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 اإلهداء

إلى ركح أخي المرحكـ  مف تركني في بداية طريقي كمف تمنيت أف يككف بجانبي دكما .... إلى
 محمد الغالي.

 العزيز.إلى مف كاف لي سندا كحبا كرفيقا في كؿ لحظة...إلى زكجي 

 ي.إلى مف كانكا لي نكرا ينير عتمة طريقي كدركبي...إلى أمي كأب

 .األعزاء أبنائينيتي إلى أممي المتجدد عمرم كد إلى زينة

 مني حبا كتقديرا. ـ.... لكإلى إخكاني كأخكاتي كصديقاتي

 زىرات شبابيـ خمؼ القضباف...إلى أسرانا البكاسؿ. أفنكاإلى مف 

  األبرار.ض الكطف.... إلى شيدائنا إلى مف رككا بدمائيـ ار 

 ائو كماءه ...إلى كؿ فمسطيني حر.و كأرضو كسمإلى كؿ مف يعشؽ ىذا الكطف بجبال

إلى جميع مف تتممذت عمى أيدييـ في معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كعمى رأسيـ 
 عميد الكمية المحتـر الدكتكر أحمد حرز اهلل.

 محمد سعدم عكض صاحب الفضؿ األكؿ كاألكبر في إعداد ىذه الرسالة.إلى حضرة الدكتكر 

 ا عمى قدر كبير مف التعاكف.اح ىذه الرسالة، ككانك جساىـ في إنإلى كؿ مف 

 أىدم ىذا البحث المتكاضع راجية مف المكلى عز كجؿ أف يمقى القبكؿ كالنجاح.

 سيرين يوسف عبد الفتاح عمرو 
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 تقديرالشكر و ال
 

كالػدم كأف أعمػؿ صػالحا ترضػاه كأدخمنػي  كعمػى يٌ عمػتؾ التي أنعمػت أشكر نعمعني أف )رب أكز 

 (19النمؿ:) (.برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف

محمػد عػكض الػذم لػـ يػدخر في البداية أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف مف مشػرؼ الرسػالة الػدكتكر 

 اهلل خيػػر ؾاجػػز  ه الرسػػالة.جيػػدا فػػي إرشػػادم كتػػكجييي منػػذ بدايػػة كتػػابتي لمكممػػات األكلػػى فػػي ىػػذ

الجزاء في الدنيا كاآلخرة أستاذم الفاضؿ. كالشكر الجزيؿ إلى معيد التنمية المسػتدامة فػي جامعػة 

. أحمد حرز اهللكعمى رأسيا العميد الدكتكر  القدس،  المحتـر

إيػػاد الفػػي. د. نػػػايؼ  شػػاىر العػػالكؿ. د. الشػػكر الجزيػػؿ إلػػى أعضػػاء لجنػػة التحكػػيـ األفاضػػؿ د.

الذيف قامكا بتحكػيـ أداة الدراسػة، ممػا أدل إلػى  ميمي األستاذ عمر رحاؿ.التاد. األستاذ إبراىيـ جر 

 االرتقاء بمصداقيتيا، كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى لجنة مناقشة الرسالة. 

الشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساعدني في إتماـ ىذه الرسالة كظيكرىا بالشكؿ النيائي، كشكرا جزيال 

كالذيف تعاكنكا ككانكا عمى قدر  ذيف مثمكا مجتمع الدراسة،ال ف المديريات المحترميفإلى كؿ مكظفي

 المسؤكلية.مف 

 سيرين يوسف عبد الفتاح عمرو
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 مصطمحات الدراسة
 

كلكف في القطاع ؤ د بأنو "السمكؾ الذم يمارسو المسعرفت منظمة الشفافية الدكلية الفسا لفساد:ا

أنفسيـ أك أقربائيـ  إثراءظفيف مدنييف، بيدؼ مك  انكا سياسييف أكالعاـ كالقطاع الحككمي، سكاء ك

 (.18: 2014)إسماعيؿ،  بصكرة غير قانكنية، كمف خالؿ إساءة السمطة الممنكحة ليـ"

: استغالؿ لمسمطات كالصالحيات الممنكحة لممكظفيف، مف أجؿ تحقيؽ وتعرفه الباحثة بأنه

 ة.كف العاـ لمدكلأىدافيـ الخاصة كالمنافية لما أقره القان

ىك انحراؼ أك خمؿ في مسار عمؿ الكظائؼ اإلدارية عف شكميا السميـ، مػف  الفساد اإلداري:

 "خالؿ استخداـ المكظؼ صالحياتو المينية لتحقيؽ مصمحة خاصة أك لتحقيؽ مكسب مالي

 (.2016)محمد كعمي، 

لتي تصدر عف كالتنظيمية ا االنحرافات كالمخالفات اإلدارية كالكظيفية وتعرفه الباحثة بأنه:

لكظيفية، تحقيقان لممصالح الشخصية، عمى حساب المكظفيف العمكمييف أثناء تأديتيـ لمياميـ ا

 المصالح العامة.

سير يتمثؿ بمجمؿ االنحرافات المالية كمخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية التي تنظـ  الفساد المالي:

التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية اتيا كمخالفة اإلدارم كالمالي في الدكلة كمؤسس ؿالعم

از المركزم لمرقابة المالية المختص بفحص كمراقبة حسابات كأمكاؿ الحككمة كالييئات كالجي

 (.2006)الكائمي،  كالمؤسسات العامة كالشركات

مف مكؾ سيء يستخدمو المكظؼ لتحقيؽ منافع شخصية كؿ انحراؼ أك س وتعرفه الباحثة بأنه:

مادية لممكاطنيف  الؿ النفكذ كالمنصب يترتب عميو ىدر لمماؿ العاـ أك خسائرخالؿ استغ

 .كالمؤسسات العامة
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 الممخص

 ىذه ىدفتتناكلت ىذه الدراسة مكضكع الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات العامة، بحيث 
نكاعو شاره كأانت كمدل ،العامة مؤسساتالكالمالي في  اإلدارممفيكـ الفساد  تكضيح إلىالدراسة 

 اآلثارمعرفة أسباب ظيكر الفساد في المؤسسات العامة، كالتعرؼ عمى  إلىالمختمفة، كما ىدفت 
 الناجمة عنو ككيؼ يمكف مكافحتو كالحد مف انتشاره.

الذم يقكـ عمى كصؼ الظكاىر كالكقائع كتفسيرىا بداللة  ،الكصفي عمى المنيج دراسةاعتمدت ال
باالعتماد عمى  استبانةيـ بتصم الباحثة غراض الدراسة قامتقيؽ أكلتح فرة،المعمكمات المتك 

مف  أشخاصتحميؿ عدد مف المقابالت مع عدة  مف ثـك  التربكم كالدراسات السابقة األدب
 .كليفالمسؤ 

 يشمؿ مظاىر الفساد. األكؿ( فقرة مقسمة عمى أربع أجزاء: الجزء 59عمى ) االستبانةكاشتممت  
يشمؿ الرابع أما الجزء  الفساد. الثالث كيشمؿ أسباب الفساد. كالجزء رأثايشمؿ  الجزء الثاني

 مكافحة الفساد.

عمى عدد مف المحكميف مف الجامعات المختمفة كتخصصات مختمفة كتـ  االستبانةكتـ عرض 
عمى  االستبانةكقد تـ تطبيؽ  .االستبانةكميف كاختبار صدؽ كثبات التعديؿ حسب تكجييات المح

مستكيات مختمفة، حيث تألؼ مجتمع  مكظؼ كمكظفة مف 248القصدية( البالغة ة)ة الدراسعين
التربية كالتعميـ كالصحة كالتنمية االجتماعية ) الدراسة مف جميع المكظفيف العامميف في مديريات

كتـ تفريغ كتحميؿ  مكظؼ كمكظفة، 0611 كالبالغ عددىـ كالحكـ المحمي( في محافظة الخميؿ،
 (.SPSS) اإلحصائيرنامج التحميؿ نة مف خالؿ باالستبا

 النتائج التالية:  إلىكتكصمت الدراسة 

في المؤسسات العامة بدرجة متكسطة كتمثمت مظاىر  كاإلدارمالفساد المالي  انتشار مظاىر -
ساءةالفساد المنتشرة بعدـ تكافؤ الفرص  المناصب  ابأصحاستخداـ السمطة مف قبؿ  كا 

 .يكضعؼ التدقيؽ الداخم

 بالمجتمع، األخالقيةتمثمت في زعزعة القيـ ؿ عاـ ك بشك الفساد كبيرة الناتجة عف ارثاآل -
 .المجتمع ادأفر كىجرة الكفاءات كانتشار الحقد بيف 
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تمثمت في ضعؼ  كالمالي في المؤسسات العامة كانت مرتفعة اإلدارمظاىرة الفساد  أسباب -
 از القضائي كغيرىا.لجيالكازع الديني كضعؼ الرقابة كغياب استقاللية ا

كالمالي في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ مرتفعة  اإلدارمرة الفساد مكافحة ظاى -
بشكؿ عاـ كتمثمت في تشكيؿ لجاف قانكنية مختصة لمحاربة الفساد كتحسيف الظركؼ 
 المعيشية لألفراد كالقياـ بحممة كطنية بالشراكة بيف المؤسسات الرسمية كالمجتمع المدني

 لمتكعية بمخاطر الفساد كمكافحتو.

كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد  -
اإلدارم كالمالي مف كجية نظر العامميف في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ تبعان 

ائية تبعان صحلمتغيرم الجنس، كالمؤىؿ العممي. في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إ
 سنكات الخدمة، كالمسمى الكظيفي، كالكزارة.لمتغيرات: العمر، ك 

  الرسالة مف نتائج، تكصي الباحثة بما يمي: إليوبناء عمى ما تكصمت 

       تقكية كتعزيز الكازع الديني كتعزيز المنظكمة األخالقية لدل العامميف، مف خالؿ غرس قيـ  -
 األخالؽمحاضرات خصكصية تخص مكضكع  قديؽ ععف طر  الديف اإلسالمي الحنيؼ

 .كالديف

الركاتب في التعيينات أك التنسيب لمدكرات الخارجية ك  اعتماد مبدأ النزاىة كالشفافية -
 كالعالكات.

 الذم المؤسسي البناء ذلؾ في بما سميمة، أسس عمى الفمسطيني النظاـ بناء إعادة -
 .كفايةكال كالصدؽ الكفاءة عمى يعتمد -
بحيث تككف عممية  ،إصالح حاالت الفساد المكجكدة لعممية كاضحة ةكطني خطة كضع -

كالكسائؿ كالجدكؿ الزمني  األىداؼطراؼ يتـ فييا تكضيح أبرؤية مشتركة بيف عدة  اإلصالح
  لمتنفيذ مع مراجعة مستمرة كتقييـ ما تـ انجازه في ىذه المرحمة.

كضع خطط طاعات المختمفة ك اجية الفساد في القتحديد الصعكبات التي تكاجو عممية مك  -
 لتجنبيا في المستقبؿ.
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Administrative and Financial Corruption in the Directorates (Health, 

Education, Social Development, Local Government) in Hebron 

Governorate: An Empirical Study. 

  prepared by: Seren Yousef Abed Al-Fattah Amro 

Supervised by: Dr. Mohammad Awad 

Abstract 

 
This study dealt with the issue of administrative and financial corruption in public 

institutions, so this study aimed to clarify the concept of administrative and financial 

corruption in public institutions, the extent of its spread and its various types, as well 

as to know the reasons for the emergence of corruption in public institutions, and to 

identify the effects resulting from it and how it can be combated And reduce its 

spread. 

The study relied on the descriptive approach, which is based on describing 

phenomena and facts and interpreting them in terms of the available information, and 

to achieve the purposes of the study, the researcher designed a questionnaire based on 

educational literature and previous studies, and then analyzed a number of interviews 

with several persons of officials. 

The questionnaire included (59) paragraphs divided into four parts: The first part 

includes aspects of corruption. The second part includes the effects of corruption. The 

third part includes the causes of corruption. The fourth part includes combating 

corruption. 

The questionnaire was presented to a number of arbitrators from different universities 

and different specializations and the amendment was according to the guidance of the 

arbitrators and test the validity and consistency of the questionnaire. (Education, 

Health, Social Development and Local Government) in the Hebron Governorate, 

which numbered 1,600 employees, and the questionnaire was emptied and analyzed 

through the Statistical Analysis Program (SPSS). 

The study reached the following results: 

The prevalence of financial and administrative corruption in public institutions to a 

moderate degree. The widespread manifestations of corruption were the lack of equal 

opportunities, the abuse of power by office holders and weak internal scrutiny. 
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The effects of corruption are generally large and are represented in the destabilization 

of moral values in society, the brain drain and the spread of hatred among members of 

society. 

The reasons for the phenomenon of administrative and financial corruption in public 

institutions were high, represented by weak religious faith, weak oversight, and the 

absence of the independence of the judiciary, among others. 

The fight against the phenomenon of administrative and financial corruption in public 

institutions in the Hebron Governorate is generally high, represented in the formation 

of specialized legal committees to fight corruption, improve the living conditions of 

individuals, and carry out a national campaign in partnership between official 

institutions and civil society to raise awareness of the risks of corruption and combat 

it. 

The results indicated that there were no statistically significant differences on the 

extent of the phenomenon of administrative and financial corruption from the 

viewpoint of workers in public institutions in the Hebron governorate, according to 

the sex variables and the educational qualification. While it was found that there are 

statistically significant differences according to the variables: age, years of service, 

job title and the ministry. 

Based on the findings of the thesis, the researcher recommends the following: 

 Strengthening and strengthening religious faith and strengthening the moral system 

among workers, by inculcating the values of the true Islamic religion by holding 

private lectures on the topic of ethics and religion. 

 Adopting the principle of integrity and transparency in appointments or placement 

for external courses, salaries and allowances. 

 Rebuilding the Palestinian system on sound foundations, including institutional 

building Depends on efficiency, honesty and sufficiency. 

 Setting a clear national plan for the process of reforming the existing cases of 

corruption, so that the reform process has a common vision among several parties 

in which the objectives, means and timetable for implementation are clarified with 

a continuous review and evaluation of what has been accomplished at this stage. 

 Determining the difficulties facing the process of facing corruption in the various 

sectors and making plans to avoid them in the future. 



