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 تمهيد : 
ر. بوصفه موضوع يهدف هذا الفصل لعرض أهم جوانب الفساد اإلدا      

الدراسة، ولقد تم التركيز على ماهية هذه الظاهرة حيث أشتمل هذا الجزء 
على البعد التاريخي للظاهرة وتعريفها إضافة إلى عالقتها بالمفاهيم 
االجتماعية ذات العالقة مثل الجريمة واالنحراف والتسيب والرشوة، أما الجزء 

دار. ونماذجه اسأساسية م  الثاني، فقد خصص لدراسة أنماط الفساد اإل
خالل تحليل عدد م  الدراسات والبحوث ووجهات نظر عدد م  العلماء 
والباحثي ، كما تم التعرض سأهم العوامل التي تسهم في حدوث هذه الظاهرة 
عارضي  لوجهات النظر المختلفة حول كل ذلك مبيني  موقفنا منها، إضافة 

ابية منها والسلبية لتبني اتجاه معي  إلى دراسة آثار الفساد اإلدار. االيج
حيال ذلك. وفي هذا الفصل درسنا أيضا عالقة الفساد اإلدار. بالتغير 
والعولمة، وأخيرا وليس آخرا، بحثنا عالقة الفساد اإلدار. بالتنمية االجتماعية 
وآليات وسبل مكافحة هذا الظاهرة والحد م  آثارها السلبية، ضم  ذلك 

ب التي قامت بها بعض الدول والمنظمات الرسمية عرضنا لبعض التجار 
واسأهلية العربية وغير العربية في مجال مكافحة الفساد وتحقيق اإلصالح 
اإلدار.، وختاما فقد عرضنا أهم النظريات االجتماعية المفسرة لظاهرة الفساد 

وفيما يلي عرض لهذه  اإلدار. بوصفه ضربا م  السلوك المنحرف ،
 الموضوعات: 

 
 أوال. ماهية الفساد اإلداري: 

 التطور التاريخي لظاهرة الفساد اإلداري: .1

الفساد ظاهرة لها جذورها التاريخية، وا   كا  م  الصعب تحديد نقطة      
بدء نشوء هذه الظاهرة إال أنه يمك  الجزم بوجودها في سائر المجتمعات 

الظاهرة قد ارتبط اإلنسانية وعلى مرَّ العصور، ويعتقد البعض أ  ظهور هذه 
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بوجود اإلنسا  على اسأرض حيث بدأت منذ عراك ابني آدم قابيل وهابيل. 
بمعنى آخر، منذ أ  هبط اإلنسا  على سطح اسأرض شرع في ارتكاب تلك 
السلوكيات الفاسدة مدفوعا بعوامل متعددة ومتنوعة منها االجتماعي ومنها 

وإذ قال ربك  ﴿ :قال تعالياالقتصاد. ومنها النفسي ومنها السياسي...إلخ، 

للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسُد فيها 
  ويسفك الدماء ونحن نسبُح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما ال تعلمون

  .(سورة البقرة 31اآلية ) ﴾
 

إ  هذا يعني أ  الفساد موجود منذ القدم وهو مرتبط بوجود اإلنسا       
رض، وا   كانت قد تغيرت بعض صوره وتطورت بعض أساليب على اسأ

إبدائه عبر مسيرة المجتمعات اإلنسانية نحو التطور والتعقيد االجتماعي مما 
ترتب عليه تغير أساليب وطرق الحياة لدى اإلنسا  ودخول التكنولوجيا 
الحديثة وتطور وسائل اإلعالم وغيرها م  العوامل، إال أ  الفساد ُعرف منذ 

قدم العصور، وُعِرف في مجال اإلدارة منذ أ  كّلف الحكام والملوك نوابا أ
داريي  يقومو  بإدارة شؤو  الدولة وتنظيم أمورها االقتصادية  عنهم وا 

 والقانونية واالجتماعية. 
 

ُعرف الفساد اإلدار. منذ عهد اسألواح السومرية ومحاضرات جلسات      
د إلى اسألف الثالث قبل الميالد حيث مجلس)ارك( هذه المحاضرات التي تعو 

تشكلت حينها محكمة عليا تنظر في قضايا استغالل النفوذ والوظيفة العامة 
وقبول الرشوة وانتهاك العدالة. كذلك ُعرف الفساد م  خالل تشريعات 
)حمورابي( ملك بابل فقد أشار في المادة السادسة م  تشريعه إلى جريمة 

م كا  يفترض بفاعلها أ  يمثل أمام "حمو رابي" الرشوة فهي دو  أ. الجرائ
نفسه لكي يقاضيه، وهذا يدل على مدى اهتمامه بمثل تلك الجرائم، وعرف 
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الفساد أيضا في مصر القديمة م  خالل تشريعات )حور محب( التي حملت 
 .(21)عماد عبد الرازق، وصايا وتنبؤات في تنظيم اإلدارة والعمل اإلدار.

 
ند الصي  القديمة م  خالل كتابات أمثال )كونفوشيوس(، كما ُعرف ع     

وُعرف عند اليونا  القديم م  خالل أعمال "أفالطو " بخاصة في كتابه 
النزعة النفعية  ر)الجمهورية( حيث بي  أ  انعدام العدالة يسهم في انتشا

والفردية والبحث ع  المصالح الشخصية مما يدعو إلى ارتقائها ع  
عية أو المجتمعية، وبذلك يشيع الفساد وينتشر. كذلك ُعرف المصلحة الجما

الفساد في الديانة المسيحية فهي ترى في بعض النصوص أ  حب المال 
) والدنيا يؤثر سلبا في اسأخالق القويمة ويدفع النفس إلى الفعل الفاسد أخالقيا

 .(12-21عماد عبد الرازق، 
 

ض بالتفصيل للفساد، حيث بّينت أما في الدي  اإلسالمي فقد تم التعر       
اآليات القرآنية واسأحاديث النبوية الشريفة مدى خطورة هذه الظاهرة وأنماطها 
المختلفة اجتماعية مثل:)القتل بغير حق، والزنا، والبغاء، وشرب الخمر، 
والتعرض لعورات الناس بالباطل، والتنابز باسألقاب، والنميمة والغبية، والكبر 

رور وحب الدنيا وزينتها...الخ( واقتصادية مثل:)إنقاص الكيل والتعالي والغ
، ىوالميزا ، واخذ الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتام

دارية  والمقامرة، والمضاربة، واحتكار اسأقوات، واإلسراف والتبذير...الخ( وا 
لتحريف مثل:)الرشوة، وهدية المدراء والمسؤولي ، والسرقة واالبتزاز وا

والتزوير، وخيانة اسأمانة...إلخ(، م  هنا تجد تشريحا موسعا لهذه الظاهرة 
والحث الشديد على االبتعاد ع  تعاطيها م  خالل الترهيب والترغيب، وفي 
بعض الحاالت نص القرآ  الكريم على عقوبة مادية رادعة تبدأ م  القتل 

 وتنتهي بالجلد أو الكفارات.
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راه  فقد بدأ االهتمام رسميا بهذه الظاهرة على مستوى أما في الوقت ال    

، وذلك بعد أ  قدمت الجمعية العامة لهيئة اسأمم 2115عالمي منذ عام 
قام المجلس  2111المتحدة توصية تدي  الممارسات الفاسدة، وفي عام 

اسأوربي بإنشاء فريق متعدد االختصاصات يعنى بمكافحة ومحاربة الفساد، 
حيث تم إنشاء  2113ام بمكافحة هذه الظاهرة حتى عام واستمر االهتم

قدمت هيئة اسأمم المتحدة إعالنها  2111منظمة الشفافية العالمية، وفي عام 
عقد المنتدى العالمي اسأول لمكافحة  2111اسأول لمكافحة الرشوة، وفي عام 

 الفساد في الواليات المتحدة اسأمريكية.   
 
تمام بهذه الظاهرة يزداد عند الباحثي  والعلماء ومنذ ذلك الوقت بدأ االه   

ورجال الدي  والساسة على حد سوأ، فظهرت العديد م  المحاوالت الفلسفية 
التي تحاول كشف النقاب ع  هذه الظاهرة وفهم أبعادها وعواملها وآثارها، 

 للتحكم فيها والحد منها.
 

 اتجاهات تعريف الفساد:  .2

العلماء والباحثي  في تعريف الفساد درجة أصبح لقد بلغ التباي  بي      
معها م  الصعب االعتماد على تعريف بعينة، وربما يرجع ذلك إلى عدة 
عوامل على رأسها تلك التباينات الثقافية بي  المجتمعات اإلنسانية)النسبية 
االجتماعية(، وتنوع أنماط الفساد وصوره، حيث أسهم هذا في عدم االتفاق 

عي  للفساد بي  الدارسي  والبحاث الذي  ينتمو  إلى خلفيات على تعريف م
اجتماعية وفكرية وسياسية مختلفة، فأصبح ما يعتبر فسادا في مجتمع ما 
يعد إكرامية أو واجبا أو تفُضال أو مساعدة للموظف أو المسؤول في مجتمع 

إلى ذلك حيث يقول: إنه  Sam Vaknin  "1113آخر، فيذهب "سام فكن  
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عب بلوغ تعريف عام للفساد، فالسلوك الذ. يعد رشوة في ثقافة مثل م  الص
ثقافة السويد يعد مجرد تعبير ع  االمتنا  أو الكرم في ثقافات أخرى مثل 
الثقافة الفرنسية أو اإليطالية، وم  جهة أخرى، فإ  اإلعال  واإلفصاح ع  

لى آخر وم  جرائم الفساد وامتثالها أمام العدالة تختلف نسبتها م  مكا  إ
 . (Sam Vaknin , 7-9)مجتمع إلى آخر

 
، حيث يرى أ  Gerald E. Caidenوهذا بالضبط ما ذهب إليه     

بعض اسأنماط م  السلوك مثل المحسوبية تعد سلوكا فاسدا في بعض 
المجتمعات في حي  ال ُتعد كذلك في مجتمعات أخرى، أو على اسأقل 

. وهذا التباي  (Gerald E. Caiden, 4)مسموح بها لبعض الموظفي  وليس للكل
واالختالف بي  المجتمعات والثقافات في تحديد ما هو فاسد أسهم كثيرا في 
عدم بلوغ تعريف جامع مانع للفساد وفي الوصول إلى نظرية عامة تفسر 

 جميع أشكاله وأنماطه. 
 
فالطابع القيمي الذ. ينطو. عليه الفساد أسهم كثيرا في وجود ذلك    

باي  بي  الباحثي  والمهتمي  حول الوصول لتعريف موحد للفساد، فهذا الت
المفهوم يرتبط بالقيم الثقافية السائدة في المجتمع، والتي م  خاللها يحدد 
اسأفراد في هذا المجتمع أو ذاك ما السلوك المحرم والممنوع والمستهج  أ. 

لثقافات تختلف ع  الفاسد، وما السلوك المرغوب والمقبول اجتماعيا، وسأ  ا
بعضها البعض في منظومة القيم االجتماعية والثقافية، لذا فانه م  غير 
المتوقع االتفاق حيال الحكم على تلك السلوكيات باالستعانة بهذه اسأداة) 

 الثقافة(.
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على الرغم م  ذلك كله، لم يقف الباحثو  عند هذه النقطة في تعريف    
ذا المجال، وحاول كل منهم الوقوف عند الفساد بل كل أدلى بدلوه في ه

 ،بير الكوم) تعريف مر  لتناول أكبر عدد م  الممارسات التي يعتبرونها فاسدة

سوء استخدام السلطة فمثال يعرف البنك الدولي الفساد على أنه:"  ،(31
 . (5 ،) محمود عبد الفضيل"العامة لتحقيق مكاسب خاصة

 
عرفت الفساد قد ف 1113ة الفساد لعام أما اتفاقية اسأمم المتحدة لمكافح

الرشوة بجميع وجوهها واالختالس في القطاعي  العام والخاص على أنه: "
ساءة استغالل الوظيفة، واإلثراء غير المشروع، وغسل  والمتاجرة بالنفوذ وا 
عاقة سير  خفاء الممتلكات المتأتية م  جرائم الفساد وا  العائدات اإلجرامية وا 

إلى أفعال المشاركة، والشروع في كل ما سبق م  أنماط العدالة، إضافة 
، والواضح هنا أ  هنالك ربطا وثيقا بي  الرشوة (384عادل عبد اللطيف، )"الفساد

وبي  الفساد وكأ  الفساد ال يعني إال الرشوة، في حي  أ  الرشوة ال تعدو 
 كونها نمطا م  أنماط السلوك الفاسد.

 
صالح و ى السيد، )مصطفالفساد كما يلي Osterfeldهذا، ويعرف "اوسترفيلد" 

 : (51، زرنوقة
  اسأعمال التي يمارسها أفراد م  خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة

على الموظف العام إلغرائه لكي يسمح لهم بالتهرب م  القواني  
 والقرارات ذلك لتمكينهم م  تحقيق مكاسب شخصية مباشرة.

 لو  في الجهاز الحكومي بهدف الحصول اسأعمال التي يقوم بها العام
على مكاسب لهم أو لعائالتهم، وذلك م  خالل الطلب المباشر أو 
غير المباشر لهذه الفوائد الستحداث أو إلغاء قواني  أو سياسات 

 تحقق لهم فوائد.
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فعوامل الفساد على هذا النحو، إما أ  تأتي م  خارج اإلدارة، أو       
المالحظ أنه في الحالتي  يقوم به الموظف العام، أ  تأتي م  داخلها، و 

 أو باسأحرى يقع في شراكه ومغرياته.
 

للقول: بأ   Gerald E. Caidenويذهب "جرولد. إ. كايد "     
يعد تعريفا جيدا ويعالج  Joseph Nyeالتعريف الذ. طرحه "جوزيف ني" 

ات اإلنسانية إلى حد كبير مشكلة التباينات في النظرة للفساد بي  المجتمع
المعاصرة، فهو يفيد بأ  الفساد عبارة ع : "سلوك ينحرف ع  الواجبات 
الرسمية للدور العام بسبب االعتبارات الخصوصية )شخصية أو عائلية( أو 

 .21Gerald E) تحقيق مكاسب مالية أو مكاسب في المكانة االجتماعية"

Caiden,) دة صور للفساد نالحظ هنا أ  هذا التعريف قد أشتمل على ع. و
منها الرشوة والمحسوبية وسوء التخصص واالبتزاز والتزوير ... الخ م  
صور، كما أ  هذا التعريف يؤكد على كو  الفساد سلوكا اجتماعيا منحرفا 
يقصد منه تحقيق مكاسب شخصية مادية أو غير مادية وهو بذلك _ على 

 اد._ يغطي أغلب التعريفات التي ُطرحت للفسCaiden حد رأ.
 

أ   Robin Theobald  "2111هذا، ويضيف "روب  ثيوبولد"      
يفرض على  المنصب أو الوظيفة العامةفكرة  تعريف الفساد على أساس

المجتمعات النامية أفكارا غريبة عليها، ذلك سأ  فكرة المنصب العام هي 
غربية في أصلها، ناهيك ع  أ  االعتماد على المنصب العام في تعريف 

اد سيدعو إلى تقبل المعايير واإلجراءات التي تضعها الحكومة للمنصب الفس
العام، وكمثال على مشكلة االعتماد على المهنة أو المنصب العام في 
تعريف الفساد نسوق المثال اآلتي: رجل شرطة يأخذ رشوة م  أجل عدم 
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تعذيب شخص ما قبض عليه في معركة حربية ويراد منه معلومات 
     فوفقا للتعريفات السابقة يعد هذا السلوك سلوكا فاسدا؛ سأنه  استخباراتية،

 .( ,Robins, Theobold 3-5)خالف قواعد الدور الذ. يؤديه الموظف العام
   
 

  Senturiaفي ظل هذه االختالفات اقترح فريق م  العلماء على رأسهم
أ  ، ففي اعتقادهم الرأي العام تعريف الفساد اإلداري على أساس 1990

الرأ. العام بالمجتمع هو الذ. يمكنه تحديد ما يعتبر سلوكا فاسدا م  
وهذا ما . (Robins, Theobold, 7) إجمالي أنماط السلوك الشائع في المجتمع

عملت عليه بعض المسوح االجتماعية التي أجريت في عدد م  الدول منها 
اء والذ. سبق مثال المسح الذ. أجر. في بريطانيا ع  الفساد في قطاع البن

 عرضه ضم  الدراسات السابقة بهذه الدراسة.    
      
وبالرغم م  أ  االعتماد في تعريف الفساد على الرأ. العام يسهم    

كثيرا في تجنب االنحياز الغربي أو إلزام المجتمعات بثقافة وأفكار غربية، 
ما أنه قد فإ  هذا االتجاه سيزيد م  النسبية االجتماعية لمفهوم الفساد، ك

يزيد م  مخاطر تدخل الجماعات السياسية الضاغط والدعائية لتشويش 
الرأ. العام وجعل ما هو فساد سلوكا اجتماعيا مقبوال، أو العكس، هذا 
ناهيك ع  أ  الفساد قد يكو  ثقافة تنتشر في ظل الغب  الذ. قد يشعر به 

تصحب أفراد مجتمع معي  أو في حاالت التشتت واالضطرابات التي 
النكبات والحروب. وبمعنى آخر، قد يكو  الفساد الحل اسأمثل أمام أفراد 
مجتمع ما خاصة إ  غاب القانو ، وضعف الضبط االجتماعي، وتقلد 
أشخاص غير نزيهي  زمام اسأمور، أو غير مباليي  بالحد م  الفساد، فبذلك 

غي أ  يكو  قد يزيد التشجيع على الفساد وعدم االكتراث باسأخالق التي ينب
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عليها الموظف العام سأ  المصالح الخاصة غلبت على المصلحة العامة، 
 وبالتالي قد ال يكو  اتجاه الرأ. العام نافعا في بلوغنا تعريفا عاما للفساد. 

 
الفساد على أنه " االستخدام  Robins Theoboldعموما، يعرف     

 ,25Robins) ة"الالقانوني للمنصب العام م  أجل تحقيق مكاسب شخصي

Theobold, ) وهو يعتقد أ  هذا التعريف يشمل الفساد اإلدار. والسياسي ،
على حد سواء، سأنه ال يرتبط بالمكتب اإلدار. بل بالمنصب العام كما يضم 
جميع اسأدوار البيروقراطية، والمالحظ أ  مشكلة هذا التعريف هي الخلط 

الفصل بينها مع العلم أ  تلك  بي  أنماط الفساد، وقد يصعب باالعتماد عليه
 اسأنماط مترابطة عمليا مع بعضها البعض.

 
بمحاول لصدع هذا االختالف  Szeftel John 2183م  جهة أخرى، قام 

في تعريف الفساد بأ  قام بالجمع بي  مجموعة م  االتجاهات المختلفة في 
ة في تعريف الفساد. ولقد انتهى إلى بيا  خمسة محاور أو اتجاهات أساسي

 :(Szeftel, John, 164) تعريف هذه المفهوم هي
  

: ويعد الفساد م  هذا المنظور عبارة ع  سلوك المصلحة العامة .2
يدمر المصلحة العام بغلبة المصلحة الشخصية أو الفردية عما 

 عداها، وانتشار اسأنانية.

 

: إ  المعايير التي تحكم ممارسات الوظيفة العامة قد تحّولت السوق .1
ط ثبات السعر إلى نمط السوق الحر، حيث تغلب المصالح م  نم

الفردية ويشيع السلوك الفاسد م  قبيل الرشوة واالبتزاز 
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والتزوير...إلخ، خاصة عندما ال توجد معايير لتنظيم العالقة بي  
 القطاعي  العام الخاص.

 
: وهو يقوم أساسا على اعتبار المنصب العام أو المكتب الحكومي .3

تمثل إساءة استخدام الموظفي  للسلطة التي منحت لهم  الفساد حالة
لتحقيق مصالح خاصة، بصرف النظر ع  نوع وحجم تلك السلطة، 

 سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو حتى قضائية. 

 
: وهو يعتمد على وجهة النظر العامة التي يتبناها أفراد الرأي العام .4

ارها والعوامل التي المجتمع تجاه أنماط السلوك الفاسد ومدى انتش
 أدت إليه.

: وهو ينظر إلى الفساد وفقا لمحدداته القانونية أو وفقا القانوني .5
 للقواعد والنصوص القانونية التي إذا ما خالفها السلوك ُاعتبر فسادا.  

 
مع السلوك الفاسد يرو  أنه  فريقا من المتساهلينم  ناحية أخرى، نجد     

سمي بديل ع  السلوك اإلدار. الرسمي عبارة ع  :"سلوك إدار. غير ر 
تحتمه ظروف واقعية ويقتضيه التحول االقتصاد. واالجتماعي الذ. يتعرض 

وم  هنا فأنصار هذا االتجاه يرو   (22-8، 1115)عامر الكبيسي،  له المجتمع"
أ  للفساد وظيفة يؤديها تتمثل في استقرار اسأوضاع في ظل الجمود 

مي واالقتصاد.، واالبتعاد ع  الديمقراطية، البيروقراطي، والتخلف العل
وغيرها م  مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية تواجه العديد م  

 المجتمعات اإلنسانية بخاصة النامية. 
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إ  أنصار هذا االتجاه يتجاهلو  أنهم يعالجو  المشاكل االجتماعية 
يقصدونها واالقتصادية والسياسية التي تعاني منها تلك المجتمعات التي 

بمشكلة ال تقل خطورة ع  غيرها م  المشاكل التي يستهدفو  عالجها، وربما 
يكو  العالج الموصوف لتلك المشاكل )الفساد( أكثر سلبية م  تلك المشاكل 
نفسها، بل قد يكو  سببا لها، فالفساد ال يمك  أ  يكو  عالجا ناجحا لتلك 

ل قد يزيد م  حدتها في ظل المشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ب
الفقر المتزايد وارتفاع نسبة اسأمية وتدهور اسأوضاع اسأمنية والصحية ...إلخ 
الناتجة ع  فشل مشاريع التنمية، فالمحصلة في الغالب ندرة الخدمات ومزيد 

 م  التخلف االجتماعي واالقتصاد..
 
 
اهب وتعدد المذإ  هذا التعدد في تعريف الفساد نظير اختالف المواقف      

االختصاصات واالختالفات الثقافية بي  الباحثي ، أنتج ثالثة مواقف وتباي  
 : (15)خالد آل الشيخ ، متباينة في نظرتها لمفهوم الفساد هي

 

: وهو يركز على الجانب السلبي والتأثيرات االتجاه المناهض للفساد .2
الجتماعي غير الحميدة التي يتركها الفساد في البناء اسأخالقي وا

للمجتمع، واآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يلحقها 
انتشار الفساد بالمجتمع مما يعوق تقدمه ويهدد استقرار أوضاعه، 

 ويسهم كثيرا في انتشار الجريمة واالنحرافات السلوكية .

 

: أنصار هذا االتجاه ينظرو  للفساد بوصفه االتجاه المؤيد للفساد .1
ّهال للعملية اإلدارية وعالجا للعديد م  المشاكل التي تنتج ع  مس

الممارسات البيروقراطية الجامدة، وحال مثاليا لغياب الديمقراطية، فهو 
 يخفف التوتر والصراع والعنف الذ. تحدثه تلك الظواهر والمشكالت. 
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: يرى مؤيدو هذا االتجاه أ  الفساد موضوع االتجاه المحايد أو الممتنع .3

مبتدع والبحث فيه غير مجٍد، وال طائل منه وهو م  صنع بعض 
المستفيدي  مثل الشركات متعددة الجنسيات والبنوك المقرضة عالميا 

 وما في حكمه.

 

الذ.  مؤيدا للفريق األولوالباحث يقف م  هذه االتجاهات موقفا         
دة على يركز على عواقب الفساد ويعتبره ظاهرة ضارة وذات آثار غير حمي

نسق المجتمع ونظمه االجتماعية المختلفة ويحد كثيرا م  تقدمه ورقيه م  
خالل آثاره السلبية في مشاريع التنمية االجتماعية ومنظومة القيم اسأخالقية 

 والضبط االجتماعي بالمجتمع.

 
 التعريف الذيعموما، وم  خالل ما تقدم يمك  أ  نخلص إلى     

سلوك وهو الذ. يرى أ  الفساد عبارة ع )  ستعتمد عليه هذه الدراسة،
منحرف وضار يُرتكب بمحض اإلرادة في مجال العمل اإلدار. والفني 
بالقطاع العام)الحكومي(، ويقوم به موظفو  لتحقيق مصالح شخصية مادية 
كانت أو معنوية أو االثني  معا، بمفردهم كانوا أو مشتركي  مع آخري  م  

ا، وهو يتجلى في أنماط متعددة ومختلفة م  داخل المؤسسة أو م  خارجه
السلوك مثل: الرشوة، استغالل، وتبادل المنافع والمصالح غير المستحقة، 
واالختالس، والتزوير،والتحايل، واالبتزاز، والوساطة والمحسوبية في تعيي  
اسأقارب واسأصدقاء، أو في توزيع الخدمات االجتماعية المختلفة، أو في 

والعالوات واإلجراءات اإلدارية المستحقة، أو في إرساء صرف المكافآت 
والعقود، أو اإلعفاء م  الضرائب والرسوم المستحقة مقابل  تالعطاءا
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الخدمات، وهدر المال العام وتبذيره أو عدم الحرص في إنفاقه على ما يعود 
 (.بالنفع على المجتمع...إلخ

 
 
 الفساد اإلداري ظاهرة اجتماعية :  .3

 The Rulesدوركايم" في كتابه قواعد المنهج في علم االجتماع كتب "إميل 

of sociological Method ع  الظاهرة االجتماعية  (2151، دوركايم )إميل
حيث يعرفها بأنها" طريقة للسلوك والتفكير والشعور خارجة ع  الفرد، ولها 

 (،146، )محمد بيومي م  قوة التأثير ما تستطيع به أ  تفرض نفسها على الفرد"

فالظاهرة االجتماعية تمتاز ع  غيرها م  الظواهر الطبيعية والفردية أو 
)نيقوال أ. االنتشار ،النفسية بالخارجية، والقهرية أو الجبرية، والعموم أو الذيوع

 .(212-268 ،تيماشيف
 

تعني أ  الظاهرة االجتماعية خارجة ع  ذوات  الخارجية إ  خاصية
هم مصدر نشوء تلك الظواهر االجتماعية، إال أنها اسأفراد وا   كا  اسأفراد 

تستقل عنهم، مثال ذلك العقل الجمعي. حيث يتألف م  اتحاد عقول اسأفراد 
مجموعة م  القيم والتقاليد واالعتقادات تصبح مسيطرة على العقول التي 
ابتدعتها. وم  جهة أخرى، قد يولد اإلنسا  ويجدها أمامه فيتبعها ويلتزم بها 

دو  أ  يعلم مصدرها أو تفسيرها المنطقي، وعلى هذا النحو، تعني عنوة 
الخارجية أ  الظواهر االجتماعية لها وجودها المستقل والذ. يمّكننا م  

 مالحظتها كما لو كانت عنصرا ماديا ملموسا بالواقع المعاش. 
 

ذا ما أمعنا النظر في الفساد اإلدار. نجد أنه يمثل سلوكا خارجيا  وا 
  طريقة معينة م  التفكير تستهدف تحقيق مصالح ذاتية قد تكو  ناتجا ع
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في الغالب مشروعة ولك  بطرائق وأساليب مخالفة للقيم وللقواني  المنظمة 
للعمل، والشخص الذ. يرتكب هذه السلوكيات يكو  مدفوعا بمجموعة م  
 االعتقادات واسأفكار والتصورات التي يستمدها أو يتعلمها م  خالل تفاعله
بالواقع الذ. نشأ في كنفه، فالفساد ـ وا   كا  غير مرئي وغير محسوس 
مباشرة ـ إال أنه يمك  قياسه ورصده وتعقبه؛ سأنه سلوك يصدر ع  اإلرادة 
وله وجوده الخارجي المستقل ع  اسأفراد الذي  ارتكبوه، وبذا تكو  له خاصية 

 الخارجية التي تمتاز بها الظواهر االجتماعية.
 
 
 
هو ، و بالجبرية -وفقا "لدوركايم"-ك تمتاز الظواهر االجتماعية كذل  
أ  لها قوة تأثير تجعل م  اسأفراد يسلكو  تلك المسالك رغما عنهم،  يعتقد

واإلجبار هنا يأتي م  تأثير مصادر الضبط االجتماعي بما فيها القيم 
والجبرية  االجتماعية والتقاليد المتعارف عليها، وهنا يكو  للفساد ذلك النفوذ

عندما تغيب العقوبة القانونية المادية الرادعة وينجو كثيٌر م  المفسدي  م  
تطبيق القانو  عليهم، فيشيع في الوسط االجتماعي أ  الفساد طريٌق سريع 
ومريح لتحقيق اسأهداف والغايات، وم  هنا تتشكل ثقافة فرعية تتضم  قيما 

الفرصة لممارسة تلك السلوكيات  وأفكارا جديدة تدفع بقوة بعض م  تتاح لهم
حيث يصبح الفساد الطريقة المثلى عندما تختل منظومة القيم فتكو  له بهذا 
جاذبية كبيرة وقوة بالغة اسأثر في النفوس التي تعاني م  هوة بي  الطموحات 
واإلمكانات المادية المتاحة لديهم، خاصة إ  كا  ذلك السلوك يقابل بدرجة 

لقبول االجتماعي الناتج ع  انتشار تلك الثقافة الفرعية عالية م  الرضا وا
 بي  عدد كبير م  اسأفراد بالمجتمع.
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بكلمات أخرى، فإ  للفساد ثقافة فرعية تتشكل في ظل ظروف م  
االرتباك االجتماعي التي تصحب موجات التغير االجتماعي غير المخطط 

وجهات واسأفكار لها أو العشوائية، وتشمل هذه الثقافة مجموعة م  الت
والقيم السلوكية يبيح بموجبها اسأفراد ارتكاب سلوك ُمجرم قانونيا  تواالعتقادا

ضد المال العام وممتلكات الدولة. وم  ناحية أخرى، فتعرض اسأفراد لموجات 
التحديث االجتماعي التي تتيح ارتفاعا في مستوى التعليم والوعي والذوق 

اح على ثقافات أخرى ينتج عنه تغير في والتعرض لوسائل اإلعالم واالنفت
اعتقادات اسأفراد وتوجهاتهم ووالئه االجتماعي وانتمائهم، ويصبحو  بذلك 
أكثر فردية وأنانية، وفي ظل هذه الظروف تضعف وسائل الضبط االجتماعي 
ويغيب القانو  وتتشكل ثقافة الفساد التي تدفع اسأفراد إلى تبني تلك اسأنماط 

 سد الموجه ضد المجتمع. م  السلوك الفا
 
أما االنتشار والذيوع الذ. تتسم به الظواهر االجتماعية، فهو يعني أ       

هذا النوع م  الظواهر لها جذور تاريخية م  جهة، وأ  آثارها تشمل نطاقا 
واسعا م  أفراد المجتمع حيث يتعاطو  بها ويتأثرو  بإيجابياتها وسلبياتها 

لتي يكو  تأثيرها مقتصرا على فرد بعينه أو يؤديها وليس كالظواهر الفردية ا
كل فرد بمفرده، وفيما يخص الفساد، فلم يعد لدى أ. باحث أدنى شك في 
أنه بات يشكل ظاهرة شاعت وانتشرت في مختلف المجتمعات المعاصرة 
منها والقديمة، فالفساد انتشر بشكل جعل العديد م  المسؤولي  يعلنو  

الجهود اسأهلية والحكومية تتكاثف وتتضافر في  الحرب عليه، وجعل م 
حربها ضده، حيث ظهرت الجمعيات والمنظمات التي تهدف إلى تعرية 
الفساد وكشف النقاب عنه واستيضاح آثاره وتحديد أ. المجتمعات ينتشر 
فيها الفساد بشكل أكبر، والبحث ع  العوامل الكامنة وراء ذلك االنتشار 

ضح مثال على هذه المنظمات منظمة الشفافية الهائل للفساد، ولعل أو 
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التي تقوم منذ إنشائها بنشر تقرير سنو. ع  الفساد يشمل تصنيف  *الدولية
 الدول المشتركة على مقياس الشفافية لتحديد اسأكثر فسادا في العالم.

 

وتشير الكثير م  اسأدبيات في هذا المجال إلى مدى انتشار الفساد في 
عالم المتقدم مثل الواليات المتحدة اسأمريكية والمملكة كثير م  مجتمعات ال

البريطانية والسويد واليابا  وغيرها، كما تشير تلك اسأدبيات إلى أ  الفساد 
بأنواعه المختلفة ينتشر بشكل أكبر وواضح في مجتمعات العالم النامي لما 

توى تعانيه تلك المجتمعات م  افتقار إلى اإلمكانات المادية وانخفاض مس
التعليم ومحدودية الفرص االقتصادية أمام اسأفراد، إضافة إلى تدخل قوى 

لالستثمار بتلك  -خاصة متعددة الجنسية-خارجية مثل الشركات اسأجنبية 
 الدول ذات الموارد االقتصادية.

 
التي تمتاز بها الظاهرة االجتماعية  االنتشاروم  هنا فإ  خاصية 

إضافة إلى أنه يمتاز بالعمومية والتكرار و متوفرة بشكل واضح في الفساد، 
الخارجية والجبرية، مثله في ذلك مثل أ. ظاهرة اجتماعية أخرى يهتم علم 
االجتماع بدراستها وتحليلها والبحث ع  العوامل الكامنة وراءها بهدف التنبؤ 
بها والحد م  انتشارها، وم  هنا جاء اهتمام الباحثي  في مجال علم 

 الموضوع. االجتماع بهذا
 
 : عالقته ببعض المفاهيم االجتماعيةالفساد اإلداري و  .4

                                                 
*
هدفها محاربة  2113ست عام أس  فرعا على مستوى دول  العالم  11 هي منظمة غير حكومية لها ما يزبد عن  

: جبليان ديل الفساد والحد منه وتحفيز واستثارة الجهود األهلية والحكومية تجاه محاربة هذه الظاهرة للمزيد انظر

، "اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" دور المجتمع المدني في إنجاح االتفاقيات، 

  . 5ص، بدون تاريخ.  النسخة العربية() شورات منظمة الشفافية الدوليةنم
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تواجه أ. باحث مشكلة تداخل المفاهيم في مدلوالتها خاصة في العلوم 
االجتماعية، وكحل لهذه المشكلة يتوجب على الباحث أ  يعقد مقارنة نظرية 

في  بي  تلك المفاهيم في المدلول أو المعنى لكي يكو  على درجة م  الدقة
اختيار المصطلحات لبيا  أفكاره وتجنب تداخل المفاهيم والمعاني في 

 دراسته. 
 

اإلدار. عندما ُيدرس م  الناحية االجتماعية يتداخل مع مفاهيم  فالفساد
الجريمة، االنحراف، اجتماعية أخرى درج الباحثو  على استخدامها مثل 

تعاني هي اسأخرى م  ، فهذه المفاهيم بالرغم م  كونها والتسيب، والرشوة
مشكلة تعدد التعريفات وتنوعها واختالف العلماء والباحثي  وعدم اتفاقهم على 
تعريف عام لها، إال أنها تختلف ـ أو ينبغي أ  تختلف ـ ع  مفهوم الفساد، 
ال ستكو  مرادف له وال داعي في هذه الحالة لتعدد المفاهيم، وفيما يلي  وا 

 ي  هذه المفاهيم ومفهوم الفساد اإلدار.: نحاول وضع فواصل في المعنى ب
 

في مجال علم االجتماع تعتبر نمطا م  السلوك إراديا كا  أو غير  فالجريمة
مقصود وفيه انتهاك واضح للمعايير والقيم الثقافية، وهو سلوك يخالف 
القانو  المعمول به في المجتمع ويستهجنه الرأ. العام ويعتبره انتهاكا 

ية السائدة، فمصطلح الجريمة درج الباحثو  على استخدامه للضوابط اسأخالق
للداللة على كل سلوك يخالف القانو  الجنائي، فال جريمة بدو  خرق لقاعدة 
أو نص قانوني معي ، فالجريمة هي كل سلوك يصدر ع  فرد أو أكثر 
ويتضرر منه شخص أو أكثر أو الدولة في المال والممتلكات أو العرض 

اسأرواح. بهذا فالجريمة مشروطة بقانو  تجريم يضعه المشرع والشرف أو في 
لحماية مصالح معينة قد تكو  فردية أو جماعية أو مجتمعية أمنية كانت أو 
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اقتصادية أو اجتماعية ...إلخ، إضافة إلى النظرة االجتماعية المتمثلة في 
 .(53-41)فرج الهريش،  الرأ. العام بالمجتمع

 

فهو مفهوم أعم وأشمل، فهو يعني أ  السلوك خرج  ياالنحراف االجتماعأما 
أو المعتاد في المجتمع، وهذا الخروج ليس دائما خروجا غير  فع  المألو 

مرغوب أو مستهجنا فقد يكو  خروجا مستحسنا م  قبيل اإلبداع والتطوير 
نجد وهنا (، 148،)مصطفي كارهإلى اسأفضل ومع ذلك يكو  انحرافا اجتماعيا

بي  االنحراف والجريمة. وم  ناحية ثانية فإ  الجريمة ال تكو  الفرق اسأول 
على حد تعبير -كذلك إال إذا وجد النص القانوني، أما االنحراف الُمعيب

فهو ال يشترط فيه توافر ذلك النص، بل يرك  إلى معايير المجتمع  -ميرتو 
كل  وحدها في الحكم عليه بوصفه سلوكا منحرفا، وم  هنا يمك  القول: بأ 

جريمة انحراف وليس كل انحراف جريمة، إذ  فاالنحراف أوسع واشمل م  
 الجريمة. 

 
، فالفارق بينه وبي  الجريمة يكم  في أ  الجريمة للفسادأما بالنسبة 

أعم م  الفساد؛ سأ  الفساد يمثل نمطا محددا م  السلوك المنحرف 
المجتمع، بمعنى أنه اجتماعيا في مجال اإلدارة وتقوم به فئة معينة م  أفراد 

يقتصر على مجموعة معينة م  اسأفراد هم الموظفو  وليس عامة أفراد 
المجتمع، أما الجريمة فيحتمل ارتكابها م  قبل أ. فرد في المجتمع كبيرا 
كا  أو صغيرا ذكرا أو أنثى. م  ناحية ثانية، وحسب الدافع، نجد أ  الدافع 

الفرد مدفوعا م  قبل الغرائز  للجريمة ال يكو  دائما ماديا، فقد يكو 
الشهوانية أو االنتقام أو للدفاع ع  الشرف... إلخ. أما الفساد ففي الغالب 
اسأعم يكو  الهدف منه الحصول على منفعة مادية أو معنوية شخصية أو 
جماعية. وم  الجهة الثالثة، نجد أ  ضحية الجريمة متنوعة اسأنماط 
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لكات أو أمواال أو إضرارا بالنفس أو واسأشكال فقد تكو  أرواحا أو ممت
بالنظام... إلخ، وفي المقابل فا  ضحية الفساد هي الممتلكات العامة بما 
فيها المال العام، وهنا يمك  القول: إ  الجريمة أعم وأشمل م  الفساد، 
فالفساد سلوك مجرم قانونيا يصدر ع  فئة معينة م  اسأفراد هم الموظفو  

 خاصة. ويستهدف تحقيق مصلحة
 
فيبدو أ  االنحراف أعم وأشمل م  عالقة الفساد باالنحراف، وع   

الفساد اإلدار. سأ  اسأخير يقتصر على الموظفي  بالقطاع العام، وال بد م  
مالحظة أ  االنحراف يشمل شتى مناحي الحياة ثقافية واجتماعية 
 واقتصادية وسياسية، في حي  أ  الفساد اإلدار. يقتصر على الجانب
اإلدار. أو البيروقراطي أو إساءة استخدام السلطة العامة الممنوحة، بذا فإ  
االنحراف االجتماعي أعم وأشمل م  الفساد اإلدار.، فالسلوك المنحرف ال 
يكو  دائما غير مرغوب أو مستهجنا اجتماعيا، فقد يكو  االنحراف 

حسنة أو االجتماعي غير معيب أو مرغوب، بمعنى أ  آثاره إما أ  تكو  
ليست واضحة للرأ. العام الستهجانه، وعلى العكس م  ذلك الفساد، فهو 

 دائما مستهج  وغير مقبول اجتماعيا.
 
 

بالفساد اإلدار.، نجد أ  اسأخير  التسيب اإلداريوفيما يخص عالقة 
أشمل وأعم م  التسيب الذ. يعني اإلهمال وعدم االهتمام م  قبل الموظف 

ال الموكلة إليه على أكمل وجه، قاصدا م  ذلك العمومي بإدارة اسأعم
الوصول إلى غرض معي  أو تحقيق مكاسب معينه، أما التسيب فالمحور 
اسأساسي فيه أنه يفضي إلى الوصول إلى غاية معينة، وم  ناحية ثانية فإ  
نما يبقى عند مستوى  التسيب ال يرقى إلى مستوى التجريم القانوني وا 
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نه سلوك غير متالئم مع النمط المثالي لسلوك االنحراف االجتماعي سأ
الموظف، أما الفساد فهو أكثر م  كونه سلوكا غير متوقع أو غير متطابق 
نما يتعداه لتصل بعض صوره  مع الصورة النموذجية أو المعيارية للسلوك، وا 
إلى مستوى التجريم القانوني والديني واسأخالقي مثل الرشوة، وعليه فإ  

 . يدخل ضم  الفساد،  فاسأخير أعم وأشمل م  التسيب.التسيب اإلدار 
 

فهي نمط م  أنماط الفساد اإلدار. وهي تعني أ  موظفا  الرشوةأما 
ما يطلب بغير وجه حق، أو ُتعرض عليه، هبة أو عطية مالية أو غير 
مالية م  أجل إتمام إجراء إدار. معي  مستحق لصاحب تلك الخدمة، أو 

غير مستحقة، أو تعطى للموظف م  أجل حصول العميل على خدمة 
تعطيل العمل بقانو  معي ، أو م  أجل تهريب العميل م  دفع الضرائب، 
أو م  أجل الحصول على معلومات مهمة ع  العطاءات أو ما في حكمه. 
إذ ، فالرشوة تتجلى في حصول الموظف على هدية أو هبة مقابل عمل ما 

أما الفساد فهو يشمل أنماط أخرى في الغالب يكو  غير قانوني ومخالف، 
 غير الرشوة أو االرتشاء وبذا فهو أعم م  الرشوة ويشملها.

 
يختلف الفساد اإلدار. ع  هذه المفاهيم االجتماعية  على هذا النحو

التي عرضناها وهي االنحراف االجتماعي والجريمة والتسيب اإلدار. 
ه ع  باقي المفاهيم والرشوة، وبذا يكو  له معناه الخاص الذ. يتميز ب

االجتماعية المتداخلة معه في المدلول، والتي قد تسبب تشويش الفهم، وعلى 
 هذا النحو يمك  التمييز بينها بدقة والشكل اآلتي يوضح هذه العالقة:
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 ( العالقة بين مفهوم الفساد والمفاهيم االجتماعية ذات العالقة1شكل )

 
 جية المفسرة للفساد: نماذج من النظريات السوسيولو  .ثانيا

 

تشـــتمل النظريـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية اآلتيـــة علـــى جملـــة مـــ  اآلراء     
ووجهـــــات النظـــــر لعـــــدد مـــــ  العلمـــــاء والبـــــاحثي  االجتمـــــاعيي  واالقتصـــــاديي  

بتفسـير ظـاهرة االنحـراف االجتمـاعي  اهتمـواحي   هذه النظريات تبلورت لديهم
العوامــل التــي  د بحــثهم عــ  العامــل أووالجريمــة مــ  زوايــا متعــددة، وذلــك عنــ

تتداخل في إحداث هذه الظاهرة، وم  خالل البحث في مجـال التـراث النظـر. 
علــى  ركـزتلعلـم االجتمـاع لـم يتسـ  للباحـث الحصـول علـى نظريـة اجتماعيـة 

هــذه الفســاد اإلدار. بوجــه التحديــد، وتصــب كــل اهتمامهــا علــى ظــاهرة تفســير 
إليهـا علـى أنهـا  وانظـر  الـذي  درسـوا هـذه الظـاهرة االجتمـاعيي  فأغلبظاهرة ال

م  هنا فقد اعتمـدوا علـى و ، اتمثل انحراف أنها أو ،ظاهرة اجتماعية غير سوية
عـ  مـدخل تفسـير. لهـذه  بحثـانظريات تفسير االنحـراف االجتمـاعي والجريمـة 

الظــاهرة، علــى غــرار ذلــك اعتمــد الباحــث علــى بعــض تلــك النظريــات للوقــوف 
أو غيـر  امنحرفـ ااجتماعيـ اجتمـاعي لهـذه الظـاهرة بوصـفها سـلوكعلى تفسير ا

 ممتثل للمعايير والقيم االجتماعية. 
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علــى نظريــة بعينهـا قــد ال يســوغ للباحــث الوصــول  االعتمــادوالمالحـظ أ       

أهميـــة الوقــوف علـــى أكثــر مـــ   ينــااجتماعيــة دقيقـــة وعميقــة، لـــذا رأ إلــى رؤيـــة
لضعف في كل نظريـة مـ  تلـك النظريـات وذلك بهدف تجنب مواط  ا ،نظرية

تنـــوع  وتحقيقـــا للمـــدخل التكـــاملي فـــي فهـــم الظـــواهر االجتماعيـــة، حيـــث يســـهم
نعرض فـي هـذا الجـزء و  .المداخل والمناظير في بلورة فهم أعمق لهذه الظاهرة

ال لخــص وجهــة نظــر الــدي  ي ذ.الــ الووديني المنظووورمنهــا: النظريــات  بعــض
بعــض  يتبنــاه ذ.الــ األخالقوويالمنظووور  ،الفســاداإلســالمي فــي الجريمــة و ســّيما 

ـــدو ، والـــيالفالســـفة االجتمـــاعي ـــى رأســـهم ابـــ  خل رجـــع الفســـاد إلـــى ي ذ.  وعل
 نظريوووة الالمعياريوووةالو ، وبـــالمجتمع اخــتالل فـــي منظومـــة اسأخـــالق لــدى الفـــرد

والتـي ترجـع االنحـراف  ،دوركايم، وطورهـا مـ  بعـده ميرتـو  إميلوالتي أسسها 
ثــــر التغيــــر إا  والضــــعف التــــي تنتــــاب المعــــايير االجتماعيــــة إلــــى حالــــة البهتــــ

التــي تـرى أ  االخــتالل الــوظيفي يســهم  ةوالنظريووة الوظيفيووالسـريع والمفــاج ، 
هـــا مناالنحرافيـــة التـــي كثيـــرا فـــي تفســـير تطـــور وانتشـــار العديـــد مـــ  الظـــواهر 

التـي تركـز علـى البعـد  النظريوة االقتصواديةومـ  ثـم نعـرض الجريمة والفسـاد، 
عـرض هـذه النظريـات نوفيما يلي  ،الماد. للسلوك بوصفه الحافز اسأساسي له

 :بشيء م  التفصيل
 

 المنظور الديني في تفسير الفساد: .1

إلى افتراض وجود عالقة بي  ، (211-63 ،سالم سار.) لقد ذهب البعض      
أ  ضعف الوازع  هذا الفريقوالجريمة، حيث يرى  ضعف الوازع الديني

الفرد كمخلوق أجوف خال م  وسائل الضبط والكبح، اسأمر  الديني يجعل
الذ. يفتح الباب أمام غرائزه وميوله ورغباته لتجنح ويكو  بهذا عاجزا ع  
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وهذا بدوره ما يدفعه إلى االنفصال بوعي ع  تعاليم  ،كبح نفسه وتهذيبها
 وقيم ومعايير مجتمعه. 

 

د تعوق قياس هذا المتغير وبالرغم م  اإلشكاليات المنهجية التي ق        
قع، إالِّ أ  علماء أمثال "دوركايم"  مثال أكدوا ابالشاكلة التي هو عليها في الو 

ارتكاب اسأفراد بعض السلوكيات و على وجود عالقة بي  طبيعة القيم الدينية 
 آخر طرحا دينيا إسالميا   كما تجد ،اإلجرامية مثل االنتحار والشروع فيه

اسه: أ  الجريمة سلوك ُحدد له في الدي  اإلسالمي لتفسير الجريمة  أس
نها تَُفسر م  خالل"  ا  عقاب ماد. دنيو. تعزيرا  كا  أو حدّ  غياب الوازع ، وا 

فهذا المتغير في اعتقاده هو المفسر الحقيقي لهذه  أو الضابط الديني"
الظاهرة وارتفاع معدالتها بالمجتمع، سأ  اإلنسا  ليس مجبرا ، خاصة على 

 .(وما بعده 222عبداهلل عبد الغني غانم، ) كاب الجريمةارت
 

 

بأ  في  :للقول (موقع نت ،حيدر البصر.)""حيدر البصريهذا ويذهب         
القرآ  الكريم تفسيرا عميقا للظاهرة اإلجرامية، وهو يعتقد أ  هذا التفسير 

والجانب في اإلجرام  الذاتييرتكز على جانبي  أساسيي  هما: الجانب 
وم  المهم  ،، ويدلل بالقرآ  الكريم والسنة على هذاالخارجي أو الموضوعي
كو  العوامل الذاتية والموضوعية في الظاهرة اإلجرامية متداخلة  عدم إغفال

ُيذهب  دومترابطة في النفس البشرية، فتجزئتها والتركيز على واحد منها ق
 .ية واالنحرافاإلجرامالباحث ع  مبتغاه اسأساسي وهو تفسير الظاهرة 

 

 

عموما، فإ  للفساد في اإلسالم مفهوما خاصا ال يقتصر على مجرد    
الفساد اإلدار. أو االقتصاد.، فقد جاء الفساد في اإلسالم بأكثر م  
هالك الحرث والنسل ...الخ،  مصطلح منها العتو في اسأرض والتخريب وا 
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اب اسأفراد لهذا ويعتبر ضعف الوازع الديني العامل المهم في تفسير ارتك
السلوك حيث تغلب عليهم أفكار حب الدنيا ومتاعها والغفلة ع  يوم الحساب 

 .(.11-1 ،)حس  الجند.الذ. صوره رب العزة في القرآ  الكريم

 
 
 
 

 الديني:  المنظوراألفكار المستفادة من 
إ  الفكرة الجوهرية التي ترتكز عليها هذه النظرية هي ضعف الوازع    

ى الفرد مما يجعله يتبنى أفكار واتجاهات واعتقادات تدفعه للتحرر الديني لد
م  وسائل الضبط االجتماعي بالمجتمع اسأمر الذ. يفتح الباب أمام رغباته 
وطموحاته والسعي في تحقيقها ولو كا  ذلك على حساب المبادئ اسأخالقية 

ت االجتماعية والقواعد القانونية السائدة بالمجتمع والمنظمة للسلوك والعالقا
 بداخله. 

 
على أ. حال، فإ  الوقوف عند متغير واحد في تفسير السلوك اإلجرامي     

يبدو عاجزا  ع  إيصالنا إلى تفسير علمي عميق الغور للسلوك اإلجرامي، 
وعلى الرغم م  أ  هذه النظرية تولي كامل االهتمام لمتغير على قدر كبير 

  االهتمام بهذا فإالوازع الدي (،  م  اسأهمية في تفسير الجريمة )ضعف
 المتغير وحده قد ال يسوغ تفسير سائر أنماط السلوك الفاسد والتطور الكمي
والكيفي الحادث على هذه الظاهرة بالمجتمع، هذا ناهيك ع  أ  قبول هذا 
الطرح يدعونا أوال للبحث ع  نظرية اجتماعية تفسر ظاهرة ضعف الوازع 

دها معرفة عالقة هذا اسأخير بالسلوك اإلجرامي الديني ليتسنى لنا م  بع
 ، كما قد تواجهنا العديد م  المشكالت عند قياسه إجرائيا.خاصة الفساد
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 :  في تفسير الفساد األخالقي . المنظور2

يعتمد بعض الباحثي  على االختالل في منظومـة اسأخـالق عنـد تفسـيرهم      
م يعتقـدو  أ  السـلوك المنحـرف والفساد، فهـ االنحرافالنتشار وتطور ظواهر 

بوجــه عــام عبــارة عــ  فعــل يمثــل خــروج عــ  القــيم والمعــايير اسأخالقيــة نتيجــة  
حة لأ. مصـــ علــىلطمــع الفـــرد وجشــعه، حيـــث ترقــى المصـــلحة الفرديــة عنـــده 

للجماعــــة  اأكثــــر منــــه نافعــــ اضــــار  اأخــــرى وبخاصــــة العامــــة، فيصــــبح شخصــــ
 .ذلك الفرد ينتمي إليه الذ.والمجتمع 

 
ــــدو "   ويؤكــــد     ــــرحم  بــــ  خل ــــد ال ــــي"عب انحطــــاط الدولــــة حــــول تــــه ينظر  ف

العمــرا  أ  التحــول مــ  البــداوة إلــى الحضــرية يصــاحبه كثيــر  وءوانهيارهــا ونشــ
مـــ  االنحـــالل فـــي منظومـــة اسأخـــالق التـــي كـــا  يمتـــاز بهـــا المجتمـــع البـــدو. 

 إضافة إلى اندثار بعض الخصائص اسأخرى وعلى رأسها العصبية.
 

يرى أ  هذا التحول إلى الحضرية  "اب  خلدو "هم في اسأمر أ  الم     
)التغير االجتماعي( يتبعه بروز العديد م  صور الترف والبذخ والعالة على 
المجتمع أو الدولة وضياع الحشمة وكثرة صور الفسق وتحرر اسأفراد م  

ا تحقيق غاياتهم وأهدافهم التي تحمل في ثناياه ةالضوابط االجتماعية بغي
م  الترف والبذخ والتنعم في سبل العيش،  ىالسعي نحو تحقيق أعلى مستو 

فيقول في ذلك: "فطرة الدولة م  أولها بداوة ثم إذا حصل الُملك تبعه الرفاهية 
واتساع اسأحوال والحضارة إنما هي تفن  في الترف والفرش واسأبنية وسائر 

ا بعضا وتكثر باختالف ما عوائد المنزل وأحواله ... والتأنق فيه ويتلو بعضه
عبد الرحم  ) تنزع إليه النفوس م  الشهوات والملذات والتنعم بأحوال الترف... "

 .(211، ب  خلدو 
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م  هنا يمكـ  القـول: أ "ابـ  خلـدو " يـربط بوضـوح بـي  التغيـر باتجـاه        

التحضـــــر والتمـــــدي  وبـــــي  انتشـــــار االنحـــــراف بـــــي  النـــــاس والجريمـــــة والفســـــاد 
ـــد أ  التغيـــرعمومـــا،  ـــؤثر ســـلبا  فهـــو يعتق ـــزام  فـــيي ـــة ومـــدى الت ـــيم اسأخالقي الق

اسأفراد بها، فالبحث عـ  التـرف والعيشـة الرغـدة وازديـاد مـالذ الحيـاة وتعـددها، 
وانــــدثار القناعــــة والتجــــرد مــــ  الزهــــد يفســــد اسأخــــالق ويقلــــل االلتــــزام بالقواعــــد 

لضـــبط. فالعالقـــة اسأخالقيـــة والقـــيم، ممـــا يضـــعف بـــذلك الوســـائل االجتماعيـــة ل
ــــرك االعتــــدال  ــــرط فيهــــا( وت ــــي  البحــــث عــــ  الترف)الطموحــــات المف ــــة ب طردي
والقناعـــة وبـــي  انتشـــار الفســـاد واالنحـــراف عمومـــا، خاصـــة فـــي ظـــل ضـــغوط 
الحياة الحضرية والتي تتحول فيها الحاجـات مـ  كماليـات إلـى أساسـيات كلمـا 

 ي التعقيد)الحضرية(.زاد التحضر والتقدم لمضاهاة أسلوب الحياة الذ. يزيد ف
 

م  جهة أخرى، وعلى حد ما يذهب "حمد. عبد الرحم " فإ  م        
أنصار هذا االتجاه م  يرو  أ  الرغبة الجامحة في التملك وحب المال 
والثراء هي التي تدفع بعض اسأفراد إلى ارتكاب السلوك الفاسد وأ  العوامل 

ؤولة ع  انتشار تلك الظاهرة.  السياسية أو االقتصادية ليست هي وحدها المس
  عالج الفساد يكو  ميسورا إذا تمكنا م  االعتماد على موظفي  إوم  هنا ف

حمد. عبد ) يتسمو  بااللتزام اسأخالقي، ومتمسكي  بالقيم والمعايير اسأخالقية

 . (31 ،الرحم 
 
 
والمالحـــظ علـــى هـــذا االتجـــاه أ  أنصـــاره قـــد تجـــاهلوا مـــدى صـــعوبة الحكـــم    

ــــــى  خضــــــاعهم للتجــــــارب عل ــــــي مهــــــنهم وا  ــــــنهم ف ــــــل تعيي ــــــراد قب ــــــات اسأف أخالقي
ولالختبــارات العمليــة، فالمشــكلة فــي هــذا الــرك  أنــه يحتــو. علــى جانــب كبيــر 
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بمعنى آخر، إننا نتعامـل مـع جانـب خفـي يتمثـل فـي القـيم حيـث  .م  المعنوية
ى إضـــافة إلـــ الســـابقة،بمجموعـــة مـــ  اسأفكـــار واالعتقـــادات  يتـــأثرااللتـــزام بهـــا 

الوسـط االجتمـاعي ووجــود القـدوة الحسـنة وغيرهــا مـ  هـذه العوامــل، فقـد يكــو  
)صـالح أخالقيـا(، ولكـ  يخضـع بسـهولة  الموظف في أساسـه علـى خلـق رفيـع

، ثـا ٍ إلى عوامل مؤثرة خارجية موجودة في الوسط الذ. يعمل بـه، مـ  جانـب 
ـــة فمـــ  الفســـاد مـــثال مـــا يكـــو  مـــدفوع ا بحـــب فليســـت كـــل دوافـــع الفســـاد مادي

التخريـب أو الضــغوط القرابيــة أو السياسـية أو يكــو  مــدفوعا مـ  ِقبــل عالقــات 
)اسأخالقية( قـد  وم  هنا فإ  االعتماد على وجهة النظر هذه ،تبادل المصالح

الفســـــاد بوصـــــفه ظـــــاهرة اجتماعيـــــة متعـــــددة اسأبعـــــاد  اال تســـــوغ لنـــــا فهـــــم خفايـــــ
 والعوامل.  

  
 

 الالمعيارية : نظرية. ال3
 

 عيارية عند دوركايم:الالم (1.3)

 Emileميل دوركايم إمؤسس هذا النظرية هو عالم االجتماع " 

Durkheim( "1181-1111 حيث يعتبر أول م  استخدم مصطلح )
 ع  االنتحار نظريته" في علم االجتماع حي  طرح Anomieالالمعيارية "

Suicide (Emile Durkheim,1951)وتقسيم العمل ،The Division of 

Labour فاستخدمه لإلشارة إلى حالة التفكك المناقضة للتضام  والتآزر ،
التي تسود المجتمع، أ. تلك الحالة التي تشير إلى التخبط وانعدام اسأم  

، (341محمد جابر، سامية )واضطراب التواز  االجتماعي وانتشار القلق بي  اسأفراد
ناتجة ع   تكو  االجتماعي التي تطرأ على المجتمع هذه الحالة م  التفككو 

 .حدوث موجات م  التغير االجتماعي الفجائي والسريع
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م  افتراض أ  كل ظاهرة اجتماعية تؤد. وظيفة معينة  "دوركايم"ينطلق 
وعلى عالم االجتماع أ  يبحث ع  تلك الوظيفة، ويضيف أ  على الباحث 

هر العوامل الكامنة وراء تطور تلك الظوا ثرأفي علم االجتماع أ  يتقصى 
وانتشارها، وهو يعتقد أ  وظيفة الظواهر االجتماعية تشير إلى ذلك الترابط 
الذ. يحدث بي  الظاهرة والواقع االجتماعي الذ. يعبر ع  الحاجات العامة 

 "دوركايم "إميل اعتبروم  هنا  (،Emile Durkheim,1958, 121-122)لألفراد
الجتماعية وظائف تؤديها برز الوظيفيي  الذي  يرو  أ  للظواهر اأ م  اواحد

 الوظيفية.   النظرية كما سيأتي ذكر ذلك فيما يلي م  حديث ع   ،بالمجتمع

 

دوركــــايم" حــــول الالمعياريــــة علــــى مجموعــــة   إميــــلعمومــــا تقــــوم نظريــــة "     
 : ( 33مصلح الصالح، ) قضايا نظرية أساسية هي كما يأتي

 
ريعة المفاجئـــة فـــي تـــؤد. اسأزمـــات االقتصـــادية الشـــديدة والتغيـــرات الســـ -1

المجتمــع ســواء كانــت أزمــات إفــالس أو ثــراء )طفــرة( إلــى حــدوث حالــة 
 م  اضطراب المجتمع.

ــــار التصــــنيف فــــي هــــذه االضــــطرابات تُ  -2 ــــة مــــ  انهي ــــة حــــدث حال المكان
ألفراد واختالف المعـايير وفقـدا  االنتظـام وانهيـار القواعـد ل االجتماعية

 اسأساسية التي تحكم السلوك وتوجهه .

 

 ،ه الحالة)الالمعيارية( تؤد. إلى رفـع القيـود عـ  الطموحـات الفرديـةهذ -3
 وهذا ما يساعد على ارتفاع مستواها .

 



32 

 

زيادة الطموحات لـدى النـاس تجعـل مـ  الصـعب علـى الـوعي الجمعـي  -4
وتصــل بــذلك الالمعياريــة  ،أ  يــتحكم بهــا ونتــاج ذلــك تســيطر الشــهوات

 إلى أقصى مدى لها.

 

ي الطموحـــات مـــع عـــدم القـــدرة علـــى تحقيقهـــا هـــذه الحالـــة مـــ  التهـــيج فـــ -8
وتوفر اإلمكانات تقود إلى التنافس والصراع الشديدي  ممـا يقـود بـاسأفراد 

 إلى فقدا  الرغبة في الحياة.

 

 وضعف الرغبة في الحياة يقود بدوره إلى االنتحار. -6

 
فــــي ويمكــــ  تلخــــيص هــــذه القضــــايا المنطقيــــة فــــي هــــذا النمــــوذج النظــــر.     
 .خاصة يشرح فكرة عالقة الالمعيارية بالجريمة واالنتحارالذ.  (2شكل)

  

 
 فكرة عالقة الالمعيارية بالجريمة واالنتحار (2شكل)                
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ويقصــد بــالتغيرات االجتماعيــة المفاجئــة تلــك الحالــة مــ  التغيــر التــي تشــمل    
ــــادة الكثافــــة الســــكانية الناتجــــة بــــدورها عــــ  انتشــــار التصــــني ،التحضــــر  ،عوزي

التـــــي لحقـــــت بوســـــائل االتصـــــال  ةوتشـــــكل المـــــد  الكبـــــرى والتطـــــورات الهائلـــــ
جـــــــراء تلـــــــك الدفعـــــــة القويـــــــة التـــــــي أحـــــــدثتها مشـــــــاريع التنميـــــــة  والمواصـــــــالت
اصـــطلح عليـــه هـــذه الموجـــة القويـــة مـــ  التغيـــرات ينـــتج عنهـــا مـــا  االجتماعيـــة،

ي الـذ. "تقسيم العمل" الذ. يؤثر بدوره فـي نوعيـة التضـام  االجتمـاع دوركايم
ـــي إلـــى تضـــام  عضـــو. يكـــو  فيـــه  يســـود المجتمـــع فيتحـــول مـــ  تضـــام  آل

 التكامل بي  اسأعضاء رغم التباي  بينها، مثله في ذلك مثل الجسد اإلنساني.
 

ســماه " باالنهيــار فــي التصــنيف" والــذ. أهــذه االضــطرابات تقــود إلــى مــا     
ونظـرا لتلـك  ،تمعيشير إلى التبدل الذ. يحدث على مكانة بعض اسأفراد بالمج

التغيــرات يصــبح المجتمــع عــاجزا عــ  إعــادة تكيــف أولئــك اسأفــراد الــذي  فقــدوا 
وهذا ما يدعو إلـى اغتـرابهم وانفصـالهم  ،ثر تلك التغيرات مكانتهم االجتماعيةإ

مثـــــل  يـــــدعو إلـــــى انحـــــرافهم ووقـــــوعهم فـــــي جريمـــــة عـــــ  الواقـــــع اسأمـــــر الـــــذ.
 . (31-35مصلح الصالح، )االنتحار

 
وما، يرى دوركايم أ  نمو المجتمعات الصناعية الحديثة يصاحبه عم     

، نمو ظواهر سلبية تسهم في تفاقم معدالت الجريمة منها مثال ظاهرة اسأنانية
وهي حالة تشير إلى عدم االمتثال للقانو  وعدم المحافظة على التضام  
  واالندماج مع المجتمع، وتعني اعتالء المصالح الفردية عما عداها م

حالة االختالل تشير إلى  "دوركايم"مصالح، وحالة الالمعيارية التي يقصدها 
لضبط االجتماعي حيث تسود ا وضعف في التواز  االجتماعي بالمجتمع

، اتوقعات اسأفراد للسلوك الجيد والمقبول اجتماعي في حالة م  االنهيار
 إضافة إلى اختالل الثقة في صور السلوك المطلوب في ظل الظروف
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وهذا بدوره يسهم في انتشار الجريمة والسلوك  (Mike Fetz, 346) المتغيرة
المنحرف بوجه عام حيث يضعف بشكل واضح الضبط االجتماعي وتزيد 
رغبة اسأفراد في تجاوز المعتاد بل وخرق القانو  إذا ما كا  عائقا أمام 

 تحقيق طموحاتهم.

 
ميل دوركايم" حول إ"ى إل االنتقادات التي وجهتعلى الرغم م  كل و     

نه أهمل جميع العوامل مقابل أالالمعيارية وتفسيره لالنتحار والتي م  أهمها 
فاتحة  ال تزال، إال أنها (51-46، مصلح الصالح)تركيزه على العوامل االجتماعية

، ومدخال اجتماعيا لتفسير العديد م  اللكثير م  الدراسات والبحوث م  بعده
  هذه إللقول: االجتماعيي   الباحثي بل يذهب بعض  الظواهر االجتماعية،

جراء دراسات مقارنة على مستوى عالمي باالستناد  النظرية يمك  تعميميها وا 
 (. 44، مصلح الصالح)إليها

 
 الالمعيارية عند ميرتون: (2.3)

بالرغم م  أ  دوركايم قد وظف فكرة الالمعيارية لتفسير ارتفاع معدالت      
 أ  العلماء م  بعده طوروا هذه الفكرة الستخدامها في تفسير رغياالنتحار، 
 االنحرافة بوجه عام، وم  أمثال هؤالء "كلووارد" و"ميرتو ".  السلوكيات

 
بتطوير أفكار دوركايم ع   "R .Merton قد قام "روبرت ميرتو "ف    

 ولكنه لم يقف عند المستوى الذ. وقف عنده "دوركايم"، فلقد ،الالمعيارية
أ  هنالك  1131""البناء االجتماعي والالمعياريةـافترض في مقاله الموسوم ب

)القيم  نى االجتماعية تكو  فيها مخالفة القواعد االجتماعيةبِ بعض ال
والمعايير( حالة سوية حيث ير. أ  تلك البنى االجتماعية تمارس ضغوطا 
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سلوك ال لىثر ذلك السلوك غير السو. عإعلى أشخاص معيني  يفضلو  
 . (51، مصلح الصالح)الُممتثلالسو. أو 

 
فهو يرى أ  ثقافة أ. مجتمع تتألف م  مجموعة أهداف ثقافية      

مجموعة توجد بها أيضا مشروعة وذات إجبار اجتماعي أو ضغط ثقافي، و 
م  السبل منها ما هو مشروع تبيحه الثقافة وتسمح لألفراد بإتباعها في 

غير مشروعة وهي التي ال  ومنها ما هوتحقيق الطموحات واسأهداف، 
المجتمع يتألف م  وسأ  ، وتستهجنها تبيحها ثقافة المجتمع وال قوانينه

  في خصائصهم االجتماعية واالقتصادية و مجموعة م  اسأفراد المتباين
مكاناتهم،  متبايني  في بلوغ تلك السبل المشروعة لتحقيق فإ  اسأفراد  لذاوا 

م م  يستطيع أ  يحقق أهدافه بتلك السبل المشروعة فمنه أهدافهم المشروعة
ومنهم م  يعجز ع  وصولها، وهؤالء عرضة لالنحراف وللعمل بالسبل غير 

   .(355 – 354نبيل رمز.، ) المشروعة

 
وفي اعتقاده، عندما يعجز اسأفراد ع  تحقيق أهدافهم بالسبل المشروعة      

الذ. يعبر ع  ابتكار وتطوير  "،االبتكارييظهر ما أطلق عليه "االنحراف 
هذا النوع م   ،ذات اإلجبار الثقافي اسأهدافسبل غير مشروعة لتحقيق 

االنحراف عند "ميرتو " هو واحد م  خمسة أنواع انتهى إليها م  دراساته 
نشأته  " ويشير إلى انتماء الفرد لبيئة منحرفة منذاالنتمائيهي: "االنحراف 

" الذ. يشير إلى فشل الفرد في مواجهة بياالنسحااسأولى. و"االنحراف 
ع  طريق تعاطي المخدرات  يبلالواقع مما يؤد. به إلى التكيف الس
" الذ. يؤد. بالفرد إلى جرائم الثوريوالخمور وما في حكمها، و" االنحراف 

العنف خاصة الضرب والتكسير والحرق واإلتالف، وأخيرا " االنحراف 
االت االنحراف غير المعيب، وهو يتمثل " الذ. يمثل حالة م  حالطقوسي
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في تمسك اسأفراد باإلجراءات الروتينية والطقوس اإلدارية بشكل مفرط فيه 
 . (348 – 346نبيل رمز.، )لدرجة االنحراف ع  المعتاد

 
 

 : أولهما معيب، وهو يمثل انوع "ميرتو "نظرية ل ااالنحراف وفقإ  
ما يدعو لتجريمه ورة اإلجرامية والخطفعل فيه م  خرق القواعد اسأخالقية 

 وتحديد عقاب لفاعله)أ. جريمة(، أما النوع الثاني م  االنحراف فهو غير
ع  العادات والتقاليد االجتماعية ال  االمعيب، وهو الذ. ال يمثل إال خروج

اسأخالقية والدينية، أ. أنه سلوك ال يتنافى مع القواعد اسأخالقية غير أنه 
بي  أفراد المجتمع، وم  هنا يفرق "ميرتو " بي  نوعي  غير عادى أو مألوف 

م  المنحرفي  هما: )المنحرف المنشق، والمنحرف الضال( ففي الوقت الذ. 
بخروجه ع  المعايير يحاول الثاني كتما  ذلك  (المنشق) يجاهر فيه اسأول

نكاره ،ومثال ذلك المنشق   ع  السلطة(. كذلك و )االنفصالي و السياسي و وا 
المنشق ال يعترف بسلطة وشرعية المعايير، عكس الضال الذ. يعترف فإ  

ا  يمثل شخصية ثورية أ. أنه يرمي ببهذه الشرعية، أيضا فإ  المنشق غال
المعايير االجتماعية وليس إلى إصالحها، وهو ال يهدف م  هذا  إلى تغيير

تحقيق فوائد ذاتية أو شخصية إنما يهدف لخدمة المصالحة العامة عكس 
الضال الذ. يهدف لإلفالت م  ضغوط قوى الضبط االجتماعي لتحقيق 

 . (353 – 351نبيل رمز.، )أهدافه الخاصة
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 ( يلخص نظرية ميرتون في االنحراف االجتماعي3شكل )                

 
 "ميرتونم  بينها أ  " ،لقد واجهت هذه النظرية العديد م  االنتقادات     

سيما في المجتمع الذ. قام بدراسته،  اء الطبقي القد أهمل دور عامل البن
واستقراء نظريته في االنحراف م  واقعه)المجتمع اسأمريكي(، فرغم طابعها 

  و   وكأنهم مفصولاالجتماعي)السوسيولوجي( إال أنها تصور اسأفراد اسأنوميّ 
ع  الواقع االجتماعي، كما ولو كانوا في صناديق وليسوا في مجتمع فيه م  

فاعل االجتماعي والمؤسسات والجماعات ما قد يخفف ويالت هذه الظاهرة الت
 ل عليها النظرية في تفسير االنحراف االجتماعي. التي تعو  

 
نتقد هذه النظرية في أنها لم تحدد بدقة الحالة الزمنية م  جهة أخرى، تُ       

 والمكانية أو اسأوضاع االجتماعية التي تدعو إلى حالة االنومي في
المجتمع، "فدوركايم" مثال، يرى أ  لالنحراف عالقة طردية بسرعة التغير 
الذ. يحدث في المجتمع، أما "ميرتو " فهو يرى أ  االنحراف مرتبط طرديا 



31 

 

بدرجة التجاذب الحادث بي  السبل واسأهداف الثقافية في المجتمع، وفي 
ي أ. مجتمع الوقت ذاته يرى "ميرتو " أ  هذه الحالة م  التجاذب دائمة ف

م  المجتمعات وليست عارضة. هذا ناهيك ع  أ  هذه النظرية تحاول 
التركيبة الخاصة على سائر  .ه م  المجتمع اسأمريكي ذئتعميم ما تستقر 

" قد  وا   كا  "اميل دوركايم ،(261-256 )عايد الوريكات، المجتمعات اإلنسانية
ترح تفعيل دور حاول البحث دو  جدوى ع  حلول لهذه المشكلة حيث اق

بي  الفرد والمجتمع، كما أكد على دور التربية  االروابط المهنية لتكو  وسيط
والتعليم والمعلمي  في التخفيف، على اسأقل، م  ويالت هذه الظاهرة، نجد 
في المقابل أ  "ميرتو " لم يخض في هذا المجال ووقف موقف الواصف 

 )حلول لها كما فعل "دوركايم" لظاهرة الالمعيارية)االنومي( ولم يحاول وضع

 .  (368نبيل رمز.، 

 
 
 وهلن: أو ، الالمعيارية عند كلوارد (3.3)  

 Cloward and "كلوارد ووهل   ام  زاوية أخرى قدم        

Ohlin1161 نظريتهما(Richard Cloward and Lioyd Ohin, 

اء في االنومي معتمدي  على متغير. الطبقة االجتماعية وبن( ،  1960
الفرصة في المجتمع اسأمريكي، فهما يفترضا  أ  عملية اغتراب اسأفراد ع  

 – 356، نبيل رمز.) المعايير وتبنيهم سلوكا غير اجتماعي تأخذ الخطوات اآلتية

351) : 

 
 اإليما  همالتحرر النسبي م  االنتماء للتنظيمات االجتماعية نظرا لفقدان 

 بشرعيتها. 
 الجة مشاكلهم بدال م  االعتماد على أنفسهماالعتماد على غيرهم في مع.  
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   التزود بالوسائل الالزمة الرتكاب جريمة والتدرب عليها لتحريرهم م
 الخوف . 

  سبل  إتباعاجتناب وقوع العقوبة عليهم، وهم بذلك يسعو  للنجاح عند
 غير مشروعة. 

 

ية هذه الحالة م  االغتراب ع  المعايير االجتماعالعالما  رجع أولقد  
إلى حاالت الفشل أو توقعه م  قبل اسأفراد في تحقيق أهدافهم، وهم غالبا ما 
ُيحّملو  التنظيم االجتماعي مسؤولية هذا الفشل إ  فعال ُمنيوا به في مسيرتهم 
نحو تحقيق أهدافهم، وذلك لما يرونه في التنظيم م  قصور وعدم توافر 

ة م  أهمها يبلاهات سعدالة اجتماعية فيه، مما يحملهم على تكوي  اتج
مثل هذا الشعور في رأ. العالمي  يقود إلى ضعف شعور  ،شعورهم بالحرما 

الوالء واالنتماء واإليما  بشرعية التنظيم االجتماعي والقواعد والقواني  
والضوابط االجتماعية، اسأمر الذ. يدفعهم إلى تبني سلوك إجرامي لتحقيق 

ص غير المشروعة هي كالفرص ويضيفا  قولهما: بأ  الفر  ،غاياتهم
، إتباعهاالمشروعة م  حيث توافرها أمام اسأفراد، فاسأفراد غير متكافئي  في 

فهذه اسأخيرة )الفرص غير المشروعة( ليست متاحة أمام جميع اسأفراد، 
فالسارق ل  يسرق ما لم تتح له فرصة السرقة، وال تتاح هذه الفرصة دائما 

ك ع  أ  الفرد ل  يحظى بقبول المحترفي  ما لم أمام جميع اسأفراد، هذا ناهي
يتق  هذا الفعل؛ بكلمات أخرى إ  لجماعات االنحراف ثقافة خاصة بهم ذات 

 .  معايير وقيم تتمايز ع  الثقافة العامة للمجتمع 
 

 األفكار المستفادة من النظرية الالمعيارية:  (3.3)
الطموحات( خاصة المالحظ م  نظرية الالمعيارية أ  اسأهداف )     

المادية تؤد. دورا بارزا في تفسير الجريمة واالنحراف ع  معايير المجتمع، 
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فعندما يصاب البناء االجتماعي بموجة سريعة وعميقة م  التغير تتأثر سلبيا 
وسائل الضبط االجتماعي والتي منها الرأ. العام والمعايير االجتماعية والقيم 

ر هذه النظرية أ  الفشل في تحقيق هذه لخ، ففي نظر أنصاإوالقانو ...
الطموحات بالسبل الثقافية المشروعة، إما لعدم القدرة المادية أو الجسمية 

ينجم على ذلك التحقيق، أو الستعجال اسأفراد في تحقيق تلك الطموحات، 
وفقدان درجة عالية ع  واقعهم  الشعور باالغتراببدرجة م  عنه إصابتهم 

السائدة في المجتمع،  واألعراف واحترامهم للقوانين من الوالء االجتماعي
للتحرر من الضوابط وهذا ما يحفزهم على تبني القيم واسأفكار التي تدفعهم 

بهدف تحقيق الطموحات التي عادة ما تكو  مشروعة، وهذا  ةاالجتماعي
  لهذه يإ  المنتمف .بكلمات أخرى ،بدوره ما يحفزهم الرتكاب سلوك إجرامي

يريدو  القول: بأ  اسأفراد يجرمو  عنوة أ. جراء الصراع الحادث النظرية 
بي  طموح الفرد وأهدافه الثقافية المشروعة، وبي  وسائل الضبط االجتماعي، 

كبيرا م  المسؤولية ع  ارتكاب اسأفراد  افهم يحّملو  النظام االجتماعي جزء
   .(45الصالح،  مصلح)سلوكيات إجرامية ومنحرفة

 
نــه ســلوك يصــدر جــراء أا يمكــ  النظــر إلــى الفســاد اإلدار. علــى مــ  هنــ     

مــ   اتثــر تعرضــهم لموجــإحالــة مــ  فقــدا  المعــايير االجتماعيــة لــدى اسأفــراد 
نــت لــديهم درجــة عاليــة مــ  التغيــر االجتمــاعي، فــاسأفراد إثــر تلــك التغيــرات تكوّ 

مكانــات لتحقيــق  الطموحــات المادية)االقتصــادية( فــي ظــل عــدم تــوفر فــرص وا 
ـــــة  ـــــنظم االجتماعي ـــــرى ال ـــــذ. اعت ـــــى الضـــــعف ال ـــــك الطموحـــــات، إضـــــافة إل تل
وبخاصـــــة نظـــــام الضـــــبط االجتمـــــاعي، ممـــــا قـــــاد بعضـــــهم إلـــــى ارتكـــــاب تلـــــك 

 .السلوكيات المنحرفة اجتماعيا في مجال اإلدارة تحقيقا سأهداف شخصية
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وال بــد مــ  الوضــع فــي االعتبــار أنــه بــالرغم ممــا قدمتــه هــذه النظريــة مــ       
نهــا قــد تكــو  عــاجزة فإح وتفســير اجتمــاعي للســلوك المنحــرف والجريمــة إيضــا

عـــ  تفســـير كـــل جوانـــب ظـــاهرة الفســـاد اإلدار.، فالفســـاد ال يشـــير فـــي جميـــع 
ته إلـى الجانـب الماد.)االقتصـاد.( وتحديـدا الجانـب المـالي، سأنـه يشـمل حاال

فقــــد يكــــو  الفســــاد عبــــارة عــــ  ســــلوك مبعثــــه  ،أكثــــر مــــ  البحــــث عــــ  المــــال
فمــثال: الوســاطة  ،مــ  القــوة السياســية أو اإلداريــة امجاملــة أو يســتهدف مزيــدال

جـــــل اسأصـــــدقاء أوالمحســـــوبية وتعيـــــي  اسأقـــــارب والتجـــــاوز فـــــي القـــــواني  مـــــ  
قـد ف مهـام داخليـة أو خارجيـة،واسأقارب في ترقيتهم أو مكافأتهم أو إيفادهم في 

الحصــــول علــــى يكـــو  كــــل ذلــــك مبعثــــه أو دافعــــه عالقــــات تبــــادل المنــــافع أو 
لـــخ، المهـــم أ  مبعـــث إتســـهيالت إداريـــة أو اكتســـاب اسأصـــوات االنتخابيـــة ...

مرتكبــي ذلــك الفســـاد عامــل آخــر غيـــر المــاد. كــأ  يكـــو  الــوالء المفــرط فيـــه 
للقبيلــــة أو الضــــغوط المفرطــــة لجماعــــة المصــــلحة أو البحــــث عــــ  مزيــــد مــــ  

أو  ،مناصــب سياســيةالمزايــا اإلداريــة أو المكانــة االجتماعيــة أو الوصــول إلــى 
 غير ذلك م  اسأهداف المعنوية الكامنة وراء تلك السلوكيات المنحرفة. 

 
 :ةالنظرية الوظيفي.3
 األفكار العامة: (1.3)   

لقد قامت النظرية البنائية الوظيفية المعاصرة على قاعدة عريضة م       
في بلورة  الجهود العلمية لعدد م  علماء علم االجتماع والتي أسهمت كثيرا

هذه النظرية في الوقت الراه  ومكنتها م  تناول القضايا والمشكالت 
االجتماعية بشكل مميز على الصعيدي  النظر. والمنهجي، م  هذه الجهود 

عند "سبنسر" ونظرية التضام  و مثال، النظرية العضوية عند "كونت" 
ونظرية   "االجتماعي عند "دوركايم"، ونظرية العقد االجتماعي عند "فيبر

التفاعل الرمز. عند "جورج سميل"، ونظرية التواز  االجتماعي عند "باريتو"، 
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كل هذه النظريات الوظيفية ساهمت إلى حد كبير في تبلور البناء المنطقي 
 .(21-22عبداهلل عبد الرحم ، ) لهذه النظرية

 
ويعتمد أنصار هذه النظرية على مفاهيم أساسية في دراساتهم      
النسق االجتماعي،  :ل المثال ال الحصربيماعية للظواهر منها على ساالجت

دارة  Dysfunctionalالوظيفة، االختالل الوظيفي والمحافظة على النمط وا 
 .(11-23عبداهلل عبد الرحم ، )التوتر

 
وأنصــــار هــــذه النظريــــة يــــرو  أ  حــــاالت التغيــــر االجتمــــاعي المفاجئــــة       

ـــواز  فـــي النســـق، بـــافتراض أ  أ. ســـتؤد. إلـــى خلـــق درجـــة مـــ  اخـــتال ل الت
خــــر مــــ  أجــــل تتكامــــل أجــــزاؤه بعضــــها مــــع الــــبعض اآل امجتمــــع يمثــــل نســــق

المحافظة على استمرار ذلك النسق واستمراره. فكل نسق يـؤد. وظيفـة محـددة 
داخل ذلك الكل اسأكبر فإذا ما اختل أو انحـرف ذلـك النسـق الفرعـي فـي أدائـه 

از  النسق العام وسالمته، ممـا يسـبب فـي بـروز تو  فيلتلك الوظيفة فإنه يؤثر 
انتشـار وربما على رأسـها  ،عدد م  المشكالت االجتماعية بواقع ذلك المجتمع

 .والجريمة السلوك المنحرف
 

وبهـــــــذا فـــــــإ  النظريـــــــة البنائيـــــــة الوظيفيـــــــة ُترجـــــــع المشـــــــكالت والظـــــــواهر     
التــواز  التــي  االجتماعيــة غيــر الســوية أو المرضــية إلــى حالــة االرتبــاك وعــدم

هـذه اسأخيـرة ناتجـة عـ  و تنجم عـ  حالـة االخـتالل الـوظيفي لألنسـاق الفرعيـة، 
 حاالت التغير الفجائية اآلتية إما م  الداخل أو م  خارج حدود المجتمع.  

 
يمك  أ  يفسر م   -وعلى رأسه الفساد -هكذا فإ  السلوك المنحرف     

ف في النظام االجتماعي لبعض خالل هذه النظرية  بمتغير اختالل الوظائ
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نسق التعليم والتنشئة  مثل،  (31عبد السالم الدويبي،  ) اسأنساق الفرعية
االجتماعية، أو نسق اسأسرة، أو نسق اسأم  والضبط االجتماعي...الخ، 

نساق المجتمع ع  تأديته للوظيفة المناط بها، ذلك أحيث يعجز نسق م  
، اسأمر الذ. ينعكس سلبا على طبيعة نتيجة حدوث موجة م  التغير السريع

حد أالعالقات االجتماعية وأنماط السلوك. فعندما يحدث أ. خلل في تأدية 
هذه اسأنساق لوظيفته فإ  باقي اسأنساق تتأثر سلبا في تأديتها لوظائفها، وم  

وهنا  ،هنا تصبح المشكلة تتفاقم أكثر فأكثر ويزداد التوتر والتفكك االجتماعي
وذلك  ،ق العام في البحث ع  سبل إعادة التواز  وتحقيق االستقراريبدأ النس

بالبحث ع  حلول للمشكالت االجتماعية التي كانت سببا في ذلك اإلرباك 
 وفقدا  التواز  االجتماعي بي  اسأنساق الفرعية بالنسق العام.

 
يفتــرض أ  المجتمــع  Talcoot Parsons إ  "تــالكوت بارســونز"      

نســـاق كـــل منهـــا يـــؤد. وظيفـــة معينـــة تســـهم فـــي أعـــة أجـــزاء أو مكـــو  مـــ  أرب
ـــــواز  النســـــق العـــــام وهـــــذه اسأنســـــاق هـــــي:  ـــــى ت النســـــق العضـــــو. الحفـــــاظ عل

)التكيف(، ونسق الشخصية)تحقيق اسأهداف(، ونسـق الثقافـة )المحافظـة علـى 
الـــــنمط(، والنســـــق االجتماعي)التكامـــــل(، أمـــــا اسأنســـــاق الفرعيـــــة فهـــــي النســـــق 

ق السياسي، ونسق التنشـئة االجتماعيـة، والـروابط المجتمعيـة االقتصاد. والنس
التي تشمل مجموعة النظم التي تعمل علـى إقامـة عالقـات بـي  أفـراد المجتمـع 

 .(221-226جي روشية، )وتحافظ على استمرارها 
 

فللمجتمـــع، مـــ  وجهـــة نظـــر بارســـونز أســـبقية فـــي الوجـــود عـــ  مجمـــوع        
فـــي الصـــورة المثاليـــة متجـــانس ومســـتقر وأنســـاقه اسأفـــراد الـــذي  يشـــكلونه، فهـــو 

كبـر قـدر مـ  التـواز  أمتكاملة ومتساندة وظيفيا، كما يسعى دائما نحو تحقيـق 
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 سأنـــه يمتلـــك القـــدرة علـــى التطـــور المتوافـــق مـــع الظـــروف المســـتحدثة والمتغيـــرة
 .(111-111جراهام كينلوتش، )
 

هر االنحــــــراف عمومـــــا فـــــإ  أنصــــــار االتجـــــاه الـــــوظيفي يــــــرو  أ  لظـــــوا     
الفســـاد اإلدار. ضـــرب منهـــا، وظيفـــة تؤديهـــا داخـــل النســـق العـــام و والجريمـــة، 
التضــــام  والتماســــك االجتمــــاعي فــــي المجتمــــع ممــــا يــــدعم زيــــادة  تتمثــــل فــــي

التكامــل الــوظيفي بـــي  اسأنظمــة والمؤسســات االجتماعيـــة، وذلــك عنــدما يســـود 
صـــعدة عـــدة. إ  الشـــعور بأهميـــة مواجهـــة هـــذه المشـــكلة والتصـــد. لهـــا علـــى أ

 قـــوةمــ   ا يخففــ ،مــ  وجهــة نظــر أنصــار هــذه النظريــة ،الجريمــة واالنحــراف
خاصــة فــي مجتمعــات العــالم النــامي، كمــا أ   ،الصــراعو  تالتــوتر واالضــطرابا

هـــذه الظـــواهر تـــدفع أعضـــاء المجتمـــع ليعيـــدوا النظـــر فيمـــا يســـود فـــي واقعهـــم 
نها تمثل مصدرا للحركة إضافة إلى أ لتحقيق درجة أعلى م  التواز  والتكامل

 .( 228)جي روشية، والتجديد في المجتمع
 

بعــض البــاحثي  فــي مجــال الفســاد اإلدار. هــذا المنطلــق تجــد وربمــا مــ       
ــــــي  ــــــى الوظــــــائف أو اآلثــــــار الحميــــــدة لظــــــاهرة الفســــــاد اإلدار. ف يركــــــزو  عل
المجتمعــــات وبالتحديــــد الناميــــة منهــــا حيــــث يرونــــه يقــــوم بوظــــائف مــــ  أهمهــــا 

مــا نجــاح مشــاريع  ف صــرامة البيروقراطيــة ورتابتهــا والتــي تعرقــل إلــى حــد  تخفيــ
 ،التنميـــة وتبطـــ  تحقيـــق التقـــدم والتطـــور االجتمـــاعي واالقتصـــاد. المســـتهدف

ولكــــ  تبقــــى هــــذه النظــــرة محــــدودة وضــــيقة اسأفــــق حيــــث تركــــز علــــى الجانــــب 
ي قـد يجابي م  هذه الظاهرة غاضة النظـر عـ  كـل اآلثـار السـلبية لهـا والتـاإل

 ,Robin)مضــرة وخطــورة علــى تماســك المجتمــع وازدهــاره وأعظــمكبــر أتكــو  

Theobald, 6-8 ). 
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 األفكار المستفادة:  (2.3)   
إ  موجات التغير السريعة والقوية تحدث إرباكا كبيـرا فـي المجتمـع حيـث      
تســـاند اسأنظمـــة داخـــل النســـق الكلـــي ممـــا يســـبب ارتباكـــا فـــي تأديـــة  فـــيتـــؤثر 

اسأنظمــة لوظائفهــا، وهــذا مــا يــنعكس بــدوره علــى الســلوك أو الفعــل  بعــض تلــك
االجتمــاعي بــالمجتمع حيــث تطفــو أنمــاط مــ  الســلوك مســتهجنة وغيــر مقبولــة 
اجتماعيـــة وتتعـــارض مـــع قـــيم ومعـــايير المجتمـــع، وسأنهـــا كـــذلك تجـــد المجتمـــع 
يســعى إلــى ابتــداع ســبل للحــد مــ  انتشــار تلــك اسأنمــاط مــ  الســلوك بحثــا منــه 

 مزيد م  التواز  االجتماعي . ع 
  

بكلمــات أخــرى يحــاول أنصــار هــذه النظريــة القــول بــأ : موجــات التغيــر      
االجتمـــاعي هـــي المســـؤولة عـــ  الكثيـــر مـــ  المشـــاكل االجتماعيـــة بـــالمجتمع، 
بــالرغم مــ  اعتقــادهم بــأ  تلــك المشــاكل االجتماعيــة خاصــة الجريمــة )الفســاد( 

ـــل فـــي ـــة تتمث ـــواز   تـــؤد. وظيفـــة اجتماعي ـــى الت مـــا  ومعالجـــةدفـــع المجتمـــع إل
يحدث م  اضـطرابات فـي شـبكة التكامـل االجتمـاعي بـي  اسأنسـاق. ومـ  هنـا 

مــــــ   الــــــو  النســــــق االجتمــــــاعي جــــــزءنالحــــــظ أ  أنصــــــار هــــــذه النظريــــــة يحمّ 
المســؤولية عــ  انحــراف أفــراده وانــدفاعهم إلــى ارتكــاب ســلوكيات غيــر مقبولــة 

صـــاب بهـــا النســـق االخـــتالل الـــوظيفي التـــي يُ اجتماعيـــا نظـــرا لحالـــة االرتبـــاك و 
 االجتماعي)المجتمع(.

 
 

هكـــذا فـــإ  االنحـــراف بمـــا فيـــه االنحـــراف فـــي مجـــال اإلدارة )الفســـاد( هـــو      
ـــى موجـــات  ـــذ. ينـــتج جـــراء تعـــرض المجتمـــع إل ـــوظيفي ال ـــل ال ـــك الخل نتـــاج ذل
ســريعة وجذريــة مــ  التغيــر والتبــدل االجتمــاعي غيــر المــدروس والمخطــط لــه، 

ث يصــاب البنــاء االجتمــاعي للمجتمــع بحالــة مــ  االرتبــاك فــي تأديــة نظمــه حيــ
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الفرعيــة لوظائفهــا علــى أكمــل وجــه، وفــي ظــل هــذه الظــروف تجــد أ  الضــبط 
االجتماعي قد ضعف حيـث تفقـد المعـايير االجتماعيـة سـيطرتها علـى السـلوك 

 مجتمع. وبذا عدم القدرة على توجيهه للوجهة التي تقبلها الثقافة السائدة بال
 
 النظرية االقتصادية: .5

إ  العوامل االقتصادية م  أهم العوامل التي أوالها العديد م  العلماء       
اهتماما بارزا  في تحليالتهم االجتماعية التي قدموها لتفسير ما يعتر. 

وبروز العديد م  الظواهر المجتمع م  تغير وتبدل في أوضاعه المختلفة، 
ه العوامل توزيع العمالة، والدخل، ونوع المهنة، وسنوات وم  هذاالجتماعية، 

 لخ. إالخبرة، ومدى توافر السلع االستهالكية، واسأزمات االقتصادية ....
 

"بونجر" الذ. وسع تحليله عندما قدم طرحه  مثال، وم  هؤالء العلماء      
هو في كتابه "اإلجرام واسأوضاع االقتصادية " حيث أكد أ  اإلنسا  يولد و 
فإ   ،مزود " بغرائز اجتماعية غيرية " تتأثر بما يعترض الفرد م  ظروف

وا   كانت العكس ضعفت  ،كانت مالئمة زادت قوة الغرائز في ضبط السلوك
، وتحكم سلوكه ،اسأمر الذ. يدفعه إلى اإلجرام بعد أ  تسيطر عليه اسأنانية

سائدة في النظام تزرعه في نفوس اسأفراد الظروف االقتصادية ال الشعور هذا
بمعنى آخر، إ  محصلة العيش في ظل النظام الرأسمالي هي  .الرأسمالي

الوازع االجتماعي وروح الجماعة جراء النكبات االقتصادية، وهذا ما  يتالش
قد يؤد. إلى إضعاف الوالء االجتماعي مما ينعكس سلبا  على االنصياع 

الجريمة، وهم على دراية سأوامر وسائل الضبط االجتماعية وبذا يقعو  في 
  .( 58فوزية عبد الستار، )ا قانونياتامة بأنهم يبدو  سلوكا مجرم
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" م  دراسته لقبول الفرض الذ. ينص على ملر ولترولقد انتهى "
ارتباط جنوح اسأحداث بالفقر أو )العوز االقتصاد.( ، كما استطاع "ركلس" 

، المجرمي  م  الفقراء؟ أ  يطرح تفسيرا للقضية التي مفادها: لماذا أكثر
فلقد طرح  ء،تضاف إلى ما تقدم به "سذرالند" حول إجرام ذو. الياقات البيضا

مؤكدا أ  عملية المجازفة هذه تقوم  المجازفة الطبقية"ركلس" نظريته ع  
لخ، كماُ بّي  أ  الفرص إعلى عوامل عدة منها العمر والساللة والعرق...

أسمالي ليست متساوية، فنجد أ  الفقراء أو أمام اسأفراد في ظل النظام الر 
أبناء الطبقة الدنيا هم أقل حظا مما يجعلهم أكثر مجازفة ومغامرة م  أبناء 

الذي  هم أكثر مجازفة م  أبناء الطبقة العليا، فهم يعتقدو   ىالطبقة الوسط
أنهم إ  لم يكسبوا شيئا م  هذه المغامرة فإنهم ل  يخسروا شيئا، عكس أبناء 

بقة العليا الذي  سيخسرو  الكثير إ  فشلوا في مغامرتهم والتي قد ال تعود الط
عليهم، إ  نجحوا فيها، بمنافع تضاهي خسارتهم إذ فشلوا، ونظرا سأ  الفقراء 
ال يحظو  بمكانة مرموقة في المجتمع مثل تلك التي يحظى بها اسأغنياء 

هذا ناهيك  ،و يودعو  في السجو فإنهم يقعو  بسهولة في قبضة السلطات 
ع  عجز الغالبية ع  توفير محامي دفاع على درجة م  الحنكة القانونية 

 .(11-12مصطفى التير، السجو ،  )كما يحدث مع اسأغنياء
إ  فكرة إرجاع الجريمة للعامل االقتصاد. كعامل أساسي هي قديمة،     

وبدأت تتضح في القرو  الوسطى ثم قويت وتجلت في القرني  الثام  
 تالتاسع عشر، ولقد تعددت الدراسات واختلفت وجهات النظر حتى تأثر و 

بالصراع الفكر. الدائر بي  المذاهب السياسية واالقتصادية في العالم 
ولقد قدم ، )الصراع هنا مقصود به الصراع بي  الرأسمالية والماركسية(

تلخيصا لهذه الدراسات تمثل في حصرها بخمس مجموعات  "عدنا  الدور."
ساسية منها مثال تلك المجموعة التي تركز على عوامل اقتصادية مثل أ

أيضا الدراسات التي ركزت على درجة عجز و المواسم والتقلبات في اسأسعار، 
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، بينما اهتمت اإجرامي االفرد ع  إشباع احتياجاته ودور ذلك في ارتكابه سلوك
دراسات تلك مجموعة أخرى بمتغيرات مثل المهنة والدخل، وم  مثل هذه ال

بأ  الجريمة تصل  :وانتهى منها للقول ،التي قدمها "بونجيه" في إيطاليا
ذروتها في المه  التجارية وتنخفض كلما اتجهنا نحو المه  المرتبطة 

أما المجموعة اسأخرى م  هذه الدراسات فقد اهتمت بمتغيرات  ،بالزراعة
  .( 161-212.، عدنا  الدور )معدالت الجريمة فيأهمها البطالة وأثرها 

 
 ى  منح )الراديكاليون( هذا ولقد نحى المنتمو  إلى نظرية الصرع المحدثة    

للنظام الرأسمالي وتوجهاته وأفكاره المتعلقة بالجريمة والقانو   اومنتقد امعارض
الجنائي محملي  هذا النظام مسؤولية إجرام اسأفراد، فهذا النظام في رأ. 

رة اإلجرام المتمثلة في صراع الطبقات، فهم يرو  بذعلى و. تالراديكاليي  يح
في  مع يؤثرجتماعية في توزيع وسائل اإلنتاج بالمجتاالعدالة الأ  عدم توافر 
م  شأ   فأكثر يزيد م  قوة الطبقة البرجوازية ويضعف أكثرفمردود اإلنتاج 

وم  حق هؤالء اآلخري  أ  يحققوا سأنفسهم  )البوليتاريا(،العمال الكادحي 
المكانة الالئقة ويكفوا ع  أنفسهم هذا االضطهاد، وذلك بالثورة على النظام 
الرأسمالي، وسأ  البرجوازية تعرف هذا اسأمر فهي تسعى دوما إلى الحد م  
قوة هذه الفئة بس  القواني  وتشريع القرارات وفرض الضرائب عليهم، ووفقا 

الرأسمالي وال يمك   لهذا التصور يكو  المجرم عبارة ع  ثائر على التعسف
النظر إليه على أنه شخص خارج ع  النظام اسأخالقي المعمول به في 

 . (211-64 فهد الثاقب،)المجتمع
 

 األفكار المستفادة من النظرية االقتصادية: 
يمك  القول م  خالل القراءة المعمقة لما ورد ع  النظرية االقتصادية    

 ،العملنوع كفايته وسنوات الخبرة و بأ : متغيرات مثل مستوى الدخل ومدى 
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وانتشار البطالة في المجتمع، كل  ،واسأزمات االقتصادية والدرجة الوظيفية
 هذه متغيرات اقتصادية على درجة م  اسأهمية في تفسير الفساد.

 
م  جهة ثانية، فإ  بعض المشكالت االقتصادية واسأزمات وطبيعة        

ب في ظهور بعض الظواهر االجتماعية النظام االقتصاد. السائد قد تسب
النفسية المرضية مثل اسأنانية)برجماتية( والفردية والتحررية، هذه الظواهر قد 
تسهم في تفسير جزء م  اتجاهات اسأفراد نحو السلوك الفاسد والتعامل به 

 ودفع بعض اسأفراد إلى تعاطيه.
 

جرد اسأفراد م  ولعل ما ذهب إليه الراديكاليو  يفسر إلى حد كبير ت    
لتحقيق  وضعتمبادئ االلتزام بالقواني  واإلجراءات المعمول بها إذ يرونها 

وهذا ما يدفعهم إلى عدم احترامها وتجاوزها  ،فئة أو طبقة معينة مصلحة
بل  م  وجهة نظر أفراد المجتمع، يكو  بذلك أمرا اعتياديا أ. غير منحرف

لتلك اسأفكار  همنظرا لتبني اجاعوش اذكي تشجع ثقافتهم عليه وتعتبره عمال
 واالعتقادات حيال القانو .

 
وبالرغم م  اسأهمية الكبيرة للجانب االقتصاد. في تفسير السلوك        

نه ال يمك  فإاإلنساني بوجه عام والفعل االجتماعي بوجه الخصوص، 
االعتماد على هذه الجانب وحده سأ  جوانب الحياة االجتماعية مترابطة 

خر ومتداخلة بشكل يجعل م  الصعب االعتماد على بالبعض اآل بعضها
جانب واحد م  جوانب متعددة في تفسير هذه الظاهرة أو تلك. فظاهرة 

 خالل الفساد اإلدار. مثلها مثل أ. ظاهرة اجتماعية ال يمك  تفسيرها م 
همالقتصاد. االجانب الركو  لل الجوانب اسأخرى مثل االجتماعي والثقافي  وا 

 .نفسي...الخالسياسي و وال
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 التعليق على النظريات: .6

إنــــه ومـــــ  خــــالل اســـــتعراض مــــا ســـــبق مــــ  نظريـــــات حــــول االنحـــــراف       
نــه باإلمكــا  توظيــف هــذه النظريــات فــي اســتجالء أوالجريمــة بوجــه عــام تبــّي  

الغمــوض عــ  كثيــر مــ  جوانــب ظــاهرة الفســاد حيــث يعــد اسأخيــر ضــربا مــ  
نا يمثل انحرافا ع  القـانو  المعمـول بـه اوأحي ،افةاالنحراف عما يسود في الثق

  هــذه النظريــات تســهم كثيــرا إفهــو جريمــة، ومــ  هنــا فــ وبالتــالي ،فــي المجتمــع
 في تفسير هذه الظاهرة .

 
وم  خالل تحليل تلك النظريـات يتضـح أ  هنالـك مجموعـة مـ  العوامـل      

تشـكل إطـارا مرجعيـا فـي يمكـ  أ   اودينيـ اوثقافيـ ياواقتصاد االمتنوعة اجتماعي
تفســـير ظـــاهرة الفســـاد اإلدار.، ومـــ  تلـــك العوامـــل مـــثال: التغيـــر االجتمـــاعي، 

بـــــالقيم  االلتـــــزامضـــــعف الضـــــبط االجتمـــــاعي، عـــــدم و والتحضـــــر والحضـــــرية، 
الهــــوة بــــي  و اغتــــراب الفــــرد عــــ  واقعــــه االجتمــــاعي، و والمعــــايير االجتماعيــــة، 

مســتوى الــدخل، وعــدم كفايتــه  انخفــاضو اإلمكانــات والطموحــات لــدى اسأفــراد، 
طالعـهنـوع المهنــة وخبـرة الشـخص ودرايتــه و لسـد الحاجـات اسأساســية،  علــى  وا 

ضــعف الــوازع و االتجــاه نحــو القـانو  والعمــل بــه، و القـواني  واللــوائح التنظيميــة، 
ودرجــة عــدم مقاومــة جمــوح الــنفس البشــرية وضــعف الضــبط الــذاتي، و الــديني، 

مـدى درتـه علـى إدارة القطـاع أو المؤسسـة، و االقتناع بشـخص المـدير ومـدى ق
جـــــود معـــــايير ثابتـــــة للتعامـــــل مـــــع أعضـــــاء اإلدارة فـــــي شـــــؤونهم الداخليــــــة، و 
 لخ.إاالستقرار اإلدار.....و 

     
غلــب النظريــات التــي ُطرحــت تهــتم بعامــل أفوتنــا اإلشــارة إلــى أ  تهــذا وال    

ظــــور أحــــاد. بعينــــه وتنظــــر إلــــى ظــــاهرة االنحــــراف والجريمة)الفســــاد( مــــ  من
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وهــذا مــا قــد يســهم كثيــرا فــي عــدم القــدرة علــى االعتمــاد علــى واحــدة  ،الجانــب
  هـذه النظريـات تفسـير ظـاهرة االنحـراف االجتمـاعي إمنها، م  جهة ثانية، فـ

بوجــه عــام وال تركــز علــى ظــاهرة الفســاد فــي حــد ذاتــه، وهــذا يســتدعي البحــث 
رات علميــة اجتماعيــة عــ  مزيــد مــ  اإلســهامات العلميــة التــي بحثــت عــ  تفســي

برز اسأبعاد االجتماعية بما فيهـا مـ  آثـار ألظاهرة الفساد بهدف الوقوف على 
دارية    .وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وا 

 
 ثالثا. أنماط ونماذج الفساد اإلداري:

 أنماط الفساد اإلداري:  .1
تبـر تشمل هذه اسأنماط على مجموعة م  السلوكيات المنحرفة والتـي تع   

فســادا، فدراســة أنمــاط أو صــور الفســاد تســاعد علــى تكــوي  فهــم عميــق سأبعــاد 
هــذه الظــاهرة وتنــوع صــورها، كمــا تســهم كثيــرا فــي تحديــد هــذه الظــاهرة بدرجــة 
عاليـــة مـــ  الدقـــة بحيـــث يمكـــ  تمييزهـــا عـــ  غيرهـــا مـــ  الظـــواهر االجتماعيـــة 

صـور الفسـاد  اسأخرى، فدراسة الفسـاد بهـذا المـنهج )الكيفـي( تسـاعد فـي فصـل
وتمييـــــز كـــــل منهـــــا عـــــ  اسأخـــــرى كالفســـــاد السياســـــي، واسأخالقـــــي والقـــــانوني، 
واالجتماعي...إلخ، فتحديد تلك الصفات التي يتصف بها كل نمط مـ  الفسـاد 
هي محاولة نحو تجريد هذه الظاهرة لتحقيق أعلى درجة م  الفهم العميـق لهـا 

 وسأبعادها االجتماعية واالقتصادية.
 
 
 
إلـى محاولـة رصـد أكثـر  Gerald E. Caidenا الصـدد يـذهب وفي هـذ  

صــــور الفســــاد انتشــــارا فـــــي جــــدول يتضــــم  عــــددا كبيـــــرا مــــ  اسأنمــــاط، هـــــي 
 :  (Gerald E. Caiden, 5-6)كاآلتي
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  لوالتملمعدم أداء الواجب والتهرب منه أو التملق.  
 .الخيانة والتخريب وتسريب المعلومات السرية المتعلقة بالعمل 
 ة وتخصيص اسأموال العامة واالختالس والسرقة.اللصوصي 

  إساءة التخصيص، والتزوير وتبطي  الحسابات وتحويل اسأموال واسـتخدام
 اسأموال واإلرادات غير المراجعة. 

  .سوء استخدام القوة القهرية والتخويف والعفو غير المستحق والتعذيب 

 ــــــ ــــــة والســــــلوك اإلجرامــــــي واسأدل فســــــاد العدال ــــــة الخــــــداع والغــــــش وا  ة المزيف
 واالحتجاز غير المشروع والمؤامرات.

 .الرشوة والريع واالبتزاز والرسوم غير المشروعة 

  .سوء استعمال المعرفة السرية وتزييف السجالت والوثائق 

 .االحتكارات والعقود والقروض والرخص واإلتجار بالممتلكات العامة 

 .التالعب في المشتريات والتوريد واالنحياز والمحسوبية 

  التهـــرب مـــ  الضـــرائب والتـــربح، وتضـــارب المصـــالح، والسمســـرة والعبـــث
 بالنفوذ.

 .قبول الهدايا والريع والمال 

 . حماية اإلدارة السيئة والتغطية عليها والحنث باليمي 

 .عمليات السوق السوداء وارتباطها بالجريمة المنظمة 

 . قامة الوالئم  المحسوبية وا 

 ــــــدل المبيــــــت والعــــــالوات غيــــــر  ســــــوء اســــــتخدام القرطاســــــية، واإلقامــــــة وب
 المستحقة. 

 .سوء استخدام اسأختام الرسمية ووسائل االتصال والمواصالت 
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وعمومــا، فــإ  أنمــاط الفســاد متعــددة ومتداخلــة، وقــد تختلــف مــ  مجتمــع  
إلى آخـر ذلـك حسـب الثقافـة السـائدة بـالمجتمع، وحسـب الظـروف االجتماعيـة 

فقــد تنتشــر صــور أو أنمــاط مــ  الفســاد واالقتصــادية التــي يمــر بهــا المجتمــع، 
علـى حالـة  اإلطـالعفي مجتمع معي  ال تنتشر في مجتمـع آخـر، ومـ  خـالل 

المجتمــع الليبــي بمعاينــة تقــارير الجريمــة والرقابــة اإلداريــة والماليــة ومــ  خــالل 
معايشـــة هـــذا المجتمـــع اســـتطاع الباحـــث رصـــد هـــذه الصـــور أو اسأنمـــاط مـــ  

 الفساد اإلدار.:
 
  الهـــدايا العينيـــة والماليـــة للمســـؤولي  وأصـــحاب الســـلطات التنفيذيـــة الرشـــوة و

 .والتشريعية
 اختالس اسأموال العامة بطرق مباشرة وغير مباشرة. 
  تزويــر المعــامالت الرســمية والشــهادات واسأختــام مــ  قبيــل العقــود والفــواتير

 والتقارير السنوية والشهادات العلمية والتقارير الطبية...إلخ .
 القات القرابية والقبلية والشخصية في صنع القرارات اإلدارية.تدخل الع 
 .التأثير القبلي والشخصي في المدراء والموظفي  والمسؤولي  باإلدارة 
 .الوساطة والمحسوبية والتمييز في منح الخدمة 
 إفشاء المعلومات السرية خاصة فيما يتعلق بالعطاءات والمشاريع. 
 مكافـــآت سأشـــخاص إمـــا وهميـــي  أو  مرتبـــات اسأشـــباح) صـــرف مرتبـــات أو

 أموات(.
 . المشاريع الوهمية، أو استالم بعضها دو  المستوى المطلوب 
  ســــوء اســــتخدام الوظيفــــة )اســــتغالل الســــلطة والنفــــوذ فــــي تحقيــــق مصــــالح

 شخصية م  جهات إدارية وتنفيذية أخرى(.
 إساءة التصرف في المال العام وتبذيره فيما ال يعود بالنفع على المجتمع. 
 .التفرغ طويل اسأمد غير المبرر م  العمل أو المهنة 
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  ــــى ــــى الخــــدمات العامــــة واالســــتيالء عل ــــدمغات المفروضــــة عل االتجــــار بال
 ثمنها.

 .تزوير اإليصاالت المالية والصكوك وفواتير المشتريات 
   التحيــز لألقــارب فــي العمــل اإلدار. مــ  قبيــل الحــوافز واإلجــازات والتعيــي

 ... الخ.
 تقصـــير فـــي أداء المهنـــة مثـــل تعطيـــل المعـــامالت واإلجـــراءات اإلهمـــال وال

اإلداريــــة والغيــــاب والتــــأخر المتكــــرر غيــــر المبــــرر عــــ  العمــــل والتهــــرب مــــ  
 مسؤوليات الدور.

  .أخذ عموالت ع  الخدمة العامة، والتربح م  الوظيفة 
 سرقة المواد الخام والمعدات والقرطاسيات التابعة للجهات العامة. 
 يات المسـاعدة علـى أداء الـدور فـي اسأغـراض الشخصـية)مثل استخدام اآلل

 السيارات والهواتف والكمبيوترات ...إلخ(.
 
 

 . نماذج الفساد اإلداري: 2
إ  نمذجة الفساد اإلدار. تعني إيجـاد روابـط مشـتركة بـي  صـور الفسـاد       

لتجمع معا فـي شـكل واحـد أو مجموعـة واحـدة، وهـذا مـا ذهـب إليـه العديـد مـ  
باحثي  بغرض تعميق الفهم والتبصـر بالظـاهرة محـل الدراسـة، فالنمذجـة هـي ال

أحـــــد أســـــاليب البحـــــث االجتمـــــاعي التـــــي درج علـــــى اســـــتخدامها علمـــــاء علـــــم 
االجتمـاع مثــل "دوركـايم" و"فيبــر" فــي دراسـة وفهــم بعـض الظــواهر االجتماعيــة 

 مثل البيروقراطية والسلطة واالنتحار والتضام  االجتماعي ...إلخ. 
 