 

1 

 

 

 

 األول صلالف

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة 1.1

اف كما زاؿ العالـ يعاني مف محف اقتصادية، كاف لمفساد بجميع أنكاعو الدكر األبرز في ك

ة العربية منيا ألقطار كخاصلذم استشرل في جميع اا حدكتفاقميا كبمكغيا ىذا ال ظيكرىا

، منيا ضعؼ تطبيؽ معايير األخالقيات كاإلسالمية، كالذم اتخذ عدة صكر كمظاىر كأشكاؿ

المينية، كاالعتداء عمى الماؿ العاـ بالطرؽ المختمفة، كغياب الرقابة كضعؼ كسائؿ العقاب 

لح الخاصة تقديـ المصااالحتياؿ، إضافة إلى ك  كةالكساطة كالمحسكبية كالرشالالزمة لممفسديف، ك 

كجكد تمؾ الصكر كغيرىا كرغـ اختالفيا مف بمد آلخر  فاألمكاؿ. إكغسيؿ  المصالح العامة،عمى 

كالمحمية، كما الدكلية  رغـ كؿ الجيكدإال أنيا ال تمقى طرؽ المكافحة المناسبة لمقضاء عمييا، 

 لو.ة يدكسع كيظير صكر كأشكاؿ جدزاؿ يزداد كيت

كينقسـ الفساد حسب مظيره إلى فساد سياسي كىك ما يتعمؽ بمخالفات القكاعد كاألحكاـ التي 

 بمجمؿتنظـ عمؿ النسؽ السياسي )المؤسسات السياسية( في الدكلة، كالفساد المالي الذم يتمثؿ 

مالي في الك  تنظـ سير العمؿ اإلدارم االنحرافات المالية كمخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية التي

فة التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية في المؤسسات العامة ساتيا كمخالالدكلة كمؤس

كميا كالخاصة، كالفساد اإلدارم كىك أم "انحراؼ أك خمؿ في مسار عمؿ الكظائؼ اإلدارية عف ش
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ؽ قيؽ مصمحة خاصة أك لتحقيالسميـ، مػف خالؿ استخداـ المكظؼ صالحياتو المينية لتح

المعاصر دكف  اإلنسافلفساد االقتصادم الذم يمارسو (، كا2016، سب مالي" )محمد كعميمك

كالركحية" )خميؿ،  األخالقيةكالمبادئ القيـ مراعاة لمقيكد الشرعية التي تنظـ أحكاـ الماؿ، أك 

 كؾسمية كالسمككية المتعمقة بكالفساد األخالقي كالمتمثؿ بمجمؿ االنحرافات األخالق ،(12: 2005

 (.2006)الكائمي،  .فاتوالمكظؼ الشخصي كتصر 

نفعا كلـ تقدـ حمكال  تجدإف مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية النظر القانكنية لـ 

كالذم يكمف في  ةسالمية لـ تدرؾ أصؿ المشكمالستئصاؿ الفساد مف جذكره. فالدكؿ العربية كاإل

لعقيدة اإلسالمية، حيث قدمت الشريعة اإلسالمية ف ام قةألخالقيات المينية المنبثالكازع الديني كا

ثابتان كاضحان،  بنظاميا المتميز كمبادئيا الراقية كقكاعدىا المستمدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو فكران 

ساكاة بيف الناس، فنشرت الفضيمة كحذرت مف الرذيمة كدلت عمى يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة كالم

 الكسائؿ الكقائية مابؿ عمدت إلى كضع الشر كأسبابو.  يؽطر طريؽ الخير كنيت عف سمكؾ 

 لممشكالت كضعت حمكالكما أنيا يكفؿ لإلنساف االبتعاد عف الكقكع في الجريمة بكافة أنكاعيا 

)شيبكط  الفساد أيان كاف نكعوسبب في اقتراؼ تلتي تاكالسياسية االقتصادية كاالجتماعية 

 (.2011 كسبخاكم،

ذ نستذكر الجيكد تزايد اىتماـ دكؿ العالـ بالتصدم لمفساد بكؿ  حيثالفساد كلية لمكافحة لدا كا 

لجاف كىيئات خاصة بمكافحة الفساد، فضال عف مؤسسات  ءإلى إنشابدكره كالذم أدل صكره 

خاصة ذات جيكد تطكعية تنطمؽ مف دكافع إنسانية، كانبثؽ عف ذلؾ العديد مف القكانيف 

حة اتفاقية األمـ المتحدة لمكاف كلعؿ أبرز ىذه الجيكد ىي، يتواجمك ستراتيجيات كاالتفاقيات لكاال

منظمة الشفافية الدكلية ، ك األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كاتفاقيةالجريمة المنظمة عبر الكطنية، 
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، لمكافحة الفسادمشركع االتفاقية العربية ، ك األكاديمية الدكلية لمكافحة الفساد، ك لمكافحة الفساد

؛ كالتي سنأتي عمييا بشيء مف التفصيؿ في د األفريقي لمنع الفساد كمكافحتوتحاالا اتفاقيةك 

 الدراسة الحالية.

اإلسالمية التي تعاني مف ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي، ك  العربية سطيف مثميا مثؿ الدكؿكلعؿ فم

برز األسباب أ عؿاالجتماعية كالسياسية، كلكالذم نشعر بآثاره عمى جميع األصعدة االقتصادية ك 

سية فتقار إلى اإلرادة السيا( كىي اال2002خمؼ ىذه الظاىرة ما أشار ليا تقرير )أماف، الكامنة 

لمكافحة الفساد، كغياب حكـ القانكف كعدـ كجكد نظاـ قضائي مستقؿ كفعاؿ كنزيو، كمحدكدية 

ر المجمس التشريعي دك ب اعمية نظـ المساءلة، كغياىيئات الرقابة العامة الرسمية كاألىمية كعدـ ف

تفشي ظاىرة  يذية، كالتي ال زالت إلى ىذا اليكـ سببان فيفمسطيني في الرقابة عمى السمطة التنفال

)أماف،  ،2007الفساد كيعكد ذلؾ إلى تعطؿ الدكر الرقابي لممجمس التشريعي بعد االنقساـ عاـ 

مبدأ  إضعاؼبدكره إلى  دلأ لثالث بيد الرئيس، كالذم(، مما أدل إلى تمركز السمطات ا2018

 (.2015)أماف،  الرقابة المتبادلة

، استخداـ المكقع العاـ مف قبؿ شخصيات الفمسطينيةساد في المؤسسات كمف أبرز مظاىر الف

متنفذة لمحصكؿ عمى امتيازات خاصة، كغياب العمنية في العطاءات الحككمية، كاستغالؿ األمكاؿ 

 .(2010)المصرم،  لعامةؿ، كسرقة الممتمكات اكاملمصالح الشخصي، كتيريب األالعامة 

سب تقرير لجنة المراقبة في المجمس التشريعي كقد قيدرت قيمة الفساد المالي في أجيزة السمطة ح

(، فيما ارتفعت مداخيؿ 2006)السعيد،  ،مميكف دكالر 326ـ بقيمة 1997الصادر في مايك 

نتيجة  ـ2004ـ الر في الشير خالؿ عادك ف مميك  30لفمسطينية بمقدار الخزينة في السمطة ا

(، كقد طرأ تحسنان ممحكظان 2013 )صالح، ،مميكف دكالر سنكيان  360مكافحة الفساد، أم بمعدؿ 
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لة، ءزاىة كمبادئ الشفافية كنظـ المسافي مجاؿ قيـ الن 2017عمى نظاـ النزاىة الكطني في عاـ 

ت السمكؾ، كما جرل تحسنان في إدارة نابعض األطراؼ الرسمية بمدك تضمف ذلؾ اتساع اىتماـ 

عاـ في بعض مجاالت العطاءات الكظيفة العمكمية العادية، كتحسف في تطبيؽ قانكف الشراء ال

كالمشتريات العامة، كتحسف في شفافية بعض المكاقع اإللكتركنية التابعة لممؤسسات الرسمية، 

اـ الشكاكل نظ ية، كتحسفمعجتلممساءلة الم المسئكليفض إضافة إلى تحسف في استجابة بع

 (.2018)أماف،  الحككمي

ما قامت بو مجمكعة مف المؤسسات فمسطيف  كلعؿ أبرز الجيكد الرامية لمكافحة الفساد في

 2000أماف( عاـ  –الفمسطينية ذات العالقة نحك تأسيس )االئتالؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة 

النزاىة كالشفافية في النظاـ السياسي  قياـخ سيج كطني لمعمؿ في تعزيز كتر كذلؾ إلطالؽ برنام

كمؤسسة مجتمع مدني  كالمجتمع الفمسطيني بمختمؼ قطاعاتو لممساىمة في إقامة الحكـ الصالح،

مع الفمسطيني، كقد تسعى لمكافحة الفساد كتعزيز منظكمة النزاىة كالشفافية كالمساءلة في المجت

الدكلية، حيث يمتـز االئتالؼ بالمبادئ  فافيةلشا ى العضكية الكاممة لمنظمةحاز االئتالؼ عم

التكجييية ليذه المنظمة، كينشط في تركيج أىدافيا كنشاطاتيا في ظؿ التصاقو بالسياؽ 

 (.2006)أماف،  الفمسطيني

كف ( بشأف تعديؿ قان7رار بقانكف رقـ )بمكجب الق 2010فيما أنشئت ىيئة مكافحة الفساد عاـ 

، كييئة مستقمة إداريان كماليان، كمنحت مف 2005 ( لسنة1)الكسب غير المشركع رقـ 

بكافة أشكالو كخكليا ضطالع بمياميا في مكافحة الفساد االختصاصات ما يمكنيا مف اال

 (.2013فحة الفساد، )ىيئة مكا صالحيات كاسعة تمكنيا مف القياـ بمياميا في مكافحة الفساد
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طالعات رأم الجميكر تدؿ عمى تفشي مية كاستمحالرير الييئات ر الدكلية كتقاإال أف التقاري

 كليفالمسؤ ، مما أضعؼ ثقة الشعب الفمسطيني بيؤالء كمسئكليياالفساد داخؿ مؤسسات السمطة 

تصادم أيضان؛ ليس فقط عمى المستكل اإلدارم كالمالي فحسب، بؿ عمى المستكل السياسي كاالق

 (.2006)السعيد،  ييمالصراع مع االحتالؿ اإلسرائخاصة في كيفية إدارة 

 شػككل (512) مػع مقارنػة ،كبػالغ شػككل (452) مجمكعػو مػا 2016 العػاـ خػالؿ الييئػة تمقػت

 (.2016 ،ىيئة مكافحة الفساد)2015العاـ  خالؿ كبالغ

 تمفةالمخ القطاعات عمى 2016 العاـ خالؿ الييئة تمقتيا التي كالبالغات الشكاكل تكزعت كقد

 :اآلتي النحك عمى

 النسبة المئوية وبالغات اوىكش القطاعات
 %69.9 316 قطاع عاـ

 %21.7 98 ىيئات محمية
 %3.8 17 ات كنقاباتاتحاد

 %3.1 14 جمعيات
 %0.4 2 مؤسسة تقدـ خدمة عامة

 %0.7 3 غير خاضعيف
 %0.4 2 شركة مساىمة عامة
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 مشكمة الدراسة  1.1    

 

كالكاقع المؤلـ  كانشقاؽ، تقساماانف مسطينية مالف األراضيي تعاني منيا ي ظؿ الظركؼ التف

في اعتقاد  انتشار المحسكبية كتغميب المصالح الشخصية عمى الصالح العاـ، إلى أدلالذم 

، ككاف في جميع مجاالت الحياة كأنكاعو أشكالوالباحثة كاف مف السيؿ بركز ظاىرة الفساد بشتى 

تدني  إلىسمبية تؤدم  كآثار بعاتت مفلما ليا  ،عمى ىذه الظاىرة السيئةال بد مف تسميط الضكء 

 في مختمؼ قطاعات الدكلة. إرباؾ، كتحدث ؽكاألخالالقيـ 

انتشاره في  إلىكاألسباب التي تؤدم  اإلدارمتتمثؿ مشكمة الدراسة ىنا في معرفة مفيكـ الفساد 

 كؿ في مكافحة الفساد كالتي أثبتتكمحاكلة االستفادة مف تجارب بعض الد المنظمة العامة.

رة كتشيمي، كمف ىذه الدكؿ ظير انو دث في تجربة سنغافك كما ح حيا في تخفيض معدالتو،جان

 يتكجب استخداـ منظكمة متكاممة لمكافحة الفساد.

  كمف ىنا يجب أف نطرح السؤاؿ التالي:

 الفساد؟ انتشار التي يمكن أن تحد من األساسيةما هي العناصر 

 الدراسةمبررات  1.1

 

 فيما يمي: ذه الدراسةى ادرزت مبررات إعدب

المكضػػكعات العصػػرية المطمكبػػة خػػالؿ الفتػػرة األخيػػرة لمػػا ليػػا دكر فػػي تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف  .1

الحفػػاظ عمػػى المػػاؿ العػػاـ كعػػدـ ىػػدره، كضػػماف نمػػك المنظمػػات كتطكرىػػا، كتنميػػة القطاعػػات 

 المختمفة.
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ات فػػػي المؤسسػػػر تشػػػكالمػػػالي المن اإلدارمع الفسػػػاد محدكديػػػة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت مكضػػػك  .2

، شػػجع الباحثػػة عمػػى طػػرح ىػػذا المكضػػكع كدراسػػتو الباحثػػة عمػػى حػػد عمػػـ العامػػة فػػي فمسػػطيف

 بتعمؽ. 

كالمػالي  اإلدارمتكلدت لدل الباحثة الرغبة لمبحػث فػي مكضػكع الدراسػة لمعرفػة مفيػـك الفسػاد  .3

 تكجيػػػػة نظػػػػر العػػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػا كتسػػػػميط الضػػػػكء عمػػػػى ىػػػػذه الظػػػػاىرة السػػػػيئة كمعرفػػػػة

المكجػػػكدة  كأشػػػكالوانتشػػػار ىػػػذا الفسػػػاد  بابأسػػػمعرفػػػة  كأيضػػػافػػػي ىػػػذه الظػػػاىرة،  الفمسػػػطينية

 في المؤسسات الفمسطينية المختمفة. كالمنتشرة

 أهمية الدراسة 1.1

فػػػي نبػػػع أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف أىميػػػة المكضػػػكع الػػػذم تتناكلػػػو كىػػػك الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي ت

كطرؽ مكافحتو، كفيما يمي أىـ النقػاط التػي تعكػس كآثاره  بوبا: أنكاعو كأسمؤسسات دكلة فمسطيف

 أىمية ىذه الدراسة:

 :األهمية النظرية .1.1.1
سػػاد اإلدارم نحػػك مػػدل انتشػػار الف طينيةالمؤسسػػات الفمسػػالتعػػرؼ عمػػى تكجيػػات العػػامميف فػػي  -1

 يا.كالمالي كالمستكيات اإلدارية األكثر تركزان في

آثػاره كطػرؽ مكافحػة كػؿ مػف الفسػاد اإلدارم سػاد كأسػبابو ك لفا النظرم حػكؿ أنػكاع رناء اإلطاب -2

 كالمالي.

 :ميةاألهمية العم. 1.4.1

 الفمسطينية. لي في المؤسساتكالماظاىرة الفساد اإلدارم التي قد تسبب لكشؼ عف العكامؿ ا -1

ا رىت التي سيتـ التكصؿ إلييا باعتباالدراسة العممي المتمثؿ في االستنتاجات كالمقترحا إسياـ -2

 بمكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي.جابية لألدبيات السابقة المتعمقة تشكؿ إضافة إي
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أسػػػباب كآثػػػار ظػػػاىرة الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي المبحكثػػػة كالمتمثمػػػة  عرضػػػيا ألىميػػػة المتغيػػػرات -3

 كطرؽ مكافحتو.

ية ينسػػطالفمالقػػرار فػػي المؤسسػػات  ـ متخػػذمكرة أمػػاأىميػػة نتػػائج الدراسػػة التػػي ستكضػػح الصػػ -4

كالتػػي ربمػػا سػػتقكد إلػػى إجػػراء دراسػػات ارتباطػػان بظػػاىرة الفسػػاد، األكثػػر كاألقػػؿ  حػػكؿ العكامػػؿ

كالمجتمػػع المػػدني فػػي مكافحػػة  المؤسسػػات الفمسػػطينيةي تحسػػيف دكر كأبحػػاث الحقػػة تسػػيـ فػػ

 ية كاالجتماعية.الفساد كالحد مف آثاره عمى كافة الجكانب السياسية كاالقتصاد

 سةأهداف الدرا 1.1

 الفمسطينية. الفساد في المؤسسات عرفة مدل انتشارم -1

 الفمسطينية. المؤسساتالتعرؼ عمى أنكاع الفساد في  -2

 الفمسطينية. اب ظاىرة الفساد في المؤسساتتقصي أسب -3

 الفمسطينية.الفساد في المؤسسات التعرؼ عمى اآلثار الناجمة عف ظاىرة  -4

الي مػف كجيػة نظػر الفسػاد اإلدارم كالمػة ىر كثر فاعميػة فػي مكافحػة ظػاالطرؽ األ التطرؽ إلى -5
 الفمسطينية. ؤسساتمالالعامميف في 

 أسئمة الدراسة 1.1

 الفمسطينية؟ في المؤسسات كاإلدارما مدل انتشار الفساد المالي م -1

 الفمسطينية؟ المؤسساتما ىي أسباب ظاىرة الفساد في  -2

 ة؟نيالفمسطي الفساد في المؤسسات ف ظاىرةما ىي اآلثار الناجمة ع -3

عامميف في المؤسسات كيؼ يمكف مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية نظر ال -4

 فمسطينية؟ال
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( في استجابات α<=0.05مستكل الداللة ) دإحصائية عنىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -5

الفمسطينية تعزل  ساتكاإلدارم في المؤسالمبحكثيف نحك مدل انتشار الفساد المالي 

 (الكزارة الخبرة،المؤىؿ العممي، سنكات  العمر، الجنس،افية )ر غميلممتغيرات الد

 الدراسةحدود  1.1

 الدراسة عمى ما يمي: قتصرتا

 الفمسطينية المؤسساتستقتصر الدراسة عمى معرفة كجيات نظر العامميف في  الحد المكضكعي:

حكؿ مدل  ميؿلخا محافظة في االجتماعية، الحكـ المحمي( مية، التنالصحة، التربية كالتعميـ)

 حؿ الدراسة.انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات م

 محافظة الخميؿ. الحد المكاني:

 .2019 الدراسة في الفصؿ الثاني بؽ أداةستط الحد الزماني:

 محافظة الخميؿ.الفمسطينية ب المؤسسات الحد المؤسسي:

 المؤسساتة مف العامميف في ينع ستقتصر الدراسة عمى رصد كجيات نظر بشرم:الحد ال

 مقابالت مع متخصصيف مف ىيئة مكافحة الفساد تحميؿ ككذلؾ الفمسطينية بمحافظة الخميؿ،

 كديكاف الرقابة المالية كاإلدارية.

 محددات الدراسة 1.1

 رم كالمالي.اإلداح المصادر كالمراجع كالدراسات التي تناكلت مكضكع الفساد ش -1

رفض غالبية المكظفيف تعبئة االستبياف تمثمت في كزيع االستبياف،تي ة فكاجيت الباحثة صعكب -2
 بمجرد قراءة العنكاف.

 رفض بعض المدراء عنكاف االستبانة كمنع تكزيع االستبياف في مديرياتيـ. -3
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 منهجية الدراسة 1.1

 يج األنسب لتحقيؽ أغراض الدراسة.لمنحيث أنو ا كصفي التحميميالالباحثة المنيج  ستخدمتا

 مجتمع وعينة الدراسة 11.1

)الصػػحة، التربيػػة كالتعمػػيـ،  الفمسػػطينية لعػػامميف فػػي المؤسسػػاتجميػػع األؼ مجتمػػع الدراسػػة مػػف تػػ

 .مكظؼ كمكظفة 1600كالبالغ عددىـ  في محافظة الخميؿ االجتماعية، الحكـ المحمي( التنمية

الختيػار  حصػائيةإلا األسػستمػاد عمػى ث تكػكف ممثمػة لممجتمػع باالعتـ اختيار عينة الدراسػة بحيػ

مكظػػؼ كمكظفػػة مػػف مػػديريات الصػػحة  248كتككنػػت مػػف  حيػػث كانػػت العينػػة قصػػدية العينػػات،

 كالتنمية االجتماعية كالحكـ المحمي. التربية كالتعميـك 

 ةأدوات الدراس 11.1

ف العػػامميف فػػي المؤسسػػات الفمسػػطينية فػػي الباحثػػة بدعػػداد األدكات التاليػػة لجمػػع البيانػػات مػػ امػػتق

 ميؿ.الخة فظمحا

فػي المؤسسػات لقياس مدل انتشػار الفسػاد اإلدارم كالمػالي فػي جميػع المسػتكيات اإلداريػة  استبانة

 تكجيو ىذه االستبانة لمعامميف في ىذه المؤسسات في محافظة الخميؿ. حيث تـ محؿ الدراسة،

ه ىػػػذالمركػػػز لتحميػػػؿ  إذفمس بعػػػد اخػػػذ بيػػػا مركػػػز شػػػالتػػػي قػػػاـ  تحميػػػؿ مجمكعػػػة مػػػف المقػػػابالت

كقػد  ة لمكافحػة الفسػادكالطػرؽ المتبعػ ،انتشار الفساد فػي المنظمػات العامػةلمعرفة مدل  المقابالت

 كمؤسسة أماف. كديكاف الرقابة، مف ىيئة مكافحة الفساد، ليفمسئك مع  مقابالتال كانت ىذه
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 الفصل الثاني

 بقةالنظري والدراسات السا اإلطار

 مقدمة 1.1

الدكليػة"  الشػفافية منظمػة" أشػارتتيدد المجتمع العربي كاإلسػالمي، فقػد  ةير خط مشكمة دا الفسادغ

 حجػـ حيػث بمػغ العػالـ اإلسػالمي، فػي كنصػفو العربػي، الػكطف مركزه الفساد في تقرير ليا أف ثمث

 ثالثمائػة عربػي لكحػدهكػاف نصػيب الػكطف ال دكالر، بميكف األلؼ ما يقارب العالـ في المالي الفساد

 فػدف األخػرل اإلسػالمي دكؿ العػالـ فػي الفسػاد حجػـ احتسػبنا فػدذا العػالمي، الفسػاد ثثم أم بميكف،

(، كيرجػع ذلػؾ 2011)شػيبكط،،العالمي الفسػاد نصػؼ يتجاكزقد  اإلسالمي العالـ في الفساد حجـ

رقابػػة فػػي الحػػد مػػف كاللة ءجنائيػػة العربيػػة كضػػعؼ أجيػػزة المسػػاإلػػى ضػػعؼ القػػكانيف كالتشػػريعات ال

األجيزة الحككمية كالقطاع الخاص كالقطاع األىمي، كذلؾ أف القكانيف الكضعية  في دساانتشار الف

غرس الكازع الديني في نفػس كػؿ مػف يشػغؿ منصػبان أك كظيفػة، قد أغفمت دكر التنشئة األخالقية ك 

 لذلؾ فشمت ىذه القكانيف في استئصاؿ الفساد مف جذكره.

عمى اىتماـ الباحثيف، الذيف عمدكا إلى بياف  دارمإلاك فساد بشقيو المالي لت ظاىرة الألجؿ ذلؾ نا

حقيقتػػػو كخصائصػػػو كأنكاعػػػو كأشػػػكالو، كذلػػػؾ فػػػي محاكلػػػة إليجػػػاد الحمػػػكؿ الناجعػػػة لػػػو، كمحاربتػػػو 

 كالقضاء عميو، مف اجؿ حماية المجتمع مف أثاره المدمرة.
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 مفهوم الفساد 1.1

 :الفساد لغةً . 1.1.1

: مصػدر فسػد، يىفسيػد كيفًسػد، فىسىػادنا كفيسػكدنا، فىيػك د"سػا"فمعجـ المعاني الجامع اصطالح  في اءج

 .فىاًسده، كفىًسيده، كالجمع: فىٍسدىل. )معجـ المعاني الجامع، د.ت(

 كجاء في لساف العرب البف منظكر؛ أف الفسادي: نقيض الصالح.

يرة أك خبيثػػة، كجػػا كفػػي قػػامكس المعجػػـ الكسػػيط؛ جػػاء اصػػطالح "فسػػاد": سػػمكؾ ء أك عػػادات شػػر 

 "الفساد بعدة معاني منيا: التمؼ كالعطب، االضطراب كالخمؿ، الجدب كالقحط، إلحاؽ الضرر.

يىٍسػًفؾي الػد مىاءى( كفػي ىػذا إشػارة أف  ٍف ييٍفًسػدي ًفييىػا كى كيقكؿ اهلل تعالى في محكـ التنزيؿ )أىتىٍجعىؿي ًفييىا مى

 لمعاصي."الفساد" ىك الكفر كارتكاب ا

ػػػرىاءي  اهلل قػػػاؿابػػػف عبػػػد  ان كفػػي سػػػنة أشػػػرؼ الخمػػػؽ محمػػد ؤيكسه أيمى تًػػػي ري ػػػادى أيمَّ تًػػػي أىٍك فىسى ؾى أيمَّ )ًإفَّ ىىػػالى

( كفػػػػي ىػػػػذا إشػػػػارة إلػػػػى أف "الفسػػػػاد" ىػػػػك طمػػػػب الممػػػػؾ كالقتػػػػاؿ ألجمػػػػو ٍيشو ػػػػةه سيػػػػفىيىاءي ًمػػػػٍف قيػػػػرى ٍيًممى  أيغى

 .(1986)العسقالني، 

 :الفساد اصطالحاً . 1.1.1 

 فحػػػػة الفسػػػػاد عمػػػػى تعريػػػػؼ محػػػػدد لػػػػو، بحيػػػػث تعػػػػددتكابمـ يتفػػػػؽ الكتػػػػاب كالمنظمػػػػات المعنيػػػػة لػػػػ

المختمفة، كيرجػع ذلػؾ ألسػباب عديػدة  كاتجاىاتو بو المتعمقة جكانبو بتعدد الفساد لمفيكـ التعريفات

 خمفيػػػات كتنػػػكع دراسػػػتيا منػػػاىج كاخػػػتالؼ كأسػػػبابيا، معالميػػػا كتشػػػعب الفسػػػاد ظػػػاىرة تعقػػػد منيػػػا

مػف مجػاؿ تخصصػو كرؤيتػو سػكاء كانػت إداريػة أك  اييػإلينظر كبحثيا فكؿه  نقاشيا في فاركيالمش

 مما يبرر االختالؼ في التعريفات. مالية أك اجتماعية أك سياسية،
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 أكالن: مفيكـ الفساد في االصطالح الشرعي

نو أك ( بأنو "خركج الشيء عف االعتداؿ قميالن كاف الخركج ع379: 1997عرفو )األصفياني، 

 لؾ في النفس كالبدف، كاألشياء الخارجة عف االستقامة"ذؿ عمكيست كثيران، كيضاده الصالح،

معصية اهلل سبحانو كتعالى، كاالنحراؼ عف  إظيار( بأنو "13: 2002كقد عرفو )الزحيمي، 

 ىديو، كيقترف بدلحاؽ الضرر باآلخريف في أنفسيـ كأمكاليـ، كأحيانان في أعراضيـ ككرامتيـ".

رج عف حالة الصالح كاالعتداؿ التي جاء بيا خا "مبأنو ( 2: 2006ما يعرفو )السكسي، يف

 القرآف الكريـ كالسنة النبكية".

( بأنو "لفظ شامؿ كجامع لكؿ األفعاؿ كاألقكاؿ المخالفة لما أمر 28: 2015كقد عرفو )الرفاعي، 

 اهلل بو، فكؿ ما خالؼ الصالح شرعان أك عقالن فيك فساد".