ــــى نــــوع       ولقــــد طرحــــت للفســــاد العديــــد مــــ  النمــــاذج، منهــــا مــــا يعتمــــد عل
السلطة، ومنها ما يعتمد على المجال الذ. يدور فيـه ممارسـة الفسـاد،  ويقسـم 



54 

 

الفساد أيضا وفقا للقطاعات اسأكثر فسادا، وغيرها م  هذه التصـنيفات، وفيمـا 
 يلي مجموعة م  هذه النماذج بشيء م  االختصار:

 
يقســـم الفســـاد بهـــذا الفسووواد حسوووب السووولطة والمشووواركة فوووي الحكوووم:  (1.2)

 الطبقة الحاكموةالنموذج بناء على نوع السلطة حيث يشمل الفساد الناتج ع  
كالرؤساء والـوزراء والقـادة السياسـيي  ورؤسـاء اسأحـزاب...إلخ، وفسـاد أعضـاء 

مثــــــل أعضــــــاء البرلمانــــــات ومجــــــالس الشــــــعب واسأمــــــة  السوووووولطة التشووووووريعية
مثــــل القضــــاة وهيئــــات  أعضوووواء السوووولطة القضووووائيةشــــورى...الخ. وفســــاد وال

االدعــاء والمحلفــي  والمحــامي  ...إلــخ. وفســاد أعضــاء الســلطة الدينيــة ويشــمل 
والقساوســة...إلخ. وأخيــرا،  تفســاد المُفتــي  واسأئمــة ورؤســاء الكنــائس والبابــاوا

كبـار العمـال ويشـمل فسـاد الـوالة والمحـافظي  و  فساد أعضاء السلطة المحلية
 .(18)عامر الكبسي، الفساد والعولمة،  واإلداريي 

 
يقسـم (. الفساد بناء على المجال أو النشاط الذي يقوم فيه الفسواد: و2.2) 

يشمل فساد العمل السياسـي مـ   فساد سياسيالفساد هنا حسب المجال إلى: 
وفسوووووواد ويشــــــمل فســــــاد البيروقــــــراطيي .  وفسوووووواد  داريانتخابــــــات وأحــــــزاب، 

وينطـــو. علـــى فســـاد رجـــال اسأعمـــال ومـــوظفي البنـــوك والشـــركات  يقتصوووادا
والعســكر. ويشــمل فســاد العــاملي  بقطــاع  والفسوواد األمنوويوتوظيــف اسأمــوال، 

الفسوووواد الجــــيش والشــــرطة واسأمــــ  بمختلــــف مســــتوياتهم، كمــــا يمكــــ  إضــــافة 
الـــذ. يكـــو  فـــي آليـــات تطبيـــق القـــانو  وتحقيـــق العدالـــة بـــي  أفـــراد  القوووانوني

 .(18)عامر الكبسي، جتمع المختصمي  والمطالبي  بحقوقهمالم
 
أ.  الفسوواد التعليموويهــذا النمــوذج  ويشــمل(. الفسوواد حسووب القطوواع: 3.2) 

الذ. يـتم فـي العمليـة التعليميـة مـ  ِقبـل المعلمـي  والمـوجهي  ومـدراء المـدارس 
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إضـــافة إلـــى أســـاتذة الجامعـــات وعمـــدائها وموظفيهـــا المكتبيـــي ، كمـــا يتضـــم  
الـذ. يقـوم بـه العـاملو  بالقطـاع الصـحي بمختلـف مسـتوياتهم  فساد الصحيال

مـــــ  متخصصـــــي  أو مـــــوظفي  إداريـــــي  أو فنيـــــي  أو مســـــاعدي  أو صـــــيادلة، 
وهــو يشــمل فســاد العــاملي  بالمؤسســات االجتماعيــة مــ   والفسوواد االجتموواعي

دور رعايــة ومؤسســات ضــما  ومؤسســات إصــالح وتأهيــل. كمــا يشــمل أيضــا 
ــــــق بــــــالنواد. واالتحــــــادات الرياضــــــية والمــــــدربي   لرياضوووووويالفسوووووواد ا والمتعل

ويشـــمل أعمـــال المخـــرجي  والممثلـــي   الفسووواد الفنوووي واإلعالمووويوالالعبـــي ، و
 . (11)عامر الكبسي، والصحفيي  والمطربي  والمسرحيي  والمذيعي 

 
ويقســم الفســاد هنــا إلــى ثــالث صــور ( الفسوواد حسووب النطوواق الج رافووي: 4.2)

: وهو الفساد الذ. ال يخرج ع  حدود المجتمـع أو الفساد المحليأساسية هو 
ــــة  ــــة أو والي ــــة لمحافظــــة أو مدين ــــق بحــــدود محلي المحافظــــة الواحــــدة وهــــو يتعل

وهو يشمل أكثر م  منطقة فهـو علـى مسـتوى أقـاليم  الفساد اإلقليميمعينة، و
، الــذ. يشــمل الفســاد علــى مســتوى دول العــالم قاطبــة الفسوواد الوودوليمتعــددة، 

 . (81)عامر الكبسي، وهو ما يعرف بالفساد العابر للحدود
 
فسواد يمك  تقسيم الفساد إلى  المعيار الج رافيم  جهة أخرى وبناء على    

يشـــمل الفســـاد الـــذ. تقـــوم بهـــا الشـــركات والحكومـــات اسأخـــرى داخـــل  خوووارجي
 والفسواد الوداخليمجتمع ما م  أجل أ  تظفر بالمشاريع والعطـاءات الكبيـرة، 

 الذ. يقوم به الموظفو  العاملو  بالقطاع العام بذلك المجتمع.
 
 فسواد مووظفي القطواع العواميشـمل الفسـاد هنـا ( الفساد حسب المجال: 2.2)

التابعي  للدولة أ. الذي  يتقاضو  منها مرتباتهم ويكلفو  م  قبلهـا بـأداء تلـك 
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اصـــة أ. العـــاملي  بمشـــاريع ومؤسســـات خ وفسووواد القطووواع الخووواصاسأدوار، 
دارتها لألفراد  .(46،  )خالد آل الشيخ ترجع ملكيتها وا 

 
يشــمل الفســاد بنــاء علــى اسأثــر الــذ. يلحقــه ( الفسوواد بنوواء علووى أثووره: 2.2) 

، وهـو أشـد أنـواع الفسـاد الفساد األكبربالمصلحة العامة والخاصة نوعا  هما 
خطــــورة ويكــــو  صــــادرا عــــ  أشــــخاص مســــوؤلي  يتقلــــدو  زمــــام اسأمــــور فــــي 

وهــو أقــل أثــرا وتكلفــة  والفسوواد األصوو راتهم أو وزاراتهــم أو حكومــاتهم، مؤسســ
 .(41)خالد آل الشيخ ، م  النوع اسأول ويصدر ع  صغار الموظفي 

 
( كموووا يقسوووم الفسووواد حسوووب مووودم اتفووواق العاموووة موووع الصوووفوة علوووى 2.2) 

، وهو يشـمل أنمـاط السـلوك التـي الفساد األسودإلى ثالثة أنواع هي:  تجريمه
والفسوواد االتفــاق عليهــا بــي  الصــفوة والعامــة علــى أنهــا ممارســات فاســدة، يــتم 

وهـــو تلـــك الســـلوكيات التـــي ال تحظـــى باتفـــاق بـــي  العامـــة والصـــفوة،  الرموووادي
فمنهم م  يرى أنها تعتبر فسادا، ومنهم م  يرونه يمثل سـلوكا عاديـا ومقبـوال، 

الصـفوة والعامــة وهـو يمثـل السـلوكيات التـي يعتبرهـا كـل مـ   والفسواد األبويض
ســلوكيات يمكــ  التجــاوز عنهــا وال تســتحق عقــاب أ. أنهــا تمثــل ســلوكا مقبــوال 

 . (56)محمد البدو.،  اجتماعيا
 
 

 :عوامل الفساد اإلداري رابعا.
إ  ظــــاهرة الفســــاد معقــــدة ومتعــــددة اسأبعــــاد، وال يمكــــ  بــــأ. شــــكل مــــ  

فهــي متعــددة اسأشــكال افتــراض أنــه يمكــ  الركــو  إلــى جانــب واحــد لتفســيرها، 
العوامـــل، ومـــ  خـــالل اســـتعراض التـــراث النظـــر. حـــول الفســـاد وجـــد الباحـــث 
ــــاحثي  فيمــــا يخــــص العوامــــل المفســــرة لهــــذه  ــــي  الب ــــا واضــــحا ب اختالفــــا وتباين
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الظــاهرة، وربمــا يعــود ذلــك الــى اخــتالف مواقــف البــاحثي  والــدول والمنظمــات 
م لهــا، وبــذا فــإ  الدوليــة مــ  هــذه الظــاهرة، إضــافة إلــى اخــتالف فهــم كــل مــنه

النتيجـــة هـــي اخـــتالفهم فـــي تقـــديم العوامـــل التـــي انتهـــوا إليهـــا فـــي تفســـير هـــذه 
اسـتعراض جميـع هـذه اإلسـهامات، لـذا رأى  إلـىالظاهرة وسأنـه ال يتسـع المقـام 

الباحــث أهميــة تلخــيص هــذه العوامــل وتصــنيفها وتجريــدها فــي نمــوذج نظــر. 
 يساعد في فهمها بعمق.

 
 
 
ظــر إلــى عوامـــل الفســاد حســب حــدود المجتمــع يتضـــح أ  مــ  خــالل الن     

والتــــي  مجموعووووة العواموووول الداخليووووةلــــدينا مجمــــوعتي  مــــ  العوامــــل اسأولــــى: 
مصــــــــدرها بيئــــــــة المجتمــــــــع وأحوالــــــــه االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة والسياســــــــية، 

، وهـي التـي تـرتبط بوضـع المجتمـع العوامل الخارجيوةوالمجموعة الثانية هـي: 
، أو بكلمــات أخــر.، هــي تلــك العوامــل التــي تــأتي بالفســاد فــي الســاحة الدوليــة

مــ  خــارج حــدود المجتمــع السياســية. وبنــاء علــى ذلــك يمكــ  تلخــيص عوامــل 
 الفساد فيما يلي: 

 
 
 . العوامل الداخلية : 1

وهــي مجموعــة العوامــل التــي تصــدر أو تنشــأ مــ  داخــل بنيــة المجتمــع، 
صــــــادية والقانونيــــــة والثقافيــــــة وتشــــــمل العوامــــــل االجتماعيــــــة والسياســــــية واالقت

والعوامل اإلداريـة، والنفسـية االجتماعيـة، وفيمـا يلـي نسـتعرض كـال منهـا علـى 
 :  (2)حدة

                                                 
(2)

 هذه الشاكلة: ممن عملوا بتصنيف عوامل الفساد على   
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 ( العوامل االجتماعية والثقافية للفساد: 1.1)

وهــي تشــمل العوامــل االجتماعيــة التــي تتصــل بــالقيم واالتجاهــات التــي    
القرابيـة والشخصـية وضـعف  تسود وتنتشر فـي المجتمـع إضـافة إلـى العالقـات

مؤسســات التربيــة واإلعــالم وهــي تشــمل أيضــا العوامــل الدينيــة والثقافيــة، وهــي 
 عموما تتجلى فيما يلي : 

 
   انتشــار الجهــل وتفشــى وارتفــاع معــدالت اسأميــة وعــدم درايــة المــواطني

 بحقوقهم الفردية.
 التغيــــر والتبــــدل االجتمــــاعي الســــريع وغيــــر المخطــــط لــــه والتنميــــة غيــــر 

 المتوازنة.

  تــدهور دور اإلعــالم وخضــوعه لســيطرة بعــض الفئــات ذات المصــلحة
 م  الفساد.

  انتشــار أفكــار واعتقــادات تــدعم اســتغالل الوظيفــة مــ  بــاب اســتثمارها
 والتربح منها.

  غلبة العالقات القرابية والشخصية النفعيـة علـى العالقـات الرسـمية فـي
 مجال اإلدارة.

 غب  والظلم وعدم المساواة .شعور بعض فئات المجتمع بال 

  انتشـــار قـــيم تـــدعم التهـــرب مـــ  المســـؤولية تجـــاه المجتمـــع والمؤسســـات
 وتبيح نهب المال العام والتهرب م  الضرائب لدى أغلب اسأفراد.

                                                                                                                               
-13/14غرفة تجارة وصناعة الكويت) ،مؤتمر الفساد اإلداري من منظور اقتصادي* سالم عبد العزيز محمود، 

 .161-151، ص ص 1115، 3، عدد 33مجلة العلوم االجتماعية )الكويت(، مجلد (، 5-1115

 الفساد اإلداري في الدول النامية: رؤية أكاديمية لمفهومه، أسبابه، أشكاله، آثاره،* عبدهللا بن عبد الكريم السالم،

 .325-314ص ص  ،1113،  8ية، الكويت، عددمجلة البحوث اإلدار، واستراتيجيات مكافحته

، مركــز دراســة حــول الفســاد المــالي واإلداري فــي موريتانيــا )الحلقــة الثانيــة(، الــ و ولــد محمــد عمــ ر *

http://experience-انظــــــــر مونــــــــع اإلنترنــــــــت ا تــــــــي:  1116التجــــــــارب اإلداريــــــــة والتنمويــــــــة، 

reforme.info/modules/news /article.php?storyid=87#top   

 

http://experience-reforme.info/modules/news%20/article.php?storyid=87#top
http://experience-reforme.info/modules/news%20/article.php?storyid=87#top
http://experience-reforme.info/modules/news%20/article.php?storyid=87#top
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  ضـــعف كفــــاءة المؤسســــات التعليميــــة فــــي غــــرس القــــيم اسأخالقيــــة فــــي
 لديهم. نفوس الناس مثل اإلبداعية والمسؤولية ودعم القيم اسأخالقية

 . ضعف الوالء الوطني والمجتمعي لدى اسأفراد 

 .تدخل القيادات والرموز القبلية في شؤو  إدارة والمؤسسات العامة 

  ضـعف الـوازع الـديني، ووسـائل الضـبط االجتمـاعي مـ  قـيم ورأ. عـام
 وسيادة القانو . 

 .سيادة القيم االستهالكية والترف والبذخ واإلنفاق الزائد 

 ســاءة اســتخدامها فــي تحقيــق مكاســب خاصــة التــأثر بالتقنيــ ة الحديثــة وا 
 مخالفة للقانو .

  وجود هوة بي  الطموحات المادية واالجتماعية لالفراد وبي  اإلمكانـات
الماديــة واالجتماعيــة المتاحــة لألفــراد فــي الواقــع ممــا تســبب فــي إخفــاق 

 أغلبهم في تحقيق تلك الطموحات.

  م  اسأفراد والصـراع بـي  القـديم االضطراب القيمي والعقائد. لدى فئة
 والحديث.

  ــــة ــــة واسأنانيــــة والتحــــرر مــــ  الضــــوابط االجتماعي ســــيادة النزعــــة الفردي
 كنتيجة للتغير.

 
 

 (. العوامل االقتصادية للفساد: 2.1) 

 .اسأزمات والنكبات االقتصادية 

  تدني رواتب الموظفي  والعاملي  في القطاع الحكومي في  ظل ارتفـاع
 ة.مستوى المعيش

 .السيطرة التامة للدولة على المؤسسات المالية واالقتصادية 
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  انخفــاض أســعار بعــض الســلع المدعومــة مقارنــة بأســعارها فــي الســوق
 مما يشجع على السمسرة فيها والحصول عليها مقابل دفع الرشاوى. 

 .خصخصة القطاع العام دو  وجود استراتيجية مخططة إلتمام ذلك 

   الطبقات والفئات االجتماعية. التفاوت االقتصادية بي 

  انعدام أو ضعف المنافسة في السوق ممـا يشـجع علـى ظهـور مصـادر
 لالحتكار.

  عد الفصل التام بي  القطاعي  العام والخاص )تداخل الحـدود والعمالـة
 والتمويل(.

 .عدم وجود ضوابط سأسعار السلع والخدمات ومتابعتها المستمرة 

 عــامر ة فـي أغلــب المشــاريع التنمويــةعـدم االعتمــاد علــى دراســات الجــود(

 .(213-85، 1111الكبيسي،

 
 (. العوامل اإلدارية للفساد: 3.1)

 .غياب القواعد واإلجراءات المكتوبة والمفصلة المحددة للدور الوظيفي 
 . انعدام أو ضعف أخالق المهنة العام عند فئة كبيرة م  الموظفي 

 هيكليـة والمـدراء والمسـؤولي  عدم االستقرار اإلدار. والتغيير المسـتمر لل
 اإلداريي .

 .)تضخم الجهاز البيروقراطي )بطالة مقنعة 

  غيــــاب معــــايير الكفــــاءة فــــي اختيــــار وتعيــــي  المــــوظفي  علــــى مختلــــف
 مستوياتهم وباختالف مهنهم.

   تعقــد اإلجــراءات اإلداريــة وتعــددها أمــام المــوظفي  ممــا يجعلهــم يبحثــو
 م .ع  سبل أيسر وأسرع إلتمام معامالته

  .ضعف قواعد البيانات أو انعدامها في كثير م  مؤسسات الدولة 

 .ضعف كفاءة الكادر الوظيفي فنيا وعلميا وتقنيا 



62 

 

  غلبة استخدام المعايير الشخصية على الموضوعية في تقلـد المناصـب
 اإلدارية.

 
 

 (. العوامل القانونية للفساد: 4.1) 
 لقانونيـة المختصـة غياب أو ضعف التشـريعات واسأنظمـة والمؤسسـات ا

 بجرائم الفساد.

  عــدم تطبيــق العقوبــات علــى المفســدي ، أو قــدرتهم علــى اإلفــالت منهــا
 لوجود ثغرات قانونية أو انتشار الفساد بقطاع القضاء والعدل.

  خضــوع المحــامي  والقضــاة لألعــراف والعــادات والتقاليــد والثقافــة العامــة
 السائدة بالمجتمع.

 يــدة للدراســة الميدانيـــة المتعمقــة مــ  قبـــل عــدم خضــوع التشـــريعات الجد
 المشرعي . 

 .تفشي بعض الظواهر الهدامة في مجال العمل القضائي والمحاماة 

  ضــعف أنظمــة الرقابــة والمتابعــة و المحاســبة وعــدم مســايرتها للتغيــرات
 في عالم الفساد والجريمة المنظمة.

 

 (. العوامل السياسية للفساد: 2.1)
 السـلطات اسأساسـية )التشـريعية والتنفيذيـة عدم وجود فصل واضـح بـي  

 والقضائية( وا   وجد الفصل فقد ال توجد االستقاللية التامة.

  ــــــي الســــــلطة واسأدوار ــــــدل المســــــتمر ف عــــــدم االســــــتقرار السياســــــي والتب
 واسأجهزة ...إلخ.

  التحايل فـي عمليـة التنـافس علـى السـلطة )االنتخابـات( ممـا يـؤد. إلـى
 إلى السلطة. وصول أشخاص غير صالحي  
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   ضـــــعف هيبـــــة الحكومـــــة وفقـــــدانها للمصـــــداقية فـــــي نظـــــر العديـــــد مـــــ
 المواطني .

  .تأثير الجماعات الضاغطة م  ساسة ورجال أعمال 

 . ضعف أو انعدام المشاركة السياسية لدى اسأفراد 

  ضــعف أو انعــدام دور اسأحــزاب السياســية فــي توجيــه جمــوح الحكومــات
 راطية.وعدم امتثالها للشفافية والديمق

  عــــدم اكتــــراث الحكومــــة بمعانــــاة النــــاس مــــ  خــــالل عــــالج المشــــكالت
 االجتماعية واالقتصادية التي يعانو  منها.

 
 . العوامل الخارجية: 2

بأ  هنالك عوامل تسهم فـي انتشـار الفسـاد تـأتي ض للقول: يذهب البع   
مـــ  خـــارج حـــدود المجتمـــع تشـــمل العوامـــل التـــي تتصـــل باسأوضـــاع العالميـــة 

اصرة التـي يتفاعـل معهـا المجتمـع أو بوضـع بعـض حكومـات المجتمعـات المع
ذات االقتصــــاد الكبيــــر )المتقدمــــة(، وعالقتهــــا بالمجتمعــــات الفقيــــرة أو تتصــــل 
بالشركات العالميـة التـي تسـعى إلـى التـربح واالسـتثمار والغنـى الفـاحش، وفيمـا 

 :(41-31)حنا   سالم،  يلي نستعرض هذه العوامل
 

 ار االجنبيـــــة وعصـــــابات التجـــــارة الدوليـــــة ومافيـــــا شـــــركات االســـــتثم
 المخدرات وغسل اسأموال. 

  تـــرويج ثقافـــة التخلـــف وعـــدم القـــدرة علـــى االعتمـــاد علـــى الـــنفس فـــي
 أوساط العالم النامي وترسيخ فكرة التبعية)الخبرة االستعمارية(.

 .الحروب والكوارث الطبيعية 

 ة البترول.الصراع بي  الدول الغنية على مصادر الطاقة، خاص 

 .تجارة اسأسلحة وسباق التسلح بي  الدول والتهديدات الخارجية 
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  .الهجرة غير الشرعية، والعمالة اسأجنبية غير المؤهلة 

 .المساعدات الخارجية والتي تقدم للدول الفقيرة أو المنكوبة 

 
 

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإ  عوامــل الفســاد اإلدار. متعــددة ومتنوعــة وال يمكــ  
امــل بعينــه أو فــي محــور معــي  اجتماعيــا كــا  أو اقتصــاديا أو حصــرها فــي ع

سياســيا، ومرجــع ذلــك إلــى تعــدد أبعــاد هــذه الظــاهرة وتــداخل جوانبهــا وتفاعلهــا 
مـــع ظـــواهر اجتماعيـــة أخـــرى مــــ  منطلـــق أ  الظـــواهر االجتماعيـــة متفاعلــــة 
ومترابطـــة بعضـــها مـــع الـــبعض اآلخـــر فـــي واقـــع الحيـــاة االجتماعيـــة. ويمكـــ  

 ( الذ. قام الباحث بتطويره. 1امل هذه الظاهرة في النموذج)تلخيص عو 
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 ( نموذج يلخص عوامل الفساد اإلداري4شكل )
 
 
 
 
 )التكلفة(: ة واإليجابية للفسادياآلثار السلبخامسا. 

إ  البحــــث فــــي آثــــار الفســــاد قــــد يســــهم فــــي تفهــــم حقيقــــة هــــذه الظــــاهرة 
بعادهــا المختلفــة والمتداخلــة فــي آٍ  واحــد، فــ بعض المفكــري  يــرو  أ  لهــذه وا 

الظاهرة إيجابيات ال ينبغي إغفالها أو غض النظر عنهـا، وهـم بـذلك يبـررو  
أهميـــة انتشـــارها، وفـــي المقابـــل نجـــد الفريـــق الثـــاني المنـــاقض والـــذ. ال يـــرى 
للفســــــاد إال اآلثــــــار الســــــلبية التــــــي يلحقهــــــا ببنــــــى تلــــــك المجتمعــــــات ونظمهــــــا 

اة المتنوعة، فدراسـة آثـار الفسـاد قـد تسـاعد االجتماعية المختلفة وأصعدة الحي
الباحـــث فـــي تبنـــي أحـــد هـــذي  االتجـــاهي ، وذلـــك مـــ  خـــالل تحليـــل آراء كـــل 

 منهما، فباسأضداد )الجدلية( تفهم اسأشياء على حّد ما يذهب هيجل. 
 
 
 . اآلثار االيجابية للفساد : 1

صـار هـذا قبل عقود قليلة ساد اتجاه يدافع ع  الفساد وانتشاره ويبـرر أن
 .Gerald Eاالتجـــاه آراءهـــم مـــ  منطلـــق مجموعـــة مـــ  اسأفكـــار حـــاول 

Caiden اختصارها في النقاط اآلتية (12 Gerald E. Caiden,): 
 على التوحد واالستقرار القومي ويشجع على المشاركة فـي  الفساد يساعد

 الشؤو  العامة ويسهم في تكوي  نظام أحزاب جيد مؤتلف.
  ت المعزولـة ويخلـق نوعـا مـ  االنـدماج بينهـا، فهـو الجماعـاالفسـاد يدمج

 بديل جديد ع  العنف.
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  يقـــو. المؤسســـات السياســـية ويرســـخ النخـــب المحافظـــة، وبـــذا فهـــو كمـــا
 يحقق االستقرار السياسي.

 .يثير التنمية االقتصادية ويحفزها سأنه يسهل االستثمار خاصة اسأجنبي 

  االســـــــتجابات  يجعـــــــل الرســـــــميات ذات الطـــــــابع اإلنســـــــاني، ويزيـــــــد مـــــــ
 البيروقراطية ويقلل المحظورات ويسرع اسأعمال واإلجراءات العامة . 

 
كمــــا يعتقــــد أنصــــار هــــذا الفريــــق أ  الفســــاد يســــهم فــــي زيــــادة إيــــرادات 
المـــــوظفي  مـــــ  ذو. الـــــدخل المحـــــدود، وذلـــــك مـــــ  خـــــالل الهـــــدايا والهبـــــات 

يــف ، كمــا يســهم فــي تخفمــ  ممارســة الفســاد عليهــا حصــلو يوالرشــاوى التــي 
 توتر الفئات الهامشية واسأقليات المستبعدة ع  السلطة.

 
هذا، وال بد م  الوضع في االعتبار أ  أغلب الدراسات القديمـة للفسـاد 
كانت تنظر إلى الفسـاد بوصـفه الرشـوة، وهـم يعتقـدو  أ  الرشـوة ال تـؤثر فـي 

لكـ ،  ميزا  الرفاهية االجتماعية سأنهـا تمثـل إعـادة توزيـع الـدخل بـي  اسأفـراد،
وم  المنظور المتكامل للظاهرة يتضح أ  هذا الرأ. ال يجانب الصـواب سأ  
الفســاد أكبــر مــ  مجــرد دفــع ريــع ورشــاوى للمــوظفي ، فالفســاد يشــمل اســتالم 
المشــــاريع دو  المســــتوى المطلــــوب أو الواجــــب تــــوفره مقابــــل الرشــــوة، وبــــذلك 

 فالفساد أكبر م  مجرد الحصول على الرشوة.
 
 

  هذه هي أهم مبـررات مـ  يـرو  أ  للفسـاد وانتشـاره فـي فإ ،باختصار
أ. مجتمع فوائـد ومكاسـب يجنيهـا اسأفـراد فـي المجتمـع، فهـم يـرو  أ  الفسـاد 
يســهل العمليــات اإلداريــة المعقــدة، ويمكــ  اسأفــراد مــ  إتمــام أعمــالهم اإلداريــة 
ويســـهم فـــي تحقيـــق االســـتقرار السياســـي ويمكـــ  مـــ  االســـتثمار االقتصـــاد.، 
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يــــد مــــ  فــــرص الكســــب والعــــيش. ولكــــي نعلــــم إلــــى أ. مــــدى تعتبــــر هــــذا ويز 
االفتراضات غيـر اإلمبيريقيـة منطقيـة ومقبولـة فلننظـر إلـى االتجـاه المعـاكس، 
والذ. يرى أ  الفساد ظاهرة سلبية وخطيـرة علـى المجتمـع مـ  حيـث اسـتقراره 

 وتواز  نظمه وجهود التنمية واسأم  فيه.
 
 . اآلثار السلبية للفساد:2

أغلب التقارير والدراسات في مجال دراسة الفساد تؤكد أ  هذه الظـاهرة 
لهـــا العديـــد مـــ  اآلثـــار الســـلبية علـــى منـــاٍح عـــدة، إذ ال تقتصـــر آثارهـــا علـــى 
الجانب االقتصاد. بل تمتد إلى الجانـب اسأخالقـي، واالجتمـاعي، والصـحي، 

ى، إ  اآلثــار والسياســي، واإلدار.، والقــانوني، واسأمنــي...الخ . بكلمــات أخــر 
الســـلبية لهـــذه الظـــاهرة متعـــددة ومتنوعـــة وقـــد ال يمكـــ  حصـــرها جميعـــا هنـــا، 
وبالرغم م  أ  هنالك شبه اتفاق بي  الباحثي  مفاده أ  أبرز هذه اآلثار هـي 
اآلثار االقتصادية، إال أنـه ال يمكـ  التسـليم بهـذا الفـرض، ذلـك لكـو  جوانـب 

بعضها البعض، وعليه فـإ  اآلثـار  الحياة االجتماعية في أ. مجتمع مترابطة
االقتصــادية للفســاد تســهم فــي تفــاقم المشــكلة حيــث تظهــر آثــار علــى أصــعدة 

 ومناٍح مختلفة للحياة بالمجتمع.
 
 

بالمجتمعـات  في التنمية االجتماعية االقتصاديةإ  للفساد آثارا وخيمـة 
خاصــــة الناميــــة التــــي هــــي فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى جميــــع إمكاناتهــــا الماديــــة 
والبشــرية لتحقيــق الدفعــة القويــة للخــروج ممــا تعانيــه مــ  تخلــف، حيــث يـــؤثر 
الفســاد فــي النمــو االقتصــاد. ممــا يــؤد. إلــى انخفــاض دخــل الفــرد، وارتفــاع 
نسبة م  هم تحت خط الفقر، كما تصاب المؤسسات العامـة بركـود وضـعف 
ى اإلنتاجيــــــة والكفــــــاءة، فالفســــــاد يــــــرتبط عكســــــيا بدرجــــــة اسأداء، والقــــــدرة علــــــ
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)برنــامج  المنافســة، وهــذا كلــه يعــد معوقــا قويــا للتنميــة االقتصــادية فــي المجتمــع
  .( 52 -31،  2111اسأمم المتحدة، 

 
فأ. مجتمع يخسر الكثيـر مـ  إيراداتـه عنـدما تنتشـر الرشـوة والريـع بـي  
البيروقــراطيي  ورجــال اسأعمــال والساســة، فقــد يتجاهــل الموظفــو  مقابــل رشــوة 

ــــة أو تهــــرب بعــــض جــــزء كبيــــر مــــ  الضــــر  ائب الواجــــب دفعهــــا لخزينــــة الدول
الموردي  أو المصدري  م  دفع الجمـارك والضـرائب المسـتحقة علـيهم، وبهـذا 
تفقد الدولة جزءا م  الدخل العام يطّـرد حجمـه مـع حجـم انتشـار الفسـاد بـذلك 
المجتمــع، ممــا يــؤثر ســلبا فــي إنفــاق الدولــة علــى قطــاع الخــدمات االجتماعيــة 

المدعومــة، والتــي عــادة مــا يســتفيد منهــا الفقــراء والعجــزة، واسأدهــى المجانيــة و 
م  ذلك هو أ  تكو  الرشاوى وسيلة فعالة أمام المهـربي  وتجـار  المخـدرات 

-151)يوسـف اليوسـف، واسأسلحة واسأغذية الفاسدة واسأدوية غير الصـالحة ...إلـخ

184)  . 
 

تقووويض فــي  وعلــى هــذا النحــو فــإ  ظــاهرة الفســاد تســهم إلــى حــد كبيــر
حيـث ُتضـّعف الخـدمات االجتماعيـة  جهود التنمية االجتماعيوة واالقتصوادية

وتوهنهــا ويتــردى بــذلك مســتواها وتــتقلص نســبة المســتفيدي  منهــا، إذ التهــرب 
مـــــ  الضـــــرائب يحـــــد كثيـــــرا مـــــ  مســـــتوى إنفـــــاق الحكومـــــات علـــــى الخـــــدمات 

عف جـودة االجتماعيـة بخاصـة الصـحة والتعلـيم واسأمـ ، ممـا يترتـب عليـه ضـ
تلك الخدمات، كمـا ُيضـعف الفسـاد بشـكل واضـح منظومـة اسأمـ  االجتمـاعي 
إذ يحد م  استفادة اسأفراد المستحقي  للمنفعة م  خدمة الضـما  االجتمـاعي 

والبطالـة، وهـذه الفئـات هـي اسأكثـر معانـاة   مثل العجـزة والمعـاقي  والمتقاعـدي
 .( ,The World Bank 20-18) م  الفساد
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 فوووي سووويادة الديمقراطيوووةا للفسووواد توووكثيرا كبيووورحيـــة أخـــرى، فـــإ  مـــ  نا

ونجاحهــا ممــا يــنعكس علــى والء اسأفــراد وثقــتهم فــي الحكومــة، كمــا أنــه يــؤثر 
حيـث يعجـز الفقـراء والعجـزة عـ  دفـع  حقوق اإلنسانسلبيا في سيادة مبادئ 

 الرشاوى وبهذا فهم غير قادري  على بلوغ العديد مـ  الخـدمات التـي يحتكرهـا
الموظفــو  أو يرجــو  عليهــا مقــابال ماديــا، وهنــا تنعــدم العدالــة ويصــبح الفقــراء 
غيــر متســاوي  مــع اسأغنيــاء حيــث تضــيع أهــم حقــوقهم والمتمثلــة فــي المســاواة 
والعدالــة، وتتجلـــى هـــذه الصـــورة أيضـــا مـــ  خـــالل انتشـــار الفســـاد  فـــي قطـــاع 

القـانو  إال  اسأم  والعدل خاصة في مجال القضاء والمحامـاة حيـث ال يطبـق
 على م  ال يملك وال يستطيع أ  يدفع الرشـاوى للمحـاميي  والقضـاة والشـرطة

(6-10 United Nations development Programmer, 2004,.). 
 

نالحــظ أ  للفســاد آثــارا مباشــرة تتمثــل فــي فشــل  البعوود االقتصوواديوفــي 
، مــــ  جهــــة. المشــــاريع التنمويــــة النعــــدام المنافســــة بــــي  الممــــولي  والمقــــاولي 

والنتشار الرشـاوى بـي  المـوظفي ، مـ  جهـة ثانيـة. حيـث تسـلم المشـاريع دو  
المستوى المطلوب م  الجودة والدقة واإلتقا ، كما أ  الفساد يسـهم كثيـرا فـي 

وال  ازيــادة كلفــة المشــاريع، ذلــك سأ  مبــالغ كبيــرة تــذهب فــي االرتشــاء والهــداي
تبذيرا للمال العام، كما يسهم الفسـاد  تنفق فعليا على تلك المشاريع، ويعد هذا

ــــي إســــاءة اســــتخدام واســــتثمار المــــوارد االقتصــــادية النــــادرة واســــتنزافها فــــي  ف
 .Mohamamad M) مشــاريع غيــر دائمــة أو غيــر طموحــة قــد ال تعمــر كثيــرا

Khan, net link ). 
 

للفساد نجد أ  العالقة طردية بي  انتشـار الفسـاد  اآلثار السياسيةوع  
جتمــع وبــي  مســتوى اسأداء الحكــومي المــنخفض، فكلمــا انتشــر الفســاد فــي الم
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أكثر ضعف مسـتوى أداء الحكومـة،  ويترتـب علـى ذلـك انتشـار الظلـم لغيـاب 
العدالة مما قد يهدد أو يقـوض الشـرعية السياسـية للحكومـة حيـث يفقـدها ذلـك 

بتهـا والء اسأفراد نظرا لفقدا  مصداقيتها، م  وجهة نظـر اسأفـراد، وضـعف رقا
علـــى أنشـــطة الدولـــة والقطـــاع الخـــاص، وعـــدم قـــدرتها علـــى تلبيـــة احتياجـــات 
الفئــات المختلفــة مــ  أبنــاء المجتمــع ممــا يضــعف مســتوى المشــاركة الشــعبية 
دارتهـــا لشـــؤو   لـــديهم ويـــدفعهم لتبنـــي اتجاهـــات ســـلبية حيـــال تلـــك الحكومـــة وا 

 .(81 -61)منير الحمش،  المجتمع
     

نجد أ  للفساد آثار اجتماعية سلبية تتمثل في  ،الصعيد االجتماعيوعلى 
خلخلة القيم اسأخالقية مما يؤد. إلى انتشار اإلحباط وانتشار قيم سلبية مثل 

والسلبية تجاه المجتمع ومؤسساته ونظمه وأفراده، إضافة إلى  ةالالمباال
النفعية والفردية والتعصب والتطرف، والعنف، هذا ناهيك ع  ضعف الضبط 

ي الناتج ع  عدم اكتراث اسأفراد بما ال يعنيهم وكنتيجة ع  ضعف االجتماع
الوالء واالنتماء للمجتمع أو باسأحرى للحكومة، إضافة إلى انتشار الجريمة 

منظمة النزاهة الفلسطينية) وأشكال االنحرافات السلوكية المختلفة
، إضافة ( 

ظيفة يسهم كثيرا في ضعف الو  -خاصة الرشوة -إلى ذلك فإ  الفساد 
االجتماعية للقيم بوصفها رادعا وموجها للسلوك، اسأمر الذ. يضعف 
منظومة الضبط االجتماعي بالمجتمع مما يسهم في انتشار مزيد م  صور 

-151، 2111)السيد شتا،  الفساد واالنحرافات السلوكية اسأخرى؛ بما فيها الجريمة

161) . 

   
ار الفســاد فــي قطــاع الناتجــة عــ  انتشــ الصووحية اآلثووارهــذا ناهيــك عــ  

تـالف  الصحة مثل ندرة اسأدوية لألمراض المزمنة والسارية، والمتاجرة فيها، وا 
المعــدات الطبيــة، واسأخطــاء الطبيــة الوخيمــة وتلــوث اسأغذيــة والميــاه، وغيرهــا 
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مــ  أنمــاط ســلوكية تكــو  فــي الغالــب نتاجــا النتشــار هــذه الظــاهرة فــي قطــاع 
 الصحة العامة. 

 
خــالل اســتعراض آراء الفــريقي  بخصــوص آثــار الفســاد نالحــظ عمومــا مــ  

وأبعـــاده أ  هنالـــك ضـــعفا واضـــحا فـــي موقـــف مـــ  يبـــررو  الفســـاد ويـــدعمو  
انتشاره وتغلغلـه فـي واقـع الحيـاة االجتماعيـة بالمجتمعـات اإلنسـانية مـ  خـالل 
وجهــات نظــر منطقيــة غيــر عمليــة، ورجاحــة االتجــاه المعــارض للفســاد الــذ. 

هرة تغلـب سـلبياتها علـى إيجابياتهـا لـذا ال بـد مـ  مواجهتهـا يرى أ  الفسـاد ظـا
والتصد. لها والحد قدر المستطاع م  انتشارها وتفاقمها، والباحث يـدعم هـذا 

 االتجاه ويستند إليه في دراسته لهذا الظاهرة.
    

 الفساد اإلداري وعالقته بالتنمية االجتماعية:  سادسا.
قـــــة بـــــي  الفســـــاد والتخلـــــف متداخلـــــة لـــــم يعـــــد مجـــــال للشـــــك فـــــي أ  العال     

ومتبادلة، فالتخلف يمثل بيئـة جيـدة النتشـار الفسـاد فـي حـي  يسـهم الفسـاد فـي 
انتشــــــار التخلــــــف والتــــــدهور وضــــــعف النمــــــو االقتصــــــاد. وانهيــــــار الرأســــــمال 

" Dieter Frisch. فيــذهب "دايتــر فــريش (241-246)عمــاد عبــد الــرازق،  البشــر.
"، حيــث يــرى أ  الفســاد ار الفسوواد فووي التنميووةآثووإلــى هــذا فــي مقالتــه " 2116

هـــو ســـبب ونتيجـــة فـــي نفـــس الوقـــت للتخلـــف والفقـــر، ويـــرى أ  الفقـــر والعـــوز 
االقتصــاد. وعــدم القــدرة علــى بلــوغ حــد الكفــاف فــي المعيشــة هــو مــ  دواعــي 
اســـتمرار الفســـاد وتفـــاقم هـــذه المشـــكلة، ففـــي الوقـــت الـــذ. يـــدمر الفســـاد جهـــود 

أ  الفقــــر والعــــوز والتخلــــف وتــــدني مســــتوى الخــــدمات التنميــــة والتطــــوير نجــــد 
ـــة لنمـــو ظـــاهرة الفســـاد  ـــانو  تمثـــل عوامـــل قوي ـــة وغيـــاب الق وانعـــدام الديمقراطي

 .(Dieter Frisch,96-97)وانتشارها
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هـــذا ويـــرى " فـــريش" أ  مـــ  أهـــم آثـــار الفســـاد علـــى التنميـــة االجتماعيـــة      
ــــد مــــ  كلفــــة الســــلع والخــــدمات ممــــا يثقــــل كاهــــل  واالقتصــــادية أ  الفســــاد يزي

ــــار  ــــى اختي ــــى أ  المفســــدي  يســــعو  إل المــــواطني  خاصــــة الفقــــراء، إضــــافة إل
المشــــاريع التــــي تتــــيح لهــــم مزيــــدا مــــ  اإلنفــــاق بصــــرف النظــــر عــــ  أولوياتهــــا 
بالنسـبة للتنميــة والتطــوير، فمعيــار االختيــار للمشـاريع المنفــذة هــو مــدى اتســاع 

مـــال المشـــاريع ذات اسأولويـــة واسأكثـــر هـــامش اإلنفـــاق، وهـــذا مـــا يـــؤد. إلـــى إه
أهميــة واالكتــراث  بالمشــاريع التــي تعــود بــالربح علــى أشــخاص معينــي ، وهــذا 
بــدوره يزيــد مــ  عــبء الــديو  الخارجيــة للدولــة خاصــة تلــك الــدول التــي تعتمــد 
علـــى المســـاعدات واإلقـــراض الخـــارجي فـــي إنشـــاء بعـــض المشـــاريع التنمويـــة، 

توفر الخدمات والحاجات اسأساسـية مـ  مأكـل، وفي ظل هذا الوضع ال يمك  
ومشــرب، وصــحة، وتعلــيم سأغلــب أفــراد المجتمــع ممــا يســهم كثيــرا فــي ضــياع 
أخالقيــــات المهنــــة العامــــة واســــتغاللها فــــي المكاســــب الشخصــــية، وقــــد يــــدفع، 
أيضــا، إلــى انتشــار ثقافــة منحرفــة وغيــر ســليمة ينظــر مــ  خاللهــا اسأفــراد إلــى 

على أنهـم أنـاس سـذج ومغفلـو  وطقوسـيو ، وهـذا مـا  م  يعملو  بجد ومثابرة
يؤثر سلبا فـي الـروح المعنويـة لألفـراد ويـدفع إلـى انسـحاب الكفـاءات والخبـرات 

 .( Dieter Frisch،11)مهنيا واسأكفاءوالملتزمي  أخالقيا 
 
وفـــي هـــذا الســـياق يذكر"حســـ  أبـــو حمـــوده" أ  الفســـاد يعـــد ظـــاهرة مهدمـــة    

االجتماعيــــة حيــــث يــــرى أ  الفســــاد يضــــعف مــــ  ثقــــة  ومــــدمرة لعمليــــة التنميــــة
المـــــواطني  بفعاليـــــة القـــــانو  والنظـــــام العـــــام، كمـــــا يـــــؤثر ســـــلبا فـــــي الفعاليـــــات 
االقتصـــــادية بمـــــا فـــــي ذلـــــك عـــــدم انتظـــــام الحقـــــوق والواجبـــــات المترتبـــــة علـــــى 
المواطنـــــة، فالفســـــاد يســـــتخدم كوســـــيلة لشـــــراء الـــــوالء السياســـــي للنظـــــام الـــــذ. 

صـالح الفسـاد وأنصـاره، ومـ  جهـة أخـرى فـإ  الفسـاد تتضارب مصالحه مـع م
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-445)حسـ  أبـو حمــوده، يخـل بتوزيـع الـدخول لصـالح مـ  يمتلكـو  السـلطة والقـرار
461) . 
 

وم  المنظور التنمو. "يعطل الفساد فرص التراكم واالستثمار المنتج فـي      
 اسأصـــول البشـــرية والماديـــة ويقـــو. مـــ  قـــيم وســـلوك الـــربح الســـريع مـــ  خـــالل
توظيــف الريــع، بــدال مــ  العمــل المنــتج المحقــق للمصــلحة العامــة، وبنــاء علــى 
ذلك يعوق الفساد فرص التنميـة ويقلـل علـى وجـه الخصـوص مـ  إمكـا  تمتـع 

، والتنميـة هنـا (21-26، 1115) منظمـة الشـفافية الدوليـة  "عامة الناس بالحريـة والعدالـة
ساسـية بـل تشـمل تمـتعهم ال تعني مجـرد تمكـي  النـاس مـ  إشـباع حاجـاتهم اسأ

بالحرية والمساواة والعدالة والحقوق السياسية وهي الغايـات اإلنسـانية اسأسـمى، 
والتــــي تضــــم  لهــــم العــــيش الكــــريم بكــــل المقاييس)الحريــــة والعدالــــة، والكرامــــة 

 اإلنسانية(.
 

ويك  تلخيص أهم وأبرز آثار الفساد في التنمية االجتماعية واالقتصـادية فيمـا 
 :  (1115الرحم  تيشور.، )عبد يلي
 
 
  كميــــا وكيفيــــا ورفــــع كلفــــة تأديــــة الخدمــــة  واسأداء اإلنتاجيــــةتــــدني مســــتوى

 العامة.

  فراد المجتمع ويترتب علـى ذلـك تكـّو  أم   أقليةتراكم الثروة الوطنية لدى
ــــي   ــــه يتــــألف مــــ  طبقت ــــي متميــــز بكون ــــة واسأ اسأولــــىنظــــام طبق خــــرى ثري

 معدومة وفقيرة وهي الغالبية.  

 هيـــار اقتصـــاد. واجتمـــاعي نتيجـــة الخســـائر الكبيـــرة التـــي يلحقهـــا الفســـاد ان
 باقتصاد المجتمع.
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 خالقيـة بـي  التيـارات والجماعـات الفاسـدة  أيفرز الفساد تألف واتحـادات ال
القــوى النظيفــة والتــي تســعى لإلصــالح  دوكــل هــذه القــوى متحــدة توجــه ضــ

 والتغيير والتطوير.

  أو هالت للعمـــل فـــي الشـــركات الخاصـــةهجـــرة الكفـــاءات والخبـــرات والمـــؤ 
 الغنية .  البلدا 

  معايير التفضيل باتـت ماديـة على التعليم والدراسة العليا سأ اإلقبالعدم  
 صرفة.

  فراده. أنفاقه في ما يعود بالنفع على المجتمع و إتبذير المال العام وعدم 

  ظهـــور صـــور مـــ  االنحرافـــات الســـلوكية والجريمـــة المنظمـــة مـــع انتشـــار
 لفساد.ا

  جهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها واعتبارهـــا عـــاجزة أفقـــدا  الثقـــة عنـــد العامـــة فـــي
فـــراد بمـــا يضـــعف المشـــاركة غلـــب اسأأاالنتمـــاء ســـلبا عنـــد  يتـــأثروبالتـــالي 

 .اسأفرادالشعبية لدى 

 

كمـا يمكـ  إضــافة أبعـاد تــأثير أخـرى إضـافة إلــى مـا ذكــر، تتمثـل فــي أ       
يــة التــي ُتعنــى بــأمور اإلغاثــة واإلقــراض الفســاد يهــدر جهــود المؤسســات الدول

وتقـــديم المســـاعدات للـــدول المنكوبـــة بـــالحروب والمجاعـــات، كمـــا أ  الفســـاد، 
وهــذا يســهم كثيــرا فــي وصــول غيــر اسأكفــاء والمــؤهلي  إلــى المناصــب اإلداريــة 
والقيادية بالمجتمع يسهم في عدم نجاح المشاريع التنموية في تحقيـق أهـدافها، 

د يزيــد مــ  انتشــار اسأنمــاط االنحرافيــة والجريمــة ويخــل بــاسأم  كـذلك فــإ  الفســا
والعدالة مما يزيد مـ  ارتفـاع معـدالت الخـوف مـ  الجريمـة، كمـا يسـهم الفسـاد 



14 

 

في إحباط الجهود الرامية إلى ابتكار وتطوير المشاريع االقتصـادية التـي تعـود 
 .(32-14)زياد اب  على، بالنفع على أفراد المجتمع 

 
 

ا يتضــح مــدى تــأثير الفســاد فــي نجــاح المجتمعــات الناميــة فــي تحقيــق بهـذ     
مشــاريع التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية، وعلــى الــرغم مــ  أ  هنالــك اتجاهــا 
يــرى أ  الفســاد يســهم كثيــرا فــي دفــع عجلــة التنميــة االجتماعيــة، وذلــك بتســهيل 

ومـــ   أو تيســـير تلـــك العمليـــة خاصـــة فـــي ظـــل التجمـــد البيروقراطـــي، إال أنـــه
خالل ما تقدم عرضه يتضح أ  الفساد ظاهرة لها تأثيراتهـا السـلبية أكثـر منهـا 
ــــد مــــ   ــــى االجتماعيــــة واالقتصــــادية للمجتمعــــات ممــــا يزي ــــى البن ــــة عل اإليجابي
تقهقرهــا وتــرد. أوضــاع الحيــاة المعيشــية لألفــراد، وا   كانــت أغلــب الــدول قــد 

تحسـي  وتعـديل بعـض تحتمل معدالت بسيط م  الفساد وقد يسهم اسأخير في 
اسأنظمــــة الرديئــــة ويكســــر أيضــــا الجمــــود البيروقراطــــي إال أنــــه عنــــدما يصــــبح 
الفساد هو القاعدة تكو  آثاره وخيمة ومعوقـة للمشـاريع التنمويـة الهادفـة الرقـي 

 .(6-1)روبرت كايتجاد،  بالمجتمع وتحسي  أوضاعه
 

 سابعا. آليات وسبل مكافحة الفساد: 
ة اسأولى م  الحملة العالمية ضد الفساد بنجاح حيث لقد انتهت المرحل    

تحقيق درجة عالية م  الوعي القومي العالمي تجاه أبعاد هذه الظاهرة 
ومخاطرها على رقي المجتمعات اإلنسانية واقتصادياتها، ويرى "دانيال 

أ  هذه المرحلة عبارة ع  مقدمة إلى المرحلة الثانية والتي  2118كوفما " 
جاه العالم نحو وضع خطط واستراتيجيات محكمة للحد م  تتمثل في ات

الفساد ومواجهته عمليا على كافة اسأصعدة، وسينفع كثيرا تقييم تجارب بعض 
الدول في مكافحة الفساد ومواجهته، فهو يعتقد أ  عدم التقييم لما ينبغي أ  
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تكو  عليه تلك الخطط واالستراتيجيات سيرجح انتشار العمل بالتدابير 
بعدية في التعامل مع الفساد حيث يكو  هدفها تطبيق القانو  على مرتكبي ال

الفساد ومالحقتهم، واسأفضل في اعتقاده أ  تعتمد االستراتيجية على تفاد. 
برنامج اسأمم  )وقوع الفساد والقضاء على مسبباته قبل أ  يرتكب الفساد أصال

 . (68-61المتحدة اإلنمائي، الفساد ومبادرة تحسي  النزاهة  
 

هكــــذا فــــإ  أ. اســــتراتيجية توضــــع لمكافحــــة الفســــاد ال بــــد أ  تقــــوم علــــى     
أســـاس مجابهـــة الفســـاد والتقليـــل مـــ  إمكانيـــة وقـــوع اسأفـــراد فيـــه، وهـــذه الخطـــة 
متعددة المجاالت واسأصعدة فال ينبغـي التركيـز علـى جانـب معـي  مـ  جوانـب 

نمـــا ينبغـــي أ  الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصـــادية واإلداريـــة  والسياســـ ية...إلخ، وا 
فـإ  إسـتراتيجية الحـرب ضـد الفسـاد ال  كذلكتشمل كل هذه المجاالت، كذلك، 

بـــد وأ  تشـــتمل علـــى جبهتـــي  فـــي  آ  واحـــد، اسأولـــى يتمثـــل الجبهـــة الداخليـــة 
همـال  والثاني يمثل الجبهة الخارجية، فقـد ال ينفـع التركيـز علـى جبهـة واحـدة وا 

بــد أ  يكــو  فــي هــذه الخطــة اهتمــام بالمشــاركة اسأخــرى. ومــ  جهــة ثانيــة، ال 
الشعبية فـي هـذه المواجهـة، بمعنـى أ  تحظـى الخطـة بـدعم شـعبي جمـاهير.، 
وكـل هـذا يحتـاج إلــى إرادة سياسـية جـادة لمواجهـة هــذه اآلفـة، كمـا تحتـاج إلــى 

 .(211) عماد عبد الرازق، دعم مالي وقانوني وأمني
 

علــى الصــعيد أو المســتوى الــداخلي عمومــا، تشــمل خطــة مواجهــة الفســاد     
التركيز علـى تفعيـل دور نظـام الرقابـة ومؤسسـاتها والمتابعـة الدائمـة والمسـتمرة 
للعمل اإلدار.، وهي تشمل الرقابة البرلمانية، والرقابة القضـائية واعتمـاد نظـام 
المفوض العام، والرقابة اإلعالمية. أما مكافحة الفساد على الصـعيد الخـارجي 

أ  تتضــم  الخطــة علــى تنســيق الجهــود بــي  اسأقطــار والــدول لمكافحــة فــال بــد 
الفســاد، وتنســيق الجهــود مــع اسأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال، كمــا ينبغـــي أ  
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تشــمل الخطــة علــى التنســيق مــع المؤسســات اسأهليــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة 
 . (121-218) عماد عبد الرازق،بمكافحة الفساد

 
المجتمــع الــذ. يعقــد العــزم علــى مجابهــة الفســاد ال بــد يــوحي مــا تقــدم بــأ      

وأ  يعيـد ترتيــب أمــوره الداخليــة والخارجيــة، وذلـك مــ  خــالل إعــادة النظــر فــي 
صــالح مــا يمكــ  إصــالحه  العديــد مــ  اسأنظمــة االجتماعيــة العاملــة بداخلــه، وا 
مـ  تلـك اسأنظمـة واسأجهـزة والمؤسسـات، واسـتحداث غيـر الموجـودة أو الغائبــة 

بـــالمجتمع، هـــذا يكـــو  كخطـــوة أولـــى فـــي إطـــار تطبيـــق خطـــة لمكافحـــة  منهـــا
 الفساد. 

 
عموما، قدم البنـك الـدولي فـي تقريـره عـ  محاربـة الفسـاد فـي المجتمعـات      

االنتقالية مجموعة م  التوصيات في خضم الحديث ع  خطة عامة لمكافحـة 
ترحــات، الفســاد ترتكــز علــى أربعــة محــاور كــل منهــا يشــمل مجموعــة مــ  المق

 :  (The World Bank. 2000, 20-21)هي كاآلتي
 
تـــوفير ســـلطة قضـــائية مســـتقلة  القيوووود المؤسسوووية وتشووومل:التركيوووز علوووى  . أ

شراف تشريعي ، و وفعالة  ادعاء مستقل.و ا 
 ،منافسـة سياسـية وتعـدد اسأحـزاب المسؤولية السياسية وتتضمن:مراعاة  . ب
 ، والعمــــــــليـــــــةكشـــــــف اسأصــــــــول البرلمان، و الشـــــــفافية فــــــــي تمويـــــــل اسأحــــــــزابو 

 مركزية. بالال
، والتركيـز الحريـة المعلوماتيـة اشتراك المجتمع المدني ويشومل:جو. االهتمام ب

 .دراسة ومراجعة القواني  اسأولية، و دور اسأجهزة اإلعالميةعلى 
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إصـــالح سياســـي  التركيوووز علوووى القطووواع الخووواص التنافسوووي مووون حيووو :د. 
عمـــــــل الجمعيـــــــات دعـــــــم و  ،شـــــــفافية فـــــــي إدارة اسأجهـــــــزة ، وتحقيـــــــقاقتصـــــــاد.

 جماعية. ال
 

وال منـــاص مـــ  الوضـــع فـــي االعتبـــار أ  هـــذه المحـــاور ينقصـــها محـــور      
التركيــز علــى الفســاد العــابر للحــدود والمتمثــل فــي الفســاد العــالمي والمصــاحب 
سأغلـــــب الشـــــركات اسأجنبيـــــة التـــــي تســـــتثمر فـــــي دول العـــــالم الغنيـــــة بـــــالموارد 

، فالبنــك الــدولي يتجاهــل، إمــا عــ  قصــد الطبيعيــة والخامــات ومصــادر الطاقــة
أو عــــ  غيــــر قصــــد أ   جــــزءا لــــيس بالقليــــل مــــ  الفســــاد ُيصــــّدر إلــــى الــــدول 

 االنتقالية م  خالل االستثمار اسأجنبي فيها.
 
إ  أ. خطة لمكافحة الفساد والحد منه فـي هـذه الـدول العربيـة لكـي تـتمك     

مجموعـــة مـــ  النقـــاط مـــ  النجـــاح فـــي تحقيـــق أهـــدافها عليهـــا أ  تشـــتمل علـــى 
 :  ( Paul Salem,2003) والمحاور أهمها

 
فــي أ. إســتراتيجية لمكافحــة الفســاد ال بــد مــ  مراعــاة أنــه ال مفــر مــ   .1

وضع التحول إلى الديمقراطية على القمة فال بد م  إضفاء طابع عام 
 على السلطة بدال م  الطابع الشخصي أو الجماعي. 

طيــة التامــة فــيمك  التركيــز علــى وفــي حــال تعــذر الوصــول إلــى الديمقرا .2
 النقاط اآلتية:

 أ. القضاء على المركزية في القرارات . 
 ب. إعطاء دور كبير وفعال للبرلمانات . 

 جـ . تحسي  شروط االنتخابات .             
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د. منــــع الساســــة وذويهــــم مــــ  التــــدخل فــــي شــــؤو  اإلدارة العامــــة             
  للبالد والتأثير في القرارات.

 
م  الـدول شـّرعت  عدم االعتماد على القاعدة القانونية واحدها إذ كثير .3

 برلماناتها الكثير م  القواني  لمجابهة الفساد دو  نتائج تذكر.

االعتمــاد فــي اإلســناد الــوظيفي علــى الكفــاءة والمقــدرة ال علــى المعــايير  .4
 الشخصية أو السلطوية والنفوذ.

ى مكافحــة الفســاد والحــد منــه تــوفير ســلطة قضــائية مســتقلة تعمــل علــ  .8
 ومعاقبة مرتكبيه.

ال بـــــــد مـــــــ  إشـــــــراك المجتمـــــــع المـــــــدني وأ  تحظـــــــى الخطـــــــة بالـــــــدعم  .6
 الجماهير.، خاصة المنظمات اسأهلية. 

 إشراك القطاع الخاص أو اسأهلي في الحرب ضد الفساد.  .1

 
كــذلك يقــدم كتــاب نظــام النزاهــة العربــي فــي مواجهــة الفســاد مجموعــة مــ  

ى أنهــا تمثــل حجــر أســاس أ. اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد فــي االقتراحــات يــر 
 :( 41-36منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي ، ) الدول العربية، وهي تشمل

 
المحاســبة والمســاءلة القانونيــة، وتعنــي خضــوع أصــحاب ســلطة اتخــاذ  .2

 القرار للقانو  والمتابعة القانونية والمحاسبة.  

اءات اإلداريــــة وهــــي تقتضــــي أ  يتمتــــع المــــوظفي  النزاهــــة فــــي اإلجــــر  .1
خاصـــة مـــ  المســـؤولي  بـــالقيم المتعلقـــة بالصـــدق واسأمانـــة واإلخـــالص 

 والتفاني في العمل وعدم اسأنانية والفردية...الخ. 
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اإلفصـــاح، والشـــفافية: وهنـــا ينبغـــي أ  تكـــو  اإلجـــراءات والمؤسســـات  .3
النـــــاس، أمـــــا  وعالقتهـــــا بـــــالمواطني  أكثـــــر وضـــــوحا وبيانـــــا أمـــــام عامـــــة

ــــا   ــــى درجــــة مــــ  البي ــــي أ  تكــــو  معلومــــات اإلدارة عل اإلفصــــاح فيعن
ـــــي   والوضـــــوح واالنكشـــــاف أمـــــام العامـــــة والبـــــاحثي  والدارســـــي  والمحقق

 ...إلخ. 

ــــة ســــلوك ومواثيــــق شــــرف وأخالقيــــات عمــــل فــــي إطــــار  .4 اعتمــــاد مدون
المؤسســات العامــة تحــدد فيهــا للعــاملي  مجموعــة مــ  الســلوكيات والقــيم 

ـــتهم بـــالجمهور  التـــي ـــاء أدائهـــم لمهـــامهم وفـــي عالق ينبغـــي مراعاتهـــا أثن
 )أخالقيات الوظيفة العامة(.

خلق الوعي العام بمواجهة الفساد م  خالل التحالف الـوطني الشـامل  .5
 لرفع الوعي الجماهير. بمخاطر الفساد وسبل عالجه والحد منه.

دارات تعزيــــز مبــــادئ المحاســــبة اسأفقيــــة لــــدى أفــــراد المجتمــــع وفــــي اإل .6
 حيث تساهم القاعدة العريضة في تقييم اسأداء والمحاسبة . 

تعزيــــــز دور مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني المعنيــــــة بمكافحــــــة الفســــــاد  .1
 ودعمها ماديا وقانونيا. 

حــداث تغييــرات  .8 إجــراء إصــالحات علــى البنــاء التنظيمــي للمؤسســات وا 
 شاملة على كل الجوانب لتلك المؤسسات وهياكلها الوظيفية.

 

عمومــا، فــإ  أ. اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد ال بــد وأ  تنطلــق مــ  تــوافر     
اإلرادة السياســـية لمكافحـــة الفســـاد، إضـــافة إلـــى القيـــام باإلصـــالحات اإلداريـــة 
الدورية في قطاع الخدمات العامة م  قبيل اختيار وتـدريب المـوظفي  وتعـديل 

نظمــــة وسياســــات الرواتــــب، ومراجعــــة الهيكــــل التنظيمــــي للمنظمــــة، وتطبيــــق أ
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متطـــورة للمراجعـــة الماليـــة، وتحســـي  اإلجـــراءات اإلداريـــة وتبســـيطها، واعتمـــاد 
سياسة التدوير الوظيفي أو التنـاوب علـى الوظيفـة، إضـافة إلـى كـل هـذا ال بـد 
م  إيجاد أنظمة ومؤسسات لمكافحـة الفسـاد تـتم مـ  خاللهـا المراجعـة الدوريـة 

لب اسأمر وضع خطة للتوعيـة العامـة والمتابعة ورصد حاالت الفساد، كما يتط
 .(165-113)عبدالرحم  الهيجا ، بمضار الفساد وآثاره الوخيمة

 
 

علــى هــذا النحــو، فــإ  أ. اســتراتيجية توضــع لمكافحــة الفســاد ال بــد وأ       
تأخذ في اعتبارها تعدد المحاور لمجابهة هذه الظاهرة وتنـوع البـدائل وتعـددها، 

ل بهـا للحـد مـ  انتشـار هـذه الظـاهرة، كمـا يجـب ووجود أولويات يجب أ  تعمـ
توفر التضافر والتعاو  بي  الجهود في الداخل ومع منظمـات العـالم الخـارجي 
لالســتفادة مــ  التجــارب التــي تمــر بهــا المجتمعــات اسأخــرى فــي مجــال مكافحــة 
ــــد مــــ  اإليضــــاح حــــول آليــــات وســــبل مكافحــــة الفســــاد اإلدار.  الفســــاد، ولمزي

لتجـــارب الخاصـــة بـــبعض الـــدول التـــي حاولـــت جاهـــدة نعـــرض مجموعـــة مـــ  ا
 الحد م  الفساد والقضاء عليه:

 
 
 

 :  ثامنا. الجهود الدولية والعربية في مكافحة الفساد
 . الجهود الدولية في مكافحة الفساد:1   

لقد حاولت العديد م  الدول والمنظمات غير الحكومية مكافحة الفساد      
ات فعالة لهذا الغرض قائمة على أسس متعددة، والحد منه ووضع استراتيجي

منها اإلعالمي  والتوعو.، ومنها االقتصاد.، ومنها القانوني، واسأمني 
وغيرها. ومنذ أ  بدأت منظمة الشفافية الدولية  بتقديم تقاريرها ع  وضع 
الفساد في دول العالم وتصنيفها اندفعت الكثير م  الدول والمجتمعات إلعادة 
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حالة الفساد م  حيث مدى انتشاره وآثاره والقائمو  به النظر في 
وضحاياه...إلخ. ولقد زاد م  هذا االهتمام الدولي بهذا الموضوع ما تقدم به 
البنك الدولي حيث شدد على أهمية تضافر الجهود وتكاملها في مجال 
مكافحة الفساد حيث وضع خطة مكونه م  أربعة محاور أساسية لمكافحة 

. كذلك وقعت دول منظمة التعاو  والتنمية االقتصادية 2111الفساد عام
، وفي نفس التاريخ قامت 2111اتفاقية تقضي محاربة الفساد والحد منه عام 

دول االتحاد اسأوربي بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد والحد م  ارتفاع 
تفاقية معدالته بي  موظفي الدول اسأعضاء، كما قامت اسأمم المتحدة بتقديم ا

تهدف إلى تعريف الفساد  1113دولية وقعت عليها أغلب دول العالم عام 
)خالد آل الشيخ،  ووضع آليات لمواجهته خاصة العابر للحدود والجريمة المنظمة

81-84). 
 

أقيم المنتدى العالمي اسأول لمكافحة الفساد في  2111وفي عام     
وضما  توفر النزاهة، أما  واشنط ، وكا  هدفه تعزيز جهود مكافحة الفساد

في الها. بهولندا، وانعقد الثالث  1112المنتدى العالمي الثاني فقد أقيم عام 
وهدف إلى تبادل الخبرات والبحث  1113في سيول في كوريا الجنوبية عام 

في  1115في أساليب جديدة ومتطورة لمكافحة الفساد، وانعقد الرابع عام 
قد ركز على الشفافية في ظل الحكومات مدينة برازيليا بالبرازيل، و 

اإللكترونية، ولقد أوصى بضرورة التأكيد على تطبيق ميثاق اسأمم المتحدة 
جراءات تدفع إلى بلوغ الحكم الرشيد  لمكافحة الفساد واتخاذ تدابير وا 

مؤتمرا دوليا في بكي  أسفر عنه  1116ومناهضة الفساد، كما عقد عام 
ت مكافحة الفساد في العالم وتمت خالله عملية نشوء االتحاد الدولي لهيئا

خالد  ) انتخاب اللجنة التنفيذية لالتحاد ووضع الخطة المستقبلية لعمل االتحاد
 .(86-85آل الشيخ، 
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هـــذا عـــ  بعـــض أبـــرز الجهـــود الدوليـــة المنبثقـــة عـــ  المنظمـــات اسأهليـــة       

جـارب العمليـة والرسمية، أمـا فيمـا يلـي سـنحاول التعـرض إلـى مجموعـة مـ  الت
التــي قامــت بهــا بعــض الــدول او المجتمعــات بهــدف محاربــة الفســاد والقضــاء 
عليه أو على اسأقل الحد م  ارتفاع معدالته، ولقد تم تقسيم هذه التجارب إلى 
مجمــوعتي ، إحــداهما عربيــة وأخــرى غيــر عربيــة وسنســتعرض كــل منهــا علــى 

ومعرفــة المعوقــات التــي حــدة بهــدف التبصــر بآليــات مجابهــة الفســاد اإلدار.  
 تعوق نجاح تلك االستراتيجيات وكيفية التغلب عليها.  

 
 

 .تجارب لدول غير عربية في اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد: 2
 ( تجربة بوتسوانا:2.1)

ظلت بوتسوانا مقارنة بما حققته الدول الصـناعية الحديثـة فـي شـرق آسـيا،     
انخفــــاض ملحــــوظ فــــي معــــدالت الفســــاد، وجنــــوب الصــــحراء بإفريقيــــا، تتمتــــع ب

 وكانــت تتمتــع اإلدارة  العامــة فيهــا بمســتوى عــاٍل مــ  النزاهــة ترتــب عليــه بلــوغ
ــــع مــــ  النمــــو واالزدهــــار  االقتصــــاد.، كمــــا تمتعــــت باالســــتقرار مســــتوى مرتف

السياســـي عبــــر فتـــرة مــــ  الــــزم ، فهـــي تتمتــــع بنظــــام متعـــدد اسأحــــزاب ونظــــام 
ات اكتشـفت سلسـلة مـ  فضـائح الفسـاد أسـاءت ديمقراطي، ومع بداية التسـعيني

إلى تلك السمعة، منها مثال فضيحة صفقات الكتب المدرسية والتي تبـّي  فيمـا 
مليـــو  دوالر أمريكـــي، وقـــد  25بعـــد أنهـــا كلفـــت االقتصـــاد الـــوطني مـــا يقـــارب 

تبّي  م  التحقيقات التي أجريت أ  كبار المـوظفي  وأصـحاب الـدخول العاليـة 
بهــذه القضــية، كمــا تبــّي  أ  مــرّد انتشــار الفســاد بهــذا المجتمــع هــم المتورطــو  

راجــع إلــى ارتفــاع درجــة الرضــا السياســي علــى الــنفس، ممــا خلــق انطباعــا بــأ  
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الفســـاد أمـــر مســـتبعد الحـــدوث فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االقتصـــادية والسياســـية 
 . ( 41يد، )برنامج اسأمم المتحدة اإلنمائي، الفساد والحكم الرشوالقانونية المثالية

 
 

ولقد قامـت الحكومـة للحـد مـ  هـذه اسأسـاليب الفاسـدة بتقـويض اسأشـكال       
التقليدية المهتمة بمتابعة الفساد ومحاربته وأنشأت بدال منـه مديريـة أمـ  عامـة 

، وهـــذه المديريـــة تقـــدم 2114ُتعنـــى بشـــؤو  الفســـاد والجـــرائم االقتصـــادية عـــام 
مباشـــرة رئـــيس الدولـــة، وتعمـــل بصـــورة  تقريرهـــا الســـنو. للبرلمـــا ، وهـــي تتبـــع

مستقلة، وهذا يعكس بجالء اإلرادة السياسية لمكافحة الفساد، وفي أحد تقـارير 
أكدت أ  الفساد ينخر عظم اإلدارة العامـة وفـي كـل  2116هذه المديرية لعام 

القطاعــات تقريبــا، وهــذا مــا دفــع العــاملي  فيهــا علــى وضــع اســتراتيجية عامــة 
اهرة ترتكــــز علـــى ثالثــــة محـــاور هــــي: التحقيـــق والمالحقــــة لمكافحـــة هــــذه الظـــ

القضائية، والتوعية الجماهيرية، والوقاية مـ  الوقـوع فـي بـراث  الفسـاد كفـاعلي  
أو ضــحايا، وبنــاء علــى هــذا بــدأ العمــل علــى الحــد مــ  الفســاد بهــذا المجتمــع 
ولكـــ  يبـــدو أنـــه لـــم تـــتمك  بوتســـوانا حتـــى اآل  مـــ  تحقيـــق درجـــة مقبولـــة مـــ  

، حيـــث  (52-41)برنـــامج اسأمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، الفســـاد والحكـــم الرشـــيد، نزاهـــة والشـــفافيةال
يتضح م  تقارير الشـفافية العالميـة أ  معـدالت الفسـاد تزيـد فـي هـذا المجتمـع 

 1111عمـــا كانـــت عليـــه فــــي االســـتطالعات الســـابقة، فقــــد رتبـــت فـــي تقريــــر 
فقـــد تحصـــلت علـــى  1115ي عـــام أمـــا فـــ .(3، 1111)تقريـــر الفســـاد، (14بالمرتبـــة )
 . ( 23، 1115)تقرير الفساد، ( بي  الدول المشتركة31ترتيب )

    
 اإلكوادور:  ( تجربة2.2) 

ع  دوره بصفته رئيس  Larrea Sants 2111يذكر "رايمر. سانتوس"     
لجنة مكافحة الفساد في اإلكوادور، أ  هذه اللجنة قد أنشئت بهدف تعرية 
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ره والتحقق منه ع  طريق تحفيز واستثارة المجتمع الفساد وكشف مصاد
المدني، وتحال أعمال هذه اللجنة إلى الجهازي  التشريعي والقضائي، هذا 
ولقد صاغت مشروع قانو  لتتخذ لنفسها الطابع الرسمي، ولقد انطلقت 
أعمال هذه اللجنة بعد أ  هدد الفساد استقرار الديمقراطية وخلق حالة م  

عبية ضد النظام الحاكم كما أثر في العديد م  اسأنشطة االنتفاضة الش
الحكومية مثل الجمارك ودوائر الضرائب وصفقات البناء وتدهور الخدمات 
وتزعزع اسأم  والعدل. وتحاول اإلكوادور اآل  تطبيق نظام شامل لمجابهة 
الفساد تشمل القطاع القانوني والتربو. واالجتماعي والسياسي والقيام بأنشطة 

توعية الجماهير. بكلمات أخرى حاولت الجهات المسؤولة في اإلكوادور ل
متعددة منها ذات اسأثر القريب واسأخرى  وضع خطة تعتمد على سبل وآليات

ذات آثار تحصد على أمد بعيد مثل خفض اسأمية وانتشار التعليم وتدشي  
حدة اإلنمائي، الفساد )برنامج اسأمم المتالجيل الجديد بالقيم واسأفكار المناهضة للفساد

 . (51ومبادرة تحسي  النزاهة ، 
 
 
 
 
 
 هونج كونغ: تجربة ( 3.2)

بهـونج كونـغ لجنـة مسـتقلة لمكافحـة الفسـاد تمثـل جهـازا  2114أنشئت في     
قانونيا، كا  هدفها الوحيـد هـو وضـع وتطبيـق اسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد بهـذا 

ثالثية هذه على التحقـق والمنـع وحشـد البلد، واشتملت االستراتيجية الهجومية ال
التأييـــد ، وكـــا  مـــ  العناصـــر اسأساســـية بهـــذه االســـتراتيجية مـــا ُســـمّي باللجنـــة 
المستقلة لمكافحة الفساد" التي كانت تعمل فـي القطـاعي  العـام والخـاص ولقـد 
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استعانت في ذلك بتوظيف ضباط الشرطة والمحققي  ومـ  بعـد اعتمـدت علـى 
شراك المـوظف ي  والمهندسـي  والمحاسـبي  وخبـراء فـي وسـائل اإلعـالم. تعيي  وا 

ـــد مـــ  النـــدوات والمـــؤتمرات وأعـــدت الدراســـات  ـــة العدي هـــذا ولقـــد نظمـــت اللجن
والبحوث لمنع الفساد، كما شنت العديـد مـ  الحمـالت اإلعالميـة ضـد الفسـاد، 
ومــ  بــي  أنشـــطتها أيضــا أنهـــا قامــت بمالحقـــات قضــائية لعناصـــر بــارزة مـــ  

ال والمســؤولي  وتجــار اسأوراق الماليــة ...إلــخ، وكانــت قــد حققــت رجــال اسأعمــ
ـــة  ـــارزا فـــي مجـــال محارب ـــات نجاحـــا ب هـــذه االســـتراتيجية متعـــددة اسأبعـــاد واآللي

نشــاء قطــاع أعمــال نظيــف وزاد تفهــم برنــام  ) الفســاد وآثــاره وأضــراره الفســاد وا 

(،54-53األمــم المتحـــدة اإلنمــاسي، الفســـاد ومبـــادرة تحســين النزاهـــة ، 
ولقـــد  

نجحـــت هـــونج كونـــغ فـــي ضـــبط معـــدالت الفســـاد، إذ يتضـــح ذلـــك مـــ  خـــالل 
(، أمـــــا فـــــي 24حيـــــث رتبـــــت فـــــي المرتبـــــة ) 1111التقريـــــر العـــــالمي للفســـــاد 

 .( 1115-1111)تقرير الفساد،  (25فقد رتبت في المرتبة ) 1115تقرير
 
 ( تجربة مالي والسن ال: 4.2) 

حا على ضياع اإليرادات الضـريبية إ  مالي والسنغال يشكال  مثال واض     
مــ  خــالل الغــش الجمركــي والتهــرب مــ  الضــرائب علــى التجــارة، فــالغش قــد 
يكـــو  بـــأكثر مـــ  طريقـــة منهـــا، مـــثال، خفـــض أســـعار الســـلع المعلـــ  عنهـــا أو 
إســاءة التصــنيف الضــريبي، ممــا يترتــب عليــه عــدم دفــع الضــرائب المســتحقة، 

ر خاصــة فـــي دولتــي  مثـــل مـــالي ومهمــا كـــا  نمــط ذلـــك الغــش فهـــو بــالغ اسأثـــ
والســنغال، ولقــد خلــص كــل مــ  "ديفيــد ستاســافاج وسيســيل دوبــر." مــ  خــالل 
دراســــتهما لوضــــع هــــذه الحالــــة مــــ  الفســــاد إلــــى القــــول: بــــأ   تحريــــر التجــــارة 
ــــى الشــــح ، واإلصــــالحات المؤسســــاتية التــــي تحــــد مــــ   والتفتــــيش الســــابق عل

ة علــــى النشــــاطات الجمركيــــة، الســــلطة التقديريــــة للمــــوظفي ، وتحســــي  المراقبــــ
إضـــافة إلـــى تحســـي  مســـتوى النفقـــات الجاريـــة علـــى العمـــل اإلدار. مـــ  غيـــر 
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المرتبـــــــــات مـــــــــ  قبيـــــــــل النثريـــــــــات والوقـــــــــود والمركبـــــــــات اآلليـــــــــة والمكاتــــــــــب 
والقرطاســـية...إلخ، كـــل هـــذا لـــه دور فعـــال فـــي التخفيـــف مـــ  معـــدالت الفســـاد 

 . ( 55-54مائي، الفساد ومبادرة تحسي  النزاهة، )برنامج اسأمم المتحدة اإلن الجمركي والضريبي
 
 . الجهود العربية في مكافحة الفساد:3 

هذا ع  الجهود العالمية، أما ع  الجهود العربية فقد نبه مجلـس الـوزراء      
العرب في عـدد مـ  جلسـاته اسأخيـرة إلـى مـدى خطـورة هـذه الظـاهرة وانتشـارها 

تضــافر الجهــود العالميــة للحــد مــ  هــذه علــى مســتوى اسأقطــار العربيــة وأهميــة 
الظاهرة، هذا ولقد أقام مركز دراسات وبحوث الدول النامية في جامعة القاهرة 
عــــدة نــــدوات اســــتهدفت تعريــــة هــــذه الظــــاهرة والكشــــف عــــ  أبعادهــــا وآثارهــــا 

 وعواملها. 
 

بعقد عدد م  الندوات  كذلك قامت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية       
مرات وجلسات حوار رفيعة المستوى استهدفت اإلصالح اإلدار. والمؤت

ومكافحة الفساد في اسأقطار العربية، ولعل م  أبرز تلك الندوات التي 
تلخص تجارب بعض الدول العربية في اإلصالح اإلدار. كجزء م  
االستراتيجية اسأساسية لمكافحة الفساد اإلدار. في بعض اسأقطار العربية 

عرض مجموعة م  الوزراء العرب أمام الجمعية العمومية  حيث 1111عام 
أهم  اإلصالحات اإلدارية التي أقدمت عليها بلدانهم وحققتها كخطوة أولى 

 .(2111)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، وأساسية في مكافحة الفساد بتلك البلدا 
 

هرة تحت بالقا 1111كما عقدت هذه المنظمة مؤتمرها الدولي عام       
شعار "آفاق  جديدة لتقوية النزاهة والشفافية والمساءلة اإلدارية م  منظور 

 2112استراتيجي ومؤسسي"، كذلك عقدت المنظمة مؤتمرها الثالث عام 
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ببيروت تحت شعار"القيادة اإلبداعية والتجديد في ظل النزاهة والشفافية" 
واستثارة الجهود العربية وكا  المؤتمر يمثل محاولة جادة في الحد م  الفساد 

الرسمية واسأهلية نحو مكافحة هذه الظاهرة والحد م  انتشارها وآثارها   في 
التنمية والتطور االجتماعي واالقتصاد.، كما أ  لجامعة الدول العربية 
ولمجلس وزراء الداخلية العرب دورا بارزا في الحرب ضد الفساد، فقد قدم 

مكافحة الفساد ومشروع القانو  العربي المجلس مشروع اتفاقية عربية ل
 . (86)خالد آل الشيخ،   النموذجي لمكافحة الفساد

 
 

كذلك ال ننسـى دور "منظمـة أمـا ، االئـتالف مـ  أجـل النزاهـة والمسـاءلة"     
الفلسطينية اسأهلية التي سخَّرت جهودها لمناهضة الفساد والكشف عـ  أوكـاره 

ـــ ي مـــ  خـــالل تقـــديم العديـــد مـــ  البحـــوث والحـــد مـــ  انتشـــاره فـــي العـــالم العرب
والدراســـات المهمـــة كمـــا تعتبـــر أول منظمـــة عربيـــة أهليـــة وحكوميـــة لمناهضـــة 
الفســاد تقــيم موقعــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة)اإلنترنت( تعــرض فيــه كــل 
ما تقدمه م  دراسات وبحوث ع  هذه الظاهرة، وا   كانت هذه المنظمـة تهـتم 

المجتمــع الفلســطيني أكثــر مــ  اهتمامهــا بــه علــى  بمشــكلة الفســاد علــى مســتوى
ـــد مـــ  البحـــوث والدراســـات ذات  ـــوط  العربـــي إاّل أنهـــا قـــدمت العدي مســـتوى ال

مونع منظمة أمان على شبكة المعلومات)اسأهمية في هذا المجال
 ). 

 
كمـــا أقامـــت غرفـــة التجـــارة والصـــناعة الكويتيـــة مـــؤتمرا دوليـــا عـــ  الفســـاد     

( حيـــث 2118/ مـــايو/24-23تصـــاد.  فـــي الفتـــرة )اإلدار. مـــ  منظـــور اق
اســــتهدف هــــذا المــــؤتمر تحفيــــز الخبــــراء والبــــاحثي  للمشــــاركة فــــي بلــــورة رؤيــــة 
واضــحة عــ  الفســاد مــ  حيــث عواملــه وآثــاره والســبل اسأمثــل لمكافحتــه والحــد 

  .( 161-151)سالم  محمود،  منه
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رام بعمل ورشة عمل كذلك قام مركز الدراسات السياسية واالسترايجية باسأه   

أولــــى فــــي إطــــار مشــــروع بحثــــي بعنــــوا  "نحــــو مجتمــــع أكثــــر شــــفافية، وذلــــك 
(، 2116/ديسـمبر/21-11بالتعاو  مع المعهد الدنماركي للحوار في الفتـرة )

ـــا   واســـتهدف هـــذا العمـــل مناقشـــة الفســـاد فـــي المجتمـــع العربـــي المصـــر. وبي
يكثـــر فيهـــا الفســـاد، ولقـــد  تجلياتـــه وآثـــاره وأكثـــر صـــوره انتشـــارا، والمرافـــق التـــي

اشــتملت ورشــة العمــل هــذه علــى عــدد مــ  الموضــوعات الرئيســية منهــا اسأطــر 
المفــــاهيمي للشــــفافية، واسأطــــر المؤسســــية لتعزيــــز الشــــفافية فــــي ضــــوء الخبــــرة 
المصــــرية، وآليــــات تفعيــــل الشــــفافية فــــي مصــــر والخبــــرات الدوليــــة فــــي تعزيــــز 

 .( على النت االستراتيجية)موقع مركز الدراسات السياسية و  الشفافية
 

كمـــا أقامـــت المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة نـــدوة عامـــة حـــول الفســـاد      
هــــدفت مــــ  هــــذه النــــدوة اســــتقطاب  2111وســــبل مكافحتــــه فــــي تــــونس لعــــام 

البـــاحثي  العـــرب واسأجانـــب لعـــرض اقتراحـــاتهم وآرائهـــم فـــي قضـــايا الفســـاد فـــي 
ــــة الحــــد مــــ  انتشــــاره  ــــوط  العربــــي وكيفي ــــاره الوخيمــــة اقتصــــاديا ال وتفــــاد. آث

 .(على النت )موقع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واجتماعيا وأخالقيا وسياسيا
 
 . تجارب لدول عربية في اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد:4

لقــد ســعت كثيــر مــ  الــدول العربيــة إلــى اإلصــالح اإلدار. وتقــويم اسأجهــزة     
ابـــــة والمســـــاءلة علـــــى العـــــاملي  بالقطـــــاع العـــــام الحكوميـــــة ووضـــــع آليـــــات للرق

تــزال بعــض تلــك الــدول فــي إطــار تقيــيم  وخاصــة المتصــرفي  بالمــال العــام، وال
جهودهـــــا ودراســـــة اإلصـــــالحات التـــــي تســـــتهدف تحقيقهـــــا فـــــي اإلدارة العامـــــة 
 والمؤسسات والقواني  والقرارات، وفيما يلي نعرض لجهود بعض تلك الدول:
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 ة األردنية الهاشمية:المملك( تجربة 1.4)
يشـــير "علـــي الشـــيخ" بوصـــفه أمـــي  عـــام وزارة التنميـــة اإلداريـــة بالمملكـــة      

اسأردنيـــــة إلـــــى أ  الدولـــــة اتجهـــــت إلـــــى إحـــــداث تنميـــــة إداريـــــة بالمملكـــــة منـــــذ 
ــــــة1116 تســــــتهدف مجموعــــــة مــــــ   ، ( 23-3، 2111،)المنظمــــــة العربيــــــة للتنميــــــة اإلداري

ت المقدمــــة للمــــواطني ، وزيــــادة قــــدرة اسأغــــراض منهــــا تحســــي  نوعيــــة الخــــدما
ـــــيض كلفـــــة  ـــــرات والمســـــتجدات، وتخف الجهـــــاز الحكـــــومي علـــــى مواجهـــــة التغي
التشـــغيل للجهـــاز الحكـــومي، وزيـــادة التكامـــل مـــع القطـــاع الخـــاص، وهـــي فـــي 
الوقت الذ. تسعى فيه إلى ذلك ترغب في تحقيق عـدد مـ  اسأهـداف الخاصـة 

ف الوظــــائف بالجهــــاز مثــــل إصــــدار دليــــل متكامــــل يتضــــم  وصــــف وتوصــــي
الحكومي، وتقديم أفضل خدمة للمواطني ، وتقويض الصالحيات بحيث يـؤد. 
إلـــى  تحســـي  أداء المؤسســـة وكفـــاءة العـــاملي ، وتطـــوير التشـــريعات ووضـــعها 
فـي قوالـب قانونيـة محكمـة، وتنميــة القـوى البشـرية، وتطـوير وتـوفير التجهيــزات 

لحديثــــة، واختيــــار أفضــــل القيــــادات اإلداريــــة مــــ  قبيــــل الحــــوافز والتكنولوجيــــا ا
وتحقيـــق مبـــدأ المســـاءلة القانونيـــة وتعزيـــز الموضـــوعية فـــي االختيـــار الـــوظيفي 
والقياد. بعيدا ع  أ. اعتبارات أخرى، وضع نظام حوافز للموظفي ، وتعزيـز 

 الالمركزية وتخفيف اسأعباء ع  اإلدارة. 
 

ض اإلجـــــراءات وعلـــــى المســـــتوى التطبيقـــــي قامـــــت الـــــوزارة بتبســـــيط بعـــــ      
صــــــدار بعــــــض التعليمــــــات  وتقــــــويض ســــــلطة بعــــــض المؤسســــــات واإلدارات وا 
عــــداد هيكليــــة  صــــدار تنظــــيم إدار. لــــبعض الــــدوائر والمؤسســــات وا  الجديــــدة وا 
جديــــدة للــــبعض اآلخــــر، وقامــــت أيضــــا بتعمــــيم برنــــامج تــــدريبي لتنميــــة القــــوى 

عـ  المتابعـة  البشرية العاملة في الدوائر الحكومية وغيرها م  اإلجراءات، أما
وتقييم المنجز م  هذه الخطة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مـع مكاتبهـا ووحـدات 
التطـــــوير اإلدار. المتواجــــــدة فـــــي اإلدارات الحكوميــــــة إضـــــافة إلــــــى الزيــــــارات 
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الميدانيــة وعقــد اللقــاءات واالجتماعــات مــع المســؤولي  والمــدراء ومــع هــذا كلــه 
ت يـــرى " علـــي الشـــيخ" أنهـــا فقـــد واجهـــت هـــذه الخطـــة مجموعـــة مـــ  المشـــكال

عاقــت إلــى حــد كبيــر جهــود هــذه الــوزارة فــي تحقيــق اسأهــداف المنشــودة منهــا 
مــثال رفــض التغييــر مــ  قِبــل بعــض المــوظفي  العــاملي  مــ  فتــرة فــي الجهــاز 

 الحكومي، إضافة إلى بطء ظهور النتائج المستهدفة. 
 
 
 
 الجمهورية التونسية:( تجربة 2.4)

بــة مــدير عــام الوظيفــة العموميــة بالجمهوريــة التونســية، لخــص هــذه التجر      
حيـــث طرحهــــا فــــي االجتمـــاع الــــوزار. الــــذ. عقدتـــه المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة 
ـــة مفيـــدا أ  هـــذه التجربـــة قـــد انطلقـــت فـــي تحقيـــق أهـــدافها مـــ  تحديـــد  اإلداري
المشاكل والنقائص التي كانت تعاني منها اإلدارة  التونسية، وم  أهـم أهـداف 

الخطـــة اإلصـــالحية أحكـــام تنظـــيم العمـــل بـــاإلدارات والمصـــالح العموميـــة تلـــك 
وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة وتطــوير جــودة الخــدمات العموميــة وتــوفير آليــات 
يجــــاد وســــائل  جيــــدة وجديــــدة الســــتقبال المــــواطني  وتحســــي  ظــــروف العمــــل وا 

يـــة تحفيـــز للعـــاملي  بالوظيفـــة العامـــة إضـــافة إلـــى رفـــع كفـــاءة المـــوظفي  ونوع
 .  (44-21، 2111)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أدائهم م  خالل البرامج التدريبية

    
وع  المستوى الميداني يرى مدير عام الوظيفة العمومية أنه تم إنجـاز قـدر    

عـــادة  كبيـــر مـــ  المســـتهدفات بهـــذه الخطـــة منهـــا مـــا يتصـــل بتطـــوير اإلدارة وا 
وزارات وذلـــك بهــدف ضــبط المســـؤوليات تنظيمهــا مثــل الشــروع فـــي مراجعــة الــ

لمختلف مستويات اإلدارة، إضافة إلـى اسـتحداث الهيئـة العليـا للرقابـة اإلداريـة 
والماليــــة فــــي شــــكل مؤسســــة عموميــــة ذات صــــبغة إداريــــة تتمتــــع بالشخصــــية 
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االعتباريــة واالســتقالل المــالي... أمــا علــى صــعيد تبســيط اإلجــراءات  فقــد تــم 
الشــهادات اإلداريــة المطلوبــة مــ  المــواطني  وتــوفير اعتمــاد مبــدأ تقلــيص عــدد 

مراكز خدمة قريبة مـ  المـواطني  لتجنيـبهم كلفـة التنقـل وتـوفير خدمـة اسـتقبال 
رشــادهم، والتركيـــز علــى خدمــة العنايـــة بــالموظف العمــومي ورفـــع  المــوطني  وا 
مستوى معيشته...وغيرها م  اإلجـراءات التفصـيلية. هـذا ولقـد صـادف تطبيـق 

خطة اإلصالحية عـدد مـ  المشـاكل علـى رأسـها تشـبث بعـض العقليـات هذه ال
باسأســـــاليب القديمـــــة ورفـــــض التغييـــــر وعـــــدم مجاراتـــــه، وتـــــأخر إجـــــراء بعـــــض 
الدراســات االســتراتيجية لعــدم تفــرغ الخبــراء إلقامتهــا، إضــافة إلــى الــنقص فــي 

 اإلمكانات المادية. 
 
 ( جمهورية مصر العربية: 3.3)

سـديرة" رئـيس الجهـاز المركـز. للتنظـيم اإلدار. باإلنابـة يذكر "محمود أبـو     
أ  مــ  أهــم  المشــكالت التــي تعــاني منهــا اإلدارة الحكوميــة هــي ارتفــاع كثافــة 
العمالة في الجهاز الحكومي بما يجاوز احتياجات العمل، إضافة إلـى ضـعف 
 مستوى القيادات اإلدارية في العديد م  المواقع، هذا ناهيك عـ  تـدني مسـتوى
اسأجـــور المدفوعـــة للعـــاملي  بالجهـــاز الحكـــومي وغيـــاب المعـــايير الموضـــوعية 
لسياسات الثواب والعقاب وعدم المساواة بي  المجدي  والمقصـري ، تعقـد نظـام 
العمـــــل وبـــــطء إجراءاتـــــه فـــــي الكثيـــــر مـــــ  المواقـــــع إضـــــافة إلـــــى عـــــدم تحديـــــد 

ار. االختصاصـــات، كـــل هـــذا شـــكل بيئـــة خصـــبة النتشـــار وتفشـــي الفســـاد اإلد
مما أدى إلى وضع خطة متعددة الجوانب لتحقيق درجة مقبولة مـ  اإلصـالح 

 . ( 212-11، 2111)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،اإلدار.
 

ولقــد انطلقــت مصــر منــذ الخمســينيات فــي عمليــة اإلصــالح اإلدار. حيــث     
بتوصــية مــ  الخبيــر "بــول ســكنر" وكــا   1181تأســس ديــوا  المــوظفي  عــام 
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تشـكلت لجنـة  1161ل جهاز مركز. لشؤو  الخدمة فـي مصـر، وفـي عـام أو 
كـأول  46صدر قـانو  رقـم  1164مركزية لتنظيم اإلدارة الحكومية وفي عام 

قانو  يوفر اسأساس التشريعي لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة طبقا 
تشـــــكلت اللجنـــــة العليـــــا لإلصـــــالح  1166لنوعيتهـــــا ومســـــتوياتها، وفـــــي عـــــام 

 1111ار. لوضــــع الخطــــط والسياســــات اإلصــــالحية، وتشــــكل فــــي عــــام اإلد
مجلس للتنمية اإلدارية لدراسة وتحليل اسأسس العلميـة للتنميـة اإلداريـة وغيرهـا 

 م  اإلجراءات التشريعية والتطويرية التي اتخذت حتى نهاية السبعينيات.
 
دارة لتطـوير اإل ةُطبقـت الخطـة الخماسـي 1112-1111وفي الفترة مـابي     

فــــي جمهوريــــة مصــــر العربيــــة وتحقيــــق تنميــــة إداريــــة علــــى مســــتوى القيــــادات 
والعنصــر البشــر. والنظــام وتــوفير اإلمكانــات الماديــة والبشــرية وتطــوير قاعــدة 
معلوماتيــة وتطــوير التشــريعات وتبســيطها، ويــذكر "أبــو ســديرة" أ  هــذه الخطــة 

انعكسـت آثارهـا  حققت درجة مقبولة م  النجاح حيث حققت إنجـازات ملموسـة
على زيادة كفاءة الوحـدات اإلداريـة، بعـد ذلـك تـم تطبيـق خطـة خماسـية أخـرى 

، ولقــــــد 1111-1112فــــــي مجــــــال اإلصــــــالح اإلدار. فــــــي الفتــــــرة مــــــا بــــــي  
 استهدفت تحقيق التطوير اإلدار. في مختلف القطاعات واسأجهزة.

  
، منهـا عموما، فـإ  اإلصـالح اإلدار. فـي مصـر ارتكـز علـى عـدة محـاور    

تطــوير الخـــدمات الحكوميـــة وتبســـيطها، وتطـــوير وتبســـيط لـــوائح نظـــام العمـــل، 
نشـــاء قواعـــد البيانـــات ونظـــم المعلومـــات  عـــداد القيـــادات اإلداريـــة، وا  واختيـــار وا 
باسـتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، وتنميـة المــوارد البشــرية وتـدريبها لرفــع كفاءتهــا، 

شـــريعات الوظيفيـــة، وتحســـي  مســـتوى واالســـتخدام اسأمثـــل للعمالـــة، وتطـــوير الت
 اسأجور، ولقد تحققت منجزات متعددة على كل محور م  المحاور السابقة. 
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وعلــى الــرغم مــ  كــل الجهــود التــي بــذلت فــي مجــال اإلصــالح اإلدار.       
فــإ  التقريــر الــذ. تقــدمت بــه وزارة الدولــة للتنميــة اإلداريــة أفــاد بوضــوح مــدى 

الحكــومي اإلدار. بجمهوريــة مصــر العربيــة، فقــد  استشــراء الفســاد فــي الجهــاز
أفاد التقرير اسأول للوزارة أ  المدفوعات غير المبررة للحصـول علـى الخـدمات 
والتـــراخيص هـــي أكثـــر صـــور الفســـاد اإلدار. المنتشـــرة فـــي الجمهوريـــة، يليهـــا 
الفســـاد فـــي مجـــال الضـــرائب والجمـــارك، ثـــم تـــدوي  ورفـــع المخالفـــات بأنواعهـــا 

فــي إدارة المرافــق العامــة، والتوظيــف الحكــومي، وأخيــرا  ةوالالمبــاالواإلهمــال، 
المشتريات الحكوميـة، ويقـدر التقريـر أ  مـ  أهـم المنجـزات الحكوميـة فـي هـذا 
المجال إعادة تعريـف الحكومـة مـ  منفـذ إلـى واضـع سياسـات ومراقـب وتفعيـل 

التعريفــة دور القطــاع الخــاص لتقــديم الخــدمات للمــواطني  بــدال عنهــا، وتبســيط 
الجمركـي وهـو مـا يتوقـع منهـا إظهـار  لإلفـراجالجمركية واختصار ذروة العمـل 

آثار إيجابية في مؤشرات الفسـاد لألعـوام القادمـة، واسـتحداث قـانو  الضـرائب 
عـداد قـانو  الوظيفـة العامـة  الجديد واعتماد أسلوب  الفحص بالعينـة، إنشـاء وا 

ة فـي مجـال  المسـاءلة والمحاسـبة، الهام المبادئالذ. يحتوى على العديد م  
عــــداد كتيــــب ملــــزم لكــــل الجهــــات الحكوميــــة يخــــص المشــــتريات الحكوميــــة،  وا 
عداد قانو  جديد للبناء يغير م  دورة عمل منح تراخيص البناء، وبهـذا فـإ   وا 
جمهوريــة مصــر العربيــة تتوقــع أ  تكــو  هــذه اإلجــراءات قــادرة علــى الحــد مــ  

ة الدولـــة للتنميـــة اإلداريـــة بجمهوريـــة مصـــر وزار)الفســـاد فـــي القطـــاع العـــام

 مونع نت( العربية،
 

 العولمة والفساد اإلداري: تاسعا. 
ــــة         ــــة منــــع الجريمــــة والعدال لقــــد قــــدم اسأمــــي  العــــام لألمــــم المتحــــدة للجن

تقريـــرا يفيـــد أ  الفســـاد أصـــبح ظـــاهرة تتجـــاوز  2111الجنائيـــة فـــي فيينـــا عـــام 
أرجـع ذلـك إلـى تحـرر التجـارة وتزايـد العولمـة  الحدود الوطنية للمجتمعات، وقد
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)خالـد فلم يعد يمك  التعامل مع هذه الظاهرة م  خالل اإلجراءات الوطنيـة فقـط

. فهـذه الظـاهرة لـم تعـد ظـاهرة قطريـة مرتبطـة بمجتمـع معــي  ( 52-51آل الشـيخ ، 
 متخلفا كا  أو متقدما كبيرا أو صغيرا، شماليا أو جنوبيا. ولعل تقارير منظمـة
الشــفافية الدوليــة تؤكــد بجــالء هــذه الخاصــية فــي الفســاد، فقــد أصــبح الســلوك 
الفاســـد عـــابرا للحـــدود فـــي ظـــل هـــذا التطـــور التقنـــي واإلعالمـــي الهائـــل الـــذ. 

 يشهده العالم في ظل عصر العولمة. 
 

ففــي عصــر العولمــة ظهــرت الشــركات العــابرة للحــدود أو شــركات متعــددة     
التـي ال يـزال هـدفها اسأساسـي   Multinational Corporationsالجنسـية 

هــو تحقيــق أكبــر قــدر مــ  الــربح بأقــل تكلفــة وبأســرع وقــت، فأغلــب البــاحثي  
يؤكـــدو  علـــى عالقـــة هـــذه الشـــركات بانتشـــار الفســـاد فـــي أغلـــب المجتمعـــات 
خاصــة الناميــة منهــا، فــالطموح المــاد. المرتفــع عنــد أصــحاب تلــك الشــركات 

ــــة وتطــــور وســــائل  ــــدول الغني ــــوال والمواصــــالت وانتشــــار  ةاالتصــــال اإللكتروني
التجـــارة اإللكترونيـــة وتطـــور أســـاليب الدعايـــة اإلعالميـــة، ســـاهم كـــل ذلـــك فـــي 
تمكًّ  تلك الشركات والدول الغنية م  بث الفساد في اسأقطار التي تمتلك تلـك 
اإلمكانات المادية واالقتصـادية التـي تتنـافس علـى امتالكهـا، ممـا شـجع ابتـزاز 

 ركات وطلب الرشاوى م  رجال اسأعمال.تلك الش
    

فقــد نشــرت وزارة الخارجيــة اسأمريكيــة تقريــرا أوضــحت فيــه أنــه فــي الفتــرة       
( استطاعت الشركات الدوليـة بواسـطة دفـع رشـاوى مـ  1111-2115ما بي )

بليو  دوالر أمريكي، كمـا أكـدت  245عقدا تجاريا بقيمة  114الحصول على 
الدوليـــة، فنمـــو ظـــاهرة الرشـــوة بـــي  أوســـاط المســـتثمري  ذلـــك منظمـــة الشـــفافية 

اسأجانب أدى إلى تطور عـرف وتقليـد يسـهل إجـراء العقـود والصـفقات باعتبـار 
 .، موقع نت( )صبحي الصالحالرشوة جزءا م  ذلك العقد
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فــالتغيرات التــي شــهدها العــالم فــي مختلــف النــواحي الحياتيــة خاصــة فــي      

والتعلـــيم والتجـــارة وتحـــرر اسأســـواق ورفـــع القيـــود  وســـائل اإلعـــالم والمواصـــالت
علـــــى الســـــلع والخـــــدمات وتبـــــادل الخبـــــرات واعتمـــــاد الـــــنظم الرقميـــــة فـــــي إدارة 
الحســـابات المصـــرفية والشـــركات والتجـــارة اإللكترونيـــة وســـيادة التقنيـــة الرقميـــة 
والتكنولوجيــة الحديثــة والمتطــورة. كــل هــذا أســهم فــي حــدوث موجــة عارمــة مــ  

جتمــاعي لــم تقــف عنــد مســتوى البنــى التحتيــة للمجتمعــات بــل امتــدت التغيــر اال
إلى منظومة القيم االجتماعية والعادات والثقافة بشكل عام، وهذا ما أسـهم فـي 
فـــتح آفـــاق جديـــدة أمـــام ظهـــور طموحـــات جانحـــة تهـــدف إلـــى التملـــك والتـــربح 

ــــالقيم والضــــوا ــــالقيود اسأخالقيــــة وغيــــر الملتــــزم ب بط الســــريع وغيــــر المشــــروط ب
االجتماعية، وهذا ما دفع إلى إفساد الذمم واالستقامة وغياب النزاهة والشـفافية 
خاصـــة فـــي ظـــل حـــاالت الفوضـــى والتخـــبط التـــي تشـــهدها دول العـــالم النـــامي 
نتيجـــة لحالـــة التخلـــف الخـــدمي والتعليمـــي والثقـــافي، الناتجـــة فـــي الغالـــب عـــ  

م  معدالت الفساد فيهـا  الفشل في مشاريع وبرامج التنمية االجتماعية مما زاد
فــزادت فيهــا الرشــاوى وغســل اسأمــوال والتزويــر واالبتــزاز والتــربح مــ  الوظيفــة 

ساءة استعمال المال العام...إلخ.   العامة وا 
 
بكلمــات أخــرى، فــإ  الفســاد العــابر للحــدود أو العــالمي والنــاتج عــ  تيــارات    

لـــداخلي، فالفســـاد العولمـــة يســـهم إلـــى حـــد كبيـــر فـــي اســـتفحال ظـــاهرة الفســـاد ا
العـــالمي يتجـــه إلـــى الـــدول التـــي ينتشـــر فيهـــا الفســـاد أصـــال، سأ  ذلـــك الوضـــع 
يمثــــل أرضــــية مناســــبة ومناخــــا جيــــدا لتحقيــــق أغــــراض  المفســــدي  العــــالميي ، 
فالفسـاد العــالمي يسـهم بهــذا المعنـى فــي تفـاقم ظــاهرة الفسـاد فــي الـدول الناميــة 

)برنامج اسأمم المتحـدة  قتصادية وثقافيةخاصة تلك التي تعاني م  مشاكل إدارية وا

 .  ( 26-23، 2118اإلنمائي، الفساد ، 
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وال بد م  الوضع فـي االعتبـار أ  عالقـة العولمـة بالفسـاد ليسـت سـلبية       

دائما، فالعولمة بوسائلها ومؤسساتها المتطورة أسـهمت كثيـرا فـي نجـاح الحملـة 
دل الخبرات واالستفادة م  التجارب العالمية ضد الفساد واإلفساد مما سّهل تبا

العالميـــة فــــي هـــذا المجــــال والتــــي تقيمهـــا وتعقــــدها مؤسســـات أهليــــة وحكوميــــة 
اختصــت فــي مكافحــة الفســاد واإلصــالح اإلدار. والنزاهــة. فقــد اســتفادت هــذه 
المؤسســـات مـــ  العولمـــة فـــي شـــ  تلـــك الحـــرب ضـــد المفســـدي  والفســـاد بشـــتى 

اســتقطاب الــدعم المــاد. والمعنــو.، وفــي صــوره وأنماطــه، فاســتفادت منهــا فــي 
ــــاره  نشــــر دراســــاتها وبحوثهــــا والمقــــاالت التــــي قــــدمتها حــــول أبعــــاد الفســــاد وآث
االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية لــيس فقــط فــي المجتمعــات الناميــة بــل فــي 
المجتمعــات المتقدمــة أيضــا، كمــا فضــحت الممارســات الفاســدة علــى المســتوى 

كبرى والـدول أو الحكومـات وفـي الـدول المتقدمـة التـي العالمي بي  الشركات ال
 كانت ّتدعي النزاهة والشفافية واالستقامة.

 
ومـ  هنــا يمكــ  تلخــيص عالقــة الفسـاد بالعولمــة فــي محــوري ، اسأول هــو      

المحــور اإليجــابي  والــذ. يتمثــل فــي دور العولمــة فــي الحــد مــ  الفســاد ودعــم 
ليــــه والحــــد مــــ  انتشــــاره. والثــــاني هــــو الجهــــود الموجــــه لمكافحتــــه والســــيطرة ع

المحــور الســلبي وهــو اسأوضــح واسأقــوى، ويتمثــل فــي دور العولمــة بمؤسســاتها 
وأجهزتهــا فــي خلــق منــاخ وبيئــة خصــبة ومناســبة النتشــار ظــاهرة الفســاد علــى 
مســتوى عــالمي وجعــل الفســاد ظــاهرة أكثــر مــ  مجتمعيــة أو قطريــة بــل جعلهــا 

 الوطنية للمجتمعات اإلنسانية.ظاهرة عابرة للحدود القومية و 
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 الخاتمة:     
ـــارة عـــ        ـــا  يمكـــ  القـــول: إ  الفســـاد عب ســـلوك منحـــرف وضـــار اجتماعي

واقتصــــاديا  ُيرتكــــب مــــ  قبــــل المــــوظفي  بمحــــض اإلرادة وفــــي مجــــال العمــــل 
ـــــق مصـــــالح  ـــــه تحقي اإلدار. والتنظيمـــــي بالقطـــــاع العـــــام، والهـــــدف مـــــ  ارتكاب

و معنويــة أو االثنــي  معــا، يقــوم بــه اسأفــراد بمفــردهم أو شخصــية ماديــة كانــت أ
وهــو يمثــل ظــاهرة  مشــتركي  مــع آخــري  مــ  داخــل المؤسســة أو مــ  خارجهــا،

اجتماعيــــة تعــــم وتنتشــــر فــــي كافــــة المجتمعــــات اإلنســــانية، وهــــي ذات جــــذور 
تاريخيـــة، أ. أنهـــا لـــم تنشـــأ فـــي ظـــل ظـــروف راهنـــة أو مؤقتـــة بـــل لهـــا عمقهـــا 

ــــاريخي المتأصــــل ــــي أغلــــب  الت الثقافــــات القديمــــة  -إ  لــــم يكــــ  فــــي كــــل -ف
والحديثــة، وكــأ. ظــاهرة اجتماعيــة أخــرى ال يمكــ  تصــورها بمعــزل عــ  الواقــع 
االجتمــاعي بمــا يحويــه مــ  قــيم وعــادات ومعتقــدات ونظــم ومؤسســات وغيرهــا 
م  مكونات بنى المجتمعـات اإلنسـانية، فهـي ظـاهرة متعـددة اسأبعـاد ومتداخلـة 

اعيـة أخـرى، كمـا أ  العوامـل التـي تسـهم فـي ارتفـاع معــدالت مـع ظـواهر اجتم
الفساد وتفاقمه متعددة ومتداخلة وا   جاز فصـلها نظريـا فـإ  فصـلها عمليـا قـد 
يصــــعب، إ  لــــم يكــــ  مســــتحيال، فمنهــــا االجتماعيــــة، ومنهــــا الثقافيــــة، ومنهــــا 
االقتصــــادية، ومنهــــا القانونيــــة، ومنهــــا اإلداريــــة، وهــــي مجموعــــة مــــ  العوامــــل 

تداخلــــــة وال يمكــــــ  التقليــــــل مــــــ  شــــــأ  أ. منهــــــا فــــــي البحــــــث عــــــ  تفســــــير م
 سوسيولوجي عميق لهذه الظاهرة.
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هــذا ويشــمل الفســاد عــدة أنمــاط مــ  الســلوكيات تختلــف مــ  مجتمــع إلــى       
آخــــر، وال يوجــــد اتفــــاق علــــى عــــددها وتصــــنيفها، فمــــثال تجــــد بعــــض التقــــارير 

رة هي كل الفساد، وبطبيعة الفساد الدولية ترى أ  الفساد هو الرشوة وأ  اسأخي
فإنـــه أكثـــر مــــ  الرشـــوة فمـــا هــــي إال نمـــط مـــ  أنماطــــه. وعـــ  عالقـــة الفســــاد 
بالتنمية فقـد تبـّي  أ  العالقـة بينهمـا هـي عالقـة متبادلـة اسأثـر، بمعنـى أ  كـال 
منهمــــــا يــــــؤثر فــــــي اآلخــــــر، فالفســــــاد يــــــؤثر ســــــلبا فــــــي نجــــــاح خطــــــط التنميــــــة 

اريع التنميــة تقــود إلــى انتشــار أوســع للفســاد االجتماعيــة، وكــذلك فــإ  فشــل مشــ
 اإلدار. في ظل انخفاض الدخول وتدني مستوى الخدمات االجتماعية.

 
وعــ  آليــات وســبل مكافحتــه، يتضــح أ  الفســاد يحتــاج إلــى خطــة متعــددة     

المحـــاور ومتكاملــــة الجوانــــب تــــدفعها وتغـــذيها اإلرادة السياســــية لمكافحــــة هــــذه 
تتخـــذ مـــ  تكامـــل الجهـــود اسأهليـــة والحكوميـــة محركـــا الظـــاهرة والحـــد منهـــا، و 

ودافعا لها وتستثمر كل الوسائل والمؤسسات في هذه الحـرب، وأ  تسـتفيد مـ  
 خبرات المجتمعات اسأخرى في هذا المجال.  

  
يبــدو أ  بلــوغ إطــار عــام لتفســير ظــاهرة الفســاد مــ  منظــور اجتمــاعي و        

هــذا المفهــوم  يعانيــهوالعنــاء، وذلــك لمــا ال يــزال يحتــاج إلــى الكثيــر مــ  الجهــد 
نسـبيا عـ  الجريمـة واالنحـراف االجتمـاعي وعـ   يختلـفم  خصائص تجعلـه 

تقـدم  ، ومـ  خـالل مـاكثير م  المفاهيم االجتماعية اسأخرى، وبالرغم م  ذلـك
عرضـــه مـــ  نظريــــات اجتماعيـــة مفســـرة لالنحــــراف والجريمـــة ومـــ  الدراســــات 

 ةإلـى جملـ تنتهـي فهـوم الفسـاد وعواملـه وأنماطـهالسابقة التي اهتمت بتشـريح م
وهـي م  االفتراضات العامة التي ربما ستسـهم فـي بلـورة فـروض هـذه الدراسـة 

ملخـص فيمـا يلـي قابلة بطبيعة االفتراضات العلميـة إلـى النقـاش والتمحـيص، و 
 :لها
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  عاطي الفسـاد وانتشـاره بموجـات التغيـر االجتمـاعي التـي تيتأثر معدل

نســـق القـــيم  فـــيثـــر أ اوعميقـــ امجتمـــع، فكلمـــا كـــا  التغيـــر ســـريعتحـــدث فـــي ال
ــــه الســــلوك اإلنســــاني، وب هــــذا ســــبب االجتماعيــــة وقــــدرة المعــــايير علــــى توجي

رتفـــع مســـتوى يالتحضـــر  زيـــادة معـــدالت الضـــبط االجتمـــاعي، ومـــع ضـــعف
ــــد الطموحــــات الفرديــــة، وتالتعلــــيم،  ــــي  أفــــراد زي ــــاي  االجتمــــاعي ب ــــادة التب وزي

ل هذه الظروف يقوى استعداد بعض اسأفراد لتعاطي الفساد في ظالمجتمع، و 
فــــي تحقيــــق  اسأفــــراد يفشــــل عنــــدماروج لــــه، بخاصــــة وتقبــــل اسأفكــــار التــــي تُــــ

 طموحاتهم بالطرق المشروعة.

 

 
  انتشــار الفســاد يتناســب طرديــا مــع ســيادة المركزيــة فــي الســلطة واتخــاذ

دوار قـــل احتمـــال القـــرارات فلكمـــا توزعـــت الســـلطة علـــى عـــدد مـــ  اسأفـــراد واسأ
 ارتكاب اسأفراد للسلوك الفاسد في تلك المؤسسة.

 

   ســـنوات الخبـــرة ودرجـــة اإلحاطـــة بـــالقواني  المنظمـــة للعمـــل يتناســـب
مـا قـل مسـتوى التعلـيم لطرديا مع انتشار السـلوك الفاسـد، وبـالعكس التعلـيم فك

ك الســـلوكيات المنحرفـــة فـــي مجـــال لـــتبعـــا لـــه احتمـــال ارتكـــاب اسأفـــراد لت قـــلّ 
 اإلدارات التي يعملو  بها.

 

   إ  البحـــث عـــ  الرفاهيـــة والثـــراء الفـــاحش والبحـــث عـــ  متـــاع الـــدنيا
يسـهم فـي تبنـي السـلوك الفاسـد أكثــر مـ  الفقـر والعـوز االقتصـاد. والحاجــة، 

عــ  اسأعمــال التــي يمكــ   ي  فــي الغالــبهــذه الطبقــة مســتبعد أفــرادذلــك سأ  
 ستساغي  عند ممارسي الفساد.م  خاللها ممارسة الفساد كما أنهم غير م
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  الذكور أكثر استعداد الرتكاب السـلوك الفاسـد مـ  اإلنـاث و الموظف  
لما يمتـازو  بـه مـ  طموحـات ماديـة ونظـرا سأنهـم أكثـر عرضـة لقـوة ضـغوط 

 .اإلناثلألهداف االجتماعية م  

 

  الذي  لديهم سند يدعمهم ويذود علـيهم داخـل المؤسسـة أو و الموظف  
تعــاطي الفســاد اإلدار. ممــ  ال يمتلكــو  مــ  يحمــيهم لاســتعداد  خارجهــا أكثــر

فالفسـاد يتناسـب طرديـا مـع  ،أو حتـى مخالفـة ةلو أدينوا  فـي جريمـة أو جنحـ
 سيادة العالقات االجتماعية داخل المؤسسات اإلدارية.

 

    يسهم االستقرار اإلدار. وثبات الموظفي  في مناصبهم في الحد مـ
ســــاد يــــزداد ويكثــــر كلمــــا زاد التغييــــر والتبــــديل بــــي  الفســــاد، فــــي حــــي  أ  الف

ستقرار والثبات في القواني  واللوائح التنظيميـة المعمـول االكما أ  ، الموظفي 
بها في القطاعات اإلدارية المختلفة يسهم إلى حد كبير في الحـد مـ  انتشـار 

 الفساد.