 نكني: الفساد في االصطالح القايان ثان

( بأنو ظاىرة عبر كطنية تمس كؿ 2003عرفتو )اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد،  دقف

المجتمعات كاالقتصادات، كييدد استقرارىا كأمنيا، مما يقكض مؤسسات الديمقراطية كقيميا كالقيـ 

بسائر القانكف لمخطر، كىك ذات صمة  األخالقية كالعدالة، كيعرض التنمية المستدامة كسيادة

 جريمة، كخصكصان الجريمة المنظمة كالجريمة االقتصادية، بما فييا غسؿ األمكاؿ.ال اؿشكأ

( بأنو "ظاىرة إجرامية متعددة األشكاؿ 1: 2010فيما عرفتو )االتفاقية العربية لمكافحة الفساد،  

 .تماعية"ية كالنكاحي االقتصادية كاالجذات آثار سمبية عمى القيـ األخالقية كالحياة السياس

في القطاع العاـ  المسئكلكفكما عرفت منظمة الشفافية الدكلية الفساد بأنو السمكؾ الذم يمارسو 

أنفسيـ أك أقربائيـ  إثراءكالقطاع الحككمي، سكاء كانكا سياسييف أك مكظفيف مدنييف، بيدؼ 

 .(18: 2014)إسماعيؿ،  كحة ليـبصكرة غير قانكنية، كمف خالؿ إساءة السمطة الممن
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مجمس التشريعي الفمسطيني الفساد بأنو الخركج عف أحكاـ القانكف أك األنظمة الؼ رٌ فيما ع

ني الصادرة بمكجبو، أك مخالفة السياسات العامة المعتمدة مف قبؿ المكظؼ العاـ بيدؼ ج

بشكؿ كاع لمحصكؿ عمى مكاسب )منافع( لو أك آلخريف ذكم عالقة أك استغاللو لغياب القانكف 

 .(2004 ،بيعي)الش ىذه المنافع

مف خالؿ التعريفات السابقة لمفساد تالحظ الباحثة أنو مصطمح كاسع، فيك يشمؿ التصرفات 

تتفؽ في  أنيااالقتصادية، كما ، ك كاإلداريةكأنماط السمكؾ الشاذة في جميع المجاالت السياسية 

ف نك قاجؿ تحقيؽ أىداؼ خاصة غير التي يقرىا الانو استغالؿ لمسمطات، كالصالحيات، مف ا

 اـ لمدكلة أك القكانيف الخاصة بالشركات كالمؤسسات األىمية كاالجتماعية.الع

 أنواع الفساد 1.1

 تنقسـ أنكاع الفساد إلى ثالثة أقساـ:

 (2014)إسماعيؿ،  ساد مف حيث الحجـأكالن: أنكاع الف

حػد دكف كاد ذم يمػارس مػف فػر الكظيفية الػدنيا، كىػك الفسػاد الػ الفساد الصغير: كىك فساد الدرجات

 مف اآلخريف. رشاكميؽ مع اآلخريف لذا نراه ينتشر بيف صغار المكظفيف عف طريؽ استالـ تنس

 المسػػػئكليفالفسػػػاد الكبيػػػر: فسػػػاد الػػػدرجات الكظيفيػػػة العميػػػا مػػػف المػػػكظفيف كالػػػذم يقػػػكـ بػػػو كبػػػار 

مبػالغ  لػةدك ر لتكميفػو الاجتماعية كبيرة كىك أىـ كأشػمؿ كأخطػكالمكظفيف لتحقيؽ مصالح مادية أك 

 خمة. ض

 (2014)إسماعيؿ،  ثانيان: أنكاع الفساد مف ناحية االنتشار

النكع مف الفساد يأخذ مدل كاسع عالميان يعبر حدكد الدكؿ كحتى القػارات ضػمف فساد دكلي: كىذا 

الػبالد كتحػت مظمػة كنظػاـ االقتصػاد الحػر،  ما يطمؽ عمييا )بالعكلمة( بفتح الحػدكد كالمعػابر بػيف
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لتمريػر بالكيػاف السياسػي أك قيادتػو لمؤسسػات االقتصػادية لمدكلػة داخػؿ كخػارج البمػد ا بطبحيث ترت

 تكيانػػاصػػادية نفعيػػة يصػػعب الفصػػؿ بينيمػػا ليػػذا يكػػكف ىػػذا الفسػػاد أخطبػػكطي يمػػؼ  منػػافع اقت

 كاقتصادات عمى مدل كاسع كيعتبر األخطر نكعان.

قتصػػػادية كضػػػمف المناصػػػب االو كىػػػك الػػػذم ينتشػػػر داخػػػؿ البمػػػد الكاحػػػد فػػػي منشػػػآت محمػػػي:فسػػػاد 

  بری أك عالمية.  تكيانايف ال ارتباط ليـ خارج الحدكد مع شركات أك  الصغيرة كضمف الذ

 :(2006)الكائمي،  ثالثان: أنكاع الفساد مف حيث المظير

عمؿ  مخالفات القكاعد كاألحكاـ التي تنظـكيتعمؽ بمجمؿ االنحرافات المالية ك  الفساد السياسي:

 ات السياسية( في الدكلة.ي )المؤسساسسيالنسؽ ال

فة القكاعد كاألحكاـ المالية التي تنظـ سير كيتمثؿ بمجمؿ االنحرافات المالية كمخال الفساد المالي:

ابة المالية العمؿ اإلدارم كالمالي في الدكلة كمؤسساتيا كمخالفة التعميمات الخاصة بأجيزة الرق

 بفحص كمراقبة حسابات كأمكاؿ الحككمة كالييئاتص ختكالجياز المركزم لمرقابة المالية الم

 .كالمؤسسات العامة كالشركات

كىك انحراؼ أك خمؿ في مسار عمؿ الكظائؼ اإلدارية عف شكميا السميـ، مػف  :الفساد اإلدارم

 ماليخاصة أك لتحقيؽ مكسب خالؿ استخداـ المكظؼ صالحياتو المينية لتحقيؽ مصمحة 

 (.2016)محمد كعمي، 

كالمتمثؿ بمجمؿ االنحرافات األخالقية كالسمككية المتعمقة بسمكؾ المكظؼ  األخالقي: دساالف

 ي كتصرفاتو.الشخص
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 اإلنساف"جعؿ الجانب المادم اليدؼ الكحيد لمنشاط االقتصادم الذم يمارسو  الفساد االقتصادم:

األخرل التي  نبكاأحكاـ الماؿ، أك التفاؼ لمج قيكد الشرعية التي تنظـالمعاصر دكف مراعاة لم

 .(12: 2005 " )خميؿ،كالركحية األخالقيةالبناء االقتصادم كالقيـ كالمبادئ يكتمؿ بيا 

 مفهوم الفساد اإلداري والمالي 1.1

 مفهوم الفساد اإلداري: .1.1.1

كاألنظمػػة السياسػػية  اإلنسػػانيةكد المجتمعػػات ظػػاىرة قديمػػة كجػػدت مػػع كجػػ اإلدارمتعػػد ظػػاىرة الفسػػاد 

، فيػػػي مػػف الظػػػكاىر السػػػمبية التػػػي تشػػير إلػػػى ابتعػػػاد أفػػػراد ه المجتمعػػات عبػػػر التػػػاريخىػػػذـ التػػي تحكػػػ

المجتمع عف التمسؾ بالقيـ كأحكاـ الديف كاألخالؽ العامة، كتعبر عف كجكد خمػؿ مػا فػي إدارة الدكلػة 

 قعكتعالقة بيف المكاطف كالدكلة، المؤسسات التي تنظـ ال كانحراؼ عف األسس التي أنشئت مف أجميا

الصػػػالحيات أك المكاقػػػع الكظيفيػػػة مػػػف قبػػػؿ أكلئػػػؾ الػػػذيف يشػػػغمكف  أكة حػػػيف يجػػػرم اسػػػتغالؿ السػػػمط

المناصب لحساب مصالحيـ الخاصة كغير المشركعة عمػى حسػاب المصػمحة العامػة أك الجيػة التػي 

كتنكعت مستكياتيا كأصبحت  الحاضر فاتسعت أشكاليا تكظفيـ. كقد تطكرت ىذه الظاىرة في الكقت

فييػػا عكامػػؿ يصػػعب التمييػػز بينيػػا، كأدت إلػػى حػػدكث الكثيػػر مػػف كر عميقػػة ككاسػػعة تتػػداخؿ جػذت ذا

 .(2017)الزبيدم،  المشاكؿ كالمعكقات االجتماعية كالسياسية كاألمنية كاالقتصادية كالثقافية

ي ة لممػكارد العامػة مػف قبػؿ مػكظفتخداـ الشخصػية المؤٌسسػيكييعٌرؼ الفساد اإلدارم بأنو "إسػاءة اسػ

 (.Gould, 1991) خدمة المدنية"ال

كيعػػػرؼ صػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي الفسػػػاد اإلدارم بأنػػػو: "إسػػػاءة اسػػػتعماؿ السػػػمطة العامػػػة مػػػف أجػػػؿ 

 .(1999)المكسكعة العربية العالمية،  الحصكؿ عمى مكاسب خاصة
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العػػػػاـ بغػػػػرض تحقيػػػػؽ مكاسػػػػب م بأنػػػػو اسػػػػتغالؿ المنصػػػػب كيعػػػػرؼ البنػػػػؾ الػػػػدكلي الفسػػػػاد اإلدار 

غايػات شخصػية كتتضػمف قائمػة الفسػاد عمػى سػػبيؿ سػكء اسػتخداـ المنصػب العػاـ لك فيػشخصية، 

المثػػػػاؿ ال الحػػػػصر، الرشػػػكة كاالبتػػػزاز كاسػػػتغالؿ النفػػػكذ كالمحسػػػكبية كاالحتيػػػاؿ كاالخػػػتالس كعمػػػػى 

إال أف الفسػاد مكجػكد  ر الفسػاد خطيئػة حككميػة،الرغـ مف أف كثيػرا مػف النػاس ينظػركف إلػى اعتبػا

ص متػكرط إلػى حػد كبيػر فػي معظػـ أشػكاؿ الفسػاد اص أيضا، بؿ أف القطػاع الخػالخا في القطاع

 (.2001)إبراىيـ كالصرايرة،  الحككمي

( بأنو: "مجمكعة مف األعماؿ المخالفة لمقكانيف، كاليادفػة إلػى 113: 2003كما يعرفو )الجريش، 

الماديػة المباشػرة، أك االنتفػاع ة ادالعامة أك قراراتيا أك أنشػطتيا، بيػدؼ االسػتفير اإلدارة التأثير بس

 اشر.غير المب

( بأنػػػو: "نشػػػاط يقػػػكـ بػػػو المكظػػػؼ فػػػي المنظمػػػات الحككميػػػة أك 564: 2010كيعرفػػػو )الكقػػػداني، 

ر الخاصػػػة بيػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػى منػػػافع ماديػػػة كمعنكيػػػة بطريقػػػة تتعػػػارض مػػػع األخػػػالؽ كالمعػػػايي

 ".القانكنية

ارم ىػك مجمكعػة مػف السػمككيات مػف د اإلدسػالف( إلػى أف اFarhadiNejad ,2011فيمػا يشػير )

قبػػؿ مجمكعػػة مػػف المػػكظفيف العمػػكمييف الػػذيف يتجػػاىمكف القكاعػػد كالمػػكائح لتحقيػػؽ األىػػداؼ غيػػر 

 . ر القانكنيةالتنظيمية. كبعبارة أخرل، الفساد اإلدارم ىك أداة غير مشركعة لتمبية االحتياجات غي

ميا فػػي مسػػار عمػػؿ الكظػػائؼ اإلداريػػة عػػف شػػك مػػؿخ كمػػا عيػػرؼ الفسػػاد اإلدارم بأنػػو "انحػػراؼ أك

السػػػميـ، مػػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ المكظػػػؼ صػػػالحياتو المينيػػػة لتحقيػػػؽ مصػػػمحة خاصػػػة أك لتحقيػػػؽ 

 (.2016)محمد كعمي،  مكسب مالي"
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نحرافات كالمخالفات اإلدارية عبارة عف االكبناءن عمى ما سبؽ؛ ترل الباحثة أف الفساد اإلدارم ىك 

ديتػػػو لميػػػاـ كظيفتػػػو، تحقيقػػػان يػػػة التػػػي تصػػػدر عػػػف المكظػػػؼ العمػػػكمي أثنػػػاء تأيمنظكالكظيفيػػػة كالت

 لمصمحتو الشخصية، أك مصالح أطراؼ أخرل.

 مفهوم الفساد المالي: 1.1.1

 سير تنظـ التي ةالمالي حكاـكاأل القكاعد كمخالفة المالية االنحرافات" بأنو كيعرؼ الفساد المالي

كمؤسساتيا، كمخالفة التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية  لةالدك  في اإلدارم كالمالي العمؿ

كالجياز المركزم لمرقابة المالية المختص بفحص كمراقبة حسابات كأمكاؿ الحككمة كالييئات 

 .(2006)الكائمي،  "كالمؤسسات العامة كالشركات

العاـ، كتحقيؽ ؿ ما( بأنو "السمكؾ غير القانكني المتسبب في ىدر ال62: 2010ؼ، كيعرفو )يكس

 منافع شخصية مف كراء ذلؾ".

( أف الفساد المالي ىك "كؿ أسمكب أك كسيمة غير شرعية 16: 2012فيما يرل )الرمالكم، 

تستخدـ بيدؼ التربح أك الحصكؿ عمى أمكاؿ عامة أك خاصة، عف طريؽ استغالؿ النفكذ 

 نصب، أك التحايؿ عمى الشرع كالقانكف"المك 

لممكاطنيف  المادية الكثير مف الخسائر عميو يترتب كمنحرؼ سيء كؾسم كىك بطبيعة الحاؿ

 عنيا غنى ىي في أعباء يحمميا بأكمميا، مما التنمية االقتصادية لمدكلة عمى كيؤثر كالمؤسسات

)حمد  .العاـ الماؿ في تتحكـ كلـ ادفسال استشرل إف الدكلة سياسة تتدىكر مثال، كقد كالديكف

 (.2016 كعباس،
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ا سبؽ؛ ترل الباحثة أف الفساد المالي ىك كؿ انحراؼ أك سمكؾ سيء يستخدـ م مىع كبناءن 

لتحقيؽ منافع شخصية مف خالؿ استغالؿ النفكذ كالمنصب يترتب عميو ىدر لمماؿ العاـ أك 

 خسائر مادية لممكاطنيف كالمؤسسات العامة.

 فساد اإلداري والماليالل أشكا 1.1

كالفسػاد المػالي فػي حقيقتػو فسػاد  ى فسػاد إدارم كفسػاد مػالي،إلػة قسـ الفساد في المؤسسات العامي

إدارم ألنػػو اسػػتغالؿ لمكظيفػػػة مػػف أجػػؿ الحصػػػكؿ عمػػى ملاسػػػب ماليػػة مػػف خػػػالؿ إحػػدل أشػػػكاؿ 

كالت( كيختمػػؼ عنػو فػػي أف عمػالالفسػاد اإلدارم )الرشػكة، االخػػتالس، سػرقة المػػاؿ العػاـ، االبتػػزاز، 

صػػػرفات كصػػػكر لػػػيس فييػػػا  سػػػب مػػػالي مثػػػؿ )التسػػػيب ت لػػػىالفسػػػاد اإلدارم قػػػد ينصػػػرؼ أحيانػػػا إ

 إلىماؿ، عدـ االلتزاـ بالتعميمات، الكساطة، المحاباة، المحسكبية(. الكظيفي، ا

ف الػػذ ميػػزكف ي يفكبيػػذا فػػدف كػػؿ فسػػاد مػػالي ىػػك فسػػاد إدارم كلػػيس كػػؿ فسػػاد إدارم فسػػادان ماليػػان كا 

 .(88: 2018 ك،)قد بيف النكعيف مف أجؿ التمييز بيف نتائج كؿ منيما

كقد ارتأت الباحثة بػأف تتنػاكؿ أشػكاؿ الفسػاد اإلدارم، كأشػكاؿ الفسػاد المػالي؛ بشػكؿ منفصػؿ كمػا 

 يمي:

 أشكال الفساد اإلداري: . 1.1.1

سػي فػي ي تػؤثر بشػكؿ أساالعمػكمييف، كالتػكيقصد بيا تمؾ المخالفات التػي تصػدر عػف المػكظفيف 

العمؿ، كقت في مكاف العمؿ ألشياء ال عالقة ليا بالء سير العمؿ كانتظامو، كيتمثؿ ذلؾ في قضا

سػػػػرقة الممتمكػػػػات العامػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػكظفيف أك اسػػػػتيالكيا بشػػػػكؿ مفػػػػرط، كتفضػػػػيؿ العالقػػػػات 

ريح لألنشػػػػطة رم فػػػػي إصػػػػدار تصػػػػااالجتماعيػػػػة عمػػػػى القكاعػػػػد كالمػػػػكائح، كمػػػػا يتمثػػػػؿ الفسػػػػاد اإلدا
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فػػي عػػدـ مراعػاة قكاعػػد كمعػػايير الجػػدارة  ثػؿتمقتصػادية كاالجتماعيػػة غيػػر المشػركعة، كمػػا أنػػو ياال

 .(FarhadiNejad, 2011) د اختيار األشخاص أك ترقيتيـ في المؤسسةعن

العمػؿ  اءأد عػف ( أشكاالن أخرل لمفساد اإلدارم؛ تتمثؿ فػي االمتنػاع2011كقد ذكر )عبد الرحمف،

 االلتػزاـ كأمانة، أك عػدـ ةبدق أدائو كعدـ أك التراخي في أداء العمؿ رؤسائو مؼ بو مف قبؿالذم ك

العمػػؿ، كيكػػف مػػف خػػالؿ التػػأخر فػػي الحضػػكر كالتبكيػػر فػػي االنصػػراؼ، أك التيػػرب مػػف  بمكاعيػػد

تبػاعك الرؤسػاء،  أكامػر إطاعة الدكاـ خالؿ ساعات العمؿ، كيتمثؿ الفساد اإلدارم في عدـ سػمكؾ  ا 

البان ما يككف السبب كغ، كعدـ احتراميـ، كالبحث عف الحجج كاألعذار بشكؿ دائـني تجاىيـ عدكا

عض التصرفات تجاه المكظفيف مثؿ حرمانيـ مػف الترقيػات كالعػالكات في ذلؾ ىك قياـ الرؤساء بب

 أسػػرار شػػاءأك عػػدـ تقػػدير مػػا يقػػكـ بػػو المكظػػؼ مػػف مجيػػكدات، كمػػا يتمثػػؿ الفسػػاد اإلدارم فػػي إف

 كعػػدـ السػػمبية أفا صػػة بالمنظمػػة كعمالءىػػا كالتػػي يترتػػب عمييػػا ضػػرر لممؤسسػػة، كمػػالخا العمػػؿ

 الزمالء، كعدـ تحمؿ المسؤكلية تعتبر مف أشكاؿ الفساد اإلدارم. مع التعاكف

كال يمكػػػف حصػػػر أشػػػكاؿ الفسػػػاد اإلدارم، فقػػػد تنشػػػأ أشػػػكاؿ جديػػػدة نظػػػران لمتطػػػكر العممػػػي كانتشػػػار 

ؿ مػػانيػػة تسػػاعد عمػػى ارتكػػاب الجػػرائـ المتعػػددة عمػػى الكجػػكد ثغػػرات قانك تحريػػر التجػػارة ك العكلمػػة ك 

 تيجة لألسباب سالفة الذكر.العاـ، فضالن عف تطكر العقمية اإلجرامية ن

 أشكال الفساد المالي:. 1.1.1

تكجد حاالت الفساد المالي في كؿ ما يؤدم إلػى الحصػكؿ عمػى المػاؿ بطػرؽ غيػر مشػركعة، مػف 

 لػػػػةدك التػػػػي تػػػػنظـ سػػػػير العمػػػػؿ اإلدارم كالمػػػػالي فػػػػي ال د كاألحكػػػػاـ الماليػػػػةخػػػػالؿ مخالفػػػػة القكاعػػػػ

بالرقابػػػػة الماليػػػة أك الحسػػػػابات أك مػػػف خػػػػالؿ لجػػػػاف  كمؤسسػػػاتيا، أك مخالفػػػػة التعميمػػػات الخاصػػػػة
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المشتريات أك لجػاف البيػع كاإليجػار أك لجػاف التعاقػد، أك غيػر ذلػؾ ممػا يسػيؿ لممكظػؼ الحصػكؿ 

 .(155: 2016)الساعدم،  ماؿعمى ال

 :كما تتمثؿ أشكاؿ الفساد المالي

الدكلة كالتصرؼ بيا بغير كجو حؽ تحت  الحصكؿ عمى أمكاؿ نييعاختالس الماؿ العاـ: ك 

 .(2004)الشعيبي،  مسميات مختمفة

االبتزاز: أم الحصكؿ عمى أمكاؿ مف طرؼ معيف في المجتمع مقابؿ تنفيذ مصالح مرتبطة 

  خص المتصؼ بالفساد.بكظيفة الش

عفاءات ضريبية أك جمرك شخاص أك شركات أل يةتبذير الماؿ العاـ: الحصكؿ عمى تراخيص كا 

بشكؿ غير نزيو أك عادؿ، كذلؾ السترضاء  غير مؤىمة أك ال تستحقيا أك بدكف كجو حؽ أك

مثؿ  أشخاص في السمطة أك لتحقيؽ مصالح متبادلة. كيتضح التبذير في الماؿ العاـ في حاالت

 .(2004)الشعيبي،  ةمركيالج اإلعفاءات

دم الفساد دارم أخطر مف الفساد المالي، حيث يؤ اإلد كبناءن عمى ما سبؽ؛ ترل الباحثة أف الفسا

اإلدارم إلى الفساد المالي، فعمى سبيؿ المثاؿ، ركتيف العمؿ الحككمي قد يحتاج الفرد إلى أشير 

كبيذا يضطر  ر تصريح لالستثمار،أك تقاعد أك استصداالستخراج شيادة معينة أك معاممة تعييف 

نة بالفساد يـ في سبيؿ التعجيؿ، كليذا يجب عدـ االستيامتاماألفراد إلى دفع الرشاكل إلنجاز مع

اإلدارم مثؿ احتراـ أكقات كمكاعيد العمؿ في الحضكر كاالنصراؼ كاالمتناع عف أداء العمؿ أك 

فشاء أسرار االتراخي كالتكاسؿ كعدـ تحمؿ المسؤك   لكظيفة كغيرىا.لية كا 
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 ةامأسباب الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات الع 1.1

لفسػػاد اإلدارم كالمػػالي ظػػاىرة تحػػدث بسػػبب كجػػكد عػػدد مػػف العكامػػؿ. يتطمػػب فيػػـ تمػػؾ العكامػػؿ، ا

لفيـ أسباب الفساد اإلدارم بشكؿ أكثر كضكحان، كتشمؿ التغيير االقتصادم كاالجتمػاعي السػريع، 

بعػػض ي فػػ المؤسسػػات الجديػػدة، كاآلراء المتداخمػػة كالمتضػػاربةلعالقػػات العرقيػػة، ك كالقرابػػة القكيػػة كا

كاالحتكػػار الحكػػكمي لألنشػػطة االقتصػػادية، كانتشػػار  األحيػػاف حػػكؿ مػػا ىػػك السػػمكؾ العػػاـ السػػميـ،

رديػػة، الفقػػر كالتفػػاكت االجتمػػاعي االقتصػػادم، كالجيػػؿ، كاالفتقػػار لممعرفػػة حػػكؿ االسػػتحقاقات الف

التػػي ة ثمػػع شػػرعية المنظمػػات الحككميػػة، كالعالقػػة غيػػر المتماجتمعيػػة، كالتنػػاقض مػػكالسػػندات الم

 المسئكلكفكلة، كالنقص االقتصادم الذم يتحمؿ فيو تفضؿ أكلئؾ الذيف يسيطركف عمى سمطة الد

دارة العمكميكف سيطرة استثنائية عمى السػمع كالخػدمات الشػحيحة، كالجشػع، كالمحسػكبية، كسػكء اإل

 (.Gould and Amar-Reyes, 1985; United Nations, 1990المنتظـ )

رئيسػػية التػي تجعػػؿ النػػاس يتكاطئػكف بطػػرؽ مختمفػػة، يرشػػدكف ف األسػػباب المػ يػػدكمػا أف ىنػػاؾ العد

 ,Paulالممارسػػات الفاسػػدة كيتحممػػكف الفسػػاد عمػػى نطػػاؽ كاسػػع" كمػػف ىػػذه األسػػباب مػػا ذكرىػػا )

 ( كىي:1997:1350-1351

  في العديد مف النكاحي.تصريؼ الحككمة كمحتكر 

 خاذ القرارات كاألدكار المخصصة.اتي تقدير الحككمة كككاالتيا العامة االحتكارية ف 

  عدـ المساءلة الفعالة في الحككمة إال بالمعنى الحرفي لتقديـ الحسابات السنكية كالتقارير إلى
 البرلماف لممراجعة. 

 يحصمكا  ر الخدمة التي يمكف أفكمات حكؿ قكاعد كمعاييامتالؾ المكاطنيف بعض المعم
 عمييا مف الييئات العامة.

 ( عدة أسباب تؤدم إلى الفساد اإلدارم كالمالي؛ منيا:68-67: 2016)ح كقد ذكر صبي
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  انحالؿ البناء القيمي كضعؼ الضػكابط األخالقيػة فػي مؤسسػات الدكلػة كالمجتمػع عمكمػا ممػا

 امة.فردية عمى المصمحة العيؤدم إلى تغميب المصمحة ال

 فراط في الفردية مع اإلى الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة التي ترجح تكجو الناس إل

 ع.تنامي سطكة التأثير المادم عمى المجتم

  غياب المساءلة بكؿ أك معظػـ صػكرىا، كىػك إمػا غيػابي قػانكني أم أف المنظكمػة القانكنيػة ال

مانيػػػة كال كجػػػكد دسػػػتكرية أك مسػػػاءلة برلءلة، فػػػال كجػػػكد لرقابػػػة تتضػػػمف تنظيمػػػا آلليػػػات المسػػػا

نظكمة القانكنية المساءلة منظمة قانكنان كليا كجكد في الم كفتكلمؤسسات لمرقابة الداخمية كقد 

 كلكنيا غير فاعمة كال تؤدم دكرىا المرجك منيا فكجكدىا كعدميا.

 ة في الكالء لمنظػاـ ة الدكتاتكرية كالقمعياختزاؿ مفيكـ النزاىة كالصالح كاالستقامة لدل األنظم

 الحزب بدال مف القيـ المبدئية كقيـ المجتمع. أك

 غالبيػػػة أفػػػراد  مػػػكازيف تكزيػػػع الثػػػركة عمػػػى أفػػػراد المجتمػػػع، كغمبػػػة الشػػػعكر بػػػالغيف لػػػدل ؿتالاخػػػ

بعضػػػيـ إلػػػى ابتػػػداع كسػػػائؿ التػػػربح كاالرتشػػػاء كاخػػػتالس األمػػػكاؿ العامػػػة المجتمػػػع ممػػػا يػػػدفع 

 المفقكد.شركعة إلعادة التكازف فردية أك منظمة غير م كمحاكلة

  راء عػػاميف ألف ر المسػػئكليف مػػف كزراء كككػػالء كمػػدبػػاككعػػدـ كفػػاءة كنزاىػػة القيػػادات اإلداريػػة

اختيارىـ يتـ عمى أساس التزكية أك الكالء لمحػزب أك الكتمػة أك الطائفػة أك عمػى أسػاس القرابػة 

رة كالنزاىػة، بنػي عمػى الكفػاءة كالخبػدأ التقيػيـ العممػي المكالصداقة كالمحسػكبية دكف مراعػاة لمبػ

ا ب إلػػى بيعيػػا عمػػى الػػراغبيف بمػػا يتناسػػب مػػع مػػاصػػمنكأحيانػػا تصػػؿ الحػػاؿ فػػي مثػػؿ تمػػؾ ال

 يتصكر استدراره منيا مف مكارد نتيجة الممارسات غير المشركعة.

 كمنػع المعمكمػػات  انعػداـ الشػػفافية فػي مؤسسػػات القطػاع العػػاـ كالقطػاع الخػػاص كالعمػؿ بسػػرية

 الجميكر أك اإلعالـ أك مؤسسات المجتمع المدني.صائيات مف التسرب إلى كاإلح
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 ركاتػػب المتدنيػػة لمػػكظفي القطػػاع العػػاـ ممػػا يجعميػػـ يمجئػػكف إلػػى البحػػث عػػف مصػػادر أخػػرل لا

لمػػدخؿ، فػػدف لػػػـ يجػػدكا مصػػادر مشػػػركعة، اضػػطركا إلػػى التكسػػػؿ بالمصػػادر غيػػر المشػػػركعة 

 لمكاطنيف.لماؿ العاـ أك أمكاؿ اسكاء أكاف محمو ا

 كالمالي؛ كىي:م ار ( إلى أسباب أخرل لمفساد اإلد23-22: 2015فيما يشير سالـ )

 .غمكض األىداؼ كعدـ كضكحيا 

 .عدـ كفاية االتصاؿ بيف الرئيس كمرؤكسو 

 .قتؿ الرئيس لإلبداع لدل مرؤكسيو، خكفان مف ترقيتيـ كخكفان عمى مناصبيـ مف الضياع 

 ني األداء المؤسسي.تدىكر كتد 

 ( إلى أف أسباب الفساد اإلدارم كالمالي تعكد إلى:2015ر )عيسى،شيكي

 الفقر كالجيؿ كنقص المعرفة بالحقكؽ الفردية. رشاانت 

 .سيادة القيـ التقميدية كالركابط القائمة عمى النسب كالقرابة 

  ي التنفيذية كالتشريعية كالقضائية فعدـ االلتزاـ بمبدأ الفصؿ المتكازف بيف السمطات الثالث
 النظاـ السياسي.

 يؤدم إلى اإلخالؿ بمبدأ الرقابة ا م طغياف السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية كىك
 المتبادلة.