 

  فــــــي اسأزمــــــات االقتصــــــادية  يــــــهيزيــــــد معــــــدل انتشــــــار الفســــــاد وتعاط
بـــــذلك قـــــدرة أجهـــــزة المراقبـــــة  يضـــــعفسياســـــية والظـــــروف الطارئـــــة حيـــــث وال

 واجباتها. ةعلى تأديوالمحاسبة والمتابعة 

  اإلدارات الخدميــة والتجاريــة أكثــر مــ  غيــرهم مــيال لممارســة  وموظفــ
الفساد نظرا لتعاملهم المباشر مع الجمهـور وتقـديمهم للخـدمات بشـكل مباشـر 

ة قـــد تقـــل فيهـــا خاصـــة فـــي الحلقـــة اسأخيـــرة للمســـتفيدي  منهـــا، كمـــا أ  الرقابـــ
 فيها. االمواط  طرف يكو والتي 

 

  لــك تمــ   احــاالت الفســاد بــي  مــوظفي اإلدارات الــدنيا أســهل اكتشــاف
ـــال ـــة العليـــا وكبـــار المســـؤولي . وربمـــا  وموظفـــ اي يرتكبهـــت المســـتويات اإلداري
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أولئــــك  أمثــــال ايمتلكهــــ والخبــــرة التــــيرجــــع ذلــــك إلــــى الســــند والــــدعم والنفــــوذ ي
 .و الموظف

 

   القطاعـــات اإلداريـــة الموجـــود بمنـــاطق تبعـــد عـــ  المراكـــز الحضـــرية
الفســاد أكثــر، فهــي أوال مجتمعــات يســود فيهــا العــرف أكثــر مــ   اينتشــر فيهــ

  القــانو  ويغلــب علــى أفرادهــا المثــول للعالقــات القرابيــة والصــداقة، وثانيــا سأ
قبــة ومتابعــة اإلجــراءات تلــك المجتمعــات تبعــد بعــض الشــيء عــ  مراكــز المرا

 والتفتيش اليومي.

 

   إ  الفشل في تحقيق اسأهداف والطموحات بـالطرق المشـروعة يسـهم
كثيــرا فــي تبنــي اتجاهــات ســلبية تحّمــل المجتمــع مســؤولية ذلــك الفشــل الــذ. 
أصــابهم والحرمــا  الــذ. يعــانو  منــه، وهــذا مــا يــدفعهم إلــى بلــورة اعتقــادات 

لمـــال العـــام مـــ  حقهـــم التـــنعم بـــه وأخـــذه بـــأ. مـــ  ا اوأفكـــار مفادهـــا أ  جـــزء
طريقـــة كانـــت، وهـــذا مـــا يـــدفعهم إلـــى تبنـــي الســـلوك الفاســـد إذا مـــا بلغـــوا مـــ  

مـوظفي    المناصب اإلدارية ما يـؤهلهم إلـى ارتكـاب ذلـك السـلوك، أو يـدفعو 
 إلى ممارسة ذلك الفساد.  يؤثرو  فيهم أو يقودونهمآخري  

 

   ،ع عدم وجود معـايير ثابتـة ودقيقـة فـي يتناسب الفساد طرديا مأخيرا
تكليــــف اسأشــــخاص بالمناصــــب اإلداريــــة حيــــث تحتــــاج هــــذه المناصــــب إلــــى 
  شخصــية قياديــة تتســم بمجموعــة مــ  الخصــائص والصــفات، وفــي حــال تبــيّ 

فــإنهم ســيتمادو  فــي تعــاطي بعــض أنمــاط  ءللمــوظفي  أ  المــدير غيــر كــف
 السلوك الفاسد.

 

ظــــــاهرة معقــــــدة ومتعــــــددة العوامــــــل واسأبعــــــاد  .اإلدار   الفســــــاد إفــــــ هكـــــذا،    
ومتداخلــة الجوانــب ولكــ  تبقــي النظريــات المفســرة للجريمــة واالنحــراف اإلطــار 
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بـرز ألتفسـير هـذه الظـاهرة أو علـى اسأقـل أهـم جوانبهـا وبيـا   اسأفضـلالنظر. 
عطــــاء صــــورة واضــــحة عــــ  ديناميكيات ــــداخلها مــــع الظــــواهر هــــا عواملهــــا وا  وت

. ولمزيد م  اإليضـاح حـول هـذه الظـاهرة بمجتمـع الدراسـة االجتماعية اسأخرى
نعـــرض فـــي الفصـــل القـــادم بعـــض المؤشـــرات الدالـــة علـــى مـــدى انتشـــار هـــذه 

 الظاهرة في المجتمع الليبي ومجتمع الدراسة بوجه الخصوص.
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 الفصل الثاني

 )نماذج من دراسات الفساد(

 
 تمهيد     
 الدراسات األجنبية .1

 لدراسة العربيةا .2
 الدراسات الليبية. 3
 . التعليق على الدراسات واألفكار المستفادة4

 خاتمة    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمهيد
 الســابقة والبحــوث اتنمــاذج مـ  الدراســالبعض لــ الفصـلنعـرض فــي هــذه      

يضـاح مفهـوم الفســاد  هـدفت إلــىوالتـي  ،التـي وقعـت بـي  يــد. الباحـث شـرح وا 
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، يجابيـة والسـلبيةاالقتصـادية واالجتماعيـة اإل ثـارهآو  التـهاأنواعه ومجم  حيث 
ل الكامنة وراء انتشار هـذه الظـاهرة وتفشـيها فـي عوامإضافة إلى البحث ع  ال

وسأ  الدراسـات  ،المجتمعات المدروسة وصوال إلى إطار تفسير. لهـذه الظـاهرة
إلـــى ثالثـــة ها تقســـيم لـــذا تـــم  ،التـــي وقعـــت بـــي  يـــد. الباحـــث كثيـــرة ومتنوعـــة

والدراســـــــات  ،)غيـــــــر العربيـــــــة( هـــــــي: الدراســـــــات اسأجنبيـــــــة ةرئيســـــــيمحـــــــاور 
وختامــــــا، حــــــاول الباحــــــث  .وأخيــــــرا الدراســــــات الليبيــــــة ،العربيــــــة)غير الليبيــــــة(

اســـتخالص مجموعـــة مـــ  اسأفكـــار العامـــة مـــ  خـــالل تحليـــل هـــذه الدراســـات، 
 وفيما يلي عرض لهذه البحوث والدراسات: 

 
 الدراسات األجنبية:   .1

 Bribe مسو  بيورز للرشووة بــ: دراسـات فـي هـذا المجـال مـا يعـرفمـ  ال   

Payers Survey 1111 الـذ. أجرتـه جمعيـة جلـوب ، Gallup الدوليـة
حيــث أجــرت مقــابالت معمقــة مــع  ،والمكلفــة مــ  قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة

 أشـتمل، ولقد اونامي اصناعي ا( اقتصاد14زعماء القطاع الخاص في حوالي )
ـــى المســـح  ـــي ، إلهنـــد، اعل ـــد، اسأرجنت ـــا الجنوبيـــة، تايلن ندونيســـيا، الفلبـــي ، كوري

 نيجيريـا، جنـوب أفريقيـا. المغـرب، البرازيل، كولومبيا، هنغاريا، بولنـدا، روسـيا،
 Bribe Payers) يوليــو( إلــى بريــل أولقــد أجريــت المقــابالت فــي الفتــرة مــا بي )

Survey, 1999) . 
 

االتجاهـــات علـــى أســـئلتها  ركـــزتبلـــة ( مقا111لقـــد أجريـــت مـــا يقـــارب )     
والتصورات المتعلقة بدفع الرشاوى م  قبل رجال اسأعمال وأصحاب الشركات 

 الكبرى بهذه الدول.
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غلـب الشـركات بالـدول المتقدمـة تقـوم أ   م  خالل هذا المسـح أ ولقد تبيّ     
بـــدفع رشـــاوى لتصـــدير منتجاتهـــا إلـــى اقتصـــاديات العـــالم النـــامي وكانـــت علـــى 

سـتراليا وكنـدا، ومـ  بعـدها أالنسبة بـنفس بشركات م  السويد، ثم  ةالقائم رأس
 يـةكوريـا جنوبو   اشركات ورجال أعمال م  سويسرا، وتنتهي القائمـة عنـد تـايو 

 . (Bribe Payers Survey, 1999 )والصي 

 
  المسح أ  أكثر القطاعات التي تنتشر فيهـا الرشـاوى بيّ  ،م  جهة ثانية     

لنامية حسب وجهة نظر رجال اسأعمال هي الحصـول علـى العقـود في الدول ا
وبنــاء اسأشــغال العامـــة، ثــم اسأســـلحة والــدفاع، ثــم مجـــال الطاقــة بمـــا فــي ذلـــك 

ـــــة،  ـــــنفط، والصـــــناعات التعديني ـــــة،و ال ـــــة الصـــــحية والخـــــدمات االجتماعي  الرعاي
ــــد، و  ــــة والزراعــــة، و االتصــــاالت والبري القضــــاء المــــدني وأخيــــرا الصــــرافة والمالي

  الفسـاد قـد زاد أ%( مـ  المبحـوثي  يـرو  33والمالحظ في هذا السـياق أ  )
 . (Bribe Payers Survey, 1999) في السنوات الخمس اسأخيرة

     
  انخفــاض رواتــب القطــاع العــام قــد أ  تبــيّ وعــ  أهــم عوامــل الفســاد فقــد      

م %( ثــ68اخــذ الصــدارة حيــث بلغــت نســبة المؤكــدي  علــى دور هــذا العامــل )
%( والسـرية 63الرشـاوى) ضده ضعف المناعة عند المسؤولي  الحكوميي  ييل

لية الخصخصة وزيادة االسـتثمار اسأجنبـي، وفـرض معو %(، 81في الحكومة)
 .(Bribe Payers Survey, 1999)القيود على وسائل اإلعالم

 
ومــ  هنــا يلــوم رجــال اسأعمــال بدرجــة كبيــرة بيئــاتهم المحليــة حيــث تحتــو.    

حفزات لفسـاد المسـتثمر اسأجنبـي، وبهـذا ينتهـي التقريـر بضـرورة تطبيـق على م
 إذ يعتبر ذلك خطوة أولية وأساسية . ؛القانو  المحلي في محاربة الفساد

  



216 

 

 
 اتمجتمعــأحــد بظــاهرة الفســاد   مــدى انتشــار ومــ  الدراســات التــي تبــيّ       

ـــوا  )تلـــك التـــي تقـــدم بهـــا "محمـــد خـــا   العـــالم النـــامي السياسوووي  الفسوووادبعن
، حيـــث حـــاول  (واإلداري: المفووواهيم وتجوووارب مقارنوووة موووع حالوووة ببووون الدي 

الباحث في هذه الدراسة استيضاح معـالم الفسـاد فـي بـنغالديش والوقـوف علـى 
 .Mohammad M)أهـــــم المؤشـــــرات والعوامـــــل الكامنـــــة وراء هـــــذه الظـــــاهرة 

Khan,1999). 
 

د ظــاهرة اجتماعيـة متعــددة ولقـد انتهـى مــ  مجمـل البحـث للقــول بـأ  الفسـا    
وهي تحدث كنتيجة لالختالفات التـي تطـرأ علـى  ،الجوانب وغير واضحة بدقة

اسأنظمــة واسأجهــزة فــي المجتمــع نتيجــة موجــات التغييــر التــي تجتاحــه، إضــافة 
إلى العوامل االقتصـادية واالجتماعيـة. فهـو يعتقـد أ  االخـتالف حـول المفهـوم 

وا ينظــرو  للفســاد مــ  منظــور أوســع مــ  أبــد ال يــزال قائمــا غيــر أ  البــاحثي 
النظريـة اسأخالقيـة للفسـاد ونـتج عـ   ،ذ. قبل حيـث تجـاوزوا، مـ  وجهـة نظـره

ذلك أ  تعددت اسأسباب والعوامل التي وقف الباحثو  عندها لتأكيد دورها في 
 .(Mohammad M. Khan,1999)الفساد

 
م الباحـــث بدراســـة جـــل التعـــرف علـــى ديناميكيـــة هـــذه الظـــاهرة قـــاأومـــ        

أهـم أشـكال الفسـاد  مـ  أشكال الفساد والتطور التاريخي لهذه الظـاهرة فبـّي  أ 
انتهــاك إجــراءات العمــل و : قبــول المــال والحــوافز لمــنح العقــود، شبــنغالديفــي 

لصــــالح لاســــتخدامها و  ةلتقــــديم المصــــلحة الشخصــــية، انحــــراف المــــوارد العامــــ
الســـرقات، وزيـــادة و ليـــة العدالـــة، محابـــاة اسأقـــارب والتـــدخل فـــي عمو الخـــاص، 

 .  (Mohammad M. Khan,1999)غير موجودوهمية اسأسعار، وتأسيس مشاريع 
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مـ   لتأكيـد علـى التكلفـة الباهظـة للفسـاد حيـث يـؤثر،باوانتهى مـ  بحثـه       
ــــة  فــــيوجهــــة نظــــره،  ــــع النــــواحي االجتماعي تقــــدم وازدهــــار المجتمــــع مــــ  جمي

ا بــات العــالم بأســره ينــاد. بضــرورة مكافحــة واالقتصــادية والسياســية. ومــ  هنــ
الفساد بالرغم م  الجزم بأنه م  المستحيل القضاء على الفساد إاّل أ  الهدف 

 .Mohammad M)المنشــود اليــوم هــو التقلــيص مــ  معدالتــه والحــد مــ  انتشــاره

Khan,1999). 
 

ومـــــ  الدراســـــات فـــــي هـــــذا المجـــــال تلـــــك التـــــي أقامهـــــا كـــــل مـــــ  "بـــــوجس     
صوراع الثقافوات: الفسواد ) بعنوا  V. Pujas and M. Rhodesوروديز"

علـى دور  ا ركـز الباحثـو ، 1111( وأخالق اإلدارة العاموة فوي أوربوا ال ربيوة
الصــراع الثقـــافي فـــي خلــق الفســـاد اإلدار. وفســـاد أخــالق المهنـــة العامـــة، مـــ  

 وهــذا مــا قــد ،منطلـق أ  االتحــاد اسأوروبــي يتـألف مــ  ثقافــات متباينــة ومختلفـة
 Vronique Pujas & Martin)الفســاد فــي االتحــاد اسأوروبــي انتشــار يزيــد نســبة

Rhodes, 1999.) 
 

اعتمد البحث عموما على إحصـاءات منظمـة الشـفافية الدوليـة والتـي وقد      
ــي  أ  الفســاد مستشــرٍ  ر الباحثــا  ذلــك إلــى حــد كبيــر فــي أوروبــا، ولقــد فّســ تُب

تغيـر الا وبخاصة اسأسواق الماليـة، و الوضع م  خالل تحرر اسأسواق وعولمته
 في طبيعة مواقع التوزيع وتنوع الخدمات... الخ.

 
أكثـــر صـــور الفســـاد انتشـــارا فـــي  مـــ    أ االبحـــث إلـــى بيـــ ولقـــد انتهـــى      

يطاليــا المرتبــة اسأعلــى، إأوروبــا هــي الفســاد فــي عقــود اسأشــغال العامــة وتحتــل 
 ،تقديم الخـدمات وتوفيرهـا لهـموخلق مجموعات الزبونة، أ. المنفعة م  خالل 

والفساد في إدارة القطاع العـام بشـكل واضـح إ  لـم يكـ  بشـكل شـامل. ويرجـع 
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: العـبء المـالي الـذ. االباحثا  هـذا الوضـع إلـى عـدد مـ  العوامـل علـى رأسـه
بــــدأ يثقــــل كاهــــل اإلنســــا  اسأوربــــي )ارتفــــاع تكلفــــة الحصــــول علــــى الخــــدمات 

ـــــي االق ـــــورة ف ـــــيم(، الث ـــــالتغيرات وبخاصـــــة التعل ـــــك ب ـــــاط ذل ـــــدولي وارتب تصـــــاد ال
التحـــول مـــ  القطـــاع العـــام إلـــى القطـــاع الخاص)الخصخصـــة( و يديولوجيـــة، اسأ

لغاء القيود التنظيمية  .   (Vronique Pujas & Martin Rhodes, 1999)وا 
 

لتأكيـد علـى أ  نتيجـة انتشـار الفسـاد هـي تطـور عموما باانتهى البحث و       
قيــات فاســدة تنتصــر فــي النهايــة علــى أفكــار وثقافــة ثقافــة وأفكــار جديــدة وأخال

النزاهة واالستقامة وهذا ما يزيـد مـ  تطـور وانتشـار الصـور السـلوكية الفاسـدة، 
 ويدعو كثيرا م  اسأفراد إلى تبني تلك الثقافة الفاسدة.  

 
أيضا ذلك التقرير الذ. قدمه  نجد ،إضافة إلى ما تقدم م  دراسات       

)مواجهة الفساد في الدول االنتقالية " مساهمة في نوا : البنك الدولي بع
وذلك بالتعاو  مع البنك اسأوربي إلعادة البناء  ،2222مناقشة السياسة"( 

مدير مشروع م  دول  3111ولقد اشترك في هذا التقرير حوالي  .والتطوير
( 11مختلفة تنتمي للبنك الدولي، ولقد ساهم في هذا التقرير ما يناهض )

ة غير حكومية. ولقد استهدف هذا التقرير رصد الفساد في الدول منظم
االنتقالية أو باسأحرى الدول النامية واآلخذة في التطور بهدف رصد صوره 
ومعرفة العوامل الكامنة وراءه، ولقد ركز التقرير على دراسة حالة مجموعة 

 .(The World Bank, Anticorruption in transition, 2000) م  المجتمعات
 

 زادالفساد انتشار عموما، فإ  م  أبرز ما كشف عنه هذا التقرير هو أ      
فـــي العقـــود اسأخيـــرة فـــي أغلـــب الـــدول المشـــاركة، كمـــا كشـــف عـــ  العديـــد مـــ  

  التقريـر أ  أكثـر حاالت الفساد بي  صفوف الساسـة وصـناع القـرار، ولقـد بـيّ 
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ــــراء إذ يــــؤثر الفســــاد  انتشــــار الخــــدمات  يفــــالمتضــــرري  مــــ  الفســــاد هــــم الفق
، االجتماعية بل قـد يعـوق وصـولها إلـيهم ممـا يجعلهـم قـابعي  تحـت خـط الفقـر

الدول النامية وما  غلبأعاشتها كما أكد التقرير أ  حالة التحول والتبدل التي 
 The World)نــتج عنهــا مــ  آثــار وفــرت بيئــة خصــبة لظهــور الفســاد اإلدار.

Bank, Anticorruption in transition, 2000). 
 

م  الدراسات في هذا المجال تلك التي قامت بها المؤسسة المالية الدولية     
 Reducing(التقليوووول موووون الفسوووواد فووووي أوكرانيووووا): فــــي أوكرانيــــا  بعنــــوا 

Administrative corruption in Ukraine 2114  حيــث اعتمــدت علــى
عمــل فــي مــدير تنفيــذ. مــ  شــركات ت (2811)اســتفتاء واستقصــاء آراء حــوالي 
 ولقد تم اختيار العينة بطريقـة عشـوائية بنـاء   ،مجاالت متعددة بما فيها الزراعة

علــى قــوائم باسأســماء مســتمدة مــ  لجنــة اإلحصــاء الرســمية فــي أوكرانيــا حيــث 
يسجل بهـا كـل العـاملي  حسـب الشـركات التـابعي  لهـا، ولقـد روعـي فـي العينـة 

ولقـد تبـّي  مـ  هـذا المسـح أ   ،اأ  تمثل المدينة التـي أخـذت منهـا تمثـيال جيـد
رجــال اسأعمــال يعــانو  العديــد مــ  المشــاكل ويواجهــو  العديــد مــ  الصــعوبات 

عـدم و في مجال أعمالهم م  هذه الصعوبات، مثال، عدم استقرار التشـريعات، 
نجـــــازهم سأعمـــــالهم إاالســـــتقرار السياســـــي وتـــــدخل اإلدارة المحليـــــة ممـــــا يعـــــوق 

إلــــى دفــــع الرشــــاوى  ،أحيانــــا كثيــــرة، يــــدفعهم بالشــــكل المطلــــوب، واسأمــــر الــــذ.
لمســؤولي  خاصــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التــراخيص، والتفتــيش الســنو. ل

 ,United states agency international development(USAID)) ونصـف السـنو.

2004). 
 

  م  خالل نتائج هذا التقريـر أ  الفسـاد، خاصـة الرشـوة، منتشـر ولقد تبيّ   
ر وملفــت لألنظــار فــي مجــاالت مختلفــة مــ  القطــاع العــام بأوكرانيــا بشــكل كبيــ
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ـــــيش  مثـــــل الحصـــــول علـــــى قطعـــــة اسأرض، أو تـــــراخيص البنـــــاء، أو فـــــي التفت
الشرطة، أو حمايـة المسـتهلك أو صـندوق  الضريبي، أو في مجال الصحة، أو

 رجع العينة هذه التفشي إلى مجموعة عوامل هي: تو  .التقاعد
 والتعليمات.كثرة تغير القواعد  .1

 .االقتصادية وغالء المعيشة ارتفاع الكلفة .2

 استعمال القوة الرسمية في عملية المنافسة في السوق. .3

 تعقد القواعد التي تحكم سير العمل وتعددها. .4

 تطبيق قواني  انتقائية غير مدروسة. .8

 
 

)تقيويم الفسواد: تقريور بعنـوا   موزنبيوقأقيمـت فـي  ىهنالك دراسـة أخـر       
 Corruption Assessment: Mozambique "final( النهوائي بيوقمموز 

report"،2118، بشــكل  أ  الفســاد مستشــرٍ  بيــا التقريــر إلــى هــذا  ولقــد انتهــى
فـي كافـة قطاعـات المجتمـع  اآلفـة هنتشـر هـذتحيـث  ،بيقمموز يدعو للقلق في 

ـــــب  مـــــ  مراكـــــز شـــــرطة، ومؤسســـــات صـــــحية، ومـــــدارس، وجامعـــــات وبالمكات
مثـل: سـرقة مبــالغ كبيـرة مـ  المــال  ام  هـذا الفســاد أنماطـالحكوميـة،... ويتضـ

نفـاق المـال العـام، إضـافة إلـى انتشـار االنتهاكـات إالعام، وسـوء التصـرف فـي 
)الظــواهر الســلبية ( مثــل: المحســوبية، ومحابــاة اسأقــارب فــي التعيـــي   الضــارة

ـــى أســـاس جماعـــات منفعـــة،  ـــى الخدمـــة، والتعامـــل عل واالقتنـــاء والحصـــول عل
 United states agency)أو أقــارب أو ساســة مــ  أحــزاب معينــة وااء كــانأصــدق

international development(USAID), 2005). 
 

ويقتــرح التقريــر النهــائي لعــالج مشــكلة الفســاد تــوفر إرادة قويــة مــ  جانــب      
بحيث تضـم  تـوفر الشـفافية فـي التعامـل مـع المـواطني   ،الحكومة الموزمبيقية

ت الفسـاد، وهـذا مـا سـيدعم تعلـم المـواطني  أصـول الـدفاع عـ  وتقليص معـدال
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فالفســـــاد يزيـــــد فـــــي ظـــــل عـــــدم اكتـــــراث عامـــــة المـــــواطني  بحمـــــل  ،مصـــــالحهم
ـــد مـــ  ،بكلمـــات أخـــرىو  ،مســـؤولياتهم اتجـــاه مجـــتمعهم وحكـــومتهم تـــدعيم  ال ب

والتركيــز علــى نظــامي  الــوالء االجتمــاعي أو المجتمعــي لــدى عامــة المــواطني 
، وذلــــك مــــ  خـــالل االهتمــــام الفعلــــي، أ. العملــــي، بمحاربــــة عــــالمالتعلـــيم واإل

 الفساد م  قبل الحكومة.
 
وم  البحوث المهمة في هذا المجال أيضا ذلك المسـح الـذ. أقامـه المعهـد    

الفسووواد فوووي أعموووال بعنـــوا : " (CIOB)القـــانوني للبنـــاء فـــي المملكـــة المتحـــدة
فــة الفســاد فــي أعمــال البنــاء يقــدر كلالــذ.  2116 " البنوواء بالمملكووة المتحوودة

 The Chartered Institute)بليو  جنية إسترليني سنويا 3.181البريطانية بحوالي 

of Building, 2006.) 
 
 
لقــد هــدف هــذا المســح إلــى جمــع وجهــات نظــر العــاملي  فــي قطــاع البنــاء و    

 هذا التقرير إلـىبوصفهم يعايشو  ممارسة هذا النمط م  السلوك، كما يهدف 
ولقــد اشــتمل المســح علــى  ،نيف المنــاطق حســب مــدى انتشــار الفســاد فيهــاتصــ
%( 11غلـبهم أيضـا)أ%( وكا  18غلبهم م  الذكور)أ( مبحوثا كا  1414)

%( اشـــتغلوا فـــي شـــركات بنـــاء كبـــرى. 42( وأ  )88-26مـــ  الفئـــة العمريـــة)
ــــد اســــتخدم المســــح شــــبكة المعلومــــات العالميــــة) ( لجمــــع البيانــــات اإلنترنتولق

مـ  بينهـا أ   ،يا  إلكتروني( ولقد انتهى المسح إلى مجموعة م  النتـائج)استب
%( م  المبحوثي  أكدوا انتشار الفساد إلـى حـد مـا فـي أعمـال البنـاء فـي 43)

أ  الفســـاد شـــائع جـــدا. وعـــ  أكثـــر  وا%( أكـــد1فـــي مقابـــل ) ،الملكـــة المتحـــدة
  أ  %( يـــرو 46صـــور الفســـاد انتشـــارا فـــي هـــذه الصـــناعة بـــّي  المســـح أ  )

االحتيــال والخــداع منتشــر إلــى حــد مــا، وبــنفس النســبة أكــد أفــراد العينــة علــى 
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لخ . مـ  جهـة إانتشار سلوك فاسد يتمثل في توظيف العمالة غير القانونيـة...
%( مــ  المبحــوثي  أنهــم قــد اكتشــفوا حــاالت 11نســبتهم) يقــاربثانيــة أكــد مــا 

%( ممـــ  33أ  ) فـــي حـــي ا ،فســـاد أثنـــاء عملهـــم فـــي الشـــركات التـــابعي  لـــه
 The) عــ  مكافحــة الفســاد اكتشــفوا الفســاد لــم يبلغــوا عنــه الجهــات المســؤولة

Chartered Institute of Building, 2006)  . 
 

فقــد تبــّي   ،أمــا علــى المســتوى الشخصــي للمبحــوثي  حــول ممارســة الفســاد    
م ي حـي  قـدَّ فـ ،علـى اسأقـل ةبتقديم رشوة مرة واحد وا%( منهم قد تعهد11أ  )

%( رشوة أو تعهد بها لمسؤول ما أكثر م  مرة واحـدة، مـ  ناحيـة أخـرى 23)
%( م  المبحوثي  أ  الجهود الرامية للتقليل مـ  الفسـاد 18-61أكد ما بي  )

 غير كافية للحد م  هذه الظاهرة. 
 

تبــّي  أ  هنالــك بعــض أنمــاط  ،ومــ  خــالل اسأســئلة المفتوحــة بهــذا المســح    
والتـي  الحـوافز غيـر النقديـةمنهـا  ،أعمـال البنـاء البريطانيـة الفساد المنتشرة فـي

تشـــتمل علـــى الهـــدايا التـــي تتـــراوح بـــي  اسأفـــالم المجانيـــة وتحمـــل النفقـــات إلـــى 
 ،حـول العطـاءات تسـريب المعلومـاتاإلجازات مدفوعة الثم ، هذا فضال ع  

لبنـاء إلى التأكيد على انتشار الفساد في أعمال ا المسحوم  خالل هذا انتهى 
 بالمملكة المتحدة .

 
التقريــــر العــــالمي الــــذ. قدمتــــه منظمــــة نشــــير إلــــى ، ولــــيس آخــــرا، أخيــــرا     

، 2222الفساد في قطاع الصحة وأسوبابهبخصوص صور  الشفافية العالمية
نـه سـوء "اسـتخدام السـلطة)الموقع أولقد انطلق التقرير م  تعريف الفساد علـى 

لقـد لخـص التقريـر أهـم أسـباب الفسـاد العام( سأجل تحقيق مكاسب خاصة"،  و 
 :  (Global Corruption Report 2006)اآلتية النقاط في قطاع الصحة في
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ــ .1   و انعــدام تــواز  المعلومــات فــي النظــام الصــحي حيــث يمتلــك المحترف

أنفسـهم،  ىالمرضـ ى  بالقطاع الصحي معلومات أكثـر ممـا لـدو المهني
الفســــاد فــــي مجــــال  كبيــــر فجعــــل المعلومــــات متــــوفرة يخفــــض إلــــى حــــد  

 الصحة.

عــدم وضــوح العالقــة بــي  المــوّردي  الطبيــي  ومــزود. الرعايــة الصــحية  .2
تشــــوه السياســــات  هممــــا قــــد ينــــتج عنــــ ،وصــــانعي السياســــات الصــــحية

 ينعكس سلبا على مستوى الصحة العامة.  ف

    

الريبة باسأسواق الصحية؛ بمعنى عدم القدرة على التكه  بنوع المـرض  .3
نتشـــر وعـــدد اسأفـــراد الـــذي  سيصـــابو  بـــذلك المـــرض الـــذ. يمكـــ  أ  ي

ومقـــدار اسأدويـــة والعقـــاقير التـــي يمكـــ  أ  تعـــالج هـــؤالء اسأفـــراد، وهـــذا 
ق صـانعي السياسـات الصـحية ممـا يجعـل مـ  الصـعب إدارة و بدوره يع

دارة تلــــك  المــــوارد بهــــذا القطــــاع وعمليــــة االختيــــار والمراقبــــة والقيــــاس وا 
 لصحية.الخدمات المتعلقة بالرعاية ا

 
محــددة مــ     مــ  التقريــر أ  هنالــك أشــكاالفقــد تبــيّ  ،وعــ  أشــكال الفســاد 

الفســـاد منتشـــرة فـــي قطـــاع الصـــحة بوجـــه عـــام هـــي: االخـــتالس والســـرقة مـــ  
الفســـاد فـــي المشـــتريات، و ميزانيـــة الصـــحة والعائـــدات مـــ  رســـم المســـتخدمي ، 

تــــأمي  الفســــاد فــــي أنظمــــة الــــدفع حيــــث تشــــمل تزويــــر المســــتندات ووثــــائق الو 
 الواســـتخدام ميزانيـــات المستشـــفى لتحقيـــق مصـــالح خاصـــة، وابتـــداع مرضـــى 

، لطبيــةاأصال)مرضــى أشــباح( إضــافة إلــى الفســاد فــي اإلمــدادات  وجــود لهــم
 .   ومشاريع البناء والتطوير المعمار. للمؤسسات الطبية
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أ  تقــوم  ،مــثال ،ولقــد انتهــى التقريــر إلــى مجموعــة مــ  التوصــيات منهــا      
ت التــــأمي  الصــــحي ئــــالحكومــــة بإخضــــاع جميــــع المستشــــفيات وشــــركات وهيا

والوكــاالت اسأخـــرى التـــي تتــولى عمليـــة تمويـــل الخــدمات الصـــحية إلـــى عمليـــة 
تـــدقيق محاســـبية مســـتقبلية . كمـــا يجـــب أ  تقـــوم الحكومـــة بتـــوفير المعلومـــات 

 المتعلقة بالجانب الصحي على شبكة المعلومات العالمية.  
 
  :لعربيةالدراسة ا .2
مل هــذا المحــور علــى بعــض الدراســات العربيــة التــي وقعــت بــي  يــد. يشــ     

وفيمـــا  ،الباحـــث والمقامـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة عـــ  ظـــاهرة الفســـاد اإلدار.
يلي عـرض لهـذه الدراسـات وسأهـم مـا توصـلت إليـه مـ  نتـائج ومقترحـات حـول 

 هذه الظاهرة:
 

ذا المجال تلك التي تقدمت بها "سـامية م  الدراسات العربية الرائدة في ه     
النظرية السوسيولوجية في االنحراف مع دراسة علوى القووم جابر" بعنوا : )

، ولقـد هـدفت هـذه 1111 العاملة في  حدم شركات القطاع العام في مصر(
الدراسـة إلـى تحقيـق هـدفي ، اسأول يتمثـل فـي بلـوغ إطـار نظـر. شـامل لظــاهرة 

جـــال العمـــل التنظيمـــي مـــ  خـــالل تحليـــل االتجـــاه االنحـــراف االجتمـــاعي فـــي م
الوظيفي واتجـاه الصـراع، واالتجـاه النقـد. الحـديث، والثـاني يتمثـل فـي اختبـار 
هذا اإلطار النظر. مع معطيات الواقع الميداني للمجتمع المصر. مـ  خـالل 
الدراســــة اإلمبيريقيــــة فــــي إحــــدى شــــركات القطــــاع العــــام والمتمثلــــة فــــي شــــركة 

 . (2111جابر،  )ساميةالنحاس
 

لقد درس االنحراف في هذه الدراسة م  خالل ثالثة مداخل، هـي المـدخل     
ــــرد. أو الشخصــــي )أ. الســــلوكي(، ومــــدخل النظــــام االجتمــــاعي ومــــدخل  الف
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التنظــيم االجتمــاعي وهــذا مــا قــاد إلــى انتهــاء الدراســة إلــى مجموعــة كبيــرة مــ  
ر. ومنهـــا مـــا هـــو علــــى النتـــائج المهمـــة، فمنهـــا مــــا هـــو علـــى المســـتوى النظــــ

 المستوى اإلمبيريقي، وم  أهمها: 
 

أ  هنالك انتشـارا سأنـواع مختلفـة مـ  صـور السـلوك المنحـرف فـي مجـال      
ع  المعايير والقواعد واإلجـراءات التنفيذيـة وأسـس  تالعمل وهي تمثل انحرافا

ة التعامــل بــي  العمــال فيمــا بيــنهم وبــي  العمــال والرؤســاء، إضــافة إلــى مخالفــ
اآلداب العامــــة والقواعــــد اسأخالقيــــة ومبــــادئ الــــذوق العــــام، ناهيــــك عــــ  تــــرك 
العمــــال للعمـــــل أثنــــاء الـــــدوام الرســــمي وعـــــدم الحــــرص علـــــى ســـــالمة اسأدوات 

 والمعدات الخاصة بالعمل وتعريضها لإلتالف أو الضياع.  
    

كما بّينت الدراسة عـدم مالءمـة الكثيـر مـ  الضـوابط المطبقـة علـى العديـد     
م  المنحرفي  ع  القواعد والمعايير المعمول بهـا فـي المنظمـة اإلنتاجيـة، فقـد 
تبــي  أ  هنالــك تفاوتــا بــي  الشــدة المفرطــة والتســيب التــام فيمــا يتعلــق بتطبيــق 
اإلجــــراءات التأديبيــــة علــــى المخــــالفي  مــــ  المــــوظفي  والعــــاملي  بالمؤسســــات 

ر االنحرافــات المثاليــة التــابعي  لهــا، وهــذا مــا أدى إلــى ظهــور العديــد مــ  صــو 
التـــي يـــدفعها الشـــعور بعـــدم العدالـــة والمســـاواة فـــي التعامـــل، ومـــ  هنـــا انتهـــت 
الدراســـة إلـــى أ  الضـــبط االجتمـــاعي غيـــر المتـــواز  أو المختـــل قـــد يقـــود إلـــى 
ظهــور صــور مــ  االنحــراف الثــور. والمثــالي بــي  العــاملي  والمــوظفي ، تكــو  

فــــراد والعمــــل الــــذ. يقومــــو  بــــه بتلــــك نتائجهــــا بالغــــة اسأثــــر فــــي معنويــــات اسأ
 .(2111)سامية جابر، المنظمات

  
وانتهــت الدراســة إلــى نتيجــة أخــرى مفادهــا أ  المؤسســة اإلنتاجيــة ينعــدم      

الشــــخص المناســــب فــــي المكــــا  المناســــب، ورأت  أفيهــــا مراعــــاة العمــــل بمبــــد
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ملي ، الباحثــة أ  هــذا المتغيــر مهــم فــي تفســير االنحــراف االجتمــاعي بــي  العــا
ولقد كشفت الدراسة أ  أغلب أفراد الصـفوة اإلداريـة يعـانو  مـ  حالـة اغتـراب 
عـ  الواقـع الـذ. يعملـو  بـه، حيـث تبــّي  أ  مـا يعـادل ثالثـة أربـاع العينـة مــ  
المـؤهلي  يعملـو  فـي مجـاالت ال تتصــل باختصاصـاتهم التـي درسـوها وتــأهلوا 

الصـور االنحرافيـة التـي تنتشـر فيها، وانتهت الدراسة إلى أ  م  أهم اسأنماط و 
بــي  الصــفوة اإلداريــة هــي عــدم االلتــزام بالقواعــد والمعــايير واللــوائح التنظيميــة 
الختيـار العـاملي  وتـوظيفهم، ناهيــك عـ  اعتبـار اإلنتاجيــة العاليـة هـي الهــدف 
والغايــــة الرئيســــية للتنظــــيم الصــــناعي، وهــــذا مــــا اعتبرتــــه الباحثــــة ضــــربا مــــ  

اريـــة عـــ  أهـــداف المنظمــات الرســـمية والتـــي علـــى رأســـها اغتــراب الصـــفوة اإلد
عـــدم االهتمـــام بـــالموارد البشـــرية وتنميتهـــا بالشـــكل المطلـــوب لتحقيـــق اسأهـــداف 
الماديــة للمنظمــة اإلنتاجيــة مــ  خــالل الــدورات التدريبيــة ورفــع الكفــاءة القائمــة 

    .(2111)سامية جابر، على دراسات علمية
 

 دراسوة حوول ظواهرة الوسواطة والمحسووبيةحسـو" كما قدم "نزار توفيق ال     
، حيــث ركـــز فيهــا علــى بيـــا  1111والمحابــاة فــي اسأجهــزة اإلداريـــة العراقيــة 

مدى انتشار هذه الظواهر في وسط الموظفي  العاملي  بالقطاع الحكـومي فـي 
تلك الفترة التي تمثل إلى حد كبير مرحلة ازدهار ونمـو اقتصـاد. فـي العـراق، 

ة علـــى بعـــض العوامـــل اإلداريـــة والتـــي تتعلـــق بعالقـــات العمـــال فركـــزت الدراســـ
فيمــا بيــنهم وعالقــتهم بــاإلدارة مــ  المســتوى اسأعلــى، واسأســاليب اإلداريــة التــي 
 ةتســاهم فــي انتشــار هــذه الظــواهر، مثــال ذلــك زيــادة عــدد اإلجــراءات الروتينيــ

راســـة وتعقـــدها، وطـــول الوقـــت الـــالزم إلتمـــام تلـــك المعـــامالت، فقـــد انتهـــت الد
ـــــب  لتأكيـــــد عالقـــــة هـــــذه العوامـــــل بانتشـــــار الوســـــاطة والمحســـــوبية، فتجـــــد أغل
ـــــى إيجـــــاد وســـــيط مـــــ  المؤسســـــة  ـــــة يلجـــــأو  إل ـــــادي  للمؤسســـــات الخدمي المرت

 .(14-13) نزار الحسو،    ليساعدهم على إتمام ذلك اإلجراء بأسرع وقت ممك 



221 

 

 
 

ظيميـة السـائدة ولقد انتهت الدراسة إلى بيا  بعـض صـور االنحرافـات التن     
بي  الموظفي ، منها مثال االجتهادات الذاتية لبعض القواني  واللوائح المعمـول 
بهــا فــي المؤسســـة لتســهيل تقــديم خـــدمات لشــخص معــي ، إضـــافة إلــى توزيـــع 
ـــه  الكـــادر الـــوظيفي بشـــكل ال يتناســـب وحجـــم العمـــال وطبيعـــة العمـــل. هـــذا كل

شــر العمــل بالوســاطة يشــكل _مــ  وجهــة نظــر الباحــث ـ عوامــل تســاهم فــي ن
 وانتشار المحسوبية والتشجيع عليها. 

 
حووووول أخالقيووووات الخدمووووة العامووووة كــــذلك قــــام "محمــــد الصــــواف" بدراســــة     

مـــ  قبـــل المـــوظفي  العـــامي  بالمملكـــة والعوامووول المؤديوووة  لوووى اإلخوووالل بهوووا 
، ولقــد انتهــت الدراســة إلــى بيــا  أ  هنالــك مجموعــة 1114العربيــة الســعودية

  العوامــــل تســــهم فــــي دفــــع المــــوظفي  إلــــى مخالفــــة تلــــك القواعــــد متشــــابكة مــــ
والمعــايير اسأخالقيــة التــي تحكــم العمــل بــالمه  العامــة بالمملكــة الســعودية مــ  

للخلــل الــذ. يطــرأ علــى بنــاء تلــك  أهمهــا عــدم ســالمة المنــاخ التنظيمــي نتيجــة
ضــافة إلــى إهمــال مشــاركة المــوظفي  فــي  المؤسســات الخدميــة والصــناعية، وا 
صنع القرارات بالمؤسسات، كذلك فإ  غياب الجزاء الرادع للمخالفي ، خاصـة 
فـــي ظـــل ضـــغوط الحيـــاة وعـــدم تناســـب الـــدخل والمـــردود المـــاد. للوظيفـــة مـــع 
متطلبات الحياة اسأساسية مـ  مأكـل ومشـرب وملـبس ومسـك ...إلخ أسـهم فـي 

-1ف، )محمــد الصــواالتشــجيع علــى االنحــراف عــ  أخــالق المهنــة العامــة وتعــديها

31). 
 

وم  الدراسات العربية، أيضا، تلك التـي تقـدم بهـا "محمـد البـدو." بعنـوا       
الفسوووواد فووووي النسووووق االقتصووووادي وانعكاسوووواته علووووى التنميووووة االجتماعيووووة )
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، لقد انطلقت هذه الدراسـة لإلجابـة 1116(واالقتصادية في المجتمع المصري
ــــــأثير التر  ــــــق بت ــــــي تتعل ــــــة عــــــ  مجموعــــــة مــــــ  التســــــاؤالت الت ــــــة االجتماعي كيب

ـــــة  ـــــى انتشـــــار ظـــــاهرة الفســـــاد فـــــي الحقب واالقتصـــــادية للمجتمـــــع المصـــــر. عل
التاريخية التي اهتمت بها الدراسة، كما تسـاءل الباحـث عـ  دور اإلخفـاق فـي 

 . (2116)محمد البدو.، التنمية االجتماعية واالقتصادية في انتشار ظاهرة الفساد
 

يــة النظريــة التــي اعتمــد عليهــا الباحــث مــ  منطلــق هــذه التســاؤالت والخلف     
صـــــاغ مجموعـــــة مـــــ  الفـــــروض منهـــــا أ  هنالـــــك عالقـــــة وثيقـــــة بـــــي  الفســـــاد 
االقتصاد. وبـي  تعثـر خطـط التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية، كمـا افترضـت 
الدراســة أ  التحــوالت غيــر المخطــط لهــا أســهمت كثيــرا فــي خلخلــة القــيم ممــا 

لفســاد. ولتحقيــق هــذه اسأهــداف، والتحقــق ا أدى إلــى ظهــور أنمــاط مختلفــة مــ 
مــ  هــذه الفرضــيات اختــار الباحــث العــاملي  بالقطاعــات االقتصــادية المختلفــة 
العـــــام منهـــــا والخـــــاص والحكـــــومي وقطـــــاع الزراعـــــة والقطـــــاع الحـــــر كمجتمـــــع 

( مفـردة، اسـتهدف الحصـول منهـا 811للبحث، ولقد بلغ إجمـالي حجـم العينـة)
حــو هــذه الظــاهرة، مــ  حيــث أســبابها ونتائجهــا علــى بيانــات حــول اتجاهــاتهم ن

وطرق عالجها، هذا ناهيك ع  المقابالت التي أجريت مـع بعـض المختصـي  
 .(2116)محمد البدو.، والخبراء في هذا المجال

 
ولقــد انتهــت الدراســة إلــى عــدة نتــائج مــ  أهمهــا أ  عينــة الدراســة تــرى أ      

ر.، ومـ  أبـرز صـوره الرشـوة الفساد يمثل ظاهرة استشرت فـي المجتمـع المصـ
الضـريبي والجمركـي وتجـارة المخـدرات والمحابـاة فـي تعيـي  اسأقـارب،  والتهرب

هــــدار المــــال العــــام  يلــــي ذلــــك االخــــتالس والتزويــــر والتحايــــل علــــى القــــانو  وا 
 وسرقته، واستغالل الوظيفة العامة في تحقيق مكاسب خاصة.
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لدراسـة أ  الفسـاد اإلدار. بوجـه ويعتقد الباحث م  خالل تحليلـه لبيانـات ا    
هدار المال العام هي م  أكثر صور الفسـاد تـأثيرا فـي  عام وبخاصة الرشوة وا 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي المجتمــع المصــر.، وأكــد ذلــك آراء عينــة 
ـــــات الكبيـــــرة أمـــــام التنميـــــة  ـــــى أ  الفســـــاد مـــــ  العقب ـــــث أشـــــاروا إل ـــــراء حي الخب

 االجتماعية.
 

مــا فقــد انتهــت الدراســة إلــى التأكيــد علــى أ  المجتمــع المصــر. قــد وعمو       
مر بعدة تحوالت اجتماعية وسياسية واقتصادية أسهمت كثيرا في تغيـر بعـض 
مالمــح النســق القيمــي، هــذا التغيــر القيمــي صــاحبه انتشــار بعــض الممارســات 
يم الفاســدة علــى مســتوى اسأفــراد والتنظيمــات االجتماعيــة المختلفــة، فســادت القــ

المادية التـي صـاحبت االنفتـاح االقتصـاد. وانتشـار قـيم الكسـب السـريع حيـث 
زاد العمــل بمبــدأ )الغايــة تبــرر الوســيلة(، واالتجــاه نحــو تــرك العمــل الحكــومي 
والزراعـــي والصـــناعي لضـــعف العائـــد والمـــردود االقتصـــاد. مـــ  تلـــك المهـــ ، 

نيـة، كـل هـذا كـا  لـه إضافة إلى الهجرة نحو الدول العربية النفطية والـدول الغ
)محمـــد البــــدو.، بـــالغ اسأثـــر فـــي نجـــاح مشـــاريع التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية

2116)  . 
       

 
تلـــك التـــي تقـــدم بهـــا "زكـــي حنـــوش" بعنـــوا  العربيـــة أيضـــا  مـــ  الدراســـاتو     
مظوواهر الفسوواد اإلداري فووي السوولوك اليووومي للمووواطن العربووي : األسووباب )

التنميـة  فـيبيا  أثر الفساد إلى هذه الدراسة  تهدف، و 1111ووسائل العالج(
ــــــوف  ــــــة والوق ــــــة واإلداري ــــــة بأبعادهــــــا االقتصــــــادية واالجتماعي ــــــىاالجتماعي  عل

اسأسباب والظروف والنتائج المرتبطة بهذه الظاهرة واقتـراح اسأدوات واسأسـاليب 
   .(2111، زكي حنوش)في المجتمع السور. ة للحد م  هذه الظاهرةحالناج
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منهــا أ  الفســاد  ،ولقـد انطلقــت هــذه الدراسـة مــ  مجموعــة مـ  الفرضــيات     

لقـيم االجتماعيـة التقليديـة اكمـا أ   ،يمثل ظاهرة عامـة فـي المجتمعـات العربيـة
مثل االنتماء الفئو. والعشـائر. والتحيـز والمحسـوبية والمسـتوى المتـدني للـدخل 

ية وضـــعف أو وتخلـــف اسأســـاليب اإلداريـــة وضـــعف المحاســـبة وغيـــاب الشـــفاف
أنماطـا  كل هذه العوامل تسهم في انتشار الفسـاد وتبنـي اسأفـراد ؛غياب القانو 

 لسلوك الفاسد.م  ا
 

المـــنهج فقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى  ،أمـــا عـــ  اإلجـــراءات المنهجيـــة للدراســـة    
والعينـة أخـذت  ،، أما وحدة التحليل فقد كانت الموظف العـامالوصفي التحليلي

( 111  بمدينــــة حلــــب الســــورية ولقــــد اشــــتملت علــــى )مــــ  إجمــــالي المــــوظفي
وعلى مراحل عمرية مختلفـة  ،مفردة، ولقد اشتملت العينة على الذكور واإلناث

 ومستويات تعليمية مختلفة.
 

ومـ  النتـائج المهمــة التـي انتهــت إليهـا الدراسـة أ  التحــول االقتصـاد. أيــا     
شـــروع وغيـــر المشـــروع كـــا  اتجاهـــه أو نهجـــه يخلـــق فرصـــا متعـــددة للـــربح الم

غلب اسأحيا  تقود إلى اتسـاع دائـرة عـدم االلتـزام ألشريحة م  الناس وهي في 
الشــريحة  وءبالنظــام العــام وصــوال إلــى الفســاد بمختلــف أشــكاله خاصــة بعــد نشــ

هـذا وتزيـد متطلبـات الطبقـة  الرفهـي،والتـي تميـل إلـى االسـتهالك  شديدة الغنـى
فـي ظـل هـذه الظـروف و  ،أفرادهـا بـل طموحـاتالفقيرة وحاجاتها وتزيد فـي المقا

وبهــذا ينقســم المجتمــع إلــى طبقــة فقيــرة  ،تتراجــع الطبقــة الوســطى للطبقــة الفقيــرة
وهذا ما يخلق حالة مـ  عـدم التـواز  واالضـطراب  ،عريضة وطبقة غنية قليلة

ممــا يترتــب عليــه حالــة  ،وهنــا يضــعف نظــام الضــبط االجتمــاعي ،االجتمــاعي
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المعــايير والقــيم لمــا أصــابها مــ  ضــعف ووهــ  إثــر انهيــار مــ  عــدم االلتــزام ب
 .السائدة ممكنات السلوك السو. أو الدوافع إليه في الثقافة

 
 ممــثالولقــد انتهــت الدراســة لبيــا  أهــم العوامــل الكامنــة وراء الفســاد اإلدار.   

 في: 
 نقص الشفافية وضعف الرقابة وغياب المساءلة . .1

مــ  اختراقــه دو  خــوف  ي الكثيــر  ضــعف اإلطــار القــانوني ممــا يمكــ  .2
 . والجزاء م  العقاب

ـــد البيروقراطـــي والمركزيـــة المفـــرط فيهـــا ممـــا يترتـــب عليـــه تـــأخر  .3 التعقي
 اإلجراءات والمعامالت اإلدارية.

الشـــرائية  القيمـــةكـــل آنقـــص الـــدخول الفرديـــة وارتفـــاع تكلفـــة المعيشـــة وت .4
  بـي  ترتـب عليـه حـدوث اتفـاق غيـر معلـ ةالمحـدودسأصحاب الـدخول 

صاحب الحاجة )المفسد( وبي  معطي الحاجة)الموظف الفاسـد( وبهـذا 
 يشيع السلوك الفاسد بي  الموظفي .

 
 

هنالـــــك أيضـــــا الدراســـــة التـــــي تقـــــدمت بهـــــا "حنـــــا  محمـــــد ســـــالم" بعنـــــوا :     
يديولوجيوووة ومعالجوووة الصوووحافة لظووواهرة الفسووواد فوووي المجتموووع التوجهوووات األ

أ   افتراضــات عامــة، منهــادراســة مـ  ، حيـث انطلقــت هــذه ال2222المصووري،
ظـــاهرة فرديـــة يمكـــ  التعامـــل معهـــا بصـــورة  أوالفســـاد ال يعـــد ظـــاهرة أخالقيـــة 

ــــــة ــــــة ذات أبعــــــاد متعــــــددة ومتداخلــــــة ،جزئي نمــــــا هــــــو ظــــــاهرة اجتماعي أ  و  ،وا 
 . (1111، حنا  سالم، )يديولوجيات السياسية تأثير في النظرة إلى الفسادلأل
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مـثال: لباحثة لإلجابة ع  جملة م  التساؤالت منهـا لقد سعت اف ،عموماو      
)مـــايو، الوفـــد، الشـــعب، اسأهـــالي( المعبـــرة عـــ   مـــا رؤيـــة الصـــحافة المصـــرية

يديولوجيات مختلفة للفساد؟ وما هي العوامـل التـي تراهـا هـذه الصـحف كامنـة أ
الفســاد؟ ومــا اآلثــار الناجمــة عــ  الفســاد مــ  وجهــة نظــر انتشــار ظــاهرة وراء 

ـــى عينـــة قوامهـــا)هـــذه الصـــح ـــد ُأقيمـــت  الدراســـة عل ( وحـــدة 212ف؟. هـــذا ولق
موزعة بي  تحقيقات ومقاالت وأحاديث، ولقد تم التعامل معهـا بطريقـة )تحليـل 

 .ك الصحفلالمضمو ( بعد تجميع كل اسأعداد لت
 

وانتهــت الباحثــة إلــى جملــة كبيــرة مــ  النتــائج فيمــا يتعلــق بتعريــف الفســاد     
فقــد تبــّي  مــثال، أ   ،والتعامــل معــه وآثــاره منــهومــة مــ  وعواملــه وموقــف الحك

 باسـتثناءجميع الجرائد كانـت متـأثرة باتجـاه الوظيفـة العامـة فـي تعريفهـا للفسـاد 
كـــذلك الحـــال فيمـــا يتعلـــق  ،جريـــدة مـــايو حيـــث كانـــت متـــأثرة باالتجـــاه القـــانوني

طيـــرة بــالنظرة العامـــة للفســاد حيـــث اعتبرتـــه جميــع الجرائـــد ظــاهرة اجتماعيـــة خ
ـــة وحـــاالت اســـتثنائيةالتـــي مـــايو  اعـــدما أمـــا عـــ   ،اعتبرتـــه يمثـــل ظـــاهرة فردي

العوامـــل المســـببة للفســـاد فقـــد اتضـــح أ  هنالـــك مجموعـــة مـــ  العوامـــل يمكـــ  
 : (1111، حنا  سالم) تلخيصها في اآلتي

 
  تبــــــــــاطؤ الفصـــــــــــل فـــــــــــي القضـــــــــــايا

والمخالفــــــــــــــات المنظــــــــــــــورة أمــــــــــــــام 
 المحاكم. 

  ات الخلـــــل اإلدار. ووجـــــود تجـــــاوز
 في بعض المؤسسات. 

 .سيطرة ونفوذ المنحرفي  اسأذكياء  قصور بعض التشريعات. 

  . سهولة اإلفالت م  العقوبات   .غياب الديمقراطية الحقيقية 

  .تعقد اإلجراءات القانونية   . ضعف المؤسسات التشريعية 

  .تدهور مستوى القيادات وانحرافها   ـــــــص دور الســـــــلطة القضـــــــائية تقل
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 القانو .وعدم تطبيق 

 
أهــــم اآلثــــار الســــلبية للفســــاد كمــــا صــــورتها وانتهــــت الدراســــة إلــــى بيــــا         

 اسأتي:  فيحل الدراسة مالصحف 
  إهــدار المــال العــام وزعزعــة الثقــة فــي

   .نزاهة الحكم

 ــــل قيمــــ ــــة  يتكــــو  خل وضــــعف هيب
 القانو . 

  اإلحســـاس بـــالظلم وضـــعف االنتمـــاء
 .للوط 

  وغيــــــابالكبيــــــرة الفــــــوارق الطبقيــــــة 
 العدالة االجتماعية. 

  
عالقوووة الفسووواد هنالـــك الدراســـة التـــي أقامهـــا "منفـــذ محمـــد داغـــر" بعنـــوا  )و    

اإلداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكوموة ومنظماتهوا: حالوة 
، ولقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقـوف علـى 2221 دراسية من دول عربية(،

فيــة للمــوظفي  بالفســاد اإلدار. الــذ. مــدى عالقــة بعــض الخصــائص الديموغرا
ــــة أنــــواع مــــ  الســــلوك  ــــارة عــــ  ثالث ــــوه فعــــال. والفســــاد بهــــذه الدراســــة عب ارتكب

منفــذ ) المنحــرف هــي: ســرقة اسأمــوال العينيــة، وســرقة اسأمــوال النقديــة، والرشــوة
  .(1112داغر،
 

لقـــد أقيمـــت هـــذه الدراســـة فـــي بعـــض المجتمعـــات العربيـــة التـــي لـــم يفصـــح     
علــــى تحليــــل  تركــــز قــــد عنهــــا سأســــباب لــــم يــــذكرها، وكانــــت الدراســــة الباحــــث 

مضمو  للسجالت التقـارير والوثـائق المتـوفرة فـي المحـاكم المختصـة بـالنظر ال
 .  1116 -1112في قضايا الفساد خالل الفترة ما بي  عامي 

 
 م  النتائج م  أهمها:  ةوانتهت الدراسة إلى مجموع
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 –وربمـا يعـود ذلـك  ،مـ  اإلنـاث أ  الذكور أكثر ارتكابا للفسـاد .1
وأ  الرجـــال  ،إلــى المســـؤوليات الملقــاة علـــى عــاتقهم - "داغـــررأ. "وفقــا لــ

أكثر طموحا مـ  النسـاء فـي الجانـب المـاد.، كمـا أ  النسـاء أقـل مجازفـة 
 بخاصة في المجتمعات المحافظة.

وارجع الباحـث  ،إ  صغار الس  أكثر ارتكابا للفساد م  الكبار .2
ذه الفئــة تكــو  أكثــر مجازفــة وأكثــر طموحــا وانــدفاعا نحــو ذلــك إلــى أ  هــ

 الحياة. 

وهـذا يـؤول  ،للفساد مـ  غيـر المهنيـي  اقل ارتكابأإ  المهنيي    .3
مـــ  نـــاحيتي  اسأول أ  تعلـــيمهم أعلـــى، والثانيـــة أ  دخـــولهم هـــي اسأخـــرى 

 أعلى م  غير المهنيي .

 
صووفاء الوودين " ومــ  الدراســات العربيــة أيضــا،  تلــك التــي أقامهــا كــل مــ   

" حــــول عالقـــــة الفســـــاد اإلدار. بتـــــدني المســـــتوى  بوووووراهيم" و"أكوووووثم الصووووورايرة
ولقد اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج ، 2111المعيشي للموظفي  العامي  لعام 

الوصـــــفي بطريقـــــة المســـــح االجتمـــــاعي فـــــي بحـــــث وجهـــــات نظـــــر عينـــــة مـــــ  
( بلـغ قوامهـا الموظفي  العـاملي  فـي الـدوائر الحكوميـة بمحافظـة جـرش)اسأرد 

)صــفاء الــدي   ( دائــرة حكوميــة14( مفــردة مــأخوذة بطريقــة عشــوائية مــ  )131)

 .(11-43، 1112إبراهيم، أكثم الصرايرة، 
    

هــدفت هــذه الدراســة إلــى فحــص مــدى أهميــة بعــض المتغيــرات التنظيميــة 
فــي تبنــي اسأفــراد التجاهــات إيجابيــة نحــو الفســاد اإلدار. وتعاطيــه فــي مجــال 

وم  هذه المتغيرات: تـدني رواتـب المـوظفي  الحكـوميي ، وعـدم كفايـة  اإلدارة،
الترقيات والعالوات السنوية، وقلة الحوافز والمكافآت التشجيعية، وعـدم فعاليـة 
العقوبات التأديبية، وانعدام مزايا السك  والنقل المجاني، وعـدم كفايـة الضـما  
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ريفـه بهـذه الدراسـة إجرائيـا االجتمـاعي والتـأمي  الصـحي. أمـا الفسـاد فقـد تـم تع
فــي تســعة أنمــاط أو صــور هــي: الرشــوة، وقبــول الهــدايا، ســرقة المــال العــام، 
محابـــــاة اسأقـــــارب واسأصـــــدقاء، اإلهمـــــال فـــــي إنجـــــاز اسأعمـــــال، التهـــــرب مـــــ  
المســؤولية، وســوء اســتخدام الوقــت، واإلهــدار المتعمــد للمــوارد العامــة، وخــرق 

فشــاء إســرار ا ، 1112)صــفاء الــدي  إبــراهيم، أكــثم الصــرايرة، لوظيفــةالقــواني  واسأنظمــة، وا 

43-11)   . 
 

ومــــ  خــــالل االســــتعانة بــــبعض اسأســــاليب اإلحصــــائية مــــ  قبيــــل النســــبة 
المئوية والمتوسطات الحسابية واختبـار مربـع الكـا. انتهـت الدراسـة إلـى تأكيـد 
نتيجــــة عامــــة تتمثــــل فــــي أ  هــــذه المتغيــــرات التــــي تمثــــل المســــتوى المعيشــــي 

فـي تحديـد اتجاهـاتهم نحـو الفسـاد وتعاطيـه، وبـذلك  في  تؤد. دورا بارزاللموظ
فـــإ  تـــوافر تـــأمي  صـــحي وســـك  ونظـــام مواصـــالت مجـــاني للمـــوظفي  ورفـــع 
ـــر مـــ  تبنـــي  ـــى حـــد كبي دخـــولهم وتحســـي  نظـــام العـــالوات والمكافـــآت يحـــد إل
اسأفـــــراد أفكـــــارا تشـــــجع علـــــى العمـــــل بالســـــلوك الفاســـــد والتعـــــاطي،  والتســـــامح 

 .(11-43، 1112فاء الدي  إبراهيم، أكثم الصرايرة، )صمعه
 

 Paul Salem" بووول سووالمتلــك الدراســة التــي تقــدم بهــا "نجــد  ،أيضــا      
تووكثير الفسوواد علووى التنميووة اإلنسووانية فووي العووالم باللغــة االنجليزيــة بعنــوا : 

ـــي   (2112العربوووي) ـــة ب ولقـــد اســـتهدفت هـــذه الدراســـة إيضـــاح العالقـــة الكامن
حيــث بــّي  الباحــث أ   ،اإلنســانية بالمجتمعــات العربيــة والفســاد اإلدار.التنميــة 

نه يسـاهم فـي رفـع التكلفـة وثمـ  إالتنمية االجتماعية م  حيث  في اللفساد آثار 
الصفقات والمشاريع االقتصادية بحث يعجـز الغالبيـة عـ  الحصـول علـى تلـك 

غيــر كــفء وال الخــدمات كــذلك ُيمّيــع صــنع السياســات ويــؤد. إلــى بلــوغ نتــائج 
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ي  واضح فـي دخـول اسأفـراد اكما يؤد. الفساد إلى حدوث تفاوت وتب ،عقالنية
 .(Paul Salem, 2002)الهوة بي  الطبقات االجتماعية اتساعمما يزيد م  

 
سـالم" أ  التنميـة غيـر المتوازنـة وذات المسـتوى بـول في المقابل يعتقد "       

تفــاقم ظــاهرة الفســاد فــي المجتمعــات  نجــاز سأهــدافها تقــود إلــىالمتــدني مــ  اإل
العربيــة، ففــي هــذه الــدول تضــعف فيهــا القــدرة اإلشــرافية والمتابعــة ممــا يســاعد 
الكثيــري  علـــى اإلفـــالت مـــ  العقـــاب فـــي ظـــل شـــبة انعـــدام للمســـتويات العاليـــة 

ممــا يســاعد علــى االحتكــار االقتصــاد. وحــدوث درجــة قــد  ،للرقابــة الحكوميــة
وعـــدم الوضـــوح فـــي القـــرارات اسأمـــر الـــذ. يجعـــل  تكـــو  عاليـــة مـــ  الضـــبابية

 وهذا ما يساعد على اإلفالت م  العقوبة . ،للتأويل وقابال اغلبها غامضأ
 

غلب المـوظفي  مـ  المسـتويات المتوسـطة والمنخفضـة أفي المقابل يعاني     
كمــا  ،حــاد فــي الــدخول مقابــل ارتفــاع تــدريجي فــي تكــاليف المعيشــة مــ  تــد ٍ 

وا   وجـــــــدت فهــــــي موزعـــــــة علـــــــى أســــــاس قرابـــــــي أو غيـــــــر  ،تنعــــــدم الحـــــــوافز
 موضوعي، وهذا ما يقود بعض الموظفي  إلى الرضوخ للسلوك الفاسد.

 
كمــــا أ  ضــــعف التــــأمي  وتــــدهور بيئــــات الضــــما  االجتمــــاعي وانتشــــار      

العمال غير المؤهلي  وغالء المعيشة وانعـدام السـك  وتـوفر مخـاوف مـ  عـدم 
النتشـار  اكـل ذلـك قـد يخلـق حـافز  وضـما  مسـتقبلهم، القدرة على تعليم اسأبنـاء

 .(Paul Salem, 2002)الفساد ويدفع اسأفراد إلى تبني السلوك الفاسد
       

" عمواد الودين  سوماعيل نجوموم  الدراسات أيضـا تلـك التـي تقـدم بهـا "       
)ظواهرة الفسواد اإلداري فوي األجهوزة الحكوميوة بوالتركيز علوى الرشووة بعنوا  
، حيــث اسـتهدفت هــذه الدراسـة الوقــوف علـى أهــم 2223 راسووة تطبيقيووة(موع د
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صور الفساد التي يعاني منها المتعاملو  مـع إدارات شـرطة المـرور بمحافظـة 
القــاهرة مــ  ممتلكــي الســيارات الخاصــة، بمعنــى التعــرف علــى أهــم الممارســات 

الرشــوة  غيــر اسأخالقيــة المنتشــرة فــي اإلدارة العامــة المصــرية مــع التركيــز علــى
  .(2113عماد الدي  إسماعيل ، )م  حيث أسبابها وآثارها وكيفية الحد منها

 
ـــى )     ـــى اســـتمارة اســـتبيا  اشـــتملت عل ـــد اعتمـــد الباحـــث عل ال ا( ســـؤ 26ولق

تغطي المحاور الرئيسية للدراسة، وبعد تحكيمها م  قبل بعض المختصـي  تـم 
الخاصــــة اآلليــــة  اتالمركبــــ ممتلكــــيتقــــديمها إلــــى عينــــة عشــــوائية طبقيــــة مــــ  

ــــي محافظــــة القاهرة)مصــــر(و  ــــد انتهــــت  ،المتعــــاملي  مــــع إدارات المــــرور ف ولق
 الدراسة إلى بيا  النتائج اآلتية : 

 
أفراد العينة على انتشـار ظـاهرة التحيـز والمحابـاة مـ  قبـل المـوظفي   يؤكد .1

فـــي تعـــاملهم مـــع المـــواطني  فـــي كـــل إدارات المـــرور بمحافظـــة القـــاهرة إذ 
مـــ  إجمـــالي  %(11علـــى انتشـــار هـــذه الظـــاهرة ) ة المؤكـــدي بلغـــت نســـب
 .  أفراد العينة

 

أكـــــدت نتـــــائج الدراســـــة أ  اســـــتغالل مـــــوظفي إدارات المـــــرور لســــــلطاتهم  .2
ووظــائفهم لتحقيــق مصــالح شخصــية تــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد التحيــز 
والمحابــــاة، وهــــي تعــــد مــــ  الســــلوكيات غيــــر اسأخالقيــــة المنتشــــرة بــــإدارات 

 ر.المرو 

 
جاءت ظاهرة خرق وتجاوز القانو  واللوائح المنظمة للعمل والمعمـول بهـا  .3

 .  في المرتبة الثالثة في إدارة المرور م  قبل الموظفي 
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تـدخل فــي إطـار الفســاد اإلدار.  أنمـاط أخــرى مـ  ســلوك المـوظفي هنالـك  .4
نظيــر تســـهيل حصــول المـــواط   اماديـــ تتمثــل فـــي طلــب المـــوظفي  مقــابال

  بعــــــض التعقيــــــدات و حيــــــث يضــــــع المســــــؤول ،لمســــــتحقةعلــــــى الخدمــــــة ا
والصــــــعوبات أمــــــام المــــــواطني  لبلــــــوغ تلــــــك الخدمــــــة ليــــــتم بعــــــدها ابتــــــزاز 

 المواطني .

كمـا تـم ، وع  الرشوة وأسباب انتشارها بّينت الدراسة مجموعة م  العوامـل .8
 :وهي ترتيبها تنازليا م  حيث أهميتها م  وجهة نظر المبحوثي 

 

 فاع تكلفة الحياة والمعيشة العامة.ضعف الرواتب مع ارت 
 .انتشار العديد م  القيم السلبية المتهاونة مع ممارسات الفساد 
 .سلبية المواطني  وعدم تمسكهم بحقوقهم 
 .)اإلجراءات الروتينية المعقدة )البيروقراطية 
 . عدم احترام المواطني  للقواني 
 .إحساس الموظف بنوع م  الظلم وعدم العدالة 
 إجراءات التحقيق في قضايا الرشوة. ءالرقابة وبط ضعف أجهزة 
  المواطني  . ىعدم اهتمام المسؤولي  بشكاو 
 .كثرة القواني  المنظمة للخدمة وتضاربها 
 غياب القدوة الحسنة م  قبل الرؤساء 
 

جل النزاهة أاالئتالف من هنالك أيضا االستطالع الذ. أقامته مؤسسة أمـا  )
، ولقـد 2223الفساد في فلسطين العربية عام انتشار  ممد( حول والمساءلة

( م  الضـفة الغربيـة والبـاقي مـ  121( مبحوثا منهم )1315بلغ حجم العينة )
)االئـتالف مـ  اجـل النزاهـة          ( موقعـا سـكنيا121قطاع غـزة، مـوزعي  علـى )

 .(ا أم، والمساءلة
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حيـث  ،نيةفـي المنـاطق الفلسـطي اتضح م  هـذا المسـح أ  الفسـاد مستشـرٍ     
وخيمــة علــى  ا%( مــ  المبحــوثي  علــى أ  للفســاد آثــار 81أكــد مــا يزيــد عــ  )

مختلــف قطاعــات الحيــاة الشخصــية والسياســية والثقافيــة وبيئــة العمــل والوظيفــة 
لــب نـه قـد طُ أ%( مـ  المبحــوثي  11هـذا ولقــد أكـد مـا يعــادل نسـبتهم ) ،العامـة

و تقـديم رشـوة، كمـا تبـّي  حد أقاربهم أو أصدقائهم دفـع أأمنهم شخصيا أو م  
ــــد طُ 28أ  ) نســــبتهم  لبــــت الرشــــوة مــــنهم شخصــــيا. كمــــا أكــــد مــــا%( مــــنهم ق

%( انه لم يتم حدوث أ. درجة م  التغير في السـنوات الـثالث الماضـية 41)
 على عدد اسأشخاص الذي  طلبوا تلك الرشاوى.

 
فـــي مختلـــف قطاعـــات  مـــ  المســـح أ  الفســـاد مستشـــرٍ  تّبـــي هـــذا ولقـــد       

الجمــارك، و المحــاكم، و مــنح التــراخيص لمزاولــة اسأعمــال،  :منهــا، و لحيــاة العــاما
الخــــدمات الطبيــــة، و خــــدمات االتصــــاالت، و المــــدارس الخاصــــة والجامعــــات، و 
اسأحـــزاب السياســـية، و الشـــرطة واسأجهـــزة اسأمنيـــة، و جـــوازات الســـفر والهويـــات، و 
 القطاع الخاص.و 
 

وحيد " أقامهاالدراسة التي  تلكوم  الدراسات في هذا السياق، أيضا،      
 ،2114(الفساد السياسي كما تعكسه الصحافة المصرية" بعنوا  )خلف

هل ها : ولقد هدفت هذه الدراسة لإلجابة ع  مجموعة م  التساؤالت من
ع  ظاهرة  ُتظهر الصحافة القومية والحزبية التصور المطلوب للجمهور

هذه  عرضتهالفساد الذ. صور ذلك أهم الفساد بالمجتمع المصر.؟ وما 
لصحفية التي استخدمتها تلك الصحف لبرز صور المعالجة أوما  ،الصحافة؟

، وحيد خلف) التوقعات المستقبلية لهذه الظاهرة؟هي مع قضايا الفساد؟ وما 

211-348). 

 



231 

 

 contentولقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى أســـلوب تحليـــل المضـــمو  ،هـــذا    

analysis  اعتمدت عليها الدراسة والتـي أخـذت  لمحتوى تلك الصحف التي
 أنها أكثر الجرائـد انتشـارا م  منطلقمنها العينة وهي صحيفتي اسأهرام والوفد 

، حيــث اعتبــرت صــحيفة اسأهــرام ممثلــة للصــحافة القوميــة فــي حــي  فــي مصــر
 ا( عــدد111بلــغ ) قــدحجــم العينــة  وكــا للصــحافة المعارضــة،  تمثــلالوفــد أ  

 .صحيفة م  كل
 

)الرشـوة، اسـتغالل النفـوذ،  :د حـدد الباحـث الفسـاد فـي سـبع فئـات هـيولق     
اإلهمــــال و االخــــتالس  واالســــتيالء علــــى المــــال العــــام، المحســــوبية والمحابــــاة، 

 المخالفات اإلدارية(.  ،الغش والتزوير، وأخيراو والتسيب، 
 

عموما انتهت الدراسة إلى مجموعة م  النتائج م  أهمها في هذا      
 : (348-211، وحيد خلف)ا يليالسياق م

 

يتضح ذلك م  خالل و  ،لفسادبا واضحا ا  اهتمامتاالصحيف تهتم .1
براز إكما اهتمتا بوسائل  ،موقع نشر المادة العلمية المتعلق بالفساد

 المادة الصحفية ع  طريق العنوا  بوصفه عنصر جذب للقارئ.

 

الفســاد تميــزت صــحيفة اسأهــرام بأســلوب التحقيــق عنــد عرضــها لقضــايا  .2
هـــــذا ولقــــــد اعتمـــــدت كلتــــــا  ،بغـــــرض اإلصـــــالح أو التوجيــــــه واإلرشـــــاد

  علـــــى الصـــــحفي كمنـــــتج للمـــــادة الخاصـــــة بالفســـــاد وذلـــــك يالصـــــحيفت
 لضما  المصداقية.
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الفســـاد  المقدمـــةفـــي  جـــاءاهتمـــت اسأهـــرام والوفـــد بأنمـــاط الفســـاد حيـــث  .3
فسـاد االقتصـاد.، ومـ  ثـم الثم الفسـاد  ،يليه الفساد اإلدار. ،اسأخالقي

 السياسي في المرتبة اسأخيرة.

 

فــاسأهرام مــثال  الفســاد،العوامــل الكامنــة وراء حيــال   االصــحيفت اختلفــت .4
نجـــدها تركـــز علـــى العوامـــل االقتصـــادية فـــي تفســـير الفســـاد، فـــي حـــي  
تركـــــز الوفـــــد علـــــى العوامــــــل االجتماعيـــــة والسياســـــية وعلـــــى الثغــــــرات 

 القانونية.

    
قــــدم "عبــــد الــــرحيم بــــالل" دراســــة بعنــــوا   ســــادوعــــ  عالقــــة التنميــــة بالف      

حيــث اســتهدف ، 2223)الفسوواد والتنميووة: مفهوووم وأنووواع الفسوواد ومجاالتووه(
الباحث في هذه الدراسة تبيا  أهم خصائص مفهوم الفساد م  حيث التعريـف 

كمــا تعــرض إلــى  ،والمجــالت واسأنــواع إضــافة إلــى إيجابياتــه وســلبياته وأســبابه
 . (2114 عبد الرحيم بالل، ،)مية في المجتمعات االنتقاليةعالقة الفساد بالتن

 
يعتقـد أ  أ. بحـث حـول الفسـاد  جملوة مون األسوئلةطرح الباحث ولقد        
 م  أهمها:  ،بد أ  ينطلق منها ال

 ما المجاالت التي تتيح فرصا خصبة للفساد؟  .1
 وحجمه؟ ،استشراء الفساد وكثافتهمقدار  ما .2

 ة الفساد؟ وطرق ممارس ،ما أساليب .3

 ما عالقة انتشار الفساد وأساليبه بمراحل تطور المجتمعات اإلنسانية؟  .4

 

 هل هنالك عالقة بي  الفساد وفشل مشاريع التنمية االجتماعية؟  .8
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منهـا  الت الفسوادامجإلى بيا  العديد م  م  دراسته انتهى الباحث ولقد      
ع مؤسسات القطاع العـام العطاءات الحكومية والمشتريات وجمع اإليرادات وبي

الصرف على بنود ضبابية كالمؤتمرات والضيافة والسفر إلـى و  ،)الخصخصة(
الفقــر لــيس الســبب  أمــا عــ  أســباب الفســاد فيــرى الباحــث أ  ،لــخإالخــارج ...

، إذ الفســاد يقــود إلــى وجــود الفقــر بــي  ولكــ  العكــس صــحيح ،الجــذر. للفســاد
شخصــية لــبعض المــوظفي  قــد تقــود النــزوات الالنــاس، هــذا ولقــد أكــد علــى أ  

 أنها فساد.ببعض السلوكيات التي تصنف  إلى ارتكابهم
 

توظيـــف بخلـــل ال فـــي: اآلثوووار السووولبية للفسوووادالباحـــث لخـــص هـــذا ولقـــد     
توظيــــف اسأمــــوال فاســــدة و ترســــيخ التنميــــة غيــــر المتوازنــــة، و اسأمــــوال الفاســــدة، 

ــــاد.و ، ببــــذخالمصــــدر فــــي االســــتهالك  ــــة،  هجــــرة العقــــول واسأي وســــيادة العامل
االقتصاد اسأسـود وغسـل اسأمـوال. هـذا ولقـد اختـتم الباحـث بحثـه بالتأكيـد علـى 
 ىتناول هـذا الموضـوع بالبحـث العلمـي العميـق، كمـا أكـد علـى أهميـة أ  ُيراَعـ

 اسأفراد الذي  يكونو  ضحية للفساد م  الفقراء والضعفاء .
 

دراســـة " سووون العكيلووويرحووويم ح"وعـــ  وســـائل وســـبل مكافحـــة الفســـاد قـــدم     
ركـز فيهـا علـى بيـا   2118"،:"وسائل وسبل مكافحوة الفسواد اإلداريبعنـوا  

ولقـد انطلـق مـ   ،في المجتمع العراقـي بعـد أحـداث الحـرب أبرز صور الفساد
افتـــــراض أ  العـــــالج ينبغـــــي أ  يكـــــو  مســـــؤولية جميـــــع الســـــلطات المســـــؤولة 

والمتمثـــــل فـــــي تطبيـــــق بـــــالمجتمع وأ  الـــــردع الجزائـــــي )الضـــــبط االجتمـــــاعي( 
القــــانو  ال يمكــــ  اعتبــــاره الحــــل النهــــائي والجــــذر. لهــــذه المشــــكلة فمثــــل هــــذه 

تــدخل بــد مــ   وحــدها فــي القضــاء علــى هــذه المشــكلة وال تكفــيالمعالجــة لــ  
 . (الويب موقع، 2118رحيم العكيلي، )الجهات المدنية للرقابة والمحاسبة والمتابعة
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التـي  صـور الفسـادلدراسة الوقوف علـى أهـم كما حاول الباحث في هذه ا     
 :  ولقد لخصها في اآلتي ،بدت له أكثر انتشارا في مجتمعه

 
 تقاضي مبالغ م  الراغبي  في التعيي  بالوظائف العامة لقاء تعيينهم.  .1
 إهدار المال العام م  قبيل السرقة والنهب واإلتالف .  .2

ســتارا لمرتكبــي أو  اتــوافر بعــض النصــوص القانونيــة التــي تمثــل حجابــ .3
 الفساد اإلدار.. 

 
الفسوواد اإلداري فووي " بعنــوا  "جووواد الموسووويمــ  الدراســات أيضــا دراســة "   

2225العووراق مظوواهره وسووبل  صووالحه" 
حيــث اســتهدف فيهــا الوقــوف علــى ،  

منطلقـا مـ  الوضـع  ،الكفيلـة بالحـد منـه اإلصالحمفهوم الفساد وأسبابه وأسس 
 .(2118واد الموسو.،ج)الراه  في المجتمع العراقي

 
أ  الفساد الموجود فـي العـراق مـرتبط بالضـعف الـذ.  "الموسو."يفترض و     

إضــافة إلــى الطائفيــة والحزبيــة التــي تقطــع  ،يعتــر. النظــام السياســي بــالمجتمع
أوصـال المجتمــع، والتــي أدت بـدورها إلــى ظهــور العديـد مــ  المشــاكل اسأخــرى 

سـادت قـيم عدائيـة لقـيم االجتماعيـة حيـث بـل وفـي نظـام ا ،في اإلدارة والقـانو 
 . (2118جواد الموسو.،)للمجتمع تدعو للفردية واسأنانية

 
ثر أالفساد والسلطة و بعنوا  "دراسة " عبد الرحمن تيشوري" كذلك قدم     

يعني إساءة استخدام  على أنه لفسادلوالتي نظرت  ،2225ذلك على التنمية" 
أ   كما تفترض الدراسة، مخالفة للقانو  السلطة لتحقيق منافع خاصة بطريقة

وهي ظاهرة سلبية ضارة  ،الفساد ظاهرة سائدة في كل المجتمعات اإلنسانية
نما  ظاهرة لها وجودها في الماضي هي وال تقتصر على زم  بعينة وا 
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كد الدراسة وجود هذه الظاهرة في ؤ والحاضر وستظهر في المستقبل، كما ت
 .(2118، عبد الرحم  تيشو.)إليه الباحثع السور. الذ. ينتمي المجتم

 
الكامنـة وراء  من العوامل ثال  مجموعاتأ  هنالـك  "تيشور."ويضيف       

مثــــل غيــــاب الرقابــــة وانعــــدام  سياسوووويهــــو منهــــا مــــا  ،انتشــــار الفســــاد اإلدار.
مثــل  وأسووباب اجتماعيووةالشــعور الــوطني لــد. اسأفــراد والبيروقراطيــة الجامــدة، 

اة والمعيشــة بالنســبة للعمــال البســطاء، وفشــل خطــط التنميــة ارتفــاع تكلفــة الحيــ
 ،مثـل، تنظيميـة وأسباب  داريةاالجتماعية في الرفع م  مستوى حياة اسأفراد. 

المغـاالة فـي إنشـاء المؤسسـات العامـة، و عدم تحديد المسؤوليات تحديدا دقيقـا، 
عــــدم وضــــوح اسأهــــداف، إضــــافة إلــــى  تكليــــف أنــــاس غيــــر مــــؤهلي  لشـــــغل و 

مـــ  أهمهـــا عجـــز النـــاس  أسوووباب نفسووويةب قياديـــة بـــالمجتمع.  وأخيـــرا مناصـــ
)الموظفــو ( عــ  تحقيــق الحاجــات الفســيولوجية اسأساســية مــ  مأكــل ومشــرب 

 لخ.إومسك  وما في حكمها .....
 
التنمية  فيمواط  تأثير الفساد أهم إلى  "تيشور."كما تطرق      

تدني مستوى اإلنتاج واسأداء حيث يرى أ  الفساد يسهم كثيرا في االجتماعية، 
 ىتراكم الثروة ورأس المال لدو  ،ورفع كلفة تأدية الخدمات العامة ،كميا وكيفيا

بالمجتمع،  انهيار اقتصاد. واجتماعي، وحدوث أقلية م  أفراد المجتمع
عدم اإلقبال على و  ،هجرة الكفاءات والخبرات والمؤهالت للعمل بالخارجو 

نظرا لتوجه غالبية الناس نحو اسأعمال الحرة  ،ميةالتعليم العالي وانتشار اسأ
 . مستوى تعليمي عالٍ  هابخاصة التجارية التي ال يشترط في عامل

 
كمـــا وقـــد اقتـــرح الباحـــث العديـــد مـــ  الحلـــول لعـــالج مشـــكلة الفســـاد فـــي       

المجتمــع الســور. مــ  أهمهــا تحديــد اختصــاص كــل إدارة ووزارة بشــكل دقيــق، 
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عــــادة النظــــر  ــــة والبحــــث عــــ  الكفــــاءة وعــــ  أســــفــــي وا  اليب المشــــتريات للدول
أصــحاب الضــمير الحــي لتــوليهم المناصــب وتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد مــ  

 العطاء والتفاني. 
  

مركـــز الدراســـات  أقامـــه ذلـــك المســـح الـــذ.فـــي هـــذا المجـــال نجـــد  أيضـــا،     
)اسووتطالع للورأي العووام حوول بعووض موضوووعات  سـتراتيجية بـاسأرد  بعنـوا اال
، ولقد ركز المسح على اسـتطالع 2222فساد في القطاعين العام والخاص(ال
راء القـــادة السياســـيي  واالجتمـــاعيي ، مـــ  جهـــة آو  ،راء المـــواطني ، مـــ  جهـــةآ

( مسـتجيبا، فـي حـي  شـملت 1131ثانية، ولقد اشتملت عينة المواطني  علـى )
-1بـــي )( مبحوثـــا، ولقـــد أقـــيم المســـح فـــي الفتـــرة مـــا 626عينـــة قـــادة الـــرأ. )

(، ولقـــــد جـــــاءت العينـــــة ممثلـــــة لجميـــــع منـــــاطق ومحافظـــــات 21/11/2116
مركـز الدراسـات اإلسـتراتيجية، )وانتهى المسح إلى مجموعة م  النتـائج أهمهـا ،اسأرد 

2116) . 
  

بشـــكل كبيـــر فـــي المجتمـــع اسأردنـــي يستشـــر. الفســـاد  أ  %(65أكـــد ) .1
%( أ  82  )أمــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص فقــد بــي ،بالقطــاع العــام
 .  أيضا فيه الفساد مستشرٍ 

أ  الفســـاد قـــد زاد فـــي الـــثالث  مـــ  المبحـــوثي  %(68)مـــا نســـبتهم أفـــاد .2
%( أ  الفسـاد قـد زاد 61كـذلك أكـد ) ،سنوات اسأخيرة في القطاع العـام

 بالقطاع الخاص. ةفي الثالث سنوات اسأخير 

مـــ   ةوعـــ  العوامـــل الكامنـــة وراء الفســـاد فقـــد تبـــّي  أ  هنالـــك مجموعـــ .3
العوامــل يــرى أفــراد العينــة أنهــا أســهمت فــي وجــود الفســاد وهــي مرتبــة 

ضــعف القضــاء وقلــة  ثــمالفقــر، ثــم ممارســات كبــار المــوظفي ، تنازليــا: 
تنفيذ اسأحكام، ومنها أيضـا ضـعف شـفافية الحكـم  أو ضـعف الشـفافية 
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هـــذه العوامـــل تفســـر أ   واوالمالحـــظ أ  المبحـــوثي  يـــر  فـــي الشـــركات،
 سواء. لقطاعي  العام والخاص على حد  الفساد في ا

 

  أ  أكثــر الفئــات مســاهمة فــي نشــر الفســاد والتعامــل بــه فقــد تبــيّ  وعــ  .4
كبــار المــوظفي  فــي القطــاعي  العــام والخــاص هــم اسأكثــر مســاهمة فــي 

يلـيهم الساسـة فـي القطـاعي  العـام والخـاص،  بـه،نشر الفساد والتعامـل 
أمـــــا الخـــــاص فصــــــغار  ،مثـــــم رجـــــال اسأعمـــــال بالنســـــبة للقطـــــاع العـــــا

 الموظفي  يليهم رجال اسأعمال. 

 
فقـد اتضـح  ،أما ع  أنماط الفساد اسأكثر انتشارا وأكثر اسأنماط ضررا  .8

ــــى يليهــــا المحســــوبية  ــــة اسأول ــــد أخــــذت المرتب مــــ  المســــح أ  الرشــــوة ق
والوساطة وم  ثم االختالس والتزوير ثـم اسـتغالل المنصـب الـوظيفي، 

 وأخيرا االبتزاز.  
 

 مــــ  الدراســــات التــــي أقيمــــت فــــي المجتمــــع المصــــر. تلــــك التــــي أقامهــــاو  
" الفسواد اإلداري وعالقتوه بوالت ير االجتمواعي و  "حسي  إبراهيم زويـل" بعنـوا 

ولقـد  2222" 1192دراسة سوسيولوجية في المجتمع المصوري فتورة موا بعود 
ده انطلق فيها الباحث مـ  افتـراض أ  التغيـر االجتمـاعي والسياسـي الـذ. شـه

المجتمع المصر. قد أسهم في انتشار بعض صـور الفسـاد اإلدار. والسياسـي 
بـــه مثـــل انتشـــار المحســـوبية والوســـاطة والرشـــوة وتحكـــم البيروقراطيـــة الجامـــدة. 
بكلمــات أخــرى تفتــرض الدراســة  أ  التحــوالت التــي تطــرأ علــى نســق القــيم فــي 

عناصر جديدة مـ  المجتمع ينتج عنها صيغ جديدة م  الفساد اإلدار. ترتبط ب
اسأمــر الــذ. يقــود إلــى ظهــور قــيم جديــدة مرتبطــة بهــذه  ،العالقــات االجتماعيــة

 . (2116،حسي  زويل) التحوالت واختفاء القيم القديمة
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لعالقة بي  التغير االجتمـاعي اركزت الدراسة على تحليل  وبناء على ذلك    

لظـــروف البنائيـــة دراســـة ا اسأول يمثـــل ،والفســـاد علـــى ثالثـــة مســـتويات أساســـية
والثـاني  ،المتغيرة للمجتمع المصر. وتتبع مراحل التطـور االجتمـاعي للمجتمـع

ثــر التغيــر االجتمــاعي فــي نســق القــيم االجتماعيــة ومــدى ارتبــاط أدراســة يهــتم ب
أمــا المــدخل الثالــث للدراســة فتمثــل فــي بحــث مــدى تقلــص دور  ،ذلــك بالفســاد

 الدولة في مهمتها االجتماعية.
  

مجموعوووة مووون فقـــد تلخصـــت أهـــداف الدراســـة فـــي اإلجابـــة عـــ   ،ومـــاعم    
مـــ  أهمهـــا: هـــل مـــرور المجتمـــع المصـــر. بفتـــرة زمنيـــة وتاريخيـــة  التسووواؤالت

ارتبط بتغيرات اقتصادية وسياسية هامة تولد عنها جـرائم اقتصـادية مسـتحدثة؟ 
وهل لذلك عالقـة  ،لى أ. مدى ساهم التغير االجتماعي في تغير نسق القيما  و 
 الفساد اإلدار.؟  ب
 

ولقــد اعتمــد الباحــث علــى نــوع الدراســة االرتباطيــة التــي تختبــر العالقــة        
تــابع وهــو  ، والثــانيالتغيــر االجتمــاعييتمثــل فــي مســتقل أولهمــا بــي  متغيــري  
ولقد استعا  الباحث بالمنهج التـاريخي والمـنهج المقـار  لتتبـع  ،الفساد اإلدار.

مجموعـة  إلىولقد استندت الدراسة  .مع المصر.، هذاالمراحل التاريخية للمجت
م  التقارير السنوية التي تهتم برصد الفسـاد بـالمجتمع المصـر. الصـادرة عـ  

مـ   ،وزارة العدل سأعوام مختلفة، ولقد انتهت الدراسة إلى مجموعة م  النتـائج
 أهمها : 

 
عـ   إ  الفساد ظاهرة اجتماعية ذات أبعـاد معقـدة ومتشـابكة وال يعبـر .1

 افــي المجتمــع المصــر. ويــزداد حجمهــ ةمنتشــر  يوهــ ،حالــة مرضــية أو مزاجيــة
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ســـوء اســـتغالل الســـلطة والرشـــوة  الفسووواد صووووربـــرز أســنة بعـــد اسأخـــرى ومـــ  
ضـــرار بالمـــال واالخـــتالس والســـرقة والتزويـــر واإلهمـــال فـــي أداء الوظيفـــة واإل

 لخ .إرض الدولة ...أالعام والتعد. على 

 

: للتأكيد على دور العوامـل اآلتيـة الدراسة نتهتا، لفسادا أسباب  وع .2
ـــى  ـــة والنـــزوع إل ـــة فـــي مجـــال العمـــل التـــي تتســـم بالمجامل العالقـــات االجتماعي
ـــب الســـلطة،  ـــة وســـيادة قـــيم الجشـــع والطمـــع وحـــب المـــال وطل ـــول التلفيقي الحل
واالرتفـــاع فــــي اسأســـعار وغــــالء المعيشـــة، والتعــــرض للظلـــم والقهــــر والشــــعور 

عي، إضافة إلى اتسـاع الهـوة بـي  اسأهـداف التـي يسـعى لهـا بالحرما  االجتما
  واسأســـاليب التـــي تقرهـــا الثقافـــة فـــي تحقيـــق اسأهـــداف الثقافيـــة، هـــذا و الموظفـــ

ناهيـــك عـــ  ضـــعف قبضـــة الدولـــة علـــى المؤسســـات اإلداريـــة واإلنتاجيـــة بهـــا 
تهــا فــي تفســير الفســاد ي)الرقابــة( فكــل هــذه متغيــرات أكــدت الدراســة علــى أهم

 ..اإلدار 

 

ال بــــد مــــ  النظــــر إلــــى  ،عليــــه ،الفســـاد منطلــــق مــــ  الموظــــف سأ و  .3
الظروف والضغوط التي يتعرض لها المـوظفي  فـي القطـاع العـام لنـتمك  مـ  

 وآثاره وطرق عالجه. فهم عوامل الفساد اإلدار.
 
الفسوواد اإلداري: بعنــوا ) الشــيخ"،ل آوأخيــرا الدراســة التــي تقــدم بهــا "خالــد     

، وكانـت دراسـة 2111( كافحتوه"نحو بنواء نمووذج تنظيموي"أنماطه، وسبل م
تطبيقية على المداني  بممارسة الفساد والمعنيي  بمكافحته في المملكة العربيـة 

: مــا منهــاإلجابــة عــ  مجموعــة مــ  اسأســئلة لولقــد هــدفت الدراســة  ،الســعودية
ســبل أنمــاط الفســاد الســائدة فــي المملكــة؟ ومــا اسأســباب الكامنــة وراءه ؟ ومــا ال

لمواجهتــــــه؟ ومــــــا المعوقــــــات التــــــي تواجــــــه مكافحتــــــه؟ وهــــــل اخــــــتالف  المثلــــــى
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خصــائص أفـــراد العينـــة لهـــا عالقـــة دالـــة باالتجاهـــات التـــي يتبنوهـــا حيـــال هـــذه 
 . (2116، ل الشيخآخالد  )الظاهرة؟
 

ولقـــد اســـتخدم الباحـــث أداتـــي االســـتبيا  والمقابلـــة فـــي اإلجابـــة عـــ  أســـئلة 
ه مــع عينــة العــاملي  فــي اسأجهــزة المدنيــة واسأمنيــة الدراســة فاالســتبيا  اســتخدم

أما المقابلة فقد اسـتخدمها مـع عينـة السـجناء  ،المعنية بمكافحة الفساد اإلدار.
ـــغ حجمهـــا ) ـــة  ،( مفـــردة84فـــي قضـــايا الفســـاد اإلدار. التـــي بل أمـــا حجـــم عين

( مفــردة مــوزعي  علــى قطاعــات 111العــاملي  فــي مكافحــة الفســاد فقــد بلــغ )
 أمنية مختلفة.وأجهزة 
 
 ،ولقـــد انتهـــت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــ  النتـــائج المهمـــة فـــي هـــذا الســـياق   

 منها: 
أكثر أنماط الفساد شيوعا م  وجهة نظـر المعنيـي  بمكافحـة الفسـاد أ   .1

وضــعف االلتــزام بســاعات  ،هــدر الوقــت العــامو الوســاطة، : فــي الســعودية هــي
نجــاز مصــالح خاصــة، لــإلدارة إل اســتخدام اسأجهــزة والمعــدات العائــدة، و الــدوام

فـــي و  .اشـــتغال الموظـــف العـــام بالتجـــارة دو  إذ  مســـبقو التحيـــز والمحابـــاة، و 
هي تسهيل عمليـات غسـل اسأمـوال،  انتشاراأنماط الفساد أقل   أ  المقابل تبيّ 

فشــــــاء و التواطــــــؤ مــــــع أصــــــحاب الجــــــرائم والمتهمــــــي ، و المخالفــــــة البريديــــــة، و  ا 
 شراء اسأصوات في االنتخابات.و منافسة، المعلومات السرية للجهات ال

 

  مـ  الدراسـة أ  ظـاهرة الفسـاد هـي نتـاج مجموعـة مركبـة مـ  كما تبـيّ  .2
ــــــأتي العوامــــــل  ــــــالعوامــــــل ت ــــــة اسأول ــــــي المرتب يليهــــــا العوامــــــل  ىاالقتصــــــادية ف

هـــــذا مـــــ  وجهـــــة نظـــــر  .وأخيـــــرا التنظيميـــــة االجتماعيـــــة فاإلداريـــــة فالسياســـــية
  أ  مـــ  وجهـــة نظـــر عينـــة الســـجناء فقـــد تبـــيّ  المعنيـــي  بمكافحـــة الفســـاد. أمـــا
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ارتفاع تكلفة المعيشة، وحب الترف، والطمع والجشع، وتدني اسأجور، وانعـدام 
العدالـــة فـــي المنظمـــات، ووجـــود ســـوق رائـــج للفســـاد، وغيـــاب القـــدوة الحســـنة، 

وجــــود شــــبكات منظمــــة للفســــاد،  ضــــعف أجهــــزة ومؤسســــات مكافحــــة الفســــاد،
 .ي أهم عوامل الفساد في السعوديةه غياب المساءلة اإلدارية

 

بــرز ســـبل مكافحـــة أولقــد رأت عينـــة المعنيـــي  بمكافحــة الفســـاد أ  مـــ   .3
هذه الظاهرة هي تربية النشء على اسأخالق اإلسـالمية، وتفعيـل دور اسأجهـزة 
الرقابيــــة، وترســــيخ مفــــاهيم الرقابــــة الذاتيــــة، وتفعيــــل دور المســــاءلة القانونيــــة، 

التعيــــي ، أمــــا عينــــة الســــجناء فيــــرو  أ  التوعيــــة  وتطبيــــق مبــــدأ الجــــدارة فــــي
اإلعالميـــة بمخـــاطر الفســـاد، واالهتمـــام بالتـــدريب وتفعيـــل الـــدورات، والتشـــهير 
بمــ  تثبــت إدانتــه فـــي الفســاد أيــا كانـــت مكانتــه هــي الســـبل اسأمثــل للحــد مـــ  

 انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السعود..

 
 
 
 
 

 الدراسات الليبية: . 3
التـي  ةهذا الرك  مـ  الدراسـة اسـتعراض بعـض الدراسـات الليبيـ يستهدف     

ولقد اعتمد الباحث في تصـنيفها علـى التسلسـل  ،تناولت بالبحث ظاهرة الفساد
التــاريخي أكثــر مــ  أ. معيــار بــالرغم مــ  أ  تلــك الدراســات تنتمــي إلــى فــروع 

أنهــا كمــا  ،منهــا اإلدار. ومنهــا االقتصــاد. ومنهــا االجتمــاعي ،علميــة متنوعــة
 :لها هتشمل بحوث نظرية ودراسات ميدانية، وفيما يلي عرض
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الواقووع منصــور"، و"مصــباح يــونس" دراســة عــ  ) يلقــد قــدم كــل مــ  "علــ     
اســــــتهدفت الدراســــــة اســــــتعراض أهــــــم  111(اإلداري فووووووي المجتمووووووع الليبووووووي

المشـــكالت التـــي يعـــاني منهـــا الجهـــاز اإلدار. بـــالمجتمع الليبـــي حيـــث انتهـــت 
الليبـــي يعـــاني مـــ  العديـــد مـــ   ى التأكيـــد علـــى أ  الجهـــاز اإلدار.الدراســـة إلـــ
أهمهـــا عـــدم وجـــود توصـــيف دقيـــق للوظـــائف تتحـــدد علـــى أساســـه  ،المشـــكالت

غلـــــب اإلجـــــراءات أالمســـــؤوليات، إضـــــافة إلـــــى التعقيـــــد اإلدار. الـــــذ. ينتـــــاب 
اإلداريــة، وانعــدام الحــوافز الماديــة والمعنويــة، هــذا ناهيــك عــ  ســيادة المصــالح 

شخصية وغلبة الفردية على سلوك واتجاهات المـوظفي  بـاإلدارة ممـا زاد مـ  ال
 .(12-12)علي منصور، ومصباح يونس،  انتشار الوالء الشخصي وانعدام المسؤولية

 
فــــــي التعيينــــــات ومــــــنح الــــــدرجات  كمـــــا بّينــــــت الدراســــــة أ  هنالــــــك خلـــــال     

أو قرابيــة أو حيــث تــتم هــذه العمليــات علــى أســاس معــايير شخصــية  ،الوظيفيــة
جهويــــة، فـــــبعض التعيينـــــات تـــــتم علـــــى أســـــاس العالقـــــة بـــــي  طالـــــب الوظيفـــــة 
والشــــخص المســــؤول، كــــذلك الحــــال بالنســــبة للتكليفــــات فــــي داخــــل المؤسســــة 

تتم في الغالب علـى أسـس غيـر موضـوعية، وهـذا مـا قـاد إذ باإلدارات الفرعية 
جــال اإلدارة إلــى انتشــار صــور الســلوك المخــالف للقــانو ، أ. المنحــرف فــي م

 الليبية.
 

مــ  الدراســات الليبيــة فــي مجــال دراســة الظــواهر الســلوكية المنحرفــة فــي      
"دراسوووة نـــويجي البــدر."  بعنـــوا إمجــال اإلداريــة تلـــك التــي أقامهـــا "عبــدالقادر 

111"ظوواهرة التسوويب فووي الجهوواز اإلداري ببلديووة بن ووازي
، وكانــت الدراســة  

ســيب اإلدار. والفســاد واإلهمــال ببلديــة الت تســتهدف الوقــوف علــى أهــم مظــاهر
بنغــــاز.، والكشــــف عــــ  أهــــم العوامــــل التــــي أدت إلــــى انتشــــار هــــذه الظــــواهر 
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االنحرافيــــة فــــي الوســــط الـــــوظيفي بهــــذه المدينــــة التـــــي تعــــد العاصــــمة الثانيـــــة 
 .(1113 )عبد القادر البدر.،لليبيا
 

ســـتها مـــ  ولقـــد انطلـــق "البـــدر." مـــ  افتـــراض أ  هـــذه الظـــاهرة ينبغـــي درا    
تبـــاع مـــدخل ســـلوكي قيمـــي، وال ينبغـــي النظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا ظـــاهرة اخـــالل 

إداريـــة صـــرفة، أ. بعيـــدة عـــ  الفعـــل االجتمـــاعي، فالفســـاد  مـــ  وجهـــة نظـــره 
ظــاهرة اجتماعيــة إنســانية تــتحكم فيهــا ظــروف البيئــة االجتماعيــة واالقتصــادية 

ت الدراسـة إلـى إرجـاع التي تعمل في ظلها تلك المنظمـات اإلداريـة، ولقـد انتهـ
غلــــب مظــــاهر ســــلوك التســــيب واالنحــــراف للــــنقص الــــذ. يعــــاني منــــه أغلــــب أ

الموظفي  في إشباع حاجاتهم اسأساسية والنفسية مـ  قبيـل الضـما  المسـتقبلي 
هم ومسـاعدتهم علـى شـق طـريقهم ئلمستوى جيد م  الحياة المعيشة وتعلـيم أبنـا

ل العمــل اإلدار....وغيرهــا مــ  فــي الحيــاة، وتحقيــق ذواتهــم وتقــديرها فــي مجــا
الحاجـــات النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية، وهـــذا مـــا دفـــع بعـــض المـــوظفي  
إلــــى تــــرك العمــــل والتهــــرب مــــ  المســــؤوليات، واســــتغالل الوظيفــــة فــــي خدمــــة 

 .  (1113 )عبد القادر البدر.،مصالحهم الخاصة
 
بعنـــوا   "، دراســـة حـــول التســـيب اإلدار.يـــونس يمحمـــد علـــ" أيضـــا، قـــدم     
 وقـد. 1115 التسيب اإلداري في الوظيفة العامة: أسبابه، آثاره، معالجتوه()

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع  أهـم مظـاهر االنحـراف اإلدار. واسأسـباب 
والعوامــل التــي تــدفع إلــى انتشــار تلــك اسأنمــاط مــ  الســلوك الــذ. يعتبــر تهاونــا 

ت الدراســـة علـــى عينـــة مـــ  فـــي أداء الواجـــب فـــي الوظيفـــة العامـــة، ولقـــد أقيمـــ
منهــــا  ،( وحــــدة تحليــــل414العــــاملي  بالقطــــاع العــــام بطــــرابلس ليبيــــا قوامهــــا )

( مـــ  الـــذكور والبـــاقي مـــ  اإلنـــاث، كمـــا توزعـــت العينـــة علـــى مراحـــل 431)
 .(1118 ،محمد يونس)ة مختلفة ومستويات تعليمية متنوعةيعمر 
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ــــى االســــ      ــــه عل ــــى ولقــــد اعتمــــد الباحــــث فــــي تجميــــع بيانات تبيا  إضــــافة إل
التقارير واإلحصاءات الصادرة ع  اللجنة الشعبية للمتابعـة والرقابـة كمصـادر 

، ولقــــــد تـــــرجم الباحــــــث مفهــــــوم التســــــيب اإلدار. فــــــي للبيانــــــات غيـــــر ميدانيــــــة
الـوالء للقبيلـة واسأسـرة و السلوكيات اآلتية:) الغياب، الوساطة وتبادل الخـدمات، 

ــــة،  ــــل الدول ــــي أداء الو قب ــــق والمعلومــــاتســــوء نظــــام و عمــــل، التبــــاطؤ ف ، التوثي
ـــوائح والقـــرارات المنظمـــة للعمـــل، و  همـــال تطبيـــق الل ـــة للعمـــل، و ا  النظـــرة الفراغي
همـــال بـــرامج التـــدريب،و العمـــال بالقطـــاع اإلدار.، حجـــم تضـــخم و  ســـوء نظـــام  ا 

 .(الحوافز
 
 أهمها:  ،ولقد انتهت الدراسة إلى مجموعة م  النتائج   

وجـود التسـيب اإلدار. كمظهـر سـلبي فـي  علـى% م  العينة 31 يؤكد .1
 التي يعملو  بها. اتاإلدار 

 

  أ  اسأكثر تعليما أكثر اقتناعا بوجود هذه الظـاهرة بـاإلدارة، كـذلك تبيّ  .2
كلما اتجهنا نحو المه  القيادية اتضح ازدياد التأكيـد علـى انتشـار هـذه 

 الظاهرة.

 

همــــال العمــــل بالتشــــريعات اإلداريــــة،أ .3 والوســــاطة    عــــدم االنضــــباط وا 
والمحســوبية، واســتغالل الوظيفــة للمصــالح الخاصــة، والتبــاطؤ فــي أداء 
العمــل، والتغّيــب والتــأخير المســتمر هــي أهــم مظــاهرة الفســاد التــي أكــد 

 على انتشارها أفراد العينة وهي مرتبة تنازليا.
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أما أفراد العينـة مـ  القيـاديي  فكـا  لهـم رأ. آخـر فـي ترتيـب أنمـاط أو  .4
فهم يرو  أ  التغيب والتأخر المسـتمر  ،يب اسأكثر انتشارامظاهر التس

يــأتي فــي المرتبــة اسأولــى يليــه إهمــال العمــل بالتشــريعات والقــواني ، ثــم 
التباطؤ في أداء العمل، فعدم االنضباط، ثم الزيارات االجتماعية أثنـاء 
الدوام، فالوساطة والمحسوبية، يليهـا اسـتغالل الوظيفـة لتحقيـق مصـالح 

 لخ.إ. خاصة..

 
 

اإلدارة والتنميووة فوووي كمــا قــدم "عمــر أكــريم عبــد النبــي" دراســة بعنــوا  )      
اســـتهدف فيهـــا كشـــف أبـــرز أنمـــاط االنحرافـــات الســـلوكية فـــي  1118 (ليبيوووا

مجال العمل اإلدار. وانحـراف الصـفوة وانتشـار بعـض مظـاهر السـلوك الفاسـد 
عيـــة فـــي ليبيـــا، ولقـــد فـــي مجـــال العمـــل اإلدار. وعالقـــة ذلـــك بالتنميـــة االجتما

انتهى الباحث م  دراسته بالتأكيـد علـى أ  هنالـك مجموعـة كبيـرة مـ  مظـاهر 
السلوك المنحرف في مجـال العمـل اإلدار. يرجـع وجودهـا وانتشـارها إلـى عـدد 
ــــي اإلدارة مــــ  قبيــــل اضــــطراب سياســــات التوظيــــف  مــــ  المظــــاهر الســــلبية ف

فة إلــى مشــكلة التضــخم فــي والتمكــي  وتوجيــه مخرجــات النظــام التعليمــي، إضــا
الجهاز الوظيفي على كافة المستويات بالقطاع العام، ناهيك ع  عدم وضـوح 
اسأهـــداف واالختصاصـــات وتـــداخل المهـــام واسأدوار التـــي يعـــاني منهـــا الجهـــاز 

)عمر عبـد سأساليب الحديثة في مجال اإلدارةاإلدار.، إضافة إلى عدم استخدام ا

 .(1118النبي، 
 

الباحــث أ  غيــاب التأهيــل الواجــب تــوفره للكــادر الــوظيفي فــي  كمــا بــي       
أغلب المؤسسات الحكومية والتدني الواضح لشروط التوظيـف والتعيـي  وتـولي 
المناصــب اإلداريــة والقياديــة أســهم كثيــرا فــي بــروز العديــد مــ  مظــاهر الســلوك 
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إلداريـة المنحرف في مجال اإلدارة منها مثال الالمباالة على كافة المسـتويات ا
وســيطرة الفئــات الصــفوية والجهويــة والقبليــة علــى العمليــات اإلداريــة بمــا فيهــا 

   لخ.اتخاذ القرارات والتعيينات والترقيات والمكافآت ...إ
 

إضــافة إلــى اســتغالل الوظيفــة العامــة لتحقيــق مكاســب شخصــية وانتشــار      
المشــروعة  الرشــوة واالخــتالس والوســاطة والمحســوبية وتقاضــي العمــوالت غيــر

بخاصــة فــي التعاقــد والمشــتريات ...إلــخ، وفــي اعتقــاد الباحــث أســهم هــذا كثيــرا 
في فشل مشـاريع التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وازديـاد العـبء الـذ. يعـاني 
منــــــه المــــــواط  وتــــــدني مســــــتوى الخــــــدمات االجتماعيــــــة الصــــــحية والتعليميــــــة 

 . (1118)عمر عبد النبي، واسأمنية...إلخ
 
 

  الدراســات التــي عنيــت بدراســة مشــكالت االقتصــاد الليبــي تلــك التــي ومــ    
ليبيوووووا والقووووورن الواحووووود تقـــــدم بهـــــا "ســـــيف اإلســـــالم معمـــــر القـــــذافي" بعنـــــوا )

، حيــــث بّينــــت الدراســــة أ  االقتصــــاد الليبــــي يعــــاني مــــ  2111 (والعشوووورين
العديد م  المشكل، م  أهمها هيمنة الدولة على النشاط االقتصـاد. وصـدور 

-1111عـــة مـــ  القـــواني  التـــي دعمـــت تلـــك الســـيطرة، وفـــي الفتـــرة مـــ مجمو 
انفـــتح االقتصــــاد علــــى النشــــاط الخـــاص أو اسأهلــــي حيــــث دخــــل إلــــى  1111

الميــدا  االقتصــاد. فــي مجــاالت مثــل التجــارة والصــناعات الخفيفــة والصــيد، 
مـدروس ومخطـط لـه، فلـم يكـ  منظمـا بالقـدر  يولم يك  على أساس اسـتراتيج

تسـبب فــي العديــد مـ  المشــاكل خاصـة فــي ظــل عـدم فهــم عميــق  الكـافي، ممــا
لمقــــوالت قائــــد الثــــور الــــواردة فــــي الكتــــاب اسأخضــــر مثــــل )شــــركاء ال أجــــراء، 
شــباع الحاجــات يــتم دو  اســتغالل الغيــر، ومقولــة أ  لكــل فــرد حصــته مــ   وا 
ثروة المجتمع...إلخ(، كما تمت إساءة تطبيـق اسأفكـار السياسـية التـي طرحتهـا 
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ة العالميـــة الثالثـــة لعـــالج المشـــكل السياســـي والمتمثلـــة فـــي الديمقراطيـــة النظريـــ
المباشــرة فــي شــتى المجــاالت اإلداريــة واالقتصــادية والسياســية ممــا أســهم كثيــرا 
فــــــي إيجــــــاد أشــــــخاص غيــــــر مــــــؤهلي  فــــــي إدارة بعــــــض المناصــــــب اإلداريــــــة 

 . (2112)سيف اإلسالم القذافي، الحساسة
 

نخفــاض مســتوى الكفــاءة اإلنتاجيــة وارتفــاع تكلفــة هــذا بــدوره مــا زاد مــ  ا     
اإلنتــاج وانخفــاض الجــودة، ويرجــع هــذا فــي تقــدير "ســيف اإلســالم" إلــى عــدم 
وجــود دراســات جــدوى وعــدم تــوفر العنصــر الرقــابي علــى تلــك اسأعمــال، وعــدم 
تطبيق الموازنـات فـي حسـاب التكلفـة، إضـافة إلـى افتقـار أغلـب المصـانع إلـى 

لتطـوير، وهـذا مـا زاد مـ  إسـاءة اسـتخدام المـوارد االقتصـادية إدارة التخطيط وا
، وفـي ظـل ذلـك انتشـرت ةوهدر اإلمكانات الماديـة ومصـادر الثـروة االقتصـادي

ـــل الرشـــوة  مجموعـــة مـــ  أنمـــاط الســـلوك الفاســـد فـــي مجـــال العمـــل اإلدار. مث
 )ســيفوالمحســوبية والالمبــاالة وانعــدام الجديــة واســتغالل المنصــب العــام ...إلــخ

 . (2112اإلسالم القذافي، 
 

على هذا النحو تفسر الدراسة ظاهرة الفساد اإلدار. بإرجاعـه إلـى الوضـع     
االقتصــــاد. العــــام للمجتمــــع الليبــــي وضــــعف نظــــام الرقابــــة المعمــــول بــــه فــــي 
المجتمــع وعــدم وجــود نظــام دقيــق فــي مشــروع الخصخصــة وضــعف أو انعــدام 

دار.، وعـــــدم االهتمــــام بالبحــــث العلمـــــي المنافســــة، والبيروقراطيــــة والتعقيــــد اإل
لمعالجــة المشــاكل االقتصــادية واإلداريــة، ومــ  هنــا اقترحــت الدراســة مجموعــة 
مـــ  التوصـــيات لعـــالج مجمـــل المشـــكالت التـــي يعـــاني مـــ  ويالتهـــا االقتصـــاد 
صـالح قطـاع التجـارة  الليبي منها، مثال، إعادة النظـر فـي السياسـات النقديـة وا 

لشــروط، ومعالجــة مشــكلة نقــص العمالــة بالــداخل والحــد وتحريــره مــ  القيــود وا
مــــ  هجــــرة العمالــــة غيــــر المؤهلــــة مــــ  الخــــارج واســــتقطاب اسأدمغــــة والعلمــــاء 
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والمفكــري ، وفــتح البــاب أمــام القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي تطــوير االقتصــاد 
الليبــي، إضــافة إلــى تطبيــق نظــام أجــور مــر ، وخفــض حجــم العمالــة بالقطــاع 

د على استقاللية النظام القضائي ودفعه نحـو مزيـد مـ  الشـفافية، العام، والتأكي
والتركيـــز التـــام علـــى النظـــام التعليمـــي وتطـــويره ودعمـــه، والتركيـــز أيضـــا علـــى 
تـــــوفير المعلومـــــات والبيانــــــات اسأساســـــية إلتمـــــام إجــــــراء البحـــــوث والدراســــــات 

 . (2112)سيف اإلسالم القذافي، االستراتيجية
 

يبية فـي هـذا الصـدد نجـد تلـك التـي قـدمها "ميسـر زهيـر وم  الدراسات الل     
"مفهوووم الفسوواد وأخالقيووات المهنووة العامووة فووي الطــاهي" دراســة تحليليــة حــول 

. ولقـد انتهـى منهـا إلـى التأكيـد علـى أ  أجهـزة 2113أجهزة اإلدارة في ليبيا" 
ا اإلدارة العامة بالمجتمع الليبي تعاني مـ  انتشـار العديـد مـ  صـور الفسـاد بهـ

مثلها في ذلك مثل العديد مـ  المجتمعـات الناميـة بخاصـة العربيـة، ولقـد حـول 
الطـــاهي ترتيـــب أهـــم صـــور الفســـاد انتشــــارا فـــي المجتمـــع الليبـــي تنازليـــا كمــــا 

 (2113 )ميسر الطاهي،يلي
 

الوســاطة، اســتخدام الممتلكــات العامــة فــي تحقيــق غايــات شخصــية فرديــة،     
المحابــاة، وعــدم المحافظــة علــى أوقــات العمــل  أو أســرية، أو عائليــة أو قبليــة،

الرســـمي، وســـوء معاملـــة المـــراجعي  وطـــالبي  الخدمـــة مـــ  المـــواطني ، وســـرقة 
ـــي  وظيفتـــي  عـــامتي  فـــي آ   المـــال العـــام، وقبـــول الهـــدايا العينيـــة، والجمـــع ب

فشاء أسرار العمل  .  واحد، وا 
 

را المعـــداني" إضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، قامـــا كـــل مـــ  "أشـــرف الفيتـــور." و"نـــو     
اعتمــد فيهــا علــى  2113 ()الفسوواد اإلداري فووي القطوواع العووامبدراســة بعنــوا  

ليبيــا، وانتهــت الدراســة إلــى بيــا   -الســجالت الرســمية للمحــاكم بمدينــة بنغــاز.
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أ  إجمالي عدد القضايا خالل اسأربع سنوات التي تمثل إطـار الدراسـة حـوالي 
( قضــــية كــــل ســــنة 111عــــادل )( قضــــية تمثــــل فســــادا إداريــــا، أ. مــــا ي461)

تحــدث فــي مدينــة بنغــاز. لوحــدها، ولقــد أكــدت الدراســة حــول مجــاالت الفســاد 
اإلدار. أ  هـــذه الظـــاهرة منتشـــرة أكثـــر فـــي مجـــال القطـــاع الخـــدمي، وقطـــاع 
اللجــــا  والمــــؤتمرات الشــــعبية، أمــــا القطــــاع الصــــناعي فقــــد بّينــــت الدراســــة أ  

)أشـــرف قـــل القطاعـــات انتشـــارا للفســـادالفســـاد ال يبـــدو واضـــح المعـــالم فيـــه فهـــو أ
  .(1113ر.، نورا المعداني، الفيتو 
 

ولقــد صــنفت الدراســة أنمــاط الفســاد اسأكثــر انتشــارا فــي شــعبية بنغــاز. فــي     
أربعـــــة نمـــــاذج أساســـــية هـــــي: إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة، وتشـــــمل هـــــذه الفئـــــة 

االخــتالس، )التزويـر، االحتيــال، اإلهمــال، عـدم المحافظــة علــى المـال العــام( و 
والكسب غير المشروع)التربح مـ  الوظيفـة العـام والرشـاوى( ، وأخيـرا الوسـاطة 

 والمحسوبية. 
 