 .ضعؼ الجياز القضائي كغياب استقالليتو كنزاىتو يعتبر سببان مشجعان عمى الفساد 

 السياسية  ليتيا، كضعؼ اإلرادة لدل القيادةضعؼ أجيزة الرقابة في الدكلة كعدـ استقال

ة جادة بحؽ عناصر الفساد بيقاعدـ اتخاذ أية إجراءات كقائية أك علمكافحة الفساد، كذلؾ ب

 انغماسيا نفسيا أك بعض أطرافيا في الفساد.بسبب 
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  ضعؼ دكر مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات الخاصة في الرقابة عمى األداء الحككمي

 متعيا بالحيادية في عمميا. أك عدـ ت

  اـخدكعالقات تجارية مع شركاء خارجييف أك منتجيف مف دكؿ أخرل، كاست مصالحكجكد 

ات كاحتكارات داخؿ الدكلة، كسائؿ غير قانكنية مف قبؿ شركات خارجية لمحصكؿ عمى امتياز 

 أك قياميا بتصريؼ بضائع فاسدة.

 آثار الفساد اإلداري والمالي 1.1

مى سبيؿ المثاؿ، كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية، فع الفساد إلى حد كبير بالنظـ االقتصاديةتأثر ي

ير الرسمية كالتقميدية عمى العالقات بيف الناس، المرتفع، كىيمنة العالقات غة اليؤثر معدؿ البط

مف ناحية كنضج النظاـ السياسي، كما إلى ذلؾ، تأثيران مباشران عمى حجـ الفساد في أم مجتمع. 

، كعمى شرعية النظاـ مباشر معاكس عمى كفاءة النظاـ اإلدارمأخرل، لمفساد اإلدارم تأثير 

ممجتمع. كىذا يخمؽ حمقة مفرغة تقكد البمد في النياية النظاـ االجتماعي الثقافي لة كدالسياسي كج

 .(Mousavi, Pourkiani, 2013) نحك االنحدار

ناؼ رئيسية؛ الفساد اإلدارم كالمالي إلى ثالثة أص ( آثار34-31: 2011كيصنؼ الغناـ )

 كالتالي:

طبيعتيا نادرة نسبيان، استنزاؼ المكارد كالتي ب لىإ يؤدم الفساد اإلدارم كالمالي اآلثار االقتصادية:

كالتي يككف المجتمع بأمس الحاجة إلييا، كمف اآلثار االقتصادية الناجمة عف الفساد اإلدارم 

ي جذب االستثمارات المحمية ( كىي: الفشؿ ف244: 2014ليو )عميمات، كالمالي ما تكصؿ إ

ارد بسبب حرة، كما يؤدم إلى ىدر المك  يةفسألف ذلؾ يتعارض مع كجكد بيئة تناكالخارجية 

تداخؿ المصالح الشخصية في المشاريع التنمكية كالكمفة المادية الكبيرة لمفساد عمى الخزينة 
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ىجرة الكفاءات االقتصادية  العامة، كما يؤدم استفحاؿ الفساد إلى العامة نتيجة ليدر اإليرادات

مة. فيما يشير في التعييف في المناصب العا اةابب التقدير كبركز المحسكبية كالمحنظران لغيا

( إلى آثار أخرل لمفساد اإلدارم، كىي: تجاكز األكلكيات في جدكؿ 31: 2011)الغناـ، 

مف كجية نظر مقدمي ر نظران ألف الرشاكل كالعمكالت تعتبر مشركعات التنمية، ارتفاع األسعا

الدكلة الي يؤدم إلى استنزاؼ أمكاؿ لمكاتكمفة، كيضيؼ أف الفساد اإلدارم الخدمات جزءن مف ال

نظران لحصكؿ المقاكليف عمى العطاءات كالمزادات بأسعار أقؿ مف األسعار المطركحة مما يؤدم 

المكظفيف الفاسديف  كلة، كما يؤدم التيرب الضريبي بمساعدةالمقدرات المالية لمد إضعاؼإلى 

عمى  اإلنفاؽكالبذخ في  اإلسراؼفي  اؿلحلجزء ضخـ مف اإليرادات، كما ىك اإلى فقداف الدكلة 

أيضاي عند إقامة المؤتمرات  اإلسراؼاألبنية كاألثاث لبعض الكزارات كاألجيزة الحككمية، كما 

رادات كالخمؿ الذم التدريبية، كأضاؼ الغناـ أف ضعؼ اإلي كالندكات ككرش العمؿ كالبرامج

دية تمتد خارجي مما يترؾ آثاران اقتصاالك  ة يؤدم بيا إلى االقتراض الداخمييصيب ميزانية الدكل

 لسنكات كعقكد طكية المدل.

يترؾ الفساد اإلدارم كالمالي آثار سمبية عمى النظاـ السياسي سكاء مف حيث  اآلثار السياسية:

اطية كالقدرة عمى مدل تمتع النظاـ السياسي بالديمقر رعيتو أك استقراره أك سمعتو حيث يؤثر ش

ؤ الفرص كالكصكؿ لممعمكمات كشفافية نيف كالحؽ في المساكاة كتكافاطمك عمى احتراـ حقكؽ ال

 النظاـ كانفتاحو، كما يؤدم الفساد اإلدارم كالمالي إلى اتخاذ القرارات طبقا لممصالح الشخصية

يف مجمكعات إلى الصراعات إذا ما تعارضت المصالح بكدكف مراعاة لمصالح العاـ كىذا يقكد 

الشراء الكالءات السياسية، إضافة إلى  جك مف النفاؽ السياسي كنتيجةؽ خممختمفة مما يؤدم إلى 

أنو يؤدم إلى ضعؼ المؤسسات السياسية كمؤسسات المجتمع المدني كىك ما يحكؿ دكف حياة 

تو مع المالي إلى سمعة النظاـ السياسي كعالقطية، كباإلجماؿ يسيء الفساد اإلدارم ك ديمقرا



 

27 

 

أنو يضعؼ المشاركة السياسية  ف تقدـ الدعـ المادم لو، كماأ كفالدكؿ األخرل التي مف المم

 .(10: 2006نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة كأجيزة الرقابة كالمساءلة. )زكرم كخنفر، 

حككمة كالمالي يخمؽ فجكة بيف المكاطنيف كال ( أف الفساد اإلدارم32: 2011)الغناـ، فيما يرل 

قائمة بسبب االستياء مف الفساد لمعارضة لإلطاحة بالحككمة الا كلمما يدفعيـ إلى مساندة الق

المنتشر داخؿ أجيزة الحككمة. كما أف شعكر الفئات الفقيرة بالحرماف نتيجة تعميؽ الفجكة بيف 

رة عمى النظاـ الفقيرة إلى االلتجاء إلى العنؼ كالثك المجتمع بسبب الفساد سيدفع ىذه الفئة فئات 

ساىـ الفساد اإلدارم كالمالي أيضاي في التقميؿ تبط بشعكرىا بالحرماف. كما يير ا القائـ لمتنفيس عم

اطنكف مف شرعية النظاـ السياسي في نظر المكاطنيف كعدـ الثقة في الحككمة، حيث يدرؾ المك 

الفساد كال يعنييا ياتيـ المختمفة مجرد عناصر متكرطة في أف المكظفيف الحككمييف عمى مستك 

يككف النظاـ السياسي محركمان مف أم  الخاصة كنتيجة لذلؾ اإلدراؾ يالحسكل تحقيؽ مصا

مساندة شعبية، بؿ تظير السمبية كعدـ إقباؿ المكاطنيف عمى التعاكف مع النظاـ القائـ كزيادة 

 يرة كفقداف الثقة بالسياسات العامة.تمسكو بكاليتو المحدكدة كاألسرة كالعش

لى  رم كالماليداإليؤدم الفساد ا اآلثار االجتماعية: إلى زعزعة القيـ األخالقية في المجتمع كا 

اإلحباط كانتشار الالمباالة كالسمبية بيف جميع أفراد المجتمع كظيكر التعصب كالتطرؼ في 

كالمالي تكافؤ الفرص، كما أف الفساد اإلدارم  ر الجريمة كرد فعؿ النييار القيـ كعدـاألداء كانتشا

رة التفريط في أداء الكاجب الكظيفي ة العمؿ كالتقميؿ النفسي لفكيمبقيؤدم إلى فقداف اإلحساس 

كالرقابي كتراجع االىتماـ بالحؽ العاـ فضؿ عف الشعكر بالظمـ لدل غالبية أفراد المجتمع مما 

 (10: 2006 لحقد بيف شرائح المجتمع. )زكرم كخنفر،ؤدم إلى االحتقاف االجتماعي كانتشار اي

شاعة ركح الكراىية بيف طبقات كالمالي إلى انييم ار كما يؤدم الفساد اإلد ار النسيج االجتماعي كا 

مباشر كفئات المجتمع نتيجة عدـ العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص، كما أنو يؤدم إلى التأثير ال
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ضاع األمنية كالسمـ القتصادية كالسياسية عمى استقرار األك كغير المباشر لتداعيات الفساد ا

 ..ت(ئة العامة لمكافحة الفساد، دييالاالجتماعي. )

 مكافحة الفساد اإلداري والمالي 1.1

اد قصد بمكافحة الفساد تمؾ اإلجراءات كالضكابط المختمفة التي يمكف اتخاذىا لمكاجية الفسي

)رزؽ،  كالتكاليؼبشكؿ سيؿ كميسر، كبأقؿ قدر مف الجيد  كمشتقاتو، أك التخفيؼ مف حدة آثاره

2010). 

 (:41: 2015د الخطكات التالية )الرفاعي، الفساة فحكتتخذ مكا

الكشؼ عف جريمة الفساد المالي كاإلدارم بالطرؽ التي يحددىا النظاـ كضبطيا، كالقياـ 

جراء الالـز نحكىا. ستدالؿ، كتمقي البالغات كالتحقؽ منيابدجراءات التحريات كاال  كا 

 بؿ جية التحقيؽ المختصة.ق مفالتحقيؽ الجنائي في جريمة الفساد مع المكظؼ المتيـ 

كاالدعاء أماـ المحكمة المختصة كما يتبع  -بعد التحقيؽ  -رفع الدعكل الجنائية عمى المتيـ 

 ذلؾ مف إجراءات المحاكمة.

 ت التنفيذية. تنفيذ األحكاـ الصادرة بحؽ المجـر عف طريؽ الجيا

 الجهود الدولية والعربية لمكافحة الفساد:. 1.1.1

رل، كيرجع ذلؾ إلػى ازديػاد شكمة محمية داخمية تتعمؽ بدكلة كاحدة دكف األخمجرد مد سالـ يعد الف

صبغة عالمية تكاجو بمقاكمة شديدة ، كتنامي الكعي بآثاره السمبية حيث أصبح مشكمة ذات الفساد

ميػػػة كالكطنيػػػة مػػػف حككمػػػات الػػػدكؿ كالمنظمػػػات كالييئػػػات الدكليػػػة كاإلقمي مػػػف العػػػالـ أجمػػػع سػػػكاء

ؿ السنكات األخيػرة تزايػد اىتمػاـ دكؿ العػالـ بالتصػدم لمفسػاد بكػؿ ير الحككمية، كخالكغة الحككمي

اصػػة بمكافحػػة الفسػػاد، فضػػال صػػكره حتػػى كصػػؿ األمػػر ببعضػػيا إلػػى أف أنشػػئت لجػػاف كىيئػػات خ
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ف كعيػة تنطمػؽ مػف دكافػع إنسػانية، كانبثػؽ عػف ذلػؾ العديػد مػعف مؤسسات خاصة ذات جيػكد تط

كاجيتػػػػػو، إال أننػػػػا سنشػػػػير إلػػػػػى أبرزىػػػػا؛ كىػػػػي )األحمػػػػػد، ت كاالتفاقيػػػػات لميايجالقػػػػكانيف كاالسػػػػترات

2016:) 

 وطنية: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال. 1.1.1.1

منيػػا بتجػػريـ ( 8يمػة المنظمػػة عبػر الكطنيػػة المػادة )اتفاقيػة األمػػـ المتحػدة لمكافحػػة الجر  أفػػردتقػد 

لتي تيدؼ االتفاقية حمايتيا بتجػريـ بير مكافحة الفساد عف المصمحة ادات ( عف9الفساد، كالمادة )

ؼ بػػػدقرار المسػػػؤكلية ( مػػػف دعػػػكة الػػػدكؿ األطػػػرا10لمكافحتػػػو، كالمػػػادة ) األخػػػرلالفسػػػاد كبالتػػػدابير 

 ف قضايا الفساد.الجنائية عف الييئات االعتبارية ع

ألطػراؼ فػي مجػاؿ التجػريـ عمػى صػكر ا كؿكمف أىـ ما تناكلتو تمؾ المكاد االلتزاـ الكاقع عمػى الػد

رشػػكة فػػي نطػػاؽ المػػكظفيف العمػػكمييف كالقػػائميف بالخدمػػة العمكميػػة، كبػػالتعريؼ السػػمكؾ المختمفػػة لم

كعػد بالرشػكة أك عرضػيا أك كانيف الداخمية لمدكؿ األطراؼ، كقػد شػممت تمػؾ الصػكر الالكارد في الق

مقابػػؿ قيامػو بفعػػؿ  أخػرل أك ىيئػػةر آخػلصػالح شػػخص  أكالحو منحيػا ألم مػف ىػػؤالء، سػكاء لصػػ

أم  إتيػاففي نطاؽ ممارسة ميامو الرسمية أك االمتناع عنو، ككذلؾ طمب الرشكة، كاالشػتراؾ فػي 

كبيػػا مكظػػؼ رتا إذا، مػػع تجػػريـ صػػكر السػػمكؾ إلييػػاالمشػػار  اإلجرامػػيكؾ صػػكرة مػػف صػػكر السػػم

ريـ الرشػكة الدكليػة، تجػؿ عمكمي أجنبي أك مكظؼ مدني دكلي كىك ما يعػد خطػكة ميمػة فػي مجػا

ارتكػب فػي  إذااقية، أف الجـر ذا طػابع غيػر كطنػي مف االتف 3مف المادة  2مع اعتبار طبقا لمبند 

 .أخرلر شديدة في دكلة دكلة كاحدة، ككانت لو آثا
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 لمكافحة الفساد:  اتفاقية األمم المتحدة. 1.1.1.1

عػدىا أف كمػا ب 15رة كبخاصػة المػادة كك مػذالفصػؿ الثالػث مػف االتفاقيػة ال أحكاـيتبيف مف مراجعة 

 (: 198- 197: 2016االتفاقية اعتبرت مف جرائـ الفساد ما يمي )األحمد، 

جريمػػة الصػػكرة الػػكاردة فػػي اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة ال الجريمػػة األكلػػى: جػػرائـ الرشػػكة بػػنفس

 .ادفساتفاقية مكافحة المف  16ك15المنظمة عبر الكطنية كبخاصة المادتاف 

الجريمػػة الثانيػػة: المتػػاجرة بػػالنفكذ: كيعنػػي كعػػد المكظػػؼ العػػاـ أك أم شػػخص آخػػر منصػػب غيػػر 