األبعوووواد السووووببية بعنـــوا  )بحثــــا " عبـــد الســــالم بشــــير الـــدويبي" كمـــا قــــدم     
ـــى أهـــم  ،2118(لظووواهرة الفسووواد ـــة الوقـــوف عل ـــق فيهـــا مـــ  محاول ـــد انطل ولق

الل المــنهج التحليلــي للتراكمــات المعرفيــة اسأبعــاد الســببية لهــذه الظــاهرة مــ  خــ
ولقد حاول الباحـث الوقـوف علـى تفسـير اجتمـاعي  ،نيت بتفسير الفسادالتي عُ 

رجــع يــر. أ  هــذه النظريــة تُ  فهــو ،للفســاد مســتمد مــ  تحليــل النظريــة الوظيفيــة
اسأمـر الـذ. يـنعكس علـى  ،الفساد إلى حدوث خلل في بنـاء المجتمـع ووظائفـه

والســــلوكيات، فكلمــــا ازداد االعتمــــاد علــــى اللــــوائح والقــــواني   طبيعــــة العالقــــات
ــــة ارتفعــــت درجــــة ثقــــة العــــاملي  المســــؤولي  بعضــــهم  لتنظــــيم العالقــــات المهني

، 2118عبـد السـالم الـدويبي، ) ، مما ينعكس إيجابيا على مستوى أداء العمـلبعضال

21-31). 
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 ســيادة يســهم فــي اإلدارة  تــدخل العــرف والقبيلــة فــي إمــ  جهــة ثانيــة، فــ     

بــي  الصــفوة ، Given take Relationship عالقــات اسأخــذ والعطــاء
وهــذا الــنمط مــ  العالقــات يشــير إلــى تبــادل اإلداريــة وبــي  المــوظفي  العــامي ، 

حــد المســـؤولي  أفـــإذا مــا قـــدم  مــ  خـــالل اســتغالل الســـلطة الممنوحــة،المنــافع 
 ة مـا مقابـل تلـك الخدمـةمنه أ  يقدم له خدمـ انه سيكو  متوقعإف ،خدمة آلخر

 .(31-21، 2118عبد السالم الدويبي، )التي قدمها له
 

ــــا  أ  هنالــــك عالقــــة بــــي  التحــــديث  ،هــــذا      ولقــــد انتهــــى الباحــــث إلــــى بي
االجتمـــاعي والنمـــو الســـريع وبـــي  الفســـاد، حيـــث ُيحـــدث التحـــديث االجتمـــاعي 

لجديــــدة تغيــــرا فــــي القــــيم االجتماعيــــة ومصــــادر الــــدخل وظهــــور قــــوى الســــوق ا
والتوسع الحكومي، فإذا زادت نسبة الفرص السياسـية عـ  الفـرص االقتصـادية 

  النــاس ســيتجهو  إلـى الجانــب السياســي لتحقيــق منـافع اقتصــادية وهــذا مــا إفـ
 .(31-21، 2118عبد السالم الدويبي، ) يسهم في زيادة الفساد

 
حــد كبيــر  وعــ  أســباب الفســاد يشــير الباحــث إلــى أ  الالمركزيــة تســهم إلــى   

فــي انتشــار الســلوك الفاســد بــي  المــوظفي  حيــث تتعــدد قنــوات الصــرف المــالي 
  عـــدم إكـــذلك فـــ ،ويصـــعب تحديـــد آليـــات المتابعـــة والرقابـــة علـــى المـــال العـــام

كمــا أ   ،تحـر. الكفـاءة فـي تــولي المناصـب يسـهم هـو اآلخــر فـي نشـر الفسـاد
  اسأنانيـــــة الناتجـــــة عـــــ ةتغليـــــب المصـــــالح الشخصـــــية علـــــى المصـــــلحة العامـــــ

هـــذا  ،تبـــاع اسأفـــراد للســـلوك الفاســـداوضـــعف االنتمـــاء االجتماعيـــة ينـــتج عنهـــا 
ناهيـــك عـــ  الصـــراع بـــي  المصـــلحة العامـــة والمصـــلحة الخاصـــة حيـــث يســـود 

كمـا ، وبهـذا يبـيح اسأفـراد حرمـة المـال العـام ،شـعور الخلـط بـي  العـام والخـاص
لفسـاد اإلدار. تتمثــل يشـير الباحـث فـي نهايـة بحثـه إلـى مجموعـة مـ  عوامـل ا
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غيــــــاب الــــــوازع الــــــديني وفشــــــل واضــــــطراب أســــــاليب التربيــــــة والتنشــــــئة فــــــي : 
عبــد الســالم ) االجتماعيــة، وتــدخل المؤسســات العالميــة والمحليــة فــي إفســاد الذمــة

 .  (31-21، 2118الدويبي، 
 

التنميوة أيضا هنالك البحث الذ. قدمه "المختار محمد إبراهيم" بعنـوا  :      
، الذ. انطلق فيـه مـ  2225اد في ظل تدهور القيم )تحليل اجتماعي(والفس

اسأمــر  ،افتــراض أ  التنميــة غيــر المتوازنــة تخلــق درجــة مــ  التــدهور فــي القــيم
الــذ. يزيــد مــ  احتماليــة شــيوع الفســاد بــي  أفــراد المجتمــع، ولقــد انطلــق البحــث 

عمـوميي "، م  تعريف الفساد على أنـه: "انحـراف أخالقـي لـبعض المسـؤولي  ال
هـــذا ولقـــد اعتمـــد الباحـــث فـــي إثباتـــه لوجهـــة نظـــره عـــ  عالقـــة الفســـاد بـــالتغير 
والتحضر، خاصة، على نظرية اب  خلدو  حـول نشـؤ العمـرا  وتشـكل الدولـة 

وصـــراع التغير نحـــو التحضـــر يـــؤد. إلـــى حـــدوث خلـــل فـــوالعمـــر االفتراضـــي، 
 . (13-31اهيم، )المختار إبر  قيمي يكو  مدخال النتشار الفساد في المجتمع

 
هذا ولقد استعرض الباحث بعـض مالمـح المشـروع التنمـو. فـي ليبيـا حيـث    
  أ  هذا المشروع قد فشل في تحقيق أهدافه نظرا لعدم استجالء القيم التـي بيّ 

قام عليهـا ذلـك المشـروع، إضـافة إلـى فشـله فـي خلـق قـيم جديـدة تـدعم وتسـاند 
ـــك المشـــروع التنمـــو. العـــام، ب أرد الباحـــث  ا،كلمـــات أكثـــر وضـــوحاســـتمرار ذل

بـــأ  مشــاريع التنميـــة االجتماعيـــة التــي أقيمـــت فـــي المجتمــع الليبـــي لـــم  :القــول
تطل القاعـد االجتماعيـة )مـ  قـيم ومعـايير وتقاليـد وثقافـة عامـة( بـل اقتصـرت 

فشـل ذلـك المشـروع لـذا  ،آثارها على البعد الماد. االقتصـاد. بالدرجـة اسأولـى
ثر هذه االتنمو.  إحداهما تنبذ الفسـاد ،لحالة م  عدم التواز  نشأت ثقافتا ، وا 

غيــر مقبــول أو مســتهج ، والثانيــة تقبلــه وتــراه  منحرفــاوتحاربــه وتعتبــره ســلوكا 
وهنــــا تظهــــر الشخصــــيات  ،وســــيلة مــــ  وســــائل تحقيــــق اسأهــــداف والطموحــــات
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يم، )المختـار إبـراهوالتي تنسـاق بسـهولة إلـى تبنـي السـلوك الفاسـد ،المضطربة قيميا

31-13) . 
 

مــ  القــواني  والتشــريعات التــي صــدرت  ةمجموعــ" المختــار"كمــا اســتعرض     
 ،محاربــة الفســاد والتصــد. لــه والتــي اســتهدفتتــرة زمنيــة ليســت بالقريبــة فمــ  

  هـذه القــواني  لـم تــنجح فـي مواجهــة تلـك الصــور إفــ "المختـار"وعلـى حــد رأ. 
أ  المعــدل  علــىمــا يــدل ذلــك ورب ،اسأفــراد الفاســدي  رغبــاتمــ  الفســاد وكــبح 

لهـــــم نفـــــوذ مـــــؤثر فـــــي مجـــــال عملهـــــم  موظفـــــو اسأكبـــــر مـــــ  الفســـــاد يرتكبـــــه 
ياقــات بيضــاء( اسأمــر الــذ. يســوغ لهــم اإلفــالت مــ  العقوبــة  و)ذو  ومؤسســاتهم

 . (13-31)المختار إبراهيم، بسهولة
  
 
أ  حالــــــة المجتمــــــع الليبــــــي ال تختلــــــف عــــــ   يــــــرى وعــــــ  عوامــــــل الفســــــاد،   

العالميـة وبخاصـة العـالم النـامي، حيـث تتشـابك العوامـل االجتماعيـة المنظومة 
واالقتصـــادية، والتربويـــة، والسياســـية، والنفســـية، والثقافيـــة مـــع بعضـــها الـــبعض 

وفي هذا الصدد يشير الباحث إلـى  ،منها عند تفسيره بحيث ال يمك  عزل أ.  
اد في المجتمـع جملة م  العوامل انتهى إلى التأكيد على دورها في تفشي الفس

 :  (13-31)المختار إبراهيم، هيو  ،الليبي
 

 الكثيــــــر مــــــ   تجعلــــــة، وانعــــــدام الفــــــرص االقتصــــــادية والفاقــــــ ،العــــــوز
 المسؤولي  يلجأو  إلى المال العام لتحقيق مطامحهم وأهدافهم. 

  الضـــغوط االجتماعيـــة التـــي تمـــارس علـــى المســـؤولي  بمـــا يـــدفعهم إلـــى
ية إلرضــاء مــ  تــربطهم بهــم عالقــات تجــاوز الضــوابط القانونيــة الشــرع

 لتحقيق مكانة اجتماعية.
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  .االستخفاف بالقواعد التنظيمية المنظمة للمجتمع ومؤسساته 

 ثقافة الشـارع علـى سـلوكيات بعـض المتعلمـي  والمثقفـي  بـدال مـ   ةغلب
 حدوث العكس. 

  تجاهــــل ممارســــات بعــــض اسأفــــراد المســــؤولي  الــــذي  ثبــــت تــــورطهم فــــي
دت هوة بي  القانو  والتطبيق الفعلي لـه، اسأمـر الـذ. الفساد، بحيث وج

 على الفساد. ي شجع الكثير 

 وقـــوة  ،العـــرفوغلبـــة ، فـــي مجـــال العمـــل ســـيادة العالقـــات االجتماعيـــة
 النزعة القبلية، وانعدام الوعي الثقافي بأخالقيات المهنة.

 وغلبـــة النزعــة الماديـــة علــى القـــيم المعنويـــة ،تــدهور القـــيم االجتماعيــة، 
التكالــــب علــــى االكتنــــاز وتكــــديس الثــــروة بغــــض النظــــر عــــ  أســــاليب و 

 تجميعها. 

 
وينهي الباحث بحثه بالحديث ع  مظاهر الفساد حيث يشير إلـى أ  هـذه     

ــــف قطاعــــات المجتمــــع وبالمســــتويات االجتماعيــــة  الظــــاهرة منتشــــرة فــــي مختل
اطي تعــ الفسوواد االجتموواعي مووثالوالتعليميــة والخــدمات الصــحية، ومــ  أنمــاط 

مستوم الخدمات المخدرات وشرب الخمور، والزنا والسرقة والدعارة، أما على 
فيشــــير الباحــــث إلــــى وجــــود فســــاد فــــي إجــــراءات التســــجيل، وقبــــول  التعليميووووة

وتنســيب الطـــالب الجــامعيي ، والعقوبـــات المتعلقــة بتأديـــب الطــالب، والتزويـــر 
اد فوووي المجوووال صوووور الفسوووفـــي النتـــائج والشـــهادات والمـــؤهالت العلميـــة. أمـــا 

فيذكر منها الباحث مثال: التالعب بالمعدات الطبية، ضـعف الجهـاز  الصحي
اإلدار. ممــا ترتــب عليــه عــدم كفايــة وكفــاءة الخــدمات الصــحية ممــا نــتج عنــه 

المــــواطني  إلــــى العــــالج بالخــــارج، والتالعــــب  ولجــــوءكثــــرة اسأخطــــاء الطبيــــة، 
اسأدويــــة والمعــــدات، والتالعــــب بالتقــــارير الطيبــــة، والمتــــاجرة فيهــــا، والمتــــاجرة ب

  .(13-31)المختار إبراهيم، لخإبفواتير الشراء...
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العالقووة ولقــد قــدمت "نــورا عبــد القــادر" دراســة إداريــة عــ  الفســاد بعنــوا  )    

بين العوامل التنظيمية والفسواد اإلداري دراسوة ميدانيوة للمووظفين بالشوركات 
حيـث اسـتهدفت هـذه الدراسـة رصـد ، 2118الخدمية العاموة بشوعبية بن وازي(

أهــم مظــاهر الفســاد اإلدار. وأبــرز صــورة المنتشــرة فــي واقــع القطــاع الخــدمي 
العــام، يليــه قطــاع اللجــا  الشــعبية، كمــا اســتهدفت هــذه الدراســة اختبــار مــدى 
عالقة الفساد اإلدار. ببعض العوامل التنظيمية مثـل، طـرق وأسـاليب التعيـي ، 

ات واسأجهــــزة الرقابيــــة، ونظــــم التعويضــــات، ومــــ  هنــــا والترقيــــة، وفعاليــــة اسأدو 
انطلقـــت هـــذه الدراســـة مـــ  فرضـــية عامـــة مفادهـــا أ  هـــذه العوامـــل التنظيميـــة 
تؤد. دورا بارزا في انتشار الفسـاد اإلدار. فـي مجـال العمـل الخـدمي بالقطـاع 

 . (2118نورا المعداني، )العام
 
ســـة فـــي :) الوســـاطة ومحابـــاة ولقـــد ُعـــرف الفســـاد اإلدار. إجرائيـــا بهـــذه الدرا  

اسأقــــارب واسأصــــدقاء، واإلهمــــال وعــــدم المحافظــــة علــــى المــــال العــــام، وســــرقة 
ســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة(، ولقـــــد أقيمـــــت الدراســـــة  واخـــــتالس المـــــال العـــــام، وا 
الميدانية على عينة م  الموظفي  العـاملي  بالشـركات الخدميـة العامـة العاملـة 

 ( مفردة.361بنطاق شعبية بنغاز. قوامها )
 

ولقــد تمخـــض عـــ  هـــذه الدراســـة وجــود مظـــاهر متعـــددة للفســـاد بالشـــركات     
ســـاءة اســـتعمال  التـــي تمثـــل مجتمـــع الدراســـة، مـــ  أهمهـــا الوســـاطة والمحابـــاة وا 
السلطة واختالس المال والسـرقة، كمـا تبـّي  مـ  الدراسـة أ  العوامـل التنظيميـة 

ا بالفســاد اإلدار. المنتشــر التــي اهتمــت بهــا الدراســة ذات عالقــة دالــة إحصــائي
في الشركات الخدميـة، كمـا بّينـت الدراسـة أ  هنالـك عوامـل اجتماعيـة وثقافيـة 
واقتصادية أخـرى ذات أهميـة فـي تفسـير ظـاهرة الفسـاد اإلدار.، مثـل، ضـعف 
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الــــوازع الــــديني، واالبتعــــاد عــــ  تعــــاليم الــــدي  اإلســــالمي، وغيــــاب دور القيــــادة 
وعــدم كفــاءة أغلــب اسأعضــاء المصــعدي  سأمانـــة  اإلداريــة الرشــيدة والحكيمــة،

اللجا  الشـعبية، وافتقـار بعضـهم إلـى التخصصـية والخبـرة المهنيـة وخضـوعهم 
إلى تـأثيرات عوامـل شخصـية وقبليـة واجتماعيـة مختلفـة، هـذا ناهيـك عـ  عـدم 

  .(2118ا المعداني، )نور االستقرار اإلدار. ووجود ونظام إدار. مستقر 
 
 : واألفكار المستفادة منها الدراسات السابقةالتعليق على  .3

السـابقة أنهـا لـم تركـز بشـكل واضـح ودقيـق  الدراسـاتغلـب أيالحظ علـى      
التــي تـدفع بـالموظفي  إلـى ارتكـاب مثــل  االجتماعيـة علـى البحـث عـ  العوامـل

بعضــها بالبحــث عــ   ىفــاكتف، المــوظفي  ىهــذا الســلوك المخــالف والجــانح لــد
د وصوره وأنماطه م  خالل تحليل التقـارير الرسـمية أو مـ  مدى انتشار الفسا

خــــــالل التحليــــــل المنطقــــــي والعقالني)الكيفــــــي( للجرائــــــد التــــــي تعرضــــــت لهــــــذه 
، أو مــ  خــالل اســتعراض اآلراء واالتجاهــات العامــة للمــواطني  حــول الظــاهرة

ومــ   .هــذا مــ  جهــةهــذه الظــاهرة ومــدى انتشــارها وآثارهــا وســبل الحــد منهــا، 
يشـير إلـى سـوء  اغلـب الدراسـات اعتبـرت الفسـاد سـلوكأ أ يالحظ  ،يةجهة ثان

جـل تحقيـق مصـالح شخصـية ماديـة أاستخدام السـلطة الممنوحـة للشـخص مـ  
أو غيــر بشــكل مباشــر ، أقاربــهلــه أو سأحــد أفــراد أســرته أو  ،كانــت أو معنويــة

تلـــك الدراســـات تكـــاد تخلـــط بـــي  أنـــواع الفســـاد  بعـــضمباشـــر. كمـــا يالحـــظ أ  
 هما:  وربما يرجع ذلك إلى أمري  ،لخإياسي واالقتصاد. واإلدار.... الس
 

تداخل جوانب المفهوم وتشـابكها بحيـث تـرتبط أنمـاط هـذا السـلوك  :لهماأو     
بعضــــها بــــالبعض اسأخــــر كــــأ  يــــرتبط الفســــاد السياســــي بالفســــاد االقتصــــاد. 

 .واسأخير بالفساد اإلدار. فيؤثر فيه ويتأثر به
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لــم تركــز علــى التعريــف  أنهــا غلــب الدراســاتأ علــىيالحــظ  أنــه :هموواوثاني    
اإلجرائــــي الــــدقيق للفســــاد وتحديــــد عمليـــــة القيــــاس إذ يفتــــرض أ  يــــتم تحديـــــد 

لســلوكيات التــي تعتبــر فســادا فــي الدراســة منــذ البدايــة ومــ  ثــم تحديــد عمليــة ا
جليــا علــى بعــض  بــدافقــد  ،قيــاس تلــك النمــاذج بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر

ات أنهـــا اهتمـــت بقيـــاس آراء المبحـــوثي  واتجاهـــاتهم ووعـــيهم بالظـــاهرة الدراســـ
محل الدراسة)الفساد( دونما التركيز على مدى ممارسـة هـؤالء المبحـوثي  لتلـك 

 إجرائيــاومعرفــة مــدى امــتالكهم هــذا الخاصــية بحيــث تقــاس قياســا  الســلوكيات
 .دقيقا
 

ه الظــاهرة مــ  كمــا يالحــظ علــى بعــض الدراســات أنهــا قــد تعرضــت لهــذ      
خــالل  مــدخل معــي  مســتقل سياســيا كــا  أو اقتصــاديا أو إداريــا أو اجتماعيــا، 
ولــم يتســ َّ للباحــث الحصــول علــى دراســات اجتماعيــة تحديــدا تــربط بــي  هــذه 
المداخل االقتصادية واإلدارية والقانونية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية في 

ه الدراسة  للوصول إليه وتمتاز به ع  تفسير هذه الظاهرة، وهذا ما تطمح هذ
 الدراسات التي سبقتها.

 
 تســـعىكونهـــا  إضـــافته يتمثـــل فـــيهـــذه الدراســـة إ  الجديـــد الـــذ. تحـــاول      

كما أنها ترنو إلـى اتخـاذ  ،التخاذ مدخل متعدد العوامل في فهم الفساد اإلدار.
البيانــات  المــوظفي  العــاملي  بالقطــاع العــام وحــدة تحليــل يهــتم الباحــث بجمــع

وذلـــك مـــ  خـــالل  ،منهـــا وعنهـــا، إذ ســـيتم قيـــاس الفســـاد عنـــد وحـــدات التحليـــل
ــــاس الــــذ. طــــوره الباحــــث لهــــذا الغــــرض وهــــو يعتمــــد علــــى  مــــدخلي  أو المقي

محــــوري ، اسأول يتعلـــــق بــــالقيم واالتجاهـــــات واالعتقـــــادات التــــي تـــــدعم قناعـــــة 
م بـالتركيز علـى والثـاني يهـت ،)مـدخل قيمـي( متبنيها بالسلوك الفاسد والمنحرف
 مــاومــ  خــالل  ،رض الواقع)مــدخل ســلوكي(أإبــداء الســلوك الفاســد فعليــا علــى 
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الحكـم علـى مـدى  م  درجات علـى هـذا المقيـاس يـتميتحصل عليها المبحوث 
، بكلمات أخرى تسعى الدراسـة إلـى بنـاء مقيـاس استعداده للفساد واتجاهه نحوه

  لظاهرة الفساد اإلدار..
 

كوحـدة تحليـل لهـذه الدراسـة مـ  رة التركيـز علـى الموظـف ولقد جـاءت فكـ     
إجمــالي المــوظفي  مــ  هنــا فــإ  و  ،أ  الموظــف هــو المعنــي بالظــاهرة منطلــق

سأنهم هم مـ  يمارسـو   ،تفسير هذه الظاهرةفهم و هو المجتمع اسأمثل لقياس و 
، وم  جهة ثانية فإ  الفساد عبارة ع  سـلوك وليس عامة الناس ،هذا السلوك

ل يرتكب بمحض اإلرادة الشخصـية؛ لـذا فـإ  دراسـته علـى مسـتوى الفـرد أو فع
 .سيكو  أكثر أهمية

 
غلـــب الدراســــات أاتضــــح أ   الكامنــــة وراء انتشـــار الفســـاد وعـــ  العوامـــل     

أكــدت علــى مــدخل متعــدد العوامــل فــي تفســير هــذه الظــاهرة يــأتي فــي مقــدمتها 
والثقافيـــة ومـــ  ثـــم العوامـــل  ويليهـــا العوامـــل االجتماعيـــة ،العوامـــل االقتصـــادية

أمـا فـي تفصـيل تلـك العوامـل فقـد تباينـت الدراسـات وتعـددت العوامـل  ،اإلدارية
غلبهــا علــى أهميــة تــدني أجــور المــوظفي  وغــالء المعيشــة، أغيــر أنهــا أكــدت 

واعــتالء الــوالء للقبيلــة عــ  الــوالء للمجتمــع، وانتشــاء قــيم تــدعم العمــل بالســلوك 
الطموحــات واسأهــداف وبــي  الوســائل المتاحــة، وعــدم الفاســد، ووجــود هــوة بــي  

وضــع الشــخص المناســب فــي المكــا  المناســب، وغيــاب القــدوة الصــالحة فــي 
وتــــدخل جهــــات مــــ  خــــارج اإلدارة فــــي صــــنع القــــرار، وغيــــاب  ،مجــــال العمــــل

 لخ .إالحوافز أو عدم عدالة توزيعها...
 

 أ. اسأنمـــاط يـــا بفقـــد تباينـــت الدراســـات حـــول  ،أنمـــاط الفســـاد مـــا عـــ أ      
ســـوء  هـــي ففـــي إحـــدى الدراســـات تبـــّي  أ  أبـــرز صـــور الفســـاد ،أكثـــر انتشـــارا
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واإلهمـال فـي أداء  ،والتزوير ،والسرقة ،واالختالس ،والرشوة ،استغالل السلطة
فـي حـي  أكـدت رض الدولـة، أوالتعد. علـى  ،ضرار بالمال العامواإل ،الوظيفة

اسأولــى يليهــا المحســوبية والوســاطة دراســة أخــرى أ  الرشــوة قــد أخــذت المرتبــة 
 وم  ثم االختالس والتزوير ثم استغالل المنصب الوظيفي، وأخيرا االبتزاز.

 
 

والجــدير بالــذكر، أ  عــدد مــ  الدراســات الســابقة أكــدت خــالل بحثهــا عــ      
تفســـير ظـــاهرة الفســـاد اإلدار. علـــى دور بعـــض المتغيـــرات االجتماعيـــة، منهـــا 

أو الـذ. يعـاني مـ  تفـاوت فــي  مواعي غيوور المتووازنالضوبط االجتمـثال نظـام 
تطبيق اإلجراءات التأديبية على المخالفي  وفقا لمعايير شخصـية أو اعتبـارات 
غيــر قانونيــة ممــا يــنجم عنــه شــعور قــوى بعــدم العدالــة، اسأمــر الــذ. يقــود إلــى 

 االنحراف االجتماعي.
 

مــ  الصــفوة  لــدى بعــض المـوظفي ، خاصــة بوواالغترابكـذلك فــإ  الشــعور     
اإلدارية، قد يفسـر جـزءا كبيـرا مـ  تعـاطي الفسـاد اإلدار. وانتشـاره فـي الوسـط 
اإلدار.، وهذا الشعور ناجم ع  عـدم العمـل فـي مجـال اإلدارة بمبـدأ الشـخص 
ـــة نـــاتج عـــ   المناســـب فـــي المكـــا  المناســـب، فـــاالغتراب فـــي مثـــل هـــذه الحال

وا فيهــا وعملهــم فــي انفصــال اسأشــخاص عــ  تخصصــاتهم اسأصــلية التــي تــأهل
بواجبــات اسأدوار  يفقوودهم المعرفووةمجــاالت ال عالقــة لهــا باختصاصــاتهم ممــا 

وحقوقهــا، إضـــافة إلـــى ســيادة المعـــايير الشخصـــية علــى الموضـــوعية فـــي تقلـــد 
المناصــب اإلداريــة وتوزيــع الحــوافز، وهــذا مــا قــد يترتــب عليــه ضــعف كفــاءتهم 

كـو  لهـم وجـود إال بشـكل صـور.، وأدائهم سأدوارهم أو انسـحابهم أصـال، فـال ي
خاصـــة إذا ســـاد لـــديهم  الشـــعور بفقـــدا  الســـيطرة علـــى المهـــام واسأدوار التـــي 
يقومو  بها في المؤسسـة نتيجـة تـدخل المـدراء أو أطـراف مـ  خـارج المؤسسـة 
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التــي تمنحهــا لهــم الوظيفــة، وهــذا  يسوولبهم الحريووةفــي صــنع تلــك القــرارات ممــا 
أهــداف مؤسســتهم وتكــوي  اتجــاه ســالب حيالهــا، بــدوره يقــود إلــى اغتــرابهم عــ  

 اسأمر الذ. يقود المؤسسات إلى فشلها في تحقيق أهدافها.
 

هذا على مستوى الصفوة اإلدارية، أما على مستوى عامـة المـوظفي  فـإ       
شعور عدم العدالة والظلم وعدم المساواة في تطبيـق القـواني  واللـوائح المنظمـة 

،  يســـوقهم إلـــى تبنـــي اتجاهـــات ســـلبية حيـــال العمـــل للعمـــل، وتوزيـــع الحـــوافز
ـــه انعـــزالهم النســـبي عـــ  العمـــل  واسأهـــداف العامـــة للمؤسســـة، ممـــا يترتـــب علي
واغترابهم عنه، اسأمـر الـذ. قـد يـدفع بعضـهم إلـى تبنـي اتجاهـات تـدعم العمـل 
بالفســاد مــ  منطلــق ســعيهم نحــو تحقيــق العدالــة التــي يرونهــا مفقــودة فــي تلــك 

 المؤسسة.
 
بي  الجماعـات والثقافـات والقـيم الجديـدة والقديمـة قـد  حالة الصراعكما أ      

تفســر انتشــار الفســاد اإلدار. بــذلك المجتمــع، وينــتج هــذا الصــراع فــي الغالــب 
كنتيجــــة لموجــــات التغيــــر االجتمــــاعي الســــريعة التــــي تصــــيب مكونــــات البنــــاء 

تقليديــة وأخــرى  االجتمــاعي، فتخلــق حالــة مــ  االزدواجيــة فــي القــيم فنجــد قيمــا
حديثـــــــــــة، كمـــــــــــا تصــــــــــــيب المعـــــــــــايير االجتماعيـــــــــــة بحالــــــــــــة مـــــــــــ  البهتــــــــــــا  
والضــــــعف)الالمعيارية(، ممــــــا يفقــــــدها قــــــدرتها علــــــى ضــــــبط الســــــلوك والفعــــــل 
االجتماعي وتوجيهه، أيضـا، فـإ  الصـراع بـي  الشـرائح االجتماعيـة أو الفئـات 

اإلدار.،  أو الطبقـــات االجتماعيـــة، أو بـــي  القبائـــل قـــد يـــؤثر فـــي ســـير العمـــل
ــــي  المــــوظفي   ــــة ب ــــى طبيعــــة العالقــــات االجتماعي ــــنعكس الصــــراع عل حيــــث ي
فيصـــــيبها بدرجـــــة مـــــ  التفكـــــك الخـــــتالف انتمـــــاءاتهم الجهويـــــة أو الفكريـــــة أو 

 العقائدية أو القبلية.
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 الت يورويبدو أ  هنالك شبه اتفاق بي  الدراسات السـابقة علـى دور عامـل     
دار.، حيـــث تبـــّي  أ  التغيـــر والتبـــدل الـــذ. فـــي تفســـير الفســـاد اإل االجتمووواعي

عاشـــته أغلـــب مجتمعـــات العـــالم النـــامي أســـهم فـــي خلـــق بيئـــة خصـــبة للفســـاد 
اإلدار.، فقــد تســبب التغيــر الســريع والعميــق فــي خلــق حالــة مــ  عــدم التــواز  

فــي البنــى والــنظم االجتماعيــة لتلــك المجتمعــات، ممــا انعكــس ســلبا  رواالســتقرا
تماعية بما فيهـا نظـام الضـبط االجتمـاعي، خاصـة القـيم على عمل النظم االج

ــــد مــــ  صــــور  ــــى تطــــور العدي ــــاد إل ــــدوره مــــا ق ــــة، وهــــذا ب والمعــــايير االجتماعي
 االنحراف والجريمة والفساد.  

 
حالووووة مــــ  جهــــة أخــــرى انتهــــت بعــــض الدراســــات إلــــى نتيجــــة مفادهــــا أ      

التـــي تعيشـــها وذات المســـتوى المتـــدني مـــ  اإلنجـــاز  التنميوووة غيووور المتوازنوووة
ـــــك  ـــــل للفســـــاد بتل ـــــامي يمكـــــ  أ  تفســـــر االنتشـــــار الهائ أغلـــــب دول العـــــالم الن
ـــدفع الكثيـــر مـــ   ـــواز  التنمـــو. ت المجتمعـــات، فمثـــل هـــذه الحالـــة مـــ  عـــدم الت
العقــول والقــوى العالمــة المؤهلــة للهجــرة إلــى الــدول ذات المســتوى االقتصــاد. 

تمـــع، وفـــي مثـــل هـــذه اسأفضـــل، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى مســـيرة تنميـــة ذلـــك المج
المجتمعــات يزيــد عــدد المخفقــي  فــي تحقيــق أهــدافهم وطموحــاتهم وترتفــع نســبة 
مــ  هــم تحــت خــط الفقــر، وهــذا مــا يقــود إلــى ارتفــاع معــدالت تعــاطي الســلوك 
الفاســد، خاصــة إذا مــا ســاد بــي  اسأفــراد اتجــاه يحّمــل المجتمــع مســؤولية ذلــك 

 اإلخفاق في تحقيق الطموحات واسأهداف. 
  
اتضــــح أ  الفســـاد ظــــاهرة قــــد انتشــــرت الدراسووووات الليبيووووة  ومـــ  تحليــــل      

وســادت فــي الجهــاز اإلدار. الحكــومي، ومــ  أبــرز صــورها التســيب واإلهمــال 
ــــــي العمــــــل، وغيــــــاب المســــــؤولية والجديــــــة)الالمباالة(، والرشــــــوة، والتزويــــــر،  ف
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واالخــــتالس، واالبتــــزاز، واســــتغالل الوظيفـــــة فــــي تحقيــــق مكاســــب شخصـــــية، 
 لسرقات، والتحايل في الفواتير والتوريد.وا
 
 

ويرجــع بعــض البــاحثي  تفشــي هــذه الظــاهرة فــي المجتمــع الليبــي لعــدد        
م  العوامل على رأسها التغير والتحديث االجتماعي واالقتصـاد. الـذ. شـهده 
المجتمع الليبي والذ. ساهم في ضعف الضبط االجتمـاعي، النـاتج بـدوره عـ  

التقليديـة جـراء الحداثـة، وبهتـا  المعـايير االجتماعيـة وغلبـة حالة ضعف القـيم 
ـــة فـــي  الفرديـــة، وجمـــوح الطمـــوح المـــاد.، وتـــدخل العالقـــات االجتماعيـــة القبيل
صــــنع القــــرار اإلدار.، وغيــــاب الرقابــــة، وضــــعف االلتــــزام بالقــــانو ، وضــــعف 
الدخل الشهر. للموظفي ، والعمل بمعايير غير موضـوعية فـي تقلـد المناصـب 

داريـــة وعـــدم وجـــود عدالـــة فـــي توزيـــع الحـــوافز اإلداريـــة ممـــا أدى إلـــى تـــدني اإل
 مستوى كفاءة الكادر الوظيفي. 

 
 

كمــا تبــّي  أيضــا، أ  قطــاع الخــدمات أكثــر القطاعــات معانــاة مــ  مشــكلة     
الفسـاد اإلدار.، يليــه قطــاع اللجــا  الشــعبية، مــع العلــم بــأ  الفصــل بــي  هــذي  

ذلــك  -إ  لــم يكــ  مســتحيال -احيــة العمليــة صــعبالقطــاعي  قــد يبــدو مــ  الن
سأ  قطاع الخدمات في ليبيا ُيدار م  خالل لجا  مصـعدة شـعبيا مثـل اللجنـة 
الشــــــــــعبية للتعلــــــــــيم والصــــــــــحة واسأمــــــــــ  والضــــــــــما  االجتمــــــــــاعي، والشــــــــــباب 
والرياضــة..إلخ، وفــي تقــدير الباحــث هــذا مــا يجعــل مــ  الصــعب الفصــل بــي  

للجـا  الشـعبية، أمـا قطـاع الصـناعة فقـد تبـّي  قطاعي الخـدمات االجتماعيـة وا
 أنه يأتي في المرتبة الثالثة م  حيث انتشار الفساد.    
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 الثالثالفصل  
 )الفساد اإلداري بالمجتمع الليبي: المالمح، والمؤشرات(  

 
 : المؤشرات الكمية والكيفية للفساد اإلدار. بالمجتمع الليبي.أوال
 عض قضايا الفساد بالمجتمع الليبي.: تحليل لبثانيا
 : لمحة تاريخية ع  الحرب ضد الفساد في المجتمع الليبي. ثالثا
 : آثار الفساد في التنمية بالمجتمع الليبي.رابعا

 : الفساد اإلدار. في قطاعي الصحة والتعليم بالمجتمع الليبي.خامسا
 تها بالفساد.خصائص القوى العاملة في المجتمع الليبي وعالق بعض: سادسا

 : الخاتمة ونموذج الدراسة.سابعا                               
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 تمهيد :
لقــد كــا  الهــدف مــ  عــرض الفصـــول الســابقة تكــوي  صــورة عامــة عـــ       

الفســــاد اإلدار. وهــــذا مــــا اســــتدعى بحـــــث تعريفــــه وأنماطــــه وعالقتــــه بـــــبعض 
ـــاهيم االجتماعيـــة اسأخـــرى، كمـــا عرضـــنا ، مـــ  وجهـــات نظـــر العديـــد مـــ  المف

العلمـــاء، العوامــــل الكامنـــة وراء انتشــــار هـــذه الظــــاهرة، والتعـــرف علــــى آثارهــــا 
االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــية، أيضـــــا، درســـــنا عالقـــــة الفســـــاد اإلدار. 
بالعولمة والتغير االجتماعي، والتنميـة االجتماعيـة، بهـدف التعـرف علـى تـأثير 

يا، ووفقا سأهداف الدراسة م  جهة، وبحثـا عـ  إطـار الفساد وتأثره بهذه القضا
نظــــر. تفســــير. لهــــذه الظــــاهرة عرضــــنا مجموعــــة مــــ  النظريــــات االجتماعيــــة 
واالقتصادية التي يمك  االستفادة منها في بلورة نمـوذج تصـور. تفسـير. لهـذه 

 الظاهرة استنادا إلى الدراسات السابقة التي وقعت بي  يد. الباحث.      
  

مـــا، لقـــد هـــدف الباحـــث مـــ  عرضـــه للتـــراث النظـــر. المتعلـــق بهـــذه عمو     
الظــاهرة تكــوي  مــدخل نظــر. عــام لهــذه الدراســة ليتســنى لــه بــذلك فهــم أبعــاد 
ـــص هـــذا الفصـــل للحـــديث عـــ   الفســـاد فـــي المجتمـــع الليبـــي، ومـــ  هنـــا ُخصِّ
مالمح مؤشرات ظـاهرة الفسـاد اإلدار. بـالمجتمع الليبـي، حيـث اشـتمل علـى 

وضـوعات علـى رأسـها تحليـل المؤشـرات الكميـة والكيفيـة لظـاهرة عدد م  الم
الفساد، وذلك م  خالل االستعانة بعدد م  المقاييس والتقارير، حيث سـيبدأ 
الفصــل بمقارنــة وضــع المجتمــع الليبــي بعــدد مــ  مجتمعــات العــالم المتقــدم، 
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وم  ثم مقارنته ببعض مجتمعات الوط  العربـي، وأخيـرا، نعـرض لمؤشـرات 
اد الكمية والنوعية على مستوى المجتمع الليبي، وذلك م  خالل تقـارير الفس

 الجريمة والرقابة ومحكمة الشعب.
 

وفــي محاولــة للتعــرف علــى اســتراتيجيات المجتمــع الليبــي لمكافحــة الفســاد     
استعرضـــنا جملـــة مـــ  القـــواني  واللجـــا  واسأجهـــزة التـــي ُشـــكلت لهـــذا الغـــرض، 

ــــــى التنميــــــة االجتماعيــــــة ولعــــــل اسأهــــــم هــــــو التعــــــرف علــــــى  آثــــــار الفســــــاد عل
واالقتصادية بالمجتمع الليبـي، كمـا عرضـنا أهـم أنمـاط وصـور الفسـاد اإلدار. 

  المـــوظفي  سأالمنتشـــرة بقطـــاعي الصـــحة والتعلـــيم بـــالمجتمع الليبـــي، أخيـــرا، و 
يمثلو  مجتمع الدراسة، فقد رأى الباحث أ  التعرف على خصائصـهم سيسـهم 

هم نحـــو تعـــاطي الفســـاد لـــذا عرضـــنا سأهـــم الخصـــائص فـــي تفهـــم انـــدفاع بعضـــ
التـــي يعتقـــد الباحـــث أ  لهـــا عالقـــة بالســـلوك المنحـــرف والفســـاد اإلدار. بوجـــه 

 الخصوص.
 
 

 أوال: المؤشرات الكمية والكيفية للفساد اإلداري بالمجتمع الليبي: 
  التعرف على مدى انتشار الفساد في المجتمع الليبي قد يتطلب إ      
ض المقارنات في حالة الفساد بالمجتمع الليبي مع بعض المجتمعات عقد بع

عربي، وذلك للوصول إلى المستوى العالمي وعلى المستوى الاسأخرى على 
حكم موضوعي على حالة الفساد في المجتمع الليبي إذا ما كانت مرتفعة 
وتستحق البحث والعناء، وسأ  مسألة قياس الفساد ليست باسأمر الهي ، م  

هة، وليست هنالك تقارير متنوعة ينتقي الباحث أفضلها م  جهة ثانية، ج
 Transparency International) (*)وسأ  مقياس الشفافية الدولي

                                                 
(*)

فـي المجتمـع، وهـو يعتمـد علـى  الفسـاددرجات يمنحهـا المبحـوث لتقـدير مـدى انتشـار  21إلى  2مقياس من هذا ال يتدرج  

وســ  علــى مت اء األعمــال الــذين يــتم اعتمــاد اعتقــاداتهم وتجــاربهم الشخصــية مــع المجتمــع المعنــي، وبنــاء  بعــر رجــال ونســ
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Index الصادر ع  منظمة الشفافية الدولية، هو اسأكثر تداوال وانتشارا، لذا )
 اعتمد عليه الباحث في عقد هذه المقارنة رغم ما قد يشوبه م  مشاكل
وقصور في تقدير مدى انتشار الفساد في بعض الدول خاصة م  العالم 

 النامي.
 
 
 الفساد بالمجتمع الليبي مقارنة ببعض دول العالم غير العربية : .1

 

تم اختيار مجموعة م  دول العالم غير العربية بشكل عشوائي لمقارنة        
م  خالل وضع ظاهرة الفساد بما هي عليه في المجتمع الليبي، وذلك 

االعتماد على تقارير منظمة الشفافية العالمية عبر إطار زمني محصور بي  
الفترة تحديدا نظرا للتغيرات التي  ه(، ولقد اختار الباحث هذ1111-1111)

لمجتمع الليبي بشكل سريع اإليقاع وعميق االجتماعي ل بناءالحدثت على 
على عدوا . فرض الشامل الذالدولي اسأثر، وذلك بعد انتهاء الحصار 

على خلفية قضية )لوكربي( حيث بدأت الشركات اسأجنبية  الجماهيرية الليبية
في االستثمار والعمل بمجاالت اقتصادية  منها خاصة اسأمريكية واإلنجليزية

 مختلفة خاصة في مجال البناء واإلنشاءات والنفط وغيرها.
 

غير العربية ( على عينة م  المجتمعات 2مل جدول)عموما، يش       
لمقارنتها بالمجتمع الليبي، وهو يحتوى على متوسطات للدرجات التي منحت 
لتقدير مدى انتشار الفساد في كل مجتمع، وعند النظر إلى هذا الجدول 
يتضح، م  الوهلة اسأولى، أ  أغلب الدول التي تعتبر نظيفة م  الفساد 

طاتها عبر الفترة ا )الحاصلة على متوسطات عليه( أخذت تنخفض متوسينسب
                                                                                                                               

 ترتيبـهن للمجتمع الذي يسألون عن مدى انتشـار الفسـاد فيـه يـتم ترتيـب ذلـت المجتمـع ويحـدد الدرجات التي يمنحها المبحوثو

انـرب إلـى النظيـف مـن الفسـاد، وكلمـا نلـت هـذه الدرجـة دل ذلـت فكلما كانت الدرجة أكبر كان المجتمع  بين مجتمعات العالم

 .  على انتشار الفساد بالمجتمع
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، وربما يشير هذا إلى عدة 1111-1113الزمنية المحددة بالجدول أ. خالل 
نقاط م  بينها أ  هذا المؤشر بالرغم م  حداثته إال أنه يتجه نحو مزيد م  
الدقة في التقييم والحكم على حالة الفساد في مجتمعات العالم، خاصة دول 

ستوى النظرة المثالية للمجتمعات العالم النامي إذ يبدو جليا انخفاض م
المتقدمة والنظرة الدونية للمجتمعات المتخلفة، فنجد م  الجدول، مثال، أ  

هو أقل مما حصلت  1111متوسط الدرجات التي حصلت عليها فنلندا عام 
، وكذلك حال الدول اسأوروبية والواليات المتحدة اسأمريكية 1113عليه عام 

سرائيل، في المقابل ارت فع متوسط درجات دول أخرى مثل اليابا ، وجنوب وا 
 إفريقيا، والهند، وليبيا، وبنغالديش. 

 
م  جهة ثانية، يبدو م  خالل متوسطات درجات الفساد في بعض     

مجتمعات العالم النامي أ  هنالك صحوة م  قبل حكومات تلك الدول حول 
ات للحد م  هذه انتشار الفساد فيها مما دفعها للعمل على وضع استراتيجي

الظاهرة، والمالحظ أ  الباعث إلى االهتمام بمحاربة الفساد في هذه الدول قد 
يكو  السعي نحو استقطاب االستثمارات اسأجنبية وتحسي  الصورة أمام 
المجتمع الدولي، أو ربما تعرضت بعض هذه الدول لضغوط م  الشركات 

تثمارات وأعمال الشركات والدول المتقدمة حيث يعرقل تفشي هذه الظاهرة اس
اسأجنبية بالدول اسأقل نظافة م  الفساد في العالم، خاصة أ  هذه الدول 

 تملك المقدرات والمواد الخام التي تبحث عنها الشركات اسأجنبية. 
 
 

يبدو ع  حالة المجتمع الليبي أ  أصحاب اسأعمال م  الرجال والنساء      
ى فيها الفساد بشكل كبير، يصنفونه م  ضم  المجتمعات التي يتفش

وتضعف فيها الشفافية في قطاع اسأعمال واإلدارة، فقد حصل المجتمع الليبي 
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على متوسط منخفض مقارنة بالمجتمعات المتقدمة الواردة في الجدول إذ لم 
( وهذا أعلى متوسط حققه المجتمع 1.1يتعد متوسط المجتمع الليبي ع  )

نه تحصل على هذا المتوسط لعام واحد هو الليبي في الفترة المحددة، كما أ
-1.2أما باقي اسأعوام فكانت المتوسطات قد تراوحت بي  ) 1116عام 
1.5.) 

 : 2002-2003بين ببعض المجتمعات ( حجم الفساد بالمجتمع الليبي مقارنة 1جدول)
                 

 
 

، انظر موقع 1111إلى 1112 منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي، م :المصدر
   www.transpanecy.org المنظمة:

 

 البلد

 اسأعوام
1113

* 1114 1115 1116 1111 

 1.4 1.6 1.6 1.1 1.1 فنلندا
 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 الدانمرك
 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 نيوزيلندا
 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 السويد
 8.4 8.6 8.6 8.6 8.1 إنجلترا

 1.1 1.3 1.6 1.5 1.5 الواليات المتحدة 
 6.2 5.1 6.3 6.4 1.1 إسرائيل
 1.5 1.6 1.3 5.3 1.1 اليابا 
 1.3 1.4 1.5 1.2 6.1 فرنسا
 5.1 5.6 5.1 5.6 5.1 تايوا 
 5.2 4.1 5.1 4.8 5.3 إيطاليا

 4.6 4.6 4.5 4.6 4.4 جنوب إفريقيا
 1.5 1.1 1.1 1.1 3.1 إيرا 
 3.5 3.3 1.1 1.8 1.8 الهند

 1.5 1.1 1.5 1.5 1.2 ليبيا**
 1.1 1.1 2.1 2.5 2.3 بنغالديش
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لقد تم اختيار هذا التاريخ لبدء فترة المقارنة نظرا سأ  المجتمع الليبي لم يرد في التقارير التي  *  
 أصدرتها المنظمة قبل هذه الفترة.

، 228-1113**  لقد جاء ترتيب المجتمع الليبي بي  مجتمعات العالم على النحو اآلتي:)
(، مع مالحظة أ  الترتيب قد ال 1111-232، 1116-215، 221-  1115، 1114-218

 يجد. في المقارنة ال  أعداد المجتمعات المشتركة في التقرير تختلف م  عام إلى آخر. 
 

 
م  جهة ثانية نالحظ أ  متوسط المتوسطات للمجتمع الليبي بلغ      

( ومتوسط 1.6ولة فنلندا )( في حي  بلغ متوسط متوسطات د1.46)
(، وم  هنا يتضح بجالء مدى انخفاض 6.34متوسطات إسرائيل بلغ)

متوسط متوسطات المجتمع الليبي، مما ينم بوضوح على وجود اعتقاد عالمي 
  كا  ذلك م  وجهة ا  حيال تفشي هذه الظاهرة وانتشارها بهذا المجتمع، و 

كميا مهما على بيا  مدى نه يعتبر مؤشرا أنظر رجال ونساء اسأعمال إال 
 تفشي هذه الظاهرة وانتشارها في واقع المجتمع الليبي. 

 
 
 :ةالفساد بالمجتمع الليبي مقارنة ببعض المجتمعات العربي .2

م  خـالل مـا تقـدم عـ  وضـع ظـاهرة الفسـاد بـالمجتمع الليبـي مقارنـة بمـا      
نـــه هـــي عليـــه فـــي بعـــض مجتمعـــات العـــالم مـــ  غيـــر العربيـــة اتضـــح بجـــالء أ

ليست هنالك أوجه مقارنة فالفارق في متوسط الـدرجات كبيـر لدرجـة إنـه قـد ال 
يحتاج معها إلى مزيد م  اإليضاح والبيا  والتدليل على هذا الفارق، وهذا مـا 

 يشير بوضوح إلى مدى تفشي هذه الظاهرة بواقع المجتمع الليبي . 
العربية التي إ  عقد مقارنة بي  المجتمع الليبي وبعض المجتمعات     

وردت في آخر تقارير الشفافية العالمية ربما يصوغ للباحث معرفة مدى 
المجتمعات  أغلبتفشي الفساد بالمجتمع الليبي وتقدير حالته، خاصة أ  
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العربية تشارك المجتمع الليبي في العديد م  الخلفيات والظروف والبنى 
هم هذه الخلفية المتجانسة االقتصادية واالجتماعية بل والثقافية أيضا، وقد تس

في توافر درجة عالية م  الدقة والموضوعية في المقارنة، وم  هنا عرضنا 
يلخصا  متوسطات درجات الفساد وفقا لتقارير   ( اللذي5( والشكل)1الجدول)

 الفساد العالمية لمجموعة م  المجتمعات العربية إضافة إلى المجتمع الليبي.  
 

0
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ل  ان 

ال  ائ 

ال   ب

    
     
 

( والشكل السابق نجد أ  بعض 1وم  خالل إمعا  النظر في الجدول)    
الدول العربية زاد متوسط متوسطات الدرجات التي حصلت عليها في مقياس 

هذه الدول مثال: ( م  3.81الفساد ع  المتوسط العام الذ. بلغ)
 (، الكويت5.21(، اسأرد )5.14(، البحري )5.16عما )(، 6.13اإلمارات)

(، 1.46(، في مقابل ذلك بلغ متوسط متوسطات المجتمع الليبي)4.14)
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( 21( م  بي )25وبهذا المتوسط تحصل المجتمع الليبي على الترتيب)
 مجتمعا عربيا.

 
 

بكلمات أخرى، حاز المجتمع الليبي بي  الدول العربية المذكورة بالجدول     
أ. أنه في أسفل الترتيب، وهذا ما على المرتبة ما قبل اسأخيرة بمرتبتي ، 

يشير بوضوح إلى مدى انتشار هذه الظاهرة في هذا المجتمع وتفشيها، م  
( درجة، 1.46جهة أخرى نالحظ أ  متوسط متوسطات المجتمع الليبي بلغ)

في مقابل ذلك بلغ المتوسط العام لمجموع الدول العربية الواردة في الجدول 
أ  متوسط المجتمع الليبي أقل م  المتوسط  ( درجة، وم  هنا نالحظ3.81)

( درجة، وال يبدو أ  هذا االنخفاض في المتوسط بسيط 2.43-العام بحوالي)
وال يعني شيئا بل قد يدل بوضوح على مدى تفشي هذه الظاهرة الخطيرة 

 بواقع القطاع العام الليبي.   
 

صل عليها م  جهة ثانية، وم  خالل النظر إلى المتوسطات التي تح     
المجتمع الليبي عبر الفترة الزمنية المذكور في الجدول نالحظ ثباتا نسبيا 

، 1115، 1114على تلك المتوسطات عبر الخمس سنوات، ففي سنوات)
( ولمرة واحدة فقط 1.5( تحصل المجتمع الليبي على متوسط قدره )1111

ع (، وهو أعلى متوسط حصل عليه المجتم1.1تحصل على متوسط قدره )
الليبي في مقياس الفساد بهذه الفترة، وهو يشير إلى ارتفاع معدالت انتشار 
الفساد في هذا المجتمع، وهذا يفسر بأحد أمري  هما: إما لعدم وجود خطة 
محكمة لمكافحة الفساد بهذا المجتمع، أو أ  هذه الخطة لم ُتطبق بالشكل 

ع خاصة في القطاع الذ. يكفل تحقيق مستوى م  الشفافية والنزاهة بالمجتم
 العام .
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( متوسط درجات الفساد بالمجتمع الليبي مقارنة بالمجتمع العربي فيما بين 2جدول)
2003-2002 : 

 1112: تم تطوير هذا الجدول م  خالل: منظمة الشفافية الدولية، تقارير الفساد العالمي، م  المصدر
 ، انظر موقع المنظمة على شبكة المعلومات العالمية ) اإلنترنت(:1111إلى

 www.transpanecy.org  

 ( لم ترد هذه الدول في الفترة التي توجد فيها هذه اإلشارة .--)         

 
 
 البلد

   األعوام
2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
2

 

2
0
0
2

 

2
0
0
2

م.م* 
 

يب
لترت

ا
 

 1 5.1 4.1 5.4 6.3 6.2 6.3 عمان
 4 5.68 5.1 5.1 5.8 5.8 6.2 البحرين
 3 5.14 6.1 6.1 5.1 5.1 5.6 قطر
 6 4.14 4.3 4.8 4.1 4.6 5.3 الكويت
 1 4.11 4.1 4.6 4.1 5.1 4.1 تونس
 5 5.21 4.1 5.3 5.1 5.3 4.6 األردن
 21 3.21 1.4 1.1 3.4 3.4 3.4 سوريا
 22 3.11 1.1 3.3 3.4 3.1 3.3 مصر
 24 1.56 1.5 1.6 1.1 1.4 1.6 اليمن
 21 2.18 2.5 2.1 1.1 1.2 1.1 العراق
 25 1.46 1.5 1.1 1.5 1.5 1.2 ليبيا

 8 3.36 3.4 3.3 3.4 3.4 -- السعودية
 26 1.13 2.8 1.1 1.2 1.1 -- السودان

 2 6.13 5.1 6.1 6.1 -- -- اإلمارات العربية
 21 3.31 3.1 3.6 -- -- -- لبنان
 23 3.15 3.1 3.2 -- -- -- الجزائر
 1 3.35 3.5 3.1 -- -- -- الم رب

 3..3                                                  ط العوواموسوالمت

http://www.transpanecy.org/
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 .(2.42المتوسط العام لدرجات الفساد بالمجتمع الليبي) هو                       

* م.م:  يشير هذا العمود إلى متوسط المتوسطات، وتم احتسابه م  خالل حاصل قسمة 
 مجموع المتوسطات على عددها.

 

0
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1
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3

3.5

2223 2223 2225 2222 2229

م  س ا  الف اد لل      الل  ي مقارنة بال   س  العام   2     
2229-2223خالل 

 
 

 
 

 الفساد بالمجتمع الليبي: حجم وأنماط .3
 

إضـــافة إلـــى مـــا ســـبق مـــ  اســـتعراض المؤشـــرات الكميـــة للفســـاد بـــالمجتمع     
مـ  التقـارير والمقـاييس التـي يتوقـع الباحـث  ةالليبي، نعرض فيمـا يلـي مجموعـ

م  عرضه لها أ  تطلعه علـى بعـض أهـم أنمـاط الفسـاد فـي المجتمـع الليبـي، 
ه الظــــاهرة بهـــذا المجتمــــع، ومعرفــــة وتســـوغ لــــه الحكـــم علــــى مـــدى انتشــــار هـــذ

حجمها التقريبي على أقل تقـدير، وهـذه التقـارير والمقـاييس هـي: تقـارير ضـبط 
الفساد الذ. يصدره البنك الدولي، وتقارير الجريمة واالنحراف، وأيضا، تقـارير 

 الرقابة اإلدارية والمالية، وفيما يلي عرض لهذه المؤشرات:
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 الفساد)البنك الدولي(:  ( من واقع مقياس ضبط3-1) 
مقيــاس ضــبط الفســاد هــو مؤشــر ذاتــي يصــدره البنــك الــدولي يقــّيم فيــه إدارة    

الحكـــم فـــي المجتمعـــات المشـــتركة ويـــتم تجميـــع عناصـــره مـــ  مصـــادر مختلفـــة 
ويقـــيس المـــدركات الحســـية لمفـــاهيم مثـــل: الفســـاد بـــي  المســـؤولي  الحكـــوميي ، 

يـــة، ومـــدى تـــواتر تقـــديم أمـــوال غيـــر والفســـاد كعقبـــة فـــي وجـــه اسأعمـــال التجار 
قانونيــة إلــى المســؤولي  والقضــاة، ومــدى إدراك وجــود فســاد فــي ســلك الخدمــة 

( والقــيم اسأعلــى هــي 1.5-1.5المدنيــة، وتتــراوح قيمــة هــذا المقيــاس مــا بــي  ) 
مونع برنام  األمم المتحدة اإلنماسي)اسأفضل، أ. اسأقل فسادا

 )  . 
  

( أ  متوسـط درجـات المجتمـع الليبـي عبـر 3)عموما، يتضح مـ  الجـدول     
( وهـــــو بـــــذلك أقـــــل مـــــ  المتوســـــط 1.81-الفتـــــرة المـــــذكورة بالجـــــدول يعـــــادل )

الفرضـــي للمقيـــاس الـــذ. يعـــادل )صـــفر(، وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى ارتفـــاع معـــدل 
ذا مــا نظرنــا إلــى الشــكل ) ( نالحــظ 1انتشــار هــذه الظــاهرة بــالمجتمع الليبــي، وا 

صــاعد وارتفــاع حيــث بلغــت درجــة انتشــارها لعــام أ  حجــم ظــاهرة الفســاد فــي ت
(، وهــي اقــرب إلــى المتوســط الفرضــي وتشــير إلــى فســاد أقــل، 1.11-) 2116

، وبـــدأ الفســـاد يتزايـــد وفقـــا عوهـــي أكبـــر مـــ  المتوســـط العـــام للـــدرجات بـــالمجتم
حيث تساوت الدرجة مع متوسط الـدرجات ثـم زادت  1115للمقياس حتى عام 

(، ومـع ذلـك تبقـى كـل هـذه الـدرجات أقـل مـ  1.81-لتبلغ ) 1116عليه عام 
المتوســـط الفرضــــي للمقيـــاس، اسأمــــر الـــذ. يؤكــــد مـــدى انتشــــار هـــذه الظــــاهرة 

 وتفاقمها في المجتمع الليبي.
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 (2002-1332( درجات الفساد بالمجتمع الليبي الواردة في مقياس ضبط الفساد لألعوام)3جدول)

 السنة 1112 1111 2222 2222 2223 2223 2225 2222 م.د م.ف

 الدرجة  2.19- 2.91- 2.13- 2.12- 2.11- 2.13- 2.19- 2.11- 2.19- صفر

برنام  األمم المتحدة اإلنماسي، برنام  إدارة الحكم في الدول العربية، ليبيا، انظر المونع  المصدر:

  ar.com/arabic/countrieswww.pogاإللكتروني:

 

م.د : متوس  الدرجات التي تحصل عليها المجتمع الليبي خول الفترة المذكور وهو حاصل نسمة 

 مجموع القيم على عددها. 
 م.ف: المتوسط الفرضي للمقياس . 

 
 

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

                                

اد
 

لف
 ا
 

جا
در

األع ام
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 ( الفساد من واقع تقارير الجريمة:3-2)
 

المقارنة بي  المجتمع الليبي وبعض الدول العربية اتضح م  نتائج       
وغير العربية أ  الفساد مستشٍر في واقع المجتمع الليبي، وبات السؤال الذ. 

ما أهم صور وأنماط الفساد التي تنتشر في المجتمع يحتاج إلى إجابة هو: 

http://www.pogar.com/arabic/countries
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وهل هي من الفساد االقتصادي واإلداري أم من  وما مدم انتشارها؟ الليبي؟
 ساد االجتماعي واألخالقي؟الف
 

وم  خالل االستعانة بتقارير الجريمة السنوية التي تصدرها أمانة اللجنة     
الشعبية العامة للعدل واسأم  العام استطاع الباحث حصر عدد كبير م  
صور الفساد االجتماعي واسأخالقي والفساد االقتصاد. واإلدار. في جداول 

 رائم وتحدد أنماطها عبر فترة زمنية محددة.تشير إلى مدى انتشار تلك الج
 

وبالرغم م  أ  تقارير الجريمة وخاصة في دول العام النامي تعاني       
الكثير م  المشاكل والقصور والضعف في حصر الجرائم وتعدادها ودقة 
البيانات التي تعرضها ومصداقيتها ومهارة معديها وقدراتهم اإلحصائية 

باحث ال يجد م  البدائل ما يجعله يستغني ع  هذه والمنهجية، إال أ  ال
التقارير، وسوف يقف منها موقف المتحفظ، وهي تعتبر في هذه الدراسة 
مؤشرا كميا وكيفيا للجريمة واالنحراف والفساد بالمجتمع، وأ  ما جاء فيها ال 
يعبر ع  حقيقة انتشار الفساد بالمجتمع الليبي، أو باسأحرى ال يعطي 

 لة ع  وضع هذه الجرائم واالنحرافات.الصورة كام
 

 

 

 الفساد االجتماعي واألخالقي بالمجتمع الليبي: (3-2-1)
( 1111-1111لقد اعتمد الباحث على إطار زمني يتراوح بي  )     

باعتبار أ  هذه الفترة تمثل مرحلة تحول وانتقال في الهيكلية اإلدارية في 
ال م  البلديات، واعتبرت كل شعبية ليبيا، حيث تم العمل بنظام الشعبيات بد

مستقلة في ميزانياتها التنفيذية والتحولية ولها استقالليتها وشخصيتها 
االعتبارية، بمعنى طبقت فكرة الالمركزية بكل معانيها حتى في الجانب 
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المتعلق بالتوظيف والتعيي  في القطاع العام، إضافة إلى العطاءات 
نموية اإلنشائية والتطويرية. كما تمثل هذه الحكومية الخاصة بالمشاريع الت

المرحلة مرحلة انفتاح على العالم الخارجي خاصة بعد رفع العقوبات التي 
كانت مفروضة اقتصاديا وسياسيا على المجتمع الليبي م  قبل العالم بزعامة 
الواليات المتحدة اسأمريكية على خلفية قضية لوكربي، وم  هنا تم اعتماد 

دو  غيرها للتعرف على صور الفساد وحجمه في المجتمع الليبي، هذه الفترة 
 وذلك م  خالل عرض وتحليل محتوى تقارير الجريمة. 

 
 

إ  هذه التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلدارية التي     
شهدها المجتمع الليبي قد تفسر إلى حد كبير ارتفاع حجم الجرائم التي تمثل 

يا واقتصاديا بالمجتمع الليبي خالل الفترة المذكورة، حيث فسادا اجتماع
م  سنة إلى أخرى، ففي الوقت الذ. بلغ فيه  الجريمةيالحظ ازدياد معدل 

( جريمة، وزاد 6210عدد) 1111الفساد االجتماعي واسأخالقي عام  حجم
التي تمثل فسادا اجتماعيا  1116( جريمة عام 8837هذا العدد ليصل إلى )

ا، وفي اعتقاد الباحث أ  تلك التغيرات االجتماعية، التي حدثت في وأخالقي
واقع المجتمع الليبي تفسر هذا التطور في كمية الفساد وتعاطيه م  قبل أفراد 
المجتمع، فالالمركزية في اإلدارة في مقابل عجز الكثيري  ع  تحقيق 

د. التي أهدافهم االجتماعية المادية وغير المادية بسبب الركود االقتصا
تسبب به الحصار االقتصاد. الدولي على ليبيا، إضافة إلى نقص بعض 
السلع، وانخفاض مستوى بعض الخدمات خاصة الصحة، والتعرض لوسائل 
اإلعالم العالمية التي أسهمت في ارتفاع مستوى الطموح لدى اسأفراد، كل 

 المجتمع.في ك قد يفسر ارتفاع معدالت تعاطي الفساد ذل
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( والرسم البياني 4مقابل ذلك، وم  خالل فحص محتوى الجدول)في     

المرفق به يمك  القول: بأ  هنالك عوامل أخرى مهمة في تفسير مدى ارتفاع 
واسأخالقي، وهو يتمثل في ارتفاع حجم  يمعدالت تعاطي الفساد االجتماع

جرائم المخدرات والخمور بما تشمله م  تعاطي واتجار وجلب وصنع، فهذه 
رائم قد تسهم إلى حد كبير في تفسير اندفاع البعض نحو تعاطي باقي الج

صور الفساد مثل السرقة واالختالس والنصب والتزوير والزنا، والمواقعة، 
والقتل، وغيرها م  الجرائم التي يرتكبها الجاني بحثا منه ع  مصدر تمويل 

 ة.للمخدرات أو تأثرا بما تعاطاه أو شربه م  مواد مخدرة أو مسكر 
   

عمومــا، قــد اعتلــت جــرائم المخــدرات والخمــور قائمــة الجــرائم التــي تمثــل       
%(، 73.79الفســــاد االجتمــــاعي واسأخالقــــي حيــــث حــــازت علــــى نســــبة بلغــــت)

ــــي الزنــــا والمواقعــــ ــــة المتمثلــــة ف ــــي الترتيــــب الجــــرائم اسأخالقي  ةيليهــــا مباشــــرة ف
نســــبة  ض بأنواعــــه حيــــث تحصــــلت مــــ  المجمــــوع علــــىر بأنواعهــــا وهتــــك العــــ

ــــدرها) الجســــيم  ء%(، ثــــم تــــأتي جــــرائم الضــــرب والمشــــاجرات واإليــــذا13.62ق
والخفيـــــــــف حيـــــــــث تحصـــــــــلت مـــــــــ  خـــــــــالل المجمـــــــــوع الكلـــــــــي علـــــــــى نســـــــــبة 

 ء%(، واسأخطر م  ذلك أ  بلغ جرائم القتل والشروع فيـه باسـتثنا6.17تعادل)
%( جريمــــة خــــالل الســــت ســــنوات المــــذكورة، وفــــي 1.11االنتحــــار مــــا يعــــادل)

ا قبــل اسأخيــرة تــأتي جــرائم الخطــف بأنواعــه حيــث حــازت علــى نســبة المرتبــة مــ
 %(، وأخيرا تأتي جرائم اإلجهاض وتسييب الوليد. 1.63م  المجموع قدرها )

 
 

وال بـــد مـــ  الوضـــع فـــي االعتبـــار أ  جـــرائم المخـــدرات والخمـــور إضـــافة       
ا عبـر إلى جرائم اإليذاء الخطير والجسـيم الوحيـدة التـي سـجلت ارتفاعـا واضـح
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الست سنوات المذكورة، ففي الوقت الذ. بلغـت فيـه جـرائم المخـدرات والخمـور 
%( 11.38%( تحصــلت علــى نســبة تعــادل)11.85نســبة قــدرها ) 1111عــام 
%(. كـذلك الحـال بالنسـبة لجريمـة 6.53، بزيـادة تقـدر بحـوالي  ) 1116عام 

مقابـــل ، فـــي ال1111%( لعـــام 5.54اإليـــذاء فقـــد بلغـــت نســـبة هـــذه الجريمـــة )
 %(.3.15%( أ. بزيادة تعادل ) 8.11)1115بلغت عام 

 
 

 
 ( 2002 ـ2000)لخقاقي بالمجمع الليبي في الفتر  ( أنماط الفساد االجتماعي واأل4جدول )

أعد الباحث هذه الجدول م  خالل: اللجنة الشعبية العامة للعدل واسأم  العام)ليبيا(، تقارير  المصدر:

 .1116 -1111الجريمة، الصادرة في الفترة 
* تم االعتماد على معامل النسبة المئوية لتحليل هذا الجدول وتم احتسابها في اتجاه السنوات 
)الصفوف( للتمك  م  المقارنة لمعرفة إذا ما كانت الجريمة المعنية بالتحليل قد ارتفعت أو 

 انخفضت أو مستقرة على حالها.
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2000 3.31 5.54 2.34 26.32 1.51 11.85 6210 

2001 3.15 5.68 1.13 25.11 1.53 12.11 6517 

2002 1.14 4.41 1.15 23.38 1.21 16.5 7301 

2003 3.15 5.86 1.11 24.56 3.14 11.11 6484 

2004 1.84 1.13 1.64 23.11 1.11 11.13 6697 

2002 3.13 8.11 1.11 22.61 1.81 13.23 7969 

2002 1.64 5.14 1.51 22.12 1.44 11.38 8837 

 50015 73.79 2.63 13.62 0.80 6.17 2.99 *المجموع
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 صادي واإلداري بالمجتمع الليبي:( الفساد االقت3-2-2)

( يعطيا  صورة أخرى للفساد فـي ليبيـا، 1( والشكل البياني)5إ  الجدول)     
حيث تم التركيز فيهمـا علـى الفسـاد االقتصـاد. واإلدار. أو تلـك الجـرائم التـي 
داريــــا، ويبــــدو جليــــا مــــ  الجــــدول أ  جريمــــة الســــرقة  تمثــــل فســــادا اقتصــــاديا وا 

 السورقة بما فيها (21، 2002 )أمانة اللجنة الشعبية العام للعدل واسأم (*)بأنواعها المختلفة
مـــ  المنشـــآت والمؤسســـات العامـــة قـــد حـــازت علـــى أعلـــى نســـبة مـــ  المجمـــوع 

%(، 77.31حيث بلغـت ) 1116-1111الكلي للجرائم التي ارتكبت م  عام 
ار. بــي  جــرائم الفســاد االقتصــاد. واإلد الترتيووب األولوهــي بهــذا حــازت علــى 

ذا مــا عرفنــا أ  عــدد ســكا  ليبيــا عــام  ) الهيئــة (5313112يعــادل ) 1116وا 
2، 1116العامة للمعلومات،

بلـغ  1116- 1111فإننا بذلك نجد أنه خـالل ،( 
                                                 

ــا كــل مــ  الســرقة بــاإلكراه والســرقة مــ  المنشــآت واسأســواق (*) والســرقة مــ  المنــازل وســرقة  العامــة تشــمل جريمــة الســرقة هن
 .  داخل السيارات والسرقاتالسيارات وم
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( جريمــة لكــل ألــف مــواط ، أ. مــا يقــارب 21.8معــدل هــذه الجريمــة حــوالي )
يمكــ   علــى جــريمتي  إلــى كــل مئــة مــواط ، وهــذا المعــدل ال يبــدو صــغيرا أو

 تجاهله، إنما يشير إلى ارتفاع معدل هذا النمط م  الفساد بهذا المجتمع.
 

جريموة النصوب واالحتيوال والصوك بودون يلي جريمة السرقة في الترتيـب      
%( مــ  المجمــوع الكلــي للجــرائم 22.33، فقــد حــازت علــى نســبة قــدرها)رصوويد
هـذه الجـرائم بلـغ  والمالحظ أ  معـدل 1116-1111كبة في الفترة الزمنيةتالمر 
خيانووة ، تــأتي جريمــة الترتيووب الثالوو ( لكــل ألــف مــ  المــواطني ، أ.. فــي 3)

%( م  إجمـال الجـرائم، ثـم يـأتي 4.81حيث حازت على نسبة قدرها ) األمانة
حيـــث بلغـــت  تزويووور األوراق واألختوووام الرسوووميةفـــي المرتبـــة الرابعـــة جريمـــة 

 %(.  1.13نسبتها )
 

حيــث  الحريووق العموود أو الجنووائيجــاءت جريمــة  المرتبووة الخامسووةفــي      
%(، وهـــي تعنـــي أ  1.78حصـــلت علـــى نســـبة مـــ  المجمـــوع الكلـــي قـــدرها )

الجاني قد قام بحـرق مـال أو ممتلـك عـام أو يخـص شـخص مـا لغـرض إخفـاء 
معالم جريمته أو لالنتقام، ومـ  خـالل مالحظـة الباحـث لمجتمـع الدراسـة تبـّي  

إضـــرام النـــار فـــي المؤسســـة أو المصـــنع أو أ  هـــذا اسأســـلوب وارد حيـــث يـــتم 
المستودعات لغرض إخفـاء معـالم الجريمـة التـي ارتكبـت فـي تلـك المؤسسـة أو 

 المستودع. 
 
 
 
 

 :2002ـ2000بين  ماالجرائم التي تمثل فساد اقتصادي وإداري بالمجتمع الليبي في( 2جدول )
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2222 11.12 1.86 1.11 1.68 1.41 1.61 11.22 3.11 1.41 18901 

2221 18.16 1.62 1.41 2.31 1.61 1.46 13.14 4.11 1.84 17673 

2222 13.11 1.13 1.84 2.11 1.62 1.61 13.11 8.44 1.42 16761 

2223 13.64 1.11 1.21 2.14 1.41 1.88 13.41 8.11 1.42 16299 

2223 13.12 2.11 1.31 2.68 1.41 1.81 12.13 8.11 1.31 17148 

2225 11.21 1.16 1.16 2.11 1.44 1.83 11.61 4.14 1.31 23297 

2222 12.61 1.12 1.84 1.18 1.33 1.43 1.11 3.11 1.46 26252 

 136331 0.44 4.87 11.33 0.53 0.47 2.23 1.04 1.78 77.31 المجمو *

اعد هذا الجدول م : اللجنة الشعبية العامة للعدل واسأم  العام ، تقارير الجريمة، الصادرة في   المصدر:
 .1116 -1111الفترة م  

اتجاه السنوات  * تم االعتماد على معاملة النسبة المئوية لتحليل هذا الجدول حيث ُاحتسبت في
)الصفوف( للتمك  م  المقارنة بي  السنوات لمعرفة إذا ما كانت الجريمة المعنية بالتحليل قد ارتفعت أو 

 انخفضت أو مستقرة على حالها.
 

 

 

سـواء  تزييف النقود وتزوير العموالتتأتي جرائم  المرتبة السادسةوفي     
(، ويقـــدر عـــدد هـــذه %1.04المحليـــة أو غيـــر المحليـــة حيـــث بلغـــت نســـبتها )

( 131( جريمـــــة خـــــالل الســـــت ســـــنوات أ. بمقـــــدار)2432الجـــــرائم بحـــــوالي )
( جريمــة لكــل 1.11جريمــة فــي الســنة، أمــا معــدلها مقارنــة بالســكا  فقــد بلــغ )

حيـــث حصـــلت علـــى نســـبة  جريموووة الرشووووة واالخوووتالسألـــف مـــواط ، يليهـــا 
ســت ســنوات %( مــ  مجمــوع الجــرائم، فعــدد هــذه الجــرائم خــالل ال1.53قــدرها)

ـــغ) ـــالمجتمع الليبـــي بل ( جريمـــة فـــي 211(جريمـــة أ. بمعـــدل )121الماضـــية ب
جريمة انتحال الصوفات الشخصوية جـاءت  المرتبة الثامنةالسنة الواحدة، في 

تهريووب األموووال واألرصوودة جريمــة التهريــب بمــا فــي ذلــك  وأخيوورا%(، 1.41)
هـــا خـــالل ( ويقـــدر حجم1.44ومـــا فـــي حكمهـــا، وقـــد بلغـــت نســـبتها) والبضوووائع
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( جريمــة، ونظــرا سأ  الجماهيريــة الليبيــة 611الســت ســنوات الماضــية بحــوالي)
متراميــة اسأطــراف وتشــرف علــى العديــد مــ  الــدول، فــال يعتقــد الباحــث أ  هــذا 

الباحـث أ  الغائـب عـ   ظـ العدد م  الجـرائم يطـابق العـدد الفعلـي لهـا، ففـي 
حا لتـه إلــى القضـاء الليبــي قـوى اسأمـ  مــ  هـذه الجـرائم أكثــر ممـا تــم ضـبطه وا 

ـــة  ـــة للســـلع الغذائي ـــه الدول ـــذ. كانـــت تقـــوم ب ـــدعم الكبيـــر ال خاصـــة فـــي ظـــل ال
 والمتـاجرةوبعض المصنوعات المحلية، مما فتح شهية الكثيري  إلـى احتكارهـا 

 بها وتهريبها لدول الجوار.
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موعـة مـ  الجـرائم قـد أخـذت فـي هذا، وال تفوت اإلشـارة إلـى أ  هنالـك مج  

 السورقة،التطور عبر السنوات الست المذكورة في المجتمع الليبي على رأسها 
%(، زادت فــــي عــــام 81.21) 1111ففــــي الوقــــت الــــذ. بلغــــت نســــبتها عــــام 

%( ويشــير هــذا الوضــع إلــى تطــور كبيــر 81.62لتصــل نســبتها إلــى ) 1116
ر الكمـي الـذ. انتـاب حجـم نسبيا فـي حجـم هـذه الجريمـة، كـذلك نالحـظ التطـو 

%(، أمــــا فــــي عــــام 2.65) 1111حيــــث بلغــــت نســــبتها عــــام  التزويوووورجــــرائم 
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%( ثــم انخفضــت فــي 1.22فقــد بلغــت نســبة هــذه الجــرائم لتصــل إلــى ) 1115
 %(.  2.15إلى أ  وصلت) 1116عام 
 

حيـــث جـــاءت  رصووويد النصوووب وجريموووة الصوووك بووودونكـــذلك جريمـــة      
فقــد بلغــت هــذه النســبة  1115ا عــام %(، أمــ21.11) 1111نســبتهما عــام 

 1111فقــــد بلغــــت نســــبتها عــــام  خيانووووة األمانووووة%(، أمــــا جريمــــة 21.68)
ثـــــم  %(8.11)1114هـــــذه النســـــبة حتـــــى بلغـــــت عـــــام  ت%(، وزاد3.11)

%( غير أنها ال تـزال أعلـى ممـا كانـت عليـه 3.18انخفضت حتى وصلت )
 عبر اسأعوام.، وهذا ما يشير إلى تطورها وارتفاع معدلها 1111في عام 

 
مما تقدم أ  المجتمع الليبـي يعـاني مـ  انتشـار الفسـاد بشـكل  نستخلص    

علـى صور الفسواد االجتمواعي واألخالقوي كبير حيث تنتشر فيه العديد م  
، ثـــــم اإليـــــذاء والضـــــرب ةهـــــا الزنـــــا والمواقعـــــيالمخـــــدرات والخمـــــور، يلرأســـــها 

قتــل والشــروع فيــه، ثــم هــا اليالخطيــر النــاتج عــ  المشــاجرات والمشــاحنات، يل
 وتسييب الوليد.  ضالخطف، وأخيرا اإلجها

 
حيــث  صووور الفسوواد االقتصوواد واإلداريكــذلك تنتشــر فيــه العديــد مــ       

جـــرائم الســـرقات تـــأتي فـــي المرتبـــة اسأولـــى، يليهـــا النصـــب واالحتيـــال تبـــّي  أ  
خيانــــة اسأمانــــة، ومــــ  بعــــدها تزويــــر  والصـــك بــــدو  رصــــيد، ثــــم يليهــــا جريمـــة

وراق واسأختـــام الرســـمية المتعلقـــة بالعمليـــات اإلداريـــة، يليهـــا جريمـــة الحريـــق اسأ
العمــد أو الجنــائي، وجريمــة تزييــف النقــود وتزويــر العمــالت، ثــم تــأتي جريمــة 
الرشوة واالختالس، فجريمة انتحال الصفات الشخصية، وأخيـرا جريمـة تهريـب 

ث أ  التقارير الرسـمية . وا   كا  في اعتقاد الباحاسأموال واسأرصدة والبضائع
للجريمـة ال تعطــي الصــورة كاملــة أو علــى اسأقــل الوافيــة للواقــع الكمــي والكيفــي 
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إلــى  -مــ  خــالل مــا تقــدم عرضــه –للفســاد بالجماهيريــة الليبيــة إال أنهــا تشــير
انتشــار مجموعــة مــ  أنمــاط الســلوك الفاســد بواقــع هــذا المجتمــع، ولمزيــد مــ  

د ينتاب تقارير الجريمـة نسـتعرض مؤشـرات التفصيل، وعالجا للقصور الذ. ق
الفســاد مــ  واقــع تقــارير أمانــة اللجنــة الشــعبية للرقابــة والمتابعــة الشــعبية، وهــي 
تشـــكل اسأمانـــة)الوزارة( الرئيســـية والوحيـــدة التـــي تضـــطلع بـــدور مكافحـــة جـــرائم 

 الموظفي  وتعديل وتقويم انحرافاتهم في مجال العمل اإلدار..
 
 ير الرقابة الشعبية: ( من واقع تقار 3-3)

إ  الهـــــدف مـــــ  وضـــــع لجنـــــة شـــــعبية عامـــــة )وزارة( للرقابـــــة والمتابعـــــة      
الشـــعبية هـــو متابعـــة جميـــع المؤسســـات العامـــة الخدميـــة واإلنتاجيـــة والمكاتـــب 
واسأمانــات، بغيــة رصــد التســيب والتجــاوزات القانونيــة واالختالســات والســرقات 

تكبـــــة مـــــ  قبـــــل العـــــاملي  بتلـــــك واسأخطـــــاء المقصـــــودة وغيـــــر المقصـــــودة المر 
 المؤسسات.

 
وعموما، نستشف م  خالل التقرير الذ. أصدره  جهاز الرقابة لعام     

، أبرز مالمح الفساد اإلدار. بالمجتمع، فقد تبّي  أ  هنالك العديد م  2111
صور الفساد والتسيب تنتشر بالمجتمع الليبي وتكلفة هدر الكثير م  

قيق الهدف اسأسمى وهو تحقيق الرفاهية والتقدم اإلمكانات والوقت في تح
 : (1، 2111، اللجنة الشعبية العامة للرنابة)سأفراد هذا المجتمع، وهذه الصور هي

 
مــ  العمــل بلــغ عــددها  ت يووب وتسوورب وخووروج بوودون  ذنوجــود حــاالت  .2

 ( حالة. 21.561حولي ) 2/21/2111إلى  2/2/2111في الفترة م  
وسـوء توزيــع  ناسوبين لألعمووال الموكلوة  لوويهمتعيوين الموووظفين المعـدم  .1

 العمل بي  العاملي . 
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عـ  قصـد مثـل قـرارات التعيـي    صدار قرارات  دارية خاطئة أو م لوطة .3
والنقـــــل والترقيـــــة واالســـــتغناء عـــــ  الخدمـــــة، وهـــــذه القـــــرارات ثبـــــت أنهـــــا 

 تتعارض مع القواني  واللوائح المعمول بها.

عـــ  العمـــل أو مـــنحهم  ت يوووبهمدفوووع مرتبوووات لوووبعض المووووظفين أثنووواء  .4
 إجازات مدفوعة اسأجر بدو  دواٍع ومبررات قانونية.

علـــــى أداء العمـــــل   سووووواءة اسوووووتعمال المعووووودات واآلليوووووات المسووووواعدة .5
ـــل الســـيارات  ـــك باســـتخدامها لتحقيـــق مـــآرب شخصـــية، مث ـــوظيفي، وذل ال

 والهواتف واآلالت والمعدات اسأخرى. 

فــاقم العجــز المــالي، وتقــدر ممــا ترتــب عليــه ت وجووود اختالسووات وتالعووب .6
قـــيم االختالســـات بحـــوالي خمســـة ماليـــي  دينـــار ليبـــي، هـــذا ناهيـــك عـــ  
حوالي أربعة عشر مليو  دينار خسـائر أخـرى ناجمـة عـ  هـدر اسأمـوال 
العامـــــة ونتيجـــــة التالعـــــب بـــــالعقود، وتخصـــــيص العقـــــارات، والسمســـــرة، 

 والتخزي  الخاط  والحريق واإلتالف المقصود. 

 

 2118-2116تقريـر آخــر أصـدره هــذا الجهـاز عـ  القتــرة مـا بــي  وفـي       
( قضـــية تتعلـــق بـــالموظفي  والوظيفـــة العامـــة تـــم 2113اتضــح أنـــه تـــم ضـــبط )

( موظفـــا أحيـــل كـــل مـــنهم إلـــى 811( قضـــية أديـــ  فيهـــا )536التحقيـــق فـــي )
الجهات القضائية المختصة، ولقد أظهـر التقريـر العديـد مـ  صـور الفسـاد فـي 

 : (21، 2118-2116اللجنة الشعبية العامة للرنابة )م  أبرزهاهذه الفترة 
 
 على المال العام.  ءاالستيال .1
 االختالس. .2

  ساءة استعمال السلطة. .3

 التزوير.  .4
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 .  اإلهمال والتقصير في صيانة المال العام .5

 
هـــذا ولقـــد جـــاء التقريـــر الـــذ. ُعـــرض علـــى جمـــاهير المـــؤتمرات الشـــعبية      

سـاءة اسـتعمال المـال العـام با 1116اسأساسية للعام  لعديد مـ  صـور الفسـاد وا 
والتصرف فيه بشـكل غيـر قـانوني والتهـرب مـ  الضـرائب علـى مسـتوى العديـد 
م  القطاعـات والمؤسسـات والشـركات العامـة، ولقـد أبـرز التقريـر هـذه الصـور 

 : (31-36، 1116اللجنة الشعبية العامة للرنابة )م  الفساد
 

 ظ وصيانة المال العام.اإلهمال والتقصير في حف .1
 الرشوووة. .2

 التزوير في الوثائق الرسمية.  .3

  ساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية. .4

 اإلهمال والتقصير في أداء الواجب. .2

عوودم تكديووة مهووام الوظيفووة بدقووة ومخالفووة أحكووام القووانون واللوووائ   .2
 المعمول بها وترتب على ذلك:

 

 المباشـــر بشـــكل يخـــالف الئحـــة   بووورام عقوووود بطريقوووة التكليوووف
 العقود اإلدارية.

 والمتابعــة المســبقة مــ   تجزئووة العقووود للنووكي بهووا عوون الرقابووة
 جهاز الرقابة. 

 والصـرف علـى  صرف قيموة مستخلصوات ألعموال غيور منفوذة
 أعمال منفذة بشكل مخالف للمواصفات المعتمدة.

 النافذة.  صدار قرارات تعيين بشكل مخالف للتشريعات 
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ما بي  التقرير بعض المسالك المنحرفة بشكل تفصيلي فـي هـذا التقريـر، ك    
 : (25-6، 1116اللجنة الشعبية العامة للرنابة )يهي كاآلت

 
 للقانو .  شراء سيارات ومركبات آلية بشكل مخالف( 611) .2
للســــلع والبضــــائع  تحايوووول أو مبال ووووة فووووي أسووووعار التوريوووود( 2282) .1

قرطاســـيات...إلخ، وقـــد بلغـــت قيمتهـــا والمعـــدات والســـيارات واسأثـــاث وال
 .32/2/1116( مليو  دينار ليبي حتى تاريخ 41.5)

( مليــو  65، حيــث تقــدر قيمتــه بحــوالي )التزويوور الضووريبي( 2511) .3
 دينار ليبي.

( مليـو  دينـار ليبـي علـى أصـحاب العهـد 23يقدر بحوالي) عجز مالي .4
ق فـــي ( قضـــية تتعلـــق باإلخفـــا121الماليـــة، كمـــا أحيـــل للقضـــاء عـــدد)

 تسوية العهد المستلمة. 

وجود مخالفوات م  خالل مراجعة حسابات الجامعات اكتشف الجهاز  .5
( 11تقــدر قيمتهــا بحــوالي) وتصوورفا بالمووال العووام بشووكل غيوور قووانوني

 مليو  دينار ليبي.

 ( مليو . 22يقدر بقيمة ) عجزا في النقديةكما اكتشف الجهاز  .6

( 2.5مـا يعـادل ) طاع العوامازدواجية العمل بالقتكلف المجتمع بسـبب  .1
 دينار ليبي. 

بكميـات كبيـرة تزيـد عـ  الحاجـة إليهـا، وعـدم   يصاالت اإليوراداتتسليم  ..
اسوتخدامها فوي جبايوة استرجاع غير المستخدم منها، مما ترتب عليـه 

 اإليرادات دون توريدها للخزينة العامة.

ت أغلوووب المشووواريع التوووي تمووولــوحظ مـــ  خـــالل المتابعـــة الميدانيـــة أ   .1
بالشعبيات )المد ( مما يشـير  متابعتها غير موجود على أرض الواقع
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إلـــى اســـتخدام اسأمـــوال المخصصـــة لمشـــاريع التنميـــة فـــي اســـتخدامات 
 شخصية أخرى.

 
 

ال بــد مــ  الوضــع فــي االعتبــار أ  مــا ســبق لــيس هــو كــل مــا ذكــر فــي       
ـــار الباحـــث مجموعـــة مـــ  اسأنمـــاط وا ـــه، ولكـــ  اخت ـــر المشـــار إلي لصـــور التقري

والمســـالك غيـــر القانونيـــة أو االنحرافيـــة فـــي مجـــال العمـــل اإلدار.، والمالحـــظ 
أيضا أ  إجمال المبالغ التي أشرنا إليها سلفا والتي تمثل أمـواال عامـة ُأهـدرت 

( مليـو  118.4بشكل غير قانوني ال يعود بالنفع على المجتمع تقـدر بحـوالي)
  دوالر أمريكـي بــافتراض أ  ( مليــو 213.61دينـار ليبـي أ. مــا يقـارب علـى )

 الدوالر الواحد يعادل دينارا وعشري  درهما ليبي ا. 
 
 الفساد من واقع سجالت محكمة الشعب:(  3-4) 

إ  محكمــــة الشــــعب الكائنــــة بمدينــــة بنغــــاز. تضــــطلع بــــدور بــــارز علــــى      
مســتوى المنطقــة الشــرقية مــ  ليبيــا فــي البــت والحكــم فــي العديــد مــ  القضــايا 

والجنائيـة التـي تحـال إليهـا مـ  العديـد مـ  الـدوائر القضـائية والمحـاكم  اإلدارية
وأجهزة المتابعة والرقابة، ومـا يـرد فـي سـجالتها مـ  قضـايا ال يعبـر بالضـرورة 
عمــا يحــدث فــي بنغــاز. وحــدها، فهــي تشــمل قضــايا مــ  منــاطق متعــددة مــ  

بالكامـل، إال ليبيا، وبالرغم م  أ  مـا جـاء فيهـا ال يعبـر عمـا يحـدث فـي ليبيـا 
أ  الباحــــــث رأى أهميــــــة االعتمــــــاد علــــــي مــــــا ورد فــــــي ســــــجالت هــــــذه اإلدارة 
القضــــائية العليــــا سأنهــــا قــــد تمــــدنا بمؤشــــر مهــــم علــــى أبعــــاد الفســــاد فــــي هــــذه 

 المنطقة.
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الفسـاد ( نجد بوضوح مدى انتشـار 6وم  خالل استعراض محتوى جدول)    
ـــــي القطـــــاع الخـــــدمي الـــــذ. يشـــــ عليميـــــة والصـــــحية مل علـــــى المؤسســـــات التف

ــــــى نســــــبة  ــــــخ، حيــــــث تحصــــــل هــــــذا القطــــــاع عل والضــــــما  االجتمــــــاعي ...إل
%( مــ  إجمــالي الجــرائم المســجلة خــالل الفتــرة الواقعــة بــي  عــامي 41تعــادل)
  نصــــــف جــــــرائم الفســــــاد إ%(، وبهــــــذا فــــــ41، والتــــــي بلغــــــت )2111-1111

عتقــاد مــ  قبــل مــوظفي القطــاع الخــدمي، وفــي ا بــت  كِ رتُ المســجلة بهــذه الفتــرة اُ 
ــــاتهم،  ــــة بهــــذا القطــــاع، مــــ  جهــــة، وانخفــــاض مرتب الباحــــث أ  تكــــدس العمال
وسهولة تعاملهم مع الجمهور، وازدياد تعقد ظروف الحيـاة والمعيشـة مـ  جهـة 
أخـــرى، كلهـــا قـــد تســـهم فـــي تفســـير هـــذا االرتفـــاع بنســـبة جـــرائم مـــوظفي هـــذا 

اإلدار. قــد القطــاع، والمالحــظ أيضــا أ  نســبة هــذا القطــاع مــ  جــرائم الفســاد 
، ففــي الوقــت الــذ. بلغــت فيــه اكبيــر  اتطــور  اسأخيــرة تطــورت عبــر الفتــرة الزمنيــة

مــــا يعــــادل  1111%( فــــي المقابــــل بلغــــت عــــام 48مــــا نســــبته ) 2111عــــام 
 %( م  إجمالي الجرائم المركبة خالل هذه الفترة.61)
 

نفيـذ التـي تعمـل علـى ت*وفي المرتبة الثانيـة يـأتي قطـاع اللجـا  الشـعبية       
بــرامج التطــور والتحــول إلــى اإلنتــاج، حيــث بلــغ حجــم الفســاد فيهــا مــا يعــادل 

الثانيـة فـي  ة%( م  إجمالي الجرائم وبهـذا يحتـل هـذا القطـاع المرتبـ33نسبته)
الفساد. أما المرتبة اسأخيرة فقد حاز عليها قطاع الصناعة حيث تحصل علـى 

لمـــذكورة مـــ  جـــرائم، %( مـــ  إجمـــالي مـــا ارتكـــب فـــي الفتـــرة ا28نســـبة قـــدرها)
 والجدول اآلتي يوضح ذلك:   

 
 : 1111-2111( توزيع جرائم الفساد وفقا للقطاعات خالل الفترة 6جدول)

                                                 
*
دف تنفيذ القرارات التي يشرعها وتسته ينفيذية تتشكل بموجب التصعيد الشعباللجان الشعبية هي أدوات ت 

صعد شعبي للجنة الشعبية العامة )الوزارة( والتي يترأسها م  تبعيتها ، وتخضع تمر الشعب العام خول انعقادهمؤ

 ي ختار من خول جلسات مؤتمر الشعب العام. 
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 األعوام        
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 11 18 18 16 21 31 11 22 11 11 الصناعي

 41 221 61 13 38 61 83 61 41 21 الخدمي

 33 188 11 11 48 14 21 32 38 21 اللجان ال عبية

 111 321 111 121 111 111 111 115 111 51 المجمو 

، اإلدارة العاموة فوي ليبيوا الواقوع والطمووح: محمـد زاهـي المغربـي عبـد الجليـل آدم المنصـور.، المصدر
 .361، ص 1114للبحث العلمي، مركز بحوث العلوم االقتصادية الهيئة القومية
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( يتضـح أ  أنمـاط الفسـاد الـواردة 1وم  خالل إمعا  النظر في الجدول)     

بهــذا الجــدول ال تختلـــف عمــا انتهــى إليـــه تقريــر اللجنــة الشـــعبية للرقابــة علـــى 
التجــــانس الكبيــــر الــــذ. يكتنــــف الحيــــاة مســــتوى ليبيــــا، وربمــــا يعــــود ذلــــك إلــــى 

االجتماعيــــــة مــــــ  جهــــــة ونظــــــم اإلدارة مــــــ  جهــــــة ثانيــــــة، كمــــــا أ  التغيــــــرات 
االجتماعيـــة التـــي تعـــرض لهـــا المجتمـــع يبـــدو أنهـــا تركـــت آثـــارا متشـــابهة فـــي 
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العديــد مــ  المنــاطق بهــذا المجتمــع، وا   اختلفــت درجــة التــأثير تلــك، إال أنهــا 
جتمــــاعي والــــنظم االقتصــــاد. والثقــــافي ونســــق متشــــابهة اسأثــــر فــــي البنــــاء اال

الشخصـــــية، ويمكـــــ  تفســـــير ذلـــــك مـــــ  منطلـــــق افتراضـــــات النظريـــــة البنائيـــــة 
الوظيفيــة حيــث تؤكــد هـــذه النظريــة أ  تعــرض أ. مجتمـــع أو نســق عــام إلـــى 
موجات م  التغيـر االجتمـاعي تحـدث درجـة مـ  االرتبـاك وعـدم التـواز  يـؤثر 

تكــو  منهــا المجتمــع ممــا يســهم فــي ضــعف فــي كافــة اسأنســاق الفرعيــة التــي ي
 قدرتها على تأدية وظائفها بالشكل اسأكمل. 

 
( أ  أكثــر جــرائم الفســاد اإلدار. التــي بتــت 1عمومــا، يبــدو مــ  جــدول )   

ــــنفس أو  فيهــــا محكمــــة الشــــعب هــــي جــــرائم إســــاءة اســــتعمال الســــلطة لنفــــع ال
ائم اســـتغالل اآلخـــري  أو إضـــرارا بأحـــد المـــواطني ، كمـــا قـــد تـــدخل تحتهـــا جـــر 

النفوذ والسـلطة لتحقيـق منـافع غيـر قانونيـة، ولقـد حـازت هـذه الجـرائم علـى مـا 
( جريمـــة خـــالل اسأربـــع 461%( مـــ  إجمـــالي الجـــرائم التـــي بلغـــت )41نســبته)

سنوات المـذكورة. وفـي المرتبـة الثانيـة تـأتي جـرائم التقصـير فـي حفـظ وصـيانة 
هـــا جـــرائم يإلجمـــالي، يل%( مـــ  نفـــس ا31المـــال العـــام حيـــث بلغـــت نســـبتها )

االخـــتالس والكســـب غيـــر المشـــروع إذ بلغـــت مـــ  إجمـــالي الجـــرائم مـــا يعـــادل 
%(، وفي الختـام تـأتي جـرائم الوسـاطة والمحسـوبية إذ بلغـت نسـبتها 24نسبته)

(1.)% 
 
 :2002-1333( توزيع جرائم الفساد حسب األكثر انتشارا خالل 2جدول) 

                                            
 األعوام                                

 
 نمط الفساد

1111 
% 

2222 
% 

2221 
% 

2222 
% 

 المجمو 

 النسبة العدد

 41 233 41.61 82.66 46.16 43.11 إساء  استعمال السلطة

التقصيييير فيييي حفيييا وصييييانة الميييال 
 العام

31.66 42.61 32.11 38.11 112 31 

 14 64 22.22 11.64 1.11 11.24 الم رو  االختالس والكسب غير
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، اإلدارة العامة فوي ليبيوا الواقوع والطمووحعبد الجليل آدم المنصور.، و  ،: محمد زاهي المغربيالمصدر
 .362، ص 1114طرابلس(،  –القومية للبحث العلمي، مركز بحوث العلوم االقتصادية)ليبيا الهيئة 

 
والمالحظ م  الجدول أيضا، أ  جرائم االخـتالس والكسـب غيـر المشـروع     

قــد تطــورت عبــر اسأربــع ســنوات تطــورا واضــحا بعكــس مــا جــاء عليــه مســتوى 
الوقـت الـذ. بلغـت فيـه تطور أنمـاط الفسـاد اسأخـرى الـواردة فـي الجـدول، ففـي 

إلـى مـا  1111%( زادت لتصل هذه الجرائم عام 21.14) 2111نسبتها عام 
%( فــي 4.18%( جريمــة أ. بمقــدار زيــادة يعــادل مــا نســبته )11.11يقــارب )

%( جريمـة لكـل سـنة، والشـكل التـالي يوضـح 2.15اسأربع سنوات، وما يعادل)
 هذا التطور. 

 
 

 2 11 1.12 3.12 1.13 -- الوساطة والمحسوبية

 المجم     و 
 -- 321 121 111 115 51 العدد

 122 -- 122 122 122 122 النسبة
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وال يبــدو أ  هــذا التطــور والزيــادة بســيطة أو أنهــا أتــت بمحــض الصــدفة،      
فقد تكو  هناك عوامـل اجتماعيـة واقتصـادية تفسـر إلـى حـد كبيـر هـذه الزيـادة 
والتطــور الكمــي فــي جــرائم وأنمــاط الســلوك الفاســد، خاصــة إذا مــا وضــعنا فــي 

التـي تمنـع وتحـذر االعتبار أ  هنالك مجموعة كبيرة مـ  التشـريعات والقـواني  
تعاطي أنماط الفساد م  قبل الموظفي ، أو غير المـوظفي  ومنهـا مـثال قـانو  
ـــر وقـــانو  غســـل اسأمـــوال  ـــة وقـــانو  التطهي الجـــرائم االقتصـــادية وقـــانو  الرقاب
فاسدة المصدر، أو غير الشرعية، وغيرها م  القـواني ، فالسـؤال الـذ. يفـرض 

لكيفــي والزيــادة الهائلــة فــي حجــم جــرائم نفســه هنــا: لمــاذا هــذا التطــور الكمــي وا
الفســاد بــالمجتمع الليبــي، فهــل فشــلت محــاوالت واســتراتيجيات وخطــط مكافحــة 
ذا مـا كـا  اسأمـر كـذلك، فمـا هـي اسأسـباب والـدوافع وراء ضـعف أو  الفساد؟ وا 

 ربما فشل هذه الخطط في مكافحة الفساد في ليبيا؟. 
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 بالمجتمع الليبي:اعي االجتمثانيا: تحليل لبعض قضايا الفساد 

لمزيــد مــ  التعمــق فــي دراســة حالــة الفســاد بــالمجتمع الليبــي نعــرض فيمــا     
يلي مجموعة مـ  القضـايا التـي تشـكل فسـادا إداريـا تـم اختيارهـا مـ  خـالل مـا 
نشــر فــي مجلتــي المحكمــة العليــا ومجلــة إدارة القضــايا عبــر فتــرة زمنيــة تتــراوح 

ـــي   ـــك لدراســـة ومع1116-2184ب رفـــة أنمـــاط الفســـاد وأســـبابه ومـــا فـــي ، وذل
 حكمه، وفيما يلي استعراض موجز لهذه القضايا: 

 
 القضية األولى:     
تــتلخص وقــائع هــذه القضــية فـــي أ  النيابــة العامــة بمركــز شـــرطة ***      

ـــــاريخ ناتهمـــــت مـــــوظفي  عـــــامي  بم ، 8/21/2184شـــــأة المواشـــــي واللحـــــوم بت
فع بأفعــــال غيــــر مشــــروعة مــــ  باســــتغالل وظيفتهمــــا فــــي الحصــــول علــــى منــــا

أعمــال المنشــأة التــي يعمــال  بهــا ، حيــث اتهــم اسأول ببيــع كميــة لحــوم مســعرة 
ومحددة الربح بسعر يزيد على السعر المحدد لها، أما الثاني فقد شارك اسأول 

-2181 ،الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــةباالتفـــاق معـــه وتســـهيل هـــذه الجريمـــة)

2111  ،124) . 
 

المحكمــــة بتطبيــــق بعــــض مــــواد قــــانو  الجــــرائم االقتصــــادية لقــــد قضــــت      
، وبعــض المــواد مــ  العقوبــات وقــانو  حمايــة اسأســعار، 2111الصــادر عــام 

وانتهت بهم العقوبة إلى حبس اسأول ثالث سنوات مـع الشـغل وتغريمـه خمسـة 
 آالف وخمسمائة دينار ليبي بسبب الخسائر التي تسبب بها. 

 
 القضية الثانية: 
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اتهمــت النيابـــة العامــة المـــواط  )س( المحالـــة  23/1/2181ه وبتـــاريخ إنــ    
أوراقه م  مركز شرطة رأس عبيدة )بنغـاز.( أنـه قـد حـاز وأحـرز مـادة مخـدرة 
)الحشيش( وكا  ذلك بقصد االتجار، واتجر فيهـا، ولقـد طالبـت غرفـة االتهـام 

لعــدد مــ  بمحكمــة بنغــاز. بإحالتــه إلــى محكمــة جنايــات بنغــاز. لمعاقبتــه وفقــا 
 ،الجماهيريـة العربيـة الليبيـة) 2112المواد م  قـانو  المخـدرات الصـادر عـام

2181-2111،112 .) 
 

ولقد أمرت المحكمة بناء على القانو  المذكور بحبسه مدة خمـس سـنوات     
وتغريمــه ثالثــة آالف دينــار ليبــي مــع حرمانــه مــ  الحقــوق المدنيــة مــدة تنفيــذ 

تتــــاليتي  فــــي جريــــدتي الفجــــر وأخبــــار المدينــــة العقوبــــة ونشــــر الحكــــم مــــرتي  م
عفـــــاءه مـــــ  المصـــــاريف الجنائيـــــة ومصـــــادرة المـــــادة المخـــــدرة، وال بـــــد مـــــ   وا 
مالحظة أ  هذه العقوبة كانت وفقا للقانو  القـديم قبـل العمـل بالقـانو  الجديـد 

 للمخدرات والذ. سيأتي ذكره فيما يلي.    
 

 القضية الثالثة: 
لقضية التي أحالتها النيابة العامة بنـاء علـى اسأوراق تتلخص وقائع هذه ا     

، اتهـم كــال 21/1/2181المحالـة مـ  مركـز العروبـة ببنغــاز. فـي أنـه وبتـاريخ 
م  *** و*** بتهم أخالقيـة فـاسأول مـارس الزنـا وفعـل الجمـاع مـع شـريكته 
دو  وجــود العالقـــة الزوجيـــة المشــروعة وقـــت ارتكـــاب الجريمــة، حـــال كونهمـــا 

، 11الغي  عـاقلي  لـذا وجبـت عقوبتهمـا وفقـا لقـانو  إقامـة الحـد رقـم مسلمي  ب
. أمــا الثــاني فهــو مــتهم بالمواقعــة بالرضــا عــدة مــرات مــع 2113الصــادر عــام 

شــريكته التــي مكنتــه مــ  نفســها حتــى ترتــب علــى ذلــك أ  حملــت منــه ســفاحا 
 .   (2111،144-2181 ،الجماهيرية العربية الليبية)جنينا غير شرعي في شهره التاسع
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ولقـــد قضـــت المحكمـــة وفقـــا لقـــانو  المشـــار إليـــه وقـــانو  العقوبـــات ببـــراءة     
المتهمي  م  قضية الزنا، وأمرت بمعاقبة اسأول بالحبس لمدة سنة مـع الشـغل 

صــدور الحكــم، والحكــم علــى  خمــع وقــف نفاذهــا لمــدة خمــس ســنوات مــ  تــاري
عـــ  تهمـــة المواقعـــة الثـــاني بالســـج  لمـــدة ثـــالث ســـنوات وثالثـــة أشـــهر وذلـــك 

 بالرضا.  
 

 القضية الرابعة:
اتهمـــت النيابــــة العامـــة كــــال مـــ *** و***و *** بــــأنهم خـــالل ســــنتي     

بــأنهم قــاموا بــاختالس ممتلكــات، ومعــدات، وأدوات مــ  مركــز  2181-2188
تــدريب***، وورشــة***، ومدرســة***، ومدرســة ***، حيــث ارتكبــت هــذه 

ولقــد وجــد أ  المتهمــي  عائــدي  فــي نفــس الســرقات بــدافع إجرامــي واحــد، هــذا 
 . (158، 2185الجماهيرية العربية الليبية، )الجرم

 
وبناء على إحالة غرفة االتهام نظرت محكمة جنايات مصراتة في القضـية    
وانتهــــت لمعاقبــــة كــــل  مــــ  المتهمــــي  بالســــج  لمــــدة ثمانيــــة  6/8/2188فــــي 

غرامـة ماليـة تقـدر بسـتي   وثالثي  شهرا أ. حوالي ثـالث سـنوات، إضـافة إلـى
 دينارا .

 
 القضية الخامسة: 

 2181اتهمـــــت النيابــــــة العــــــام كــــــال مـــــ *** و*** بأنهمــــــا فــــــي عــــــام      
وبوصــفهما مــوظفي  بشــركة المواشــي واللحــوم أ  الموظــف اسأول طلــب لنفســه 
م  الموظف الثاني رشـوة واخـذ عطيـة تتمثـل فـي علـب سـجائر وقنينـات خمـر 

ـــك  ـــه فيهـــا وذل ـــاني ال حـــق ل نظيـــر اإلخـــالل بوظيفتـــه، كمـــا اتهـــم الموظـــف الث
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باعتبــــــاره راشــــــي ا لــــــألول وقــــــد قــــــدم كميـــــــة خمــــــر لــــــألول تتمثــــــل فــــــي عشـــــــر 
  .(141، 2185)الجماهيرية العربية الليبية، قنينات

 
ولقـد انتهــت محكمــة الجنايــات طـرابلس بتطبيــق قــانو  الجــرائم االقتصــادية     

، وقــانو  العقوبــات، وقضــت 2114لعــام  81وقــانو  حــد  شــرب الخمــر رقــم 
بالحكم عليهما بالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنة واحـدة وتغريمهمـا معـا مبلـغ قـدره 

راقة الخمر، ومصادرة السجائر .   ستة وثالثو  دينارا وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفساد: لالمجتمع الليبي حرب عن لمحة . ثالثا
ءات والقـــواني  لمزيـــد مـــ  التحليـــل لهـــذا الموضـــوع نعـــرض سأبـــرز اإلجـــرا     

واآلليـات واللجــا  والهيئــات واسأجهــزة التــي طُــورت للعمــل علــى مكافحــة الفســاد 
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بــــالمجتمع الليبــــي، والمالحــــظ أ  المجتمــــع الليبــــي يعتمــــد كثيــــرا علــــى القاعــــدة 
الشــعبية فــي صــياغة القــواني ، ووضــع اآلليــات، وتطــوير اسأجهــزة والــنظم التــي 

حـالتهم إلـى الجهـات  تختص بمكافحة الفساد والتصـد. لـه وتعقـب المفسـدي  وا 
، كـــا  أبـــرز 2161القضـــائية، فمنـــذ أ  قامـــت ثـــورة الفـــاتح فـــي ســـبتمبر عـــام 

أهـــدافها االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية أ  يحكـــم الشـــعب نفســـه بنفســـه، 
فالتمثيل تدجيل، والقضاء على االستغالل والغـب  والفقـر ومناصـرة المظلـومي  

الشـراكة والقضـاء علـى االسـتعباد بكـل صـورة بمـا والمحرومي  وترسيخ مفاهيم 
فـــي ذلـــك فكـــرة المأجوريـــة واســـتعباد أربـــاب العمـــل للعمـــال، وتمتـــع كـــل أفـــراد 
المجتمع بثروة المجتمع، وتوفير الخـدمات اسأساسـية مجانـا لجميـع المـواطني ، 
لزامية التعليم اسأساسي، وغيرها م  المبادئ واسأهداف التي جـاءت بهـا ثـورة  وا 

ح، وشــكلت مــ  بعــد مرتكــزات وأهــدافا أساســية لمشــروع التنميــة فــي ليبيــا، الفــات
كمــا شــكلت أساســا ومنطلقــا لعمليــة التشــريع وســ  القــواني  مــ  خــالل عرضــها 
ــــى المــــؤتمرات الشــــعبية والتصــــويت عليهــــا واعتمادهــــا مــــ  خــــالل مــــؤتمر  عل

 الشعب العام.
 

ة الفســاد هــمجاب منــذ ذلــك العهــد كــا  الشــغل الشــاغل للمجتمــع الليبــي هــو    
والتصد. له وبناء قاعدة قانونيـة وفكريـة وتأهيـل الكـوادر البشـرية السـتخدامها 

( بشـــأ  11فـــي هـــذه الحـــرب، فصـــدرت العديـــد مـــ  القـــواني  مـــ  بينهـــا قـــانو )
، حيــث كانــت أغلــب البضــائع ـ إ  لــم 2116مكافحــة تهريــب البضــائع لســنة 

جميــع تلــك الســلع تبــاع  يكــ  جميعهاـــ مدعومــة مــ  قبــل خزينــة الدولــة فكانــت
للمــــواطني  مــــ  خــــالل شــــركات ومنشــــآت عامــــة مثــــل شــــركات  سبســــعر بخــــ

اسأســواق والتســويق العامــة ومنشــآت اللحــوم، والجمعيــات الزراعيــة...إلخ، فــي 
  إلـى يحي  أ  اسأسعار الحقيقية لهذه السلع أغلى بكثير، وهذا ما دفـع الكثيـر 

يبيا، أو احتكارها وبيعها فـي السـوق االتجار بهذه السلع عبر الحدود الدولية لل
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السوداء، وم  مثل هـذه السـلع المـواد الغذائيـة واسأثـاث والمفروشـات والسـجائر 
 واسأدوية والمعدات الطبية ...إلخ. 

 
صـــدر قـــانو  حمايـــة اسأمـــوال العامـــة الـــذ. يركـــز علـــى  2118فـــي عـــام      

د بـالنفع علـى مكافحة هدر المال العـام وعـدم الحـرص فـي إنفاقـه علـى مـا يعـو 
جميع أفـراد المجتمـع، وهـو يتـألف مـ  أربعـي  مـادة، و يؤكـد علـى أ  لألمـوال 
العامــــة حرمــــة وحمايتهــــا واجــــب علــــى كــــل مــــواط ، ويكــــافح القــــانو  الجــــرائم 
الماسة باالقتصاد القومي مثل التهريب إلى الخارج سواء كانت المادة المهربـة 

كريمـــة. كمـــا يـــنص القـــانو   نقـــودا أو ســـبائك أو مصـــوغات ذهبيـــة أو أحجـــارا
علــى معاقبــة كــل مــ  تســبب فــي انتشــار مــرض خطيــر يهــدد الثــروة الحيوانيــة 
ـــه بحيـــث  واالقتصـــاد الزراعـــي، كمـــا يعاقـــب كـــل موظـــف قصـــر فـــي أداء عمل
تســـبب ذلـــك فـــي تخريـــب المنشـــآت العامـــة وغيرهـــا مـــ  الصـــور والجـــرائم التـــي 

 يحظرها هذا القانو .
 

( بشأ  الجرائم االقتصادية، حيث 1رقم ) صدر قانو  2111وفي عام     
هذا القانو  بتعريف الموظف العام على أنه " كل م  أنيط به مهمة  أبد

عامة في اللجا  أو المؤتمرات أو اسأمانات أو البلديات أو وحدات اإلدارة 
المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو االتحادات أو الروابط أو 

الخاصة ذات النفع العام أو المنشآت والشركات التي  الجمعيات أو الهيئات
تساهم في رأس مالها هذه الشركات وكذلك الشركات التي طبقت بشأنها 
مقولة شركاء ال أجراء.."،  كما حدد هذا القانو  صفة المال العام باعتباره 

)اسأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، مملوكا أو خاضعا إلحدى الجهات المذكورة

2111). 
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ولقد اشتمل هـذا القـانو  علـى نـوعي  مـ  الجـرائم االقتصـادية هـي جـرائم      
يرتكبهـــــا أ. مـــــواط  بصـــــرف النظـــــر عـــــ  وظيفتـــــه، مثـــــل: جريمـــــة التخريـــــب 
والتســـبب فـــي انتشـــار مـــرض مـــ  أمـــراض النبـــات أو الحيـــوا ، والتســـبب فـــي 
ثــــارة االضــــطرابات بالســــوق  ــــوطني، وا  إلحــــاق ضــــرر جســــيم فــــي االقتصــــاد ال

لمحليـــة، ومباشـــرة نشـــاط اقتصـــاد. محظـــور علـــى اسأفـــراد، وجريمـــة اســـتعمال ا
القـوة لمنــع الغيــر عــ  العمــل، وجريمــة اخــتالس الطاقــة الكهربائيــة والميــاه، أمــا 
النـــوع الثـــاني مـــ  الجـــرائم االقتصـــادية فهـــي التـــي يرتكبهـــا الموظـــف العـــام أو 

إلخــــالل تتعلــــق بــــه وهــــي تشــــمل: جريمــــة تــــدخل الموظــــف فــــي المقــــاوالت، وا
بالواجب، وتعمد الموظف إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وتسبب الموظـف 
بخطئه في إحداث ضرر جسيم بالمال العـام، واإلدالء ببيانـات غيـر صـحيحة 
في الميزانيات، واستخدام مـال عـام إضـرارا بخطـة التحـول والتنميـة، والتقصـير 

ديئـة، واالمتنـاع عـ  في حفظ وصيانة المال العام، والتسبب في إنتاج سـلعة ر 
ــــى الجمهــــور أو إخفائهــــا، وجريمــــة ارتشــــاء الموظــــف، وجريمــــة  ــــع ســــلعة إل بي
االســتيالء، واالخــتالس واســتغالل النفــوذ، وابتــزاز اسأمــوال، واســتغالل الوظيفــة 

ساءة استعمال السلطة  . (1-1، 2185حسين المهدوي،)للحصول على منفعة، وا 
 

، 2185اطة والمحسوبية عـام الوس ( بشأ  تجريم6كما صدر قانو  رقم)     
مل خمــس مــواد أساســية عرفــت المــادة اسأولــى منــه المقصــود بجريمــة وهــو يشــ

:" كل فعل م  شأنه التـأثير فـي اسـتحقاق منفعـة أو الوساطة والمحسوبية فهي
خدمــة تقــدمها اسأشــخاص االعتباريــة العامــة والخاصــة ذات النفــع العــام بقصــد 

األمانـة العامـة  )"بحـق اسأولويـة فـي الحصـول عليهـامنعها أو تعطيلها أو اإلخالل 

 .  (2185لمؤتمر الشعب العام، 
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( بشــأ  تجــريم إســاءة اســتعمال الوظيفــة أو 11صــدر أيضــا، قــانو  رقــم )    
 2186. وصـدر عـام 2185المهنة واالنحراف بأعمال التصعيد الشـعبي لعـام 

  مــ  عشـر مــواد ( بشــأ  مـ  أيــ  لـك هــذا؟، ويتـألف هــذا القـانو 3قـانو  رقـم )
ترتكــز علــى مكافحــة الكســب غيــر المشــروع ومعاقبــة الفــاعلي  بحســب الجــرم، 
وال يقتصــــر ذلــــك علــــى المــــوظفي  العــــامي  بــــل تشــــمل المــــواطني  أيضــــا، أو 
باسأحرى رجال ونساء اسأعمال الناشطي  اقتصاديا ويحدد هذا القانو  الكسـب 

ماديـة المسـتمدة مـ  المحابـاة غير المشروع والمنفعة أو المزايا الماديـة وغيـر ال
أو التهديــــــد، أو مخالفــــــة القانو )الجريمــــــة(، أو إســــــاءة اســــــتعمال الوظيفــــــة أو 
المهنــة، أو التــأثير علــى الغيــر، أو مجهولــة المصــدر، أو أنهــا ال تتناســب مــع 

 الموارد المشروعة للفرد. 
 

( بشـــــــأ  مراقبـــــــة اسأســـــــعار لعـــــــام 3كمـــــــا نجـــــــد، أيضـــــــا، قـــــــانو  رقـــــــم )      
لــذ. يهــدف إلــى ضــبط التســعيرة للمــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء وغيرهــا وا2181

مــــ  ســــلع تحــــددت لهــــا أســــعار مســــبقا وهــــي تشــــكل مــــواد وســــلع أساســــية فــــي 
بشـأ   2112( لعـام 13عمليات التنميـة االجتماعيـة. هنالـك أيضـا قـانو  رقـم)

( بشــأ  مكافحــة 1المخــدرات والــذ. ألغــي العمــل بــه وتــم اعتمــاد قــانو  رقــم )
علــى تســعة وخمســي   ملوالــذ. أشــت 2111ؤثرات العقليــة لعــامخــدرات والمــالم

نتــــاج أو  مــــادة اســــتهدفت مكافحــــة شــــتى جــــرائم المخــــدرات مــــ  تعــــاٍط وبيــــع وا 
تصنيع أو اسـتخراج أو جلـب ونقـل أو توزيـع أو زراعـة هـذا المـواد المخـدرة أو 

أنـواع  ( الـذ. يوضـح3المـؤثرات العقليـة، كمـا ُألحـق بهـذا القـانو  جـدول رقـم )
 ومسميات المواد المخدرة.
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( الـــذ. يـــنص علـــى تشـــكيل لجـــا  21صـــدر قـــانو  رقـــم ) 2113وفـــي عـــام   
التطهير التي تتألف م  بعض ضباط القوات المسـلحة والشـرطة، إضـافة إلـى 
بعــض المــوظفي  المســاعدي ، ويتــولى هــذا الجهــاز تشــكيل فــروع لــه فــي كافــة 

عامــة وبخاصــة اإلنتاجيــة لمتابعــة المنــاطق يكلــف أعضــاء منهــا بالمؤسســات ال
ســير العمــل وتلقــي الشــكاوى والتحقــق منهــا ومتابعــة اإلجــراءات وتقويمهــا فــي 
حالتهــا إلــى الجهــات  حــال وجــدت مخالفــة للقــانو  والضــوابط المعمــول بهــا، وا 

شمل أولئك الـذي  القضائية المختصة، ولقد تعدت اختصاصات هذه اللجا  لت
( أو 21جهــات الخاضــعة سأحكــام القــانو  رقــم )ال فــيدعــاء التــأثير ايحــاولو  

أ. عمــل ضــار باقتصــاد المجتمــع كــالتهرب مــ   إبــداءالتــدخل فــي أعمالهــا أو 
كما أخضع  ،تجار بالسلع وغيرهاواإلاسأجنبية بالعملة  والمتاجرةدفع الضرائب 

 .سأحكام هذا القانو  كل م  يحمل ترخيصا مهنيا أو حرفيا
    
ـــــل ونظـــــرا للقصـــــور الـــــذ.      ـــــق فكـــــرة لجـــــا  التطهيـــــر مـــــ  قب ـــــرى تطبي اعت

اسأشــخاص المســؤولي  فــي هــذه اللجــا  وفســاد ذمــم بعــض العــاملي  حتــى بعــد 
(، فقـــد ألغـــي العمـــل 21تعــديل هـــذا القـــانو  وفقـــا سأحكـــام ومـــواد القـــانو  رقـــم )

 اللجنووة الشووعبية العامووة للتفتووي  والرقابووة الشووعبيةبلجــا  التطهيــر وتشــكلت 
منتشرة في كـل المنـاطق )الشـعبيات( وألقيـت علـى عاتقهـا بأجهزتها وفروعها ال

مهمــة محاربــة الفســاد. ولقــد قامــت هــذه اللجنــة ـ المختــارة شــعبيا مــ  خــالل 
التصـــعيد الشـــعبي ـ لتحقيـــق هـــدف أساســـي تمثـــل فـــي منـــع التصـــرف غيـــر 
القـانوني فــي المــال العـام وصــيانته مــ  كــل العـابثي  والطــامعي  فــي االســتيالء 

ليب عملهـا الفحـص االسـتثنائي للحسـابات الخاصـة بالشـركات عليه، وم  أسـا
العمـــل الميـــداني مـــ  خـــالل الزيـــارات  أومؤسســـات القطـــاع العـــام واعتمـــاد مبـــد

ـــــه  ـــــالغ وتنبي ب ـــــة لمواقـــــع المشـــــاريع والمؤسســـــات والشـــــركات العامـــــة وا  الميداني
 تلعـالج هـذه االنحرافـا تالجهات المراقبة بأهم المالحظات واآلراء واالقتراحـا
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الســـلوكية للمـــوظفي  فـــي تلـــك المؤسســـة فـــي تنفيـــذ القـــرارات واللـــوائح والقـــواني  
 السارية والمنظمة للعمل.         

 
وتقـــدم اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للتفتـــيش والرقابـــة الشـــعبية كـــل عـــام تقريرهـــا     

المـــوجز للعـــرض علـــى أعضـــاء المـــؤتمرات الشـــعبية اسأساســـية، ويلخـــص هـــذا 
حالتهـا إلـى أايا المضـبوطة والتـي تـم التحقيـق فيهـا والتـي التقرير إجمالي القض

جمــــالي اسأمــــوال العامــــة المهــــدرة، كمــــا يتقــــدم  الجهــــات القضــــائية المختصــــة وا 
جهــاز المراجعــة الماليــة بتقريــر مرفــق مــع ملخــص تقريــر الرقابــة العــام يلخــص 
االنحرافـات الســلوكية فــي التصــرف بالمــال العــام، كمــا يلخــص مشــكلة التســيب 

نحرافـــات الســـلوكية فـــي كـــل قطـــاع مـــع عـــرض المالحظـــات والمآخـــذ التـــي واال
 سجلت على هذا القطاع.  

  
والمالحظ أ  جهاز الرقابة والمتابعـة الشـعبية الموجـود حاليـا قـد تشـكل مـ     

لغــي العمــل أ، حيــث 2188خــالل دمــج ثالثــة أجهــزة كانــت موجــودة قبــل عــام 
ابــة والمتابعــة الشــعبية منــذ ذلــك بتلــك اسأجهــزة وأوكلــت مهامهــا إلــى جهــاز الرق

ــــم ) ــــرار رق ــــاريخ بموجــــب ق ( الصــــادر عــــ  المــــؤتمر الشــــعب العــــام عــــام 1الت
، وتلــك اسأجهــزة التــي كانــت تضــطلع بمهمــة مكافحــة الفســاد بــالمجتمع 2188

مونع اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرنابة اإلدارية)الليبي هي
 ): 

 
ويباشــر  1322(لسوونة  23نون رقووم) . ديوووان المحاسووبة الموونظم بالقووا2    

مهــــام الفحـــــص والمراجعــــة للحســـــاب الختــــامي للدولـــــة والهيئــــات والمؤسســـــات 
 والشركات العامة.

(  88)المــنظم بالقــانو  رقــم الجهوواز المركووزي للرقابووة اإلداريووة العامووة. 1    
ويباشـــــــر مهـــــــام الرقابـــــــة اإلداريـــــــة ومتابعـــــــة تنفيـــــــذ التشـــــــريعات  2114لســـــــنة 
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عامــة والضــبط والتحقيــق فــي كافــة الجــرائم والمخالفــات اإلداريــة والمشــروعات ال
 والمالية.

 2186( لســـنة 26بالقـــانو  رقـــم )الجهووواز الشوووعبي للمتابعوووة المووونظم . 3    
ويباشر مهام متابعة المشروعات ومراجعة العقود التـي تبرمهـا الجهـات العامـة 

 في الدولة.
  

ـــدواعي المصـــلحة العامـــة ومـــا تقتضـــيه مت      طلبـــات العمـــل الرقـــابي فـــي ول
تنظيمــــه بمــــا يكفــــل االرتقــــاء بــــه إلــــى مســــتوى طموحــــات جمــــاهير المــــؤتمرات 
الشــعبية اسأساســية فــي تحقيــق رقابــة فعالــة وشــاملة علــى كافــة الجهــات العامــة 

مونــع اللجنــة )فقــد تــم إنشــاء جهــازي  همــا ،تؤكــد وتعــزز مســارات الســلطة الشــعبية

إلداريةالشعبية العامة للتفتيش والرنابة ا
 ) : 

 
تضـــم  تو  ،اللجنوووة الشوووعبية العاموووة للتفتوووي  والرقابوووة الشوووعبية .2       

اسأغذيـــة واسأدويـــة  ىصـــالحياتها الرقابـــة اإلداريـــة والماليـــة والفنيـــة والرقابـــة علـــ
فيمــا يتعلــق  2115( لســنة 22والتحقيــق والتفتــيش كمــا هــو مبــي  بالقــانو  رقــم)

 2113لســـنة  (21التحقيـــق والقـــانو  رقـــم )بالرقابـــة اإلداريـــة والماليـــة والفنيـــة و 
 ميالدية بشأ  التطهير. 

 
عليه القانو  رقـم  وتتضم  صالحيته ما نصَّ  ،جهاز المراجعة المالية .1

اسأمــــوال  ىإلــــي تحقيــــق رقابــــة فاعلــــة علــــ ويهــــدف 2115( لســــنة 22)
 .1116لسنة  (5)العامة وفقا  لقرار مؤتمر الشعب العام رقم 

 
( بشـــأ  مكافحـــة ومجابهـــة جـــرائم غســـل 1انو )صـــدر قـــ 1115وفـــي عـــام    

اسأمــوال، حيــث يمثــل هــذا القــانو  إعالنــا رســميا مــ  الجهــات المســؤولة علــى 
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بـــزوغ عصـــر الجريمـــة الحديثـــة أو المعاصـــرة والتـــي تشـــكل نمطـــا خطيـــرا مـــ  
الجـــرائم يصـــعب علـــى الكثيـــر مـــ  الحكومـــات التصـــد. لـــه لمـــا تمتلكـــه تلــــك 

بهذا النـوع مـ  الجريمـة مـ  إمكانـات ومهـارات المنظمات اإلجرامية التي تقوم 
وعالقات ونفوذ اقتصاد. وسياسي بل وقضـائي وبوليسـي، إضـافة إلـى افتقـار 
أغلب حكومات المجتمعات الناميـة إلـى الخطـط واالسـتراتيجيات لمجابهـة هـذه 
الجريمة ناهيك ع  افتقارها إلـى اإلمكانـات الماديـة والبشـرية المدربـة والمؤهلـة 

 هذا الغرض والضليعة بأمور وأساليب اإلجرام الحديث .والمعدة ل
 

( مــادة بــدأت بتعريــف جريمــة غســل 21هــذا القــانو  علــى ) أشــتمللقــد       
، اللجنة الوطنية لمكافحة غسول األمووالاسأموال وانتهت بتشكيل لجنة سميت 

المركــز. أو مــ  ينــوب عنــه، وتشــمل عضــو أو  ايترأســها محــافظ مصــرف ليبيــ
جهــــات اآلتيــــة يــــتم ترشـــــيحه مــــ  خــــالل الجهــــة التــــي يتبعهـــــا منــــدوب عــــ  ال

: ويتحصـــل فـــي المقابـــل علـــى موافقـــة المحـــافظ)رئيس اللجنـــة( والجهـــات هـــي
ــــة اللجنــــة  ــــة الشــــعبية العامــــة للعــــدل، وأمان المصــــرف المركــــز.، وأمانــــة اللجن
الشـــعبية العامـــة للرقابـــة الماليـــة والفنيـــة، وأمانـــة اللجنـــة الشـــعبية العامـــة لألمـــ  

م، وأمانـــة اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للماليـــة، وأمانـــة اللجنـــة الشـــعبية العامـــة العـــا
لالقتصاد والتجارة، وأمانة اللجنـة الشـعبية العامـة لالتصـال الخـارجي والتعـاو  
الـــدولي، ومصـــلحة الجمـــارك، ومصـــلحة الضـــرائب، وبهـــذا فهـــي تتشـــكل مــــ  

هــــــذا تســــــعة أعضــــــاء ورئــــــيس لجنــــــة، ومــــــ  المهــــــام التــــــي كلفــــــت بهــــــا وفقــــــا ل
 :  (1115( 1مؤتمر الشعب العام، نانون ))القانو 

 
 اقتراح اسأنظمة واإلجراءات الالزمة لمكافحة غسل اسأموال. .2
 تسهيل تبادل المعلومات بي  الجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم. .1

 إعداد مشروع الالئحة الداخلية المنظم لعمل اللجنة. .3
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 اسأموال.  إعداد مشروع الالئحة التنفيذية لقانو  غسل .4

 تمثيل ليبيا في الملتقيات والمؤتمرات الدولية.  .5

إعداد نموذج التقرير ع  المعامالت المشـبوهة وتحديـد كيفيـة إرسـالها إلـى  .6
 وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركز.. 

لهــا الحــق فـــي القيــام بـــأ. اختصاصــات أخـــرى يخولهــا لهـــا مصــرف ليبيـــا  .1
 المركز.. 

  
( م  اللجنة الشعبية العامـة بشـأ  315صدر قرار رقم ) 1116وفي عام     

تشكيل لجنة التحقـق مـ  إقـرارات الذمـة والشـفافية التـي طالبـت اللجنـة الشـعبية 
العامـــة بهــــا جميـــع المــــواطني  الـــذي  تقلــــدوا مناصـــب إداريــــة وضـــباط القــــوات 
المســلحة وأمنــاء المــؤتمرات والشــعبيات واللجــا  الشــعبية وكــل مــ  هــو مســؤول 

فـي أربـع   فيمـا سـبق، ولقـد لخـص القـرار اسأشـخاص المعنيـي ةتقلد مسـؤوليأو 
 :(1116( 315اللجنة الشعبية العامة، نرار رنم ))فئات هي
المصــّعدو  مــ  مــؤتمر الشــعب العــام)الوزراء( بمــا فــي ذلــك مــ  تــم  .2

 تصعيدهم في السابق.
الوظـــائف القياديـــة مـــ  ضـــباط الشـــعب المســـلح واسأجهـــزة ب العـــاملو  .1

 ة وما في حكمها.اسأمني

أمناء اللجا  الشعبية واإلدارية السابقو  والحاليو  لألجهـزة والهيئـات  .3
والمؤسســـــــات والمراكـــــــز والشـــــــركات العامـــــــة والمؤسســـــــات العالجيـــــــة 

 والتعليمية وما في حكمها. 

 م  يتم إحالتهم للجنة م  قبل الجهات المختصة.  .4

 
قــدم بهــا الفئــات الســابقة، وتتــولى اللجنــة فحــص إقــرارات الشــفافية التــي تت     

وذلــــك عــــ  دخــــولهم الســــنوية واسأصــــول التــــي تخصــــهم وتخــــص أفــــراد أســــرهم 
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خـــــوة( مـــــ  عقـــــارات ومـــــزارع وثـــــروة حيوانيـــــة وأيـــــة أنشـــــطة  )أبنـــــاء، وأزواج، وا 
اقتصــادية أخــرى مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وتقــوم اللجنــة بعــد الفحــص والتــدقيق 

فقــا لمــا تســفر عنــه نتــائج الفحــص فــي هــذه اإلقــرارات باتخــاذ اإلجــراء الــالزم و 
 والتدقيق وطبقا للتشريعات النافذة. 

 
ونالحــظ ممــا ســبق مــدى اهتمــام المجتمــع الليبــي بمحاربــة الفســاد، وذلــك      

م  خـالل تعـدد اآلليـات وتنـوع الخطـط وكثـرة اللجـا  التـي شـكلت لتحقيـق هـذا 
البوليسـية  الهدف، ولك  يبـدو علـى جـل هـذه الجهـود أنهـا تعتمـد علـى المبـادئ

فــي مكافحــة الفســاد، بمعنــى أنهــا اعتمــدت علــى اإلطاحــة بالمفســدي  والقــبض 
ة هــذه الظــاهرة، فمــثال، لــم هــعلــيهم، وال تعتمــد علــى أســس علميــة وقائيــة لمجاب

تقم دراسة علميةـ على حد علم الباحث ـ تتبناهـا إحـدى تلـك الجهـات المسـؤولة 
الكامنــة وراء ارتفــاع معــدالت علــى مكافحــة الفســاد تهــتم بالبحــث عــ  العوامــل 

الفساد والبحث ع  حلول لها حتى تـاريخ هـذه الدراسـة، ومـ  هنـا فـإ  الخطـط 
التـــي وضـــعت اعتمـــدت اعتمـــادا تمامـــا علـــى التصـــورات التـــي يكونهـــا بعـــض 
المســـؤولي  عـــ  هـــذه الظـــاهرة بـــالواقع المعـــيش دو  التأكـــد مـــ  مطابقـــة هـــذه 

االتفانية الدوليـة لمكافحـة الفسـاد  ردتأفالتصورات مع الواقع، وكما نعلم، فقد 

 تأكــدالفســاد، حيــث لبيــان أهــم مرتكــزات أي خطــة لمكافحــة  (24-5)المــواد 
رسـاءفيها على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمـع  دعـائم دولـة القـانو   المـدني وا 

 لنـــأ.يجـــب اتخاذهـــا التـــي تـــدابير كمـــا تعرضـــت سأهـــم ال ،وحســـ  إدارة الدولـــة
، والمحافظـــة معـــايير اإلنصـــاف والجـــدارة ، اعتمـــادمثـــل، عـــ  الفســـادلموظـــف ا

ودعــم نظــام الحــوافز علــى أســاس رواتــب الوتحســي   علــى االســتقرار اإلدار.،
ــــإبرام الصــــفقات االســــتحقاق واإلنجــــاز فــــي العمــــل، ووضــــع ــــدابير متعلقــــة ب  ،ت

الدولــة محــددة  ةأ  تكــو  ميزانيــ بمعنــى ،ووضــع الميزانيــات خــالل فتــرة محــددة
 .مصاريف خارج الميزانيةهنالك وال تكو  
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واســـتنادا إلــــى مــــا ســــبق، فــــإ  أ. محاولــــة لبنــــاء اســــتراتيجية لمكافحــــة أ.     

مشكلة اجتماعية مثل الفساد ال بد وأ  تُبنى علـى أسـاس دراسـة ميدانيـة قائمـة 
على منهاج التعرف على أبعاد الظاهرة وآثارها وأهـم مسـبباتها، كمـا ينبغـي أ  

ية بــــنفس الدرجــــة التــــي تعتمــــد فيهــــا علــــى تشــــديد تعتمــــد علــــى القاعــــدة الشــــعب
رســاء القــانو  ورفــع رواتــب  العقوبــات، هــذا ناهيــك عــ  تحســي  وضــع اإلدارة وا 
المـــوظفي ، وربمـــا عـــدم تـــوافر هـــذا كلـــه فـــي خطـــط مكافحـــة الفســـاد بـــالمجتمع 
الليبي هو ما يفسر مدى إخفاق تلـك الخطـط واللجـا  فـي القيـام بمهامهـا علـى 

الرغم مـ  وجـود القاعـدة القانونيـة واللجـا  التنفيذيـة والهيئـات الوجه اسأكمـل، فبـ
ـــــالرقاب ـــــل مـــــ  المـــــوظفي  العـــــاملي  بهـــــذا ي ـــــة والكـــــم الهائ ة والمصـــــاريف المالي

الخصوص، فإ  مؤشرات تعاطي الفسـاد تتزايـد عبـر السـنوات تزايـدا كبيـرا ممـا 
 يشير إلى اإلخفاق الواضح في التصد. لهذه الظاهرة.      

 
 
 
 
 الفساد اإلداري في قطاعي الصحة والتعليم في ليبيا: .رابعا
إ  قطـاع الخـدمات يعـاني فـي المجتمـع الليبـي ـ كمـا أشـرنا سـابقا ـ مـ    

مشــكلة تفشــي الفســاد مقارنــة بالقطاعــات اسأخــرى، والمؤكــد أ  التعلــيم والصــحة 
همــا مــ  أهــم هــذه القطاعــات الخدميــة فــي أ. مجتمــع نــاٍم، فبــدو  تعلــيم قــد ال 

مــ  ينفــذ مشــاريع التنميــة لتحقيــق اسأهــداف المنشــودة فــالتعليم هــو الوســيلة  تجــد
المثاليـــة سأ. مجتمـــع إلنتـــاج الكـــوادر واسأيـــد. العاملـــة المدربـــة والمؤهلـــة للقيـــام 
بالمهـــام. فـــي المقابـــل، وبـــدو  وجـــود نظـــام صـــحي يصـــعب علـــى هـــذه الكـــوادر 

، ومـ  هنـا اقتصـرنا واسأيد. العاملة أ  تؤد. دورها فـي مجـال العمـل اإلنمـائي
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فـــي هـــذا الجـــزء علـــى تحليـــل ظـــاهرة الفســـاد فـــي قطـــاعي الصـــحة والتعلـــيم فـــي 
 المجتمع الليبي.

 
 الفساد في قطاع الصحة:  .1

في سياق الحديث ع  الفساد في قطاع الصحة تجدر اإلشارة إلى أ    
المجلس التنفيذ. للمسؤولية الطبية في ليبيا قد أحال إلى الهيئات القضائية 

ة م  القضايا التي تتصل بوجود أخطاء طبية، حيث أحال عدد جمل
( حالة 351( منها )2218( حالة خطأ طبي  تم الفصل في عدد )2411)

فيها مسؤولية طبيـة،  د( ال توج112وجبت فيها المسؤولية الطبية، وعدد )
 ( حالة قيد الدراسـة.111و)

 
الطبية التي وجدت  يتضح م  خالل البيانات السابقة أ  نسبة اسأخطاء   

%( م  المجموع، وهذا ما يشير 32ه )تفيها مسؤولية قانونية تشكل ما نسب
إلى انتشار المخالفات الطبية الناتج بعضها ع  اإلهمال والتقصير. وبالرغم 
مما قد يعكسه المؤشر م  وجود فاعلية في الرقابة م  قبل الجهات التنفيذية 

إلى عدم وجود حلول ء نه يشير بجالالصحية حيال الموضوع، فإ تللسياسا
جذرية وخطة قصيرة المدى أو بعيدة لتفاد. وقوع هذه اسأخطاء مرة 

 .( 21علي البرغثي، و أنس بعيرة، )أخرى
 

وربما يفسر هذا االضطراب واالرتباك في النظام الصحي بتلك         
هذا التي طرأت منذ عقد السبعينيات على إدارة  رالحالة م  عدم االستقرا

-1111( يتضح أنه خالل عامي 21القطاع الحيو.، فم  خالل الجدول)
ألغي العمل باإلدارة المركزية للنظام الصحي وتركت مهمة تنظيم  1116

دارة هذا القطاع إلى الشعبيات، وهذا ما قد أسهم في زيادة اسأخطاء  وا 
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واالرتباك وترد. الخدمات لعدم وجود خطة عامة للعمل في مجال الصحة، 
هذا ناهيك ع  التغير السريع في إدارة هذا القطاع م  فترة إلى أخرى كما 

 هو مبّي  في الجدول اآلتي: 
  

  ةليبيبالجماهيرية ال الت ير اإلداري في قطاع الصحة (10جدول)   

   www.gpc.gov.lyالمصدر: موقع اللجنة الشعبية العامة:      
 

  أفــــي المؤسســــات أو الــــنظم االجتماعيــــة ال بــــد و إ  أ. تغيــــر يحــــدث       
يكــو  لــه آثــار  وعواقــب وخيمــة فــي اســتقرار ســالمة ذلــك النظــام أو المؤسســة 
ونجاحهــــا فــــي تحقيــــق أهــــدافها، وهــــذا مــــا يــــنعكس ســــلبا علــــى اســــتقرار البنــــاء 
االجتمــاعي وتوازنــه ممــا يــؤثر فــي المجتمــع بأكملــه، وعلــى هــذا النحــو، فــال بــد 

لتغيــر الســريع فــي هيكليــة نظــام الصــحة العامــة فــي ليبيــا آثــار وأ  يكــو  لهــذا ا
ومضاعفات سلبية على مستوى الصحة والخدمات الصحية وآليات عمـل ذلـك 
ـــي  اآلثـــار الســـلبية لهـــذا  النظـــام والقـــواني  التـــي تحكـــم عمـــل أعضـــائه، فمـــ  ب
التحول والتغير السريع فقدا  جزء م  القدرة على تحقيق هذه النظام لألهداف 

سأساســية التــي وجــد مــ  أجلهــا، كمــا أ  هــذا التبــدل قــد يســهم كثيــرا فــي تفشــي ا
ـــات الماديـــة  ـــر مـــ  اإلمكان ـــد مـــ  صـــور االنحـــراف والفســـاد، وهـــدر الكثي العدي
المخصصة لهذا القطاع، كما قد يسبب حالـة مـ  عـدم االطمئنـا  لـدى العديـد 

نظام، اسأمـر الـذ. م  العاملي  بهذا النظام مما يقودهم إلى فقدا  الثقة بهذا ال

 الهيكل المنفذ للسياسة العامة الصحية السنوا 

 اللجنة ال عبية العامة للصحة 1199-1112

 لجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعيال 2000 -1332

 غياب اللجنة الشعبية العامة للصحة 2222-2222

 اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة 2002-2002

http://www.gpc.gov.ly/
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قد يقـود بعضـهم إلـى اغتنـام أول فرصـة تتـاح أمامـه للكسـب غيـر المشـروع أو 
 لتقاضي الرشاوى، أو التزوير ...إلخ، م  صور السلوك الفاسد.

    
عمومـا، نالحـظ أ  هنالـك العديـد مـ  أوجـه االنحـراف والتقصـير فـي قطــاع    

بـأ  هـذه الصـور ال تمثـل الصحة بالمجتمع الليبي نوجزها في اآلتي مـع العلـم 
إال تلـــــــــك التـــــــــي وقـــــــــف عليهـــــــــا جهـــــــــاز الرقابـــــــــة اإلداريـــــــــة وتـــــــــدخل ضـــــــــم  

 :  (1-6، 1116اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرنابة )اختصاصاته
 

 سوء اإلدارة بالمستشفيات والمؤسسات العالجية الكبرى.  .2
 صدور العديد م  القرارات بشكل مخالف وال يخدم المصلحة العامة. .1

 وسع الكبير في صرف العهد المالية بشكل يخالف القانو . الت .3

انعــدام الرقابــة علــى المصــحات الخاصــة والصــيدليات ممــا يتســبب فــي  .4
الكثيــــر مــــ  الظــــواهر الســــليبة مثــــل بيــــع الــــدواء بأســــعار مخالفــــة وبيــــع 

 وغير معروفة المصدر. ةاسأدوية منتهية الصالحي

 ها وتصنيعها وبيعها. عدم وجود رقابة على اسأدوية م  حيث استيراد .5

ضــــعف الرعايــــة الصــــحية اسأوليــــة ونقــــص بعــــض اسأمصــــال واسأدويــــة  .6
والمستلزمات الطبية خاصة مخزو  الطـوارئ والمحاليـل الكيميائيـة ممـا 
فــتح ســوقا للتهريــب واالتجــار بهــا فــي الســوق الســوداء ممــا تســبب فــي 

 عجز بعض المواطني  ع  الحصول عليها.

عمــل لــدى بعــض اسأطبــاء والممرضــي  ســجلت حــاالت ازدواجيــة فــي ال .1
والفنيـــي  بالقطـــاعي  العـــام والخـــاص ممـــا قـــاد إلـــى إهمـــالهم للعمـــل فـــي 

 القطاع العام.

تــأخر االنتهــاء مــ  صــيانة العديــد مــ  المستشــفيات الرئيســية فــي عــدد  .8
 م  الشعبيات مثل مستشفى الفاتح بشعبية المرج.
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مناوبــة والقصــور ســوء توزيــع العــاملي  بــالمرافق الصــحية علــى فتــرات ال .1
 في تدريبهم وتأهيلهم.

 

عـــــــدم االهتمـــــــام بتطـــــــوير المنـــــــاهج التعليميـــــــة فـــــــي المعاهـــــــد العليـــــــا  .21
 والمتوسطة التابعة سأمانة الصحة.

ارتفـــــــاع نســـــــبة اإلصـــــــابة بـــــــبعض اسأمـــــــراض وقصـــــــور المصـــــــحات  .22
 والمستشفيات في عالجها والقضاء عليها.

ي تنفيـذ بعــض عـدم التقيـد بالمواصـفات واسأصـول الفنيـة الضـرورية فـ .21
 المشاريع التابعة للقطاع.

ضــــــعف االهتمــــــام بالصــــــحة المدرســــــية وعــــــدم تــــــوفير االحتياجــــــات  .23
 الضرورية لها.

ــــــة، واإلســــــعاف، ومواجهــــــة  .24 ــــــامج اإلغاث عــــــدم االهتمــــــام بمتابعــــــة برن
 الكوارث.

 ة المهنية عنها.يكثرة اسأخطاء الطبية وعدم تحديد المسؤول .25

ج فـي الخـارج رغـم الطني  للععدم وضع أو إيجاد بدائل التجاه الموا .26
 توفر اإلمكانات بالداخل. 

 افتقار مؤسسات العالج الطبيعي للمعدات والتقنيات الحديثة. .21

عدم العناية بملفات المرضى ونقص مستلزمات اإليواء وعدم تجهيـز  .28
غرف العمليات والعناية، وغـرف العنايـة الفائقـة بالمعـدات الالزمـة وفقـا 

 مول بها. للمواصفات والمعايير المع

 تعاني أغلب المستشفيات م  نقص في وسائل المواصالت.  .21

تـــــــدني مســــــــتوى الوجبــــــــات الغذائيــــــــة المقدمــــــــة للمرضــــــــى واسأطبــــــــاء  .11
عـــدم متابعـــة إدارة المستشـــفيات بالجهـــات المتعاقـــد معهـــا ، و والمنـــاوبي 

 بالخصوص.
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عــدم وجــود برنــامج للــتخلص مــ  اسأدويــة منتهيــة الصــالحية إضــافة  .12
ب المستشــفيات إلــى المحــارق للــتخلص مــ  الفضــالت إلــى افتقــار أغلــ

 المؤذية للبيئة والصحة العامة. 

 
 

إ  إجمــــالي المالحظــــات الســــابقة تؤكــــد بجــــالء مــــدى انتشــــار العديــــد مــــ      
صــور التقصــير واإلهمــال فــي قطــاع الصــحة العامــة، كمــا تبــّي  بعــض صــور 

هــدار المــال العــام  نفاقــه فيمــا الفســاد اإلدار. واالنحرافــات الســلوكية وا  وتبــذيره وا 
ال يعــود بــالنفع علــى صــحة المــواطني  إضــافة إلــى بــروز ظــواهر ســلبية مثــل 
اإلتجــار باسأدويــة والمعــدات الطبيــة، واســتغالل المرضــى، والمشــاريع الوهميــة، 
ونقص المعدات في غـرف العنايـة، وتسـريب المعـدات والمـواد الطبيـة واسأدويـة 

حات القطاع الخاص، هـذا ناهيـك عـ  الستخدامها وتوفيرها في عيادات ومص
أ  هــذا اإلهمــال وعــدم المســؤولية مــ  قبــل بعــض المســؤولي  قــد ترتــب عليــه 
إهمـــال الصـــحة العامـــة وقـــد تســـبب فـــي تلـــوث البيئـــة خاصـــة إذا مـــا عرفنـــا أ  
أكثــر المستشــفيات ال توجــد بهــا محــارق إلعــدام النفايــات وفضــالت العمليــات 

 وأدوية منتهية الصالحية...إلخ.  الجراحية م  ضمادات وحق  وحفاضات

 
إ  اإلهمــال والتقصــير وعــدم الجديــة فــي العمــل، وعــدم االســتقرار اإلدار.     

الــــذ. ينتـــــاب قطــــاع الصـــــحة وعــــدم وضـــــع الشــــخص المناســـــب فــــي المكـــــا  
المناســـب، وتـــدخل عالقـــات القرابـــة فـــي مجـــال العمـــل، كلهـــا عوامـــل أســـهمت 

. هـــذا النظـــام فـــي تأديـــة مهامـــه مجتمعـــة فـــي خلـــق حالـــة االرتبـــاك التـــي تعتـــر 
ودوره في المجتمع، فجعلت الكثير مـ  المؤسسـات العالجيـة تفتقـر إلـى العديـد 
م  التقنيات والمعـدات إمـا إلتالفهـا أو التحايـل فـي شـرائها وتوريـدها، وهـذا مـا 
أسهم كثيـرا فـي فقـدا  ثقـة غالبيـة أفـراد المجتمـع فـي نجـاح التطبـب وتشـخيص 
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مؤسســـات هـــذا النظـــام، ممـــا دفعهـــم إلـــى البحـــث عـــ  الحـــاالت المرضـــية فـــي 
أســـباب الشـــفاء خـــارج المجتمـــع الليبـــي، خاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار العديـــد مـــ  
قصص اسأخطاء الطبية التي ترتب عليها في أحيا  كثيرة إما إعاقـة دائمـة أو 

 موت المريض. 
 

إ  مثــل هــذا الوضــع مــ  االرتبــاك فــي إدارة هــذا القطــاع ال بــد وأ  يــدفع      
بعض العاملي  بهذا القطاع لتبني جملة مـ  االعتقـادات واسأفكـار التـي تشـجع 
علــــى اختــــراق القــــانو  واالنحــــراف، والعمــــل علــــى اغتنــــام المهنــــة فــــي تحقيــــق 
مصــالح خاصــة ماديــة كانــت أو اجتماعيــة، بــل إ  هــذا الوضــع مــ  االرتبــاك 

احتكـار تلـك وانعدام الرقابة وتدخل العالقات الشخصـية قـد يـدفع الكثيـري  إلـى 
الخدمات التـي يفتـرض بهـم تقـديمها إلـى عامـة النـاس ومنـع صـرفها السـتغالل 
مـــ  يتقـــدمو  لطلـــب هـــذه الخدمـــة بخاصـــة اسأدويـــة والتحاليـــل الطبيـــة ومـــا فـــي 
حكمهــــا مــــ  خــــدمات طبيــــة...إلخ، وهــــذا مــــا يزيــــد مــــ  رواج عالقــــات اسأخــــذ 

دات، وبالتــالي فــإ  والعطــاء بــي  المــوظفي  والمتــرددي  الــى المستشــفيات والعيــا
مــــ  ال يملــــك مــــا يقدمــــه ال يتســــنى لــــه الحصــــول علــــى تلــــك الخدمــــة الطبيــــة 

 المستحقة بموجب حقوق المواطنة.   
 
 . الفساد في قطاع التعليم:2

لتعلـــيم همـــا مـــ  أهـــم أنظمـــة المجتمعـــات الحديثـــة الصـــحة و اإ  نظـــامي      
ــــة وتســــع عــــداد الكــــوادر المؤهل ــــاء اإلنســــا  وا  ــــى ببن ــــى االرتقــــاء سأنهــــا تعن ى إل

بمســتوى حيــاة الفــرد الفكريــة والبدنيــة والثقافيــة، وهــذا بــدوره مــا يعــرف بالتنميــة 
البشــرية، والحقيقــة أ  انهيــار مشــاريع ماديــة معينــة أو مؤسســات وفشــل أنظمــة 
معينــــة فــــي تأديــــة مهامهــــا لــــ  يــــواز. مــــ  حيــــث اسأثــــر الســــلبي فشــــل هــــذي  

اء اإلنسـا  عواقبـه وخيمـة ويحتـاج النظامي  في تأدية مهامهما. فالفشـل فـي بنـ
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إلــى ميزانيــات ووقــت قــد يصــعب تقــديره إلعــادة إصــالح مــا عطــب فــي البنــي 
الفكريـــة والعقائديـــة والثقافيـــة لـــدى مـــواطني ذلـــك المجتمـــع؛ وكمثـــال علـــى ذلـــك 
تفشي مرض سار. مزم  مثـل مـرض نقـص المناعـة أو الوبـاء الكبـد. أو أ. 

فكــــار هدامــــة وثقافــــة منحرفــــة بــــي  مــــرض فيروســــي أخــــرى، أو انتشــــار قــــيم وأ
  التغلــب علـى مثـل هـذه المشــاكل يتطلـب الكثيـر مـ  الجهــد إالشـباب، حتمـا فـ

 والوقت والمال إلنجازه. 
 

م  هنا جاء التركيز على النظام التعليمـي وبحـث مظـاهر الفسـاد فـي هـذا     
النظـــام لمـــا لـــذلك مـــ  أثـــر ســـلبي فـــي تقـــدم المجتمـــع ورقيـــه وتحقيـــق المســـتوى 

تطلــع إليــه مــ  الرفاهيــة، وفيمــا يلــي نعــرض أهــم المالحظــات التــي ســجلها الم
م العــام والتعلــيم العــالي فــي يجهــاز الرقابــة الشــعبية علــى اسأمانــة العامــة للتعلــ

 :(21-1، 1116اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرنابة )الجماهيرية
  

ــ .2 ب تــأخر الصــيانة فــي بعــض المــدارس والمؤسســات التعليميــة ممــا ترت
 عليه تأخر الدراسة وترد. اسأداء التعليمي .

ســوء توزيــع المعلمــي  فــي العمليــة التعليميــة حيــث لــم يــراع التخصــص  .1
والخبــرة فــي تكليــف المعلمــي  بتــدريس المــواد ممــا يترتــب عليــه ضــعف 

 وترد. العملية التعليمية.

كمـا وجـد أيضـا ظـاهرة تمكـي  بعـض اسأشـخاص غيـر المـؤهلي  علميــا  .3
 تعليم.وتربويا في ال

تفشـــي ظـــاهرة الغـــش رغـــم كـــل التـــدابير التـــي اتخـــذت فـــي هـــذا الصـــدد  .4
كجلـــــب لجـــــا  امتحانـــــات مـــــ  منـــــاطق مختلفـــــة لتســـــيير االمتحانـــــات 

 واإلشراف عليها. 
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ــــامج  .5 ــــذ البرن ــــي إعــــداد المعامــــل المدرســــية وتنفي ــــة ف وجــــود مشــــاكل فني
 الوطني للحاسوب.

والوســـــائل  افتقــــار الكثيـــــر مــــ  المؤسســـــات التعليميــــة إلـــــى التجهيــــزات .6
التعليميـــة والعناصـــر المؤهلـــة إضـــافة إلـــى المكتبـــات والكتـــب التعليميـــة 

 والثقافية .

عــدم تــوافر خطــط لصــيانة المعامــل وتــوفير قطــع غيــار للمعــدات التــي  .1
تتعطــل عــ  العمــل، ممــا يــدفع الــبعض إلــى التوجــه نحــو شــراء معــدات 

 جديدة رغم إمكانية تصليح القديمة. 

عـــدم مالءمـــة المنـــاهج التعليميـــة للوعـــاء الزمنـــي للدراســـة، ناهيـــك عـــ   .8
ة التـدريس بـبعض المنـاطق ئـتأخر بداية العام الدراسي والنقص فـي هي

 خاصة النائية. 

عدم االهتمام الكافي في أغلب الجامعـات بالكتـاب الجـامعي والمراجـع  .1
ات والمنشــــــورات التعليميــــــة، والقاعــــــات الدراســــــية والمــــــدرجات والمكتبــــــ

 المركزية. 

م االلتــــزام بإنفــــاق المخصصــــات ضــــم  ميزانيــــة التحــــول علــــى دعــــ .21
 الدراسات العليا بالداخل والخارج. 

افتقــــــار بيــــــوت الطلبــــــة إلــــــى الكثيــــــر مــــــ  المســــــتلزمات الضــــــرورية  .22
ومتطلبــــات العــــيش فيهــــا، ممــــا جعــــل منهــــا وكــــرا للجريمــــة واالنحــــراف 

 والظواهر السيئة.

لدارســـــي  بالخـــــارج ومعالجـــــة ضـــــعف االهتمـــــام بمتابعـــــة الطـــــالب ا .21
 المشاكل التي تواجههم وتذليلها لتفرغ الطالب للعملية التعليمية. 

المؤسسـات تفتقـر إلـى  أغلـبكما يالحظ على التعليم التشاركي أ    .23
 أغلـبالمقومات اسأساسية سأداء هذه العملية التعليميـة إضـافة إلـى أ  
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يســـوا علـــى تلـــك المؤسســـات يـــديرها أنـــاس غيـــر متخصصـــي  تربويـــا ول
 الكفاءة المطلوبة إلدارة تلك المؤسسات.

أخيــرا، يالحــظ علــى أغلــب الجامعــات الليبيــة عــدم اهتمامهــا بإدخــال  .24
المنظومات االلكترونية إلنجاز اسأعمـال اإلداريـة، إضـافة إلـى ضـعف 
اسأداء باسأقســـــام العلميـــــة واهتمـــــام اسأســـــاتذة بـــــالتعليم التعـــــاوني خـــــارج 

 كلياتهم وجامعاتهم. 

 
 
ممــا تقــدم عرضــه يمكــ  اســتنتاج أ  نظــام التعلــيم فــي ليبيــا ســواء العــام أو     

الجامعي الحكومي أو الخـاص يعـاني الكثيـر مـ  المشـاكل التـي قـد تعـوق إلـى 
حـد كبيــر أداءه لــدوره والنجـاح فــي المهــام الموكلـة إليــه وربمــا هـذا مــا قــد يفســر 

يم وانخفـاض نسـبة ارتفاع نسبة اسأمية في بعـض المنـاطق، والتسـرب مـ  التعلـ
الحاصلي  على الشهادة الجامعية أو ما فوق الجامعي، وال بد م  الوضع فـي 
ــــى الجانــــب المــــاد.  ــــة عنــــدما ينصــــب عل االعتبــــار أ  اهتمــــام اإلدارة التعليمي
بشـــكل مفـــرط فيــــه، فالنتيجـــة تكــــو  إهمـــال الجانــــب المعنـــو. وهــــو اسأهـــم فــــي 

فـــي ليبيـــا خاصـــة فـــي  يالتعليمـــ العمليـــة التعليميـــة، فـــالمالحظ أ  إدارة النظـــام
مجتمــــع الدراســــة ينصــــب اهتمامــــه علــــى صــــيانة اسأبنيــــة التعليميــــة، واسأثــــاث، 
والحـــــدائق والمالعـــــب، والقرطاســـــية، والمطعـــــم المدرســـــي، بدرجـــــة أكبـــــر مـــــ  
اهتمامهــــا بالكتــــاب المدرســــي والمكتبــــة وكفــــاءة المدرســــي  والوســــائل التعليميــــة 

 هذا النظام واحتياجات سوق العمل. وكفاءة اسأداء والتنسيق بي  مخرجات
 

عتقد أ  هذه المشكلة ترجع لبحث بعض المسؤولي  ع  مسـالك قانونيـة ون    
لصرف اسأموال العامة، فصرف وحركة المال العام يتـيح للـبعض ممـ  فسـدت 
ذممهــم فرصــة الحصــول علــى الرشــاوى والهبــات مقابــل اســتالم المشــاريع دو  
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يات والعهد المالية التي تنفق في غير الشـأ  المستوى المطلوب، وصرف النثر 
المخصــص لهــا، وهنــا تحديــدا يكمــ  الفســاد فــي مشــروعات قطــاع التعلــيم، أمــا 
عــ  الفســـاد فــي العمليـــة التعليمــة فـــيكم  فــي التعيينـــات الوهميــة أو المـــوظفي  
اسأشـــباح، وفـــي تعيـــي  مـــ  هـــم غيـــر مـــؤهلي  تربويـــا للعمـــل التعليمـــي، وغيـــاب 

م مـــــ  أداء العمـــــل، وعـــــدم وجـــــود نظـــــام تـــــدرجي لتصـــــنيف المدرســـــي  وتهـــــربه
المدرسي ، وعدم وجود معـايير دقيقـة الختيـار مـدراء المؤسسـات التعليميـة ممـا 
تــرك المجـــال واســـعا أمـــام العالقـــات الشخصــية والمصـــالح المتبادلـــة لتقلـــد هـــذا 

 المنصب. 
 
 
 
 

بعض خصائص القوم العاملة في المجتمع الليبي وعالقتها  خامسا.
 لفساد:با

  اهتمام هذه الدراسة ينصب علـى دراسـة أبعـاد الفسـاد اإلدار.، وذلـك إ    
مـــ  خـــالل بحـــث أوضـــاع المـــوظفي  العـــامي  أو العـــاملي  بمؤسســـات القطـــاع 

  هذه الفئة هي جزء أساسـي مـ  القـوى العاملـة، مـ  جهـة، وسأنـه ال العام، وسأ
تند الباحـث إلـى توجـد إحصـائية عامـة مخصصـة للمـوظفي  العـامي ، عليـه اسـ

بـــرز خصـــائص العـــاملي  أإحصـــاءات القـــوى العاملـــة وتقاريرهـــا للتعـــرف علـــى 
  البحـث فـي خصـائص هـذه الفئـة قـد يسـهم إاقتصاديا بالمجتمع الليبي حيـث 

الفســاد اإلدار.، وســيتم التركيــز فــي هــذا  ةإلــى حــد كبيــر فــي تفهــم أبعــاد ظــاهر 
الموظــف أو العامــل بــرز الخصــائص التــي قــد تســهم فــي دفــع أالمبحــث علــى 

تقوده إلى ارتكاب سـلوك منحـرف ضـد المـال العـام  تإلى تبني أفكار واعتقادا
 والمؤسسة التي يعمل بها.



128 

 

 
 
 . التوزيع العام للقوم العاملة في ليبيا: 1
( عـامال، 118.611إ  إجمالي القـوى العاملـة اقتصـاديا فـي ليبيـا بلـغ )    

، وتشــكل القــوى  غيــر الليبيــي%( مــ  23.1، مــنهم )1112وذلــك  حتــى عــام 
%(، ومـــ  18العاملـــة النســـائية مـــ  إجمـــالي القـــوى العاملـــة الليبيـــة مـــا يعـــادل)

%( 82( مــا نســبته )41-11ناحيــة عمريــة فقــد بلغــت الفئــة العمريــة مــا بــي  )
م  إجمالي القوى العاملة الليبية، ولقد بلغ متوسط العمر سأفـراد القـوى العاملـة 

الهيئـة الوننيـة )( درجـة8.4نة بانحراف معيار. قـدره)( س31.5الليبية حوالي )

، هـذا، ولقــد حصـلت المهـ  العلميـة والفنيــة (28، 1112للمعلومـات والتوثيـ ،
%(، أمــا نســبة 31والفنيــو  الــذي  يعملــو  تحــت إشــرافهم علــى نســبة  تعــادل )

ــيهم ممــ  يــديرو  اآلالت والمعــدات والعمــال  العــاملي  باإلنتــاج ومــ  ينتمــي إل
ــــد بلغــــت )العــــادي ــــي 21ي  فق ــــك نجــــد أ  نســــبة العــــاملي  ف ــــل ذل ــــي مقاب %( ف

ـــة ومـــ  يعمـــل معهـــم بلغـــت  ـــات واإلداريـــي  والكتب الجامعـــات مـــ  مراقبـــي الكلي
%(، والمالحــــظ هنــــا أ  نســــبة العــــاملي  بالقطــــاعي  التعليمــــي والصــــحي 21)

ــة للمعلومــات )%( مــ  إجمــالي القــوى56تصــل إلــى مــا يقــدر بحــوالي ) ــة الونني الهيئ

 .(41، 1112توثي ،وال
 

وفيما يتعلق بالوضـع الـوظيفي الخـاص بـالقوى العاملـة الليبيـة فقـد تبـّي      
%( مـ  هـذه القـوى العاملـة مصـنفو  علـى درجـة وظيفيـة بمعنـى أنهـم 61أ  )

موظفــو  عــاملو  بالمؤسســات العامــة الخدميــة أو اإلنتاجيــة بــالمجتمع الليبــي، 
العاملـــة اقتصـــاديا تـــدير مشـــاريع %( فقـــط مـــ  هـــذه القـــوى 22فـــي مقابـــل أ  )

%( فقـط يـديرو  مشـاريع 3.8إنتاجية أو تجاريـة أو خدميـة خاصـة بهـم، وأ  )
ـــ ،)إنتاجيـــة أو خدميـــة بالتشـــارك ـــات والتوثي ـــة للمعلوم ـــة الونني ، 1112الهيئ
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ــــار أ  مــــا يعــــادل نســــبتهم)(، 34 ــــد مــــ  الوضــــع فــــي االعتب %( مــــ  41وال ب
عــدى خبــرتهم خمــس ســنوات، أ. أنهــم ال إجمــالي القــوى العاملــة فــي ليبيــا ال تت

يزالــو  مبتــدئي  فــي مجــال اسأعمــال التــي يؤدونهــا، أمــا مــ  تتــراوح خبــرتهم مــا 
%( وبهــذا فــإ  أكثــر مــ  نصــف 28( ســنوات فقــد بلغــت نســبتهم )21-6بــي  )

القــوى العاملــة فــي ليبيــا ال تزيــد خبــرتهم عــ  عشــر ســنوات، وربمــا يســهم هــذا 
 ر الفساد في مجال العمل اإلدار. في ليبيا . الوضع في تفهم وتفسير انتشا

 
 التوزيع النوعي للقوم العاملة في ليبيا: .2

 ( حسب الحالة التعليمية:1.2)
الباحــث أنهـــا تســهم فـــي  يظـــ   مــ  أهـــم الخصــائص النوعيـــة التــي إ     

تفسير مدى ارتفاع وتفشـي ظـاهرة الفسـاد اإلدار. بـالمجتمع الليبـي هـي أ  مـا 
القـوى العاملـة فـي ليبيـا أميـو  ال يجيـدو  القـراءة والكتابـة %( م  1.1يعادل )

%( 6.5( فـــردا، إضـــافة إلـــى أ  مـــا نســـبتهم )14351ويقـــدر عـــددهم بحـــوالي)
تعلــــــيمهم دو  المســــــتوى االبتــــــدائي، ناهيــــــك عــــــ  أ  مــــــ  يحملــــــو  الشــــــهادة 

%(، وبهــــذا فــــإ  مــــا يعــــادل نســـــبته 13.1اإلعداديــــة لــــم تتعــــد نســــبتهم عــــ  )
مـــ  ثلـــث القـــوى العاملـــة فـــي ليبيـــا مســـتواهم التعليمـــي دو  %( أ. أكثـــرا 31)

ــة الوننيــة للمعلومــات والتوثيــ ،)اإلعــداد. والمعــروف أ  (، 12، 1112الهيئ
التعلــيم يســهم كثيــرا فــي بنــاء شخصـــيات اسأفــراد وتكــوي  جانــب قيمــي وفكـــر. 
وعقائد. مما يسهم في تبلور قـيم الضـبط الـذاتي لـدى اسأفـراد، اسأمـر الـذ. قـد 

الكثيري  منهم تعاطي االنحراف والفساد، والجدول اآلتـي يوضـح بجـالء  يجنب
مدى ضعف المستوى التعليمي لدى القوى العاملة بالمجتمع الليبي في عصـر 
أصـــبح فيـــه قيــــاس اسأميـــة يعتمـــد علــــى مؤشـــرات أخـــرى مثــــل إتقـــا  اســــتخدام 

 الكمبيوتر واإلنترنت والتعامل مع التقنيات الحديثة. 
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ول اآلتــي أ  القــوى العاملــة فــي ليبيــا تتمركــز عنــد مســتوى يوضــح الجــد    
تعليمي متوسط فما يقارب نصف القوى العاملة بليبيا لـم يتعـد مسـتوى تعلـيمهم 

%(، يليه التعليم اسأساسي الـذ. 48المتوسط إذ بلغت نسبة هذه الفئة حوالي )
قــــد %(، إ  نســــبة هــــاتي  الفئتــــي  14يضــــم المــــرحلتي  االبتدائيــــة واإلعداديــــة)

%( مــ  إجمــالي القــوى العاملــة، وال يبــدو هــذه النســبة صــغيرة إذا مــا 11بلغــت)
أضــفنا إليهــا نســبة اسأميــي  والــذي  ال يحملــو  مســتوى تعليميــا، وعمومــا، فــإ  

%(، ويشـير هـذا بوضـوح إلـى 21نسبة العمالة المؤهلة في ليبيا لم تتعـد عـ  )
أفراد القـوى العاملـة فـي مدى مشكلة انخفاض الخبرة والتأهيل واإلعداد سأغلب 

 ليبيا، مما ينعكس سلبيا وبشكل كبير على العمل واإلنتاجية واإلنجاز. 
 
 

 :2001( توزيع القوم العاملة حسب الحالة التعليمية وفقا لنتائج حصر 11جدول)
 إناث ذكور عام الحالة التعليمية

 5.2 22.1 1.1 أمي
 2.8 8.1 6.5 دون االبتدائي
 21.1 11.3 13.1 عدادي(أساسي)ابتدائي وا  

 65.2 41.4 48.4 ثانوي ومعاهد متوسطة
 26.1 21.4 21.1 جامعي وما فوق

 .11، ص 1111الهيئة الوننية للمعلومات والتوثي ، النتاس  النهاسية لحصر القوى العاملة، :المصدر  
 
 

م  جهة أخـرى، يالحـظ أ  القـوى العاملـة النسـائية رغـم ضـآلة حجمهـا      
%( مـــ  إجمـــالي القـــوى العاملـــة الليبيـــة، إال أنـــه يبـــدو 18در بنســـبة )الـــذ. يقـــ

تمتعهــــا بحالــــة دراســــية أفضــــل مــــ  القــــوى العاملــــة الذكوريــــة، حيــــث يالحــــظ 
انخفـاض نسـبة اسأميــة بـي  النسـاء العــامالت مقارنـة بالرجـال، كــذلك نسـبة مــ  
 هـــم دو  التعلـــيم االبتـــدائي واسأساســـي. أيضـــا، نالحـــظ أ  نســـبة مـــ  تعلـــيمه 
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جامعي فما فوق م  القوى النسـائية أكبـر مـ  نظيرتهـا لـدى الـذكور، وبكلمـات 
أوضـــح فـــإ  الحالـــة التعليميـــة لـــدى النســـاء أفضـــل ممـــا هـــو عليـــه الحـــال لـــدى 

 القوى العاملة م  الذكور.
 
 

فـي اعتقـاد الباحــث أ  هـذا الفـارق النســبي راجـع إلـى عــدة عوامـل، مــ      
بالعمــل مــ  النســاء منــذ ســنوات مبكــرة مــ  أهمهــا أ  الرجــال هــم أكثــر مطالبــة 

العمــــر بعكــــس الحــــال لــــدى النســــاء، وذلــــك وفقــــا للثقافــــة الســــائدة والتــــي تؤكــــد 
الســلطة اسأبويــة فــي اسأســرة، وهــذا مــا قــد يــدفع الكثيــري  مــ  الشــباب لاللتحــاق 
بالمعاهــد المتوســـطة واالكتفـــاء بــالتعليم المتوســـط للبحـــث عــ  عمـــل فـــي عمـــر 

فإ  النسـاء تتـوفر لهـ  الفـرص المواتيـة للـتعلم مـ  قبـل  مبكر، م  جهة ثانية،
أغلب اسأسر فالفتاة مدعومة ماليا م  رب اسأسـرة بحكـم كونهـا أنثـى أكثـر مـ  
ـــوفير  ـــا  بالعمـــل مـــ  أجـــل ت االبـــ  الـــذكر الـــذ. قـــد ُيطالـــب فـــي بعـــض اسأحي
مصـــــاريفه وبنـــــاء حياتـــــه مـــــ  حيـــــث تـــــوفير المســـــك  وبنـــــاء اسأســـــرة، وتـــــوفير 

اسأسرة. وم  جهة ثالثة، فإ  أغلب النساء يري  أ  التعليم هـو احتياجات تلك 
الوسيلة الوحيـدة أمـامه  للعمـل فـي المسـتقبل حيـث ظـروف البيئـة االجتماعيـة 
تعوق أغلب النساء ع  مزاولة اسأعمال الحرة خاصة فـي المنـاطق التـي تتسـم 

لنســاء بالطــابع الريفــي والبــدو.، ومــ  هنــا يتضــح الفــرق النســبي بــي  الــذكور وا
 في التعليم.

 
 ( الحالة االجتماعية: 2.2)   

لقــد بلغــت نســبة مــ  لــم يســبق لهــم الــزواج )العــزاب( مــ  إجمــالي القــوى     
، وتمثــل فئــة الــذكور مــنهم مــا 1112%( حتــى عــام 41العاملــة الليبيــة حــوالي)

%( مــ  إجمــالي العــزاب بــالقوى العاملــة الليبيــة، فــي مقابــل 31يعــادل نســبته )
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%(، وكانــت نســبة 61العــائلي  )المتــزوجي ( قــد بلغــت نســبتهم ) ذلــك نجــد أ 
الهيئـــة )%( مـــ  إجمـــالي النســـاء العـــامالت اقتصـــاديا44اإلنـــاث المتزوجـــات )

ومـ  هنـا يتضـح أ  نسـبة العـزاب (، 15، 1112الوننية للمعلومات والتوثي ،
فئـة مرتفعة إلى حد كبيـر بـي  أفـراد القـوى العاملـة الليبيـة، والمالحـظ أ  هـذه ال

أكثر طموحا وأكثر مجازفة م  الفئة المتزوجة، كما أنها قد تكـو  أكثـر تحـررا 
مــ  الضــوابط االجتماعيــة وانفتاحــا علــى الغيــر وأكثــر تقــبال للتغييــر، وهــذا قــد 
يســهم بشــكل أو بــآخر فــي تفســير ارتفــاع معــدالت تعــاطي الفســاد اإلدار. فــي 

قوى العاملة هـم مـ  فئـة المجتمع الليبي إذ نالحظ أ  ما يقارب على نصف ال
 العزاب المقبلي  على الحياة باندفاع والراغبي  في تكوي  حياتهم.

 
 ( الدخل الشهري:3.2)

وفيما يتعلق بتوزيع القـوى العاملـة حسـب الـدخل، فقـد تبـي  أ  مـا نسـبتهم   
( 311%( م  العاملي  اقتصاديا في ليبيا لم تتعد دخولهم الشـهرية عـ  )85)

( دينــار ا ليبي ــا، أمــا 251%( دخــولهم الشــهرية لــم تصــل إلــى )28دينــار، مــنهم )
%( 11( فقـد بلغـت نسـبتهم )141-251م  دخـولهم الشـهرية تتـراوح مـا بـي  )

ــــط ) ــــي  )21وفق ( دينــــار 311-151%( مــــ  هــــم دخــــولهم الشــــهرية تتــــراوح ب
 .(35، 1112الهيئة الوننية للمعلومات والتوثي ،)ليبي
 
( دينـار ليبـي لألكـل 3د يحتاج إلى مـا يعـادل)ومع افتراض أ  الفرد الواح  

والشـــرب يوميـــا كحـــد أدنـــي للكفـــاف، فـــإ  الفـــرد الواحـــد يحتـــاج إلـــى مـــا يقـــارب 
( دينـــار ا، وأ  اسأســـرة التـــي تتـــألف مـــ  ســـبعة أفـــراد )وهـــو متوســـط اسأســـر 11)

( دينـارا، وهـذا يعنـي بوضـوح أ  مـا 631الليبية( تحتاج شهريا إلى مـا يعـادل )
ف احتياجات أغلب اسأسر الليبية م  أكل وشـرب وملـبس لـ  يقارب على نص

تتــوفر فــي ظــل منظومــة المرتبــات التــي كانــت ســائدة عنــد إجــراء مســح القــوى 
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ــــة عــــام  ــــى حــــد كبيــــر خضــــوع بعــــض 1112العامل ، وربمــــا هــــذا مــــا يفســــر إل
 الموظفي  إلى مغريات الفساد اإلدار..

 
 آثار الفساد في التنمية بالمجتمع الليبي:سادسا. 
لقـــد حاولنـــا فـــي الفصـــل الثـــاني إيضـــاح معـــالم العالقـــة الكامنـــة بـــي           

ظــاهرة الفســاد والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية، وذلــك مــ  خــالل اســتعراض 
آراء ووجهــات نظــر مجموعــة مــ  العلمــاء والبــاحثي  الــذي  عنــوا بهــذه العالقــة 

لقـول: بـأ  حيـث ذهـب ل Dieter Frisch 2116دايتر افريش" وعلى رأسهم "
يزيــد مــ  كلفــة الســلع الفســاد هــو ســبب ونتيجــة للفقــر فــي نفــس الوقــت فالفســاد 

إهمـال المشـاريع ذات اسأولويـة واسأكثـر ، ناهيـك عـ  أنـه يسـاهم فـي والخدمات
، وهذا ما يسهم في ازدياد عبء الديو  الخارجية، وهذا بدوره يسـهم فـي أهمية

وفــي ظــل نعــدامها أحيانــا، ضــعف أو تــدني مســتوى الخــدمات االجتماعيــة أو ا
هذا الوضع تضيع أخالقيـات المهنـة العامـة حيـث تسـتغل مـ  قبـل الكثيـر مـ  

، كمـا أكـد بعـض البـاحثي  العـرب هـذه الموظفي  في تحقيـق مكاسـب شخصـية
اسأفكـــار حيـــث ذهبـــوا إلـــى أ  الفســـاد يســـهم كثيـــرا فـــي فشـــل مشـــاريع التنميـــة 

ويقلــــل مــــ  جــــودة وكفــــاءة  االجتماعيــــة ويهــــدد مســــتوى الخــــدمات االجتماعيــــة
 بالخدمات الصحية. االمخرجات التعليمية ويضر كثير 

 
 (1115) لعــامفــي تقريرهــا وهــذا تقريبــا مــا ذهبــت إليــه منظمــة الشــفافية       
ركزت بشكل أساسـي علـى الفسـاد فـي المشـاريع اإلنشـائية أ. المشـاريع عندما 

النقلــــة االجتماعيــــة والتــــي تعتمــــد عليهــــا الــــدول فــــي إحــــداث الحكوميــــة الكبيــــرة 
واالقتصــادية المســتهدفة لتحقيــق مســتوى أعلــى مــ  الرفاهيــة والرخــاء، فالفســاد 

عائقــا أمــام التنميــة البشــرية خاصــة فــي ـــ  يعتبرـــ مــ  وجهــة نظــر هــذه المنظمــة
 .(1115) تقرير منظمة الشفافية النامي دول العالم
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عـالم وال أحسـ  منهـا وال يبدو المجتمع الليبي بمعزل عـ  بـاقي مجتمعـات ال   

حـــاال، فلقـــد انتهـــى بعـــض البـــاحثي  فـــي هـــذا الخصـــوص  للقـــول: بـــأ  الفســـاد 
( نقطـة، حيــث إ  1.66يـؤثر فـي معـدل النمـو فـي الـدخل الفـرد. بمـا مقـداره )

ارتفـــاع الفســـاد بنقطـــة واحـــدة يعنـــى انخفـــاض معـــدل النمـــو فـــي الـــدخل الفـــرد. 
ـــدار ) ـــإذا انخفـــض 1.66بمق الفســـاد ارتفـــع معـــدل ( نقطـــة، والعكـــس صـــحيح ف

 .(331-332محمد المغيربي، عبد الجليل منصور، )الدخل الفرد. بنفس القيمة
 

كمـا تبــّي  أ  الفســاد يــؤثر ســلبا فـي نســبة االســتثمار المحلــي إلــى النــاتج       
  أ  الفســــاد يضــــر إلــــى حــــد كبيــــر االســــتثمار المحلــــي اإلجمــــالي، كــــذلك تبــــيّ 

اسأمـــــوال والشـــــركات  سجـــــذب رؤو اسأجنبــــي، فانخفـــــاض الفســـــاد يعمـــــل علـــــى 
اسأجنبيـــة لالســـتثمار فـــي اقتصـــاد المجتمـــع، وهـــذا مـــا يســـهم فـــي خفـــض نســـبة 

 البطالة وارتفاع الدخل الفرد....إلخ.
 

كــذلك تبــّي  أ  الفســاد يفســر االنخفــاض فــي نســبة االســتثمار العــام إلــى      
Rالنــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي، إذ بلغــــــت قيمــــــة معامــــــل التحديــــــد )

( حــــــوالي 2
(، كمـا يـؤثر الفسـاد سـلبا فـي 1.5( والعالقة دالة عنـد مسـتوى داللـة )1.111)

نسبة الطـرق الجديـدة إلـى إجمـالي الطـرق المعبـدة، كـذلك فالعالقـة بـي  الفسـاد 
هدار الطاقة الكهربائية والمياه عالقة دالة إحصائيا وذات معنوية.  وا 

 
ليبـــي منـــذ عــــام كمـــا ألحـــق الفســـاد خســــائر ماليـــة ضـــخمة باالقتصــــاد ال      
، حيــث يقــدر مقــدار التــدني فــي الــدخل الفــرد. الراجــع النتشــار الفســاد 2111

( نقطــة مئويــة ســنويا، والجــدول اآلتــي يوضــح القيمــة التقديريــة 2.24بمقــدار )
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للخسائر المترتبة على الفساد في الناتج القـومي اإلجمـالي واالسـتثمار المحلـي 
 واسأجنبي وفي اإليرادات العامة: 

 
ومـ  خـالل الجـدول اآلتـي يتضـح أ  الفسـاد يسـتهلك الكثيـر مـ  إمكانـات     

المجتمــع ومقدراتــه والتــي لــو أنفقــت علــى مشــاريع التنميــة لكــا  مســتوى تطــور 
المجتمــع الليبــي أفضــل ممــا هــو عليــه اليــوم، إذ تقــدر قيمــة إجمــالي الخســائر 

ــــي بحــــوالي، أ. حــــوالي  ــــالمجتمع الليب ــــى انتشــــار الفســــاد ب ــــة عل أربعــــة المترتب
، وفـي الحقيقـة 1111-2111مليارات ونصف مليار دينار ليبي خالل عامي 

أ  هذه القيمة تقديرية، أ. ربما تزيد الخسائر ع  ذلك إذا ما روعيـت اسأبعـاد 
االجتماعيــة المترتبــة علــى انتشــار الفســاد كالفاقــد فــي التعلــيم وانتشــار اسأميــة، 

د فـي المؤسســات التعليميــة، وتـدهور مســتوى المخرجـات التعليميــة بسـبب الفســا
وانتشــــار اسأمــــراض، وتــــدني مســــتوى الصــــحة العامــــة، والعــــالج فــــي الخــــارج، 

تالف اسأدوية، والمعدات الطبية نتيجة انتشار الفساد في قطاع الصحة.   وا 
 

:  2000- 1333( مقدار الخسائر التي سببها الفساد في االقتصاد الليبي خالل .جدول)
 (13.0لمليون دينار ليبي)بكسعار األرقام با            

        
 البند
 

 السنة 

 الناتج
 القومي
 اإلجمالي

 االستثمار
 المحلي
 اإلجمالي

 االستثمار
 األجنبي
 المباشر

االستثمار 
 األجنبي
المباشر 
 )بالدوالر
 األمريكي(

 اإليرادات
 العامة

 

 

 المجموع
 

2111 553.85 411.84 143.28 451.15 421.15 2132.11 
1111 653.11 485.21 141.41 462.13 411.15 2213.16 

 4.414.681 134.1 111.11 412.61 181.16 1211.62 المجموع

، (محمد زاهي المغيربي، عبد الجليل ادم منصور، اإلدارة العامة في ليبيا، )الوانع والطمـو : المصودر

 .331 ، ص1114الهيئة القومية للبحث العلمي )ليبيا   نرابلس(، 
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م  جهة ثانية، فإ  تفشي الفساد في القطاع الخدمي خاصة في مجال       

فقد أغلب أفراد المجتمع ثقتهم في هذه الخدمات وانعكس أالتعليم والصحة 
ذلك على كافة المشاريع التنموية حيث فقدت أغلبها قيمتها وأهميتها بالنسبة 

ع التنمية سأغلب أفراد المجتمع، فصور الفساد التي تخللت تطبيق مشاري
والتحول في المجمع الليبي وفي مجال الخدمات خاصة الصحية والتعليمية، 
وفشل أغلب المسؤولي  في تسيير تلك المؤسسات ومحاربتهم لمظاهر 

اح المفسدي ، كل ذلك أسهم في خلق مالفساد، وعدم قدرتهم على كبح ج
في  عند بعض اسأفراد ع  واقعهم المعاش، مما أسهم االغترابحالة م  

هدامة تجاه المرافق العامة والمال العام، وبهذا  وقيمسلبية  تصوراتتكو  
تدعم الفساد وتشجع عليه حيث يستمد منها أغلب  ثقافة منحرفةسادت 

المفسدي  مبررات لسلوكياتهم الفاسدة، ويستخدمونها في إقناع أغلب 
تبني ـ إ  جازت التسميةـ في  المعارضي  على الفساد م  القوى النظيفة

 . (61-66المختار إبراهيم، )أطروحاتهم وأفكارهم والعمل بخططهم
 
 

ومــــ  أبعــــاد الفســــاد االجتماعيــــة واسأخالقيــــة أيضــــا، أنــــه يصــــيب النســــيج     
اسأخالقي للمجتمع باالنهيار خالل سيادة ثقافـة الفسـاد التـي تضـر بقـيم العمـل 

سأفـــراد تتقبـــل وأخالقيـــات المجتمـــع، وتســـود إثـــر ذلـــك ذهنيـــة)اعتقادات( لـــدى ا
الفساد كأسلوب في العمل وطريقة سريعة للحصـول علـى المزايـا والـربح، وهـذا 
ما يزيد م  انتشار هـذه الظـاهرة ويسـهم فـي تفـاقم آثارهـا السـلبية حيـث يصـبح 
الفســاد نظامــا بــديال لنظــام الحــوافز القــديم، خاصــة إذا مــا تفــوق نظــام الــدخول 

اسأساســية أو الظــاهرة والناتجــة عــ  الخفيــة الناتجــة عــ  الفســاد علــى الــدخول 
 (. 11، 1115نادية بن يوسف، )العمل
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م  جهة أخرى، يبدو أ  الفساد قد أسـهم إلـى حـد كبيـر فـي فشـل تحقيـق      

المجتمــع الليبــي لطموحــه الــذ. يصــبو إليــه مــ  خــالل تطبيــق مشــاريع التنميــة 
تجـات الزراعيـة، االجتماعية أال وهو االكتفاء الذاتي م  السـلع اسأساسـية والمن

فلقـد ســاهم انتشـار هــذه الظـاهرة فــي فشـل أغلــب ـ أ  لــم يكـ  كافةـــ المشــاريع 
الزراعية والصناعية في تحقيق هـذا الهـدف اسأسـمى، فـالتي لـم تقفـل بعـد لـيس 

( 1بمقدورها إنتاج ما ينبغي أو يوافق قدراتها اإلنتاجية االفتراضية، والجـدول )
ـــــدني الحـــــادث فـــــي ال ـــــب المؤسســـــات يوضـــــح بجـــــالء الت ـــــة سأغل قـــــدرة اإلنتاجي

الصــــناعية فــــي ليبيــــا ويبــــّي  تــــدني نســــبة اســــتغالل تلــــك المؤسســــات  لقــــدرتها 
 اإلنتاجية.

 
( أ  أيا م  المصانع المـذكورة لـم تحقـق نصـف 1المالحظ م  الجدول )     

القــدرة اإلنتاجيــة التــي تمتلكهــا إلنتــاج الســلعة اسأساســية والضــرورية فــي عمليــة 
( 13نميــــة االجتماعيــــة، هــــذا وال تفــــوت اإلشــــارة إلــــى أ  حــــوالي )التحــــول والت

( مصــانع للصــناعات االســتراتيجية فــي ليبيــا 8مصــنعا للصــناعات الخفيفــة، و)
 31، ) سـيف اإلسـالم القـذافي2111%( حتـى عـام 31ال تزيد قدرتها اإلنتاجية ع  )

– 33)  . 
 نع اسأساسية بليبيا:     ( نسبة استغالل القدرات اإلنتاجية لبعض المصا1جدول)    
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نسبة استغالل 
 القدرة اإلنتاجية 

28 21 13 54 33 12 11 4 62 35 21 48 21 

، دار المهـــــى للثقافـــــة ، ليبيوووووا والقووووورن الواحووووود والعشووووورون: ســـــيف اإلســـــالم معمـــــر القـــــذافيالمصووووودر    
 .43، ص 1111)بيروت( ،واآلداب
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ذا مــــا أمعنــــا النظــــر فــــي نتــــائج التقريــــر الــــوطني للتنميــــة البشــــرية لعــــام       وا 
الستشــــراء الفســــاد فــــي التنميــــة لتبــــّي  لنــــا بجــــالء مــــدى اسأثــــر الســــلبي  1111

( شـعبية مـ  25االجتماعيـة وبخاصـة البشـرية فـي ليبيـا، فلقـد تبـي  مـثال، أ  )
( شـــعبية بالجماهيريـــة ال تتعـــدى نســـبة مـــ  تحصـــلوا علـــى الشـــهادة 16أصـــل )

( 212%(، منهــا شــعبية المــرج، هــذا ناهيــك عــ  أ  مــا يقــارب )3الجامعيــة )
دا، كمـا لـوحظ انخفـاض كبيـر فــي ألـف أسـرة تعـيش فـي وضـع سـكني متــدٍ  جـ

حالــة الصــرف الصــحي للمنــازل فــي العديــد مــ  الشــعبيات علــى رأســها شــعبية 
المــــرج، إذ بلغــــت نســــبة اسأســــر التــــي تعــــيش فــــي مســــاك  مترديــــة التصــــريف 

%(، وربمــا اسأهــم مــ  ذلــك هــو اســتنتاج أ  هنالــك فجــوة تنمويــة 25الصــحي)
علــى معــدالت عاليــة وفقــا بــي  الشــعبيات، فــبعض الشــعبيات الكبيــرة تحصــلت 

للقيـــاس االجتمـــاعي الـــذ. اعتمـــد فـــي هـــذا التقريـــر، فـــي حـــي  توجـــد بالمقابـــل 
ـــد انتهـــى  ـــنخفض معـــدالتها عـــ  المتوســـط بشـــكل كبيـــر، ولق شـــعبيات أخـــرى ت
التقرير إلى بيا  أكثر الشعبيات حرمانـا مـ  الخـدمات االجتماعيـة حـددها فـي 

ج، وترهونـة، فهـذه الشـعبيات خمس شـعبيات هـي: الكفـرة، مـزدة، وغـات، والمـر 
هــــي اسأســــوأ علــــى مســــتوى المجتمــــع الليبــــي فــــي تحقيــــق التنميــــة االجتماعيــــة 

، 11، 16، 14، 11، 66،  2002 الهيئـة القوميـة للبحـث العلمـي،)واالقتصادية  والبشرية فيهـا

81)     . 
 

هكـذا، فـإ  العالقـة بـي  الفسـاد والتنميـة االجتماعيـة ـ كمـا أشـرنا سابقاــ     
ي عالقــــة تبادليــــة، فكليهمــــا يتــــأثر ويــــؤثر فــــي اآلخــــر، فالفســــاد يســــهم فــــي هــــ

اإلخـــالل بمؤسســـات ومشـــاريع التنميـــة االجتماعيـــة، حيـــث يحـــط مـــ  مســـتوى 
العمليات اإلدارية والرقابة والمتابعة ومحاسبة المـوظفي ، وهـذا يسـهم فـي هـدر 

مســتوى  المــال العــام وزيــادة تكلفــة المشــاريع، وفــي المقابــل فــإ  ضــعف وتــدني
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إنتاجيــة المؤسســـات التنمويــة يســـهم فــي تفشـــي ظــواهر اجتماعيـــة منحرفــة فـــي 
مجـــال العمــــل اإلدار. مثــــل: الوســـاطة، والمحســــوبية، والتزويــــر، واالخــــتالس، 

نتــاج ســلع رديئــ أو  ةواالبتــزاز، وهــدر المــال العــام، والتحايــل علــى القــواني ، وا 
 توريدها ...إلخ م  صور الفساد.

 
 
 
 
 لدراسة: النظري لوذج نمسابعا. ال  
نخلص مما سبق إلى أ  الفسـاد ينتشـر فـي المجتمـع الليبـي بشـكل كبيـر    

حيث تبّي  م  خالل مقارنتـه بوضـع بعـض المجتمعـات العربيـة وغيـر العربيـة 
أ  متوســــط درجــــات الفســــاد فــــي المجتمــــع الليبــــي مرتفــــع، ويتســــم بدرجــــة مــــ  

الظاهرة والفشل الواضح فـي الثبات مما يشير بوضوح إلى استقرار تفشي هذه 
خطط مكافحـة الفسـاد، ومـ  خـالل تحليـل تقـارير الجريمـة اتضـح أ  المجتمـع 

علـى  الليبي يعاني م  انتشار العديد م  صـور الفسـاد االجتمـاعي واسأخالقـي
، و اإليـــذاء والضـــرب الخطيـــر ةالمخـــدرات والخمـــور، ثـــم الزنـــا والمواقعـــرأســـها 

 ضالشـــروع فيـــه، والخطـــف، وأخيـــرا اإلجهـــاالناتجـــة عـــ  المشـــاجرات، والقتـــل و 
 وتسييب الوليد.

  
مــ  ناحيــة ثانيــة، اتضــح أ  هنالــك عــددا مــ  صــور الفســاد االقتصــاد      

جــرائم الســرقات تــأتي فــي المرتبــة اسأولــى، ثــم النصــب واإلدار. حيــث تبــّي  أ  
خيانـــة اسأمانـــة، وتزويـــر اسأوراق واسأختـــام  واالحتيـــال والصـــك بـــدو  رصـــيد، و

مية المتعلقـة بالمعـامالت اإلداريـة، والحريـق العمـد أو الجنـائي، ثـم جريمـة الرس
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تزييـــف النقــــود وتزويــــر العمــــالت، فالرشـــوة واالخــــتالس، ثــــم انتحــــال الصــــفات 
 .الشخصية، وأخيرا تهريب اسأموال واسأرصدة والبضائع

 
كما يتضح م   تقارير الرقابة الشعبية أ  هنالك العديد مـ  صـور الفسـاد     
تي تعاني منها المؤسسات العامة بالمجتمع الليبي منها عدم وضع الشـخص ال

صـــدار قـــرارات إداريـــة خاطئـــة أو مغلوطـــة،  المناســـب فـــي العمـــل المناســـب، وا 
ودفـــع مرتبـــات لـــبعض المـــوظفي  أثنـــاء تغيـــبهم عـــ  العمـــل أو مـــوتهم أحيانـــا، 
إضــــــافة إلــــــى إســــــاءة اســــــتعمال المعــــــدات واآلليــــــات المســــــاعدة كــــــذلك وجــــــود 

تالسات وتالعب بالمال العـام، ناهيـك عـ  وجـود بعـض المشـاريع الوهميـة، اخ
 رادات. يوالتزوير الضريبي، والتحايل في جبي اإل

 
وهــذا مــا تؤكــده إحصــاءات محكمــة الشــعب حيــث تبــيّ  أ  أكثــر القطاعــات    
ة م  الفساد هي القطاع الخدمي، ويليه قطاع اللجا  الشعبية ثم القطـاع امعان

كمــا تبــي  مــ  هــذه اإلحصــاءات أيضــا أ  أكثــر صــور الفســاد التــي اإلنتــاجي، 
ُعرضت على محكمـة الشـعب هـي قضـايا إسـاءة اسـتعمال السـلطة، والتقصـير 
فــي صــيانة وحفــظ المــال العــام، واالخــتالس والكســب غيــر المشــروع والوســاطة 

 والمحسوبية. 
 

إلدار. ومــ  خــالل اســتعراض مســيرة المجتمــع الليبــي فــي مكافحــة الفســاد ا    
قــد نجــد تفســير لهــذا الوضــع، فقــد تبــيّ  أ  هنالــك قاعــدة قانونيــة كبيــرة وعميقــة 
تعـــالج العديـــد مـــ  صـــور الفســـاد واالنحـــراف فـــي مجـــال الوظيفـــة العامـــة ســـواء 
كانـــت بـــادرة مـــ  قبـــل المـــوظفي  أو مـــ  المـــواطني ، كمـــا تشـــكلت العديـــد مـــ  

د، غيــر أ  أغلــب تلــك اللجــا  واسأجهــزة واإلدارات التــي عنيــت بمكافحــة الفســا
اللجـــا  واسأجهـــزة لـــم تعمـــل وفقـــا لخطـــة مدروســـة ومســـتمدة مـــ  معاينـــة الواقـــع 
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المعــاش لمكافحــة صــور الفســاد، كمــا أنهــا عانــت مــ  مشــكلة أخــرى وهــي أ  
جل جهدها ارتكز علـى مكافحـة الفسـاد مـ  خـالل القـبض علـى المفسـدي  ولـم 

التــي تــدفع اسأفــراد إلــى  تعتمــد علــى خطــة وقائيــة تعتمــد علــى معالجــة العوامــل
 الوقوع في منزلقات الفساد والخضوع إلى مغرياته.

 
وعــ  آثــار الفســاد وأبعــاده االجتماعيــة واالقتصــادية، فقــد اتضــح أ  الفســاد    

يفقــــد المجتمــــع الليبــــي الكثيــــر مــــ  إمكاناتــــه الماديــــة والبشــــرية، فمــــ  الناحيــــة 
 مليـــاراتبيـــرة تقـــدر أربعـــة االقتصـــادية تبـــيّ  أ  الفســـاد يفقـــد المجتمـــع مبـــالغ ك

، وم  هنا يؤثر الفساد 1111-2111ونصف المليار دينار ليبي خالل الفترة 
ســـلبيا فـــي الـــدخل الفـــرد. علـــى االســـتثمار المحلـــي واسأجنبـــي، كمـــا امتـــد أثـــر 
الفســاد إلــى البعــد االجتمــاعي والبشــرة يبــدو أ  الفســاد يــؤثر فــي منظومــة القــيم 

مــ  خــالل ســيادة ثقافــة تــدعم الفســاد وتشــجع االجتماعيــة والضــبط االجتمــاعي 
عليه أثر تبني اسأفراد مجموعة م  اسأفكـار واالعتقـادات والقـيم الناتجـة بـدورها 
عــــ  حالــــة االغتــــراب التــــي يعيشــــها اسأفــــراد والمنبثقــــة عــــ  حالــــة الفشــــل التــــي 
تصـــــيب بعـــــض المؤسســـــات والـــــنظم االجتماعيـــــة فـــــي تأديـــــة وظائفهـــــا داخـــــل 

 المجتمع.  
 
 
خول ما تقدم نام الباحث بتصور نموذج نظـري للدراسـة يلخـن مـن  ومن    

 خوله الفرضية العامة لهذه الدراسة هو كما يلي:
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 الباب الثاني
 نحو  ختب ر  يد ن    ن وذج   نظري
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   فصل  ألول

 مشكلة(ال)صياغة 

 

 تمهيد...  

 مو و  الدراسة .أوال 

  الدراسةأ مية  .ايثان 

    المو و  أسباب اختيار ثالثا. 

 رابعا. تعريف أ م المفا يم 

 تساؤال  الدراسة ا.خامس

  داف الدراسةأ .سادسا
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 تمهيد:  

درج البـــــاحثو ، تحريـــــا للموضـــــوعية والدقـــــة والوضـــــوح، علـــــى اســـــتهالل      
ــــا  المنطلقــــات والتوجيهــــات ال ــــة دراســــاتهم بجــــزء أو فصــــل يخصــــص لبي نظري

لبحــوثهم ودراســاتهم، إضــافة إلــى أهــدافهم والتســاؤالت التــي يطرحونهــا، وبيــا  
المـــدلول الـــذ. تنطـــو. عليـــه أهـــم المصـــطلحات التـــي اســـتخدموها، ومـــ  هـــذا 
ــــق ُخصــــص هــــذا الفصــــل للتعريــــف بالدراســــة وتحديــــد مشــــكلة البحــــث  المنطل

يلها ودواعـــي اختيارهـــا، وتعريـــف أهـــم المفـــاهيم ذات الصـــلة بالموضـــوع وتأصـــ
النظــر.، كمــا تــم بيــا  تســاؤالت الدراســة والتــي ترمــي لإلجابــة عنهــا مــ  خــالل 
إطارهــا النظــر. والدراســة الميدانيــة، وختامــا عرضــنا أهــم اسأهــداف التــي تســعى 

 الدراسة جاهدة إلى تحقيقها والتقيد بها، وهي كما يلي: 
       

 أوال. موضوع الدراسة: 
فــــي ظــــاهرة الفســــاد اإلدار. بوصــــفها  يتحــــدد موضــــوع هــــذه الدراســــة         

ظاهرة اجتماعية وسـلوكا أو فعـال اجتماعيـا منحرفـا ُيرتكـب فـي مجـال الوظيفـة 
العامة، ويصـدر عـ  أشـخاص محـددي  هـم الموظفـو ، أ. العـاملو  بالقطـاع 
العــام، ولقــد تــم تنفيــذ هــذه الدراســة بــالمجتمع الليبــي وتحديــدا فــي مدينــة المــرج، 

الموظفي  العاملي  بمختلف القطاعات اإلداريـة بمجتمـع حيث تم التركيز على 
جـــانبي  الدراســـة كبـــارا كـــانوا أو صـــغارا ذكـــورا أو إناثـــا، كمـــا تـــم التركيـــز علـــى 

: الجانــب التفســير. وهــو يشــمل األولفــي دراســة هــذه الظــاهرة يمثــل  أساســيي 
البحــث عــ  العوامــل الكامنــة وراء ارتكــاب هــذه الفئــة أو الشــريحة مــ  اسأفــراد 
لهـــذا الســـلوك المنحـــرف، والعوامـــل هنـــا يـــراد بهـــا تلـــك المتغيـــرات الديموغرافيـــة 

ـــة. أمـــا المحـــور  ـــة واالقتصـــادية واإلداريـــة والثقافي فـــي هـــذه  الثوووانيواالجتماعي
الدراسة، فيشمل البحث ع  أهم اآلثار السلبية الناجمة ع  هذه الظاهرة علـى 
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جــــراء فــــي تقــــديم الصــــعيدي  االجتمــــاعي واالقتصــــاد.، حيــــث يســــهم هــــذا اإل
الدراسة لجملة م  االقتراحات والتوصيات للحد م  هـذه المشـكلة علـى صـعيد 

 المجتمع الليبي. 
 

 ولمزيد م  التحديد نصوغ مشكلة البحث  في التساؤل البحثي اآلتي:       
 

مووا موودم انتشووار ظوواهرة الفسوواد اإلداري بمجتمووع الدراسووة؟ ومووا أبوورز      
تماعية االقتصادية الكامنة وراء انتشاره؟ وموا أبورز صوره؟ وما العوامل االج

آثووواره السووولبية؟ وموووا أهوووم التووودابير والسياسوووات التوووي ينب وووي اعتمادهوووا فوووي 
 . مواجهة هذه الظاهرة ؟

 
عمومــا، فـــإ  الدراســة الحاليـــة تقـــوم علــى افتـــراض عــام مـــؤداه أ  الفســـاد      

مثـل أ. ظـاهرة أخـرى ظاهرة اجتماعية تتسم بطابع العمومية واالنتشار، وهـي 
تكــو  نتيجــة لمجموعــة مــ  المتغيــرات أو العوامــل المتنوعــة تتــداخل مــ  حيــث 
العالقة في انتشارها بالمجتمع، وأ  السلوك الفاسد هو فعل اجتماعي منحـرف 
يتصف بكونه يرتكب في مجال العمل اإلدار. لـذا فهـو يصـدر عـ  المـوظفي  

ـــــل لدراســـــة هـــــذه ال ـــــالي فهـــــم المجتمـــــع اسأمث ـــــة وبت ظـــــاهرة وأبعادهـــــا االجتماعي
 واالقتصادية. 

 
 
 
 

 ثانيا. أهمية الدراسة: 



131 

 

تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع م  خالل العديد مـ  المؤشـرات، منهـا      
مــــثال اآلثــــار الســــلبية التــــي يلحقهــــا انتشــــار الفســــاد اإلدار. بمنجــــزات التنميــــة 

، فسووواد فوووي التعلووويمالاالجتماعيـــة واالقتصـــادية بـــل والبشـــرية أيضـــا، فانتشـــار 
مثال، يسهم إلى حد كبيـر فـي تـدني مسـتوى مخرجـات هـذا النظـام الـذ. يعتمـد 
عليـه المجتمـع اعتمــادا كليـا فــي تأهيـل العــاملي  فـي جميــع القطاعـات، وكــذلك 

حيـــث تنتشـــر اسأمـــراض واسأوبئـــة  الصوووحة فوووي قطووواع الحـــال بالنســـبة النتشـــاره
وتتزعــــزع الثقــــة العامــــة فــــي وترتفــــع نســــبة الوفيــــات ويتــــدنى مســــتوى الخــــدمات 

المؤسسـات العالجيـة والمستشـفيات واسأطبـاء ممـا يرهـق كاهـل الميزانيـة العامـة 
ـــى  ـــداخل واإلنفـــاق عل ـــى العـــالج بال ـــى العـــالج بالخـــارج إضـــافة إل باإلنفـــاق عل
مشــاريع مكافحــة اسأوبئــة واسأمــراض وفــي ظــل هــذا كلــه تكثــر اسأخطــاء الطبيــة 

إ  للفســــاد آثــــارا وخيمــــة فــــي نجــــاح كــــل وتزهـــق أرواح أنــــاس، كــــذلك الحــــال فــــ
القطاعــات الخدميــة والصــناعية فــي تحقيــق أهــدافها، وهــذا يــنعكس علــى نجــاح 

 .نا تكم  أهمية دراسة هذا الموضوعمشروع التنمية البشرية، وم  ه
 

هذه الدراسة تكمـ  فـي أ  الفسـاد اإلدار. مثـل أهمية م  ناحية ثانية فإ      
ة قـــد يكـــو  لـــه بـــالغ اسأثـــر فـــي اســـتقرار الحيـــاة غيـــره مـــ  المشـــاكل االجتماعيـــ

ـــــة  ـــــي  اسأنظمـــــة االجتماعي ـــــائي ب ـــــواز  المجتمـــــع والتكامـــــل البن ـــــة وت االجتماعي
المختلفة، كما قد يعرقـل عمـل المؤسسـات االجتماعيـة واالقتصـادية بـالمجتمع، 
فتكلفــة الفســاد يــدفعها كــل فــرد مــ  أفــراد المجتمــع فــي شــكل تــدهور الخــدمات 

وارتفــاع التكلفــة وانخفــاض الجــودة وانعــدام العدالــة االجتماعيــة  وتــدني مســتواها
فــي التوزيــع، حيــث يعجــز مــ  ال يمتلــك المــال للرشــاوى، أو مــ  ال توجــد لديــه 
العالقات القرابية أو التبادلية)النفعيـة( أ  يحصـل علـى تلـك الخـدمات التـي قـد 

فـإ  دراسـة تكو  مجانيـة أحيانـا ومشـروعة للكـل فـي الغالـب...إلخ،  ومـ  هنـا 
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موضــــــوع الفســــــاد وآثــــــاره وتجلياتــــــه فــــــي أحــــــد المجتمعــــــات الناميــــــة هــــــو مــــــ  
 الموضوعات ذات اسأهمية البالغة.

 
كمــا تأخــذ هــذه الدراســة أهميتهــا مــ  جانــب آخــر مهــم، وهــو الســعي نحــو      

الوقوف على سبل للحد م  تفاقم هـذه الظـاهرة وانتشـارها فـي المجتمـع الليبـي، 
اعية لكي تعالج ال بد م  دراسات علمية معمقة لوضـع إذ إ  أ. مشكلة اجتم

تلـــك اسأســـس التـــي تقـــوم عليهـــا االســـتراتيجية العامـــة لمكافحـــة تلـــك الظـــاهرة أو 
 المرض االجتماعي على مستوى المجتمع.

 
كما تتجلى أهمية هذه الدراسة م  خـالل السـعي إلـى تطـوير مقيـاس محكـم    

المتغيـــر، وتحديـــد المؤشـــرات التـــي  للـــتمك  مـــ  القيـــاس اإلجرائـــي الـــدقيق لهـــذا
ينبغــــي االعتمــــاد عليهــــا فــــي القيــــاس االجتمــــاعي لهــــذا المتغيــــر، فمــــ  خــــالل 
اإلطـالع علـى مــا وقـع بــي  يـد. الباحــث حـول هــذا الموضـوع لــم يجـد اهتمامــا 
بهــذا الجانــب، أ. القيــاس اإلجرائــي الميــداني لهــذه الظــاهرة، وهــذا هــو اإلســهام 

، ناهيــك عــ  الســعي نحــو اختبــار العالقــات بــي  الــذ. تحــاول الدراســة إضــافته
داريـــــة تـــــؤد. دور  هـــــذه الظـــــاهرة ومتغيـــــرات اجتماعيـــــة واقتصـــــادية وثقافيـــــة وا 

 المتغيرات المفسرة هنا. 
 

م  جهة أخرى فإ  أهمية هذا الدراسة تكم  في محاول سد النقص الـذ.     
، فحســب يبــدو جليــا فــي المكتبــة العربيــة وبخاصــة الليبيــة حــول هــذا الموضــوع

علــم الباحــث واســتطالع آراء بعــض أســاتذة علــم االجتمــاع بالجامعــات الليبيــة 
لــم  -وحتــى لحظـة الشـروع فــي كتابـة هــذا العمـل -حـول الموضـوع اتضــح أنـه 

تطــرح أ. دراســة اجتماعيــة بالجامعــات الليبيــة وال بالمؤسســات الرســمية اللهــم 
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التحليل النظر. لهـذه إال بعض البحوث االجتماعية النظرية والتي ترتكز على 
 الظاهرة وعرضت ملخصاتها في بعض المجالت العلمية.

 
 ثالثا. أسباب اختيار الموضوع:   

إ  أ. دراسة تحتاج إلى ما يبرر إقامتهـا واإلنفـاق عليهـا مـ  حيـث كونهـا     
جهدا علميا ال بد وأ  يسـفر عـ  نتـائج مفيـدة علـى المسـتوى العملـي والعلمـي، 

 عي اختيار هذا الموضوع في اآلتي:وم  هنا تتجلي دوا
          

يعد المجتمع الليبي م  المجتمعـات العربيـة التـي تتسـم بصـغر الحجـم   .2
والتجانس االجتماعي والثقـافي الواضـحي ، فأغلـب أفـراده يعـودو  إلـى أصـول 
ريفيـة وبدويـة كمــا أ  جميـع أفــراده يـدينو  بالــدي  اإلسـالمي، وهــذا مـا زاد مــ  

بهــذا المجتمــع، ووفقــا للنظريــات المفســرة للجريمــة واالنحــراف  التجــانس الثقــافي
فــإ  هـذا التجــانس االجتمـاعي والثقــافي يــؤد. دورا  "االنـومي"وبخاصـة نظريــة 

قويـا فـي الحــد مـ  انتشــار الجريمـة واالنحـراف بوجــه عـام فــي المجتمـع، ولكــ  
ع يبــدو فــي حالــة المجتمـــع الليبــي أ  هــذه الفرضــية غيـــر كافيــة لتفســير ارتفـــا

، أو بمعنـى آخـر، فـإ  هنالـك عوامـل *معدالت الفساد والجريمة بهـذا المجتمـع
اجتماعيــــة واقتصــــادية أخــــرى قــــد تســــهم فــــي تفســــير التطــــور الكمــــي والكيفــــي 

 للجريمة بالمجتمع.

 

ففــــي ظــــل عصــــر العولمــــة والفضــــائيات واالقتصــــاد الحــــر وتأكيــــد العمــــل     
لفردية وتحـّول العـالم إلـى قريـة بمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسا  والحريات ا

صـــغيرة، اسأمـــر الـــذ. جعـــل مـــ  الصـــعب تصـــور وجـــود مجتمـــع معـــزوال عمـــا 
                                                 

قريــر جهــاز الرقابــة اإلداريــة بــالمجتمع الليبــي يمكــ  القــول: بــأ  مــ  خــالل تقــارير الشــفافية وتقــارير الجريمــة وت *
الفساد مستشر. إلى حد كبير في قطاعات المجتمع الليبي. هذا، و سيتم عرض هذه اإلحصاءات في المؤشرات 

 الكمية والكيفية للفساد بالمجتمع الليبي في الفصل الرابع م  هذه الدراسة.
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يحدث في العالم م  تغيرات، كما يصعب توقع خلوه م  ظاهرة استشرت فـي 
شــتى مجتمعــات العــالم، فالعولمــة جعلــت مــ  الجريمــة والفســاد ظــاهرة عالميــة 

د االنتقــال عبــر الــدول وتطــور حيــث اســتفاد المجرمــو  كثيــرا مــ  تخفيــف قيــو 
لنشـــــــــــر أســـــــــــاليب الجريمـــــــــــة  توســـــــــــائل النقـــــــــــل والمواصـــــــــــالت واالتصـــــــــــاال

ـــة، )المعاصـــرة ، ومـــ  هنـــا  (21، 2111معهـــد األمـــم المتحـــدة لبحـــوث التنمي
جــاءت هــذه الدراســة للبحــث عــ  العوامــل الكامنــة لــدى اسأفــراد والتــي تــدفعهم 

 ث الختيار هذا الموضوع.الرتكاب سلوك إجرامي، وهذا تحديدا ما دفع الباح
 

م  ناحية أخرى، ال يبدو وجود اتفاق في وجهـات النظـر حـول تعريـف  .1
الفســاد وتفســيره بــالرغم مــ  الكــم الهائــل مــ  الدراســات التــي تنتمــي إلــى فــروع 
علمية مختلفة والتي أجريت حول هذه الظاهرة، حيث تجـد التأكيـد يتزايـد علـى 

ية فـي دراسـة هـذا الموضـوع، ومـ  هنـا الخصوصية الثقافية والنسبية االجتماع
جــاءت هــذه الدراســة لبحــث هــذه الظــاهرة فــي المجتمــع العربــي الليبــي بوصــفه 
أحـــد المجتمعـــات العربيـــة الناميـــة التـــي شـــهدت تغيـــرا كبيـــرا فـــي العقـــود القريبـــة 

 الماضية.

 

ومــ  خــالل اســتعراض التــراث النظــر. المتعلــق بدراســة هــذا الموضــوع  .3
د الباحـــث نـــدرة فـــي الدراســـات االجتماعيـــة وبخاصـــة فـــي المجتمـــع الليبـــي وجـــ

يضـــاح  الميدانيـــة، والتـــي تبحـــث فـــي موضـــوع أبعـــاد وتفســـير هـــذه الظـــاهرة، وا 
آثارها في هذا المجتمع ورصد وحجمهـا أهـم أنماطهـا، خاصـة تلـك التـي تتخـذ 
مــــ  المــــدخل االجتمــــاعي منهجــــا لهــــا، ومــــ  هنــــا جــــاء اهتمــــام الباحــــث بهــــذا 

 لليبي. الموضوع في المجتمع ا

 
  

 رابعا. تعريف أهم المصطلحات: 
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تتعـرض الدراسـة إلـى جملــة مـ  المصـطلحات التــي وجـب الوقـوف علــى       
تعريف دقيق لها م  أجل التـدقيق فـي المعنـى خـالل اسـتعمالها بهـذه الدراسـة، 

 وم  هذه المفاهيم: 
 

   Administrative Corruption الفساد اإلداري: .1
ت الفســاد تــداوال ذلــك الــذ. اعتمدتــه منظمــة الشــفافية مــ  أكثــر تعريفــا       

والمخصــــص لتشــــريح الفســــاد فــــي قطــــاع  1116الدوليــــة فــــي تقريرهــــا الصــــادر
عبــارة عــ " ســوء اســتخدام الســلطة)الموقع الصــحة، حيــث جــاء فيــه أ  الفســاد 

منظمــــة الشــــفافية الدوليــــة ، التقريــــر العــــالمي  )" العــــام( سأجــــل تحقيــــق مكاســــب خاصــــة

1116للفساد،
 ) .   

 
إلى أ  الفساد يعني فساد  Gerald E. Caiden يشير جريدل كايد     

الشيء فهو ملوث ومعيب، وم  وجهة نظر شمولية هو عبارة ع : "السلوك 
الذ. انحرف ع  الواجبات الرسمية... أو هو االنحراف المتعمد لتحقيق 

 .  (Gerald E. Caiden, net link )مكاسب شخصية"
 

منفـذ داعـي" فـي دراسـته عـ  عالقـة الفسـاد اإلدار.  بالخصـائص ويعرفه "    
الفرديـــة والتنظيميـــة لمـــوظفي الحكومـــة بأنـــه : " إضـــعاف أو إفســـاد لالســـتقامة 
والفضيلة أو المبادئ الخلقية"، وهو أيضا "الحث على العمل الخاط  بواسطة 

عبـارة الرشوة أو الوسـائل غيـر القانونيـة اسأخـرى" ويضـيف "داعـي" بـأ  الفسـاد 
عـــ : "القصـــور القيمـــي عنـــد اسأفـــراد الـــذي  يجعلهـــم غيـــر قـــادري  علـــى تقـــديم 

 .( 8، 1112منفذ داعي،  )االلتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة"
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م  ناحية أخرى يرى "جـواد الموسـو." أ  الفسـاد اإلدار. يقابـل أو يـرادف     
ة، الثــــــراء غيــــــر المشــــــروع، مفــــــاهيم أخــــــرى هــــــي : الرشــــــوة، اســــــتغالل الســــــلط

االختالســات، وتزويــر االنتخابــات أو التــدخل فيهــا، تعيــي  اسأقــارب واسأصــدقاء 
) الوســاطة والمحســوبية( فــي مناصــب ليســوا كفئــا لهــا، وهــدر اسأمــوال العامــة 

 .(3جواد الموسوي، ) وتبذيرها أو عدم الحرص في إنفاقها
 

ــــى هــــذا الســــلوك بوصــــفه       ــــا عــــ   عمومــــا يمكــــ  النظــــر إل ســــلوكا منحرف
المعــــايير االجتماعيــــة واسأخالقيــــة وقــــيم المجتمــــع، ومــــ  هنــــا يعــــرف بأنــــه: " 
اسـتخدام السـلطة العامـة مـ  اجـل كسـب أو ربـح شخصـي أو مـ  أجـل تحقيـق 
هيبـــة أو مكانـــة اجتماعيـــة، أو مـــ  أجـــل تحقيـــق منفعـــة لجماعـــة أو طبقـــة مـــا 

التشـريع ومعـايير السـلوك بالطريقة التي يترتب عليهـا خـرق القـانو  أو مخالفـة 
اسأخالقية، وبـذلك يتضـم  الفسـاد انتهاكـا للواجـب العـام وانحرافـا عـ  المعـايير 

 . (44ـ43، 2111)السيد شتا ،  اسأخالقية في التعامل"
 
   Reform. اإلصالح: 2

يعرف اإلصالح بأنه: "تغيير القيم وأنماط السلوك التقليدية، ونشر وسائل      
، وتوسيع نطاق الوالء بحيث يتعدى العائلة والقرابة والقبيلة االتصال والتعليم

ليصل إلى اسأمة، وعلمنة الحياة العامة وعقالنية البنى في السلطة، وتعزيز 
التنظيمات المتخصصة وظيفيا، واستبدال مقاييس العزوة )المحاباة( بمقاييس 

، فاإلصالح بهذا الكفاءة، وتأييد توزيع أكثر إنصافا للموارد المادية والرمزية"
)عماد داوود، المفهوم مضاد للفساد وهو وسيلة ترميم ما انهار وتهدَّم بسبب الفساد

1113 ،42 ) . 
 
   Transparency. الشفافية: 3
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 Obviousتعنـــــي الشـــــفافية لغـــــة  الخفـــــة رقـــــة الحـــــال، بمعنـــــى الوضـــــوح      
ـــى مـــا يمكـــ  اســـتيعابه بســـه ولة والبيـــا ، أمـــا علميـــا فهـــو مصـــطلح "يطلـــق عل

 (. 45، 1113)عمـــــاد داوود، وفهمـــــه أو مـــــا يمكـــــ  استيضـــــاحه بســـــهولة واكتشـــــافه"
مكانيـــة  الشـــفافية فـــي اإلجـــراءات اإلداريـــة تعنـــي الوضـــوح واإلفصـــاح والبيـــا  وا 
المراجعــة والتأكــد مــ  صــحة وســالمة اإلجــراء والتــزام تلــك اإلجــراءات بــالقواني  

 .( Kopits and Caring 1998,158 )واللوائح المعمول بها
 
 Integrity. النزاهة : 4

البعد ع  السـوء وتـرك لغة  كما وردت في المعجم الوسيط تعني"  النزاهة      
يقــــــال نــــــزه نفســــــه عــــــ  و  ،نزهــــــه عــــــ  الشــــــيء أبعــــــده عنــــــه" ويقــــــال الشــــــبهات
، وبهـذا فالنزاهـة تعنـي االبتعـاد عـ  مـواط   الوسيط ، مـادة )  ز ((( م)المعجاسأقذار

مــوض بحيــث تفتقــد الشــفافية، فالنزاهــة والشــفافية عكــس الشــبهات ومواضــع الغ
 الفساد وهي الضد له.

 
 Administrative negligence: التسيب)اإلهمال( اإلداري .2

إهمال الموظف للواجبات المنوطة به يعرف التسيب اإلدار. بأنه: "        
مة والمنصوص عليها في القواني  واللوائح والقرارات التي تنظم الوظيفة العا

، مقال محمد الضبعا ) "بشكل يؤد. إلى مردود سلبي على اإلنتاجية وسير العمل

 .إلكتروني(
 

ويعد التسيب مظهرا م  مظاهر الفساد ومؤشرا واضحا عليه، وم  هنا      
جاء االرتباط الوثيق بي  المفهومي ، ويمك  اعتبار التسيب اإلدار. حالة 

احترام لتلك القواني  والضوابط تعبر ع  قيام الموظفي  بأدوارهم بدو  
واللوائح لكي يكو  اسأداء على الوجه اسأكمل، مما يترتب عليه استهتار 
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الموظفي  بالمهنة وعدم أدائهم لواجبهم بالشكل المفروض، اسأمر التي ينجم 
عنه ضياع المعامالت والغياب والتأخير المستمر ع  الدوام...، وغير ذلك 

حراف وال تتعداه إلى مستوى السلوك المجرم م  صور تبقى في إطار االن
قانونيا، أما الفساد فهو يشمل أكثر م  السلوك المنحرف أ. يشمل السلوك 
المجرم قانونيا مثل الرشوة واالختالس والنصب والتزوير، واالبتزاز، والسرقة، 
وانتحال الصفات الشخصية واالتجار بالدمغات، وسوء استغالل السلطة، 

، وغير ذلك م  صور يكو  القانو  قد جرَّمها الخ عام ...وهدر المال ال
 وحدد لفاعليها جزاء  عقابيا.

 
 Administration . اإلدارة:2

تعــرف اإلدارة عــدة تعريفــات منهــا مــثال التعريــف الــذ. ورد فــي موســوعة       
العلــــوم االجتماعيــــة والــــذ. يــــرى أ  اإلدارة عبــــارة عــــ  " العمليــــة التــــي يمكــــ  

 . (28)بشير العالق،  فيذ غرض معي  واإلشراف عليه"بواسطتها تن
 

بمعنـــــى أدق فهـــــي عمليـــــة مخططـــــة ومحســـــوبة بدقـــــة تهـــــدف لتحقيـــــق و       
اسأهــــداف المنشــــودة والمحــــددة مســــبقا، وهــــي قائمــــة علــــى أســــاس التخصــــص 
 والتكامل بي  عناصرها، واحتساب اسأولويات في تحقيق اسأهداف المنشودة.

 
اإلدارة بأنها: "التحديد الدقيق لما يجب  F. W. Tylorويعرف "تايلر"    

على اسأفراد عمله، ثم التأكد م  أنهم يقومو  بهذه اسأعمال بأفضل وأكمل 
 .T. pfiffner and Rالطرق" ويضيف كل م  "ففنر و برستوس" 

Presthus  بأنها تمثل علمية "توجيه وتنظيم الموارد البشرية والمالية لتحقيق
 .  (5، 1116سي  رشوا ، ) حأهداف مرغوبة"
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   Bureaucracy. البيروقراطية: 2
قااااامو   )هــــي تنظــــيم يتميــــز بتقســــيم العمــــل وتسلســــل القواعــــد واسأنظمــــة    

 علــم االجتمــاعالبيروقراطيــة هــي مفهــوم يســتخدم فــي . ف(المصااحلحات اإلداري
لقوة فـي المجتمعـات المنظمـة. إلـى تطبيـق القـواني  بـا لإلشارة والعلوم السياسية
الموحـــدة وتوزيـــع المســـؤوليات بطريقـــة  اإلجـــراءاتعلـــى  اسأنظمـــةوتعتمـــد هـــذه 

: اليــوم منهــاعلــى البيروقراطيــة المســتخدمة  اسأمثلــةهرميــة. وهنالــك العديــد مــ  
الحكومـــات، القـــوات المســـلحة، الشـــركات، المستشـــفيات، المحـــاكم، والمـــدارس. 

 bureauإلــى كلمــة مكتــب  Bureaucracyة كلمــة البيروقراطيــ أصــليعــود و 
مكتـــب اللـــيس للتعبيـــر عـــ  كلمـــة  ،المســـتخدمة فـــي بدايـــة القـــر  الثـــام  عشـــر

)موســوعة وكبيــديا بوجــه عــام العمــل أمــاك  لإلشــارة إلــى لكتابــة فقــط بــلالمســتخدم ل

 . ( على اإلنترنت
 
 

هــــذا وتعــــرف كــــذلك بوصــــفها "اســــتراتيجية تنظيميــــة يخضــــع فيهــــا اسأفــــراد     
جموعـــة مـــ  القواعـــد واإلجـــراءات المكتوبـــة، دو  تحيـــز سأحـــد وتعتمـــد علـــى لم

التخصـــص وتقســـيم العمـــل، وسلســـلة مـــ  اسأوامـــر تحـــدد ســـلطة ومســـؤولية كـــل 
فــــــرد، والكفــــــاءة الوظيفيــــــة، وذلــــــك مــــــ  أجــــــل تحقيــــــق اإلنجــــــاز اإلدار. لــــــدى 

 .( 13)حسي  رشوا ،  الموظفي "
 
ـــة تمثـــل نموذجـــا مثاليـــا فـــي حـــي  يـــذهب آخـــرو  للقـــول: بـــأ  البيروق     راطي

تتفاوت اإلدارات في درجة وصولها إلى ذروته، ويشمل هذا النمـوذج مجموعـة 
خصائص أو مميزات هي: "الرشد في اتخاذ القرار، ال شخصية فـي العالقـات 

) محمــد غيــث، االجتماعيــة، اســتقرار المهــام اإلداريــة والوظيفيــة، ومركزيــة الســلطة"

41)  . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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   Syndic (functionary) . الموظف العام:.

وفقــا لمــا جــاء فــي اتفاقيــة اسأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فــإ  مصــطلح      
الموظف العمومي يقصـد بـه:"أ. شـخص يشـغل منصـبا تشـريعيا أو تنفيـذيا أو 

أكـــا  ُمتعينـــا أم منتخبـــا، دائمـــا أم  إداريـــا أو قضـــائيا لـــدى دولـــة طـــرف، ســـواءٌ 
ع اسأجــر، بصــرف النظــر عــ  أقدميــة ذلــك مؤقتــا، مــدفوع اسأجــر أم غيــر مــدفو 

. فالموظف اإلدار. أو العمومي ، ملف كمبيـوتر(1115) اتفاقية اسأمم المتحدة، "الشخص
حــد القطاعــات أهــذه الدراســة يقصــد بــه كــل مــ  يــؤد. وظيفــة معينــة فــي فــي 

، معينـــا أو يعمـــل ةالعامـــة، أ. الحكوميـــة، بـــالمجتمع ســـواء كـــا  رجـــال أو امـــرأ
 نتسب إليه بعقد.بالقطاع الذ. ي

 
   public job. الوظيفة العامة : 3

إ  الوظيفة العامة في ابسط صورها عبارة ع " مجموعة م  الواجبات     
أ. أنها  ،(121، 2113) أحمد بدو.، "والمسؤوليات التي تتطلب تعي  فرد سأدائها

مجموعة م  المهام والواجبات المحددة قانونا وعلى الشخص الموكل بأدائها 
 في عمله لخدمة الصالح العام مقابل ما يتقاضاه م  أجر ماد.. يأ  يتفان

 

 

   Social Development. التنمية االجتماعية : 3
بــرز المفــاهيم االجتماعيــة والتــي دار حولهــا جــدل أحــد أيعــد مفهــوم التنميــة     

ـــزا ـــاحثي  فـــي التنميـــة  لطويـــل وال ي ـــد مـــ  الب قائمـــا حتـــى اآل ، غيـــر أ  العدي
و  يجمعــو  علــى كــو  التنميــة االجتماعيــة عبــارة عــ  عمليــة ديناميكيــة يكــاد

وتأخــذ فــي اعتبارهــا كــل مــا يتصــل  ،مســتمرة تعبــر عــ  تزايــد احتيــاج المجتمــع
بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك، كما تهدف تحقيق رفع المستوى االجتمـاعي 
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فهــــــي تهــــــتم  ،وتـــــوفير االحتياجــــــات المتطـــــورة والمتزايــــــدة لألفــــــراد والجماعـــــات
بمجاالت التعلـيم والصـحة والتـدريب واإلسـكا  والمرافـق العامـة والقـوى البشـرية 

 .(21)سعيد أبو حليقة،  وكافة الخدمات االجتماعية اسأخرى
 

هــي عبــارة عــ  "عمليــة  philip rouppالتنميــة بمفهــوم "فيلــب روب" و      
مـد. لهــذه اسـتحداث تكيـف مقصــود مـع الظــروف المتغيـرة، أو هـي التغييــر الع

الظـــروف... )فهـــي( التغيـــر مـــ  شـــيء غيـــر مرغـــوب فيـــه إلـــى شـــيء مرغـــوب 
 .(211، 2182) نبيل السمالوطي، فيه"
 

منهـــا مـــثال السياســـي  ،كمـــا أ  التنميـــة االجتماعيـــة لهـــا أكثـــر مـــ  منظـــور    
واالجتمــاعي والنفســي، وهــو يــرى أنهــا تمثــل عمليــة  يومنهــا االقتصــاد. والــدين
ه يمثـل العنصـر البشـر. الـذ. تقـوم عليـه بوصـفاإلنسا   ديناميكية موجهة إلى

التنمية ورقي المجتمع، وهدفها يتمثل في إحداث جملـة مـ  التغيـرات المرغوبـة 
ـــر مـــ  مجـــرد عمليـــة ، فـــي بنـــى المجتمعـــات اإلنســـانية فهـــي بهـــذا المعنـــى أكث

تسـتهدف تقــديم وتــوفير الخــدمات االجتماعيــة المختلفــة، بــل ال بــد أ  تســتهدف 
، 1111)محمــد محمــد، ث بنــى جديــدة تتمشــى مــع معطيــات العصــر الحــديثاســتحدا

41-55 ). 
 
   Crime. الجريمة: 10

ى م  بينها مثال ذلك التعريف الذ. ير  ،لجريمة العديد م  التعريفاتل      
ها "كل فعل أو امتناع فيه قدر م  الخطورة االجتماعية ويصدر ع  إرادة أن

خري  في أنفسهم أو أعراضهم أو آثمة، أ. قصد فاعله اإلضرار باآل
أو كا  سأول مرة  ،ممتلكاتهم، سواء صدر هذا السلوك ع  فرد واحد أو أكثر

القانو  المعمول به في المجتمع  يحظرهالمهم أنه سلوك  .أو يمثل حالة عود
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ويمثل انتهاكا واضحا للقيم والمعايير االجتماعية واسأخالقية واسأوامر 
. هذا تحديدا ما ذهب إليه "بهنام (25، 1113 المصراتي، اهلل ) عبدوالنواهي الدينية"

 اوثالث اخر اجتماعيآو  اقانوني احيث بّينا أ  للجريمة مفهوم 2111بو عامر"أو 
يجمع بي  المفهومي  االجتماعي والقانوني ليكو  السلوك اإلجرامي عبارة 

في  ع  سلوك خالف قيم المجتمع وخالف القواعد القانونية المعمول بها
 .(41-31محمد أبو عامر، و ) رمسيس بهنام، المجتمع

 

 

   Deviance  Social. االنحراف االجتماعي :11
" M. B. Clinardيشير مصطلح االنحراف وفقا لما ذهب إليه "كلينارد"     

إلى المواقف التي يتجه فيها السلوك اتجاها مستهجنا أو غير مقبول بالدرجة 
،  (231محمد غيث، ) سامح في المجتمع المحلي"التي تجعله يتخطى حدود الت

وبهذا، فإ  االنحراف عبارة ع  سلوك خرج ع  المعايير االجتماعية، أ. ال 
، وهو (116 -115، 1112حس  حس ،و )سامية جابر، يمتثل للتوقعات االجتماعية

سلوك يستقبل باالستهجا  والرفض م  قبل العامة، وهذا ما يعرف 
 ميرتو .  باالنحراف المعيب عند

 

 

   Crime of Payola . جريمة الرشوة: 12
نــه أعلــى الــرغم مــ  االختالفــات الثقافيــة بــي  المجتمعــات اإلنســانية إاّل       

ومـ  هنـا رأينـا  ،مـ  االتفـاق النسـبي علـى تعريـف الرشـوة ايبدو أ  هنالـك نوعـ
حيـث  االقتصار على التعريف الوارد في اتفاقية اسأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جــاء فيهــا أ  الرشــوة عبــارة عــ : " وعــد موظــف عمــومي بمزيــة غيــر مســتحقة 
ســواء لصــالح  ،أو عرضــها عليــه أو منحهــا إيــاه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر

الموظف أو لصالح شخص أو كيـا  آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا 
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اسأمـــم المتحـــدة ) اتفاقيــة "أو يمتنــع عـــ  القيـــام بفعـــل مــا لـــدى أدائـــه واجباتـــه الرســـمية

 . (8لمكافحة الفساد، 
 
   Money Laundering. جريمة غسل األموال )التبييض(: 13
لقــد ُعرفـــت جريمــة غســـل اسأمــوال فـــي القــانو  الليبـــي الصــاد عـــ  مـــؤتمر     

، مــؤتمر الشــعب العــام)وفقــا لــنمط الســلوك إذ تحــددت فــي 1115الشــعب العــام لعــام 

 :(1115 ،(1قانو  )
 

 ــ أو  اأو نقلهــ ار المشــروعة، أو حيازتهــا أو اســتعمالهتملــك اسأمــوال غي
 ، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع. اهؤ أو إخفا اإيداعه

 
 ــــ  ةتمويــــه حقيقــــة اسأمــــوال غيــــر المشــــروعة أو إخفــــاء مكانهــــا أو طريق

أو الحقـــــوق المتعلقـــــة بهـــــا أو ملكيتهـــــا أو  االتصـــــرف فيهـــــا أو حركتهـــــ
 حيازتها.

  صور االشتراك . االشتراك فيما سبق بأ. صورة م 

 

هـذه الجريمـة  تعـرف 2111 اسأمـواللغسـيل  اسأوروبيـةدليل اللجنـة لووفقا      
 إخفـاءبهـدف  إجرامية أنشطةالمتحصلة م   اسأموالعملية تحويل على أنها: "

مســــاعدة أ.  أو اسأمــــوالالمصــــدر غيــــر الشــــرعي والمحظــــور لهــــذه  إنكــــار أو
انونيــــــة عــــــ  االحتفــــــاظ ب جــــــرم ليتجنــــــب المســــــؤولية القاارتكــــــ علــــــى شــــــخص

يونس عرب )"بمتحصالت هذا الجرم
تمتـد  اإلنكـار أو اإلخفـاءوعمليـة ، ، موقع نت( 

 طبيعـة الحقـوق المتحصـل أوترتيبـات  أوحركـة  أوموقع  أومصدر  أولحقيقة 
 متحصـلال اسأمـوالهـذه  بـأ ملكيتهـا مـع تـوفر العلـم  أو اسأموالم  هذه  عليها
بـــالمعنى  اسأمـــوال  غســيل إلهـــذا التعريــف فـــ مـــ  جريمــة جنائيـــة، ووفقــا عليهــا
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تـرويج مثـل  مزاولـة نشـاطات إجراميـة المتحصل مـ مال ال إظهارهو  البسيط 
لهــا مصــدر  أمـوالبصــورة  وأظـاهره غيرهــاأو الفسـاد  أو اإلرهــاب أوالمخـدرات 

 .  ةقانوني ومشروع
 
 
 

 خامسا. أهداف الدراسة : 
عام يتمثـل فـي الوقـوف علـى أهـم تتطلع هذه الدراسة إلى تحقيق هدف        

العوامل االجتماعيـة واالقتصـادية التـي تسـهم فـي تفشـي ظـاهرة الفسـاد اإلدار. 
بــالمجتمع الليبــي والتعــرف علــى أهــم اآلثــار الســلبية لهــذه الظــاهرة مــ  الناحيــة 
االجتماعيــة واالقتصــادية، وللــتمك  مــ  تحقيــق هــذا الهــدف تمــت تجزئتــه إلــى 

غايــات الفرعيــة منهــا مــا هــو وصــفي ومنهــا مــا هــو مجموعــة مــ  اسأهــداف وال
 وهذه اسأهداف هي:  ،تحليلي

 
 

تطبيووووق مقيوووواس الفسوووواد اإلداري علووووى عينووووة الدراسووووة وتحليوووول موووودم  .1
 امتالكهم لخاصية الفساد اإلداري. 

 تقدير حجم انتشار ظاهرة الفساد بمجتمع الدراسة.   .2

ا بمجتموووع بيوووان أهوووم أشوووكال أو صوووور الفسووواد اإلداري األكثووور انتشوووار  .3
 ه.لالدراسة، والفئات األكثر تعاطيا 

أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية المساهمة في انتشار  علىالتعرف  .4
 ظاهرة الفساد من وجهة نظر المبحوثين.

 يالتعوورف علووى آراء المبحوووثين نحووو أهووم اآلثووار السوولبية للفسوواد اإلدار  .2
 بمجتمع الدراسة.
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ل لمجابهوة ظواهرة الفسواد اإلداري جمع مجموعوة مون االقتراحوات والحلوو .2
 والحد منها.

اختبار داللة العالقة بوين بعوض العوامول االجتماعيوة واالقتصوادية وبوين  .2
 الفساد اإلداري.

 
 سادسا. تساؤالت الدراسة: 

تحاول هذه الدراسة اإلجابة ع  بعض التساؤالت التي تهـدف التعـرف     
واالقتصــــادية والكشــــف عــــ  علــــى أبعــــاد ظــــاهرة الفســــاد اإلدار. االجتماعيــــة 

مــواط  العالقــة بــي  هــذه الظــاهرة وبعــض العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية، 
: مووا الوودور الووذي يمكوون أن فهــي تســعى لإلجابــة عــ  تســاؤل عــام يتمثــل فــي

 تؤديووه العواموول االجتماعيووة واالقتصووادية فووي تفسووير ظوواهرة الفسوواد اإلداري؟
المجتموع الليبوي عاموة ومجتموع وما هوي ابورز آثوار هوذه الظواهرة فوي واقوع 

؟، ولكــي وكيووف يمكوون الحوود موون انتشووار هووذه الظوواهرة ؟ الدراسووة بخاصووة
مون األسوئلة يستطيع الباحث اإلجابة ع  هذا السؤال تمت تجزئته إلـى جملـة 

 وهي كاسأتي:  الفرعية
 
مووا موودم انتشووار الفسوواد؟ ومووا ابوورز صوووره؟، ومووا أهووم آثوواره علووى  .1

ق االجتمووواعي؟ وموووا ابووورز صوووور وآليوووات التنميوووة االجتماعيوووة والنسووو
 مكافحته؟

الحالـة ، والعمـر، النـوعغرافية( مثول: و هل للخصائص السكانية)الديم .2
دور   ومكــا  الســك ، وحجــم اسأســرة، االجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي،

 في تفسير الفساد اإلداري؟

 القبليـة سـيادة النزعـة: والمتمثلـة فـيهل للعوامول االجتماعيوة والثقافيوة  .3
 ، وضــعف الضــبط االجتمــاعيةفــي اإلدار وعالقــات القرابــة وتبــادل المنــافع 
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، والتــأثر بالنزعــة القبليــة، والعجــز عــ  تحقيــق الطموحــات والرقابــة اإلداريــة
ــالماديــة واالجتماعيــة، و  ، وضــعف عــ  الــدور الــوظيفي االغترابالشــعور ب

جــراء  وانتشــار بعــض القــيم الســلبية، للمجتمــع والمؤسســة الــوالء االجتمــاعي
 ، دور في تفسير الفساد؟تنامي شعور الحرما  وعدم المساواة

عـدم كفـاءة القيـادات )هل للعوامول االقتصوادية واإلداريوة المتمثلوة فوي: .3
والمسك ، ونـوع المهنـة، وعـدد اإلدارية ونزاهتها، ومستوى الدخل الشهر.، 

، وعــــدم اعتمــــاد معــــايير موضــــوعية فــــي التوظيــــف وتقلــــد ســــنوات الخبــــرة
 دور في تفسير الفساد اإلداري؟. ، ب(المناص
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 .تحديد المتغيرات وتعريفها اإلجراسي.2

 . فروض الدراسة.1

 . المنه  ونوع الدراسة.3

 . مجاالت الدراسة.4

 . إجراءات المعاينة وخصاسن العينة.5

 . أداة جمع البيانات.6

 . إجراءات بناء المقياس.1

 حصاسية المستخدمة بالدراسة.. األساليب اإل8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 

إنــه بــالرغم مــن األهميــة العلميــة لربحــاث النظريــة فــي مجــال فهــم     

وتفســير الظــواهر االجتماعيــة وذلــت مــن خــول تطــوير نمــاذج نظريــة تهــدف 

للونوف على أهم العوامل المفسـرة للظـواهر وتقـديمها فهمـا منطقيـا للعونـات 

انيــة التــي تصــورها تلــت النمــاذج بــين العوامــل، فــ ن االتجــاه الســببية واالرتب

الســـاسد بـــين البـــاحثين االجتمـــاعيين المعاصـــرين يؤكـــد جليـــا علـــى ضـــرورة 

ــي  ــي ) النــوعي (، والكمــي ف ــي البحــث االجتمــاعي الكيف ــين نريقت التوليــف ب

دراستهم للظواهر االجتماعيـة المختلفـة، وذلـت بهـدف بلـور أكبـر نـدر ممكـن 

ــن القــدرة  ــل االجتماعيــة م ــين العوام ــوانن العونــات ب ــة م ــى كشــف حقيق عل
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المختلفــة والظــاهرة محــل الدراســة، فيســتخدم المــنه  الكيفــي لتطــوير النمــاذج 

النظريـــة المفســـرة، ويســـتخدم المـــنه  الكمـــي فـــي التحقـــ  مـــن صـــحة هـــذه 

ــوذج  ــت النم ــث يمتل ــت ميــدانيا، بحي ــذه الظــاهرة أو تل ــة له التصــورات النظري

التجريبية)امبيريقي( ويتصف بدرجة مقبولة من القدرة علـى  النظري خاصية

 التعميم حتى يكون نواة لنظرية اجتماعية تفسر الظاهرة المدروسة. 

 

 

مــن هــذا المنطلــ  شــرعنا فــي اســتيفاء هــذا الجانــب االمبيريقــي لهــذه       

الدراسة لكي تجمع شرني المعرفة العلمية وهما المنطقيـة والتجريبيـة. وفيمـا 

 استعراض لخطوات الدراسة الميدانية التي اتبعها الباحث:  يلي

 

 

 

 

 

 تحديد المت يرات وتعريفها اإلجرائي:  .1
 مت يرات الخلفية )الديموغرافية(:  (1-1)

تعتمد الدراسة على مجموعة م  المتغيرات أو الخصـائص التـي يـرى     
ات هـي: الباحث أنها قد تسهم بشكل أو بآخر في تفسير الظاهرة وهذه المتغير 

)الجنس، العمـر، مسـتوى التعلـيم، الـدخل، مـدة الخبـرة بالوظيفـة الحاليـة، حجـم 
اسأسرة، كفاية المسـك ، مكـا  اإلقامـة( فمـ  خـالل الدراسـات السـابقة تبـّي  أ  
ـــــة فـــــي تفســـــير الفســـــاد اإلدار.؛ ومنهـــــا دراســـــة: زكـــــي  ـــــرات أهمي لهـــــذه المتغي

وحنـــــــا   ،2111، وســـــــامية جـــــــابر 2114، ومحمـــــــد الصـــــــواف2111حنـــــــوش
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، وعبــد الســالم دويــب 1116، وحســي  زويــل1112، ومنفــذ داغــر 1111ســالم
، كــل هــذه الدراســات أكــدت علــى متغيــر أو 1115، والمختــار إبــراهيم 1115

 أكثر م  هذه المتغيرات.
 
 (:   factorsالمت يرات المستقلة )العوامل (1-2)

وامـل إ  المتغيرات المستقلة بهذه الدراسة هـي جملـة المتغيـرات أو الع    
االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والثقافيـــــة التـــــي وجـــــد الباحـــــث مـــــ  خـــــالل تحليـــــل 
النظريــات االجتماعيــة والدراســات الســابقة أنهــا أســهمت بدرجــة معينــة فــي دفــع 
اسأفراد نحو ارتكاب سلوك فاسـد أو سـاهمت فـي تبنـيهم اتجاهـات واسـتعدادات 

عالقة إحصـائية  الرتكاب تلك السلوكيات، بمعنى آخر، هي العوامل التي لها
بأحـــــد أو كـــــل مؤشـــــرات الفســـــاد اإلدار.، أو  significantدالـــــة أو معنويـــــة 

بتبنــي الموظــف اتجاهــا إيجابيــا نحــو العمــل بالفســاد أو الموافقــة عليــه وتأييــده، 
 وفيما يلي عرض لهذه العوامل : 

 
 

  تناســب المهنـــة مــع العمـــل الحـــالي للموظــف) االغتـــراب المهنــي(، ولقـــد تـــم
 باالستمارة. 21ائيا م  خالل السؤال رقم تعريفه إجر 

  الخضوع لمطالب اسأقـارب وسـيادة عالقـات القرابـة، ولقـد تـم تعريفـه إجرائيـا
 باالستمارة. 23م  خالل السؤال رقم 

  عدالة توزيع العالوات والترقيـات وبـدل المبيـت علـى المـوظفي ...إلخ، ولقـد
 ارة.باالستم 21تم تعريفه إجرائيا م  خالل السؤال رقم 

  مـــدى إعاقـــة القبيلـــة وعالقـــات القرابـــة لجهـــود الرقابـــة وتطبيـــق القـــانو  فـــي
 21المجــــال اإلدار.، ولقــــد تــــم تعريفــــه إجرائيــــا مــــ  خــــالل الســــؤال رقــــم 

 باالستمارة.
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  توقع الموظـف أ  يطبـق عليـه القـانو  فـي حـال أخطـأ، وتـم تعريفـه إجرائيـا
 باالستمارة. 18م  خالل السؤال رقم 

 هـــود جهـــاز الرقابـــة اإلداريـــة، وتـــم تعريفـــه إجرائيـــا مـــ  خـــالل االتجـــاه نحـــو ج
 .11السؤال رقم 

  مدى سيادة الضبط االجتماعي وااللتزام بالقانو  في المؤسسة، وتـم تعريفـه
 باالستمارة اسأساسية للدراسة. 31إجرائيا م  خالل السؤال رقم 

 الل عموميـــة تطبيـــق القـــانو  فـــي المؤسســـة، ولقـــد تـــم تعريفـــه إجرائيـــا مـــ  خـــ
 .31السؤال رقم 

  االتجــاه نحــو كفــاءة المــدراء وقــدراتهم علــى إدارة المؤسســة، ولقــد تــم تعريفــه
 باالستمارة. 33إجرائيا م  خالل السؤال رقم 

 

   شــعور الحرمــا  وعــدم الرضــا بــي  المــوظفي ، ولقــد تــم تعريفــه إجرائيــا مــ
 باالستمارة اسأساسية للدراسة. 34خالل السؤال رقم 

 

 
 
 ت ير التابع) الظاهرة( ومؤشراته : الم( 3.2) 

وهــو عبــارة  الفسوواد اإلداري،إ  المتغيــر التــابع لهــذه الدراســة هــو         
عــ  ســلوك غيــر اجتمــاعي ) منحــرف اجتماعيــا( يقــوم بــه الموظــف العمــومي 
أثنـــاء الـــدوام أو خـــارج الـــدوام الرســـمي، ويشـــمل الفســـاد فـــي هـــذه الدراســـة كـــل 

شــير إلــى الســلوكيات التــي مــ  شــأنها أ  تخــل صــور التســيب اإلدار. والتــي ت
بنظــام ســير العمــل بالمنظمــات والمؤسســات، إضــافة إلــى شــتى صــور اسأفعــال 
التــــي تشــــكل ضــــربا إجراميــــا مــــ  منظــــور القــــانو  الجنــــائي مــــ  قبيــــل الرشــــوة  
والتزوير وسرقة المنشآت وسـرقة اسأمـوال العامـة والنصـب واالبتـزاز واسـتغالل 

 تعريفه إجرائيا م  خالل المؤشرات اآلتية : الوظيفة... هذا وسيتم
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 ،وتم تعريفه إجرائيـا مـ   تقدير المبحو  النتشار الفساد بمجتمع الدراسة

 .35خالل السؤال رقم 

 ،تــم تعريفــه إجرائيــا مــ  خــالل  الدرجووة الكليووة لمقيوواس الفسوواد اإلداري
 .41السؤال 

 م تعريفه ت الدرجة الكلية للبعد القيمي من مقياس الفساد اإلداري
 إجرائيا م  خالل الجزء اسأول م  مقياس الفساد اإلدار..

 تــم تعريفــه  الدرجووة الكليووة للبعوود السوولوكي موون مقيوواس الفسوواد اإلداري
 إجرائيا م  خالل الجزء الثاني م  مقياس الفساد اإلدار. بهذه الدراسة. 

 
 
 
 
 فروض الدراسة:  .2
لـك عالقـة دالـة إحصـائيا تنطلق الدراسة مـ  افتـراض عـام مفـاده أ  هنا  

بــــي  الفســــاد اإلدار. وبــــي  المتغيــــرات االجتماعيــــة واالقتصــــادية التــــي ســــبقت 
اإلشــارة إليهــا، وللــتمك  مــ  اختبــار هــذا الفــرض ميــدانيا قــام الباحــث بصــياغة 

 الفروض الفرعية اآلتية:
 

  توجد عالقة دالة إحصائيا بي  متغيرات الخلفية وبي  مؤشرات الفساد
 اإلدار..

  جد عالقة دالة إحصائيا بي  ضعف وسائل الضبط االجتماعي، تو
 ومؤشرات الفساد اإلدار..
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  توجد عالقة دالة إحصائيا بي  متغيرات الشعور بالحرما  وعدم المساواة
ومدى عدالة توزيع الحوافز اإلدارية) العالوات والترقيات ، بي  الموظفي 

 لفساد اإلدار..وبدل المبيت ..إلخ( على الموظفي  وبي  مؤشرات ا

 تناسب المهنة مع العمل الحالي  توجد عالقة دالة إحصائيا بي  متغيرات
ومدى إعاقة القبيلة وعالقات القرابة ، للموظف)االغتراب الوظيفي(

كفاءة ، واالتجاه نحو لجهود الرقابة وتطبيق القانو  في المجال اإلدار.
ب اسأقارب وسيادة والخضوع لمطال المدراء وقدراتهم على إدارة المؤسسة

 عالقات القرابة في مجال العمل اإلدار.، وبي  مؤشرات الفساد اإلدار..

 
 
 
 

 المنهج ونوع الدراسة : .3
لإلجابـــة عـــ  تســـاؤالت الدراســـة وتحقيـــق أهـــدافها التـــي غلـــب عليهـــا      

الطــابع الوصــفي التحليلــي اعتمــد الباحــث علــى الدراســة الوصــفية، فاسأهــداف 
إلـــى تقـــديم  عنهـــا اإلجابــةمـــ  خـــالل  لتـــي يســعى الباحـــثالوصــفية هـــي تلـــك ا

وصف شامل للظـاهرة موضـوع الدراسـة وتتجلـى فـي اإلجابـة عـ  اسأسـئلة مـ  
اسأول إلى السؤال الرابع، أما اسأهداف التحليليـة فهـي التـي تسـعى إلـى اختبـار 
العالقة بي  المتغيرات المسـتقلة وبـي  مؤشـرات ظـاهرة الفسـاد اإلدار. وتتجلـى 

 اسأخيري )الفروض(.  السؤاليفي 
 
إ  للدراسات الوصفية التحليلية عدة طرق وأساليب يستخدمها الباحـث    

أو يلجـــأ إليهـــا فـــي وصـــف الظـــاهرة موضـــع الدراســـة، ومـــ  أكثـــر هـــذه الطـــرق 
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والتــي إمــا أ   )*(طريقووة المسوو  االجتموواعياســتخداما وانتشــارا بــي  البــاحثي  
االحتمالية أو غير االحتمالية ذلـك حسـب  تكو  كلية شاملة أو بواسطة العينة

-62، 2186مصـــطفى التيـــر، )مـــدى القـــدرة علـــى تحديـــد معـــالم مجتمـــع الدراســـة
 

68) .
ويرى الباحث أ  هذه الطريقـة أكثـر مالءمـة لتحقيـق أهـداف الدراسـة واإلجابـة 

 ع  تساؤالتها لذا اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة.
 
 

تعتمـد علـى مصـادر بيانـات  فية تحليليوة،نوع الدراسة فهوي وصوأما     
ميدانيــة تجمــع مــ  خــالل اســتمارة اســتبيا  مقننــة، إضــافة إلــى اعتمــاد الباحــث 
علــى مصــادر بيانــات أوليــة أو أساســية تمثلــت فــي التقــارير الرســمية للجريمــة 
وسجالت تقارير الرقابة اإلدارية والجهات القضائية بالمجتمع الليبي تلك التي 

المــــوظفي ، والتــــي ســــتعتبر مصــــدرا للبيانــــات الخــــام والتــــي تمــــد تهــــتم بجــــرائم 
الباحث بمجموعة م  المؤشرات الكمية والكيفية عـ  الظـاهرة موضـوع البحـث 
بهــذه الدراســة، هــذا ولــم يغفــل الباحــث تحليــل محتــوى التقــارير الدوليــة المتعلقــة 

العـالمي بهذه الظاهرة لمعرفة حجم الظاهرة بـالمجتمع الليبـي مقارنـة بـالمجتمع 
 م  جهة والمجتمع العربي م  جهة ثانية.

 
 . مجاالت الدراسة:4

تتمثـــل مجـــاالت الدراســـة فـــي المجـــال المكـــاني والزمنـــي والبشـــر.،        
 (*)أو الجغرافــي لهــذه الدراســة يتمثــل فــي حــدود مدينــة المــرج فالمجووال المكوواني

 (.  23شكل)بالمجتمع الليبي، ولقد اقتصرت على حدودها اإلدارية كما في ال
                                                 

المنهج الوصفي، وا    ساليبم  أ سلوبأو أنه يمثل أ االجتماعي منهج بحث مستقال تختلف اآلراء في كو  المسحقد  )*(
 م  أساليب المنهج الوصفي. االباحث ليرجح كونه أسلوب

وتتميز بطبيعة ريفية خالبة. كانت مدينة المرج القديمة عاصمة  برقةديمة. عرفت قديما باسم الق الليبيةالمرج م  المد   (**)
كم، وبنفس المسافة تقريبا ع  مدينة 211ثاني أكبر مد  ليبيا بحوالي  بنغازىع  مدينة  ااإلقليم المسمي باسمها وتبعد شرق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89
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فقد اشتمل على مجمـوع الوحـدات التـي سـحبت  المجال البشريأما       

منهـــا عينـــة الدراســـة. وبمعنـــى آخـــر، هـــو عامـــة المـــوظفي  العـــامي  العـــاملي  
طـــرف الدولـــة الليبيـــة ويتقاضـــو  مرتبـــات شـــهرية مـــ  خزينـــة الدولـــة فـــي كافـــة 

ــــا  ــــة المــــرج، ذكــــورا كــــانوا أو إناث ــــة بمدين ــــارا أو صــــغارا، القطاعــــات اإلداري كب
والعجــزة، والعمــال والمــوظفي    مصــنفي  أو يعملــو  بعقــد، باســتثناء المتقاعــدي

قــد تمثــل فــي فتــرة إجــراء الدراســة  المجووال الزمنووي، فــي حــي  أ   غيــر الليبيــي
 3-2الميدانية بمجتمع الدراسة حيث أجريت هذه الدراسة فـي الفتـرة مـا بـي    

 . 1111-4-2إلى 

                                                                                                                               

وأحدث فيها دمارا واسعا  المرج القديمةالذ. أتى على مدينة  زلزال المرجبعد  2111البيضاء غربا. بنيت "المرج الجديدة" عام 
كم شمال 21درجة ومركزه في منطقة سيد. دخيل  4.8وقد كانت قوته  تقريبا، شخص 311وأدى إلى وفاة  2163سنة 

2 حوالي 1116وفقا إلحصاء المرج، ويبلغ حجم سكا  هذه المدينة 
16.433

أما ع  عدد اسأسر المقيمة فيها حتى  ألف نسمة، 
1.4ف أسرة، بمتوسط بلغ أل 13.851فقد بلغ  1116عام 

فردا، انظر : اللجنة الشعبية العام، الهيئة العامة للمعلومات،  
 .2، جدول 14، ص 1118، الجماهيرية العربية الليبية، 2002النتائج النهائية للتعداد العام 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 الج رافي لمجتمع الدراسة على الخارطة العامة للمجتمع الليبي (الموقع13شكل ) 

 
 .  جراءات المعاينة وخصائص العينة: 2

تشــمل إجــراءات المعاينــة العديــد مــ  اإلجــراءات الفرعيــة، مــ  أهمهــا      
طار ونوع وحجـم العينـة  تحديد مجتمع الدراسة ووحدة التحليل ونسبة التمثيل وا 

تحــدد آليــات اختيــار عينــة الدراســة، وفيمــا يلــي ومــا فــي حكمهــا مــ  إجــراءات 
 عرض هذه الخطوات:

 
 
 مجتمع الدراسة ووحدة التحليل :  (1.2)
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يتحــدد مجتمــع دراســة أ. بحــث فــي إجمــالي الوحــدات التــي يســتهدف     
. بنـــاء  (21، 1113عبـــدهللا الهمـــالي، )الباحـــث الحصـــول علـــى بيانـــات عنهـــا أو منهـــا
ـــك فـــإ  مجتمـــع هـــذه الدراســـة هـــو  ـــى ذل مـــ    جملـــة المـــوظفي  العمـــوميي عل

، وسأ  التســاند الــوظيفي  الليبيـي  العــاملي  بالقطــاع العــام بمدينــة المـرج ـ ليبيــا
والتكامــل البنــائي بــي  قطاعــات المجتمــع المختلفــة أمــر مــ  أهــم مــا يمكــ  أ  
يكو  لتحقيق استقرار أ. مجتمع، وأ  الفساد ال يقتصر على قطـاع بعينـه أو 

ينـــــي ، عليـــــه تـــــراءى للباحـــــث أهميـــــة اختيـــــار عينـــــة يصـــــدر مـــــ  مـــــوظفي  مع
عشـــوائية مـــ  جميـــع القطاعـــات بـــالمجتمع، وهـــذا يتطلـــب حصـــر العـــاملي  أو 
المــــــوظفي  العــــــامي  بالقطاعــــــات المختلفــــــة بمجتمــــــع الدراســــــة، ومــــــ  خــــــالل 

( يتحـــدد حجـــم مجتمـــع الدراســـة ونســـبة التمثيـــل لكـــل قطـــاع وحجـــم 21جـــدول)
 العينة الكلي. 

 
فتتمثــل في)الفــرد( الليبــي الموظــف البــالغ للســ   التحليوولوحوودة أمــا      

 القانونية والعامل بأحد القطاعات العامة بمدينة المرج.
 
 

 (  نوع العينة وحجمها : 2.2)   
إ  حجم العينات أمر مختلف عليـه، وهنـاك بعـض االعتبـارات التـي      

مــ  أهمهــا: يأخـذها أ. باحــث عنــد اختيــار العينــة وتحديــد الحجــم اسأمثــل لهــا، 
حجـــــم مجتمـــــع الدراســـــة، ومـــــدى التبـــــاي  بـــــي  أفـــــراد ذلـــــك المجتمـــــع، والوقـــــت 
واإلمكانـــات المتاحـــة للباحـــث، ودرجـــة الدقـــة التـــي يســـعى إلـــى تحقيقهـــا. وسأ  
مجتمــع الدراســة )العــاملي  بالقطــاع العــام بمنطقــة المــرج( يمتــاز بدرجــة كبيــرة 

صـاد. والـديني، إضـافة مـ  التجـانس فـي المسـتوى الثقـافي واالجتمـاعي واالقت
لــذا اعتمــد  -مقارنــة بالمجتمعــات المحليــة المجــاورة –إلــى صــغر حجمــه نســبيا
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العينووة الباحـث فــي تحديــد حجـم العينــات الفرعيــة مـ  القطاعــات علــى أسـلوب 
، حيث تم تحديد نسبة تمثيل كـل قطـاع مـ  القطاعـات مـ  العشوائية النسبية

الكلـي لمجتمـع الدراسـة مضـروبا خالل تقسيم حجم العمالة فيـه علـى المجمـوع 
(، والستخراج حجـم التمثيـل ضـربت نسـبة التمثيـل فـي الحجـم الكلـي 211في )

 للعينة. 
 

( مفــردة بنــاء  علــى مــا ورد فــي 325تحــدد الحجــم الكلــي للعينــة فــي )     
، والــذ. طــوراه لتحديــد  Krejcie and Morganجــدول كــريجس وموجــا  

 ,.krejcie. R, and Morgen )،جـم المجتمـعالحجـم اسأمثـل للعينـات بنـاء علـى ح

مفــردة، وعليــه  21611فعنــدما يكــو  حجــم مجتمــع الدراســة ( 607-610 ,1970
، وعنـــد حســـاب نســـبة التمثيـــل ( مفـــردة325فـــا   حجـــم العينـــة اسأمثـــل يكـــو  )

ـــا ) ـــة إذا مـــا وضـــع فـــي 1.128فإنهـــا ســـتكو  تقريب ( وهـــي نســـبة تمثيـــل مقبول
مكانــات الباحــث الماديــة إضـــافة  االعتبــار تجــانس المجتمــع وصــغر حجمــه وا 

 إلى الوقت المخصص للبحث.
 ( حجم مجتمع الدراسة ونسب التمثيل وحجم العينة الكلي ولكل قطاع وفرع: 12جدول)
 حجم العمالة* القطاع  

نسبة 

 التمثيل
 حجم العينة      

 118 66.16 22124 التعليم )العام والمتوسط والعالي(

 31 21.24 2111 العدل واألمن العام

 11 6.14 2116 الزراعة

 32 1.13 2155 الصحة

 5 2.45 156 المواصقات والنقل

 6 2.66 114 المرافق

 4 2.24 111 الثرو  الحيوانية

 1 1.18 231 السياحة

 3 1.16 211 المالية

 1 1.14 232 التخحيط

 312 211 21611 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع 

مكتووب القوووم ، اللجنووة الشووعبية لشووعبية الموورج: اســتمدت بيانــات هــذا العمــود مــ  خــالل: المصوودر  
 . 1116، إحصاءات ونماذج حصر الموظفي  بالقطاعات واسأمانات العامة بشعبية المرج،  العاملة
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 ( طريقة سحب العينة:3.2) 
عد أ  حّدد الباحث حجـم تمثيـل كـل قطـاع مـ  القطاعـات السـابقة فـي ب  

العينة الكلية قام بزيـارة تلـك القطاعـات بمجمـع الدراسـة وقابـل مـدير اإلدارة أو 
اسأمــي  اإلدار. للقطــاع أو المؤسســة التــي تمثــل ذلــك القطــاع وبعــد الحصــول 

مارات علــى علــى موافقــة المســؤلي  علــى اســتبيا  المبحــوثي ؛ تــم توزيــع االســت
ـــا للوقـــوع فـــي إشـــكالية دخـــول  ـــارة، وذلـــك تجنب العـــاملي  المتواجـــدي  وقـــت الزي
المـــــوظفي  المفـــــرغي  والمنـــــدوبي  لجهـــــات أخـــــرى والحاصـــــلي  علـــــى إجـــــازات 
مرضــية فــي العينــة فــي حــال اعتمــاد الباحــث علــى قــوائم المــوظفي  والســحب 

يـار مفــردات العشـوائي، منهـا لـذا اعتمـد الباحـث علـى أسـلوب الصـدفة فـي اخت
العينــة ميــدانيا معتمــدا علــى أســلوب الصــدفة فــي ســحب مفــردات العينــة تجنبــا 

 للتحيز والذاتية.
 
 ( خصائص العينة األصلية:4.2)

 (. اختبار اعتدالية توزيع البيانات:1.4.2)
ــــرات    ــــي مجموعــــة مــــ  الخصــــائص الوصــــفية للمتغي نســــتعرض فيمــــا يل

وحجــم اسأســرة وعــدد اسأبنــاء الــذكور الكميــة سأفــراد العينــة وهــي الــدخل والعمــر 
واإلنـــاث، بهـــدف التعـــرف علـــى طبيعـــة التوزيـــع إذا مـــا كـــا  طبيعيـــا أو ملتويـــا 
حيث يساعد هذا على اختيار اإلحصاء المناسب للتعامل مـع بيانـات الدراسـة 
الميدانية إذا ما كا  بارومتر. أو غير بـارومتر.. فـإذا كانـت البيانـات موزعـة 

ز اسـتعمال الباحـث لنـوعي المعـامالت اإلحصـائية، أمـا إذا توزيعا اعتـداليا جـا
)أ.   ةكــا  غيــر معتــدل فــال يجــوز إال اســتخدام اإلحصــاءات غيــر البارومتريــ

 الحرة وغير المقيد بمعالم المجتمع(.
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( مــدى اعتداليــة توزيــع البيانــات حيــث 23وعمومــا يتضــح مــ  الجــدول )  
فــي كــل هــذه الصــفات، مــ  يالحــظ مــدى تســاو. المتوســط والوســيط والمنــوال 

ناحيـة أخـرى وكـدليل علـى اعتداليـة التوزيـع نالحـظ أ  قيمـة االلتـواء لـم تخـرج 
( 3±عـــــ  الحـــــد المقبـــــول فـــــي أغلـــــب الدراســـــات االجتماعيـــــة والنفســـــية وهـــــو)

درجــات، وبــذلك يمكــ  القــول: بــأ  التوزيــع اعتــدالي أ. طبيعــي، وبهــذا يمكــ  
ـــــا ـــــه أيضـــــا للباحـــــث أ  يســـــتخدم اإلحصـــــاء المعلمـــــي )الب رومتر.( كمـــــا يمكن

استخدام اإلحصاء غيـر البـارومتر. فـي اختبـار الفـروض، كـذلك يمكـ  الجـزم 
بالتجانس بي  العينة والمجتمع مما يشجع على تعميم نتائج هذه الدراسة علـى 

 مجتمع الدراسة. 
 

 ( الخصائص الكمية الوصفية لبيانات العينة األصلية:13جدول)
ص ي   خص ئص   وصفي     ين   أل  

   دخل
   شهر

     ر
حجم 
  ألسرة

  ألبن ء  دد
   ذكور

 دد 
  ألبن ء
  إلن ث

 Mean 4.1 4.1 4.1 31.1 364.4 المتوسط 

Median 4.1 4.1 4.1 31.1 364.4 الوسيط 

Mode   المنوال  364.4 36.1 4.1 4.1 4.1 

Std. Deviation 2.2 2.8 2.8 1.4 11.6 االنحراف المعياري 

Variance  4.1 6.1 6.1 61.1 1188.1 التباين 

Skewness 1.44 1.43 1.44 1.81 2.16 االلتواء 

Minimum 2 2 2 21.1 211.1 القيم األص ر 

Maximum   1.1 1.1 1.1 63.1 1111.1 القيمة الكبير 

 
 

( 364ويتضح م  نفس الجدول السابق أ  متوسط دخل أفراد العينة بلـغ)
( أفـــراد كـــذلك الحـــال 4ســـط حجـــم اسأســـرة فـــي العينـــة بلـــغ)دينـــارا ليبيـــا وأ  متو 

 سنة . 38متوسط اسأبناء الذكور واإلناث، أما متوسط العمر فقد بلغ 
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وإلثبــات اعتداليــة التوزيــع بواســطة الرســم البيــاني قمنــا بتمثيــل بعـــض     
المتغيــرات الكميــة الســابقة فــي شــكل خــط االنتشــار، ولقــد تبــّي  مــدى اعتداليــة 

بمعنـــى أ  بيانـــات هـــذه المتغيـــرات تتـــوزع توزيعـــا طبيعـــي، وهـــي كمـــا التوزيـــع، 
 يأتي:

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 الدرجة الكلية لمقياس الفساد اإلداري

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 الدخل للفرد من المهنة الحالية

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 بالحرمان  درجة مقياس الشعور
 

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
  كفاءة المدراءاالتجاه نحو درجة مقياس 

 ( توزيع بعض المت يرات الكمية في الدراسة على شكل خط االنتشار14شكل)
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 (. البيانات األولية ألفراد العينة األصلية: 2.4.2) 
 (. توزيع العينة حسب الجنس)النوع(:1.2.4.2)

المعلـــوم أ  التـــواز  النســـبي للقـــوى العاملـــة فـــي المجتمـــع الليبـــي  مـــ     
لـــيس متســـاويا تمامـــا مـــ  حيـــث نســـبة النـــوع، فنســـبة الـــذكور أكبـــر فـــي أغلـــب 
القطاعــات، ومــ  خــالل الجــدول اآلتــي يتضــح أ  هــذه الخاصــية تــوفرت فــي 

%( فـي مقابـل بلغـت نسـبة 63العينة بشكل واضح حيث بلغت نسـبة الـذكور )
%(، وبهذا يمك  القول: بأ  العينة ممثلة للمجتمع م  حيث هـذه 31اإلناث )
 الخاصية.

 
   توزي  المبحوثين حسب مت ير النو  الجنس :13جدول 

 النسبة المئوية التكرارا  الجنس

 63.1 118 ذكر

 36.6 113 أنثى

 11.1 311  ج وع    جيبي 

 1.3 1 غير  حدد

ع   ـج ـــــــــــــــــــــــــو  311 111.1 

 
 
 (. توزيع العينة حسب المستوم التعليمي:2.2.4.2)  

مـــــ  جـــــدول المســـــتوى التعليمـــــي سأفـــــراد العينـــــة يتضـــــح أ  مـــــا يعـــــادل  
%( مــ  المبحــوثي  كــا  مســتواهم التعليمــي جامعيــا فمــا فــوق، فــي مقابــل 44)

%( وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى ارتفـــاع 1ذلـــك لـــم تتعـــد نســـبة مـــ  تعلـــيمهم أساســـي )
لتعليمـي عنـد أغلـب أفـراد العينـة، اسأمـر الـذ. يسـهم كثيـرا فـي زيـادة المستوى ا

قدرتهم على اسـتيعاب أبعـاد الموضـوع وأسـئلة االسـتبيا  التـي طرحـت علـيهم، 
وبالتــالي فإنــه باإلمكــا  االعتمــاد علــى آرائهــم ووجهــات نظــرهم حــول موضــوع 

 الفساد اإلدار..  

  



168 

 

 ت ير المستوم التعليمي:( توزيع أفراد العينة األصلية حسب م12جدول) 

المستوى التعليمي     النسبة المئوية التكرارا  

 1.3 4  بتد ئ 

 8.8 11 إ د دي

 41.6 141  توسط و ث نوي

 31.2 121    ي  د ه أوج     

 8.2 16 فوق   ج    

 11.1 318  ج وع    جيبي 

 1.3 4 غير  حدد

 111.1 311     ج ـــــــــــــــــوع   ك ـــــ 

 
 
 
 ( توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية:3.2.4.2)

إ  المجتمــع الليبــي، ومجتمــع الدراســة خاصــة، مجتمــع فتــي، بمعنــى أ        
نسبة الشباب فيـه كبيـرة مقارنـة بالعديـد مـ  المجتمعـات اسأخـرى، ويتضـح ذلـك 

ني ، فقاعــــدة الهــــرم الســــكا1116جليــــا مــــ  خــــالل اإلحصــــاء الســــكاني اسأخيــــر
 )%(31( ســنة )25أعــرض بكثيــر مــ  رأســه حيــث تزيــد نســبة مــ  هــم دو  )

. وعنـد وضـع هـذه المالحظـة ( ، ملـف إلكترونـي1111عبد السوم الـدويبي ، 
فـــــي االعتبـــــار والنظـــــر إلـــــى الجـــــدول اآلتـــــي نالحـــــظ أ  العينـــــة تـــــأثرت بهـــــذه 
الخاصـــية وجـــاءت مقاربـــة للمجتمـــع اسأصـــلي حيـــث بلغـــت نســـبة الشـــباب دو  

ــ %( وبــذلك 56%( فــي مقابــل ذلــك بلغــت نســبة المتــزوجي  )41زواج )ســ  ال
نســـتطيع القـــول: إ  العينـــة جـــاءت متجانســـة مـــع المجتمـــع فـــي هـــذه الخاصـــية 

 اسأمر الذ. يزيد م  تأكيد اعتدالية التوزيع والتجانس مع المجتمع العام.
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 :ة( توزيع العينة األصلية حسب مت ير الحالة االجتماعي12جدول) 

   نسب     ئوي    تكر ر ت     الجت   ي   ح 

 42.1 131 أ زب

 88.1 112  تزوج

 1.6 2  ط ق 

 1.1 3 أر ل

 11.4 311  ج وع    جيبي 

 1.6 2 غير  حدد

 111.1 311    ج وع   ك   

 
 

 (. عينة خبراء مكافحة الفساد: 2.2)
ث باالعتمــاد علــى لمزيــد مــ  الدقــة فــي النتــائج والموضــوعية، قــام الباحــ  

عينـــــة مـــــ  بعـــــض الخبـــــراء فـــــي مجـــــال الفســـــاد اإلدار.، ولقـــــد حـــــدد الباحـــــث 
مجموعة م  الشرائح والفئات التي توقع أ  يجـد عنـدها معلومـات وافيـة حيـال 

 انتشار الفساد وعوامله وآثاره في مجتمع الدراسة، وهذه الفئات هي:
 
قانون بجامعة أساتذة العلوم االجتماعية واالنتصاد واإلدارية وال .2

 ليبيا. -ناريونس 

 القضاة ووكوء النيابة العاملين بالمحكمة والنيابة بمجتمع الدراسة . .1

 بعر المسؤولين في القطاع العام. .3

 موظفو ومسؤولو جهاز التفتيش والرنابة اإلدارية بمجتمع الدراسة. .4

 أعضاء فري  العمل الثوري بمجتمع الدراسة.  .5

 

( مفـردة مـوزعي  بـي  الـذكور واإلنـاث 41ء )وقد بلغ حجم عينـة الخبـرا   
م  الموظفي  العامي  الذي  تم اختيارهم بشكل عمد. مـ  قبـل الباحـث، ولقـد 

 توزعوا على النحو التالي:
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 ( توزيع عينة الخبراء حسب النوع: 1.2.2)
( إلــى أ  عينــة الخبــراء قــد اشــتملت علــى النــوعي  21يشــير الجــدول )   

المشاركة فـي العمـل بـي  النـوعي  فقـد اشـتملت العينـة الذكور واإلناث، وبحكم 
%( مـــــ  الـــــذكور، أمـــــا اإلنـــــاث فقـــــد كانـــــت نســـــبته  81.5علـــــى مـــــا نســـــبته )

 %( . 25تعادل)
    

 ( توزيع أفراد عينة الخبراء حسب مت ير النوع)الجنس(:12جدول)
المئوي النسبة التكرارا  النو       

 12.8 33 ذكر

 18.1 6 أنثى

يبي  ج وع    ج  31 11.8 

 2.8 1 غير  حدد

 111.1 41    ج وع   ك  

  
 
 ( توزيع عينة الخبراء حسب المهنة:2.2.2) 

أمــــا عــــ  توزيــــع الخبــــراء حســــب المهنــــة، فقــــد جــــاءت ممثلــــة سأغلــــب    
ـــــي اســـــتهدفها الباحـــــث، فمـــــنهم أســـــاتذة الجامعـــــة فـــــي  ـــــات الت الشـــــرائح أو الفئ

الـنفس واالقتصـاد واإلدارة، إضـافة  اختصاصات القانو  وعلـم االجتمـاع وعلـم
إلـــى بعـــض المســـؤولي  اإلداريـــي  مــــ  رؤســـاء اسأقســـام واسأمنـــاء المســــؤولي ، 
ـــة ومســـؤولي التحقيـــق فـــي قضـــايا الفســـاد اإلدار.  ـــى أعضـــاء الرقاب إضـــافة إل
بمجتمع الدراسة،  كما اشتملت العينة علـى بعـض القضـاة والمحـامي  ووكـالء 

 كمة بمجتمع الدراسة. النيابة وبعض العاملي  بالمح
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 ( توزيع عينة الخبراء حسب سنوات الخبرة 3.2.2) 
تــــم التركيــــز علــــى اختيــــار عينــــة الخبــــراء علــــى أســــاس الخبــــرة والنزاهــــة   

%( م  عينة الخبراء هم مم  تزيد خبـرتهم 61وااللتزام، وم  هنا يتضح أ  )
ــــــّي  أ  ) 21عــــــ    %(41.5ســــــنوات فــــــي مجــــــال العمــــــل اإلدار.، كــــــذلك تب

دكتـوراه(، هــذا ولقـد بلغــت  -مسـتواهم التعليمــي أعلـى مــ  الجـامعي )ماجســتير
 %( مفردة.31.5نسبة م  تعليمهم جامعي )

 
 . أداة جمع البيانات:  2

 ( استمارة البح  األساسية:1.2) 
لقـــــــد تـــــــم االعتمـــــــاد فـــــــي جمـــــــع البيانـــــــات اسأساســـــــية مـــــــ  المـــــــوظفي     

ذلــــــك لتــــــوافر المســــــتوى و ،  ياناالسووووووتبالعامي )العينــــــة اسأصــــــلية( علــــــى أداة 
التعليمــــي لـــــدى المـــــوظفي  العــــامي ، ممـــــا يتـــــيح لهــــم إمكانيـــــة قـــــراءة اسأســـــئلة 
واســـــتيعابها واختيـــــار اإلجابـــــة التـــــي تتوافـــــق مـــــع مـــــا يرونـــــه حيـــــال القضــــــية 

( 8( ســــؤاال، توزعــــت علــــى )41المطروحــــة، ولقــــد اشــــتملت االســــتمارة علــــى )
 محاور أساسية.

  
المعلومــات العامــة الخاصــة بــالموظف العــام علــى  األولالمحــور  ملأشــت

 الثووانيمــ  قبيــل العمــر والجــنس والمســتوى التعليمــي والحالــة االجتماعيــة، أمــا 
على مجموعة اسأسئلة التي حـاول الباحـث مـ  خاللهـا قيـاس مـدى  أشتملفقد 

ســـيادة النزعــــة القبليــــة وعالقــــات القرابــــة فــــي اإلدارة وتتمثــــل فــــي اسأســــئلة مــــ  
( أسـئلة تهـدف إلـى 6علـى ) الثالو المحـور  أشتمل ،لمقابل، وفي ا(23-11)

قيـاس التغيــر االرتجــالي والســريع الــذ. حــدث فــي مجــال اإلدارة، وفــي المحــور 
ركـــز الباحـــث علـــى قيـــاس مـــدى الضـــبط والرقابـــة اإلداريـــة فـــي مجـــال  الرابوووع

تــم  الخووامس( أســئلة، وفــي المحــور 6المحــور علــى ) وأشــتملالعمــل اإلدار. 
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قياس اتجاهات الموظفي  العامي  حيال كفاءة المـدراء واغتـرابهم  التركيز على
( فقــرات، واســتعملنا 1علــى مقيــاس مكــو  مــ  ) وأشــتملعــ  الــدور الــوظيفي 

 معها مقياس ليكرت الثالثي )موافق بشدة، موافق، غير موافق(.
 

فقــــد ضــــم مقيــــاس تنــــامي شــــعور الحرمــــا  وعــــدم  السووووادسأمــــا المحــــور 
ـــد الموظـــف  ـــى )المســـاواة عن ـــد أشـــتمل هـــذا المقيـــاس عل ـــارة 21العـــام ولق ( عب

مقيســة بمقيــاس ليكــرت الثالثــي ولقــد كانــت العبــارات الخمــس اسأولــى مصــاغة 
، وفــــي (*)بشــــكل ســــلبي، فــــي حــــي  صــــيغت العبــــارات اسأخــــرى بشــــكل موجــــب

ض فـي هـذا رِ تم التركيز على مؤشرات الفساد اإلدار. ولقـد ُعـ السابعالمحور 
ية مفرعـــــة إلـــــى مجموعـــــات فرعيـــــة)انظر اســـــتمارة ( أســـــئلة أساســـــ5المحـــــور )

الدراســـة(، وأخيـــرا المحـــور الثـــام  الـــذ. أشـــتمل علـــى مقيـــاس الفســـاد اإلدار. 
 الذ. سيأتي الحديث عنه في إجراءات بناء المقياس. 

 
 ( استمارة الخبراء:2.2)

تم االعتماد على استمارة االستبيا  في جمع البيانـات مـ  الخبـراء، حيـث 
( ســـؤاال موزعـــة علـــى محـــوري ، ركـــز المحـــور اسأول علـــى 25علـــى ) أشـــتمل

( أسـئلة، أمـا المحـور الثـاني 1البيانات العامة أو خصائص العينة وجـاء فـي )
علـــى مجموعـــة أســـئلة تســـتهدف اســـتبيا  آراء واتجاهـــات الخبـــراء  أشـــتملفقـــد 

                                                 

تعني: تلك الفقرة التي ِصيغت في المقياس بحيث تقيس عكس  الصياغة الموجبة للعبارة ( *)
المساواة، فعند إجابة المبحوث ع  هذه الفقرة ب والشعورصية المقيسة وهي عدم الشعور بالحرما  الخا

ذا أجاب عنها بعدم الموافقة فإنه يحصل على ثالث 2بموافق بشدة فإنه يحصل على درجة ) ( وا 
 (، أما الفقرة السالبة فهي على العكس تماما، فهي مصوغة بشكل يقيس الخاصية أ. تقيس3درجات)

الشعور بعدم الحرما  والمساواة، فإذا أجاب الفرد ع  الفقرة بموافق بشدة فإنه يحصل على ثالث 
(، أما إذا أجاب عنها بعدم الموافقة التامة فإنه يحصل على درجة واحدة ، وبذلك كلما زادت 3درجات)

 درجات الفرد على المقياس نّم على شعوره بالحرما  وعدم المساواة.



113 

 

حيــال انتشــار الفســاد وأنواعــه وعواملــه وآثــاره والقطاعــات والمهــ  التــي ينتشــر 
 أكثر م  غيرها.  فيها

 
 .   جراءات بناء المقياس:2

 ( تحديد مجاالت المقياس:1.2)
م  خالل مراجعـة النظريـات االجتماعيـة والدراسـات السـابقة التـي تناولـت 
موضـــوع الفســـاد اإلدار. تبـــّي  أ  الفســــاد ســـلوك أو فعـــل منحـــرف اجتمــــاعي 

القتصــاد. يصــدر عــ  اسأفــراد بمحــض اإلرادة ويتــأثر بــالمحيط االجتمــاعي وا
الموجود فيه الفرد، وهـو كـأ. فعـل اجتمـاعي ال يصـدر فـي معـزل عـ  الثقافـة 
بمــا تحويــه مــ  قــيم واعتقــادات وعــادات، ومــ  هنــا فقــد اســتوحى الباحــث فكــرة 

 قياس الفساد م  خالل بعدي  هما: 
 
 البعد السلوكي ) الفعلي (. -ب     البعد العقائد. ) القيمي (.  -أ   
  
ذ. يركـــز فيـــه البعـــد اسأول علـــى قيـــاس مـــدى تبنـــي الفـــرد ففـــي الوقـــت الـــ 

مجموعة م  االعتقادات والقـيم واسأفكـار والتوجهـات التـي تشـجع علـى اقتـراف 
الســلوك الفاســد أو التشــجيع عليــه، يركــز البعــد الثــاني علــى قيــاس مــدى إبــداء 
الفــــــــــــرد لــــــــــــذلك الســــــــــــلوك فعليــــــــــــا، فمــــــــــــ  الناحيــــــــــــة االجتماعيــــــــــــة النفســــــــــــية 

ة( ُيصــدر الفــرد أ. ســلوك مــ  واقــع مــا يحملــه مــ  أفكــار )السوسيوســيكولوجي
 وقيم واعتقادات فهي المولد الداخلي أو الدافع إلبدائه أ. فعل أو سلوك.

 

 

 

 المحكمين والدراسة االسترشادية:(. عينة 2.2) 
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 ( عينة المحكمين:1.2.2)

( مفـــردة، 11لقـــد تـــم اختيـــار عينـــة عمديـــة مـــ  المحّكمـــي  بلـــغ حجمهـــا ) 
( أســاتذة مــ  قســم علــم االجتمــاع بجامعــة اإلســكندرية والبــاقي مــ  21مــنهم )

قســم االجتمـــاع بجامعــة قـــاريونس بليبيـــا، بهــدف تقيـــيم االســتمارتي  مـــ  حيـــث 
قياســــــــــهما للموضــــــــــوع المــــــــــراد دراســــــــــته، وأنهمــــــــــا ال تقيســــــــــا  أ. موضــــــــــوع 
آخر،)الصــــدق الظــــاهر. لألداتــــي (، وللحصــــول علــــى اســــتجابات دقيقــــة مــــ  

الباحـــث باســـتراتيجية الدراســـة التـــي اشـــتملت علـــى التعريـــف المحكمـــي  مـــّدهم 
بالموضـــوع واسأســـباب واسأهـــداف والفـــروض والتســـاؤالت التـــي تســـعى الدراســـة 
لإلجابـــة عنهـــا، ولقـــد تـــم تحديـــد أرقـــام اسأســـئلة التـــي ستســـتخدم فـــي قيـــاس كـــل 
فرض لييسر عملية التقييم على المحكم، وبعد أ  أعطيت العينة وقتهـا لقـراءة 

تــي  قــام الباحــث بجمــع االســتبيانات مــنهم وتفريــغ التعــديالت واالقتراحــات اسأدا
والتوصيات التي قدموها بخصوص اسأسئلة والمقاييس، ولقـد تـم العمـل بجميـع 

 المالحظات قبل إجراء الدراسة االسترشادية.
 
 ( الدراسة االسترشادية:2.2.2)

محكِّمـــو ، قـــام بعـــد أ  تـــم العمـــل بالتعـــديالت واالقتراحـــات التـــي قـــدمها ال
الباحث بإعداد استمارة االستبيا  في شـكلها النهـائي وتـم اختيـار عينـة عمديـة 
مــــــ  مجتمــــــع الدراســــــة لتجريــــــب اســــــتمارة االســــــتبيا  اسأساســــــية عليهــــــا، بلــــــغ 

( مفــردة، تــم ســحبها  بالصــدفة مــ  قطاعــات إداريــة مختلفــة، وبعــد 41حجمهــا)
ات التــــي أبــــداها هــــؤالء تقــــديم االســــتمارات إلــــيهم تــــم تســــجيل جميــــع المالحظــــ

 المفحوصو  وتم اسأخذ بها إلظهار االستبيا  في شكله النهائي. 
 

بعد االنتهـاء مـ  إدخـال هـذه االسـتمارات إلـى برنـامج الحزمـة اإلحصـائية 
(SPSS-17 .قـــام الباحـــث باحتســـاب معامـــل الثبـــات لمقيـــاس الفســـاد اإلدار )
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يث عنهــا فــي اختبــار ومقيــاس شــعور الحرمــا  وعــدم المســاواة، وســيأتي الحــد
 ثبات المقياس.

 
 

 ( ثبات المقيا : 3.2) 

ــــــود اسأداة أو الميــــــزا      ــــــة (، أ. أ  تق ــــــات) المأموني ــــــي الثب  scaleيعن
المســتخدم للحصــول علــى نفــس النتــائج التــي تــم الحصــول عليهــا حــي  تطبيقــه 
سأول مـــرة، عنـــد تطبيقـــه مـــرة ثانيـــة فـــي نفـــس الواقـــع، ولحســـاب الثبـــات طـــرق 

أهمهــا وأكثرهــا تــداوال فــي مجــال القيــاس واإلحصــاء معامــل كونبــاخ  عديــدة مــ 
وهــو قــائم علــى أســاس االنشــقاق النصــفي أ.  Alpha(  Cronbachالفــا ) 

تجزئــة البيانــات إلــى نصــفي  متســاويي  وتحتســب درجــة االرتبــاط بينهمــا، كمــا 
أنــه يمثــل المعامــل المحســ  لالتســاق الــداخلي بــي  درجــات اسأفــراد علــى أبعــاد 

 لمقياس ودرجتهم الكلية. ا
 
وم  خالل حساب معامل الفا لبيانات مقياس الفسـاد اإلدار. المتحصـل  

عليهــــا مــــ  الدراســــة االســــتطالعية اتضــــح أ  درجــــة هــــذا المعامــــل قــــد بلغــــت 
(، وتعــد هــذه الدرجــة مرتفعـــة. وبــذلك يمكــ  الحكـــم علــى المقيــاس أنـــه 1.15)

مقبـوال، أمــا البعـد القيمــي أ.  متسـق داخليــا، وفـي نفــس الوقـت فهــو ثابـت ثباتــا
(، في حي  تحصـل مقيـاس 1.84العقائد. فقد حصل على درجة ثبات بلغت)

( يوضــــح 21( والجــــدول اآلتــــي )1.16البعــــد الســــلوكي علــــى ثبــــات مقــــداره ) 
 بعض الخصائص الوصفية للمقياس وأبعاده. 

 
 

 ( الخصائص الوصفية للمقيا  وأبعاده األساسية قبل التقنين: .1جدول )
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 البعد
توزيع 

 الفقرات
عدد 

 الفقرا 

قيمة 

 الثبا 

قيمة 

 المتوسط

درجة 

 االنحراف

درجة 

 االلتواء

 2.21- 6.54 31.65 1.85 28 28-2 القيمي

 1.88- 6.81 43.41 1.16 26 34-21 السلوكي

 1.63- 21.14 83.14 1.14 34 34-2 المقيا  ككل

 

    
و ميزانـا علـى درجـة مـ  ولما كا  م  الممك  أ  يطـور الباحـث مقياسـا أ

الثبـــات أو المامونيـــة إال أنـــه ال يقـــيس نفـــس الظـــاهرة المســـتهدف قياســـها فـــي 
كــا  مــ  الضــرور. أ   (211مصــطفي التيــر، )الدراســة )أ. غيــر صــادق( 

يتحقق الباحث م  صدق المقيـاس، وفيمـا يلـي اختبـار صـدق المقيـاس بـثالث 
صـدق الظـاهر.( واسأخريـا  طرائق أوالها تعتمد على التقديرات الشخصية ) ال

تعتمدا  على العمليات اإلحصائية همـا:) الصـدق الـذاتي، والصـدق العـاملي( 
 وفيما يلي عرض لها: 

 

 

 ( صدق المقيا : 4.2)

 ( الصدق الظاهري للمقيا : 2-4-1)

جــــرت العــــادة بـــــي  البــــاحثي  عنـــــد التحقــــق مـــــ  الصــــدق الظـــــاهر.      
جملـــة مـــ  الخبـــراء أو المحكمـــي  تجـــاه للمقيـــاس أ  يعمـــدوا إلـــى اســـتفتاء آراء 

مدى تناسب فقرات المقياس مع التعريفات اإلجرائية لألبعاد أو المجاالت بعـد 
 .   (211مصطفي التير، ) أ  تتحدد لهم الفقرات التي تقيس كل مجال على حدة
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ــــة المحكمــــي  التــــي اســــتعا  بهــــا الباحــــث فــــي الدراســــة  ومــــ  خــــالل عين
بينــــاه فــــي عينــــة المحكمــــي  يمكــــ  الجــــزم بــــأ  االسترشــــادية ، علــــى نحــــو مــــا 

%( مـ  الخبـراء علـى تناسـب الفقـرات 11المقياس صادق ظاهريـا حيـث أكـد )
مع المحتوى في حي  أبدى الباقي مالحظات لغوية وشكلية تم العمـل بهـا فـي 

 الصيغة النهائية للمقياس. 
 
   ( الصدق الذاتي:2-4-2) 

درجات التجريبيـــة لالختبـــار " يعـــرف الصـــدق الـــذاتي بأنـــه صـــدق الـــ      
بالنسبة للدرجات الحقيقية التي َخُلصت م  شوائب أخطـاء القيـاس، ويسـتخرج 

عبــاس عــوض،  )مــ  خــالل حســاب الجــذر التربيعــي لمعامــل ثبــات االختبــار"

( 1.14)   . ولقد وجد الباحث أ  معامل الثبات للمقيـاس ككـل قـد بلـغ (131
ـــه فيســـاو. ) وهـــذا هـــو معامـــل الصـــدق الـــذاتي  (1.11أمـــا الجـــذر التربيعـــي ل

للمقيــاس، ومــ  ثــم، يمكــ  القــول: إ  المقيــاس علــى درجــة عاليــة مــ  الصــدق 
 الذاتي. 
 
   ( الصدق العاملي للمقيا :2-4-3) 

نحتـــاج لحســـاب الصـــدق العـــاملي للمقيـــاس إلـــى احتســـاب درجـــة          
سـاد اإلدار. تشبع العوامل أو اسأبعاد بالعامل العـام الـذ. يقيسـه المقيـاس ) الف

(. وليــتم حســاب درجــة التشــبع سأبعــاد المقيــاس نحتــاج إلــى مصــفوفة االرتبــاط 
، عليــــه قــــام الباحــــث بواســــطة  (232عبــــد الحســــين الجبــــوري ،)بــــي  جملــــة اسأبعــــاد 

( بحســــاب مصــــفوفة االرتبــــاط بــــي  أبعــــاد  SPSS-17البرنــــامج اإلحصــــائي) 
 (.  11المقياس وهي الموضحة في الجدول )
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)عبـــد الخطـــوات اآلتيـــة بإتبـــاعة تشـــبع كـــل ُبعـــد قـــام الباحـــث ولحســـاب درجـــ

 : (115-215العزيز القوصي، 
 

 *جمع كل معامالت االرتباط عموديا. 
 *جمع المجاميع للحصول على المجموع الكلي لمعامالت االرتباط. 

 *استخراج الجذر التربيعي للمجموع الكلي.
 للمجموع الكلي.  *قسمة كل مجموع فرعي للعمود على الجذر التربيعي

 
 

 ( درجات االرتباط بين أبعاد الجذر التربيعي للمجموع الكلي. 13جدول )

 األبعاد**
 المقياس الكلي البعد السلوكي البعد القيمي

 1.111 1.663 2.11 البعد القيمي

 1.121 2.11 1.663 البعد السلوكي

 2.11 1.121 1.111 المقياس الكلي

 1.81 1.58 1.51 المجموع

مفـردة،  41(  علما بـأن حجـم العينـة 1.12** جميع االرتبانات دالة عند مستوى)

 واختبار ثناسي الجانب.

 

 

 

ومــــ  الجــــدول الســــابق يتضــــح أ  المجمــــوع الكلــــي لمعــــامالت االرتبــــاط 
( وبقسـمة كـل  1.813( والجذر التربيعي لهذا الرقم يساو. )  1.11يساو. ) 

 شبع لألبعاد على النحو اآلتي: مجموع فرعي للعمود نجد أ  درجات الت
 



111 

 

 (  1.12... ) . البعد السلوكي1(    1.12) البعد القيمي )العقائد.(... .2
 ( 1.11) . المقياس ككل ............3

 
بهــذا تكــو  درجــات التشــبع للعوامــل بالعامــل العــام ) الفســاد اإلدار. (    

إ  المقيــاس (، وعلــى هــذا النحــو يمكــ  القــول: 1.11–1.12تتــراوح مــا بــي  )
صــادق عامليــا ومتســق اتســاقا داخليــا مقبــوال، وبهــذا يمكــ  االعتمــاد عليــه فــي 

 الحكم على مدى امتالك اسأفراد لخاصية الفساد اإلدار.. 
 
 
 ( وضع تعليمات المقيا : 2.2) 

بعـــد وضـــع المقيـــاس فـــي صـــياغته النهائيـــة شـــرع الباحـــث فـــي وضـــع     
هــا إطـــالع المبحــوثي  عليهـــا إلـــى جملــة مـــ  التعليمــات والتـــي يرمــى مـــ  خالل

الحصول على بيانـات ذات درجـة مـ  الدقـة والصـدق، إذ أوضـح لهـم الباحـث 
أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئـة إنمـا الصـحيح هـو مـا ينطبـق علـى 
المبحـــوثي ، كمـــا أكـــد الباحـــث علـــى أ  البيانـــات المدونـــة مـــ  قبـــل المبحـــوث 

 في اسأغراض العلمية.  ستكو  غاية في السرية ول  تستخدم إال
 

 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة بالدراسة:  ..

لقـــد تنوعـــت اسأســــاليب اإلحصـــائية المســــتخدمة فـــي هــــذا الدراســـة، وذلــــك     
حســب الهــدف المنشــود مــ  معالجــة البيانــات، فمــثال، فــي توصــيف خصــائص 

الباحـث مجتمع الدراسة والمتغيرات الخلفية ودرجات اسأفراد علـى المقيـاس قـام 
باالعتمـــاد علـــى بعـــض المعـــامالت اإلحصـــائية الوصـــفية كمعـــامالت التشـــتت 
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والنزعــة المركزيــة، هــذا مــع المتغيــرات الكميــة، أمــا مــع المتغيــرات الكيفيــة فقــد 
اســــتخدم الباحــــث الرســــومات البيانيــــة مثــــل الــــدائرة واسأعمــــدة وخــــط االنتشــــار، 

 فضال ع  الجداول التكرارية ومعامل النسب المئوية. 
 

أمــا فــي تحليــل البيانــات واختبــار العالقــات فقــد اســتخدم الباحــث الختيــار 
( إذ تعـد هـذه المعامـل  X2داللة العالقة بي  المتغيرات معامـل مربـع الكـا. )

اإلحصائية م  بي  أكثر المعامالت اإلحصائية انتشـارا واسـتخداما فـي مجـال 
ـــة الفـــروق بـــي  القـــيم المشـــاهدة  البحـــوث االجتماعيـــة الســـيما فـــي اختبـــار دالل

، أمـا فـي اختبـار قـوة واتجـاه العالقـات  ( 321-326عبـدهللا الهمـالي، )والقيم المتوقعـة
فقــد اعتمــد الباحــث علــى مــا يناســب مســتوى القيــاس مــ  معــامالت إحصــائية، 

( اسـتخدم 1×1)  Nominalفمـع المتغيـرات المقيسـة علـى المسـتوى االسـمي 
المتغيـرات المقيســة علـى المســتوى  (، فـي حــي  أ phiالفــا. الباحـث معامـل )

 (.Cكندل تاو فقد استخدمنا معها معامل)الترتيبي 
 
ـــــر مـــــ     ـــــة اسأكث ـــــرات االســـــمية والترتيبي ( اســـــتخدم معهـــــا 1×1) والمتغي

ـــــي تختلـــــف فيهـــــا  ـــــق (، فـــــي حـــــي  أ  العالقـــــات الت الباحـــــث معامـــــل ) التواف
حـــث معهـــا مســـتويات قيـــاس المتغيـــرات بـــي  الكمـــي والكيفـــي فقـــد اســـتخدم البا

 . )*( ( Etaمعامل) اتا 
 
هــذا ولقــد اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط بيرســو  مــع البيانــات الكميــة   

غيـر المبوبــة، أمــا البيانــات الترتيبيــة فقــد اســتخدم معهــا الباحــث معامــل ارتبــاط 
سبرما ، كمـا اسـتخدم الباحـث الختبـار الفـروق بـي  الفئـات فـي الدرجـة الكليـة 

                                                 
)*(
يكون احد المتغيرين  إحصاسية تستخدم لقياس العونة بين متغيرين، ويشترن في استخدامها أن معامل هو  

سا على المستوى االسمي أو ي أو النسبي، واألخر كيفيا أي مقيسا على مستوى القياس الفئوكميا، أي مقي

 الترتيبي
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، هــذا فــي حالــة المقارنــة بــي   T- TESTبــار التــائي للمقيــاس معامــل االخت
متوســـطي مجمـــوعتي ، أمـــا الختبـــار داللـــة الفـــروق بـــي  متوســـطات أكثـــر مـــ  

، كمـــا اســـتخدم ANOVAمجمـــوعتي  فقـــد اســـتخدمنا معامـــل تحليـــل التبـــاي  
الباحــــث أيضــــا فــــي هــــذه الدراســــة التحليــــل العــــاملي باعتبــــاره تقنيــــة إحصــــائية 

رجــاء محمــود )العوامــل أو المتغيــرات المســتقلة تســاعد الباحــث علــى تلخــيص

ـــو عـــوم، ، واســـتخدم الباحـــث الختبـــار نمـــوذج الدراســـة معامـــل (414-358أب
ــــيم، نصــــر صــــبري،) Multi-Regressionاالنحــــدار المتعــــدد  . (282286أحمــــد غن

( المتمثلة في مربع االرتباط، والتي تسهم فـي R2إلى معامل التحديد ) إضافة
المتغيـــرات المســـتقلة للتبـــاي  فـــي الظـــاهرة، إضـــافة إلـــى تقـــدير مقـــدار تفســـير 

-Multiاعتمـــاد الباحـــث علـــى معامـــل االنحـــدار اللوجســـتي االســـمي المتعـــدد 

nomial Logistic regression  (Quantitative research in public 

administration )  الذ. استخدمه الباحث في اختبـار النمـاذج النظريـة للفـروض
ــــث  تتشــــكل هــــذه النمــــاذج مــــ  متغيــــرات اســــمية ال يمكــــ  معهــــا بالدراســــة حي

اســتخدام معامــل االنحــدار الخطــي المتعــدد سأ  مثــل هــذا المعامــل اإلحصــائي 
يستخدم في التنبؤ بالمتغيرات الكمية بواسطة متغير أو أكثـر كمـي أيضـا، أمـا 
االنحـــدار اللوجســـتي االســـمي المتعـــدد فهـــو يســـتخدم للتنبـــؤ متغيـــر كمـــي مـــ  

 م  المتغيرات االسمية الثنائية. خالل عدد
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 الثالثالفصل 

 

 "عرض البيانات وتحليلها، واستخالص النتائج "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد:
لقد عرضنا في الفصل الخامس اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية،       

ينتي البحث، العينة اسأصلية وعينة إضافة إلى عرض الخصائص اسأولية لع
الخبراء. أما في هذا الفصل فسوف ينصب االهتمام على عرض البيانات 
وتحليل واختبار الفروض بحيث ينتهي الباحث م  الفصل إلى إجابة وافية 

 ع  أسئلة الدراسة. 
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عموما، سنعرض في هذا الفصل خصائص العينة اسأساسية التي لم       
اءات المنهجية، ويرى الباحث أنها ذات أهمية في تفهم تعرض ضم  اإلجر 

خلفية المبحوثي ، ثم نعرض البيانات المتعلقة بانتشار النزعة القبلية وعالقات 
القرابة داخل العمل اإلدار. ومدى تأثيرها في سير العمل واتخاذ القرارات 
اإلدارية، أما المحور الثالث فسوف يخصص للتعرف على مدى ضعف 

االجتماعي والرقابة اإلدارية ومدى سيادة احترام القانو  لدى الضبط 
الموظفي ، وفي المقابل خصص المحور الرابع الستيضاح وعرض مدى 
حدوث تغيرات سريعة وارتجالية في مجال اإلدارة وأهم أسباب ذلك التغير 
وانعكاساته على انتشار الفساد اإلدار. في المجتمع، بعد ذلك سنستعرض 

الختصار اتجاه الموظفي  نحو المدراء الذي  عملوا معهم وكيف بشيء م  ا
يرونهم بالتحديد، وفي المحور السادس نعرض بيانات مقياس تنامي شعور 

 الحرما  وعدم المساواة لدى الموظف العام.
 

ثم نقوم بعرض مؤشرات الفساد اإلدار. في مجتمع الدراسة كما تراه         
شاره والقطاعات التي ينتشر فيها أكثر، إضافة عينة البحث م  حيث حجم انت

إلى المه  التي تتسم بالفساد، هذا وسنقار  بي  آراء أفراد العينة اسأصلية 
وبي  آراء عينة الخبراء حيال أكثر صور الفساد انتشارا في مجتمع البحث، 
وعوامل الفساد اإلدار. وآثاره االقتصادية واالجتماعية، وفي ختام هذا الفصل 

تم اختبار الفروض اسأساسية التي تنطلق منها الدراسة واستخالص أهم سي
وأبرز النتائج وتقديم مجموعة م  المقترحات والتوصيات كحلول لهذه 

 المشكلة، وفيما يلي استعراض لهذه المحاور: 
 
 

 أوال. عرض خصائص عينة الدراسة :
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 خصائص العينة األساسية: .1

برز خصائص عينة البحث اسأصلية لقد استعرضنا في الفصل السابق أ   
المتمثلة في الموظفي  وسأ  المجال لم يتسع لعرض جميع الخصائص، فقد 

الفصل الخامس، أما اآل  فنعرض ما تبقى اقتصرنا على اسأساسية منها في 
 .منها لبيا  مواصفات وخصائص عينة البحث

 
 توزيع العينة حسب مت يرات األسرة:  (1.1)

ي هذه الدراسة في حجم اسأسرة الكلي وعدد اسأبناء تتمثل متغيرات اسأسرة ف  
الذكور وعدد البنات، ولقد وقع اختيار الباحث على هذا المتغير م  باب أنه 
كلما زاد حجم اسأسرة تطلب ذلك مزيدا م  المصاريف وارتفاع حجم اإلنفاق، 
مما يتسبب في خلق ضغوط على رب اسأسرة، اسأمر الذ. قد يدفعه إلى 

 .ك المتطلبات وااللتزامات اسأسريةرق بديلة لتوفير تلالبحث ع  ط
 
 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المت يرات األسرية:20جدول)    
 النسبة المئوية التكرارات بدائل اإلجابة المتغير

 
 

حجم       األسر    

1-3  85 27.5 

3-2  73 23.6 

9-1  19 6.1 

 57.3 177 مجموع المجيبين

 42.7 132 ال ينحبق*

 100.0 309 المجموع

 
 

 عدد األبناء الذكور

1-3  85 27.5 

3-2  73 23.6 

9-1  19 6.1 

 57.3 177 مجموع المجيبين

 42.7 132 ال ينحبق *

 100.0 309 المجموع الكلي

 1-3  93 30.1 
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2-3 عدد األبناء اإلناث  76 24.6 

9-1  8 2.6 

 57.3 177 مجموع المجيبين

*ال ينحبق  132 42.7 

 100.0 309 المجموع الكلي

 ( مفردة والباقي هم م  المتزوجي  الذي  ليس لهم أطفاال.231* تشمل هذه الفئة غير المتزوجي )
     
%( م  أفراد العينة يتراوح حجم 52( أ  )11عموما، يتضح م  جدول)  

ستة  بي  فرد واحد إلى ستة أفراد، في حي  أ  م  تزيد أسرهم ع  أسرهم ما
ذا ما نظرنا إلى 6.2ع  ) أفراد لم تتعد نسبتهم %( وهي نسبة ضعيفة، وا 

التركيبة السكانية للمجتمع الليبي فإننا نجد أ  متوسط حجم اسأسرة لعام 
1118 ،1116، الهيئة الوننية للمعلومات والتوثي  )أفراد (6يصل إلى ) 1116

، أما ( 
ذا ما يشير إلى تقارب العينة وه (4متوسط حجم اسأسرة في العينة فقد بلغ )

في خصائصها مع المجتمع ككل، أما الفرق ما بي  المتوسطي  فقد ُيفسر 
بالحداثة العمرية عند أغلب أفراد العينة حيث بلغت نسبة م  هم متزوجو  

%( وهذه نسبة كبيرة قد تكو  11( سنة حوالي )46ولم تتعد أعمارهم ع  )
 .  أمامها فرص كثير لزيادة حجم أسرهم

 
 ( توزيع العينة حسب مت يري الحالة الزواجية و العمر:21جدول)  

 الحالة االجتماعية
 العمر مبوب

 المجموع
 فما فوق 39 32-32 سنة21اقل من 

 أعزب
38 14 1 131 

26.1% 12.3% .1% 111.1% 

 متزوج
1 118 41 112 

4.1% 66.1% 21.8% 111.1% 

 محلق
-- 2 -- 2 

-- 111.1% -- 111.1% 

 أرمل
-- 2 1 3 
-- 66.1% 33.3% 111.1% 

 المجموع
43 213 81 311 

14.1% 61.4% 16.6% 111.1% 
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 توزيع العينة حسب المت يرات االقتصادية: (2.1)
 ( توزيع العينة حسب الدخل:1.2.1)

( يتضح بجالء مدى ضعف المرتبات واسأجور 13.11م  الجدولي  )    
امي ، ففي ظل الغالء الذ. اعترى العالم بأسره إبا  الممنوحة للموظفي  الع

( دينار ا ليبي ا لم 454اسأزمة االقتصادية الحالية نالحظ أ  الذي  أجورهم فوق )
ذا ما وضع في االعتبار السعر الحالي للدينار 21تتعد نسبتهم ع  ) %(، وا 

ئة درهم لكل ( دينار وثالثما2.31الليبي مقارنٌة بالدوالر اسأمريكي والذ. يبلغ )
دوالرا شهريا  351%( م  العينة مرتباتهم تزيد ع  21دوالر واحد، فإ  فقط )

 351%( كانت دخولهم الشهرية أقل م  88أما باقي أفراد العينة وهم حوالي)
( دينارا 364دوالرا في الشهر، هذا ولقد بلغ متوسط الدخل الشهر. لألسرة )

 ليبيا.
 

( 454لة )المتزوجي ( التي دخولها تقل ع )ولمعرفة نسبة الفئة العائ     
دينارا نسوق الجدول اآلتي الذ. يتوزع فيه أفراد العينة حسب الحالة 

%( م  المتزوجي  11( أ  )11االجتماعية والدخل، عموما نجد م  الجدول)
%( م  الموظفي  81( دينارا شهريا أ. أ  )453دخولهم الشهرية تزيد ع  )

( دينارا في الشهر الواحد. وهذا إ  نم 451باتهم ع  ))أفراد العينة( تقل مرت
ع  شيء إنما ينم على تدني الدخول الشهرية للموظفي  العامي  مما يعكس 
مستوى اقتصاديا مترديا لهذه الفئة، ومع التحفظ على مثل هذه النتيجة 
لحساسية موضوع الدخل وعدم توقع توفر مصدقية تامة عند المبحوثي  إبا  

   هذا السؤال إال انه ال يمك  تجاهل هذه النتيجة كاملة. إجابتهم ع
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 ( توزيع العينة حسب مت يري الحالة االجتماعية والدخل:22جدول)    

 الدلخل
 

 المجموع الحالة االجتماعية
 أرمل محلق متزوج أعزب

 293اقل من 
 

 32 1 1 21 12 التكرار

 11.4 -- -- 11.6 1.2 النسبة

293-353 
 

رالتكرا  116 111 2 2 231 

 11.2 66.1 111.1 61.1 11.2 النسبة

  فوق فما  353
 

 31 1 1 38 2 التكرار
 12.4 33.3 -- 21.3 1.8 النسبة

 
 المجموع

 311 3 2 112 131 التكرار
 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 النسبة

 
 

 ( نالحظ الوصف الدقيق لدخل11وم  خالل تحليل مضمو  الجدول)     
الفئة أو الشريحة المتزوجة م  أفراد العينة حيث يتضح جليا أ  متوسط دخل 

( دينارا 388هذه الفئة ال يختلف كثيرا ع  المتوسط العام للعينة حيث بلغ )
 )*((511-111في الشهر، أما فئة الدخل الوسطية للمتزوجي  تتراوح بي )
دينار ا  111على دينارا شهريا، وهذا ما يشير إلى وجود اسر تعيش شهريا 

ذا افترضنا أ  اسأسرة مؤلفة م  طفل والزوج والزوجة وأ  الفرد يحتاج  ليبي ا، وا 
 **(3.81( خمسة دنانير يوميا ليقتات بها)حد الكفاف(، أ. حوالي )5إلى)

( دينارا شهريا أ. ما يعادل 251دوالرا، فإ  الفرد الواحد يحتاج إلى حوالي )
سرة المؤلف م  ثالثة أشخاص تحتاج في ( دوالرا، أ. أ  هذه اسأ225)

( دوالرا لتصل إلى حد 345( دينار ليبي شهريا أ. حوالي )451المتوسط )

                                                 
)*(
االنحراف ± ياري )المتوس  هذه الفئة الوسطية للدخل هي نات  جمع ونر  المتوس  واالنحراف المع  

 .المعيار.(
(**)

درهما ليبيا وهذا سعره ونت إجراء  وثوثماسة( دينار 2.31حسب الدوالر على أساس أن الدوالر الواحد  يعادل ) 

 الدراسة وكتابة الباحث لهذا الفصل.
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%( م  أرباب اسأسر في 81الكفاف وسد الرمق، وبهذا فإ  ما يقارب على )
 العينة تعيش أسرهم حد الكفاف تقريبا.

 
 ن المبحوثين: ( التوصيف اإلحصائي لمت ير الدخل للمتزوجين م23جدول)    

 القيمة  المعامل اإلحصاسي االجتماعية الحالة 

 

ينمتزوجشريحة ال  

 387.88 المتوس 
 418.00 الوسي 

 115.765 االنحراف المعياري
 200 اصغر نيمة
 700 اكبر نيمة
 159.- االلتواء

 
 
(. توزيع العينة حسب المهنة وسنوات الخبرة:2.2.1)  

ت توزيع المبحوثي  حسب نوع المهنة التي يعملو  بها عند تحليل بيانا      
حال إجراء الدراسة تبّي  أ  العينة قد اشتملت على فئات مهنية متنوعة وا   
كا  أغلبهم قد أفادوا أنهم موظفي  عامي  دو  تحديد دقيق لمهنهم حيث 

%( مفردة كا  أغلبهم م  العاملي  واإلداريي  16جاءت نسبتهم تعادل)
ي أقسام الصيانة والحركة والمخاز  والسكرتارية وما في حكمهم، والعمال ف

كما اشتملت العينة على اسأساتذة الجامعيي  والمدرسي  والموجهي  التربويي  
 والدكاترة والمصرفيي  والماليي  والقانونيي  وغيرهم.

 
( ســــنوات 21( يتضــــح أ  مــــ  خبــــرتهم تزيــــد عــــ  )14ومــــ  الجــــدول )         

ـــرة 48)بلغـــت نســـبتهم  %( مـــ  إجمـــالي العينـــة، وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى مـــدى خب
العديد م  أفراد العينة فـي مجـال العمـل الـوظيفي، أمـا مـ  تراوحـت خبـرتهم مـا 

%( أ. أنه وصـلت نسـبة مـ  خبـرتهم فـي 32( سنوات فقد بلغت )21-4بي  )
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%( أمــا بــاقي اسأفــراد فلــم تــزد خبــرتهم عــ  11العمــل أكثــر مــ  أربــع ســنوات )
 ات وهم حديثو الخبرة في مجال العمل. أربع سنو 

 
 ( توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبر :23جدول)

 المئوية النسبة التكرارات سنوات الخبر 

سنوات 4أنل من   81 11.1 
 21.1 68 سنوات1سنوات إلى أنل من  4من
 11.1 31 11سنوات إلى أنل من  1من 

 41.1         141 سنوات فما فوق 11من 
المجيبين جموعم   213 11.1 

 2.3 1 غير محدد
 111.1 311 الكلي المجموع

 

م  زاوية أخرى، آثر الباحث السؤال ع  مدى تناسب المهنة الحالية     
للمبحوثي  مع مؤهالتهم العلمية التي يحوزونها للتعرف على حجم المبحوثي  

%( قد أكدوا 45م )الذي  يعانو  م  االغتراب المهني، ولقد تّبي  أ  ما نسبته
%( م  أفراد العينة 31.5على أ  مهنهم تتناسب جدا مع مؤهالتهم، أما )

فيرو  أ  مهنهم تتناسب إلى حّد ما مع المؤهالت العلمية التي يحوزونها أ. 
( فقد أكدوا على أ  22.6مع تخصصاتهم اسأصلية، أما الباقي وهم حوالي )

العلمية، وهذا ما يشير إلى أ  مهنهم الحالية ال تتناسب مع اختصاصاتهم 
ذا ما جمعت النسبتي  اسأخيرتي   هناك نسبة اغتراب مهني بي  أفراد العينة، وا 
فإنها ستعطي مؤشر ا واضحا على مقدار انتشار ظاهرة االغتراب المهني بي  

%( م  المبحوثي  يعانو  هذه المشكلة أ. 41الموظفي  حيث تبلغ حوالي)
 تمت لتخصصاتهم بصلة، وهذا ما يجعلهم أنهم يعملو  في مجاالت ال

 مغتربي  ع  هذا المه  والمؤسسات التي يعملو  بها.
 
 (. توزيع عينة الدراسة حسب مت يرات المسكن:3.2.1) 
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إ  ما يزيد ع  ثلث العينة يسكنو  بيوتا شعبية إذ بلغت نسبتهم       
لغت %( في حي  أ  م  أفاد أنه يسك  في بيت م  زنك أو صفيح ب36)

%( م  المبحوثي  26%( م  إجمالي العينة، كما تبي  أ  )1نسبتهم )
يسكنو  بيوتا زراعية بمعنى بيوت في مزارع في ضواحي المدينة، أما م  

 %(.21يسكنو  الشقق فإ  نسبتهم لم تتعد )
 

وع  تقييم المبحوثي  لمنازلهم السكنية فقد أفاد ما يعادل نسبتهم       
%( م  المبحوثي  26افية، وممتازة. وفي المقابل أفاد )%( أ  منازلهم ك85)

أ  منازلهم غير كافية وغير جيدة أو هي رديئة جدا، وع  حالة ملكية المنزل 
فقد تبّي  أ  نصف العينة بالضبط يملكو  مسكنا سأنفسهم، أما الباقي فهم 
إما يسكنو  في بيوت مستأجرة أو أنهم يسكنو  طرف الوالد أ. مع أسرة 

وج اسأصلية، ولمزيد م  الدقة في هذا الخضم فقد ربطنا بي  الحالة الز 
االجتماعية وحالة ملكية المنزل لنعرف حالة ملكية اسأسرة للمنزل بالنسبة 
للمتزوجي  وهي اسأهم م  وجهة نظر الباحث، وقد تبّي  م  هذا الربط أ  

  بطرف %( م  المبحوثي  المتزوجي  ال يملكو  منزال، فهم إما يسكنو 34)
 آبائهم أو قد استأجروا بيتا.

 
 نزل:م( توزيع عينة الدراسة حسب مت يري النوع وحالة ملكية ال22جدول )

 
الحالة 

 االجتماعية

 حالة ملكية المسكن

 المجموع
 

 انتفاع إيجار ملك
سكن طرف 

 الوالد

 أعزب
 

1 1 1 1 11 

11.1 -- -- 11.1 111.1 

 متزوج
11 16 12 41 186 

86.4 11.3 1.1 28.6 111.1 

 أرمل
 

2 1 1 1 2 

111.1 -- -- -- 111.1 
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 المجموع
 

11 16 12 41 161 

81.1 1.8 1.1%  24.4 111.1 

 

 
ثانيا. سيادة النزعة القبلية وعالقات القرابة في مجال العمل 

 اإلداري:
 

المختار منها مثال دراسة السابقة والتي  لقد أكدت بعض الدراسات     
، ودراسة حسي  ازويل 1115، ودراسة عبد السالم الدويب 1115إبراهيم 

على أهمية متغير النزعة القبلية وسيادة عالقات القرابة في أكدت  1116،
مجال العمل اإلدار. في تفسير الفساد اإلدار.، حيث يسهم هذا المتغير في 
اختالل موازي  التقييم ومنح الحوافز واختالل الضبط االجتماعي وسيادة 
العديد م  القيم السلبية عند الموظفي  مما ُيشعر البعض بعدم العدل وعدم 
الرضا عما يجر. في المؤسسة، خاصة إذا تدخلت العالقات القبلية 
والشخصية والقرابة في تنصيب اسأفراد على اسأدوار التي يقومو  بها، 

بيق فيصبح هؤالء اسأفراد أعلى م  القانو  بحكم عالقاتهم وعدم توقعهم تط
القانو  عليهم في حال اقترفوا الخطأ ع  عمد أو إهمال أو تقصير أو ع  
غير قصد، وهذا بدوره يسهم في تفشي العديد م  صور الفساد اإلدار.، 
على رأسها عدم العمل بمبدأ الشخص المناسب في المكا  المناسب)كل 
مختص في مكا  اختصاصه(، وسيادة العالقات النفعية )عالقات العطاء 
مقابل اسأخذ( والوساطة والمحسوبية والتزوير واالختالس والرشوة واالبتزاز 

 وتفريغ الموظفي  اسأقارب، والتجاوز ع  أخطائهم...إلخ. 
 

م  هنا اتخذ الباحث مجموعة م  المؤشرات للتعرف على مدى تغلغل       
القبيلة وعالقات القرابة في مجاالت العمل اإلدار. ولقد تبي  م  خالل 
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القبيلة وعالقات %( قد أكدوا على أ  18نسبتهم ) حليل البيانات أ  مات
في مقابل  القرابة تؤثر سلبيا في سير العمل اإلدار. واتخاذ القرار بالمؤسسة.

%( م  أفراد العينة أ  القبيلة وعالقات القرابة ال تؤثر أبدا في 11ذلك أكد )
القرار بالمؤسسات التي يعملو  العمل اإلدار. ونزاهة العملية اإلدارية واتخاذ 

بها، وم  جهة ثانية، وكمؤشر أقوى على مدى تأثير النزعة القبلية في العمل 
%( أنهم على استعداد تام لمساعدة أقاربهم في حال 33اإلدار. أكد حوالي )

حضروا إليهم يطلبو  منهم إجراء  إداريا  معين ا ولو كا  هذا اإلجراء غير 
%( على رفض تقديم تلك 65مقابل ذلك أكد )قانوني أو شرعي، في 

الخدمات والتهرب م  اسأقارب في حال ضغطوا عليهم للحصول على تلك 
 الخدمات.

 
%( م  المبحوثي  على أ  زمالءهم في العمل 88هذا ولقد أكد )      

%( أ  14يخضعو  لمطالب أقاربهم ولو كانت مخالفة للقانو ، ولقد أكد )
عو  لمطالب أقاربهم غير الشرعية بشكل كبير زمالءهم في العمل يخض

%( على أ  القبيلة وعالقات 12جدا، وقد ال يكو  م  الغريب أ  يؤكد )
القرابة تتدخل )بشكل سلبي أو غير عادل( في توزيع الحوافز والعالوات 

%( أ  هذا التدخل كا  كبيرا 51والمكافآت والحوافز...إلخ. هذا ولقد أكد )
 ى مستوى عاٍل م  السلطة في تلك اإلدارات. جدا، أ. قد يصل إل

 
 والقبيلة القرابة( مدى تأثير 29جدول)                             ( مدى            22جدول)            

 النسبة التكرار اإلجابات

 34.0 105 جدا بالغ تأثير

 20.4 63 ركبي تأثير

 23.3 72 ضعيف تأثير

 20.1 62 أبدا تؤثر ال

 97.7 302 جموع المجيبونم
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                    لخضوع الموظفين إلى محالب أقاربهم:   

  القرارات واتخاذ اإلداري العمل سير في

 
 

وكمؤشر آخر، بّينت الدراسة       
%( م  المبحوثي  فقط يرو  28أ  )

أ  القيادات الشعبية ومشايخ ورموز 
إلجراءات اإلدارية، أما م  القبائل الموجود بالمنطقة ال تتدخل في مسار ا

أكدوا على أ  القيادات الشعبية ورموز ومشايخ القبائل يتدخلو  في صنع 
%(، منهم ما 11القرارات اإلدارية وسير العملية اإلدارية بلغت نسبتهم )

%( أكدوا على أ  القيادات والرموز والمشايخ القبيلة يتدخلو  48نسبته )
سير العمل اإلدار.، وربما هذا مؤشر بشكل قوى وواضح لعامة الناس في 

آخر على مدى تفاقم مشكلة تدخل قوى خارجية في سير العمل اإلدار. 
واتخاذ القرارات اإلدارية مما قد يجنح بالمؤسسة ع  أهدافها اسأساسية، ويربك 

 العمل ويعطل تحقيق اسأهداف المخطط لها.
 
 
 الشعبيةالقيادات ( مدى تدلخل 21جدول)                     القرابة عقاقات ( مدى تدلخل21جدول)   

 :ةمؤسسالب اإلدارية القرارات صنع في:             اإلدارية الحوافز توزيع في والقبلية القياداتو 

 

 2.3 7 غير مبين

 النسبة التكرار اإلجابات 100.0 309 المجموع الكلي 

 23.6 73 جدا لها يخضعون
 11.7 36 كبير بشكل يخضعون

 33.0 102 متوس  بشكل
 20.1 62 ضعيف بشكل

 8.7 27 أبدا لها يخضعون ال
 97.1 300 مجموع المجيبون

 2.9 9 غير مبين

وع الكليالمجم    309 100.0 

 النسبة التكرار اإلجابات

 لعامة وواضح نوي بشكل تتدخل
 الناس

148 47.9 

 10.7 33 وواضح ضعيف تأثير لها

 غير بشكل ولكن بقوة تتدخل .
 الناس لعامة واضح

62 20.1 

 18.1 56 شكل بأي اإلدارة في تتدخل ال

 96.8 299 مجموع المجيبين

 3.2 10 غير مبين
 100.0 309 المجموع الكلي 

 النسبة التكرار اإلجابة

 52.4 162 جدا كبير

 24.9 77 متوس 

 13.6 42 ضعيف

 7.4 23 أبدا تتدخل ال

 98.4 304 مجموع المجيين

 1.6 5 ير مبينغ

 100.0 309 المجموع الكلي 
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لعل م  بي  أبرز اسأبعاد االجتماعية لتدخل القبيلة في العمل اإلدار.        

واتخاذ القرار تغييب الضبط االجتماعي أو ضعف عملية المحاسبة 
أ. عدم تطبيق القانو  على عامة  (*)للمخالفي ، )الضبط غير المتواز (

درجة عالية م  الشعور بعدم العدالة وعدم الرضا وتبني  الموظفي  مما يخلق
الموظفي  اتجاها سالبا وقيما منحرفة تجاه اإلدارة والمدير والمؤسسة بوجه 
عام، اسأمر الذ. ينعكس سلبا على سير العمل بتلك المؤسسة، ولمعرفة ذلك 
 طرح الباحث سؤاال على المبحوثي  حول مدى تأثير النزعة القبيلة وعالقات
اسأقارب في قيام جهاز الرقابة والمتابعة اإلدارية بعمله في مجتمع الدراسة، 

%( أكدوا على أنها تؤثر في سير عمل هذا الجهاز الذ. 16.4فتبي  أ  )
وضع للحد م  الفساد ومحاسبة المخالفي  والجانحي  في مجال العمل 

على أ  المال العام، وقد بلغت نسبة م  أكدوا  اإلدار. والمحافظة على
النزعة القبلية تؤثر تأثيرا كبيرا جدا في في تأدية جهاز الرقابة اإلدارية لمهامه 

%(، وهذا ما يشير بوضوح إلى ضعف أساليب الضبط 53حوالي)
 االجتماعي في مجال اإلدارة، وهذا ما سنستعرضه فيما يلي:

 
 ثالثا. ضعف أساليب الضبط االجتماعي والرقابة اإلدارية:

ضعف الضبط االجتماعي غياب معايير تنظيم السلوك اإلنساني يعني       
وتوجيهه الوجهة التي يرتضيها المجتمع سأفراده، فوسائل الضبط االجتماعية 
داخلية كانت أو خارجية تفقد وظيفتها جراء التغير السريع فُيغّيب القانو  

اعي، وتضعف قدرة المعايير االجتماعية على توجيه السلوك أو الفعل االجتم
 ,Bryan Turner)مما يدعو النحرافه ع  المسار المألوف اجتماعيا

                                                 
(*) 

ر االنحراف االجتماعي وعوناته بانتشار العديد من صور الفساد اإلداري وصوأهمية هذا المتغير  الستجوء

، التي عرضت ضمن 2114، ودراسة محمد الصواف 2111دراسة سامية جابر،في مجال اإلدارة انظر : 

 .الدراسات السابقة



116 

 

، واالنحراف االجتماعي في مجال اإلدارة يعني ارتكاب الفرد (.571-572
الموظف مخالفات إدارية قد تصل إلى مستوى الجناية م  حيث الخطورة 

 االجتماعية ونظرة المجتمع إليها)الفساد اإلدار.(.
 

الباحث قياس مدى سيادة القانو  وامتثال اسأفراد له م  هنا قصد      
%( م  أفراد العينة يرو  أ  زمالءهم ال يهابو  16.1واحترامه، فتبّي  أ  )

القانو  وال يحترمونه، أ. أنهم ال يخافو  المثول أمام القانو  والمساءلة 
%( م  أفراد العينة أنهم ال 23القانونية، في نفس السياق تقريبا أكد )

توقعو  أ  يطبق عليهم القانو  في حالة وقوعهم في الخطأ أثناء العمل، ي
أما م  أكدوا على أنه نادرا ما توقعوا أ  يطبق عليهم القانو  في حالة 

%( م  أفراد 11%(، وبهذا فإ  )21وقوعهم في الخطأ فقد بلغت نسبتهم )
قانونيا في حال العينة ال يخشو  المساءلة القانونية وال يتوقعو  أ  ُيساءلوا 

وقوعهم في الخطأ وربما يفسر هذا الوضع اكتساب هؤالء الموظفي  تلك 
االستعدادات التي تدفعهم إلى االنزالق في منحدرات الفساد اإلدار. خاصة 
إذا وجدوا م  يدفعهم ويحفزهم إلى اقتراف السلوك الفاسد، فم  ناحية هم 

لك السلوك )الفساد( يتوقعو  الحصول على مردود ماد. أو معنو. م  ذ
وم  ناحية أخرى هم ال يخشو  المساءلة القانونية ويتوقعو  اإلفالت م  

 القانو  في حالة ما فشلوا في التستر ع  ذلك السلوك الفاسد.
 

 (31(                                                  جدول)30جدول)              

 النسبة  التكرارات اإلجابات

كلبش    26.9 83 يخشونه كبير  

 44.7 138 متوس  يخشونه بشكل

ابد يخافونه  26.2 81  ال 

 97.7 302 مجموع المجيبين
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:                 القانون من الموظفين لخوف تقدر حجم   
                        الرقابة جهاز جهود في أفراد العينة رأي

 
 
 

وربما يؤكد ذلك أ  ما نسبتهم      
%( م  أفراد العينة يرو  أ  61.3)

 يطبق على عامة الموظفي  القانو  ال
نما يطبق على فئة معينة منهم، وأ  ) %( م  العينة أكدوا على أ  52وا 

الشؤو  اإلدارية في مؤسساتهم إما أنها منفلتة تماما أو أنها تعاني م  
%( م  أفراد العينة أكدوا أ  في القانو  11ضعف شديد، كما أ  حوالي )

زمالؤهم لتمرير المعامالت غير  واللوائح المعمول بها ثغرات يستخدمها
%( أ  جهود جهاز الرقابة 46القانونية، وفي المقابل أكد ما نسبتهم )

%( 41اإلدارية بمجتمع البحث ضعيفة أو أنها ضعيفة جدا، في حي  أكد )
أنها جهود متوسطة مما يؤكد عدم نجاحها في الحد م  انتشار الفساد 

 بمجتمع الدراسة. 
 

                              من                                                                                        (33( مدم                                      جدول )32ل)جدو               
                                                                                                                                   :القانون معليه يحبق الذين                       انضباط األمور اإلدارية والمالية في المؤسسة

  
 

 2.3 7 غير محدد

 100.0 309 المجموع الكلي

 النسبة  التكرارات اإلجابات

 33.3 103 جدا ضعيفة
 12.3 38 ضعيفة 
 47.2 146 متوسطة 

 4.2 13 نوية
 1.9 6 جدا نوية

 99.0 306 مجوع المجيبين

 1.0 3 غير مبين

 100.0 309 المجموع الكلي 

 النسبة  التكرارات اإلجابات
 29.1 90 الموظفين عامة
 37.5 116 الموظفين بعر

 29.8 92 منهم يلهنل فئة
 1.0 3 احد على يطب  ال

 97.4 301 مجموع المجيبين
 2.6 8 غير مبين

 100.0 309 المجموع الكلي  

 النسبة  التكرارات اإلجابات
 6.1 19 جدا اكبير
 41.7 129 كبير

 36.6 113 اضعيف
 13.9 43 مضبونة وغير منفلتة

 98.4 304 مجموع المجيبين
 1.6 5 غير مبين

 100.0 309 المجموع الكلي
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 لت ير االرتجالي والسريع في مجال اإلدارة: رابعا. ا

تكاد تجمع نظريات التغير االجتماعي وعلى رأسها نظرية الالمعيارية        
أ  التغير االجتماعي السريعة ُيحدث حالة م  اإلرباك وعدم التواز  
االجتماعي، مما يسبب حالة م  ضعف أو بهتا  المعايير االجتماعية 

ا على اسأفراد وتنظيم حياتهم، حيث تصبح توقعاتهم اسأمر الذ. ينعكس سلب
غير منظمة في ضوء غياب المعايير واضطراب القيم وحالة الصراع الناشبة 

 .(42-31، 1118علي جلبي، وآخرون، )بي  ما هو قديم وما هو حديث
 

ولما كا  الفساد اإلدار. نمط ا م  أنماط الفعل االجتماعي، لذا فهو        
كو  في معزل ع  البيئة االجتماعية واالقتصادية التي ينشأ ال يمك  أ  ي

فيها، وعليه، فإ  ما ينطبق على اسأنواع اسأخرى للفعل االجتماعي ينطبق 
على الفساد اإلدار.، بمعنى أ  حدوث التغيرات االجتماعية السريعة وغير 
المخطط لها في واقع اإلدارة يسهم في إرباك منظومة الضبط االجتماعي أو 
سيادة نظام غير متواز  م  الضبط االجتماعي داخل المؤسسة اإلدارية، 

السبل غير المشروعة في  إتباعاسأمر الذ. يدفع أو يشجع الكثيري  على 
 تحقيق أهدافهم الثقافية المشروعة والتي تمتاز باإلجبار االجتماعي. 

 
ع م  هنا اهتم الباحث بالسؤال ع  مدى حدوث تغير اجتماعي سري      

وغير متواز  وغير مخطط له في الوسط اإلدار. بمجتمع الدراسة، وذلك 
لمعرفة مدى تأثير هذه التغيرات في تبني اسأفراد اتجاهات إيجابية نحو 
الفساد اإلدار. أو ارتكابهم سلوكا فاسدا، ولقد تبّي  م  بيانات الدراسة 

حدثت في  %( م  أفراد العينة يرو  أ  التغيرات التي61الميدانية أ  )
مجال العمل اإلدار. بمجتمع الدراسة كانت سلبية وضارة ومسببة للفوضى 

%( م  أفراد العينة أ  تلك 18وعدم االستقرار اإلدار.، في مقابل ذلك أكد )
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التغيرات كانت مفيدة ونافعة للعمل اإلدار.، أما ع  تقييم هذه التغيرات فقد 
وغير مخطط لها، وفي السياق %( أ  تلك التغيرات كانت ارتجالية 12أكد )

%( أ  تلك التغيرات لم تأت بما تخدم اسأهداف العامة، وأ  53نفسه أكد )
%( 11%( يرو  أ  تلك التغيرات منطلقة م  رغبة في التغيير، وأ  )51)

يرو  أ  تلك التغيرات التي حدثت في مجال اإلدارة يحركها أناس مستفيدو  
خل أطراف خارجية في العملية اإلدارية م  حدوثها، وربما هذا ما يؤكد تد

واتخاذ القرار وهي عادة ما تكو  مستفيدة ماديا أو اجتماعيا م  إحداث تلك 
التغيرات، خاصة تلك التغيرات التي تحدث على الشخصيات القيادية) 
اسأمناء( والمدراء اإلداريي ، هذا ولم تتعد نسبة م  أكد على أ  تلك التغيرات 

 %(.   15ة وكانت في صالح المواطني  )كانت مفيدة وجيد
 

 الماضية: سنوات األربعمؤسسة لخقال اللتغيرات التي حدثت في لتقييم ( 33جدول )

 النسبة التكرار تقييم التغيرات

 38.4 111 عكل التغير الذي حدث في مجال اإلدار  كان سلبيا جدا وغير ناف

 26.8 12 التغير كان سلبيا وسبب الفوضى في العمل أغلب

 1.1 21 بعض التغيرات التي حدثت كانت غير مفيد 

 23.1 14 بعض التغيرات التي حدثت كانت مفيد 

 4.8 14 كل التغيرات التي حدثت كانت جدا مفيد  وضرورية

 11.1 316 مجموع المجيبين

 1.1 3 غير مبين

 111.1 311 المجموع الكلي 

 
 

التي حدثت في مجال اإلدارة  اتمقدار الت ير لمزيد م  التفاصيل ع        
بمجتمع الدراسة، اهتم الباحث بالسؤال ع  مقدار التغيرات التي حدثت على 
الشخصيات اإلدارية اسأساسية في المؤسسة أو اسأدوار اسأساسية مثل اسأمي ) 
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، ولقد تبّي  أ  *رئيس أو مدير المؤسسة( والمدير اإلدار. والمراقب المالي
أكدوا على أ  أمناء اللجا  الشعبية قد تغيروا مرة أو %( م  المبحوثي  48)

%( م  42مرتي  على اسأقل خالل اسأربع سنوات الماضية، كما أكد )
المبحوثي  على أ  المدراء اإلداريي  قد تغيروا أكثر م  ثالثة مرات خالل 

%( م  المبحوثي  أ  6اسأربع سنوات السابقة، هذا ولقد أكد ما نسبتهم )
راء تغيروا أكثر م  ست مرات خالل اسأربع سنوات الماضية، في هؤالء المد

%( أ  المراقبي  قد تغيروا م  ثالث مرات فأكثر خالل 41مقابل ذلك بّي  )
( مرة 1-2اسأربع سنوات الماضية، أما م  قالوا بأ  هذه الفئة قد تغيرت م  )

 %( أ 33%( في حي  أكد )45خالل اسأربع سنوات الماضية فقد بلغت )
مدراء الشؤو  اإلدارية قد تغيروا أكثر م  ثالث مرات خالل اسأربع سنوات 

 الماضية.
 

 :مدراء اإلداراتتغير  تكرار( 32جدول )  :        أمين اللجنة الشعبية تغير تكرار ( 35جدول )

 
            

 الماليون ونالمراقب تغير تكرار ( 39جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

1-2 131 44.1 

3-4 81 16.2 

8-6 21 1.4 

 14.6 48 6من  أكثر

 14.1 262 مجموع المجيبون

                                                 
*
  العملية لضب معينة إداريةزانة العامة ي كلف من نبلها في مؤسسة خموظف عام يتبع الهو  :المراقب المالي  

العام من نبل األمين والمحاسبين الماليين بحيث تخضع للموازنة وشرون صرف المال  المالية فيها ومتابعة

 .المحددة سلفا ونوانين صرف المال العام

 النسبة التكرار اإلجابة

1-2  111 31.8 

3-4  12 21.1 

8-6 11 8.1 

6من  أكثر  11 8.1 

المجيبينمجموع    241 11.1 
*غير مبين  62 21.1 

 111.1 311 المجموع الكلي

 النسبة التكرار اإلجابة

1-2 141 41.6 

3-4 18 24.3 

8-6 31 12.1 

 1.1 22 6من  أكثر

 11.1 211 مجموع المجيبين
 1.1 21 *غير مبين

 111.1 311 المجموع الكلي 
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 18.1 41 *غير مبين
 111.1 311 المجموع الكلي 

 ة.* لقد امتنع بعض المبحوثي  ع  اإلجابة ع  هذا السؤال تجنبا لإلحراج مع السؤولي  في المؤسس      
        
بهذا يمك  استنتاج أ  البيئة اإلدارية في مجتمع الدراسة قد شهدت      

تغيرات عديدة ومتنوعة وصلت إلى هرم العملية اإلدارية أ. إلى عمق 
اإلدارة، كما أنها كانت سريعة ومتوالية في فترة زمنية قصيرة نسبيا، خاصة 

ث تغيرات على %( قد أكدوا على حدو 85إذا وضعنا في الحسبا  أ  )
اللوائح والقواني  المنظمة للعمل اإلدار.، وهذه التغيرات ال يمك  تصور 
حدوثها دو  آثار سلبية جانبية على سير العمل وعلى التزام اسأفراد بقواعد 
وقواني  العمل، وبمبادئ وأخالقيات المهنة العامة في التعامل مع المال العام 

والعميقة ُتحدث في الغالب ـ وفقا لنظرية  ومع المواطني ، فالتغيرات السريعة
االنومي ـ حالة م  االرتباك االجتماعي وبهتا  في المعايير وضعف في 
الضبط االجتماعي، اسأمر الذ. يسهم كثيرا في انحراف السلوك بوجه عام 

 وخروجه ع  القانو )الفساد(.
 

                                                                                                                                                      تقييم التغيرات( 31جدول)                                 تقييم التغيرات ( 31جدول)           

                    :                                                                                                                              ال تخدم األهداف العامة على أنها                       :ارتجالية وغير مخحط لها على أنها      

 
                                                                    تقييم التغيرات( 31جدول)                                   تقييم التغيرات( 32جدول)             

 النسبة التكرار اإلجابة    

 31.4 14 أواف  بشدة
 22.1 11 أواف 

 38.1 111 ال أواف 

 11.1 218 مجموع  المجيبين
 11.1 34 غير مبين

 111.1 311 المجموع 

 النسبة التكرار اإلجابة

 42.1 131 أواف  بشدة
 21.8 11 أواف 

 11.1 88 ال أواف 
 11.3 213 مجموع  المجيبين  

 11.1 36 غير مبين
 111.1 311   المجموع

 النسبة التكرار اإلجابة

 31.1 18 أواف  بشدة

 21.4 66 أواف 
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:            منحلقة من رغبة في التغييرعلى أنها      

 حدوثها:من يحركها أنا  مستفيدين  على أنها

 

  
التي  راتأسباب هذه الت يوع      

حدثت على هؤالء اإلداريي  فقد أكد 
%( م  أفراد العينة أ  السبب وراء تلك التغيرات هو أ  أولئك اسأفراد 41)

%(، أ  34غير أمناء وغير جديي  في العمل المكلفي  به، في مقابل أكد )
سبب تغيير أولئك اسأفراد هو مخالفتهم للقانو  ووجود مستمسكات قانونية 

في قضايا فساد، أما م  رأوا أ  تلك التغيرات ترجع إلى عدم  عليهم تدينهم
%(، في مقابل أ  48كفاءة أولئك اسأشخاص في تأدية مهامهم فقد بلغت )

م  رأوا أ  سبب التغير كا  تحيزهم سأقاربهم وأصدقائهم بلغت نسبتهم 
 %( م  إجمالي العينة .31)
 
 :                                                         لخقال األربع سنوات الماضية  ة بالمؤسس والقرارات اللوائح ( مدى تغير32جدول)  

 النسبة التكرار اإلجابة

 16.2 81 بشكل جذري
 42.1 132 بشكل بسي 

 28.6 11 بشكل ضعيف
 13.1 43 لم تتغير

 11.4 314 مجموع المجيبين
 1.6 8 غير مبين 
 111.1 311 المجموع 

 

 

 

 سا. عدم كفاءة القيادات اإلدارية واغترابها: خام

 33.3 113 ال أواف 
 18.4 264 مجموع  المجيبين

 14.6 48 غير مبين 

 111.1 311 المجموع 
 النسبة التكرار  اإلجابة

 81.8 186 أواف  بشدة

 21.1 61 أواف 
 21.4 63 ال أواف 

 12.6 216 مجموع  المجيبين
 1.4 23 غير مبين

 111.1 311  المجموع
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التي عرضت ضم  الدراسات  (*)لقد انتهت بعض الدراسات     
السابقة إلى التأكيد على أ  هذا المتغير ذو أهمية بالغة في فهم وتفسير 
انتشار الفساد اإلدار. بالمؤسسات اإلدارية، وبي  الموظفي  العامي  عموما، 

موجها وأداة ضبط وقدوة يحتذ. بها الموظفو ، فإ  إذ يمثل شخص المدير 
تبنى الموظفي  اتجاهات سلبية نحو هذه الشخصية تؤكد أنها غير قادرة في 
أداء مهامها القيادية، فإ  تلك الشخصية ستفقد تأثيرها ونفوذها على م  
يعمل معها، خاصة إذا أحس أو تيق  الموظفو  أ  هذا المدير يبتعد كثيرا 

ح والقواني  المعمول بها أو أنه عاجز ع  ضبط اسأمور اإلدارية ع  اللوائ
والمالية بالمؤسسة، أو أنه غير قادر على تسيير العمل أو غير أمي ، أو 
شكوا في نزاهته، أو أنهم أحسوا أ  مديرهم يخضع لضغوط خارجية غير 
قادر على مقاومتها ومنعها م  التدخل في القرار اإلدار. بالمؤسسة، كل 

ه اسأفكار، إذا ما انتشر فإنها تقود اسأفراد إلى العمل بمعزل ع  اإلدارة هذ
وعدم احترام القواني  والتجرد م  أخالقيات المهنة العامة وهذا ما يقودهم إلى 
تبني اتجاهات ايجابية حيال الفساد اإلدار. والعمل بها متى أتيحت لهم 

 الفرصة. 
 
لمبحوثي  يوافقو  على أ  ( نجد أ  أغلب ا43وم  خالل الجدول )  

الشخصيات القيادية والمدراء الذي  عملوا معهم يتصفو  بالعديد م  الصفات 
السلبية والتي إ  نمت على شيء إنما تشير بجالء إلى ضعف تلك القيادات 
وعجزها ع  تسيير اسأمور اإلدارية بمؤسساتهم وأنهم مغتربو  ع  تلك 

%( يرو  أ  مدراءهم غير 41أ  )المؤسسات التي يديرونها، فقد تبّي  
%( م  أفراد 53مؤهلي  علميا إلدارة المؤسسة التي يعملو  بها، في مقابل )

                                                 
(*)

في تفشي الفساد  عدم كفاء  القيادات اإلدارية واغترابها متغيرمن بين الدراسات التي أكدت على أهمية  

، كما 2182وعلى منصور ومصبا  يونس ، 1111، وبول سالم 1111باإلدارة دراسة كل من: حنان سالم 

 على متغير الشخن المناسب في المكان المناسب )اغتراب القيادات اإلدارية(. 2111أكدت دراسة سامية جابر 
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العينة يرو  أ  المدراء الذي  أداروا شؤو  المؤسسة التي عملوا بها كانوا 
غير جادي  في أداء عملهم، أما م  رأوا أ  المدراء غير حريصي  على 

%(، 55على الصالح العام فقد بلغت نسبتهم )المال العام وليسوا أمناء 
%( م  المبحوثي  والذ. مفاده أ  أغلب 14وربما يعكس رأ. حوالي )

المدراء الذي  عملوا معهم لم يهتموا إال بتحقيق مصالحهم الخاصة، هذا 
الموقف يعكس بجالء مدى اغتراب تلك القيادات اإلدارية بمجتمع الدراسة 

تسيير المؤسسة بنجاح، فاهتمام المدراء ومدى ابتعادهم ع  تطوير و 
)اسأمناء( بمصالحهم الخاصة يشير إلى مدى تبنيهم اتجاه نفعي)براجماتي( 
مما يوحي بأنهم أصبحوا على درجة عالية م  اسأنانية، بحيث أنهم لم يعودوا 
يهتمو  إال بمصالحهم الخاصة المتمثلة في تحقيق فوائد مادية وعينية م  

 ؤسسة وهتا قد نجد تفسير لفساد الصفوة اإلدارية. إدارتهم لتك الم
 
 ( اتجاه أفراد العينة  نحو القيادات اإلدارية التي يعملون معها:43جدول)

 **الفقرات
أوافق 

 بشد 
 ال أوافق أوافق

غير 

 مبين*

 1.1 86.3 24.1 16.1 أكثر المدراء الذين عملت معهم غير مؤهلين علميا.

 1.1 48.1 31.4 21.1 عهم غير جادين في عملهم.المدراء الذين عملت م أغلب

 2.3 42.1 31.4 23.6 جل المدراء الذين عملت معهم ليسوا أمناء على الصالح العام.

 2.6 23.1 33.1 41.4 إن المسؤولين اليوم ال يهمهم إال بتحقي  مصالحهم الخاصة.

 2.6 24.3 31.1 33.3 المسؤولون اليوم ال يهتمون بالعدل واإلنصاف بين الموظفين.

 2.6 34.4 42.4 21.1 المسؤولين الذين عرفتهم ال يعملون في مجال تخصصهم. أغلب

 2.6 21.2 32.4 31.1 المسؤولون اليوم ال يعرفون أهم أهداف المؤسسات التي يديرونها

 2.6 24.6 21.1 43.1 بعر المسؤولين والمدراء تقودهم شلل وعصابات مستفيدة ماديا.

 2.6 31.1 36.6 21.1 اء الذين عملت معهم غير متخصصين في اإلدارةالمدر أغلب

 ( .311العينة كان ) ألفرادالمجموع الكلي 

 ( أفراد.1-6عن هذه الفقرات ولقد تراو  عددهم من) االذين لم يجيبو اختلف عدد األشخاص* 

ف ن المجموع يكون في  ** لقد نام الباحث بمعاملة كل فقرة على أساس أنها تمثل متغيرا مستقو، لذا

 نهاية كل صف .

 

وقد يكو  م  الطبيعي أال يتصف أولئك المدراء باسأمانة والعدل      
واإلنصاف بي  الموظفي  إذا ما كانوا غير مؤهلي  علميا وغير جادي  
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%( م  المبحوثي  أ  مدراءهم 11وفرديي  وأنانيي ...الخ، وم  هنا أكد )
واإلنصاف، وما يؤكد اغتراب المدراء م   غير أمناء وال يتصفو  بالعدل

عملوا   %( م  العينة يرو  أ  المدراء الذي63وجهة نظر المبحوثي  أ  )
%( م  المبحوثي  يرو  أ  11أ  )و معهم ال يعملو  في مجال تخصصهم، 

المدراء الذي  عملوا معهم ال يعرفو  أهداف مؤسساتهم التي يديرونها، وأ  
هم تقودهم شلل وعصابات مستفيدة ماليا، وأ  %( يؤكدو  أ  مدراء13)
ليسوا اختصاصيي  في اإلدارة أو في مجال %( يؤكدو  أ  مدراءهم 66)

 . الخدمة التي تقدمها تلك اإلدارة
 

المبحوثي  غير راضي  ع  المدراء  أغلب  إمما تقدم يمك  القول:       
دارتهأمانتهم وجديتهم في العمل مستوى والمسؤولي  وع   لشؤو  اإلدارية ل موا 

هم يرى أ  المدراء الذي  عملوا معهم في أغلبوالمالية بالمؤسسة، كما أ  
مجال اإلدارة وعايشوهم أثناء فترة إدارتهم لتلك المؤسسة التي يعمل بها أفراد 
العينة كانوا مغتربي  ع  تلك المؤسسات ولم يكونوا مختصي  علميا في 

سأخطر م  ذلك أ  نسبة كبيرة م  ، وربما امجال العمل الذ. يديرونه
المبحوثي  يرو  أ  المسؤولي  بالمؤسسة تقودهم شلل وعصابات مصلحة 
دارة للمؤسسة، مما يشير بجالء إلى االرتباك الواضح  تؤثر في قراراتهم وا 

 الذ. تعاني منه العديد م  المؤسسات التي ينتمي المبحوثو  لها.   
 
 

 :المساوا  لدى الموظف العامسادسا. تنامي شعور الحرمان وعدم 
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التي سعت إلى تفسير الفساد اإلدار. على أهمية  (*)تؤكد الدراسات      
متغير شعور الموظفي  بالحرما  وعدم المساواة بينهم وبي  زمالئهم في 
العمل، م  حيث حصولهم على حقوقهم ورضاهم ع  عملهم وع  مستوى 

هذا المتغير فقد قرر الباحث تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ونظرا سأهمية 
اعتماده م  ضم  المتغيرات المستقلة بهذه الدراسة، وسأنه متغير متعدد 

على  اإلطالعاسأبعاد بحيث يصعب قياسه م  خالل سؤال واحد، وبعد 
بعض المقاييس اسأخرى مثل مقاييس االغتراب الوظيفي والتكيف االجتماعي 

س هذه الخاصية، ولقد صيغ هذه والطموح...إلخ، طور الباحث مقياسا لقيا
( فقرات موجبة والباقي مصاغة بشكل 5( فقرة، كا  منها )21المقياس في )

سالب، وكلما زادت الدرجة التي يتحصل عليها الفرد زاد مقدار اكتسابه 
 (.1-44للخاصية، والمقياس في صورته النهائية كما في جدول )

 
الستكشافية( سأداة الدراسة عموما، وم  خالل الدراسة االسترشادية)ا   

( 1.81تحصل هذا المقياس على ثبات بواسطة معامل كربماخ الفا يعادل)
ويعتبر ثباتا مقبوال إذا ما وضع في االعتبار حجم العينة، وفيما يلي عرض 

 للخصائص الوصفية لهذه الخاصية:
 
 
 

 :  المساوامقيا  الشعور بالحرمان وعدم  ( يلخص لخصائص1-33جدول)         

 القيمة  الخاصية     

 213 المجيبون عن المقياس 

 26 لم يجيب عن المقياس 
 24.62 المتوس  الحسابي

 24.11 الوسي 

                                                 
(*)

، حسين 113، عماد الدين نجم 2182منصور ومصبا  يونس يمن هذه الدراسات انظر دراسة كل من: عل  

 .1116ازويل 
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 4.11 االنحراف المعياري
 22.11 التباين
 1.11 االلتواء

 
 

نجد أ  متوسط أفراد العينة على  الساب  عند إمعا  النظر في الجدول   
( درجة مع العلم أ  14.61وعدم المساواة قد بلغ ) مقياس الشعور بالحرما 

، وبهذا فإ  اسأفراد يمتلكو  )*((14المتوسط النظر. للمقياس يعادل )
الخاصية المقيسة وهي الشعور بالحرما  وعدم المساواة، وم  خالل اختبار 

T   لعينة واحدة تبّي  أ  الفرق بي  المتوسطي  دال أ. حقيقي، مما يؤكد أ
= Tية موجودة فعال عند أفراد العينة حيث بلغت قيمة )هذه الخاص

181،بدرجة حرية =1.21
 (.1.15،وهي دالة عند مستوى داللة (**)

 
( مدى شعور اسأفراد بالحرما  وعدم 1-44يتضح م  خالل الجدول )     

الرضا عما حققوه م  أهدافهم وعما يدور في مؤسساتهم اإلدارية، وعدم 
أعمالهم الحالية فقد بلغت نسبة م  يقولوا بأنهم لم السعادة واالرتياح في 

%( على أنهم 11%( في مقابل أكد)14يحصلوا على حقوقهم الوظيفية )
%( 63غير راضي  على مستوى أدائهم للعمل المكلفي  به، إضافة إلى أ  )

غير راضي  ع  المستوى الذ. حققوه م  طموحاتهم وأهدافهم، مما يشير 
لعينة لديهم طموح عاٍل ورغبة في اإلنجاز، كما أ  إلى أ  أغلب أفراد ا

البيانات تؤكد أ  هنالك نسبة كبيرة م  أفراد العينة يعانو  م  مشكلة عدم 
الرضا ع  أوضاعهم، إضافة إلى شعور بالحرما  م  الحقوق الوظيفية، 
كما تشير إلى وجود شعور كبير بعدم العدالة في التوزيع إذا يعتقدو  أ  

                                                 
)*(
ف ذا كانت اإلجابات )مواف    ،نات  نسمة مجموع رمز اإلجابات على عددها هو يا المتوسط النظري للمق 

( لذا 21( وعدد الفقرات )1(=)3 / 3+1+2( إذا المتوس  النظري يساوي ) 3، غير مواف 1، مواف 2بشدة 

 (.14ن المتوس  النظري يساوي)ف 
)**(
 (.N-1درجة الحرية بهذا االختبار هي ) 
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ير هم م  يظفرو  بالنصيب اسأوفر م  تلك االمتيازات الوظيفية، أقارب المد
وربما هذا كله ما جعل نسبة م  يشعرو  بأنهم غرباء في المؤسسة التي 

%(، وفي الوقت نفسه يفسر االتجاه 51يعملو  بها عالية حيث وصلت إلى)
 السلبي حيال المؤسسة والمدراء التي يرأسونهم في العمل.  

 
 وزيع المبحوثين على مقياس الشعور بالحرمان وعدم المساواة :( ت2-44جدول )

 أوافق العبارات

 بشد 
 أوافق

غير 

 موافق

غير 

 مبين

 2.6 36.1 41.1 21.4 .سعيد ومرتاح في عملي الحالي

 2.6 48.1 31.2 14.2 .من هذه الوظيفة يعن مستوى دلخل راض  

 2.1 13.8 11.1 8.1 .على جميع حقوقي في هذه الوظيفة قد تحصلت  

 3.2 21.2 81.8 11.1 .للعمل المكلف به بهذه الوظيفة ئيعلى مستوى أدا راض  

 3.6 63.1 21.2 6.1 . يوأهداف يعن المستوى الذي حققته من طموحات راض  

إلى  الم أتحصل عليه صن زمقائي قد حصلوا على فرأشعر بأ

 .اآلن
46.1 21.4 11.8 6.1 

 2.1 24.6 24.6 41.1 بهذه المؤسسة. لوظيفيةا يشعر بأني محروم من أهم حقوقأ

أقارب المدير هم وحدهم من يحصلون على أكثر من حقوقهم في 

 المؤسسة.
81.2 28.2 21.4 3.2 

دالخل  فهم ما يجري من حوليأشعر باني غريب في عملي وال أ

 المؤسسة.
81.6 1.4 21.1 2.1 

 2.1 22.3 28.6 41.2 يها.فكره العمل أمتضايق من هذه المؤسسة لدرجة أني أصبحت 

 2.1 31.2 28.2 33.1 إلى وظيفة ألخرى. ما فكرت في االنتقال من وظيفتي اكثير

لدي العديد من المقاحظات السلبية على سير العمل في 

 مؤسستي.
21.4 36.6 31.2 2.1 

 
 
%( م  16نجد أ  ما نسبتهم ) (3-44)وم  خالل معطيات جدول    

لة الشعور بالحرما  وعدم الرضا والشعور بعدم المبحوثي  يعانو  م  مشك
العدالة وعدم االنسجام في العمل، وأنهم غير راضي  ع  المستوى الذ. 

( 12حققوه م  طموحاتهم المادية، فنجد هؤالء اسأفراد قد زادت درجاتهم ع  )
درجة، وهي بداية الفئة المتوسطة لدرجات اسأفراد، أما نسبة م  يعانو  

هذه المشكلة )الشعور بالحرما  وعدم الرضا( فقد بشكل كبير م  
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%( م  المبحوثي ، وال يبدو أ  هذه النسبة بسيطة، خاصة وأنها 38بلغت)
تمثل اسأكثر شعورا بالحرما  بي  الموظفي ، ومع افتراض أ  عامة الناس 
لديهم درجة م  الشعور بالحرما ، لك  الباحث يعتقد أ  المستوى المقبول 

ال يتعدى الحد المتوسط، فقد تبّي  أ  الدرجات التي أحرزتها  م  هذا الشعور
( درجة 34-11هذه الفئة م  الموظفي  على مقياس الفساد قد تراوحت بي  )

 أ. أنها أعلى م  المتوسط الحسابي للمقياس. 
 

 مبوبة المساوا درجة مقيا  الشعور بالحرمان وعدم (3-33جدول )

 النسبة التكرار الدرجة  

13-11 41 18.2 
21-26 121 31.1 
21-34 116 31.8 

 11.6 213 مجموع المجيبون 
 1.4 26 غير مبين

 111.1 311 المجموع الكلي 

 
 

وم  خالل المقارنة بي  الذكور واإلناث في مدى اكتساب هذه الخاصية     
أ  الفرق بي  متوسط الذكور ومتوسط اإلناث دال  T.Testتبّي  م  اختبار 

( وهي دالة 4.11) Tا  الفرق لصالح الذكور حيث بلغت قيمة إحصائيا وك
، وهذا ما يشير بجالء إلى )*((182( بدرجة حرية)1.12عند مستوى داللة )

أ  الذكور أكثر شعورا بالحرما  م  اإلناث وربما يفسر ذلك م  واقع 
الضغوط االجتماعية التي يتعرض لها الرجال باعتبارهم العائلي  سأسرهم، 

ك  أ  يرجع ذلك إلى الفارق في مستوى الطموح وطبيعة العمل الذ. كما يم

                                                 
)*(
، وألن المجيبين على مقياس ختبار أشتمل على عينتينن اال( ألN-2ذا المعامل هي )درجة الحرية له  

 .182لذا ف ن درجة الحرية تساوي  183الشعور بالحرمان عددهم 
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يتقلده كل م  الرجال والنساء في واقع مجتمع الدراسة، وغيرها م  
 االعتبارات االجتماعية الثقافية اسأخرى.

 
 ONE WAYكما تبي  م  خالل تحليل التباي  اسأحاد. )      

ANOVAت الدخل فيما يتعلق ( أ  هنالك فروق دالة إحصائيا بي  فئا
بالشعور بالحرما  فقد تبّي  أ  اسأقل دخال أكثر شعورا بالحرما  وعدم 

( تحصلوا على 114)سأقل دخال أ. التي دخولها أقل م  العدالة، فالفئة ا
-115متوسطات أعلى على مقياس الحرما  م  الفئة التي دخلها تراوح بي )

، وهي دالة عند 181ساو. ( بدرجة حرية ت1.14) F( حيث بلغت قيمة 453
(، وقد يكو  هذا منطقيا، سأ  أصحاب الدخول اسأقل أكثر 1.12مستوى )

عجزا ع  تحقيق أهدافهم وطموحاتهم مما يجعلهم أقل رضا وأكثر شعورا 
 بعدم المساواة باآلخري  م  ثم الشعور بالحرما .
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 سابعا. مؤشرات الفساد اإلداري بمجتمع الدراسة: 

سنتناول في هذا الجزء أهم مؤشرات وأبعاد الفساد اإلدار. بمجتمع        
الدراسة وهي تتجلى في مدى انتشار الفساد اإلدار. في مجتمع الدراسة 

سأسباب وأهم أنماط أو صور الفساد اسأكثر انتشارا، ثم االهتمام بأهم ا
والعوامل التي تؤد. إلى اندفاع اسأفراد نحو الفساد اإلدار.، يليها نعرض 
أهم اآلثار السلبية للفساد اإلدار. م  وجهة نظر المبحوثي ، بعد ذلك 
نعرض أهم خصائص وأبعاد مقياس الفساد اإلدار. والذ. تم تطبيقه على 

بحوثو  لعالج هذه المبحوثي ، وأخيرا نعرض أهم االقتراحات التي قدمها الم
 المشكلة، هذا وسيتم االستشهاد بآراء واتجاهات الخبراء في هذا الصدد.

 
 
 
 . حجم انتشار الفساد اإلداري:1
 ( حجم انتشار الفساد من وجهة نظر المبحوثين:1.1)

لقد حاول الباحث التعرف على حجم انتشار الفساد اإلدار. في مجتمع       
عددة فلقد تم طرح سؤال على أفراد عينتي الدراسة م  خالل مؤشرات مت

الدراسة )اسأصلية وعينة الخبراء( حول مدى انتشار الفساد في مجتمع 
%( م  54الدراسة فتبّي  م  خالل استطالع رأ. عينة الموظفي  أ  )

المبحوثي  قد أكدوا على أ  الفساد منتشر بشكل كبير جدا في مجتمع 
الفساد منتشر بشكل كبير في مجتمع %( على أ  18.8الدراسة، كما أكد )

%( يؤكدو  انتشار هذه الظاهرة في القطاع العام 83الدراسة وبهذا فإ  )
%( أ  الفساد منتشر 25بمجتمع الدراسة، في المقابل أفاد ما يقارب ع  )

 بشكل ضعيف في هذا المجتمع.
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  نظر المبحوثين:من وجهة  المرج بشعبية اإلداري الفساد انتشار( توزيع 35جدول )   

 النسبة التكرارات االتجاه

 83.1 166 جدا كبير
 21.1 11 كبير
 13.6 42 ضعيف
 1.1 3 جدا ضعيف
 1.6 8 تماما منعدم

 11.1 318 مجموع المجيبون
 1.3 4 غير مبين

 111.1 311 المجموع الكلي
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 اإلداري بمجتمع الدراسة من وجهة نظر المبحوثين ( حجم الفساد12شكل )     
 

وكمؤشر أخرى على مدى انتشار الفساد اإلدار. في مجتمع الدراسة،      
هو معرفة أ. القطاعات العامة ينتشر فيها الفساد اإلدار. أكثر م  غيرها، 
حيث يشكل هذا المحور أحد اسأهداف الوصفية للدراسة، وم  هنا طرح 
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تحقيق هذا الهدف، فقد قدم للمبحوث مجموعة م  القطاعات الباحث سؤاال ل
والمؤسسات العامة م  أجل تقييم مدى انتشار الفساد في كل منها، وتركت 

(، ولقد تبّي  عند تفريغ 46له خيارات لإلجابة كما هي مبينه في الجدول)
 ،أكثر القطاعات معاناة  م  انتشار الفساد فيها الصحةالبيانات أ  قطاع 

حيث بلغت نسبة م  قالوا أ  الفساد منتشر جدا بهذي   التعليمه قطاع يلي
%(، وبهذا فقد حاز قطاعا الصحة 58%، 61القطاعي  على التوالي)

والتعليم الترتيب اسأول والثاني على مستوى العشري  قطاع التي أهتم بها 
 الباحث. 

 
 

لعمراني حيث واإلسكا  والتخطيط ا المرافقيلي هذي  القطاعي  قطاع      
%(، وبذلك جاء في الترتيب 52بلغت نسبة م  أكد انتشار الفساد فيه حوالي)

حيث  العاملة قطاع القومجاء  الترتيب الرابعالثالث، يليه مباشرة  وفي 
جاء قطاع  المرتبة الخامسة%(، في 48تحصل على نسبة تأكيد بلغت)

نتشرا جدا في هذا %( أ  الفساد م45حيث أكد ما يعادل) النقل والمواصالت
حيث تحصل  الصناعةفقد جاء قطاع  الترتيب السادسالقطاع، أما في 

 %(.45على نسبة تأكيد انتشار الفساد بلغت)
 

على نحو ما تقدم فإ  الست قطاعات اسأكثر فسادا في مجتمع الدراسة       
 هي على التوالي) الصحة، التعليم، المرافق واإلسكا ، القوى العاملة، النقل

لفساد بهذه والمواصالت، والصناعة( وقد تراوحت نسبة التأكيد على انتشار ا
م  القطاعات  هي المجموعة األولى%(. هذه 61-45القطاعات ما بي )

اسأكثر انتشارا للفساد م  وجهة نظر عينة الموظفي  بمجتمع الدراسة، أما 
مل )أمانات والتي ينتشر فيها الفساد بشكل متوسط فهي تش المجموعة الثانية
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المؤتمرات، واالقتصاد والتجارة، والزراعة، والبلدية والحرس البلد.، والبريد 
واالتصاالت، والخزانة والمالية( ولقد تراوحت نسبة تأكيد أفراد العينة على 

 %(. 45-%33انتشار الفساد فيها ما بي  )
 

ين في انتشار ( توزيع القطاعات العامة بمجتمع الدراسة حسب آراء المبحوث42جدول)
 الفساد فيها:

 الترتيب القحاعات والمؤسسات
منتشر 

 جدا
 منتشر

منتشر 

إلى حد 

 ما

غير 

 منتشر

غير 

منتشر 

 أبدا

 3.2 1.6 16.1 18.1 62.1 1 الصحة

 3.6 1.6 22.3 13.1 81.6 2 التعليم

 3.6 1.1 22.1 21.4 81.8 3 )اإلسكان والتخطي  العمراني(المراف 

 1.1 3.2 21.4 22.1 41.2 4 ةأمانة القوى العامل

 3.1 3.6 22.1 21.4 48.3 8 النقل والمواصوت

 3.6 3.1 21.1 22.1 48.1 6 الصناعة

 2.6 2.3 21.1 21.2 44.1 1 أمانات المؤتمرات الشعبية

 4.2 3.2 23.6 23.3 41.1 1 االنتصاد والتجارة

 8.2 11.4 21.1 13.6 31.2 1 البنوك والمؤسسات المالية

 3.2 4.8 21.1 31.1 31.2 11 اعةالزر

 2.1 4.2 28.2 23.1 36.1 11 البلدية والحرس البلدي

 8.1 16.8 22.1 11.1 33.3 12 البريد واالتصاالت

 3.6 8.1 24.3 21.1 32.1 13 الخزانة والمالية

 4.1 1.1 23.1 26.1 31.4 14 مؤسسة الكهرباء

 3.6 4.2 31.1 22.1 21.1 18 األمن والعدل

 8.2 6.1 28.1 33.3 22.1 16 اب والرياضةالشب

 1.1 1.1 22.3 23.3 21.1 11 العونات الخارجية

 8.1 1.4 31.2 11.8 21.4 11 األمن الداخلي والخارجي

 3.6 1.1 31.2 26.8 11.4 11 القضاء والنيابة

 4.8 13.3 32.1 21.1 18.2 21 الجوازات والجنسية

   
 
سأقل فسادا فقد اشتملت على ) مؤسسة وهي ا أما المجموعة الثالثة   

الكهرباء، واسأم  والعدل، والشباب والرياضة، والعالقات الخارجية، واسأم  
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الداخلي والخارجي، والقضاء والنيابة، وأخيرا الجوازات والجنسية(، ولقد 
 %( .32-21تراوحت نسبة التأكيد على انتشار الفساد فيها ما بي  )

 
 

كمؤشر على انتشار الفساد اهتم الباحث بتقييم عدد م  ناحية أخرى و       
م  الوظائف العامة واسأدوار الوظيفية االستراتيجية في مجتمع الدراسة 
لمعرفة في أ. تلك اسأدوار ينتشر الفساد اإلدار. أكثر م  غيرها وفقا لوجهة 
نظر المبحوثي  بحكم تعاملهم اليومي مع اإلدارة واالحتكاك المستمر مع هذه 

دوار والوظائف، وم  خالل سؤال وضع في االستمارة حصلنا على اسأ
( الذ. يبّي  أ  مشكلة الفساد تتفاقم في قمة الهرم اإلدار. حيث 41الجدول)

السلطة والمال وحرية التصرف واإلفالت بسهولة م  العقاب في ظل غياب 
 والمصالح بي  الشخصيات القيادية. القانو  جراء سيادة عالقات القرابة

 
جليا إذا ما عرفنا أ  أمناء اللجا  الشعبية قد حازوا الترتيب  هذاويبدو      

%( م  أفراد العينة أ  الفساد ينتشر 61اسأول في انتشار الفساد إذ يرى )
يأتي المراقبو   الترتيب الثانيبي  هذه الشريحة انتشارا كبيرا جدا، يلهم وفي 

%( ويلي هذه الفئة المسؤولة 56)الماليو  إذ حصلوا على نسبة تأكيد تعادل
ماليا، يأتي الجزء المكمل لهم وهم المدراء والمدراء الماليو ، حيث حازوا 

 .الترتيب الثال 
    

مدراء المخاز  والمشرفو  على  المرتبة الرابعةيليهم مباشرة وفي       
 وتخرجلمؤسسة ل استالم وتسليم المعدات واآلالت وكل اسأغراض التي تدخل

، ويبدو جليا ارتباط هذه الشرائح اسأربعة بعض ببعض في ارتكاب اهمن
الفساد اإلدار.، فلكي ُيفسد اسأمي  ال بد له م  موافقة المراقب المالي أوال ثم 
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المدير اإلدار. والمالي وم  ثم مدير المخاز  فالمراقب المالي الذ. يسمح 
قية )بخاصة بمرور المعامل وا   كانت غير مطابقة للواقع أو غير منط

الفواتير والعقود...الخ( والمدير المالي هو م  سيعد هذه اإلجراءات اإلدارية 
وم  بعد الصرف )خاصة إ  كانت الصفقة مشتريات بأسعار غير صحية( 
يأتي دور مدير المخاز  لُيدخل ويستلم هذه السلع أو المعدات التي تم شراؤها 

 بأسعار غير مناسبة أو بشكل غير قانوني.
 
هذه هي المجموع اسأولى م  المه  أو اسأدوار التي ينتشر فيها الفساد      

اإلدار. بشكل أكبر م  غيرها، أو ذات المعدالت العالية م  الفساد، أما 
%(، 36المجموع الثانية فقد اشتملت على المحاسبي  وموظفي الخزانة )

كاترة %(،والد33%( والموظفي  العامي )34والمدرسي  ومدراء المدرسة)
المجموع األخيرة %(. أما 31والممرضي  والصيادلة والفنيي  المساعدي )

%(، 11وهي اسأقل فسادا فقد اشتملت على المهندسي  والمشرفي  الفنيي )
%( 28.4%(، وأساتذة الجامعة)11والمستشاري  القانونيي  والمحامي )

 %(.   21.5وموظفي االستقبال )
 

أ  الفساد اإلدار. منتشر أو مستشٍر في  وبهذا فإنه يمك  استنتاج     
كل الوظائف السابقة غير أ  بعضها يتسم بمعدالت أعلى م  الفساد بحكم 
السلطة الممنوحة للقائمي  بتلك اسأدوار وبحكم عالقاتهم وتبادل المنافع العينة 
والمادية مع غيرهم م  المسؤولي  خاصة م  المراقبي  الماليي  والمسؤولي  

  . القانونيي
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( حجم انتشار الفساد في أهم الوظائف العامة من وجهة نظر عينة 42جدول)

 الموظفين:
 الترتيب *الوظيفة

كبير 

 جدا
 ضعيف متوسط كبير

ضعيف 

 جدا

 3.2 1.3 9.1 19.1 22.9 1 الشعبية أمناء اللجان

 2.3 3.1 12.1 11.9 52.3 2 المراقبون الماليون

 3.2 5.1 11.1 25.2 32.1 3 الماليونوالمدراء المدراء 

 1.9 12.2 13.2 11.1 31.2 3 مدراء المخازن

 12.2 12.2 22.9 15.1 35.1 5 المحاسبون وموظفو الخزانة

 2.5 13.2 22.3 19.2 33.2 2 المدرسون ومدراء المدار 

 11.2 12.2 25.2 12.2 33.3 9 الموظفون العاديون

 5.1 11.2 23.2 23.1 32.1 1 الفنيون والصيادلةوالدكاتر  والممرضون 

 3.2 12.2 13.2 32.1 21.5 1 المهندسون والمشرفون

 5.5 19.1 21.3 22.9 22.3 12 المستشارون القانونيون

 9.3 12.1 33.2 11.1 11.3 11 أساتذ  الجامعة

 12.3 21.9 22.1 22.2 19.5 12 (االسكرتري)واألرشيف موظفو االستقبال 

 جابة ع  فقرات هذا المتغير لذا قد ال تصل النسبة إلى اختلف عدد م  امتنعوا ع  اإل
(211.1.)% 

 
 ( حجم انتشار الفساد من وجهة نظر الخبراء:2.1)

%( م  الخبراء قد أكدوا على أ  43أما ع  عينة الخبراء فقد تبي  أ  )   
%( منها أ  33الفساد مستفحل في المجتمع الليبي بصفة عامة كما أكد )

%( م  51ل كبير في المجتمع الليبي، هذا ولقد أكد )الفساد منتشر بشك
 جميع القطاعات العامة بالمجتمع الليبي . عينة الخبراء أ  الفساد ينتشر في

 
ولقد اهتم الباحث بمعرفة مدى انتشار الفساد بمجتمع الدراسة مقارنة     

. بباقي المجتمعات المحلية بالمجتمع الليبي بهدف تحديد حجم الفساد اإلدار 
كما  -بمجتمع الدراسة، وم  خالل سؤال الخبراء ع  هذه القضية اتضح 

%( م  الخبراء يرو  أ  مجتمع الدراسة 15أ  ) -(3-48يبدو م  جدول)



328 

 

يحتل الترتيب الثالث م  حيث الفساد مقارنة بباقي المجتمعات المحلية 
اسأخرى، في حي  بلغت نسبة م  رأوا أ  مجتمع الدراسة يحتل المرتبة 

%( في مقابل ذلك لم تتعد نسبة م  يعتقدو  أ  مجتمع 21.5سأولى حوالي)ا
%(، على أ. حال، بلغت نسبة م  1.5الدراسة يحتل المرتبة اسأخيرة ع  )

يرو  أ  ترتيب مجتمع الدراسة حسب حجم الفساد مقارنة بباقي المجتمعات 
الء إلى %( مما يشير بج51.5اسأخرى تتراوح م  اسأولى إلى الثالثة حوالي)
 مدى تفاقم المشكلة في هذا المجتمع المحلي.

 
 

 ( مدى انتشار2-41(                                                   جدول)1-41جدول)                  

 :                                      الفساد في نطاعات المجتمع الليبي:                                                      الليبي بالمجتمع الفساد انتشار 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 المرج شعبية مرتبة( 3-41جدول )
 : الفساد انتشار حسب األخرى الشعبيات بين

 النسبة التكرار الترتيب

 17.5 7 األولى
 15.0 6 الثانية

 25.0 10 الثالثة

 10.0 4 الرابعة
 12.5 5 الخامسة
 7.5 3 السادسة

 10.0 4 األخيرة نبل ما
 2.5 1 األخيرة
 100.0 40 ليالمجموع الك

 

 االتجاه
التكرا

 ر
 النسبة

 42.5 17 جدا كبير
 32.5 13 كبير
 17.5 7 متوس 

 ستطيعأ ال
 التقرير

3 7.5 

 100.0 40 المجموع

 النسبة التكرار االتجاه

 50.0 20 أواف 

 ما حد إلى أواف 
14 35.0 

 15.0 6 أواف  ال

 100.0 40 المجموع
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( يتضح أ  هناك تصنيف جديد للقطاعات م  41وم  خالل جدول )    

وجهة نظر الخبراء الذي  اعتمد عليهم الباحث في تقييم مدى انتشار الفساد 
في تلك القطاعات اإلدارية، وهذا التصنيف يختلف ع  ذلك الذ. انتهينا إليه 

ذ. تحصل فيها قطاع الصحة م  خالل تحليل آراء الموظفي  ففي الوقت ال
على الترتيب اسأول بالنسبة للموظفي  تحصل على الترتيب الرابع بالنسبة 
لعينة الخبراء، أما الترتيب اسأول بالنسبة للخبراء فقد تحصل عليه قطاع 

 .(1.1النقل والمواصالت حيث بلغ متوسطها )
 

(، وفي 1.4يليها أمانات المؤتمرات الشعبية بمتوسط درجات بلغ)      
(، أما المرتبة 1.1المرتبة الثالثة جاء قطاع البلدية والحرس البلد. بمتوسط)

الرابعة فقد حازت عليها ثالثة قطاعات هي الصحة، المرافق واإلسكا ، 
م  القطاعات اسأكثر فسادا  المجموعة األولىالزراعة، وبهذا فإ  هذه هي 

شمل كل م  أمانة النقل في مجتمع الدراسة، م  وجهة عينة الخبراء، وهي ت
والمواصالت، وأمانات المؤتمرات الشعبية، والبلدية والحرس البلد.، 

 والصحة، والمرافق واإلسكا ، والزراعة. 
 

فتشمل مجموعة أخرى م  القطاعات هي قطاع  المجموعة الثانيةأما     
(، والخزانة 6.8(، وقطاع االقتصاد والتجارة )6.1القوى العاملة )

( والتعليم والصناعة ومؤسسة الكهرباء، جميعها تحصلت على 6.5)والمالية
(، أما باقي القطاعات فهي م  وجهة 6.4نفس المتوسط الحسابي حيث بلغ)

المجموعة نظر الخبراء اسأقل فسادا م  القطاعات التي سبق ذكرها، وهي 
وتشمل قطاع الشباب والرياضة، واسأم  الداخلي والخارجي بمتوسط  الثالثة

(، ثم البنوك والمؤسسات المالية، واسأم  والعدل بمتوسط 5.8ساٍو بلغ )مت
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(، يليه العالقات 5.2(، والبريد واالتصاالت بمتوسط بلغ )5.3متساٍو بلغ)
( وأخيرا الجوازات والجنسية بمتوسط 4.1( ثم القضاء والنيابة )4.8الخارجية)

(4.4. ) 
 

العامي  مع الخبراء في  ونظرا الختالف جمهور البحث م  الموظفي      
هذا الخضم وعدم اتفاقهم في تصنيف أ. القطاعات أكثر فسادا، عليه يحتاج 
نه وم  خالل معايشة الباحث  الباحث إلى أ  يعتمد أحد الرأيي  وتبنيه، وا 
لمجتمع الدراسة، م  جهة، وبناء  على درجة احتكاك كل م  الخبراء 

أ  الموظفي  أكثر إطالعا على والموظفي  العامي  باإلدارة، حيث يبدو 
الجانب الخفي لإلدارة م  الخبراء، عليه يقترح الباحث اعتماد وجهة النظر 
اسأولى والتي قال بها جمهور المبحوثي  م  الموظفي  العامي ، مع التحفظ 

 على آراء الخبراء في هذا المجال. 
 
من وجهة نظر  ( متوسط الفساد اإلداري بالقطاعات بمجتمع الدراسة43جدول)   

 الخبراء: 
 االنحراف المعياري المتوس  الترتيب القطاعات والمؤسسات

 2.64 1.1 1 النقل والمواصوت 

 2.14 1.4 2 أمانات المؤتمرات الشعبية 

 2.11 1.2 3  البلدية والحرس البلدي

 المراف )اإلسكان والتخطي 

 العمراني(
4 1.1 2.18 

 2.83 1.1 4 الصحة    

 2.11 1.1 4  الزراعة

 2.11 6.1 1  أمانة القوى العاملة

 2.43 6.1 1 االنتصاد والتجارة 

 2.11 6.8 1 الخزانة والمالية      

 2.61 6.4 11 التعليم     

 2.88 6.4 11  الصناعة

 2.11 6.4 11  مؤسسة الكهرباء
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 االنحراف المعياري المتوس  الترتيب القطاعات والمؤسسات

 3.14 8.1 13 الشباب والرياضة

 3.12 8.3 14 األمن الداخلي والخارجي

 2.81 8.3 14 ألمن والعدل ا

 2.11 8.3 14 البنوك والمؤسسات المالية 

 2.16 8.1 11  البريد واالتصاالت

 2.11 4.1 11 العونات الخارجية

 2.83 4.1 11 القضاء والنيابة

 2.61 4.4 21 الجوازات والجنسية

 
 
 . أكثر أنماط الفساد اإلداري انتشارا في مجتمع الدراسة:2

أهداف هذه الدراسة التعرف على أبرز صور أو أنماط الفساد  م  بي      
اإلدار. اسأكثر انتشارا في مجتمع الدراسة، ولتحقيق هذا الهدف طرح الباحث 
سؤال على المبحوثي  في العينتي  )الموظفي  والخبراء( لتحديد أ. أنماط 

 في مجتمع الدراسة م  وجهة نظرهم. الفساد أكثر انتشارا
 

تبّي  بعد تفريغ بيانات العينة اسأصلية أ  أكثر صور الفساد  عموما،    
على أداء المهنة  استخدام المعدات واآلالت المساعدةاإلدار. انتشارا هي 

م  قبيل السيارات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وما في حكمها م  آالت يمك  
الترتيب  االستفادة منها أو بيعها واالستحواذ على ثمنها، يلي هذا النمط في

بشكل مباشر أو غير مباشر  العامة اختالس األموالتأكيد أفراد العينة أ  
،  ساءة التصرف في المال العاميأخذ الترتيب الثاني، كما أكدوا على أ  

في أداء الدور والتهرب م  السؤولية تأخذ على  واإلهمال والت ّيب والتقصير
سرقة المواد تيب الخامس فقد جاء التوالي الترتيب الثالث والرابع أما في التر 

وبهذا فإ  أفراد العينة يرو  أ  هذه  امة،التابعة للجهة الع الخام والقرطاسية
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الخمسة أنماط م  الفساد هي اسأكثر انتشارا في مجتمع الدراسة حيث 
 %( .11 -%61)    تراوحت نسبة التأكيد على أنها منتشرة جدا ما بي 

هي اسأقل انتشارا مقارنة بالمجموعة اسأولى، أو و  المجموعة الثانيةأما     
والهدايا العينية  الرشوةذات المعدل المتوسط م  االنتشار فهي تشمل 

ع  الخدمات العامة م   أخذ عموالتللمسؤولي  وأصحاب القرار، يليها 
لألقارب في منح الحوافز واإلجازات والتعيي   التحيزالمواطني ، ثم 

المعامالت  تزويرصور التحيز والتمييز القبلي، ثم وغيرها م  والعالوات..
 تفريغالرسمية مثل التقارير والفواتير الشهادات وأخر هذه المجموعة هو 

ومنحهم إجازات غير رسمية وبدو  مبرر،  بعض الموظفين من العمل
 .%(63 -83عموما تراوحت نسب التأكيد على انتشار هذه اسأنماط بي )

 فساد انتشارا بمجتمع الدراسة من وجهة العينة األصلية:( أكثر أنماط ال20جدول)
  وصور الفساد اإلداري أنماط

منتشر  

 جدا
 منتشر 

غير 

 منتشر 

 9.3 29.1 22.5 الرشو  والهدايا العينية والمالية للمسؤولين وأصحاب القرار.

 3.1 23.2 92.2 الختقا  األموال العامة بحرق مباشر  وغير مباشر .

 5.1 25.2 29.3 الخام والمعدات والقرطاسية التابعة للجهات العامة.سرقة المواد 

 13.2 22.3 21.1 لخذ عموالت عن الخدمة العامة، والتربح من الوظيفة.أ

 5.1 23.1 21.2 من المسؤولية  والتهرباإلهمال والتغيب والتقصير في أداء المهنة 

 1.9 21.2 21.2 العقاوات..الخالتحيز لألقارب في منح الحوافز واإلجازات والتعيين و

 5.2 23.1 21.1 إساء  التصرف في المال العام وتبذيره بشكل غير نافع.

اإليصاالت وتزوير المعامقات الرسمية والشهادات )العقود والفواتير 

 والصكوك والشهادات العلمية والتقارير الحبية...الخ (. ،المالية
59.3 33.2 2.1 

 2.5 31.2 52.1 العمل لوقت طويل وبدون مبرر.تفريغ بعض الموظفين من 

 11.3 35.3 33.2 إفشاء المعلومات السرية بخاصة فيما يتعلق بالعحاءات والمشاريع.

مرتبات األشباح) صرف مرتبات أو مكافآت ألشخاص إما وهميين أو 

 أموات(.
35.3 32.1 12.5 

 9.1 51.1 35.2 المشاريع الوهمية، أو استقام بعضها دون المستوى المحلوب.

تجار بالدمغات المفروضة على الخدمات العامة واالستيقاء على اإل

 ثمنها. 
32.1 31.1 22.9 

في األغراض  الوظيفة أداءعد  على االمسوالمعدات استخدام اآلليات 

 لخ(. إ)مثل السيارات والهواتف والكمبيوترات ... الشخصية
99.2 11.3 2.3 
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م  أنماط الفساد اإلدار. وهي أقل انتشارا في  ةالمجموعة األخير تبقي      
  فشاء المعلومات السرية، و)*(مرتبات اإلشباعمجتمع الدراسة، وهي تشمل 

المخطط لها في المؤسسة،  خاصة فيما يتعلق بالعطاءات والمشاريع
أو استالم بعضها دو  المستوى المطلوب م  الجودة،  المشاريع الوهمية

المفروضة والجباية المتحصلة م  تقديم  والرسوم اتاالتجار بالدم وأخيرا 
 الخدمات العامة للموطني . 

 
على هذا النحو، يمك  استخالص أ  هنالك العديد م  أنماط الفساد      

المنتشرة في مجتمع الدراسة، غير أ  هذه اسأنماط منها ما هو منتشر بشكل 
شار أو أنها كبير وأخرى منتشرة بشكل متوسط، واسأخرى ضعيفة االنت

موجودة ولك  غير شائعة في المجتمع، فالمجموعة اسأولي تشمل اختالس 
ساءة التصرف فيه، استعمال المعدات واآلالت المساعدة على  المال العام وا 
أداء الدور في قضاء المصالح الشخصية إضافة إلى التقصير واإلهمال في 

وأخذ عمالت والتزوير  أداء الدور، أما المجموعة الثانية فهي تشمل الرشوة
والتحيز لألقارب وتفريغ بعض الموظفي  م  العمل، في حي  اشتملت 
فشاء المعلومات  المجموعة الثالثة على مرتبات اسأشباح، والمشاريع الوهمية وا 
السرية للعمل واالستيالء على ثم  الضرائب والرسوم المفروضة على 

 الخدمات العامة.  
 
 

                                                 
ود لهم على   أو أنهم شخصيات وهمية ال وجمرتبات تمنح سأناس إما أنهم متوفو : هي مرتبات األشباح )*(

وذلك بناء على  ،الموظفي  بالمؤسسة ويمنحو  مرتبات شهريةو ائم العمال هم ضم  قو أرض الواقع تدرج أسماؤ 
 .ي  مغلوطة أو مزورةيملفات مزورة ومستندات غير صحيحة وقرارات تع
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الخبراء  الموظفي  العامي  أ. العينة اسأصلية، أماهذا م  وجهة نظر       
فهم أيضا شبه اجمعوا على أ  جميع صور الفساد التي ذكرت بالجدول 

أ  هذا الوجود له حجم يختلف م   غير ( موجودة في مجتمع الدراسة52)
نمط أو صورة إلى أخرى، وع  تصنيف هذه الصور أو اسأنماط لم يختلفوا 

المجموعة اسأصلية، فم  خالل النسبة المئوية نجد أ   كثيرا ع  آراء العينة
، وهي اسأكثر انتشارا، قد اشتملت على التوالي )اإلهمال والتغيب األولى

والتقصير في أداء العمل، والتحيز لألقارب واسأصدقاء، وتفريغ بعض 
ساءة التصرف  الموظفي  دو  مبرر، واستخدام اآلالت والمعدات المساعدة، وا 

 العام(.   في المال 
 
( أكثر أنماط الفساد انتشارا بمجتمع الدراسة من وجهة نظر 21جدول)  

 الخبراء:
  وصور الفساد اإلداري أنماط

منتشر  

 جدا
 منتشر 

غير 

 منتشر 

 9.5 52.2 32.2 الرشو  والهدايا العينية والمالية للمسؤولين وأصحاب القرار.

 2.5 35.2 52.5 اشر .الختقا  األموال العامة بحرق مباشر  وغير مب

 5.2 35.2 52.5 سرقة المواد الخام والمعدات والقرطاسية التابعة للجهات العامة.

 5.2 52.5 35.2 لخذ عموالت عن الخدمة العامة، والتربح من الوظيفة.أ

 5.2 25.2 25.2 من المسؤولية  والتهرباإلهمال والتغيب والتقصير في أداء المهنة 

 9.2 32.2 22.2 منح الحوافز واإلجازات والتعيين والعقاوات..الخالتحيز لألقارب في 

 5.2 39.5 55.2 إساء  التصرف في المال العام وتبذيره بشكل غير نافع.

 ،تزوير المعامقات الرسمية والشهادات )العقود والفواتير اإليصاالت المالية

 والصكوك والشهادات العلمية والتقارير الحبية...الخ (.
39.5 55.2 5.2 

 5.2 35.2 22.2 تفريغ بعض الموظفين من العمل لوقت طويل وبدون مبرر.

 12.2 32.5 35.2 إفشاء المعلومات السرية بخاصة فيما يتعلق بالعحاءات والمشاريع.

مرتبات األشباح) صرف مرتبات أو مكافآت ألشخاص إما وهميين أو 

 12.2 35.2 35.2 أموات(.

 12.2 55.2 35.2 تقام بعضها دون المستوى المحلوب.المشاريع الوهمية، أو اس

 12.2 52.2 35.2 تجار بالدمغات المفروضة على الخدمات العامة واالستيقاء على ثمنها. اإل

في األغراض  الوظيفة أداءعد  على االمسوالمعدات استخدام اآلليات 

 )مثل السيارات والهواتف والكمبيوترات ...الخ(.  الشخصية
22.2 39.5 2.5 
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فهي تشمل م  وجهة نظر الخبراء )اختالس  المجموعة الثانيةأما      
فشاء المعلومات السرية،  المال العام، سرقة المواد والمعدات والقرطاسية، وا 
ومرتبات اسأشباح، والرشوة والهدايا العينة والمالية(، في المقابل اشتملت 

مية واالتجار بالدمغات وأخذ على )التزوير والمشاريع الوه المجموعة الثالثة
 العمالت ع  الخدمات العامة(.

 
وم  خالل مقارنة تصنيف عينة الخبراء بتصنيف عينة      

الموظفي )اسأصلية( نجد أ  أفراد العينتي  يكادوا يجمعوا على أ  كل صور 
الفساد المذكورة موجودة في مجتمع الدراسة، وا   اختلفوا نسبيا في تحديد 

ل منها إال أنهم شبه اتفقوا على تصنيف اسأنماط اسأكثر حجم انتشار ك
انتشارا، حيث اتفق أفراد العينتي  أ  اإلهمال والتغيب والتقصير في أداء 
ساءة التصرف  العمل واستخدام اآلالت والمعدات المساعدة على أداء الدور وا 
، في المال العام هي أكثر صور الفساد اإلدار. انتشارا في مجتمع الدراسة

فقد اتفقوا على أنها تشتمل على الرشوة والهدايا  للمجموع الثانيةأما بالنسبة 
فقد اتفق  المجموعة الثالثةالعينة والمالية المقدمة للمسؤولي ، أما فيما يخص 

أفراد العينتي  على أنها تتضم  المشاريع الوهمية وأخذ عموالت ع  
 الخدمات العامة الممنوحة للمواطني  مجانا. 

 
 
 . عوامل الفساد اإلداري بمجتمع الدراسة:  3

لقد استخلص الباحث عدد م  العوامل التي أكدت الدراسات السابقة      
على أهميتها في تفسير الفساد اإلدار.، ولقد تم عرضها على عينة الموظفي  
سأخذ آرائهم في مدى أهمية كل منها ومعرفة أكثرها تأثيرا في الظاهرة 

ولقد صنفت هذه المتغيرات في مجموعتي  هما العوامل  بمجتمع الدراسة،
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االجتماعية والثقافية والعوامل االقتصادية واإلدارية، ولتحقيق هذا الهدف تم 
لمعرفة مدى مصدقية   Factor Analysisاستخدام تقنية التحليل العاملي 

أ  تكو  هنالك مجموعتا  م  العوامل) العوامل االجتماعية والعوامل 
ادية( ومدى تشبع كل متغير على كل م  العاملي  وبذلك يتحدد االقتص

انتماء المتغير للعامل فإ  كا  تشبع المتغير على العامل اسأول أكبر يعني 
ذلك أنه ينتمي إليه ويدخل ضمنه والعكس بالعكس، وبهذا نكو  قد تمكنا م  
ه تصنيف المتغيرات المتعددة ودمجها في عامل واحد أ. قمنا بنمذجة هذ

 المتغيرات. 
 
 
 

لدم عينة  عوامل الفساد المستخلصة من التحليل العاملي بعد التدوير( 51جدول)
 الموظفين:

 االجتماعي االقتصادي المتغيرات

 466. --- .الموظفين بين األمية وارتفاع الجهل انتشار

 443. --- .الفساد على تشجع ثقافة انتشار

 482. --- واألكاديمي التربوي دورهاأدية ت في وفشلها التعليمية المؤسسات عجز

 599. --- ...الخ(القانون والقيم، الديني، الوازع) االجتماعي الضبط ضعف

 724. -- .والبذخ الترف على تشجع التي االستهقاكية القيم سياد 

 507. --- .االقتصادية والنكبات األزمات

 656. --- .الموظفين من ير كب فئة عند ةالعام المهنة ألخقاقيات ضعف أو انعدام

 619. --- .والمسؤولين والمدراء للهيكلية المستمر والتغيير اإلداري االستقرار عدم

 726. --- )مقنعة بحالة( البيروقراطي الجهاز تضخم

 743. --- .المستويات مختلف على الموظفين وتعيين الختيار في الكفاء  معيار غياب

 717. --- .المواطن أمام عددهاوت اإلدارية اإلجراءات تعقد

 706. --- .لخبرته وقلة الوظيفي الكادر كفاء  ضعف

 واجبات ( الدور بدقة تحدد والتي المكتوبة واإلجراءات القواعد غياب
 (وحقوقه الوظيفة

.673 
--- 

 --- 473. .العدالة وعدم بالظلم الموظفين بعض شعور

 --- 599. .والمجتمعي الوطني الوالء ضعف

 --- 613. .المستقبلية وأهدافهم طموحاتهم تحقيق عن الموظفين جزع

 -- 520. .الموظفين ىلد والحمع النفس حب غلبة

 --- 808. الحكومي القحاع في والعاملين الموظفين رواتب تدني

 --- 848. .ذلك إلتمام مخححة ستراتيجيةا وجود دون العام القحاع لخصخصة
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 االجتماعي االقتصادي المتغيرات

 مصادر لظهور قاد الذي األمر السوق في المنافسة انعدام أو ضعف
 .االحتكار

.844 
--- 

 والعمالة الحدود تدالخل( والخاص العام القحاعين بين التام الفصل معد
 (والتمويل

.882 
--- 

 --- 810. .المستمر  ومتابعتها والخدمات السلع ألسعار ضوابط وجود عدم

 --- 729. .نمويةالت المشاريع أغلب في الجود  دراسات على االعتماد عدم

 ---      629. .الظاهر  لهذه التصدي في اإلعقام وسائل دور ضعف

( أما نسبة تشبع المت يرات بالعامل األول فقد بلغ 0.22لقد بلغ معامل ارتباط العاملين )
 %(.22.23%(، في حين بل ت نسبة تشبع المت يرات بالعامل الثاني )32.22)

 رة وأبقى الكبيرة لتسهيل القراءة على القارئ.استبعد الباح  التشبعات الص ي 

 
للفساد اإلداري(  -االقتصادي)العامل ( يمك  القول: أ  51م  الجدول)     

اإلدار. يشتمل م  وجهة نظر عينة الموظفي  على العديد م  المتغيرات 
 هي كاآلتي:

 واجبات ( الدور بدنة تحدد والتي المكتوبة واإلجراءات القواعد غياب .1
 (وحقونه ظيفةالو

 .العدالة وعدم بالظلم الموظفين بعر شعور .2
 .والمجتمعي الونني الوالء ضعف .3
 .المستقبلية وأهدافهم نموحاتهم تحقي  عن الموظفين عجز .4
 .الموظفين لدي والطمع النفس حب غلبة .8
 الحكومي القطاع في والعاملين الموظفين رواتب تدني .6
 .ذلت إلتمام مخططة يجيةستراتا وجود دون العام القطاع خصخصة .1
 مصادر لظهور ناد الذي األمر السوق في المنافسة انعدام أو ضعف .1

 .االحتكار
 والعمالة الحدود تداخل( والخاص العام القطاعين بين التام الفصل معد .1

 (والتمويل

 .المستمرة ومتابعتها والخدمات السلع ألسعار ضواب  وجود عدم .11
 .التنموية المشاريع أغلب في دةالجو دراسات على االعتماد عدم .11
 .الظاهرة لهذه التصدي في اإلعوم وساسل دور ضعف .12
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فقد اشتمل م  وجهة نظر  التربوي(-الثقافي-)االجتماعيأما المتغير    
 الموظفي  على عدد م  المتغيرات هي كاآلتي: 

 .الموظفين بين األمية وارتفاع الجهل انتشار .1
 .سادالف على تشجع ثقافة انتشار .2
 واألكاديمي التربوي دورها تأدية في وفشلها التعليمية المؤسسات عجز .3
 ...إلخ(القانون والقيم، الديني، الوازع) االجتماعي الضب  ضعف .4
 .والبذخ الترف على تشجع التي االستهوكية القيم سيادة .8
 .االنتصادية والنكبات األزمات .6
 .الموظفين من كبيرة ئةف عند ةالعام المهنة أخونيات ضعف أو انعدام .1
 .والمسؤولين والمدراء للهيكلية المستمر والتغيير اإلداري االستقرار عدم .1
 )مقنعة بطالة( البيرونراني الجهاز تضخم .1

 مختلف على الموظفين وتعيين اختيار في الكفاءة معيار غياب .11
 .المستويات

 .ة()البيرونراني الموانن أمام وتعددها اإلدارية اإلجراءات تعقد .11
 .خبرته ونلة الوظيفي الكادر كفاءة ضعف .12
 

 

، وحجم تأكيد أفراد العينة على أهميتها عن ترتيب هذه المت يراتأما      
في تفسير الفساد اإلدار. فقد تبّي  أ  ضعف الوالء الوطني وعجز 
المؤسسات التعليمية وعدم االستقرار اإلدار. وغياب معايير الكفاءة في 

وتعيينهم قد حازت على تأكيد كبير م  قبل أفراد عينة اختيار الخياري  
الموظفي  حيث تحصلت على اسأربع ترتيبات اسأولى، يلي ذلك المتغيرات 

عدم وجود ضوابط سأسعار السلع وهي ) المجموعة الثانيةالتي تمثل 
والتي غياب القواعد واإلجراءات المكتوبة  ،والخدمات ومتابعتها المستمرة

المهنة العام عند فئة كبيرة م   ياتانعدام أو ضعف أخالق ،رلدو ا بدقة تحدد
 (،القانو ، و الوازع الديني، والقيمالضبط االجتماعي )ضعف  ،الموظفي 

عدم االعتماد على دراسات الجودة في  ،الجهل وارتفاع اسأمية بي  الموظفي 
عجز الموظفي  ع  تحقيق طموحاتهم وأهدافهم  ،المشاريع التنموية أغلب
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تدني رواتب  ،شعور بعض الموظفي  بالظلم وعدم العدالة ،مستقبليةال
 .الموظفي  والعاملي  في القطاع الحكومي

 
( التوزيع النسبي لعوامل الفساد اإلداري من وجهة نظر عينة 23جدول)   

 الموظفين:
 عوامل الفساد اإلداري

مهمة 

 جدا
 مهمة

غير 

 مهمة

 1.1 14.1 11.8 ضعف الوالء الوطني والمجتمعي. .1

وفشلها في تأدية دورها التربوي عجز المؤسسات التعليمية  .2

 واألكاديمي
11.2 11.1 8.8 

عدم االستقرار اإلداري والتغيير المستمر للهيكلية والمدراء  .3

 والمسؤولين.
11.2 11.3 12.6 

غياب معيار الكفاء  في الختيار وتعيين الموظفين على مختلف  .3

 المستويات.
61.1 14.1 11.1 

 6.1 11.1 61.1 م وجود ضوابط ألسعار السلع والخدمات ومتابعتها المستمر .عد .5

 1.1 11.1 61.3  لدورا بدقة والتي تحددغياب القواعد واإلجراءات المكتوبة  .2

 1.1 21.1 68.1 عند فئة كبير  من الموظفين. ةالمهنة العام ياتانعدام أو ضعف ألخقاق .9

 1.4 11.4 68.1 . (القانون، والقيمالوازع الديني، الضبط االجتماعي )ضعف  .1

 1.4 21.1 64.1 الجهل وارتفاع األمية بين الموظفين. .1

 1.1 22.1 64.1 عدم االعتماد على دراسات الجود  في أغلب المشاريع التنموية. .12

 11.1 11.1 64.1 عجز الموظفين عن تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية. .11

 6.8 24.3 64.1 لعدالة.شعور بعض الموظفين بالظلم وعدم ا .12

 11.1 11.1 63.1 تدني رواتب الموظفين والعاملين في القحاع الحكومي  .13

 11.3 22.1 61.1 .لدي الموظفين غلبة حب النفس والحمع .13

الفصل التام بين القحاعين العام والخاص )تدالخل الحدود والعمالة  معد .15

 والتمويل(.
61.1 11.1 18.1 

ظهور مصادر ل األمر الذي قادالسوق  و انعدام المنافسة فيأضعف  .12

 االحتكار.
81.8 23.3 12.1 

 14.2 21.1 81.8 تضخم الجهاز البيروقراطي )بحالة مقنعة(. .19

 14.6 24.6 86.1 .وقلة لخبرتهضعف كفاء  الكادر الوظيفي  .11

 11.2 11.1 86.3 لخصخصة القحاع العام دون وجود إستراتيجية مخححة إلتمام ذلك. .11

 18.2 24.3 88.1 .أمام المواطناإلدارية وتعددها تعقد اإلجراءات  .22

 11.1 21.1 88.3 اإلعقام في التصدي لهذه الظاهر .وسائل انتشار ضعف دور  .21

 14.6 22.3 88.1 األزمات والنكبات االقتصادية. .22

 1.1 21.2 84.1 .ثقافة تشجع على الفساد انتشار .23

 1.1 31.1 41.1 .الترف والبذخالتي تشجع على سياد  القيم االستهقاكية  .23
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غلبة حب النفس لقد جاءت هذه المتغيرات في الترتيب اسأخير وهي:     
الفصل التام بي  القطاعي  العام  معدلدى الموظفي ، و  والطمع

التي سيادة القيم االستهالكية (، و والخاص)تداخل الحدود والعمالة والتمويل
، قراطي )بطالة مقنعة(تضخم الجهاز البيرو ، و الترف والبذختشجع على 

خصخصة القطاع العام دو  وقلة خبرته، و ضعف كفاءة الكادر الوظيفي و 
تعقد اإلجراءات اإلدارية وتعددها ، و وجود إستراتيجية مخططة إلتمام ذلك

، اإلعالم في التصد. لهذه الظاهرةوسائل ضعف دور أمام المواط ، و 
ضعف شجع على الفساد، و ثقافة ت انتشار، و اسأزمات والنكبات االقتصاديةو 

 .ظهور مصادر االحتكارل اسأمر الذ. قادأو انعدام المنافسة في السوق 
 
 
 . توزيع أفراد العينة على مقياس الفساد اإلداري:4

إ  التعرف على مدى امتالك اسأفراد لخاصية الفساد اإلدار. يعد م      
راسة إلى بي  اسأهداف التي سعت الدراسة إلى تحقيقها، فقد هدفت الد

التعرف على مدى تبني اسأفراد قيم واتجاهات وأفكار تشجع على الفساد، 
والتعرف على مدى اقترافهم لسلوكيات تنتمي إلى هذا الضرب م  الفعل، 
ولما كا  م  الصعب بمكا  تحقيق ذلك بسؤال واحد نظرا لتعدد أبعاد 

، ولقد تم ومؤشرات قياس هذا الهدف لذا لجأ الباحث إلى تقنية المقاييس
( نتيجة لتطبيق هذا المقياس على الموظفي  وهو 54الحصول على الجدول)

 يعرض التوزيع النسبي للمبحوثي  على كل فقرة م  فقرات المقياس.
 

( يمك  القول: أ  هنالك العديد 54وم  خالل تحليل معطيات الجدول )    
راسة أو على م  القيم المحفزة على تبني سلوك فاسد منتشرة في مجتمع الد

%( م  أفراد العينة لديهم اعتقاد 18اسأقل بي  أفراد العينة حيث يتضح أ  )
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%( منهم 21قوى بأ  المجتمع مسؤول ع  فشلهم في تحقيق أهدافهم وأ  )
يوافقو  بشدة على أنهم ل  يضيعوا فرصة تتاح أمامهم لتحقيق أهدافهم 

يوافقو  بشدة على  %(26الشخصية إذا أصبحوا مسؤولي  يوما ما، كما أ )
تجاوز القانو  م  أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، في ظل هذه االعتقادات 

%( م  المبحوثي  يوافقو  بشدة على وجود الظلم وعدم 51والقيم نجد أ  )
%( يؤكدو  بشدة أ  51العدالة في التوزيع والمساواة بي  الموظفي  وأ  )

%( منهم 33ال العام، كما أ  )أغلب المدراء فاسدو  وغير أمناء على الم
يؤكدو  بشدة على أ  لهم حق في المال العام وال بد م  أخذه بأ. وسيلة 

 كانت.
 

%( م  أفراد العينة بإمكانية إفالتهم م  القانو  68هذا ولقد أفاد ما يعادل )
والعقاب في حال تورطهم في قضية فساد مالي أو إدار.، م  ناحية أخرى 

العينة أنهم ال يمانعو  في أخذت أتعاب)بقشيش( م  %( م  أفراد 18أكد)
المواطني  نظير قيامهم بأعمالهم الوظيفية أو ربما تجاوز القانو ، وربما 

%( م  العينة يرو  أ  القانو  مغيب في اإلدارات 45يرجع هذا إلى أ  )
%( م  العينة قد 31التي يعملو  بها مما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وأ  )

ليهم الحالل بالحرام اسأمر الذ. أعاق قدرتهم على اتخاذ القرار اختلط ع
%( قد أخذوا ُسلفا 36السديد والمتفق مع القيم الدينية، وربما يؤكد ذلك أ )

مصرفية بفوائد رغم قناعتهم بأنها تمثل ربا وهي حرام شرعا، وهذا ما يؤكد 
مي الذ. يعيشه حال التخبط والبهتا  في المعايير االجتماعية، والصراع القي

 بعض اسأفراد.
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 ( توزيع أفراد العينة األصلية على مقياس الفساد اإلداري:24جدول)
 العبارات                                       

أوافق 

 بشد 
 أوافق

ال 

 أوافق

 4.1 22.1 11.1 إني مؤمن بأن الفساد اإلداري منتشر بشكل كبير جدا في المجتمع الليبي.
 86.3 1.1 33.1 ق في الخذ نصيبنا من المال العام بأي وسيلة كانت  لنا الح

 11.8 21.1 82.4 الذمة وغير أمناء على المال العام و أغلب المسؤولين فاسد
 61.6 6.1 11.1 أؤيد العمل بمقولة ) كول ووكل( التي يستعملها بعض المسؤولين اليوم 

ح أمامي لتحقيق أهدافي وطموحاتي إذا أصبحت مسؤوال يوما ما، فلن أضيع فرص تتا

 الشخصية.
11.1 1.1 11.8 

 11.8 11.3 16.2 ال اهتم أبدا إذا تجاوزت القانون في تحقيق أهدافي وغاياتي.  
 11.1 38.1 48.1 اعتقد إن القانون مغيب في أغلب اإلدارات. 

 1.4 31.1 81.2 ن هنالك عدم عدالة ومساوا  بين الموظفين في كل شيء.أمقتنع ب

 31.8 26.2 34.6 اشعر أني محروم من الفرص التي تتاح أمام العديد من زمقائي في العمل 
 61.6 4.8 23.6 .ال أمانع في أن يألخذ الموظف أتعاب )بكشيش( من المواطنين 
 11.1 1.1 11.1 مقتنع بمبدأ أعحي ولخوذ )تبادل الخدمات بين المسؤولين(.

 82.1 21.1 18.2 ماته يوما ما ومساعدته في إنهاء إجراءات اإلدارية.أبادر في مساعد  من احتاج إلى لخد
 34.6 38.1 21.2 المجتمع حتما مسؤول عن عدم قدرتي على تحقيق أهدافي وطموحاتي 

من السهل أن تفلت من القانون ألن المحامين يمكنهم مساعدتك في أي مشكلة إدارية أو 

 مالية
24.6 43.1 21.8 

 21.1 32.4 36.1 غير قادر على اتخاذ قراري بسبب تدالخل الحرام والحقال هذه األيام اشعر أحيانا أني 
لفة أو قرض رغم قناعتنا بأنه سلوك محرم دينيا.   24.3 31.1 38.1 قد يضحر الواحد منا أللخذ س 

 31.1 21.8 41.1 كل مسؤول يواجه ضغط غير عادي من قبل أقاربه وأصدقائه مما يدفعه  لتجاوز القانون 
 64.1 21.1 14.2 تدفعني الفوضى اإلدارية إلى إتباع مسالك غير قانونية لخدمة مصالحي أو مصالح أصدقائي 

 66.1 12.6 11.1 عرضت على أكثر من مر  هدية أو مساعد  )رشو (. 
 61.3 11.4 1.4 ألخذت عهد مالية ولم أسوي بعضها إلى اآلن  

 11.2 12.3 16.2 ة لقاستفاد  من أصحاب تلك الخدماتأنا معتاد على تأجيل المعامقات المالي
 61.1 21.4 1.1 سبق وأن طلبت أتعابي مقابل موافقتي على بعض اإلجراءات اإلدارية غير القانونية 
 66.1 11.1 12.6 سبق وأن ضغط على زمقائي للحصول على لخدمات وإنهاء إجراءات غير قانونية

 61.1 11.3 11.1 ن آلخرين إلتمام إجراءاتي ومعامقاتي اإلدارية لقد اضحررت مرارا لدفع رشو  لموظفي
لقد ساعدت أصدقائي وأقاربي في الحصول على فرص عمل وصفقات كبير  بحرق غير 

 شرعية
12.1 11.1 18.4 

 64.4 11.1 23.1 احصل على مرتب ثاني من جهة عامة ألخرى)ازدواجية عمل(.
كالمعدات أو القرطاسية أو المكيفات أو سبق وأن ألخذت إلى بيتي أشياء من العمل 

 الهواتف...الخ
11.3 18.2 12.8 

 81.1 22.3 11.2 كثيرا ما تسترت على زمقائي في العمل عند وقوعهم في الخحأ متعمدا كان أو غير متعمد 
حدث معي أن ساومت بعض المواطنين المسولين في جهات ألخرى )الخدمه مقابل أن 

 يخدمني( 
21.1 4.1 66.1 

 61.1 11.1 11.3 نجحت مر  أو أكثر في الهروب من دفع الضرائب المستحقة علّي.  
 46.3 23.6 21.1 سبق وأن أنهيت أكثر من إجراء إداري وأنا غير مقتنع به تماما. 

 68.4 11.1 14.2 قمت مر  أو أكثر بتحريف أو تغيير)تزوير( شهادات رسمية أو فواتير أو معامقات إدارية 
 61.6 14.6 18.1 تجارية أو حرفة مع عملي الحكومي لدي رلخصة

 84.1 31.2 14.2 مع زمقائي يتم تسجيل حضوري  قأكثر من مر  غبت عن العمل وبالتنسي
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وم  منطلق ما تبّي  م  خالل تحليل البعد القيمي للفساد عند أفراد العينة،   
على أنه قد عرضت %( م  أفراد العينة 32فقد ال يكو  غريبا أ  يؤكد )

%( على أنهم 31عليه رشوة أو هدية م  قبل أشخاص آخري ، كما يؤكد)
اضطروا مرة على اسأقل لدفع رشوة لموظف آخر لتسهيل بعض اإلجراءات 

نهائها، أو أ  يؤكد ) %( م  العينة أنهم سبق وأ  ساوموا بعض 33وا 
أخدمك(،  الموظفي  في جهات أخرى على تبادل الخدمات )اخدمني مقابل أ 

ولو كانت تلك الخدمة شرعية لما اضطر الموظف للمساومة عليها ، وربما 
%( م  أفراد العينة تقريبا يؤكدو  على أنهم قد سبق لهم 51هذا ما جعل )

 أ  انهوا إجراءات إدارية وهم غير مقتنعي  بها. 
 

%( أكدوا 11وكمؤشر على مدى انتشار الفساد بي  الموظفي  تبي  أ  )    
ى أنهم سبق وأ  طلبوا أتعاب م  المتعاملي  مع اإلدارات التي يعملو  بها عل

%( على أنهم قاموا مرة أو أكثر 33إلنهاء إجراءات غير قانونية ، كما أكد )
بتحريف بعض اإلجراءات الرسمية )التزوير(، وكدليل على التحريف والتزوير 

رية إضافة إلى %( م  أفراد العينة على أ  لديهم رخص تجا31فقد أكد)
عملهم الحكومي، ومعلوم أ  الحصول على مثل هذا الترخيص بحاجة إلى 
إجراءات تثبت أ  المتقدم للحصول على هذه الرخصة ال يعمل موظفا 

%( م  أفراد العينة على 31بالقطاع العام، وعلى هذا فإ  معنى حصول )
  وهو في هذا الرخص يعنى أنهم قدموا ما يفيد أنهم ليسوا موظفي  عامي

الحقيقة كذلك أ. أنهم قاموا بتزييف وتزوير في المستندات الرسمية التي 
قدموها للجهة المختصة بمنح هذه الرخصة أو أنهم دفعوا رشاوى للحصول 

 على هذه الرخص.
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 . التحليل العاملي لبنود وفقرات المقياس:2
بيانات  يلجأ الكثير م  الباحثي  إلى استخدام التحليل العاملي مع    

المقاييس التي يستخدمونها في دراستهم بهدف التأكد م  مدى تناسب كل فقرة 
مع البعد الذ. تنتمي إليه، أو بمعنى أخرى، الحكم على مدى صحة افتراض 
أ  تلك الفقرة التي وضعت في البعد اسأول أو الثاني هي فعال تنتمي إليهما، 

( على العامل Variablesت)وذلك م  خالل مقدار تشبع الفقرة أو المتغيرا
 (.Factorالعام)

 
عموما يشتمل المقياس الذ. طوره الباحث على بعدي  أساسيي ، هما      

البعد القيم والبعد السلوكي، وعلى الرغم م  أ  الباحث انطلق نظريا م  
افتراض أ  كال منهما يشتمل على تلك الفقرات أو المتغيرات التي وضعت 

تأكيد الصدق الظاهر. للمقياس على تناسب الفقرات ضمنهما، وبالرغم م  
مع البعدي ، إال أ  االختبار الميداني ونتائج اختبار التحليل العاملي أجبرت 
الباحث على أ  يعيد توزيع تلك الفقرات، حيث تغير وضع بعض الفقرات، 
وهي كما يلي توزيعها على البعدي  في الجدولي  اآلتيتي  بعد اختبار تشبعها 

 ى العامل العام: عل
 
 

المالحظ أ  الدرجة الكلية للمقياس لم تتغير، حيث لم تحذف أ. عبارة في 
المقياس جراء استخدام التحليل العاملي، فجميع الفقرات تشبعت بدرجة مقبولة 
على العاملي ، وهذا ما دفع الباحث لعدم حذف أ. فقرة، اسأمر الذ. جعل 

 الدرجة الكلية كما هي ولم تتغير.
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بواسحة التحليل العاملي بعد ( تشبع الفقرات على البعد القيمي 55جدول)

 التدوير:
 الت ب   البعد القيمي للفساد      

 0.315 .   يب     جت ع ف  جد  كبير بشكل  نتشر  إلد ري   فس د بأ   ؤ   إن 

 0.409     م     ل   ى أ ن ء وغير   ذ   ف سدي    سؤو ي  أغ ب

 وط وح ت  أهد ف   تحقيق أ     تت ح فرص  أضيع ف     ، يو    سؤوال أصبحت إذ 
 .  شخصي 

0.853 

 0.843 .وغ ي ت  أهد ف  تحقيق ف    ق نو  تج وزت إذ  أبد  أهتم ال

 0.446 . إلد ر ت أغ ب ف   غيب   ق نو  إ    تقد

 0.337 .ش ء كل ف     وظفي  بي  و س و ة  د     دم هن  ك بأ   قتنع

 0.551     ل ف  ز الئ        ديد أ  م تت ح   ت    فرص     حروم أن   ش ر

 0.826   ح ل به   يس د    و طني     )بكشيش( أت  ب    وظف يأخذ أ  ف  أ  نع ال

 0.845 .)   سؤو ي  بي    خد  ت تب دل( وخوذ أ ط  ب بدأ  قتنع

 أو إد ري   شك   أي ف   س  دتك ي كنهم    ح  ي  أل    ق نو     تف ت أ    سهل   
    ي 

0.468 

 0.338  ألي م هذه و  حالل   حر م تد خل بسبب قر ري  تخ ذ   ى ق در غير أن  أحي ن   ش ر

 0.366 .ديني   حرم س وك بأنه قن  تن  رغم قرض أو ُس ف  ألخذ  ن    و حد يضطر قد

 0.322   ق نو   تج وز  يدف ه     هوأصدق ئ أق ربه قبل      دي غير ضغط يو جه  سؤول كل

  ص  ح أو  ص  ح   خد   ق نوني  غير  س  ك إتب ع إ ى  إلد ري    فوضى تدف ن 
 أصدق ئ 

0.787 

 0.884 .)رشوة(  س  دة  أو هدي   رة    أكثر        رضت

 0.876 . آل  إ ى ب ضه  أسوي و م    ي   هد أخذت

 0.899   خد  ت. ت ك أصح ب     الستف دة   ي           الت تأجيل   ى   ت د أن 

 0.860   ق نوني . غير  إلد ري   إلجر ء ت ب ض   ى  و فقت   ق بل أت  ب  ط بت وأ  سبق

  إلد ري  و    الت  إجر ء ت  إلت  م آخري    وظفي  رشوة  دفع  ر ر   ضطررت  قد
   خ ص .

0.875 

 0.772 .)  ل دو جي أخرى) ز      جه     ث ن   رتب   ى حصلأ

 أ   ق بل أخد ه( أخرى جه ت ف     سو ي     و طني  ب ض س و ت أ      حدث
 )يخد ن 

0.737 

 0.640 .ت     به  قتنع غير وأن  إد ري إجر ء    أكثر أنهيت وأ  سبق

 إد ري      الت أو فو تير أو رس ي  شه د ت )تزوير(تغيير أو بتحريف أكثر أو  رة ق ت
 أخرى

0.815 

 0.721   حكو         ع حرف  أو تج ري  رخص   دي

 
 

( نالحظ أ  المتوسط 51وم  خالل تحليل البيانات الواردة في الجدول)    
الحقيق لدرجات اسأفراد على المقياس ككل أكبر م  المتوسط النظر. 

(. في حي  بلغ المتوسط  النظر. 83للمقياس، فالمتوسط الحقيقي بلغ )
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هذا يعني أ  أفراد العينة يمتلكو  درجة أعلى م  الدرجة ، و )*((68)
المتوسطة لمقياس الفساد اإلدار.، وكما يتضح ذلك على مستوى البعدي  
السلوكي والقيمي فكال المتوسطي  الحقيقيي  أكبر م  المتوسطي  النظريي  

(، 11( والمتوسط الحقيقي بلغ )11فالمتوسط النظر. للبعد السلوكي يساو.)
( في مقابل بلغ المتوسط 48البعد القيمي فقد بلغ متوسطه النظر. )أما 

( وفي كلى الحالتي  يمك  القول: إ  الخاصيتي  متوافرتا  عند 62الحقيقي)
أفراد العينة م  الموظفي ، وهذا ما يؤكد انتشار الفساد لدى أفراد العينة 

 وتبنيهم له.
 
بعد  واسحة التحليل العامليب( تشبع الفقرات على البعد السلوكي 52جدول)   

 :التبويب

 التشبع البعد السلوكي للفساد

 0.588 كانت وسيلة بأي العام المال من نصيبنا اخذ في الح  لنا

 0.398  المسؤولين بعر يستعملها التي )ووكل كول ( بمقولة العمل أؤيد 

 0.560 .اإلدارية جراءاتاإل إنهاء في ومساعدته ما يوما خدماته إلى احتاج من مساعدة في أبادر

 0.661 ونموحاتي أهدافي تحقي  على ندرتي عدم عن مسؤول حتما المجتمع
 0.770 حضوري تسجيل يتم زموسي مع وبالتنسي  العمل عن غبت مرة من أكثر

 0.827 .علي   المستحقة الضراسب دفع من الهروب في أكثر أو مرة نجحت

 0.522 نانونية غير إجراءات وإنهاء خدمات على للحصول زموسي لي  ع ضغ  نأو سب 
 0.838 شرعية غير بطرق وصفقات عمل فرص على الحصول في وأناربي أصدناسي ساعدت لقد

 0.817  الهواتف أو المكيفات أو القرناسية أو كالمعدات العمل من أشياء بيتي إلى أخذت وان سب 
 0.483 متعمد غير أو كان امتعمد الخطأ في ونوعهم عند العمل في زموسي على تسترت ما كثيرا

 
 
 
 

 
                                                 

 )*(
( في متوس  الرمز الذي أعطي 34حسب المتوس  النظري من خول ضرب عدد الفقرات ) 

نه نات  المعادلة التالية: أ(، أي 3+1+2لإلجابات )  68342
3

321
34 







 

. 
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 (الخصائص الكمية الوصفية للمقياس بعد التبويب:22جدول )
 
 
 
  
 

الختبار الفروق  T-TESTولمزيد م  الدقة في الحكم نستخدم اختبار     
بي  المتوسطات النظرية والمتوسطات الحقيقية للتأكد م  أ  الفروق دالة 

ت ناتجة ع  الصدفة، وم  خالل استخدام هذا االختبار إحصائيا وليس
 نالحظ اآلتي:

أ  الفرق بي  المتوسط النظر. والمتوسط الحقيقي لمقياس الفساد اإلدار.  .2
 (.1.12)الدرجة الكلية( هو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )

كذلك فإ  الفرق بي  المتوسطي  النظر. والحقيقي لمقياس البعد القيمي  .1
 (.1.12ساد كا  فرقا داال إحصائيا عند مستوى داللة يساو.)للف

أ  الفرق بي  المتوسط النظر. والمتوسط الحقيقي لمقياس البعد السلوكي  .3
 (.1.12في مقياس الفساد فرق دال إحصائيا عند مستوى )

 

 للفرق بين المتوسطين النظري و الحقيقي: T-TEST( نتائج اختبار .2جدول)   

  

 البعد الخصاسن
 السلوكي

 الدرجة الكلية القيمي البعد

 Mean 22.481 60.854 83.34المتوس  الحسابي

 Median 24.000 65.000 88.00الوسي  

 .Stdاالنحراف المعياري  
Deviation 

4.3197 13.7553 16.867 

 Variance 18.6596 189.2093 284.496التباين 

 Skewness -1.292 -1.043 -1.083االلتواء  

 مستوى الداللة درجة الحرية Tقيمة الختبار المقيا 
الفرق بين 

 المتوسحين

البعد السلوكي    11.118 311 1.11 2.411 

  12.184   1.11 311 16.421  القيمي البعد

 18.34 1.11 311 18.112 الدرجة الكلية 
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هكذا يمك  الجزم بأ  أفراد العينة لديهم الخاصية أو يكتسبو  الخاصية     
ساد( بدرجة أعلى م  المتوسطة، كما أنهم يكتسبو  القيم التي المقيسة )الف

تشجع على إبداء السلوك الفاسد، بل ومنهم م  ارتكب ذلك السلوك، ويتضح 
%( م  أفراد العينة 81( حيث يتبي  أ  )51ذلك م  جالل الجدول )

(، أما البعد 61تحصلوا عند تطبيق المقياس عليهم على درجة أكبر م  )
( درجة مع 11-28%( على درجات ما بي  )83د تحصل )السلوكي فق

( كذلك الحال بالنسبة للبعد القيمي 11العلم أ  المتوسط النظر. يساو.)
( 82-41%( م  المبحوثي  على درجة تراوحت بي )81حيث تحصل)

 .Maximum(هي الدرجة العظمى 82حيث)

 
 

الفساد  ( توزيع أفراد العينة حسب درجاتهم على مقياس23جدول )     
 اإلداري:

 
 النسبة التكرار  القيمي البعد 

 21.1 62 41من نلأ

41-18 216 61.1 

 11.1 31 فما فوق 16
 111.1 311 مجموع المجيبين

 النسبة التكرار  السلوكي البعد

 16.1 82 درجة 11 من نلأ

11-21 281 13.2 
 111.1 311 المجموع

 النسبة ارالتكر  للمقيا  الكلية الدرجة

 21.1 62 61 من نلأ

61-111 218 61.6 

 11.1 31 فوق فما 111
 11.1 311 المجموع
 1.3 1 غير مبين

 111.1 311 المجموع الكلي 
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 . أنماط ونماذج الشخصية التي ارتكبت فسادا  داريا:2

لقد حاول الباحث استبيا  آراء الخبراء حيال أهم أو أبرز خصائص      
صية المفسدة في مجال اإلدارة ولقد انتهى م  طرحه لذلك السؤال إلى الشخ

أ  أفراد عينة الخبراء يرو  أ  أبرز ما تتصف به تلك الشخصية هو أنها 
%( م  الخبراء على ذلك، 83محبة للمال وتتسم بالطمع الشديد حيث أكد)

 اتاعتقاد ا لديهكما جاء تأكيد عينة الخبراء على أ  الشخصية المفسدة 

، حيث أكد ذلك قانونا وممنوع محرم هو ما كلب العمل اله تبيح خاطئة وأفكار
 %( م  الخبراء.65)
 

 (2-22(                                            جدول)1-22جدول)               
 اطئةلخ وأفكار اعتقادات لديهم                                 الـــــالم وحب عـــالحم     

 

 
 (4-20جدول)                                      (3-20جدول)              
 والبذخ والتباهي الترف حب             الكفاء   ويفتقدون متخصصين غير   

 

 النسبة التكرار اإلجابة

 82.5 33 فيهم موجودة

 15.0 6 ما حد إلى موجودة

 2.5 1 مبين  غير

 100.0 40 المجموع

 النسبة التكرار  اإلجابة

 65.0 26 فيهم موجودة
 30.0 12 ما حد إلى موجودة

 2.5 1 مبين غير
 97.5 39 مجموع المجيبين

 2.5 1 غير مبين
 100.0 40 المجموع 

 النسبة التكرار  اإلجابة

 57.5 23 فيهم موجودة

 35.0 14 ما حد إلى موجودة

 5.0 2 موجود غير

المجيبينمجموع   39 97.5 

 2.5 1 غير مبين

 100.0 40  المجموع

 النسبة التكرار  اإلجابة

 62.5 25 فيهم موجودة

 27.5 11 ما حد إلى موجودة

 5.0 2 موجود غير

 95.0 38 مجموع المجيبين

 5.0 2 غير مبين
 100.0 40  المجموع
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يفتقدو  الكفاءة في الخاصية الثالثة هي أنهم غير متخصصي  و        
%( م  إجمالي 63أعمالهم حيث أكد على انتشار هذه الخاصية ما يعادل)

%( م  الخبراء أ  هؤالء اسأشخاص عادة يفتقرو  إلى 51.1الخبراء، كما أكد )
 المستوى العالي م  التعليم والثقافة العامة. 

 
-20جدول)                (                                     5-22جدول)            

 بأنفسهم الثقة ويفتقدون أكفاء غير                 العامة الثقافة و التعليم في ضعاف(2

 

 

كما ير. الخبراء أ  هذه الشريحة م  الموظفي  ال يحترمو  العادات وال     
يعنو  بأمر الرأ. العام أو ما سيقال عنهم في حال ما  التقاليد وال يهتمو  أو

%(، أما م  يرو  41.5ثبت عليهم الفساد اإلدار. حيث أكد ذلك ما نسبتهم )
أ  هؤالء اسأشخاص يتصفو  بأنهم انتهازيو  ويتسمو  الفردية واسأنانية فقد 

%( م  العينة أ  هذه الشخصية 41.1%(، هذا ولقد أكد )45.1بلغت نسبتهم )
تتسم بكونها منحرفة أصال، حيث تشربت قبل اقترافها لهذا السلوك ثقافة فاسدة 
منذ الصغر وترعرعت فيها مما جعلها مفسدة عند كبرها وتوليها مناصبا إدارية، 

%( م  المبحوثي  على أ  هذه الشخصية لديها الدراية 31.5أيضا أكد)
بالتالي العمل به أو تطبيقه. القانونية الكافية ولك  لديهم مشكلة احترام القانو  

%( على أ  هذه الشخصية مغامرة ال تخشى على نفسها م  31كذلك أكد )
 الوقوع تحت طائلة القانو .

 

 النسبة التكرار اإلجابة
 47.5 19 فيهم موجودة
 35.0 14 ما حد إلى موجودة

 10.0 4 موجود غير
 92.5 37 مجموع المجيبين

 7.5 3 غير مبين

 100.0 40 المجموع 

 النسبة التكرار اإلجابة
 50.0 20 فيهم موجودة
 37.5 15 ما حد إلى موجودة

 10.0 4 موجود غير
 97.5 39 مجموع المجيبين

 2.5 1 غير مبين
 100.0 40 المجموع 
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 (1-22(                                              جدول)9-22جدول)                  

 واألنانية بالفردية ويتسمون نوانتهازي       العام بالرأي يهتمون وال والتقاليد العادات يحترمون ال 

  
 

 
 (12-22(                                                  جدول)1-22جدول)                

 يحبقونه أو يحترمونه الو القانون في ضليعون       صغرهم منذ فاسد  ثقافات وتشربوا منحرفون 

 

 

 
 
 . أبرز آثار الفساد اإلداري:2

م  وجهة نظر عينة الموظفي  فإ  انعدام الثقة لدى المواطني  في      
نزاهة اإلدارة والمؤسسة هي أكثر اآلثار السلبية للفساد اإلدار. حيث أكد 

، وم  وجهة نظر هذه الترتيب الثاني  أفراد العينة، في %( م11على ذلك )
العينة تبّي  أ  الفساد يسهم في انتشار اسأمية وارتفاع معدالتها مما يزيد 

الترتيب %(، يلي ذلك جاء في 61التخلف الثقافي بالمجتمع حيث أكد ذلك )
 مجتمعاستنزاف الموارد االقتصادية وهدرها فيما ال يعود بالنفع على ال الثال 

ضعف الضبط فقد جاء  الترتيب الرابع%(، أما في 68حيث أكد ذلك )

 النسبة التكرار اإلجابة
 47.5 19 فيهم موجودة
 40.0 16 ما حد إلى موجودة

 7.5 3 موجود غير
 95.0 38 مجموع المجيبين

 5.0 2 غير مبين
 100.0 40 المجموع 

 النسبة التكرار اإلجابة
 45.0 18 فيهم موجودة

 47.5 19 ما حد إلى موجودة
 5.0 2 موجود غير

 97.5 39 مجموع المجيبين
 2.5 1 غير مبين

 100.0 40 المجموع 

 النسبة التكرار اإلجابة
 32.5 13 فيهم موجودة
 50.0 20 ما حد إلى موجودة

 15.0 6 موجود غير
 97.5 39 مجموع المجيبين

 2.5 1 غير مبين
 100.0 40 المجموع 

 النسبة التكرار اإلجابة
 40.0 16 فيهم موجودة
 37.5 15 ما حد الى موجودة

 17.5 7 ودموج غير
 95.0 38 مجموع المجيبين

 5.0 2 غير مبين
 100.0 40 المجموع 
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فقد أكد  اسأفراد االجتماعي وعجز القيم والمعايير ع  توجيه سلوك أغلب
 ة%( وآخر هذه اآلثار السلبي65.1على سلبية تأثير هذا المتغير حوالي)

النسبة جاء ، وبنفس ة التحتية والمرافق العامةيترد. مستوى البنللفساد جاء 
 زيادة انخفاض مستوى الدخول وانعكاس ذلك سلبيا على مستوى الحياة العام

 %(.65.4حيث تحصل كل منهما على نسبة تأكيد بلغت )
  

 
 ( آثار الفساد اإلداري من وجهة نظر عينة الدراسة:21جدول) 

 اآلثار السلبية للفساد
أوافق 

 بشد 
 ال أوافق أوافق

 1.1 21.1 61.3 .ت األمية والتخلف الثقافي بالمجتمعاالرتفاع المتزايد لمعدال

 ضعف الضبط االجتماعي وعجز القيم والمعايير عن توجيه سلوك أغلب

 . األفراد
68.1 21.1 4.2 

 6.1 33.1 81.1 . تردي مستوى اإلنتاجية والجود  لعدم وجود الرقابة والمتابعة

ى مستوى الحيا  زياد  انخفاض مستوى الدلخول وانعكا  ذلك سلبيا عل

 . العام
68.4 21.2 4.2 

 فشل أغلب مشاريع التنمية وانعكا  ذلك على مستوى الحيا  العامة

 بالمجتمع.
61.2 24.1 13.3 

 11.1 21.4 61.1  استنزاف الموارد االقتصادية وهدرها فيما ال يعود بالنفع على المجتمع.

 4.2 21.1 68.4 .ة التحتية والمرافق العامة نيتردي مستوى الب

 3.1 31.4 63.1 . ضعف الخدمات االجتماعية أو انعدام وجود بعضها في المجتمع

 8.2 21.1 12.2 .انعدام الثقة لدى المواطنين في نزاهة اإلدار  والمؤسسة 

 1.4 31.4 81.1 .زياد  معدالت الجريمة واالنحرافات االجتماعية  

 1.1 31.1 81.2 .واطنة ضياع الحقوق وعدم احترام اإلنسانية وحق الم

 1.1 32.1 81.1 . سياد  االرتباك االجتماعي وعدم التنظيم في المؤسسات اإلدارية 

 14.1 41.1 43.4 . انتشار الخوف وعدم الثقة لدى المواطن وارتيابه من الموظف العام 

 
ضعف الخدمات االجتماعية أو انعدام وجود في الترتيب السابع جاء      

%( م  أفراد العينة، يلي هذا 63حيث أكد ذلك حوالي ) لمجتمعبعضها في ا
 مشاريع التنمية وانعكاس ذلك على مستوى الحياة العامة أغلبفشل 

%( على أ  الفساد يسهم كثيرا في ترد. مستوى 61، حيث أكد )بالمجتمع
%( أ  الفساد يسهم في ارتفاع 51.1الحياة العامة بالمجتمع، كما يعتقد )
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ريمة واالنحراف االجتماعي م  المبحوثي ، وبذلك تنتشر ظاهرة معدالت الج
بي  أفراد المجتمع  المواطنة وقضياع الحقوق وعدم احترام اإلنسانية وحق

، وربما هذه هي أبرز اآلثار  %( م  المبحوثي51.1حيث أكد ذلك )
االجتماعية السليبة للفساد اإلدار. وهي انتشار الجهل واسأمية وتدني العمل 

لقانو  وضياع الحقوق الشخصية، أما اسأبعاد االقتصادية فإضافة إلى ما با
ترد. مستوى اإلنتاجية والجودة لعدم سبق نجد تأكيد العينة على كل م : 

سيادة االرتباك االجتماعي وعدم التنظيم في ، و وجود الرقابة والمتابعة
وارتيابه م   ،وعدم الثقة لدى المواط  ،انتشار الخوفو  ،المؤسسات اإلدارية

 .الموظف العام
 

وبهذا فإ  أفراد العينة يؤكدو  على أ  للفساد اإلدار. العديد م  اآلثار     
السلبية على المجتمع واستقراره وم  هذه اآلثار ما هو اجتماعي ومنها ما 
هو اقتصاد.، فاالجتماعية تشمل انعدام الثقة لدى المواط  باإلدارة 

اع نسبة اسأمية والجهل والتخلف الثقافي والمؤسسات، إضافة إلى ارتف
بالمجتمع، وتدني مستوى الخدمات االجتماعية وانعدام بعضها، وضعف 
الضبط االجتماعي مما أسهم في ارتفاع معدالت الجريمة واالنحراف 
االجتماعي وضياع الحقوق جراء تغييب القانو  وعدم العمل به كنتيجة 

ل القضائي وبي  أفراد اسأم  والشرطة. النتشار الفساد في مجال ممارسة العم
أما اآلثار االقتصادية فقد أكد أفراد العينة على أ  م  أبرزها هو تدني 
مستوى البنى التحتية، إضافة إلى تدني مستوى الدخل العام للفرد مما ينعكس 

مشاريع  أغلبفشل سلبا على مستوى الحياة العامة بالمجتمع، إضافة إلى 
لعدم وجود ذلك مستوى اإلنتاجية والجودة  س سلبا على، مما ينعكالتنمية

تنظيم في وجدود سيادة االرتباك االجتماعي وعدم ، و الرقابة والمتابعة
  .المؤسسات اإلدارية



344 

 

 
 . أهم االقتراحات والتوصيات للحد من الفساد:.

تختلف الخطط واالستراتيجيات التي توضع للحد م  مشكلة اجتماعية       
ا  إلى أخرى وم  زم  إلى آخر وذلك الختالف التكوي  معينة م  مك

االجتماعي للمجتمع في زم  معي  عما هو سائد في زم  آخر وفي مجتمع 
آخر، وم  هنا قصد الباحث وضع حجر اسأساس في بناء إستراتيجية للحد 
م  الفساد اإلدار. في المجتمع الليبي عامة ومجتمع الدراسة بوجه 

ي ذلك على جمع مجموعة م  االقتراحات والحلول الخصوص، ولقد اعتمد ف
م  أفراد العينتي  )الخبراء والموظفي ( على أمل الوصول إلى مصدر هذه 

 المشكلة م  وجهة نظرهم.
 

وم  خالل استعراض عدد م  االستراتيجيات في الفصل الثاني انتهينا       
ياسية لمجابهة للقول بأ : أ. إستراتيجية ال بد وأ  تبدأ م  وجود إرادة س

الفساد والحد منه، كما ينبغي أ  تشتمل هذه اإلستراتيجية على درجة م  
المشاركة الشعبية للتغلب على مشكلة الفساد اإلدار.، هذا ناهيك ع  

 ضرورة تعدد المحاور وتنوع البدائل ووجود أولويات في تلك الخطة.
 

و  أ  %( م  الموظفي  ير 15( نالحظ أ  )2-61وم  خالل الجدول)
العنصر اسأول في تلك اإلستراتيجية هو وضع الشخص المناسب في المكا  
المناسب، وهذا إ  دل على شيء إنما يشير إلى مدى تفاقم تدخل أطراف 
خارجية في وصول اسأفراد إلى مقاليد اإلدارة في المؤسسات اإلدارية، اسأمر 

د للمناصب، الذ. يؤكد على عدم اتباع معايير موضوعية في تقلد اسأفرا
%( على ضرورة تطبيق 12وربما هذا ما يقود إلى غياب القانو  حيث أكد)

القانو  ومراجعة أو إعادة النظر في المؤسسات التي تقوم بتطبيق ذلك 
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القانو  م  قبيل جهاز الرقابة اإلدارية والمحكمة والنيابة ومراكز الشرطة 
%( 21رتيب الثالث أكد)ولجا  التفتيش والمراجعة والتحقيق ...إلخ، في الت

 كفاءة ورفع م  أفراد العينة على ضرورة مراجعة جهاز الرقابة اإلدارية

م  خالل الدورات التدريبية والتطوير العلمي والفني لهم،  الجهاز أعضاء
ولك  يبدو أ  ذلك ال يحد م  المشكلة ما لم يحدث تطوير وتحسي  في 

االجتماعية واالقتصادية  مستوى المرتبات باستمرار ومع تغير اسأوضاع
للمجتمع، إضافة إلى استبعاد أثر القبيلة والتخلص مع عالقات القرابة 
والعالقات الشخصية في مجال العامل اإلدار. ليتحقق للمجتمع القضاء أو 
الحد م  االرتفاع الكبير لمعدالت الفساد اإلدار. حيث تحصل كل م  

 ة.  العاملي  السابقي  على نفس النسبة المئوي
 

الحلول التي اقتراحها أفراد عينة الموظفين للحد من الفساد ( 1-22جدول )

 بالمجتمع الليبي:
 النسبة التكرار  االقتراحات والحلول

 3.2 10 والقانونية السياسية السلحة عن اإلدار  فصل

 21.4 66 األجهز  المسؤولة عن ذلك في النظر وإعاد  واللوائح القانون تحبيق

 7.1 22 العامين لموظفينا وأجور الرواتب وتحسين رفع

 24.6 76 المناسب المكان في المناسب الشخص وضع

 2.3 7 العمل عن والباحثين للشباب جديد  عمل فرص لخلق

 2.3 7 اإلداري الفساد محاربة في والتشدد المقصرين محاسبة

 6.8 21 اإلدار  في الثقافي والتخلف القبلي التأثير من التخلص 

 10.0 31 .الجهاز أعضاء كفاء  ورفع اإلدارية الرقابة تحوير

 6. 2 مهامهم تسليم قبل دقيقة محاسبة المسؤولين محاسبة

 3.9 12  من لخقال الدورات التدريبية ورفع الكفاء  الموظفين كفاء  رفع

 2.9 9 واأللخقاقية الدينية القيم ترسيخ

 1.9 6 اإلداري االستقرار من أعلى درجة تحقيق

 2.6 8 أفضل بشكل بحهاضو التعليمية العملية في النظر إعاد 

 89.6 277 مجمــــــــــــوع المجيبــــــــــــــــــــــون

 10.4 32 غيــــــــــر المجيبـــــــــــــــــــــــــــن

 100.0 309  المجمـــــــــــــــــــــوع الكـــــــــــــــلي

م  وجهة نظر عينة الخبراء فإ  أول اقتراح للحد م  الفساد بمجتمع    
 الظاهرة هذه ةربمحا في المتخصصة القواني  تطبيق في الدراسة هو اإلسراع
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%( م  أفراد 21.5%(م  أفراد العينة، يلي ذلك تأكيد )21.5حيث أكد ذلك )
 سأخالقيةا القيم غرس في اإلعالم وسائل دور تفعيل على أهمية  العينة

عداد اإلدارة مستوى تحسي ، ثم إنهم يرو  أ  والدينية  جديدة محلية كفاءات وا 
اإلدار. م  حيث العمالة والقواني  سيسهم  االستقرار م  أعلى درجة تحقيقو 

%( م  الخبراء، وآخر أهم 21في الحد م  الفساد حيث أكد ذلك )
 القانو  وتفعيل لموظفي ل الجيد االختياراالقتراحات التي قدمها الخبراء هي 

 %(. 8حيث أكد على ذلك ) المخالفي  ومعاقبة
 

من وجهة نظر عينة  والتوصيات االقتراحات( ملخص بأهم 2-22جدول ) 

 الخبراء:
 النسبة التكرار   االقتراحات والحلول            
 5.0 2 التخصصية اعتماد مع وظيفة لكل االختصاصات تحديد
 10.0 4 اإلداري االستقرار نم اعلي درجة تحقي 
 5.0 2 والمرتبات األجور تحسين
 10.0 4 جديدة محلية كفاءات وإعداد اإلدارة مستوى تحسين
 7.5 3 المخالفين ومعانبة القانون وتفعيل للموظفين الجيد االختيار
 12.5 5 والدينية ألخونيةا القيم غرس في اإلعوم وساسل دور تفعيل

 5.0 2 المناصب تقليد في العالية والكفاءة التعليمي توىالمس مراعاة
 2.5 1 القانون واعتماد اإلدارة عن القبيلة إبعاد

 2.5 1 . واالستثمار السوق في المنافسة تشجيع
 17.5 7 الظاهرة هذه ةربمحا في المتخصصة القوانين تطبي  في اإلسراع
 2.5 1 الفساد لمكافحة المدى بعيدة خطة وضع
 2.5 1 الوظيفي التسلسل مراعاة مع شاملة لدراسة وفقا وظيفي موك وضع

 2.5 1 تحسينها بعد والمكافآت العووات بفكرة العمل
 2.5 1 اإلداري التدوير أي مناصبهم في المدراء استقرار عدم
 2.5 1 األخونية والقيم والوالء  الوننية الرو  تنمية
 2.5 1 المناسب كانالم في المناسب الشخن وضع

 2.5 1 اإلداري الفساد معالجة في اإلسومية الشريعة إلى الرجوع
 95.0 38 مجموع المجيبين

 5.0 2 عير مبين
 100.0 40  المجموع الكلي

 
 

 ثامنا: اختبار الفروض واستخالص النتائج
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لقد حققنا في الجزء اسأول م  هذا الفصل اسأهداف الوصفية لهذه     
راسة والمتمثلة في ببيا  مدى سيادة النزعة القبلية وعالقات القرابة بالعمل الد

ومدى سيادة ، اإلدار.، ومدى تأثيرها في سير العمل واتخاذ القرارات اإلدارية
واستيضاح مدى حدوث تغيرات سريعة ، احترام القانو  لدى الموظفي 

تها على انتشار الفساد وارتجالية في مجال اإلدارة وبيا  أهم أسبابها وانعكاسا
اإلدار. في المجتمع، كما انتهينا إلى بيا  اتجاه الموظفي  نحو المدراء الذي  
عملوا معهم وكيف يرونهم، كما عرضنا بالتفصيل إلى توزيع اسأفراد على 

 مقياس الشعور بالحرما  وعدم المساواة لدى الموظف العام.

 

. في مجتمع الدراسة فبّينا إلى كذلك استعرضنا مؤشرات الفساد اإلدار       
أ. مدى ينتشر الفساد اإلدار. بمجتمع الدراسة والقطاعات التي ينتشر فيها 
أكثر، إضافة إلى المه  التي تتسم بالفساد، كما وقفنا عند أكثر صور الفساد 
انتشارا م  وجهتي نظر العينة اسأصلية وعينة الخبراء إضافة إلى أسباب 

 الفساد وآثاره.
 

أما هذا الجزء، فسيخصص الختبار صحة الفروض التي انطلقت          
منها الدراسة والتي تهدف إلى وضع تفسير اجتماعي منطقي امبيريقي لظاهرة 
الفساد اإلدار.، هذا وسيختم هذا الجزء بمجموعة م  النتائج التي ستنتهي 
ث إليها الدراسة إضافة إلى التوصيات واالقتراحات التي سيضعها الباح

 كأسس ومنطلقات إلستراتيجية لمكافحة هذا الظاهرة في مجتمع الدراسة.
 وجود عالقة بين مت يرات الخلفية والفساد اإلداري:  ض( اختبار افترا1-.) 

عالقة دالة إحصائيا بي  ينص الفرض اسأول بهذه الدراسة على وجود     
الة االجتماعية، الجنس، العمر، مستوى التعليم، الحمتغيرات الخلفية وهي: ))

الدخل، سنوات الخبرة بالوظيفة، حجم اسأسرة، تقييم المسك ، نوع المسك ، مكا  
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ويمك  تلخيص هذه العالقات في الشكل ( وبي  مؤشرات الفساد اإلدار.، اإلقامة
(21: ) 

( أ  هنالك عددا م  المتغيرات متباينة النوع 21يالحظ م  الشكل )     
يحاول الباحث اختبار عالقة كل منها بالفساد  ومتنوعة في مستوى القياس

اإلدار. الذ. يتمثل في أربعة مؤشرات، وسينتهي في اسأخير إلى إصدار 
 حكم عام على هذا الفرض.

 

 
   ( نموذج الفرض األول12شكل )

 )*(نحتاج الختبار هذا الفرض إلى االعتماد على معامل )مربع كا.(   
قة بي  المتغيرات المستقلة وبي  مؤشرات للتحقق م  صحة افتراض وجود عال

المتغير التابع، ويعتبر هذه االختبار اإلحصائي مناسبا إذا ما عرفنا أ  جميع 
المتغيرات المستقلة هي متغيرات مبوبة كذلك الحال بالنسبة لمؤشرات المتغير 

                                                 
)*(
يستخدم هذا المعامل الختبار الفرق بين القيم المشاهدة والقيم النظرية أو المتونعة، والمعادلة الشاسعة لحساب نيم هذا   

التكرار المتونع( –المعامل هي : )التكرار المشاهد 
1
التكرار النظري . مع العلم بأن التكرار النظري فيحسب من ÷  

عدد (×)2-المجموع الكلي( اما درجة الحرية فهي تساوي)عدد األعمدة ÷ مجموع العمود × ) مجموع الصف      خول

  .(2-الصفوف

-312عبدهللا عامر الهمالي، مرجع سبق ذكره، ص ص لمزيد من المعلومات ونرق حساب هذا المعامل انظر: و

313. 
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( 1(، ومستوى داللة قيم )كا1التابع، والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار )كا
 ة الحرية.ودرج
 

 ( نتائج اختبار الفرض األول بواسطة معامل مربع كاي:1-23جدول)       

 المتغيرات المستقلة

 المتغيرات التابعة )مؤشرات الفساد اإلداري(

 تقدير الفساد البعد السلوكي البعد القيمي الدرجة الكلية

 الجنس )النوع(
**25.12 1.25 5.12 5.39 2كا

 

 3 1 2 2 د.ح

 وى التعليميالمست
 **33.91 **15.19 **11.21 **11.13 2كا

 12 3 1 1 د.ح

 الحالة االجتماعية
*13.31 2كا

 12.21 1.12 22.21*
 

 12 3 2 2 د.ح

 اإلقامةمكان 
 5.15 3.13 2.32 2.52 2كا

 3 1 2 2 د.ح

 نوع المسكن
**33.12 2كا

 31.21**
 22.93**

 23.21**
 

 22 5 12 12 د.ح

 منزلتقيم حالة ال
**23.51 2كا

 32.12**
 23.31**

 22.51**
 

 12 3 1 1 د.ح

 سنوات الخبر 
**21.29 2كا

 92.22**
 31.55**

 19.21**
 

 12 3 2 2 د.ح

 الدلخل
**21.22 2كا

 91.15**
 99.31**

 111.11**
 

 1 2 3 3 د.ح

 العمر
**13.93 2كا

 13.23**
 3.13 13.92 

 1 2 3 3 د.ح

 األسر حجم 
**39.12 2كا

 32.31**
 32.11**

 22.22**
 

 2 2 3 3 د.ح

دح : درجة الحرية، كا         
2

  : هي قيمة معامل مربع كاي.

 (. 1.15*  هذه القيم دالة عند مستوى داللة )    

 . (1.12**  هذه القيم دالة عند مستوى داللة )    
ة %( م  المتغيرات المستقلة لها عالق61م  الجدول السابق نالحظ أ  )    

دالة إحصائية بجميع مؤشرات المتغير التابع، حيث تبّي  أ  ستة متغيرات 
م  عشرة متغيرات لها عالقة دالة إحصائيا بالمتغير التابع وهو الفساد 
اإلدار. وهذه المتغيرات هي:المستوى التعليمي، ونوع المسك ، وتقييم حالة 
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ميع هذه المتغيرات المنزل، وسنوات الخبرة، والدخل، وأخيرا حجم اسأسرة، فج
ذات عالقة دالة إحصائيا بمؤشرات الفساد اإلدار. اسأربعة، ولمعرفة قوة 

( الذ. يلخص مصفوفة العالقة 1-63واتجاه هذه العالقة نسوق الجدول )
 بي  هذه المتغيرات.

 
 ( ملخص االرتباط بين المت يرات المستقلة ومؤشرات الفساد اإلداري:2-23جدول)

 لةالمت يرات المستق
 المت يرات التابعة )مؤشرات الفساد اإلداري(

 تقدير الفساد البعد السلوكي البعد القيمي الدرجة الكلية

 -1.41قاما ** 1.13فا. ** 1.15فا. ** 1.15فا. ** المستوم التعليمي

 1.13فا.  1.31فا. ** 1.33فا. ** 1.34فا. ** نوع المسكن

 1.35قاما ** 1.11ا. **ف 1.35فا. ** 1.13فا. ** تقييم المنزل

 1.41قاما ** 1.42فا. ** 1.48فا. ** 1.41فا. ** سنوات الخبرة

 1.62قاما ** 1.51فا. ** 1.48فا. ** 1.41فا. ** الدخل

 1.11قاما ** 1.45قاما ** 1.53قاما ** 1.33قاما ** حجم األسرة

 
تعليم، ونوع مما تقدم يمك  القول: إ  الفساد اإلدار. يرتبط بكل م  )ال      

المسك ، وتقييم المنزل، وسنوات الخبرة، والدخل، وحجم اسأسرة( ارتباطا داال 
(، وهي في الغالب ارتباطات متوسطة القوى 1.15إحصائيا ع  مستوى )

يجابية االتجاه، فنالحظ، مثال، أ  جميع المتغيرات ترتبط ايجابيا بالدرجة  وا 
لى أنه كلما زاد مثال، المستوى الكلية لمقياس الفساد اإلدار. مما يشير إ

التعليمي، أو الدخل، أو حجم اسأسرة زاد تبعا له تبني الموظفي  للقيم التي 
تشجع على الفساد وبذلك زاد احتمال ارتكابه سلوكا فاسدا، فالتعليم، مثال، 
يرفع مستوى الطموحات لدى الفرد ويزيد م  رغبته وتطلعاته نحو تحقيق 

ا هو عليه اآل ، وهذا في ظل انعدام مستوى أعلى أو أفضل مم
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الفرص)السبل( المشروعة لتحقيق تلك الطموحات، اسأمر الذ. قد يدفع 
البعض إلى هوة الفساد اإلدار. في ظل ضعف الضبط االجتماعي وتوافر 
درجة م  االرتباك االجتماعي إثر موجات التغير االجتماعي غير الموجهة 

 والسريع.
 

ثانية، أ  عالقة الدخل بالفساد اإلدار. هي عالقة كما يالحظ م  جهة      
م  متوسطة إلى قوية وهي ايجابية أيضا، وهذا يعني أنه كلما زاد الدخل 
ارتفعت تبعا درجات الموظفي  على مقياس الفساد اإلدار.، وتبدو هذه 
النتيجة واقعية، حيث إ  أصحاب الدخول الضعيفة هم م  شريحة الموظفي  

  غير المسؤولي  أ. ليس لديهم السلطة وال القرار اإلدار.، غير المهرة أو م
وبذلك فهم بعيدو  ع  وسط ممارسة الفساد اإلدار.، وعليه فإ  أصحاب 
الدخول العالية هم اقرب إلى ساحة ممارسة الفساد اإلدار. ولديهم احتمال 
 أكبر للوقوع في هاوية الفساد اإلدار.، كذلك الحال بالنسبة لعالقة الفساد
اإلدار. بالخبرة فهي عالقة ايجابية، فكلما زادت الخبرة ارتفعت درجات 
اسأفراد على المقياس، وقد يفسر هذا م  منطلق أ  الفساد سلوك يحتاج إلى 
درجة عالية م  المهارة كما يحتاج إلى الخبرة واإلطالع على القواني  

  التي المنظمة للعمل لكي يتمك  الموظف م  اإلفالت م  تلك القواني
تعاقب على ارتكاب تلك السلوكيات المنحرفة أو جعل تلك السلوكيات تبدو 

 قانونية وشرعية)التحايل على القانو (.   
 

وللتعرف على مـدى تـأثير المتغيـرات المسـتقلة السـت السـابقة مجتمعـة فـي     
تفسير الفساد اإلدار.، أ. اختبـار النمـوذج النظـر. لهـذا الفـرض، قـام الباحـث 

ــــة تحليــــل االنحــــدار اللوجســــتي االســــمي المتعــــدد، ومــــ  خــــالل باســــت خدام تقني
( يتضــــح أ  النمــــوذج )النهــــائي( دال إحصــــائيا عنــــد مســــتوى 3-63الجــــدول )



351 

 

( وعـــ  المتغيـــرات المكونـــة للنمـــوذج يتضـــح أ  التعلـــيم وتقيـــيم المنـــزل 1.12)
والــدخل هــي متغيــرات غيــر دالــة إحصــائيا فــي النمــوذج أ. أنهــا ال تســهم فــي 

ســير أ. تبــاي  قــيم المتغيــر التــابع )الفســاد(، أمــا بــاقي المتغيــرات فهــي دالــة تف
إحصــائيا عنــد مســتوى مقبــول ممــا يــدعو للقــول: إ  النمــوذج مقبــول إحصــائيا 

مـــ  التبـــاي  فـــي متغيـــر  (0.23)ويمكـــ  االعتمـــاد عليـــه فـــي تفســـير مـــا يعـــادل
R)الفساد اإلدار. وهذا هو معامل التفسير 

2 ). 
 ( معلومات تناسب النموذج األول )االنحدار اللوجستي المتعدد(:3-23) جدول         

 النموذج

مقيا  تناسب 

 الختبار نسبة االحتمالية النموذج

 مربع كاي سجل االحتمالية
درجة 

 الحرية
 الداللة

 --- --- --- 169.796 التقانع

 000. 15 73.707 96.089 النهائي

 

 
 االحتمالية للنموذج حسب داللة كل متغير مستقل: (الختبار نسبة3-23جدول)          

 المتغيرات المستقلة

 

 الختبار نسبة االحتمالية مقيا  تناسب النموذج

سجل احتمالية ملخص 

 مربع كاي النموذج 
درجة 

 .الداللة الحرية

 .-- 0 000. *96.089 التقاطع

 839. 2 352. 96.441 التعليم

 204. 2 3.177 99.266 المنزل تقييم

 005. 2 10.508 106.597 الخبرة سنوات

 007. 2 10.042 106.131 األسرة حجم

 086. 2 4.911 101.000 الدخل

 006. 5 16.237 112.326 المسكن نوع

ر   النموذج هذا          *
 .الحرية درجات يز يد ال التأثير َحْذف ألن النهاسي النموذج إلى مكافئ المخف 

 

 

الضوووبط االجتمووواعي والفسووواد  وجوووود عالقوووة بوووين ض( اختبوووار افتووورا2-.)
 :اإلداري
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ينص الفرض الثاني بهذه الدراسة على وجود عالقة دالة إحصائيا بي       
الفساد اإلدار. وبي  بعض مؤشرات الضبط االجتماعي المتمثل في درجة 
سيادة الضبط االجتماعي وااللتزام بالقانو  م  وجهة نظر المبحوثي ، ومدى 

بيق القانو ، ومقدار توقع المبحوثي  تعرضهم للمساءلة القانونية عمومية تط
إذا ما اقترفوا سلوكا مخالفا للقانو ، وأخيرا تقييم المبحوثي  لجهود الرقابة 
اإلدارية بمجتمع الدراسة، وفيما يلي النموذج النظر. يلخص العالقة بي  

 هذي  المتغيري  )الضبط االجتماعي، والفساد اإلدار.(:
Xوم  خالل استخدام معامل مربع كا.)      

( ومعامل ارتباط الفا. 2
الختبار العالقات بي  مؤشرات الفساد اإلدار. وبي  مؤشرات الضبط 

 (:2-64االجتماعي تحصلنا على الجدول )
 

 

 ( نموذج الفرض الثاني.1شكل )
 

 ( نتائج اختبار عالقة الضبط االجتماعي بالفساد اإلداري )الفرض1-24جدول)
 الثاني( : 

عمومية تطبيق سيادة الضبط تقييم جهاز توقع المساءلة  مؤشرات الضبط              
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 القانون والقانون الرقابة القانونية مؤشرات الفساد
 

 الدرجة الكلية
 

 2/  56.11** 2/  36.68** ./  15.13** 4/  51.31** /دح2كا

 phi **1.42 **1.11 **1.35 **1.43ر 

 
 سلوكيالبعد ال

 

/دح2كا  **28.46  /2 1.82  /4 **28.61  /3 **51.12/3 

 phi **1.15 ----- **1.15 **1.44 ر

 
 البعد القيمي

 

/دح2كا  **51.86 /4 **11.11  /. **38.13  /2 **55.23/2 

 phi **1.45 **1.31 **1.36 **1.43 ر

 
 تقدير حجم الفساد

 

/دح2كا  **35.13  /4 **235.18/. **45.68  /2 **33.81/2 

 phi **1.35 **1.61 **1.31 **1.34 ر

 ، فهي تشير إلى معامل ارتباط الفا.. phi ( تشير إلى قيمة الكا.، وتشير  )د.ح( إلى درجة الحرية، أما ر1تعني )كا
 (.1.12** تشير إلى أ  قيمة مربع كا. دالة عند مستوى )

 

ة إحصائيا فيما عدا ( أ  جميع العالقات دال2-64يتضح م  الجدول )     
عالقة درجة مقياس البعد السلوكي للفساد اإلدار. بتقييم جهود الرقابة 
اإلدارية بمجتمع الدراسة فلم تك  العالقة دالة إحصائيا، وفي تقدير الباحث، 
قد يرجع ذلك إلى نسبة الخطأ في المعاينة أو في القياس، خاصة إذا ما 

ذا المتغير بمؤشرات الفساد اسأخرى وضعنا في االعتبار أ  جميع عالقات ه
(، كما أ  جميع االرتباطات كانت 1.12دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

دالة عند نفس المستوى السابق وهي جميعا موجبة وتتراوح ما بي  المتوسطة 
والقوية، وبهذا فإ  جميع المتغيرات المستقلة في النموذج ذات عالقة دالة 

 الفساد اإلدار. . إحصائيا بجميع مؤشرات 
 

: إ  العالقة بي  الضبط االجتماعي وبي  الفساد يمكن القولومما تقدم      
اإلدار. هي عالقة دالة إحصائيا عند مستوى عاٍل م  الثقة، وبذلك يتم قبول 
الفرض الذ. ينص على وجود هذه العالقة، وبهذا نكو  قد اتفقنا مع دراسة 
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، والتي انتهت إلى 2114لصواف ، ودراسة محمد ا2111سامية جابر،
التأكيد على أهمية هذا المتغير)الضبط االجتماعي( في تفسير الفساد 

 اإلدار..
  

هذا ع  عالقة كل متغير مستقل بمؤشرات متغير الفساد اإلدار.، أما      
ع  عالقتها جميعا في آٍ  واحٍد بالفساد اإلدار.، أو بمعنى آخر، الختبار 

عاليته في تفسير الفساد اإلدار. نستخدم نفس التقنية التي داللة النموذج أو ف
 استخدمناها مع النموذج اسأول وهي االنحدار اللوجستي االسمي التعدد.

 
وم  خالل تطبيق هذه التقنية اإلحصائية اتضح أ  النموذج دال عند       

( مما يعنى أنه يصلح في تفسير الفساد حيث تبّي  أ  1.12مستوى داللة )
( وبهذا فإ  النموذج يفسر ما 1.41قد بلغ ) R-Squareامل التحديد مع

%( م  التباي  في إحداثيات المتغير التابع وهو الفساد اإلدار. 41مقداره )
 لدى الموظفي  العامي .

 
 
 
 
 

  
 

 ( معلومات تناسب النموذج الثاني )االنحدار اللوجستي المتعدد(:2-23جدول )  

 النموذج

مقيا  تناسب 

موذجالن  الختبار نسبة االحتمالية 

 الداللة درجة الحرية مربع كاي سجل االحتمالية

 --- --- --- 302.749 التقاطع

 000. 14 93.549 209.200 النهائي
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م  ناحية أخرى، وللتعرف على أهمية كل متغير مستقل أ. كل عامل       

احتمالية كل  (، الذ. يوضح اختبار نسبة3-64في النموذج نسوق الجدول )
متغير في النموذج، ويتضح م  الجدول أ  جميع المتغيرات في النموذج 
ذات داللة إحصائية في تفسير الفساد اإلدار.، وبهذا فإ  مدى عمومية 
تطبيق القانو ، وتقييم جهود الرقابة م  قبل الموظف، وتوقع الموظف 

ئح والقواني ، للمساءلة القانونية في حالة أخطأ، وحدوث تغير على اللوا
ووجود ثغرات في القانو  م  وجهة نظر الموظف، وانعدام أو ضعف سيادة 
الضبط والقانو  في المؤسسة كلها متغيرات تسهم في تفسير ما يعادل 

 %( م  ارتكاب اسأفراد سلوكا فاسدا. 41)
 

 
 (الختبار نسبة االحتمالية للنموذج حسب داللة كل متغير مستقل:3-23جدول)    

 يرات المستقلةالمتغ

 

 الختبار نسبة االحتمالية مقيا  تناسب النموذج

سجل احتمالية ملخص 

 مربع كاي النموذج 
درجة 

 .الداللة الحرية

 --- 0 000. *209.200 التقاطع

 000. 2 19.247 228.447 عمومية تحبيق القانون 

 011. 2 9.088 218.288 تقييم جهود الرقابة

 000. 2 15.270 224.470 توقع المساءلة القانونية

 000. 3 19.581 228.781 التغير في اللوائح والقوانين

 045. 2 6.195 215.395 وجود ثغرات في القانون

 001. 3 15.695 224.895 سياد  الضبط والقانون في المؤسسة

ر   النموذج هذا    *
 .الحرية اتدرج يز يد ال التأثير َحْذف ألن النهاسي النموذج إلى مكافئ المخف 

   

 
( العالقوووة بوووين الشوووعور بالحرموووان وعووودم المسووواواة وبوووين الفسووواد 3-.) 

 اإلداري:
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شعور الموظفي  يبّي  الفرض الثالث وجود عالقة دالة إحصائيا بي       
ومدى عدالة توزيع الحوافز اإلدارية) العالوات ، بالحرما  وعدم المساواة

وظفي  وبي  مؤشرات الفساد اإلدار. والترقيات وبدل المبيت ...الخ( على الم
 اسأربعة والشكل اآلتي يوضح هذه العالقات:

 

 ( نموذج الفرض الثال 13شكل )
 
 

يوضح الشكل السابق العالقة المتصورة ما بي  الفساد اإلدار. وبي       
شعور الموظف بالحرما  وعدم العدالة في التوزيع، ومعنى ذلك أ  درجة الفرد 

ساد اإلدار. ترتبط ارتباط ا داال إحصائيا بدرجته على مقياس على مقياس الف
الحرما  بحيث كلما زادت الدرجة اسأخير نتوقع ازديادا في درجة الفساد 
اإلدار. والختبار هذا الفرض استخدمنا معامل مربع الكا. ومعامل ارتباط 

( يوضح ملخص نتائج اختبار هذا 65الفا. للبيانات المبوبة، والجدول )
 فرض.ال
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( نالحظ أ  جميع مؤشرات الفسـاد اإلدار. المتمثلـة فـي 65م  الجدول)     

الدرجــة الكليــة لمقيــاس الفســاد اإلدار. ودرجتــي البعــد القيمــي والبعــد الســلوكي 
وتقــدير المبحــوث لحجــم انتشــار الفســاد بمجتمــع الدراســة كانــت جميعهــا علــى 

بالحرما  مما يؤكد علـى  عالقة دالة إحصائيا بالدرجة الكلية لمقياس الشعور
دور هــــذا المتغيــــر فــــي تفســــير الفســــاد اإلدار. فالشــــعور بالحرمــــا  يولــــد فــــي 
نفوس الموظفي  اتجاهـات وأفكـارا تبـيح لهـم العمـل بأنمـاط مختلفـة مـ  الفسـاد 
رضـــاء لـــرغبتهم فــي االنتقـــام، أحيانـــا، مـــ  نظـــامهم  اإلدار. ذلــك كـــردة فعـــل وا 

ببا فـــــي عـــــدم قـــــدرتهم علـــــى تحقيـــــق اإلدار. غيـــــر العـــــادل والـــــذ. يرونـــــه ســـــ
طموحـــاتهم ورغبـــاتهم، مـــ  ناحيـــة أخـــرى اتضـــح أ  متغيـــر عـــدم العدالـــة فـــي 
توزيــع المكافــآت والعــالوات ومــا فــي حكمهــا مــ  حــوافز إداريــة يــرتبط ارتباطــا 
داال إحصــائيا بمؤشــرات الفســاد اإلدار. فيمــا عــدا درجــة البعــد الســلوكي، وقــد 

االعتــراف الفعلــي بمــا ارتكبــوه مــ  ســلوك يرجــع ذلــك إلــى اجتنــاب المــوظفي  
 فاسد خوفا وخشية م  الوقوع في المساءلة القانونية. 

 
 
 
 
 
 

( نتائج الختبار عقاقة الشعور بالحرمان وعدم عدالة التوزيع والفساد 22جدول)

 اإلداري)الفرض الثالث(:

 مؤشرات الحرمان               
   مؤشرات الفساد 

درجة مقياس الشعور 
 مانبالحر 

عدالة توزيع العالوات 
 والمكافآت...الخ

 2.21/2** 20.24/2** /دح2كا 
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 الدرجة الكلية
 phi **0.22 **0.14ر  

 
 البعد السلوكي

 

/دح2كا  *2.20/2 1.../2 

 وووو phi *0.12 ر

 
 البعد القيمي

 

/دح2كا  **44..2/4 **30.32/4 

 phi **0.32 **0.31 ر

 
 تقدير حجم الفساد

 

/دح2كا  **42.20/. **33.32/. 

 phi **0.3. **0.33 ر

 (.1.12** العونة دالة عند مستوى )       

 (.                  1.15* العونة دالة عند مستوى )        

 

 
ممـــــا تقـــــدم، يمكـــــ  القـــــول: إ  العالقـــــة بـــــي  الفســـــاد اإلدار. والشـــــعور       

عنـد مسـتوى داللـة مقبـول، بالحرما  وعدم المساواة هي عالقة دالة إحصـائيا 
وبهــذا فــإ  شــعور الفــرد بالحرمــا  وعــدم العدالــة فــي توزيــع الحــوافز اإلداريــة 
ـــــراف  يســـــهم فـــــي تفســـــير اتجـــــاه الموظـــــف نحـــــو العمـــــل بالفســـــاد اإلدار. واقت

 سلوكيات منحرفة اجتماعيا ومجرمة قانونيا في مجال العمل اإلدار. . 
  
 
تووودخل القبيلوووة والفسووواد ( العالقوووة بوووين االغتوووراب الووووظيفي و 4-.)

 اإلداري:
ينص الفرض الرابع بهذه الدراسة على وجود عالقة دالة إحصائيا بي      

، تناسب المهنة مع العمل الحالي للموظف)االغتراب الوظيفي( متغيرات

عاقة عالقات القبيلة والقرابة لجهود الرقابة وتطبيق القانو  في المجال  وا 
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 المدراء وقدراتهم على إدارة المؤسسة، كفاءة، واالتجاه نحو اإلدار.

والخضوع لمطالب اسأقارب في مجال العمل اإلدار.، وتدخل القبيلة في 
( يلخص 11توزيع الحوافز اإلدارية، وبي  مؤشرات الفساد اإلدار. والشكل )

 العالقات اسأساسية في هذا الفرض:
 

 
 ( نموذج الفرض الرابع 20شكل)

 
  تدخل عالقات القرابة والقبيلة في مجال العمل وال بد م  مالحظة أ      

اإلدار. تسهم إلى حد كبير في خلق حالة م  االغتراب الوظيفي لدى عدد 
م  الموظفي  حيث تسهم هذه التدخالت في تنصيب أشخاص غير مؤهلي  
وال يمتلكو  الخبرة الكافية إلدارة تلك المؤسسات أو اسأقسام التي يرأسونها، 

ا على جميع جوانب اإلدارة م  ضبط وأمانة وجدية في مما ينعكس سلب
 العمل والحرص على المال العام.  
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( يتضح أ  جميع العالقات دالة 2-66وم  خالل معطيات الجدول )      
(، مما يدعو إلى قبول 1.12( أو مستوى ) 1.15إحصائيا إما عند مستوى )

. وبي  التدخل القبلي الفرض الذ. ينص على وجود عالقة بي  الفساد اإلدار 
في مجال العمل اإلدار. وبي  االغتراب الوظيفي عند بعض الموظفي  
اإلداريي ، كما أ  العالقة بي  الفساد اإلدار. وبي  االتجاه نحو المدير أو 
مدى الرضا على المدير الحالي كانت عالقة دالة إحصائيا، وهذا ما يدعو 

ته في إدارة المؤسسة  أو القسم أو للقول: إ  شخصية المدير وقدرته و كفاء
 الفرع اإلدار. يسهم كثيرا في توجه الموظفي  نحو العمل بالفساد اإلدار..

 
 ( الختبار عقاقة االغتراب الوظيفي والتدلخل القبلي في اإلدار  بالفساد اإلداري:1-22جدول)

 المت يرات المستقلة        
 
 

 مؤشرات الفساد 

تناسب 
المهنة مع 
العمل 

 اليالح

 عاقة القبيلة 
لجهود الرقابة 

 اإلدارية

 

االتجاه نحو 
كفاءة 
 المدراء

 

الخضوع 
 لمطالب األقارب

 
تدخل القبيلة في 
 توزيع الحوافز 

 
 الدرجة الكلية

 

 21.3/3** 22.2/4** 32.1/1** 2/...1** 2.2/3* /دح2كا

 phi *0.12 **0.22 **0.34 **0.23 **0.23ر 

 
 البعد السلوكي

 

/دح2كا  *14.1/2 **23.2/2 **24.1/1 **1..3/4 *2.20/3 

 phi *0.22 **0.31 **0.22 **0.22 *0.12 ر

 
 البعد القيمي

 

/دح2كا  *12.4/2 **13.3/4 **22.2/2 **20.4/. **32.1/2 

 phi *0.23 **0.22 **0.44 **0.42 **0.32 ر

 
 تقدير حجم الفساد

 

/دح2كا  *14.1/2 **22.2/4 **12.3/2 **32.4/. **20.1/2 

 phi *0.22 **0.43 **0.24 **0.32 **0.22 ر
 (.1.12** العونة دالة عند مستوى )

 (.   1.15* العونة دالة عند مستوى )
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ولمعرفة إلى أ. حد يمك  االعتماد على هذا النموذج النظر. في      
تفسير الفساد اإلدار. نستخدم معامل االنحدار اللوجستي االسمي المتعدد 

تبار النموذج والتحقق م  داللة المتغيرات المعتمدة)المستقلة( فيه، الخ
 وفيما يلي نتائج اختبار نموذج الفرض الرابع.

 
 ( بيانات تناسب النموذج للفرض الرابع )االنحدار اللوجستي المتعدد(:2-22جدول )

 النموذج

 الختبار نسبة االحتمالية مقيا  تناسب النموذج

كايمربع  سجل االحتمالية  درجة الحرية 
مستوى 

 الداللة

       212.687 التقانع

 000. 12 74.294 138.392 النهائي

 
 

م  الجدول السابق يتضح أ  النموذج النهائي مطابق لمعطيات الواقع      
( وبهذا فإنه 1.12أو القيم المشاهدة حيث تبّي  أنه دال عند مستوى داللة )

باي  بي  اسأفراد في ارتكاب الفساد يمك  االعتماد عليه في تفسير الت
اإلدار.، أما ع  المتغيرات فقد تبّي  أ  جميع المتغيرات ذات أهمية في 
النموذج فيما عدا الخضوع لمطالب اسأقارب ومدى تناسب المؤهل مع العمل 
الحالي حيث تبّي  أنه ليس لهذي  المتغيري  داللة إحصائية في النموذج 

النموذج واعتماد باقي المتغيرات في تفسير  وبهذا يجب استبعادهما م 
الفساد اإلدار.، وهي إعاقة القبيلة لجهود الرقابة اإلدارية، وتدخل القبيلة في 

 توزيع الحوافز واالتجاه نحو المدير.   
 
 (الختبار نسبة االحتمالية للنموذج حسب داللة كل متغير مستقل:3-22جدول)  

 المتغيرات المستقلة

  

 مقيا  تناسب

االحتمالية نسبة   الختبارات النموذج  

سجل احتمالية 

 مربع كاي ملخص النموذج 
درجة 

 الداللة الحرية
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 . 0 000. *138.392 التقاطع

 0.340 4 4.520 142.913 اسأقارب لمطالب الخضوع

 0.000 2 17.103 155.495 اإلدارية الرقابة لجهود القبيلة  عاقة

 0.749 2 578. 138.970 الحالي العمل معالمؤهل  تناسب

 0.000 1 13.667 152.059 المدراء كفاءة نحو االتجاه

 0.032 3 8.794 147.186 الحوافز توزيع في القبيلة تدخل

ر   النموذج   هذا   * :
 الحرية   درجاتَ  يَز يد   ال التأثير   َحْذف ألن النهاسي   النموذج   إلى مكافئ   المخف 

 

 

يل اإلحصائي الذ. اعتمدنا عليها في : فإ  معامالت التحلختاما   
اختبار الفروض بّينت أ  جميع فروض الدراسة مطابقة لما في الواقع، ولم 
تك  تلك التخمينات وهمية أو غير صحيحة، فمعلوم أ  معامل مربع كا. 
مثال، تقوم بالمقارنة بي  القيم المتوقعة والقيم المشاهدة للحكم على مدى 

ما كانت قيمة مربع الكا. المحسوبة أكبر م  النظرية تطابق تلك القيم، فإذا 
 كا  ذلك دليال على أ  الفروق جوهرية ومطابقة للواقع والعكس بالعكس.

 
بناء  على ما تقدم، فقد تم قبول جميع فروض الدراسة، وبذلك يمك  
القول: أ  متغيرات الخلفية وهي متمثلة في المستوى التعليمي، ونوع 

لة المنزل، وسنوات الخبرة، والدخل، وحجم اسأسرة؛ كلها المسك ، وتقييم حا
 متغيرات مهمة في فهم وتفسير إقبال الموظفي  على اقتراف سلوك فاسد.

 
إضافة إلى ذلك يمك  القول: إ  الضبط االجتماعي المتمثل في مدى  

تقييم جهود الرقابة اإلدارية، وسيادة الضبط االجتماعي وااللتزام بالقانو  في 
سسة اإلدارية، ومقدار توقع الموظف للعقاب في حال أخطأ في عمله، المؤ 

واتجاه الموظف حيال عمومية تطبيق القانو ، والتغيرات التي تطرأ على تلك 
القواني  واللوائح المعمول بها في اإلدارة، واعتقاد الموظف بوجود ثغرات في 
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  الوجهة القانو ، جميعها متغيرات مهمة في تفسير الفساد اإلدار. م
 االقتصادية. -االجتماعية 

 
إضافة إلى ذلك نجد متغيرات الشعور بالحرما  م  الحقوق، وعدم 
الرضا ع  توزيع الحوافز، والشخصيات القيادية اإلدارية. فم  الناحية 
االجتماعية يسهم هذا  المتغيرا  في دفع الموظفي  إلى تبني اتجاهات 

ذا غاب الضبط االجتماعي وساد إيجابية حيال الفساد اإلدار. خاصة إ
اإلرباك الناتج ع  التغير السريع على الهيكلية اإلدارية والقانو  واللوائح 

 المعمول بها. 
 

، وم  الناحية االجتماعية فإ  االغتراب الوظيفي الناتج ع  تدخل أخيرا
القبيلة في اسأعمال اإلدارية وتقلد المناصب اإلدارية، يسهم في تبلور اتجاه 

ب نحو المدير عند الموظف، هذه الحالة تساعد في فهم وتفسير الفساد سال
اإلدار. وانتشاره في المجتمع، حيث يسهم التدخل القبلي والقرابي والعالقات 
الشخصية في اإلدارة، في وصول عدد م  اسأشخاص غير اسأكفاء وم  غير 
المتخصصي  في مجال عمل المؤسسة للوصول إلى مناصب إدارية تصل 

لى أعلى مستوى في الهرم اإلدار. بالمؤسسة، هذه الحالة تزيد م  احتمالية إ
انتشار أكثر لظاهرة االغتراب اإلدار. عند القيادات اإلدارية مما يزيد أيضا 
م  احتمال تكو  اتجاهات سالبة حيال أولئك المدراء والقياديي ، خاصة إذا 

لى مقاومتها، في مثل كانوا يخضعو  لتأثيرات خارجية، وهم غير قادري  ع
هذه الحالة تنتشر وتسود الكثير م  االتجاهات واسأفكار والقيم المنحرفة التي 

 تدعم العمل بأنماط مختلفة م  الفساد بي  الموظفي  بالمؤسسة.   
  

 

 



365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الخاتمة النهائية:
 أوال. استخالص النتائج النهائية للدراسة: 

 الخصائص العامة للمبحوثين:النتائج المتعلقة ب .1

( لقد اشتملت العينة اسأصلية على الذكور واإلناث، وقد بلغت نسبة 2.2)    
%(، أما الباقي فقد كا  م  اإلناث، كما اشتملت العينة اسأصلية 63الذكور )
%( م  المبحوثي  كا  تعليمهم جامعيا فما فوق، في حي  لم تتعد 44على )

%(. أما فيما يتعلق بالحالة 1ي فما أقل ع  )نسبة م  كا  تعليمهم أساس
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%( م  المبحوثي  متزوجو ، وبلغ متوسط أسرهم 56الزواجية فقد تبّي  أ  )
 %( م  إجمالي العينة.41( أفراد، أما العزاب فقد بلغت نسبتهم )4)

 
( وقيما يتعلق بتوزيع المبحوثي  حسب الدخل، فقد تبي  أ  1.2)  
دينارا ليبيا  أ.  451زيد دخولهم الشهرية ع  %( فقط م  المبحوثي  ت21)

( 451دوالرا أمريكيا، أما باقي أفراد العينة فدخولهم أقل م  ) 351ما يعادل 
%( 81( دينارا، كما تبّي  أ  )381دينارا شهريا، ولقد بلغ متوسط الدخول )

 ( دينارا.451م  المتزوجي  دخولهم الشهرية لم تصل إلى )
 

%( م  المبحوثي  تزيد 48لخبرة، فقد تبّي  أ  )( أما ع  ا3.2)    
( سنوات، أما ع  اغتراب أفراد 21خبرتهم في مجال العمل اإلدار. ع  )

%( م  المبحوثي  يعملو  في مجاالت ال 41العينة وظيفيا فقد تبي  أ  )
تتصل بالتخصص الذ. أعدوا له علميا،  أو أنها تتناسب معه بشكل 

وجود درجة عالية م  االغتراب الوظيفي بي   تقريبي، وهذا ما يشير إلى
 أفراد عينة البحث.

 
 

%( م  المبحوثي  أ  مساكنهم 26( وع  المسك ، فقد أفاد )4.2)   
رديئة جدا، مما يشير إلى أنها ال تصلح للسك  أو ال تتوفر فيها الشروط 

%( 44الصحية الكفيلة بسالمة أفراد اسأسرة، وم  ناحية أخرى تبي  أ  )
نما يسكنو  م   المتزوجي  ال يملكو  مسكنا أو منزال مستقال بهم وا 

 باإليجار أو في منزل الوالد. 
 

 النتائج المتعلقة بسيادة النزعة القبلية وعالقات القرابة: .1
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( لقد تبّي  أ  هناك تدخال كبيرا م  قبل القيادات والرموز 2.1)     
ى مرحلة صنع القرار والمشايخ القبلية في مجال العمل اإلدار.، يصل إل

وتنصيب اسأشخاص للمناصب اإلدارية، ويتضح ذلك م  خالل تأكيد ما 
%( م  العينة على أ  القبيلة وعالقات القرابة تؤثر سلبيا في 18نسبتهم )

%( م  أفراد 33سير العمل واتخاذ القرار اإلدار. بالمؤسسة، وم  هنا أكد )
بهم في حال حضروا إليهم العينة أنهم على استعداد تام لمساعدة أقار 

 يطلبو  منهم إجراء  إداري ا معين ا، حتى ولو كا  هذا اإلجراء غير قانوني.
 

%( م  المبحوثي  أ  زمالءهم في 88( م  جهة أخرى أكد )1.1)     
العمل يخضعو  لمطالب أقاربهم ولو كانت مخالفة للقانو ، كما أكد 

ت القرابة تتدخل بشكل سلبي %( م  المبحوثي  على أ  القبيلة وعالقا12)
 أو غير عادل في توزيع الحوافز اإلدارية بمجال العمل اإلدار..

 
%( م  المبحوثي  على أ   مشايخ ورموز القبائل 12( ولقد أكد )3.1)     

يتدخلو  في صنع القرار اإلدار. ويؤثرو  في سير العمل اإلدار. واتخاذ 
النزعة القبيلة وعالقات القرابة في القرارات، ولقد تبّي  ،أيضا، أ  سيادة 

مجال العمل تؤثر سلبا في تأدية جهاز الرقابة اإلدارية لدوره ومهامه، حيث 
 %( م  المبحوثي .16أكد ذلك )

 
 النتائج المتعلقة بضعف الضبط االجتماعي والرقابة اإلدارية:  .3

( لوحظ م  خالل بيانات الدراسة الميدانية أ  هناك درجة ال 2.3) 
ها  بها م  ضعف الضبط االجتماعي بمجال اإلدارة بمجتمع الدراسة، ُيست

%( م  أفراد العينة أ  زمالءهم في العمل ال يحترمو  16حيث أكد )
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%( أنهم ال 11القانو  وال يخشو  الوقوع تحت طائلة العقاب، كما أكد )
 يتوقعو  أ  يطبق عليهم القانو  في حال ارتكابهم سلوكا فاسدا إداريا، كما

%( م  المبحوثي  على أ  القانو  ال يطبق على عامة الموظفي  61يؤكد )
نما يقتصر تطبيقه على فئة قليلة منهم، تتمثل فيم  ليس لديه عالقات  وا 
بأصحاب نفوذ، وهذا ما يدل على وجود ظاهرة الضبط غير المتواز  في 

 مجتمع الدراسة.
 
دارية في المؤسسة %( أ  اسأمور اإل52( م  ناحية أخرى أكد )2.3)   

التي يعملو  بها تعاني م  انفالت تام أ. م  ضعف ضبط شديد، كما أكد 
%( م  المبحوثي  أ  هنالك ثغرات كبيرة بالقانو  واللوائح المنظمة 11)

للعمل اإلدار. يستخدمها الموظفي  لتمرير اإلجراءات اإلدارية غير 
و  جهود جهاز الرقابة %( م  المبحوث46القانونية، وم  ناحية أخرى قّيم )

 اإلدارية على أنها إما ضعيفة أو أنها ضعيفة جدا .
 
 النتائج المتعلقة بحدو  ت يرات ارتجالية وسريعة في مجال اإلدارة: .4

( لقد تبّي  م  بيانات الدراسة الميدانية أ  مجتمع الدراسة يعاني 2.4)     
خطط لها، مما أسهم م  موجة قوية وسريعة م  التغيرات االرتجالية وغير الم

%( أ  أغلب 61كثيرا في إرباك العملية اإلدارية بمجتمع الدراسة، فقد أكد )
التغيرات التي حدثت في مجال اإلدارة بمجتمع الدراسة كانت سلبية وضارة 

%( أ  تلك 12وسببت في الفوضى وعدم االستقرار اإلدار.، كما أكد)
%( أ  53ا. في حي  أكد)التغيرات كانت ارتجالية وغير مخطط لها مسبق

%( م  المبحوثي  أ  11تلك التغيرات لم تخدم اسأهداف العامة، ولقد بي  )
 تلك التغيرات يحركها أناس مستفيدو  م  حدوثها في واقع اإلدارة العامة .
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( وع  حجم تلك التغيرات، فقد تبّي  أ  أمناء اللجا  الشعبية كانوا 1.4)  

مجال اإلدار.، حيث بلغت نسبة م  قالوا إ  أكثر تغيرا م  غيرهم في ال
%( يليهم مدراء اإلدارات 11أمناءهم قد تغيروا م  مرة إلى أربع مرات )

%( أ  مدراءهم قد تغيروا م  مرة 68اإلدارية والمالية، حيث أكد حوالي )
إلى أربع مرات، وفي اسأخير يأتي المراقبو  الماليو  حيث بلغت نسبة م  

%( م  إجمالي أفراد 62ا م  مرة إلى أربع مرات حوالي )قالوا إنهم تغيرو 
العينة، هذا ولم تقتصر التغيرات على الشخصيات القيادية بالعملية اإلدارية 
نما طالت اللوائح والقواني  المعمول بها في المؤسسات اإلدارية، حيث أكد  وا 

 %( م  المبحوثي .85ذلك ما نسبتهم)
%( م  أفراد 41اء تلك التغيرات فقد أكد)( وع  اسأسباب الكامنة ور 3.4)  

العينة أ  أولئك المدراء والمراقبي  الماليي  ومدراء اإلدارات لم يكونوا على 
درجة كافية م  اسأمانة على المال العام والجدية في خدمة المصالح العامة، 

%( أ  سبب تغيير 34اسأمر الذ. دعا إلى تغييرهم، وفي المقابل أكد )
اص هو وجود مستمسكات ومخالفات قانونية عليهم تدينهم في أولئك اسأشخ
 قضايا فساد.

 
 
 النتائج المتعلقة بعدم كفاءة القيادات اإلدارية واغترابها: .2

( لقد ُوجد أ  العديد م  أفراد العينة يعتقدو  أ  مدراءهم الحاليي  2.5)    
تصفو  أو السابقي  عاجزو  ع  إدارة المؤسسة التي يعملو  بها وأنهم ي

بالعديد م  الصفات السلبية وغير الحسنة، والتي تسهم كثيرا في خلق حالة 
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م  عدم االحترام لهذه الشخصية لدى الموظفي ، وبذا يكو  فشلها في أ  
%( م  أفراد العينة 42تكو  المثل اسأعلى الذ. يحتذى به، فقد تبّي  أ  )

%( 53الي، كما أكد)يرو  أ  مدراءهم غير مؤهلي  علميا لتقلد المنصب الح
م  المبحوثي  أ  المدراء الذي  سبق وأ  عملوا معهم لم يكونوا جادي  في 

%( م  المبحوثي  يرو  أ  مدراءهم لم 55أدائهم للمهام الموكلة إليهم، وأ  )
%( م  المبحوثي  يرو  أ  14يكو  محافظي  على المال العام، وأ  )
الحهم الشخصية، وهذا ما يعكس مدراءهم لم يكونوا مهتمي  إال بتحقيق مص

مدى اغتراب المدراء ع  مؤسساتهم التي يديرونها، خاصة إذا وضعنا في 
%( م  أفراد العينة يرو  أ  المدراء الذي  عملوا معهم لم 38االعتبار أ  )

%( يرو  أ  44يكونوا اختصاصيي  في مجال العمل الذ. يديرونه، وأ  )
 قودهم شللية وعصابات مستفيدة ماديا.المدراء الذي  عملوا معهم كانت ت

 
 النتائج المتعلقة بتنامي شعور الحرمان لدم الموظف العام: .2

( لقد تبي  م  تطبيق مقياس الشعور بالحرما  وعدم المساواة على 2.6)   
أفراد عينة الموظفي  أ  هنالك انتشارا لهذه الخاصية بي  أفراد العينة، حيث 

( درجة، 14.6درجات اسأفراد على المقياس بلغ )تبّي  أ  المتوسط الحسابي ل
اتضح أ  الفرق بينه وبي  المتوسط النظر. للمقياس  Tوم  خالل اختبار 

(، والفارق لصالح المتوسط الحقيقي، مما 1.15دال إحصائيا عند مستوى )
يشير إلى توافر الخاصية المقيسة لدى جمهور البحث وهي الشعور بالحرما  

%( م  المبحوثي  يعانو  م  هذه 16لقد اتضح أ  )وعدم المساواة، و 
المشكلة بشكل واضح حيث تحصلوا على درجات تعادل المتوسط فما فوق، 

%( م  أفراد العينة يعانو  بشكل كبير م  هذه المشكلة، حيث 38وأ  )
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( درجة مع العلم أ  المتوسط الحسابي 34-11تراوحت درجاتهم م  )
 (.14قد بلع )لدرجات اسأفراد على المقياس 

 
%( م  المبحوثي  غير سعداء 31( كما انتهت الدراسة إلى أ  )1.6)     

%( غير راضي  ع  45وغير مرتاحي  في أعمالهم الحالية، كذلك فإ  )
%( منهم غير 63دخولهم الشهرية م  الوظيفة التي يعملو  بها، اتضح أ  )

لمادية، وكذلك راضي  ع  المستوى الذ. حققوه م  طموحاتهم وأهدافهم ا
%( يشعرو  بأنهم غرباء في مجال عملهم وال يفهمو  ما 51اتضح أ  )

%( م  41يدور م  حولهم م  أمور وقضايا، ولعل هذا كله جعل )
المبحوثي  يؤكدو  أنهم متضايقو  جدا م  المؤسسة التي يعملو  بها لدرجة 

 أنهم فكروا في االنتقال منها وتغيير مجال عملهم. 
 

( هذا ولقد تبي  م  خالل الدراسة أ  هناك فروقا جوهرية بي  3.6)     
متوسطي الذكور واإلناث على مقياس الشعور بالحرما  وعدم المساواة، 
وكا  الفرق لصالح الذكور، وبهذا فإ  الذكور أكثر شعورا بالحرما  م  
اإلناث، وهنالك أيضا فروق دالة إحصائيا بي  متوسطات فئات الدخل، حيث 

 أ  اسأقل دخال أكثر شعورا بالحرما  .   اتضح
 
 النتائج المتعلقة بمؤشرات الفساد اإلداري بمجتمع الدراسة: .2

%( 83في مجتمع الدراسة، بي  ما نسبتهم ) حجم الفساد( ع  2.1)   
م  المبحوثي  أ  الفساد منتشر في مجتمع الدراسة بشكل )كبير( إلى 

الفساد أ  أغلب أفراد العينة )كبير جدا(، كما تبّي  م  تطبيق مقياس 
يكتسبو  هذه الخاصية، حيث بلغت نسبة م  تحصلوا على درجة ما بي  
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( 88.34%( وكا  متوسط اسأفراد على المقياس )11( حوالي)61-211)
وهو أكبر م  المتوسط النظر.، فالفارق بي  المتوسطي  كا  داال 

 ة.إحصائيا مما يؤكد وجود هذه الخاصية لدى أفراد العين
 
تبي  أ  قطاعات  أكثر القطاعات معاناة من الفساد( وع  1.1)     

)الصحة، والتعليم والمرافق، وأمانة القوى العاملة، والنقل والمواصالت( قد 
في انتشار الفساد اإلدار. فيها مقارنة   الترتيبات الست األولىتحصلت على 

اسأولى اسأكثر فسادا، بباقي القطاعات اإلدارية اسأخرى، وهي تمثل المجموعة 
وهي ذات المعدل اسأقل م   المجموعة الثانيةم  وجهة نظر العينة. أما 

الفساد فتشمل قطاعات )أمانة المؤتمرات، االقتصاد والتجارة، الزراعة، 
البلدية، البريد، االتصاالت، والخزينة، وأخير ا المالية(، في حي  اشتملت 

لى القطاعات اآلتية:) مؤسسة وهي اسأقل فساد ع المجموعة الثالثة،
الكهرباء، اسأم  والعدل، الشباب والرياضة، العالقات الخارجية، اسأم  

 الداخلي والخارجي، القضاء والنيابة، والجوازات والجنسية(.
 

أكثر، فقد  التي ينتشر فيها الفساد األدوار أو الوظائف( أما ع  3.1)    
هرم اإلدار. حيث السلطة والمال تبّي  أ  الفساد يتفاقم أكثر في قمة ال

واإلفالت م  العقاب بسهولة، فم  وجهة نظر العينة، أ  العاملي  في 
منصب أمانة اللجنة الشعبية أكثر ارتكابا للفساد، يليهم المراقبو  الماليو  ثم 
المدراء اإلداريو  والماليو  ومدراء المخاز ، ثم يليهم المحاسبو  وموظفو 

ذا ما د رس هذا التصنيف بإمعا  فإننا نجد أ  هنالك شبكة الخزينة، وا 
منظمة تتسم بتنوع في اسأدوار والوظائف وتتبادل المنافع، فاسأمي  ال يمكنه 
تجاوز القانو  في صرف المال العام بدو  موافقة المراقب المالي، وكذلك 
خراج ما  فإ  االثني  معا يحتاجا  إلى موافقة أمي  المخاز  ليتم إدخال وا 
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دونه بالشكل الذ. ُيردونه، أما اسأدوار والوظائف اسأقل فسادا فتشمل م  ُير 
وجهة نظر أفراد العينة على التوالي:)المهندسي  والقانونيي  وأساتذة الجامعة 

 وأخيرا موظفي االستقبال(.
 

الفساد انتشارا، فقد اتضح أ   أكثر صور وأنماط( أما ع  4.1)       
تشار العديد م  صور الفساد اإلدار.، حيث مجتمع الدراسة يعاني م  ان

اشتملت المجموعة اسأولى وهي اسأكثر فسادا على اسأنماط اآلتية: )استخدام 
ساءة التصرف  المعدات واآلالت المساعدة، سرقة المواد الخام والقرطاسية، وا 
في المال العام، واإلهمال والتغيب والتقصير، واختالس اسأموال العامة( حيث 

-61لى أعلى نسب تأكيد على انتشارها، وقد تراوحت ما بي )تحصلت ع
%(، أما المجموع الثانية م  أنماط الفساد وهي ذات االنتشار اسأقل فقد 11

اشتملت على )الرشوة، والهدايا العينية للمسؤولي  وأصحاب القرار، وأخذ 
التحيز لألقارب في منح عموالت ع  الخدمات العامة م  المواطني ، و 

م  صور التحيز والتمييز القبلي،  لخإفز واإلجازات والتعيي  والعالوات..الحوا
تزوير المعامالت الرسمية مثل التقارير والفواتير والشهادات، وأخرا، تفريغ 
بعض الموظفي  م  العمل ومنحهم إجازات غير رسمية وبدو  مبرر(، ولقد 

 %(.63 -% 53تراوحت نسب التأكيد على انتشار هذه اسأنماط ما بي )
 

 عوامل الفساد اإلداري( هذا ع  أكثر صور الفساد انتشارا أما ع  أهم 5.1
فقد اتضح م  خالل تقنية التحليل العاملي أ  هناك مجموعتي  م  العوامل، 

 الثقافية، وتشمل-اإلدارية، والعوامل االجتماعية-هي العوامل االقتصادية
  :كال م التربوية–الثقافية -العوامل االجتماعية

  .الموظفين بين األمية وارتفاع الجهل انتشار .1

 .الفساد على تشجع ثقافة انتشار .2
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 .المواط  أمام وتعددها اإلدارية اإلجراءات تعقد .22

 .خبرته وقلة الوظيفي الكادر كفاءة ضعف .21

23.  

24.  

 :فتشملاإلدارية -االقتصادية العوامل أما .25

26.  

 واجبات ( الدور بدقة تحدد والتي المكتوبة واإلجراءات القواعد غياب .21

 ا(.وحقوقه الوظيفة

 .العدالة وعدم بالظلم الموظفي  بعض شعور .28

 .والمجتمعي الوطني لوالءا ضعف .21
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 .المستقبلية وأهدافهم طموحاتهم تحقيق ع  الموظفي  عجز .11

 .الموظفي  ىلد والطمع النفس حب غلبة .12

 .الحكومي القطاع في والعاملي  الموظفي  رواتب تدني .11

 .ذلك إلتمام مخططة ستراتيجيةا وجود دو  العام القطاع خصخصة .13

 مصادر لظهور قاد لذ.ا اسأمر السوق في المنافسة انعدام أو ضعف .14

 .االحتكار

 والعمالة الحدود تداخل( والخاص العام القطاعي  بي  التام الفصلم عد .15

 (.والتمويل

 .المستمرة ومتابعتها والخدمات السلع سأسعار ضوابط وجود عدم .16

 .التنموية المشاريع أغلب في الجودة دراسات على االعتماد عدم .11

 .ذه الظاهرةفي التصد. له  ماإلعال وسائل دور ضعف .18

 

، وحجم تأكيد أفراد العينة على أهميتها أما عن ترتيب هذه المت يرات( 6.1)  
في تفسير الفساد اإلدار. فقد تبّي  أ  ضعف الوالء الوطني وعجز المؤسسات 
التعليمية وفشلها في زرع القيم اسأخالقية وتنمية الثقافة المناهضة للفساد 

. الناتج ع  التغيرات السريعة واالرتجالية، اإلدار.، وعدم االستقرار اإلدار 
وغياب معايير الكفاءة في اختيار الخّيري  والكيسي  وتعيينهم في المناصب 
القيادية؛ جميعها حازت على التأكيد اسأكبر م  قبل أفراد العينة فقد تحصلت 
هذه العوامل على اسأربع ترتيبات اسأولى، ثم جاءت المتغيرات اآلتية في 

عدم وجود ضوابط سأسعار السلع والخدمات ومتابعتها : ة الثانية وهيالمجموع
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كل موظف  دور بدقة والتي تحددغياب القواعد واإلجراءات المكتوبة  ،المستمرة
المهنة العام عند فئة  ياتانعدام أو ضعف أخالقإضافة إلى  في المؤسسة،

، القيمالوازع الديني، و الضبط االجتماعي )ضعف و  ،كبيرة م  الموظفي 
عدم االعتماد على و  ،اسأمية بي  الموظفي نسبة الجهل وارتفاع و  (،القانو و 

عجز الموظفي  ع  تحقيق و  ،دراسات الجودة في أغلب المشاريع التنموية
 ،شعور بعض الموظفي  بالظلم وعدم العدالةو  ،طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية

، فكل هذه المتغيرات وميتدني رواتب الموظفي  والعاملي  في القطاع الحكو 
حازت على نسبة تأكيد متقاربة بالنسبة سأهميتها في دفع الموظف نحو الفساد 

 اإلدار..
 

 غلبة حب النفس والطمعهذا، لقد جاءت في الترتيب اسأخير متغيرات:       
الفصل التام بي  القطاعي  العام والخاص )تداخل الحدود  معدلدى الموظفي ، و 

، الترف والبذخالتي تشجع على سيادة القيم االستهالكية (، ويلوالعمالة والتم
ضعف كفاءة ، و (بالجهاز اإلدار. مقنعةالبطالة التضخم الجهاز البيروقراطي )و 

ستراتيجية اخصخصة القطاع العام دو  وجود وقلة خبرته، و الكادر الوظيفي 
ضعف اط ، و أمام المو تعقد اإلجراءات اإلدارية وتعددها ، و مخططة إلتمام ذلك

، اسأزمات والنكبات االقتصادية، و اإلعالم في التصد. لهذه الظاهرةوسائل دور 
اسأمر ضعف أو انعدام المنافسة في السوق ثقافة تشجع على الفساد، و  انتشارو 

، واإلتجار غير المشروع والتحايل على ظهور مصادر االحتكارل الذ. قاد
 القانو ...إلخ.

 
اإلدار. على أفراد عينة الموظفي ،  ق مقياس الفسادنتائج تطبي( أما ع  6.1)

( ولقد كا  أكبر م  المتوسط النظر. 83.34فقد بلغ متوسط درجات اسأفراد )
( مما 1.12للمقياس حيث كا   الفرق بينهما داال  إحصائيا عند مستوى داللة )

يشير إلى توافر الخاصية المقيسة )الفساد( لدى جمهور البحث، م  ناحية 
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( 61%( م  أفراد العينة على درجة أكبر م  )81ى تحصل ما نسبتهم )أخر 
مما يشير إلى حجم أفراد العينة الذي  يعانو  م  مشكلة الفساد اإلدار.، وأ  

 لديهم االستعداد أو أنهم فعال ارتكبوا سلوكا فاسدا فعليا. 
 

، فقد انتهت بخصائص وصفات الشخصية المفسدة( وفيما يتعلق 1.1)    
راسة م  خالل تحليل آراء عينة الخبراء إلى وضع نموذج تصنيفي الد

للشخصية المفسدة يرتكز على أبرز صفاتها وهي: حب المال والطمع الشديد، 
إضافة إلى أنها تتبنى اعتقادات وأفكارا خاطئة تبيح لها كل ما هو ممنوع 
 ومحرم، ناهيك ع  كونها شخصية غير متخصصة أو أنها تفتقد الكفاءة في
أداء عملها مما يجعلها شخصية ضعيفة التعليم وا   كانت حاصلة على مؤهل 
علمي، كما أنها شخصية ال تحترم العادات وال التقاليد وال ُتعنى بالرأ. العام، 
وأخيرا فهي انتهازية وتتسم بالفردية واسأنانية وحب النفس وميالة إلى االنحراف 

ة ال تحترم القانو  وال تخشى أو لديها استعداد مسبق للفساد، فهي مغامر 
 العقاب، أو أنها ال تتوقع تطبيق القانو  عليها في حال أخطأت.

 
فقد انتهت الدراسة إلى أ   بكبرز آثار الفساد اإلداري،( وفيما يتعلق 8.1)     

انعدام الثقة لدى المواط  في نزاهة العمل اإلدار. م  أبرز اآلثار السلبية 
ى المبحوثو  أ  الفساد يسهم في رفع معدالت اسأمية للفساد اإلدار.، كما ير 

وانتشار الجهل وبالتالي التخلف الثقافي، كما أنه يستنزف الموارد االقتصادية 
بالمجتمع، ويسهم في هدرها فيما ال يعود بالنفع على المجتمع حاضرا أو 
مستقبال، اسأمر الذ. انعكس سلبا على مستوى الخدمات االجتماعية والبنية 

لتحتية والمرافق بالمجتمع، وهذا مجتمع ال ريب يؤثر سلبا في نجاح مشاريع ا
وخطط التنمية االجتماعية بالمجتمع، كذلك يرى أفراد العينة أ  م  آثار الفساد 
اإلدار. أنه يسهم في ارتفاع معدالت الجريمة واالنحراف بالمجتمع كنتيجة 

زعات والخالفات بي  اسأفراد لتغييب القانو  وعدم االعتماد عليه في فض المنا
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وتدخل زعماء القبائل ومشايخها في حل تلك النزاعات على أساس تعويض 
الضحية دو  وضع عقاب ولو معنو. للجاني، وهو ما يشجع الكثيري  على 

 ارتكاب المخالفات والجنح وحتى الجنايات أيضا .
 
 النتائج المتعلقة باختبار فروض الدراسة:. 8  

وم  خالل التحليالت اإلحصائية التي تم االعتماد عليها تم بادئ ذ. بدء، 
قبول جميع الفروض، حيث تبّي  أنها دالة على مستوى داللة مقبولة إحصائيا، 
وبذلك يمك  القول: إ  متغيرات الخلفية وهي: )المستوى التعليمي، ونوع 

إضافة المسك ، وتقييم حالة المنزل، وسنوات الخبرة، والدخل، وحجم اسأسرة(، 
إلى الضبط االجتماعي، ومتغيرات الشعور بالحرما  م  الحقوق وعدم الرضا 
ع  توزيع الحوافز، وضعف الشخصيات القيادية اإلدارية، واتسامها بصفات 
سيئة م  وجهة نظر المبحوثي ، أيضا، فإ  االغتراب الوظيفي م  جهة، 

وظف نحو المدير، كلها وتدخل القبيلة في اسأعمال اإلدارية، واالتجاه السلبي للم
متغيرات تساعد في فهم وتفسير الفساد اإلدار. وانتشاره في المجتمع، وبذا 
يمك  القول: إ  النموذج النظر للدراسة والذ. تم تطويره م  خالل تحليل 
النظريات والدراسات السابقة ومراجعة اإلرث النظر.، قد تم التحقق م  مدى 

التي يصورها بي  المتغيرات المستقلة  صحته حيث تم قبول أغلب العالقات
والمتغير التابع أو الظاهرة المتمثلة في الفساد اإلدار.، وعلى هذا النحو تكو  
 الدراسة قد أجابت ع  جميع اسأسئلة التي هدفت منذ البداية إلى اإلجابة عنها. 

 
 

 ثانيا: نحو نظرية اجتماعية لتفسير الفساد اإلداري اجتماعيا:

نموذج النظر. لهذه الدراسة م  افتراض أ  سيادة النزعة القبلية ينطلق ال   
وعالقات القرابة في مجال العمل اإلدار. وداخل المؤسسات اإلدارية، ُتحدث 
العديد م  المشاكل على رأسها إحداث موجات متكررة م  التغير السريع وغير 

م  أمناء  المخطط له في المؤسسات اإلدارية، خاصة على الشخصيات القيادية
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ورؤساء أقسام ومراقبي  ماليي ...الخ، ولعله م  المنطقي أ  تحدث هذه 
الموجات م  التغيير والتبديل حالة م  عدم االستقرار اإلدار. مما يترتب عليها 
حالة مزمنة م  عدم التواز  واالرتباك في سير العمل، وكل هذا ينعكس بشكل 

سسة، وسيادة القانو  مما يخلق سلبي على مستوى الضبط االجتماعي في المؤ 
حالة م  الضبط غير المتواز  أ. غير العادل، فالقانو  ال يطبق على الجميع 
نما يقتصر تطبيقه على م  ال يملكو  م  يذود عنهم  بنفس المستوى، وا 

 ويحميهم ويدافع عنهم بحكم عالقاته وتأثيره القياد. أو ما شابه.
 
نموذج النظر. للدراسة، تسهم في خلق مثل هذه اسأوضاع، كما يصورها ال  

حالة م  تنامي الشعور بالحرما  وعدم تساو. الفرص بي  الموظفي ، إضافة 
إلى وصول أشخاص غير أكفاء إلى مناصب إدارية قد تكو  غاية في 
اسأهمية، مثل اسأمي  واسأم  المساعد والمدير اإلدار....إلخ، ذلك نتيجة لغياب 

ب اسأشخاص المناصب اإلدارية نتيجة سيادة النزعة معايير التقييم عند تنصي
القبيلة وعالقات القرابة بي  اسأفراد في المجتمع عامة، وكذا في واقع العمل 
اإلدار.، وذلك بحكم االرتباط بي  ما يسود اإلدارة وما يحدث في الواقع 

 االجتماعي بالمجتمع.
 

حيث تدفعهم هذه كل هذا يسهم في انتشار الفساد اإلدار. بي  اسأفراد، 
اسأوضاع أو الظروف إلى تبني اتجاهات إيجابية نحو العمل بالفساد اإلدار.، 
خاصة في ظل ضعف أو غياب القانو ، وعدم وجود القدوة الحسنة المتمثلة 
في شخص المدير النزيه واسأمي ، ووجود درجة عالية م  الشعور بالحرما  

اإلدارية بي  الموظفي  وارتفاع وعدم الرضا ع  مستوى عدالة توزيع الحوافز 
مستوى الطموحات واسأهداف المادية خاصة، ذلك نتيجة للتأثر بثقافة التحديث 
االجتماعي التي تتسم بارتفاع مستوى التعليم والتعرض لوسائل اإلعالم 
واالنفتاح على العالم الخارجي، ووفقا لنظرية الالمعيارية )االنومي( عند ميرتو  
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قافية تتسم بدرجة قد تكو  عالية م  الضغوط  على أفراد فا  اسأهداف الث
المجتمع، وسأ  الموظف العام هو أحد أفراد المجتمع يتأثر كغيره بما يطرأ على 
ثقافة المجتمع وبنائه االجتماعي م  تغير، لذا فإنه م  المتوقع أ  يخضع 
ك كغيره إلى ضغوط تلك اسأهداف االجتماعية، وفي حال عجزه ع  تحقيق تل

اسأهداف بالسبل المشروعة المتاحة أمامه فإنه قد يلجأ إلى السبل غير 
المشروعة )الفساد( خاصة إ  غاب الوازع الديني وضعف الضبط االجتماعي 
وغاب القانو  وغابت القدوة الحسنة المتمثلة في شخص المدير...إلخ، م  

 العوامل السابقة.
 

عدالت تعاطي الفساد اإلدار.، وفي مثل هذه اسأوضاع نجد تفسيرا الرتفاع م
حيث تشكل هذه اسأوضاع البيئة الخصبة لتنامي وازدياد معدالت الفساد 
اإلدار.، فالتغير االرتجالي وغير المفيد في مجال اإلدارة، إضافة إلى إفالت 
العديد م  المفسدي  م  قبضة العدالة والمحاسبة، يشجع الكثيري  مم  يأتو  

بتكار سبل لتجاوز القانو  وتحقيق مغانم م  المهنة بعدهم على التفكير في ا
 التي يعملو  بها أو الوظيفة التي يؤدونها.   

 
 

 بعض االقتراحات لمجابهة الفساد اإلداري بمجتمع الدراسة: ثالثا: 
إ  وضع خطة شاملة لمواجهة الفساد اإلدار. يتطلب اإلحاطة بأهم العوامل      

الفساد اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية  واسأسباب التي تسهم في انتشار
أو ثقافية أو إدارية؛ وبمعنى آخر، فإ  وضع خطة شاملة لمواجهة الفساد يتطلب 

 دراسة شاملة لهذه المشكلة. 
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وم  خالل نتائج هذه الدراسة يمك  القول بأ  مجتمع الدراسة يحتاج إلى      
على اسأقل التقليل م  معدالت معالجة المشكالت اآلتية ليتمك  م  الحد أو 

 انتشار الفساد اإلدار. وهي كما يلي:
 
المبادرة في استبعاد تدخل وتأثير القبيلة وعالقات القرابة والعالقات  .2

الشخصية في مجال العمل اإلدار. وصنع القرار، ليتسنى وضع الشخص 
اصب المناسب في المكا  المناسب باالعتماد على معايير الجودة في تقلد المن

 والمفاضلة الموضوعية بي  اسأشخاص.

الحرص على تفعيل تطبيق القانو  ومراجعة أو إعادة النظر في المؤسسات  .1
 التي تقوم بتطبيقه، بحيث ترفع كفاءة اسأشخاص العاملي  بها.

أعضائه م  خالل دورات تدريبية  كفاءة ورفع مراجعة جهاز الرقابة اإلدارية  .3
طالعهم على كل ما هو جديد في مجال الفساد وندوات علمية وحلقات بحثية ال

 م  حيث صوره، وأسبابه، وطرق الكشف عنه، وطرق مواجهته.

تحسي  مستوى المرتبات لتتناسب مع تغير اسأوضاع االجتماعية  .4
واالقتصادية للمجتمع، وارتفاع اسأسعار بحيث يتسنى للموظف تحقيق أهم 

 طموحاته المادية واالجتماعية .

وتفعيلها م   الظاهرة هذه ةربمحا في المتخصصة القواني  طبيقت في اإلسراع .5
خالل تطوير أجهزة حكومية وجمعيات أهلية تعنى بردع المفسدي  ومتابعتهم 

 وتقديمهم للقضاء.  

تفعيل دور وسائل اإلعالم م  خالل إقامة برامج هادفة تقدم إرشادات   .6
لفساد، والتعريف للمواطني  عامة والموظفي  خاصة، وتقدم شروحا لطرق ا
 بالجهات المسؤولة ع  مكافحته والقواني  التي تعاقب مرتكبيه. 
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اإلدار.، خاصة الشخصيات القيادية،  االستقرار م  أعلي درجة تحقيق  .1
خضاعهم للمساءلة القانونية الدورية، كذلك الحال بالنسبة للقواني  واللوائح  وا 

وائي للقطاعات أو التفكيك واإلدارات العامة، فالتغير السريع والدمج العش
الفجائي يصيب العمل اإلدار. بحالة م  اإلرباك تسهم في تفشي العديد م  

 صور الفساد اإلدار..

ال بد م  استثمار جميع وسائل التربية والتنشئة االجتماعية مثل المساجد   .8
والمدارس والجامعات والمعاهد والكليات واسأندية الثقافية في الحرب ضد هذه 

هرة م  خالل تقديم البرامج اإلعالمية الهادفة إلى توعية الجماهير الظا
بمخاطر هذه الظاهرة، وآثارها اآلنية والمستقبلية في المجتمع بأسره وفي 

 مستقبل اسأجيال اآلتية.

ختاما فإ  توفر اإلرادة الحقيقية م  قبل الساسة المسؤولي  وصناع القرار   .1
جال الدي  واسأدباء والمفكري  ستسهم دو  في المجتمع والمثقفي  والعلماء ور 

ريب في تشجيع العامة م  الناس على نبذ الفساد واستهجا  المتعاطي  به 
وجبرهم على تركه، اسأمر الذ. يخلق درجة عالية م  الضبط االجتماعي غير 

 الرسمي مما يسهم في الحد م  الفساد. 

 
  ت، وإ يه أنبت وإ يه    صير،  ه   ح د و  ثن ء كل   ثن ء. هذ  وهللا    ور ء   قصد، هو    وفق،   يه توك   
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)نظر  تحليلية في أسبابها وآثارها، وسبل  الوساطة:، نزار توفيق الحسو .18

 .2111ابريل ، 1مجلة التنمية اإلدارية، العدد، عقاجها(

العالقة بين العوامل التنظيمية والفساد نورا عبد القادر المعداني،  .86
،"دراسة ميدانية للموظفي  بالشركات الخدمية اإلداري

العامة بشعبية بنغاز."، دراسة ماجستير غير منشورة، 
ية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قاريونس )ليبيا(، كل

1115 

، ترجمة: محمد نظرية علم االجتماع )طبيعتها وتطورها(نيقوال تيماشيف،  .81
 .2181، دار المعارف، القاهرة ، 6عودة وآخرو ، ط
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الفساد السياسي كما تعكسه الصحافة المصرية ، حمد خلفأوحيد سيد  .88
مجلة كية الصحفية(،  )تحليل مضمو  لبعض المخرجات

 2114، س 21، ع اآلداب، جامعة طنطا

مجلة ، الفساد اإلداري والمالي: النتائج وطرق العالجيوسف خليفة اليوسفي،  .81
 .1111، سنة 1، عدد 31، مجلد العلوم االجتماعية

 
 

 

 ثانيا. مواقع شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت(:

 

،)ملف 22/1/1115)الديباجة(،  اداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس  .2
كمبيوتر( انظر صفحة اإلنترنت:                                  

www.membres.lycos.fr/adre 

،  الفساد اإلداري في العراق )مظاهره، وسبل  صالحه(جواد الموسو.،  .2
يدة الصباح:                               ، الموقع إلكتروني لجر 1115

www.alsabah.com 

 على شبكة المعلومات، ، موقع مجلة النبك االلكترونيحيدر البصر. .3

    www.annabaa.org                                                   
                  

 ، جريدة الصباحوسائل وسبل مكافحة الفساد اإلداري رحيم حس  العكيلي، .4
 www.alsabah.com      نظر صفحة الويب:ا، 2118 /آب1اإللكترونية 

                           

السلوك اليومي للمواطن العربي:  الفساد اإلداري فيمظاهر  زكي حنوش، .8
، جامعة حلب، كلية )دراسة حالة(األسباب ووسائل العالج

. انظر موقع برنامج اسأمم المتحدة اإلنمائي، برنامج االقتصاد
 :العربية إدارة الحكم في الدول

pogar.org/arabic/activities .www                      

http://www.membres.lycos.fr/adre
http://www.membres.lycos.fr/adre
http://www.alsabah.com/
http://www.alsabah.com/
http://www.annabaa.org/
http://www.alsabah.com/
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منظور العولمة: اآلثار المالية  الفساد اإلداري منصبحي الصالح،    .2
           www.adhwaa.org                                     واالقتصادية

                                                                         

 جود على اإلنترنت : اإللكتروني المو  قاموس المصطلحات اإلدارية  .1

         

  http://www.crfonline.org/orc/glossary/b.html 

، مجلة الفساد والسلطة وأثر ذلك على التنميةعبد الرحم  تيشور.،   .8
 : ياإللكترون، الموقع 1115، 315، العددةمنتدى الحوار المتمد  اإللكتروني

www.rezgar.com                                                                   
، انظر الموقع مفهوم وأنواع الفساد ومجالتهعبد الرحيم احمد بالل،  .1

 اإلنترنت:على شبكة  لكترونيةبالصحيفة السودانية اإل الخاص 

http://www.mafhoum.com   
عبد السالم بشير الدويبي، وآخرو ، عرض مرئي معلوماتي سأعمال  .11

المرحلة اسأولى م  مشروع إستراتيجية التمكي  والتنمية اإلنسانية، مجلس 
)ملف  2111التخطيط الوطني)ليبيا(، مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية، 

 لكتروني(، انظر الرابط التالي:ا

www.npc.gov.ly/doc/news/ex25432_4433.ppt                        
مس  الفساد في فلسطين االئتالف م  أجل النزاهة والمساءلة  )أما (،  .22

، انظر موقع المنظمة على شبة  2003، أبريل (2-3في الفترة ما بين )
 اإلنترنت وهو: 

                                             -http://www.aman 

palestine.org 
  :ظاهرة التسيب اإلداري، محمد الضبعا  .12

       
www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah65/derasa.HTM       

                

      على اإلنترنت:  موسوعة ويكيبيديا .23

                                     http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.adhwaa.org/
http://www.crfonline.org/orc/glossary/b.html
http://www.rezgar.com/
http://www.rezgar.com/
http://www.mafhoum.com/
http://www.mafhoum.com/
http://www.npc.gov.ly/doc/news/ex25432_4433.ppt
http://www.npc.gov.ly/doc/news/ex25432_4433.ppt
http://www.aman-palestine.org/
http://www.aman-palestine.org/
http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah65/derasa.HTM
http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah65/derasa.HTM
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من أجل النزاهة والمساءلة، اهة الفلسطينية،  االئتالف منظمة النز  .14
 في فلسطي : لمواجهة الفساد

 palestine.org-http://www.aman                

                                

جنة الشفافية ل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بجمهورية مصر العربية، .25
 ، انظر موقع الوزارة على الرابط :والنزاهة، التقرير األول

www.ad.gov.eg/arabuic/default.aspx 

)دراسة في ماهية ومخاطر جرائم جرائم غسيل األمواليونس عرب،   .26
فحتها وبيا  بخطط المصارف لمواجهة غسيل اسأموال واالتجاهات الدولية لمكا

 هذه الجرائم (،

www.arablaw.org/Download/Money_Laundry_ 
Crimes _ Art icle.doc 
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line.com/index.htm) 
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http://www.aman-palestine.org/
http://www.ad.gov.eg/arabuic/default.aspx
http://www.arablaw.org/Download/Money_Laundry_%20Crimes%20_%20Art%20icle.doc
http://www.arablaw.org/Download/Money_Laundry_%20Crimes%20_%20Art%20icle.doc
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http://www.transparency.org/content
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 استمارة استبيان الموظفين .2

 خطاب السادة محكمي االستمارة .3

 

 

 
 
 
 

 

 

   استمار  استبيان للخبراء 
 

 (األبعاد االجتماعية للفساد اإلداري بمدينة المرج)حول موضوع: 

 

 السيد األستاذ المحترم / السيدة األستاذة المحترمة .......
 

 بعد التحية والسالم :
لب دكتوراه بقسم االجتماع بجامعة اإلسكندرية )مصر( أقوم بدراسة أنا طا     

األبعاد االجتماعية واالقتصادية للفساد اإلداري بين الموظفين حول موضوع : 
، ونظرا لصعوبة الموضوع وتعدد محاوره العاملين بالقطاع العام بمدينة المرج

ة، وكذلك يحتاج وتشعبه، م  جهة، وسأ  الموضوع على درجة عالية م  اسأهمي
إلى العديد م  الرؤى والمداخل لدراسته؛ فإنني رأيت أ  أتقدم إليك بهذا 
االستبيا  م  منطلق خبرتك في هذا المجال أو اهتمامك بأبعاد ومؤشرات هذه 

 الظاهرة .
وفي الوقت الذ. أؤكد فيه لك على مدى أهمية إجابتك ع  أسئلة هذه      

مات التي ستدلي بها ل  تستخدم إال في اسأغراض االستمارة، أؤكد لك أ  المعلو 
 العلمية المتعلقة بهذا البحث، وأ  تلك البيانات ستكو  غاية في السرية. 

 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 الباحث
 
 
 

 )أرجو اإلجابة عن جميع األسئلة(
 :      أوال. األسئلة العامة

 :   النوع )الجنس( .2

ـــــــــــى )     1. ذكـــــــــــر  )     (                 2                              . أنث
) 
 العمر بالسنوات .1

                               )..........................( 
 :   المستوم التعليمي .3

 (     فوق الجامعي)    . 3   (  . جامعي أو ما يعادلها)  1. ثانو. أو متوسط)    (   2   
 
 :  ةالحالة االجتماعي. 4
 . أرمل)     (          4. مطلق)     (        3. متزوج)     (   1. أعزب)     (     2 
 :   مكان السكن. 5

 . خارج المدينة)     (         2. داخل المدينة)     (                   2          
 ................ )الوظيفة( :.............................................. . المهنة6
  
 . سنوات الخبرة في العمل:  2
                         )     (4أقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــ -. مـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــنة1  )     (أقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــنة .2
                 )     ( 21سـنوات إلـى أقـل مـ   1مـ  . 4     )     (1إلى أقل مـ -4. م 3
      )     (سنوات فأكثر 21. 5
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 ي دارثانيا. مؤشرات الفساد اإل

 . في تصورك  لى أي حد ينتشر الفساد في القطاع العام بالمجتمع الليبي ؟.
    )     (        . متوسط3          )     (  . كبير       1            )     (. كبير جدا    2
 )     (أستطيع التقدير .ال6       (   ). غير موجود5                )     (. غير ملحوظ4
 ل توافق على ان الفساد ينتشر في كل قطاعات ومؤسسات المجتمع الليبي؟. ه3

)     . ال أوافق     3             )     (. أوافق الى حد ما 3         )     (    . أوافق2
)     
بشعبية المرج مقارنة بالشعبيات األخرم ؟ هل تكخذ في .الى أ. حد ينتشر الفساد 10

 تقديرك المرتبة: 
           )     ( . الرابعة4     )     (   . الثالثة3      )     (  . الثانية1   )     (اسأولى  . 2
   )     (  .اسأخيرة8   )     (. ما قبل اسأخير1   )     (. السادسة6    )     (. الخامسة5

        
د لى أي حإن نعرف أ. فيما يلي مجموعة من القحاعات والمؤسسات نريد 11

ن أداري ومحلوب منك تقييمها من لخقال الختيار رقم علما بينتشر فيها الفساد اإل

( منتشر فيها بشكل كبير جدا 12) و ( يعنى نظيفة أو لخالية من الفساد تماما1)

 لى حد ما:إ( منتشر 5ورقم )
 12 1 1 9 2 5 3 3 2 1 القحاعات والمؤسسات

           التعليم

           الصحة

           والعدلاألمن 

           القضاء والنيابة

           الخزانة والمالية

           االقتصاد والتجار 

           الجوازات والجنسية

           البلدية والحر  البلدي

           الشباب والرياضة

           العقاقات الخارجية

           األمن الدالخلي والخارجي

           سكان والمرافق والمياه اإل

           المؤتمرات الشعبية
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           النقل والمواصقات

           البنوك والمؤسسات المالية

           أمانة القوى العاملة

           الزراعة

           الصناعة

           مؤسسة الكهرباء

           البريد واالتصاالت

           والسجل العقاري  حيط العمرانيالتخ

 

من صور الفساد اإلداري نرجو منك تحديد أي منها منتشر   ةفيما يلي مجموع. 12

علي أبشعبية المرج وتحديد مدى ذلك االنتشار من لخقال الختيار إحدى اإلجابات في 

 :يسار الجدول اآلتي
منتشر   أنواع وصور الفساد اإلداري 

 جدا

غير  منتشر 

نتشرم

  

    الرشو  والهدايا العينية والمالية للمسؤولين وأصحاب القرار. .1

    .الختقا  األموال العامة بحرق مباشر  وغير مباشر  .2

    سرقة المواد الخام والمعدات والقرطاسية التابعة للجهات العامة. .3

    .لخذ عموالت عن الخدمة العامة، والتربح من الوظيفةأ .3

    لتقصير في أداء المهنة والهروب من المسؤولية اإلهمال والتغيب وا .5

    التحيز لألقارب في منح الحوافز واإلجازات والتعيين والعقاوات..الخ .2

    إساء  التصرف في المال العام وتبذيره بشكل غير نافع. .9

تزوير المعامقات الرسمية والشهادات )العقود والفواتير اإليصاالت  .1

 دات العلمية والتقارير الحبية...الخ (.والصكوك والشها ،المالية

   

    تدلخل عقاقات القرابة والقبيلة في صنع القرارات اإلدارية .1

    .وبدون مبرر تفريغ بعض الموظفين من العمل لوقت طويل .12

    لخاصة فيما يتعلق بالعحاءات والمشاريع.وإفشاء المعلومات السرية  .11

ألشخاص إما وهميين أو مرتبات األشباح) صرف مرتبات أو مكافآت  .12

 أموات(.

   

    المشاريع الوهمية، أو استقام بعضها دون المستوى المحلوب . .13

على الخدمات العامة واالستيقاء على  تجار بالدمغات المفروضةاإل .13

  .ثمنها

   

في األغراض  الوظيفة أداءالمسعد  على والمعدات استخدام اآلليات  .15

 والكمبيوترات ...الخ( .  )مثل السيارات والهواتف الشخصية

   

. أي الخصائص والصفات اآلتية يمتاز بها الموظفون األكثر فسادا  داريا في 13
 تقديرك:

 لخصائص الشخصية المفسد  إداريا 
موجاااااااااود  

 فيهم

موجااااااود  

 إلى حد ما

غيااااااااااااااار 

 موجود 

    الحمع وحب المال

    حب الترف والتباهي والبذخ 

    يحترمونه ال يحبقونه ضليعون في القانون ولكن ال 

    مغامرون ال يخشون على مستقبلهم

    لديهم اعتقادات وأفكار لخاطئة تبيح لهم إباحية كل ما هو محرم وممنوع 
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    غير أكفاء ويفتقدون الثقة بأنفسهم 

    غير متخصصين ويفتقدون الكفاء  في أعمالهم 

    أي العام تجاههمال يحترمون العادات والتقاليد وال يهتمون بالر

    منحرفون وتشربوا ثقافات فاسد  منذ صغرهم.

    ضعاف في التعليم و الثقافة العامة 

    لديهم المهار  والذكاء والدراية بالقانون المنظم للعمل اإلداري 

    انتهازيون ويتسمون بالفردية واألنانية

 
جو منك تحديد مدى أهمية كل . فيما يلي مجموعة من عوامل الفساد اإلداري نر13

يسار  ىعلأواحد منها من وجهة نظرك وذلك باإلشار  إلى إحدى اإلجابات في 

 :اآلتيالجدول 

 عوامل الفساد اإلداري
مهمة 

 جدا
 مهمة

غير 

 مهمة

    و انتشار الجهل بين الموظفين. ارتفاع األمية ) االجتماعية( :

    اهر .اإلعقام في التصدي لهذه الظوسائل ضعف دور 

    .(أفكار واعتقادات تدعم استغقال الوظيفة والتربح منهاثقافة الفساد ) انتشار

    شعور بعض الموظفين بالظلم وعدم العدالة في الفرص.

    في نفو  النا  والوالء االجتماعي عجز المؤسسات التعليمية عن غر  القيم األلخقاقية 

    .(ر قيم سلبية اتجاه المؤسسة والمجتمع والمال العامانتشا)ضعف الوالء الوطني والمجتمعي 

    . (القانون، الوازع الديني، والقيم والرأي العامالضبط االجتماعي )ضعف 

    سياد  القيم االستهقاكية والترف والبذخ واإلنفاق الزائد.

    عجز الموظفين عن تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية.

    الموظفين. ىالحمع وعدم احترام الضوابط االجتماعية لدغلبة حب النفس و

    وارتفاع أسعار السلع والخدمات األزمات والنكبات االقتصادية)االقتصادية (: 

    ةتدني رواتب الموظفين والعاملين في القحاع الحكومي في ظل غقاء المعيش

    ك.ستراتيجية مخححة إلتمام ذلالخصخصة القحاع العام دون وجود 

    . بالمجتمع االجتماعية والشرائح بين الفئاتالكبير التفاوت االقتصادي 

    ضعف أو انعدام المنافسة في السوق مما يشجع على ظهور مصادر االحتكار.

    الفصل التام بين القحاعين العام والخاص )تدالخل الحدود والعمالة والتمويل(. معد

    والخدمات ومتابعتها المستمر .عدم وجود ضوابط ألسعار السلع 

    المشاريع التنموية. أغلبعدم االعتماد على دراسات الجود  في 

    التحول السريع وغير المخحط نحو القحاع الخاص على حساب القحاع العام 

    عدم وجود مصادر دلخل جديد  أمام األفراد ألن القانون يمنع العمل بمهنتين في آن واحد

    .) واجبات الوظيفة وحقوقه( لدورا بدقة والتي تحددقواعد واإلجراءات المكتوبة غياب ال

    اعتماد النا  على التوظيف بالقحاع العام وترك القحاع الخاص

    انعدام أو ضعف ألخقاق المهنة العام عند فئة كبير  من الموظفين.

    راء والمسؤولين.عدم االستقرار اإلداري والتغيير المستمر للهيكلية والمد

    تضخم الجهاز البيروقراطي )بحالة مقنعة(.

    غياب معيار الكفاء  في الختيار وتعيين الموظفين على مختلف المستويات.

    . غير القانونيةتعقد اإلجراءات اإلدارية وتعددها مما جعل البعض يلجأ إلى الحرق 

    ا.ضعف كفاء  الكادر الوظيفي فنيا وعلميا وتقني

    غلبة استخدام المعايير الشخصية على الموضوعية في تقلد المناصب اإلدارية. 

 
 . ما هي أهم اقتراحاتك للحد من ظاهر  الفساد اإلداري :15

1..............................................................................................................................

. 

2..............................................................................................................................

. 
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3..............................................................................................................................

.. 

4.............................................................................................................................. 

 انتهت األسئلة شاكرا حسن تعاونكم 

 

 الباحث 
 قسـم علـم االجتمــاع   
    
 
 

 استمارة استبيان لدراسة بعنوان:
 
 

 بعوواد االجتماعيوة واالقتصاديوة للفسواد اإلدارياأل      
 دراسة ميدانية على العاملين بالقطا  العام ب عبية المرج  

 
 في علم االجتماعدراسة   

 
 
 

  عداد :
 المصراتيعبداهلل احمد عبداهلل د. 

 ة التدريس بجامعة قاريونسعضو هيك
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 ة:السيد المواف الكريم// السيد  الموافة الكريم

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات 

أنا طالب دكتوراه في علم االجتماع بجامعة اإلسكندرية)مصر(، مطلوب مني      
جازتها إعداد بحث علمي حول موضـوع معـي  ذ. أهميـة،  إلتمام الدرجة العلمية وا 

يتضمن مجموعة الذي وانه لم  دواعي سرور. أ  أضع بي  يديك هذا االستبيا  
لة حوووول ظووواهرة الفسووواد اإلداري وللعلوووم فووو ن هوووذه األسوووئلة ال تحتمووول مووون األسوووئ

نما  ،الصحة أو الخطك معرفوة موا ينطبوق عليوك منهوا أو موا حود   مطلووب منوكوا 
وضع في اعتبارك أ  مجمل هذه اسأسئلة  ،معك، أو يبدو لك )رأيك في الموضوع(

إلدار. بمدينـــة تهــدف إلــى التعـــرف علــى اسأبعـــاد االجتماعيــة واالقتصـــادية للفســاد ا
نــي إذ أتقـــدم إليــك بهـــذه االســتمارة، فكلـــى ثقــة فـــي أنـــك وال شووويء غيووورهالمــرج،  ، وا 
بمعلومـات غايـة فـي اسأهميـة، خاصـة وأنـك تعـيش فـي واقـع اإلدارة العامــة  يسـتمدن

 وتتفاعل معها بشكل يومي.
 

ولكووي تتكسووس الثقووة فيمووا بيننووا ثووق أن هووذه المعلومووات سووتكون غايووة فووي      
ولن تسوتخدم  ال فوي أغوراض البحو  العلموي، ولتتككود مون ذلوك فو ني لون السرية 

أسكلك عن أي معلومات شخصية تتعلق بتحديد هويتك، ولذا آمل أن تجيوب عون 
جميووع األسووئلة وأن تحوورص علووى أن تكووون اإلجابووات موافقووة لرأيووك أو مووا حوود  

 وليست آراء أشخاص آخرين. معك

 
 ي يف اخلتام تقبل فائق احرتامي وتقدير

 
 

 الباحث

 +(.21).32220322هاتف ليبيا  

ALMSRTY23@YAHOO.COM   
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 أوال. البيانات األولية: 
 .  أنثى )    (   1. ذكر )    (                    2:   النوع )الجنس( .2
 ).......................(  العمر بالسنوات .1
  . إعـــــــــداد.  )    (         3. ابتـــــــــدائي)    (   1أمــــــــي )    (   . 1 :. المسوووووووووتوم التعليموووووووووي3
 (. فوق الجامعي)   6دلها )   (   .  جامعي أو ما يعا5  . ثانو. أو متوسط  )    (   4
 

 . أرمل )   (4. مطلق)  (    3. متزوج)  (   1. أعزب)  (   2: الحالة االجتماعية. 4
            

 كم عدد أفراد أسرتك . 5
                           )......(   . عدد الذكور2                       .(   )......... األسرة بالكامل1     

 )......( . عدد اإلنا 3                                  
 
 .  خارج المدينة )    (  1. داخل المدينة  )    (                2:       مكان السكن. 6

         
. بيــــت بمزرعــــة  )   (      3. شــــقة )    (   1شــــعبي )   (    . بيــــت 2:   . نوووووع المسووووكن1
 ( ......................  يذكر ) نوع آخر. 6.بيت بناء ذاتي )    (    5. فيال )    (   4
   

 . ساك  طرف الوالد)   (4.انتفاع)   (  3.إيجار)   (   1. ملك)  (   2:  * وهل منزلك
 
 بة السرتك: . كيف تقييم حالة منزلك بالنس.

                )    (  . غير جيد وغير كاف3  )    (  . جيد وكاف1   )    (. ممتاز وكاف جدا 2    
          )    (  . رد.ء جدا     4     

 
 بالتحديد:    ).................................( . المهنة1
 
. مــ  مهنــة أخــرى)........(                  1    . مــ  المهنــة اسأساســية )........(2: الوودخل الشووهري.21
 . ما هي تلك المهنة )...................(3
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 . سنوات الخبرة في العمل: 11
                   )   ( 21سنوات إلى أقـل مـ   1*م   )  (   1إلى أقل م -4م )  ( *4أقل م -*م  سنة

 )    (.سنوات فأكثر21*م  
 
 مؤهلك العلمي مع مهنتك الحالية:. ما مدم تناسب 12
  )  (  .ال عالقة بينهما4 )  ( .غير مناسب3 )  ( . مناسب إلى حد ما 1)  ( . مناسب جدا2

           
 ثانيا. سيادة النزعة القبيلة وعالقات القرابة في اإلدارة:

 ون؟. هل تعتقد أن زمالءك في العمل يخضعون لمطالب أقاربهم ولو كانت مخالفة للقان13
     )    (. بشكل متوسط 3  )   ( . يخضعو  بشكل كبير1   )    ( . يخضعو  لها جدا  2
 )   (. . ال يخضعو  لها أبدا 5    )    (. بشكل ضعيف      4
 
 . ذا طلب منك أحد اقاربك أن تساعده في قضاء  جراء  داري غير مشروع؟ فهل:14

 ال   نعم                                           االجابا                                 

 )    ( )    ( . تف ل    ستحيل    أجل أ  ُت ب   ه ط به 1

 )    ( )    ( . تس  ده بحذر وبشكل  تحفظ 2 

 )    ( )    ( . تس  ده  ند   تت ح  ك   فرص .3

 )    ( )    ( .  تح ول   تهرب  نه إ ى أ  ييأس4

 )    ( )    (  ب شرة و ن ه     الست ر ر ف  ط به ث ني   . ترفض8

 ..................................................................خرى تذكرأ. 6

 
.  لى أي حد تعتقد أن عالقوات القرابوة والقبيلوة توؤثر بشوكل سولبي فوي سوير 12

 بها ؟العمل اإلداري واتخاذ القرارات بالمؤسسة التي تعمل 
           )   (. تـــــــــأثير ضـــــــــعيف3  )   (. تـــــــــأثير كبيـــــــــر1 )   (. ثـــــــــاثير بـــــــــالغ جـــــــــدا2 
 .)   (. ال تؤثر أبدا4
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ما المعايير التي يتحدد بناًء عليها المسؤول أو مدير اإلدارة أو أحد  .12
 فروعها في المؤسسة؟  

 )يمكن اختيار أكثر من  جابة(                                    .12
                   )  (. القرابــــة والقبيلــــة 3 )  (. العالقــــات الشخصــــية1    )  (الكفــــاء والمهــــارة .2
. المؤهــــــل 6 )  (. الشــــــهرة والمكانــــــة االجتماعيــــــة5   )  (  . التقــــــارير الســــــنوية4

   )  (     العملي
 . أخرى)اذكرها(............................. 8   )  (. عدد سنوات الخبرة1 
 
 
. هوووول توووووزع العووووالوات والترقيووووات والمكافووووآت وبوووودل المبيووووت ...الووووخ علووووى 12

 الموظفين بشكل ؟
. غيــر عــادل وغيــر 3ا )  (   . عــادل إلــى حــد مــ1. عــادل جــدا وُمــرض )  (   2

 )  (مرضي 
 
. هل تتدخل العالقات القرابة والقبلية والشخصية في توزيع الحووافز اإلداريوة .1

لى أي حد تتدخ  ؟ لالسابقة، وا 
 بشكل كبير جدا         بشكل متوسط             بشكل ضعيف                    

 )     (                    )     (          (  تتدخل       )     .2
 3. ال تتدخل أبدا   )     (   1
 . إجابة أخرى )تذكر( ..................................3
 
والعالقووووات الشخصووووية تعوووووق  الجهووووود الرقابيووووة . هوووول تعتقوووود أن القبيلووووة 13

 ومحاسبة المخالفين من المسؤلين والموظفين؟
 . ال تعوقها )  (3. تعوقها إلى حد ما)  (          1  . تعوقها جدا)  (    2 
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.  لى أي حد تقدر تدخل القيادات الشعبية ورموز ومشايخ القبائل فوي صونع 20
 القرارات اإلدارية بمؤسستك: 

. لهــا تــأثير ضــعيف وواضــح    1وواضــح لعامــة النــاس)  (   تتــدخل بشــكل قــو. .2
)  ( 
. ال تتــدخل فــي اإلدارة بــأ. 4. تتــدخل بقــوة ولكــ  بشــكل غيــر واضــح   )  (  3

 شكل)  (
 

 ثالثا. الت ير االرتجالي والسريع في اإلدارة: 
خوووالل األربوووع سووونوات  حووودثت فوووي مؤسسوووتك. كيوووف تقووويم الت يووورات التوووي 21
 لماضية؟  ا

أواف    ا التقييم
 ب د 

 ال أواف  أواف 

وال داعيي  اسيلبي الذي حيدث فيي مجيال اإلدار  كيان كل الت ير
          ل .

   

          ا وسبب الفو ى في العمل .سلبيكان  الت يرأغلب 

    .غير مفيد  كان  التي حدث   الت يرا  بعض فقط

    .مفيد  كان  بعض الت يرا  التي حدث 

    .مفيد  و روريةكان  جدا كل الت يرا  التي حدث  

 
. كووم موورة فووي تقووديرك حوود  ت يوور علووى  دارة مؤسسووتك خووالل األربووع سوونوات 22

   الماضية؟
عدد                                         

 الت يرا 
 ال خصيا  المت ير  

 ف كثر 2 3-5 3-3 1-2

     .م أمين اللجنة ال عبية المدير العا .1

     .مدراء اإلدارا  الفرعية .2

     .المراقبون الماليون .3

     اإلدارية.مدير ال ؤون  .3
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 . ما أسباب تلك الت يرات التي طرأت على أولئك المسؤولين في تقديرك:23
 اإلجابا                                                  

  األسباب 
أواف  
 ب د 

 غير مواف  أواف 

    . عدم أمانتهم وجديتهم في العمل1 

    . مخالفاتهم للقانون ووجود مستمسكات قانونية عليهم2

    . عدم كفاءتهم ومهارتهم في تكدية مهامهم3

    . تحيزهم ألقاربهم وأفراد قبيلتهم وأصدقائهم4

    . تكليف  بمهمة أخرى داخل أو خارج المؤسسة5

 .......................................................................أخرى تذكر........... .إجابة2

 
خووالل األربووع  اإلدارة فووي ليبيووا بصووفة عامووة. كيووف تقوويم الت يوورات التووي حوودثت فووي 24

 سنوات الماضية؟         
 ال أواف  أواف  أواف  ب د  التقييم 

    ارتجالية وغير مخطط لها          

     داف العامة      ال تخدم األ

    منطلقة من رغبة في الت يير

    ن من الت ييرويحركها أناس مستفيد

    اإلداري  رورية ومهمة إلنعاش العمل

    مقبولة إلى حد ما

    جيد  ومفيد  للمواطن

 
.  لووى أي حوود تووم ت ييوور اللوووائ  والقوورارات المنظمووة للعموول خووالل األربووع سوونوات 22

 الماضية ؟
               . بشـــــــــــكل ضـــــــــــعيف)  ( 3. بشـــــــــــكل بســـــــــــيط)  (  1ل جـــــــــــذر.)  (  . بشـــــــــــك2  
 . لم تتغير)  (  4
 
 . ما تقييمك لتلك الت يرات التي طرأت على تلك اللوائ  والقرارات ؟22
 )  (   . بعضها مهم ومفيد          1مهمة ومفيدة للتطوير   )  (       . كلها2   
 . جميعها غير مفيدة وغير مجدية )  (4     ونافعا   )  (كا  مفيدا  . قليل منها3 
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 رابعا : ضعف الضبط والرقابة اإلدارية:

.  لووى أي حوود تقوودر خوووف وخشووية الموووظفين موون القووانون فووي حووال مخالفووة 22
 أحدهم للوائ  العمل وقوانينه؟

ــــــــــــــــر)  (    2              . يخشــــــــــــــــونه بشــــــــــــــــكل متوســــــــــــــــط )  (      1. يخشــــــــــــــــونه بشــــــــــــــــكل كبي
 . ال يخافونه أبد )  ( 3
 
 . في حال أخطكت في أداء عملك فهل تتوقع أن يطبق عليك القانون؟ .2
                     . غالبــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا أتوقــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك)  (          1. دائمــــــــــــــــــــا أتوقــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك)  (    2
 . ال أتوقع أ  يطبق علّي)  (  4. نادرا ما توقعت ذلك)  (           3
 
 د جهاز الرقابة اإلدارية بشعبية المرج ؟. ما رأيك في جهو 23
         . قوية )  ( 4. متوسطة )  ( 3. ضعيفة )  ( 1. ضعيفة جدا )  ( 2   
 . قوية جدا )  (5   
 
 . هل تعتقد أن األمور اإلدارية والمالية في مؤسستك مضبوطة بشكل:30
                         . ضــــــــــــــــــــــــــــعيف )  (  3    . كبيــــــــــــــــــــــــــــر)  ( 1  . كبيــــــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــــدا)  (  2  
 . منفلتة وغير مضبوطة)  (4
 
. هل توجود فوي القوانون واللووائ  التوي تونظم عملوك ث ورات يسوتخدمها بعوض 31

 زمالئك لتمرير المعامالت غير القانونية ؟
    .قليلة وتحتاج إلى مهارة) (1            .كثيرة وال تحتاج إلى مهارة ) (2

مثل تلك الثغرات)  (.ال توجد 3                          
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 .  في تقديرك من الذين يطبق عليه القانون في مجال اإلدارة ؟ 32
.ال يطبــق  4.فئــة قليلــه مــنهم) (  3.بعــض المــوظفي ) (  1.عامــة المــوظفي ) (   2 

 على أحد)  (
 

 خامسا. عدم كفاءة القيادات اإلدارية واغترابها:
نريد أن نعرف موقفوك أو رأيوك . فيما يلي نعرض عليك مجموعة من الفقرات 33

 اتجاه كل فقرة بدقة:
أوافييييييييييييي   الفقرا  

 ب د 
 ال أواف  أواف 

       در ء   ذي     ت   هم غير  ؤه ي     ي .أكثر 

    ج دي  ف     هم. غير    در ء   ذي     ت   هم أغ ب 

    أ ن ء   ى   ص  ح     م.  يسو     در ء   ذي     ت   همجل 

      خ ص . م ص  حهإال بتحقيق  يهت و ؤو ي    يوم ال إ     س

      يوم ال يهت و  ب   دل و إلنص ف بي     وظفي . و    سؤو 

    . ج ل تخصصهم ي   و  ف   ذي   رفتهم ال   ي   سؤو أغ ب 

      ت  يديرونه   تال ي رفو  أهم أهد ف    ؤسس   يوم  و   سؤو 

    قودهم ش ل و ص ب ت  ستفيدة   دي .ت ب ض    سؤو ي  و   در ء

    أغ ب    در ء   ذي     ت   هم غير  تخصصي  ف   إلد رة  

 
 

 سادسا. تنامي  عور الحرمان وعدم المساوا  لدى المواف العام:

 . فيما سيكتي مجموعة من العبارات نريد أن نعرف  لى أي حد توافق عليها:34
 ال أواف    أواف  ب د  أواف  العبارا     

    سعيد ومرتاح في عملي الحالي 

    عن مستوى دخلك من  ذه الوايفة  راض  

    قد تحصل  على جمي  حقوقي في  ذه الوايفة 

    للعمل المكلف ب  بهذه الوايفة ئيعلى مستوى أدا راض  

    المادية واالجتماعيةعن المستوى الذي حققت  من طموحاتك وأ دافك  راض  

    ن زمالئي قد حصلوا على فرض لم أتحصل علي  إلى اآلن ب ا عر

    بهذه المؤسسة الوايفية يا عر ب ني محروم من أ م حقوق

    أقارب المدير  م وحد م من يحصلون على أكثر من حقوقهم في المؤسسة

    داخل المؤسسة ني غريب في عملي وال افهم ما يجري من حولي ا عر ب

    فيهاالمؤسسة لدرجة أني أصبح  اكره العمل مت اي  من  ذه 

     إلى وايفة أخرى  كثير ما فكر  في االنتقال من وايفتي

    لدي العديد من المالحاا  السلبية على سير العمل في مؤسستي 

 
 سابعا: مؤشرات الفساد اإلداري: 
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بصووفة  . مووا تقووديرك النتشووار الفسوواد اإلداري بالقطوواع العووام بشووعبية الموورج32
 عامة؟

            .ضعيف جدا )  (  4    .ضعيف) (  3      .كبير ) ( 1    كبير جدا ) (. 1 
   .منعدم تماما)  (5      
. فيما يلي مجوعة من القطاعات والمؤسسات بشعبية المورج ونريود أن نعورف 32

                                      مدم انتشار الفساد فيها من وجهة نظرك فنكمل منك تحديد اختيار لكل قطاع:

منت ييير لحيييد  منت ر  منت ر جدا القطاعا  والمؤسسا  
 ما

 غير منت ر أبدا غير منت ر

      التعليم     

      الصحة    

      األمن والعدل  

      الق اء والنيابة

      الخزانة والمالية       

      االقتصاد والتجار  

      جنسيةالجوازا  وال

      البلدية والحرس البلدي

      ال باب والريا ة

      العالقا  الخارجية

      األمن الداخلي والخارجي

إلسكان والمياه والتخطيط  ا والمراف 
  العمراني

     

      المؤتمرا  ال عبية أمانا  

      النقل والمواصال  

      البنوك والمؤسسا  المالية 

      انة القوى العاملةأم

      الزراعة

      الصناعة

      مؤسسة الكهرباء

      البريد واالتصاال  

 
 
 
 
 
 . أي الموظفين اآلتي ذكرهم أكثر فسادا  داريا من وجهة نظرك:32   

 الوايفة
  عيف متوسط كبير كبير جدا

 عيف 
 جدا
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      ال عبية  أمناء اللجان

      المراقبون الماليون

      المست ارون القانونيون

      الماليونوالمدراء المدراء 

      المحاسبون وموافو الخزانة

      مدراء المخازن 

      المهندسون والم رفون 

      الدكاتر  والممر ون الفنيون والصيادلة

      المدرسون ومدراء المدارس

      أساتذ  الجامعة 

      الموافون العاديون

       االسكرتري واألر يف موافو االستقبال 

      آخرون .............................................

      آخرون..............................................

 
 
. أي األنواع اآلتية من الفساد اإلداري أكثر انتشار في  طار القطواع العوام بشوعبية .3

 المرج؟
 غير منت ر  منت ر  منت ر  جدا نوا  وصور الفساد اإلداري أ

    الر و  والهدايا العينية والمالية للمسؤولين وأصحاب القرار.

    اختالس األموال العامة بطر  مبا ر  وغير مبا ر .

    سرقة المواد الخام والمعدا  والقرطاسية التابعة للجها  العامة.

    لعامة، والتربح من الوايفة.خذ عموال  عن الخدمة اأ

    اإل مال والت يب والتقصير في أداء المهنة والهروب من المسؤولية 

    التحيز لألقارب في منح الحوافز واإلجازا  والتعيين والعالوا ..الخ

    إساء  التصرف في المال العام وتبذيره ب كل غير ناف .

لعقود والفواتير اإليصاال  تزوير المعامال  الرسمية وال هادا   ا
 والصكوك وال هادا  العلمية والتقارير الطبية...الخ  . ،المالية

   

    تفريغ بعض الموافين من العمل لوق  طويل وبدون مبرر.

    إف اء المعلوما  السرية بخاصة فيما يتعل  بالعطاءا  والم اري .

ا و ميين أو مرتبا  األ باح  صرف مرتبا  أو مكافآ  أل خاص إم
 أموا  .

   

    الم اري  الو مية، أو استالم بع ها دون المستوى المطلوب.

    تجار بالدم ا  المفرو ة على الخدما  العامة واالستيالء على ثمنها. اإل

في األغراض  الوايفة أداءعد  على االمسوالمعدا  استخدام اآلليا  
 ترا  ...الخ .  مثل السيارا  والهواتف والكمبيو ال خصية

   

 
 
. فيما يلي مجموعة من عوامل الفساد اإلداري نريد أن نعرف مدم أهمية كل منهوا 33

 من وجهة نظرك:
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 غير مهمة مهمة مهمة جدا عوامل الفساد اإلداري  

    انت ار الجهل وارتفا  األمية بين الموافين.

    اإلعالم في التصدي لهذه الاا ر .وسائل  عف دور 

    .ثقافة ت ج  على الفساد  ارانت

     عور بعض الموافين بالالم وعدم العدالة.

    وف لها في دور ا التربوي واألكاديميعجز المؤسسا  التعليمية 

     عف الوالء الوطني والمجتمعي.

    .   القانون، الواز  الديني، والقيمال بط االجتماعي   عف 

    الترف والبذخ.ت ج  على  التيسياد  القيم االستهالكية 

    عجز الموافين عن تحقي  طموحاتهم وأ دافهم المستقبلية.

    .لدي الموافين غلبة حب النفس والطم 

    األزما  والنكبا  االقتصادية.

    تدني رواتب الموافين والعاملين في القطا  الحكومي 

    تمام ذلك.خصخصة القطا  العام دون وجود إستراتيجية مخططة إل

    اهور مصادر االحتكار.ل األمر الذي قاد عف أو انعدام المنافسة في السو  

    الفصل التام بين القطاعين العام والخاص  تداخل الحدود والعمالة والتمويل . معد

    عدم وجود  وابط ألسعار السل  والخدما  ومتابعتها المستمر .

    د  في أغلب الم اري  التنموية.عدم االعتماد على دراسا  الجو

  واجبييا  الوايفيية  لييدورا بدقيية والتييي تحييددغييياب القواعييد واإلجييراءا  المكتوبيية 
 .وحقوق  

   

    المهنة العام عند فئة كبير  من الموافين. يا انعدام أو  عف أخالق

    عدم االستقرار اإلداري والت يير المستمر للهيكلية والمدراء والمسؤولين.

    ت خم الجهاز البيروقراطي  بطالة مقنعة .

    غياب معيار الكفاء  في اختيار وتعيين الموافين على مختلف المستويا .

    .أمام المواطنتعقد اإلجراءا  اإلدارية وتعدد ا 

    .وقلة خبرت  عف كفاء  الكادر الوايفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثامنا. مقياس الفساد اإلداري:
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لي مجموعة من العبوارات نكمول منوك قراءتهوا بدقوة وتحديود موا توافوق عليوه . فيما ي40
ال توجوود ومووا ال يتناسووب معووك وفقووا لوجهووة نظوورك وخبرتووك الشخصووية،  مووع العلووم بكنووه 

 فقط: عبارة صحيحة وأخرم خاطئة فالصحيحة هي التي تنطبق عليك
 ال أواف  أواف  أواف  ب د    العبارا                                          البعد القيمي

    إني مؤمن ب ن الفساد اإلداري منت ر ب كل كبير جدا في المجتم  الليبي.

    لنا الح  في أخذ نصيبنا من المال العام ب ي وسيلة كان   

    أغلب المسؤولين فاسدو الذمة وغير أمناء على المال العام 

    ستعملها بعض المسؤولين اليومأؤيد العمل بمقولة   كول ووكل  التي ي 

    إذا أصبح  مسؤوال يوما ما، فلن أ ي  فرصا تتاح أمامي لتحقي  أ دافي وطموحاتي ال خصية.

    ال أ تم أبدا إذا تجاوز  القانون في تحقي  أ دافي وغاياتي.  

    اعتقد ان القانون م يب في أغلب اإلدارا . 

    اوا  بين الموافين في كل  يء.مقتن  بان  نالك عدم عدالة ومس

    ا عر أني محروم من الفرص التي تتاح أمام العديد من زمالئي في العمل 

    ال أمان  في أن ي خذ المواف أتعاب  بق يش  من المواطنين ليسعد بها الحال

    مقتن  بمبدأ أعطي وخذ  تبادل الخدما  بين المسؤولين .

    اج إلى خدمات  يوما ما ومساعدت  في إنهاء إجراءا  اإلدارية.أبادر إلى مساعد  من احت

    المجتم  حتما مسؤول عن عدم قدرتي على تحقي  أ دافي وطموحاتي 

    من السهل أن تفل  من القانون الن المحامين يمكنهم مساعدتك في أي م كلة إدارية أو مالية

    بب تداخل الحرام والحالل  ذه األيام أ عر أحيانا أني غير قادر على اتخاذ قراري بس

    قد ي طر الواحد منا ألخذ سلفة أو قرض رغم قناعتنا ب ن  سلوك محرم دينيا. 

    كل مسؤول يواج    ط غير عادي من قبل أقارب  وأصدقائ  مما يدفع   لتجاوز القانون 

    الحي أو مصالح أصدقائي تدفعني الفو ى اإلدارية إلى اتبا  مسالك غير قانونية لخدمة مص

     البعد السلوكي 

    عر   على أكثر من مر   دية أو مساعد   ر و  . 

    أخذ  ُعهد مالية ولم أسوي بع ها إلى اآلن  

    أنا معتاد على ت جيل المعامال  المالية لالستفاد  من أصحاب تلك الخدما 

    اإلجراءا  اإلدارية غير القانونية  سب  وأن طلب  أتعابي مقابل موافقتي على بعض

    سب  وأن   ط على زمالئي للحصول على خدما  وإنهاء إجراءا  غير قانونية

    لقد ا طرر  مرارا لدف  ر و  لموافين آخرين إلتمام إجراءاتي ومعامالتي اإلدارية الخاصة

      بطر  غير  رعيةلقد ساعد  أصدقائي وأقاربي في الحصول على فرص عمل وصفقا  كبير

    احصل على مرتب ثان  من جهة عامة أخرى ازدواجية عمل .

    سب  وان أخذ  إلى بيتي أ ياء من العمل كالمعدا  أو القرطاسية أو المكيفا  أو الهواتف...الخ

    كثيرا ما تستر  على زمالئي في العمل عند وقوعهم في الخط  متعمدا كان أو غير متعمد 

    معي أن ساوم  بعض المواطنين المسولين في جها  أخرى  اخدم  مقابل أن يخدمني  حدث 

    نجح  مر  أو أكثر في الهروب من دف  ال رائب المستحقة علّي.  

    سب  وان أنهي  أكثر من إجراء إداري وأنا غير مقتن  ب  تماما. 

    أو فواتير أو معامال  إدارية أخرى   قم  مر  أو أكثر بتحريف أو ت يير تزوير   هادا  رسمية

    لدي رخصة تجارية أو حرفة م  عملي الحكومي

    م  زمالئي يتم تسجيل ح وري   أكثر من مر  غب  عن العمل وبالتنسي

 
. فيما يلي مجموعة من اآلثوار السولبية للفسواد اإلداري، ونريود أن نعورف  لوى أي حود 41

 ي شعبية المرج  ثر انتشار الفساد فيها.ترم أن هذه اآلثار  موجودة ف
أوافيييييييييييييي   اآلثار السلبية للفساد

 ب د  
 ال أواف  أواف 

    االرتفا  المتزايد لمعدال  األمية والتخلف الثقافي بالمجتم 
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     عف ال بط االجتماعي وعجز القيم والمعايير عن توجي  سلوك أغلب االفراد

    وجود الرقابة والمتابعةتردي مستوى اإلنتاجية والجود  لعدم 

    زياد  إنخفاض مستوى الدخول وانعكاس ذلك سلبيا على مستوى الحيا  العام

    ف ل أغلب م اري  التنمية وانعكاس ذلك على مستوى الحيا  العامة بالمجتم .

    استنزاف الموارد االقتصادية و در ا فيما ال يعود بالنف  على المجتم .

     والمراف  العامة  بينة التحتيةتردي مستوى ال

     عف الخدما  االجتماعية أو انعدام وجود بع ها في المجتم 

    انعدام الثقة لدى المواطنين في نزا ة اإلدار  والمؤسسة 

    االجتماعية   زياد  معدال  الجريمة واالنحرافا 

     يا  الحقو  وعدم احترام اإلنسانية وح  المواطنة 

    اد  االرتباك االجتماعي وعدم التنايم في المؤسسا  اإلدارية سي

    انت ار الخوف وعدم الثقة لدى المواطن وارتياب  من المواف العام 

    أخرى..................................................................................................

    .................................................................................أخري.................

 سبل العالج والمقترحات:
. ما أهم السبل والطورق التوي تراهوا مناسوبة وفعالوة فوي القضواء علوى مشوكلة الفسواد 42

 اإلداري:
2. ...................................................................................................   
1. ...................................................................................................   
3. ...................................................................................................   

 انتهت األسئلة
 أشكرك على اجملهودو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سير  ذاتية                       
 

                                      أوال. بيانات أساسية:
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 االسم:                               عبدهللا احمد عبدهللا عبد المولى
 اللقب :                               المصراتي 

يقاد :            ليبيا / المرج / أوائل مار  تاريخ ومكان الم
/1322  

 التخصص العام :                   علم االجتماع/ تربية 
التخصص العالي :                 الجريمة / والتغير والتحديث 

 االجتماعي 
 .2003كلية اآلداب / جامعة قاريونس  لجهة المناحة للدرجة :          ا

 :                 االنحراف و الفساد اإلداري. التخصص الدقيق
 2010الجهة المناحة للدرجة             كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 

 / ليبياالمهنة الحالية    :                  أستاذ علم االجتماع الجنائي بجامعة قاريونس
  ALMSRTY23@YAHOO.COMالبريد االلكتروني:                  

           http://almsrtyarabicsociology.blogspot.com:      يالموق  االلكترون

 

      : ثانيا. اإلسهامات والمشاركات العلمية

ي( منشورات المكتب العربي علم االجتماع الجنائكتاب بعنوان: ) .1
 .2010الحدي  اإلسكندرية 

له بح  منشور على شبكة اإلنترنت بعنوان )العولمة: المفهوم  .2
منشور  2003االجتماعي والعالقة  بالمفاهيم االجتماعية األخرم

 .)*(بموقع دراسات لصاحبة محمد المنشاوي

قراءات له بح  منشور على االنترنت بالموقع السابق بعنوان" .3
.200" معاصر في النظريات االجتماعية المفسرة للجريمة

)*(. 
 2002له بح  بعنوان )حواد  المرور في المجتمع الليبي (  .4

 .)*(منشور في الموقع نفسه
التي تصدرها جامعة له بح  أخر نشر  بمجلة العلوم االجتماعية  .2

في علم الضحية، دراسة تحليلية من واقع تقارير ): الكويت بعنوان
 .2002 سنة (،مة بالمجتمع الليبيالجري

                                                 
)*(
  http://www.minshawi.comلمطالعة هذه البحوث والدراسات أنظر المونع ا تي   

mailto:ALMSRTY23@YAHOO.COM
http://almsrtyarabicsociology.blogspot.com/
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له بح  مقبول للنشر في مجلة المختار بكلية اآلداب بجامعة  .2
عمر المختار، ليبيا بعنوان )تقنيات التحليل اآللي  لبيانات 

 .2004البحو  االجتماعية (

خاصة في جريدة أخبار مدينة المرج  اعدد و اشرف على نافذة .2
رض فيها العديد من المحلية تح  عنوان نوافذ اجتماعية ع

تعالي الموضوعات االجتماعية واالقتصادية مثل الفساد اإلداري و 
 ،والعنف العائلي )عقوق الوالدين( سيادة القبلية على القانون،

وغيرها من  ...وحواد  المرور، وأطفالنا ومقاهي اإلنترنت
 الموضوعات .

بحو  عالج عدد من بيانات الدراسات الميدانية مثل دراسة مركز ال ..
ات عدد كبير من الطروحات وكذلك عالج بيان بن ازي.االقتصادية /

)الماجستير، والدكتوراه( بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية العملية
 . SPSSللعلوم االجتماعية 

شارك في دراسات علمية لجهات رسمية بالدولة منها دراسة مركز  .3
لمواطنين البحو  والدراسات بالمؤتمر الشعبي العام عن عزوف ا

. وكما 2002عن حضور المؤتمرات الشعبية )دراسة ميدانية( 
شارك في دراسة مركز البحو  االقتصادية واالجتماعية بجامعة 

 .2004قاريونس عن مشاكل الطالب للعام 

درس مقررات دراسية مثل مناهج البح ، واإلحصاء، والمشكالت  .10
عي، وتاريخ االجتماعية، وعلم اجتماع المعرفة والت ير االجتما

الفكر االجتماعي، في عدد من الكليات الفرعية لجامعة قاريونس، 
 ومعهد الخدمة االجتماعية بن ازي، وكلية التربية المرج.

ألقى بعض المحاضرات الفكرية في ملتقيات ثقافية متنوعة مثل  .11
 .2004ملتقى ضباط األمن العام المقامة بمدينة المرج ليبيا عام 
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 الندوات التي شارك فيها: ثالثا. المؤتمرات

شارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية مثل الندوة التي  .1
نظمتها أمانة األمن العام بمدينة بن ازي لمكافحة الجريمة عام 

، والندوة التي نظمها قسم علم االجتماع بكلية اآلداب المرج 2003
 . 2004عام 

لذي نظمه قسم حضر عدد من المؤتمرات العربية مثل المؤتمر ا .2
علم االجتماع بجامعة اإلسكندرية عن العولمة والعالم العربي عام 

، والمؤتمر الذي نظمته مكتبة اإلسكندرية عن دور اإلعالم 2003
 .    .200في معالجة مشكلة األل ام بالوطن العربي ومصر عام 

 
 رابعا. بعض الشهادات العلمية الحائز عليها:  

التي أقيمت  2002رة الل ة العربية أجاز بتقدير جيد جدا دو  .1
 في جامعة اإلسكندرية 

 ..200حائز على شهادة التوفل من جامعة اإلسكندرية لعام  .2

في قيادة الحاسب اآللي  IWIحاصل على شهادة مركز  .3
ICDL .بتقدير عام ممتاز 

حاصل على شهادة استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية   .4
  كامبردج تاز من جامعةبتقدير مم SPSSللعلوم االجتماعية 

University of Cambridge  2010عام 

 

 خامسا. المهام اإلدارية التي تقلدها :                 
 2004ترأس قسم  علم االجتماع بالكلية في الفترة ما بين بداية  .1

 .2002 لى نهاية عام 
الدورين  2002لعام الجامعي ُكلف برئاسة لجنة االمتحانات ل .2

 األول والثاني .
 كلف برئاسة عدد من لجان التحقيق والتكديب في  طار الكلية. .3

http://www.cam.ac.uk/
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وتكريم أولى  2002كلف برئاسة لجنة احتفال الخرجين للعام  .4
 الطالب المتخرجين في كل الدفعات منذ افتتاح الكلية.

 نسق واشرف على أول دراسة حقلية لقسم علم االجتماع بكليته .2
 لشعبية الواحات بالجنوب الشرقي لليبيا.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