عمػى اسػتغاللو نفػكذه الفعمػي، بيػدؼ  مقابػؿ التحػريض إياىػامسػتحقة، أك عرضػيا عميػو، أك منحػو 

طة عمكميػػػة تابعػػػة لمدكلػػػة الطػػػرؼ عمػػػى مزيػػػة غيػػػر مسػػػتحقة الصػػػالح سػػػم أك إدارةالحصػػػكؿ مػػػف 

 لح أم شخص آخر، أك قياـ المكظؼ العمكمي أك شخص آخػر بطمػب أك قبػكؿصال المحرض أك

 مف اتفاقية الفساد(. 18تمؾ المزية )المادة 

أك  لصالح شخص أك  يػاف آخػر بػاختالس أكالعاـ عمدا لصالحو  الجريمة الثالثة: قياـ المكظؼ 

اء أخػػػػرل ذات شػػػػيأ أك أكراؽ ماليػػػػة عمكميػػػة أك خصكصػػػػية أك أم بتبديػػػد أم ممتمكػػػػات أك أمػػػػكاؿ

 مف اتفاقية مكافحة الفساد(. 17بحكـ مكقعو، أك تسريبيا بشكؿ آخر )المادة  إليوقيمة، عيد بيا 

فعػؿ  لمكظػؼ العػاـ كظائفػو أك ميػاـ منصػبو، بػأداء أك عػدـ أداءالجريمة الرابعة: إساءة استغالؿ ا

لح شػػخص أك صػػال مسػػتحقة لصػػالحو، أكمػػا انتياكػػا لمقػػكانيف، بغػػرض الحصػػكؿ عمػػى مزيػػة غيػػر 

 مف االتفاقية(، كىك ما يمكف أف يعتبر مف قبيؿ التربح. 19ف آخر )المادة كيا

المكظؼ العػاـ العمػدم غيػر المشػركع، كالمتمثػؿ فػي زيػادة ممتمكاتػو زيػادة  إثراءالجريمة الخامسة: 

عنػو ر عبػ(، كىك مػا ي20يع تعميميا بصكرة معقكلة قياسا إلى دخمو المشركع )المادة كبيرة ال يستط
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 اإلخػالؿسب غير المشركع. الجريمة السادسة: الرشكة في مجػاؿ القطػاع كالعػامميف فيػو مقابػؿ بالك

 (.21اقتصادية أك مالية أك تجارية )المادة  أنشطةمزاكلة  ناءأثبكاجباتيـ، 

الخػػاص، مػػف المػػديريف كالعػػامميف الػػذيف يعيػػد س الممتمكػػات فػػي القطػػاع الجريمػػة السػػابعة: اخػػتال

 (. 22مكات إلييـ بحكـ مكاقعيـ )المادة متلمبيذه ا

ا جػرائـ مسػتقمة عػف الجػرائـ ، كأنيا أفعاؿ تجػـر باعتبارىػاإلجراميةالجريمة الثامنة: غسؿ العائدات 

سػػابقة فػػي الجػػرائـ  إدانػػةأحكػػاـ األصػػمية، بحيػػث يمكػػف مالحقػػة الجنػػاة فييػػا، حتػػى أف لػػـ تصػػدر 

 األمػكاؿغسػؿ  أفعاؿالغسؿ، كبذلؾ تعتبر تجريـ ؿ عامصدر األمكاؿ التي تجرم عمييا أف األصمية

نمػالػيس غايػة فػي حػد ذاتػو،  مية التػي تنػتج ىػذه األمػػكاؿ ىػك كسػػيمة لمكافحػة جػرائـ الفسػاد األصػ كا 

 (.23غير المشركعة )المادة 

 ية لمكافحة الفساد:منظمة الشفافية الدول .1.1.8.2

ميػػة الكبػػػرل التػػػي تعمػػػؿ فػػػي مجػػػاالت كك لحاعتبػػرت منظمػػػة العفػػػك الدكليػػػة أف المنظمػػػات الدكليػػػة ا

الكبػػػرل، التػػػي لي االىتمػػػاـ الكػػػافي بمحاربػػػة الفسػػػاد فػػػي مكاجيػػػة الشػػػركات العالميػػػة التنميػػػة ال تػػػك 

مختمػؼ أنحػاء الكبػار فػي الرسػمييف  المسػئكليفتحمميا مسؤكلية انتشار الفساد الكبير بالتكاطؤ مػع 

عمكمػػػات عػػػف الظػػػاىرة كبمػػػكرة منػػػاىج لما العػػػالـ، كتػػػؤدم ىػػػذه المنظمػػػة دكرىػػػا مػػػف خػػػالؿ : جمػػػع

الفسػػاد،  ، العمػػؿ كمستشػػار فنػػي أك كبيػػت خبػػرة عػػالمي متطػػكع لمكافحػػةكأسػػاليب جديػػدة لقياسػػيا 

دكر المػكبي المػنظـ بالتعاكف مع المؤسسات التجارية كالماليػة الدكليػة ذات السػمعة الحسػنة ، لعػب 

 .(2013لدل المنظمات الدكلية الحككمية. )مقرم، 

نظمة الشفافية الدكلية بتقريرىا السنكم حكؿ الفساد في العالـ. كجزء ىاـ مف ىذا التقرير م يركتشت

 .(2015سب درجة الفساد بيا. )أبك النصر، ىك ترتيب دكؿ العالـ ح
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ة يا عمى مكافحة الفسػاد، فقػط طػكرت كسػائؿ عديػدكلغرض أف تجسد منظمة الشفافية الدكلية قدرت

ثو، كيمكف أف نشير ىنا إلى البعض مف دـ إعادة إنتاجو كاجتثاع افتسيـ في تحجيـ الفساد كضم

 (.2004ىذه الكسائؿ كاآلليات كاآلتي: )نافعة، 

  معمكمات كالقياـ بدراسات عف ظاىرة الفساد كتطكير أساليب جديدة لقياسياجمع 

  ميية لتشخيص كمكافحة الفساد كبيذا فدنيا تعتبر بيت خبرة عالات فنية تطكعتقديـ استشار 
 ستعيف بو العديد مف الدكؿ كالمنظمات األخرل. ت

 معة الممتازة لبمكرة قكاعد تتعاكف المنظمة مع المؤسسات التجارية كالمالية كالدكلية ذات الس
 عامة تساعد عمى مكافحة الفساد.

  في  تجسد جيكدىالية الحككمية ك المنظـ لدم المنظمات الدك تمعب المنظمة دكر الضاغط
 فاقيات الخاصة بمكافحة الفساد.معاىدات كاالتالف إبراـ العديد م

  دافعكا الرشكة.تنشر أيضا تقرير فساد عالمي يمثؿ باركميتر لمفساد العالمي كدليؿ 

ة العالـ، كلقد لعبت كلقد حققت المنظمة نجاحا ممحكظا في كضع مكضكع الفساد عمى قائمة أجند

ضػد الفسػاد كاتفاقيػة منظمػة التعػاكف كالتنميػة  دةتحػالمنظمة دكرا أساسػيان فػي تقػديـ ميثػاؽ األمػـ الم

 ( ضد الرشكة. OECDاالقتصادية )

ديسػػمبر مػػف كػػؿ سػػنة ل يػػـك دكلػػي لمكافحػػة الفسػػاد،  9الدكليػػة يػػـك كقػػد حػػددت منظمػػة الشػػفافية 

 .(2015كيفية الكقاية منيا كأساليب مكافحتيا. )أبك النصر، بيدؼ إذكاء الكعي بمشكمة الفساد ك 

 ديمية الدولية لمكافحة الفساد:اكاأل  .1.1.1.1

، بيػػدؼ 2011تػـ إنشػػاء األكاديميػة الدكليػػة لمكافحػػة الفسػاد فػػي لككسػمبكرج فػػي النمسػػا فػي العػػاـ 

كالحكػػػـ الرشػػػيد تقػػػديـ بػػػرامج تعميميػػػة كتدريبيػػػة حػػػكؿ مكضػػػكعات الشػػػفافية كالمسػػػائمة كالمحاسػػػبية 
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ة المكافحػػػة، أيضػػػا تيػػػتـ األكاديميػػػك  نػػػعكالفسػػػاد مػػػف حيػػػث األنػػػكاع كاألسػػػباب كالنتػػػائج كأسػػػاليب الم

بالقيػػاـ بػػالبحكث كالدراسػػات العمميػػة عػػف ىػػذه المكضػػكعات.. كلقػػد تػػـ تسػػجيؿ ىػػذه األكاديميػػة فػػي 

 .(2015منظمة األمـ المتحدة. )أبك النصر، 

 .(2014 )عبد المجيد،ة لمكافحة الفساد: مشروع االتفاقية العربي .1.1.1.1

افحػػة الفسػػاد، تػػـ تعميمػػو بيػػة لمكالعػػرب مشػػركع اتفاقيػػة عر  يػػةخمأعػػد فػػي نطػػاؽ مجمػػس كزراء الدا

عمػػى كزارات العػػدؿ العربيػػة، كشػػكمت لمراجعػػة صػػياغتو لجنػػة مشػػتركة مػػف مجمػػس كزراء الداخميػػة 

 كالعدؿ العرب.

لتػػػي يجػػػب أف ة الرابعػػػة منػػػو قػػػد تكفمػػػت ببيػػػاف األفعػػػاؿ اكيتبػػػيف لنػػػا مػػػف مشػػػركع االتفاقيػػػة أف المػػػاد

 ساد، كنبيف ىذه األفعاؿ بما يمي:جرائـ ففي تشريعاتيا الكطنية ك اؼطر تجرميا الدكؿ األ

  كافة أفعاؿ المتاجرة بالكظائؼ كالنفكذ في مجاؿ المكظفيف العمكمييف كفي نطاؽ الشركات

مؤسسات كالجمعيات المعتبرة قانكنا ذات نفع المساىمة، كالجمعيات التعاكنية كالنقابات، كال

مدني الدكلي، كيعتبر ؼ العمكمي األجنبي أك المكظؼ الكظلمعاـ، ككذلؾ بالنسبة إلى ا

امتداد التجريـ إلييا إنفاذا التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، كاتساقا مع 

 االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد.

 ء عمييا بغير حؽ، في نطاؽ المكظفيف العمكمييف، متمكات كاالستيالأفعاؿ اختالس الم

 لمساىمة.ا اتكشرك

 شركع، حيث ال يستطيع المكظؼ العمكمي تبرير الزيادة الكبيرة في أفعاؿ اإلثراء غير الم

 مكجكداتو قياسا إلى دخمو المشركع. 

 .الرشكة في القطاع الخاص 
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 .اختالس الممتمكات في القطاع الخاص 

 أك إخفاء ، ياالعائدات اإلجرامية بصكرىا المختمفة مف تحكيؿ الممتمكات أك نقمغسؿ  أفعاؿ

يقية لمممتمكات أك مصدرىا أك مكانيا أك كيفية التصرؼ فييا أك أك تمكيو الطبيعة الحق

حر تيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا، ككذلؾ اكتساب الممتمكات أك حيازتيا أك 

 ا أك حفظيا أك تبديميا أك استثمارىا.استخداميا أك إدارتي

 .أفعاؿ إعاقة سير العدالة 

األمػـ المتحػدة لمكافحػة الجريمػة المنظمػة عبػر الكطنيػة،  ج مشركع االتفاقيػة نيػج اتفػاقيتيتيانكقد 

كمكافحػة الفسػاد؛ كذلػؾ فػػي تقريػره لممسػئكلية الجنائيػة لألشػػخاص االعتباريػة، مػرددان ذات أحكاميػػا 

 ، كما تناكؿ ذات صكر التعاكف الدكلي المنصكص عمييا فييا.في مادتو الخامسة

 ومكافحته: اقية االتحاد األفريقي لمنع الفسادتفا .1.1.1.1

ػػػػػا خاصػػػػػة  50 اإلفريقػػػػػيضػػػػػمت اتفاقيػػػػػة االتحػػػػػاد  دكلػػػػػة افريقيػػػػػة، كمػػػػػا تضػػػػػمنت االتفاقيػػػػػة أحكامن

مجػػاؿ الخدمػػة  فػػيلصػػمة بػػاإلجراءات التشػػريعية الالزمػػة لمتجػػريـ، كمكافحػػة الفسػػاد كالجػػرائـ ذات ا

ائي كالحػػػػػد األدنػػػػػى لضػػػػػمانات قضػػػػػالالعامػػػػػة، كسػػػػػبؿ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المعمكمػػػػػات كاالختصػػػػػاص 

صػػػػادرة العائػػػػدات كالكسػػػػائؿ المتعمقػػػػة بالفسػػػػاد كالسػػػػرية المصػػػػرفية المحاكمػػػػة العادلػػػػة كالتسػػػػميـ كم

 .(2017، السابع كالتعاكف كالمساعدة القانكنية المتبادلة كالتعاكف الدكلي كآلية المتابعة. )اليكـ

أسػباب كأىػداؼ االتفاقيػة كالتػي عمػى ف ضػمتضمنت ىذه االتفاقية أحكاما شتى فتستيؿ بديباجة تت

مػادة  28ة إلى معالجة أسباب الجذرية لمفساد في القارة فجاءت أحكاميا مكزعة عمى رأسيا الحاج

( 2المػادة ) صػت عميػودكف تقسيـ االتفاقية إلى فصكؿ كأبكاب. كتمثمت أىداؼ ىذه الثقافيػة كمػا ن

 (:2013فيما يمي )مميكة، 
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 ؤسسات الالزمة في إفريقيا لمنػع الفسػاد كضػبط ألطراؼ بدنشاء الما كؿتشجيع كتعزيز قياـ الد

 المعاقبة كالقضاء عميو كعمى الجرائـ ذات الصمة، في القطاعيف العاـ كالخاص.

 تػػدابير كاإلجػػراءات اليػػة التعزيػػز كتسػػييؿ كتنظػػيـ التعػػاكف فيمػػا بػػيف الػػدكؿ مػػف أجػػؿ ضػػماف فع

 ريقيا كضبطيا كالمعاقبة عمييا. إفي الخاصة بمنع الفساد كالجرائـ ذات الصمة ف

  تنسػػيؽ كمكاءمػػة السياسػػات كالتشػػريعات بػػيف الػػدكؿ األطػػراؼ ألغػػراض منػػع الفسػػاد كضػػبطو

 كالمعاقبة كالقضاء عميو في القارة.

  قبػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف التمتػػػع الػػػة العتعزيػػػز التنميػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية عػػػف طريػػػؽ إز

 قافية ككذلؾ الحقكؽ المدنية كالسياسية.لثكابالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

 .تكفير الظركؼ المناسبة لتعزيز الشفافية كالمساءلة في إدارة الشؤكف العامة 

كرد كما كنصت االتفاقية عمى خمسػة مبػادئ عمػى جميػع الػدكؿ األعضػاء االلتػزاـ فييػا حسػب مػا 

دانػة، كرفػض أعمػاؿ الفسػاد ك  ة،( كىي: الشػفافية، كالمسػاءلة فػي إدارة الشػؤكف العامػ3المادة )في  ا 

 مف العقاب. كالجرائـ ذات الصمة، كاإلفالت

كقػػد نصػػت االتفاقيػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف األحكػػاـ التػػي تسػػاىـ فػػي مكافحػػة الفسػػاد، إال أنيػػا كانػػت 

 محدكدة التطرؽ لجرائـ الفساد كتعدادىا.

 اليب اإلدارية لمكافحة الفساد اإلداري والماليساأل 1.1

يثة التي يمكف استخداميا كمدخؿ لعالج ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي؛ ارة الحدداإلتنكع أساليب ت

 (:2015كمنيا )سالـ، 
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 إدارة الصراع: . 1.1.1

ي صػػراع فػػ يفجػػانبيف يتمػػثالف فػػي الخيػػر كالشػػر، يبقػػى ىػػذيف الجػػانب إنسػػافيكجػػد فػػي داخػػؿ كػػؿ 

ميجزم مكافؽ لمستكل المعيشة ب اتداخمي، فال بد مف إدارة ىذا الصراع مف خالؿ إرضاء الفرد بر 

ب الخير كييستفاد منو في االتجاه نحك تنمية األداء الػكظيفي السائد في المجتمع، حيث يتغمب جان

 العاـ. اؿلملديو كالتغمب عمى الجانب اآلخر كالذم يدفعو عمى قبكؿ الرشكة أك اختالس ا

 إدارة الذات: . 1.1.1

قيػػؽ أىدافػػو كخمػػؽ االسػػتفادة القصػػكل مػػف كقتػػو فػػي تحى عمػػكيقصػد بيػػا الطريقػػة التػػي تعػػيف المػػرء 

التػػكازف فػػي حياتػػو مػػا بػػيف الكاجبػػات كالرغبػػات كاألىػػداؼ، فيجػػب عمػػى الفػػرد أف يعمػػؿ جاىػػدان فػػي 

 ؽ الصائبة. إدارة ذاتو ليبعدىا عف الشبيات محققان بذلؾ أىدافو بالطر 

 :إدارة التغيير. 1.1.1

ي إلػى كضػع جديػد، خالليػا االنتقػاؿ مػف الكضػع اآلنػف مػ كىي عبارة عف سمسمة مػف المراحػؿ يػتـ

كمػػف المتغيػػرات التػػي تفػػرض عمػػى المجتمػػع التغيػػر قسػػكة الكضػػع المعيشػػي بسػػبب الفسػػاد اإلدارم 

 ؿ بالكضع إلى تكازف أفضؿ.كالمالي إذ يتكجب عمينا االستفادة مف إدارة التغيير لالنتقا

 إدارة األزمات:. 1.1.1

سسػة، كلعػػالج الفسػاد اإلدارم كالمػػالي مػف منظػػكر متعػػددة داخػؿ المؤ  اتزمػيعتبػر الفسػاد مكلػػكد أل

 الخطكات التالية: إتباعإدارة األزمات يتكجب عمى المؤسسة 

 باتو داخؿ المؤسسة.تككيف فريؽ عمؿ متكامؿ يتعاكف لمقضاء عمى الفساد اإلدارم كالمالي كمسب
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شػػكمة كالمشػػكرة كتحديػػد عػػدة بػػدائؿ لما مصػػاحبة لمفسػػاد اإلدارم كالمػػالي بتحديػػدحػػؿ المشػػكالت ال

 حؿ األزمة.ل

 اختيار الحؿ األنسب مف بيف البدائؿ لمخركج مف األزمة. 

 إدارة األهداف:. 1.1.1

اإليجابيػػػة بػػػيف الػػػرئيس يؤكػػػد ىػػػذا المػػػدخؿ عمػػػى ضػػػركرة العمػػػؿ بػػػركح الفريػػػؽ كالمشػػػاركة الفعالػػػة ك 

حيػػث أنػػو مػػف أحػػد أسػػباب الفسػػاد  اؼىػػدكيحقػػؽ الرقابػػة الذاتيػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األكالمرؤكسػػيف، 

 رم غمكض األىداؼ كعدـ كضكحيا. اإلدا

 إدارة االتصاالت:. 1.1.1

كيعني تبادؿ المعمكمات ككجيات النظر عف المشاعر كاألحاسيس كما يجب تشجيع االستفسػارات 

ب اسػمنفيف كتكجيو النقد لمعمؿ الخػاط  فػي الكقػت الألفكار المطركحة بفاعمية بيف المكظكتبادؿ ا

يجػػاد منػػاخ إيجػػابي لالتصػػاؿ يسػػمح بنقػػ ؿ أفكػػار اآلخػػريف، حيػػث أنػػو مػػف أحػػد مسػػببات الفسػػاد كا 

 اإلدارم كالمالي ىك عدـ كفاية االتصاؿ بيف الرئيس كمرؤكسيو.

 اإلدارة بالمشاركة: .1.1.1

ميػع، فيجػب عمػى كػؿ فػرد فػي المؤسسػة أف يكػكف ي اتخػاذ القػرارات مػع الجالمشاركة فكيقصد بيا 

 مؤسسة كيتككف في داخمو الكالء ليا.كصكت مسمكع حتى يعتبر نفسو جزءان مف ال أمر  لو

 إدارة الجودة:. 1.1.1

لمبنيػة تسعى إدارة الجكدة إلى التحسيف المستمر في كافػة جكانػب األداء الػكظيفي كتنميػة العالقػة ا

 عمى المصارحة. 
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 رة اإلبداع:إدا. 1.1.1

دارتيا عمى  اإلبداعمكظفيف عمى الع حيث أف عمى المدير الناجح أف يشج  كعدـ كبت مكاىبيـ كا 

 الكجو األمثؿ بما يخدـ المصمحة العامة. 

 إعادة هندسة العمميات اإلدارية:. 11.1.1

بيػػػدؼ تحقيػػػؽ التحسػػػينات الجكىريػػػة فػػػي  كيقصػػػد بيػػػا إعػػػادة التصػػػميـ الجػػػذرم لمعمميػػػات اإلداريػػػة

فػػػػػي أداء كىػػػػػك مػػػػػنيج لمتطػػػػػكير الجػػػػػذرم  ة،رعداء مثػػػػػؿ التكمفػػػػػة كالجػػػػػكدة كالسػػػػػمعػػػػػايير قيػػػػػاس األ

المؤسسػػػات فػػػي كقػػػت قصػػػير نسػػػبيان، حيػػػث مػػػف المالحػػػظ أف المؤسسػػػات ذات الكضػػػع المتػػػدىكر 

 أكثر المؤسسات التي تعاني مف الفساد اإلدارم. كاألداء المتدني ىي 

 إدارة االتفاق:. 11.1.1

يعػػرؼ بالعقػػد النفسػػي، بحيػػث ا مػػ التػػزاـ المؤسسػػة بتكقعػػات العػػامميف بعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ العمػػؿ كىػػك

تبادلة بينيما كىك ما يجسد االلتػزاـ سػمككيان بػيف الطػرفيف، حيػث تػؤمف يتكالد بعد ىذا االتفاؽ ثقة م

مكانياتؤسسة بقدرات الم لكفػاء كضػع تصػكر لمتطمبػاتيـ كطػرؽ ا كاستعداد العامميف، مػف خػالؿ كا 

كاجبات كؿ فػرد داخػؿ المؤسسػة  يدحدبيا، كما عمى العامميف كضع تصكر لمتطمبات المؤسسة كت

 ينيما. كصكالن لمثقة المتبادلة ب

 واقع الفساد اإلداري والمالي في فمسطين 11.1

سػػي مػػف دكائػػر منظمػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية منػػذ نشػػأتيا إلػػى نقػػؿ صػػنع القػػرار السياعت السػػمطة سػػ

نظمػػة مػػف فسػػػاد لما مسػػطينية، كنقمػػػت معيػػا جميػػع شػػػكائبالتحريػػر إلػػى دكائػػػر ككزارات السػػمطة الف

كسػػرعاف مػػا عانػػت ىػػذه السػػمطة مػػف كجػػكد مراكػػز قػػكل تتنػػاحر فيمػػا بينيػػا، كتطغػػى إدارم كمػػالي. 
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رقابػػػة لممصػػػمحة الشخصػػػية كالمنفعػػػة الذاتيػػػة، كفػػػي ظػػػؿ غيػػػاب أجيػػػزة العمػػػى عػػػدد مػػػف جكانبيػػػا 

دارات السػػم اد فسػػالطة الفمسػػطينية، فقػػد قيػػدرت قيمػػة كتيمػػيش القضػػاء، بػػرز الفسػػاد فػػي مؤسسػػات كا 

حسػػب تقريػػر لجنػػة المراقبػػة فػػي المجمػػس التشػػريعي الصػػادر فػػي مػػايك المػػالي فػػي أجيػػزة السػػمطة 

 .(2013صالح، ) مميكف دكالر 326ـ بقيمة 1997

"أمػػػػاف" فػػػػي المػػػػؤتمر الػػػػكطني لتعزيػػػػز النزاىػػػػة  ةلءاالئػػػػتالؼ مػػػػف أجػػػػؿ النزاىػػػػة كالمسػػػػا كقػػػػد أشػػػػار

ـ؛ إلى كجكد فساد عمى المستكل الرسػمي 2002ـ كالشفافية كالمساءلة في المجتمع الفمسطيني عا

كلجانػػو حيػػث أظيػػرت تقػػارير المجمػػس التشػػريعي األعمػػى لمؤسسػػات السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية. 

محدكدة في قمة ىـر السمطة أك في أكساط التي عالجت قضايا الفساد تمركزىا في أكساط شريحة 

 لعػػػاـ أك الشػػػركات ذات العالقػػػةا اعف المراتػػػب العميػػػا فػػػي مؤسسػػػات القطػػػشخصػػػيات ذات نفػػػكذ مػػػ

بالسػػػمطة، كأشػػػارت اسػػػتطالعات رأم أخػػػرل إلػػػى اتسػػػاع ظػػػاىرة المحسػػػكبية كالكاسػػػطة فػػػي مجػػػاؿ 

ميميػػػػة كتكزيػػػػع المسػػػػاعدات ات الحككميػػػػة كتقػػػػديـ الخػػػػدمات الصػػػػحية كالبعثػػػػات كالمػػػػنح التعالتعيينػػػػ

 .(2004)الشعيبي،  عاطميف عف العمؿالخيرية كاستخداـ فرص التشغيؿ لم

 المصػػػرم، ؛2004أبػػػرز مظػػػاىر كأشػػػكاؿ الفسػػػاد فػػػي مؤسسػػػات السػػػمطة الفمسػػػطينية )الشػػػعيبي، 
2010:) 

صيات متنفذة لمحصكؿ عمى امتيازات خاصة، كيظير ذلؾ استخداـ المكقع العاـ مف قبؿ شخ -

تسييؿ الحصكؿ عمى كار خدمات كمشاريع البنية التحتية، كالحصكؿ عمى عمكالت لفي احت

مة خالفان لمقانكف، مثمما يحدث في قطاع فةن إلى تبذير الممتمكات العاضاإ ىذه االمتيازات،

 غزة مف تكزيع لألراضي الحككمية كالشقؽ السكنية.
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ات بطػرؽ غيػر قانكنيػة غياب العمنية في العطاءات الحككمية، حيث جرل إحالة عطاء -

عطاءات  في ان ضحذلؾ كا كبداكبار في السمطة الفمسطينية،  بمسئكليفلشركات ذات عالقة 

تأمينيا لشركات تأميف محددة بعيدان عف قكاعد العمؿ السميـ كفي  أكشراء سيارات حككمية 

صخصة العطاءات العامة، األمر الػذم أدل إلى انحراؼ مكضػكع الخكشفافية  أصكؿغياب 

سياسػة احتكػار مضػرة بالتنمية مف سياسة اقتصادية يمكنيا اإلسياـ في التنمية، إلى 

 اد الفمسطيني.تصقكاال

المحسكبية كالمحاباة كالكساطة في التعيينات الحككمية، حيث تقكـ مؤسسات السمطة  -

التشكيالت  العشكائية دكف الحاجة خالفػان لقػانكف المكازنػة كنظػاـ الفمسطينية بالتعيينات

الماؿ العاـ مف خالؿ قياـ بعض  الكظيفية، بقصد تعزيز النفكذ الشخصي عمى حساب

بتعييف أشخاص في الكظائؼ العامة عمى أسس القرابة أك الكالء السياسػي، كذلؾ  فليئك المس

ممػا أدل إلى ترىؿ كتضخـ الجياز اإلدارم  عمى حساب الكفاءة كالمساكاة في الفرص،

 عاـ، كعدـ القدرة عمى دفع ركاتب معقكلة لممكظفيف.كضعؼ األداء ال

ميكف ذكم السمكؾ الفاسد مف المراتػب ك حكال المسئكلكفتيريب األمكاؿ، حيث يقـك بعض  -

ي بنكؾ المختمفة باختالس الماؿ العاـ كتيريبو إلى دكؿ أخرل الستثماره عمى شكؿ كدائع ف

 كات أجنبية أك عقارات.تمؾ الدكؿ لقاء فكائد مرتفعة، أك شراء أسيـ في شر 

رائيمي ساإلاستغالؿ بعض الشخصيات المتنفذة في السمطة مناصبيـ في الطمب مف الجانب  -

دخاؿ بضائع البعض.   بدغالؽ المعابر أماـ بعض التجار كا 

سرقة األمكاؿ أك الممتمكات العامة كسرقة أمكاؿ الضرائب أك مف خالؿ تكزيع أمكاؿ كخدمات  -

 أشخاصالدكلة عمى  أراضيت تكزيع برزت في ىذا المجاؿ حاال عمى مؤسسات كىمية كقد

 بدكف كجو حؽ. أجيزة أك
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كيطي "رئيس جمعية يدان بيد نحك كطف خاؿ مف الفساد" فػي مقػاؿ لػو فايز الس دسينفيما يذكر الم

عمػػى المكقػػع اإللكتركنػػي لككالػػة معػػان مسػػتيجنان فيػػو أداء ىيئػػة مكافحػػة الفسػػاد الفمسػػطينية لتركيزىػػا 

كعػػػػػدـ التفاتيػػػػػا لمكافحػػػػػة الفسػػػػاد اإلدارم فػػػػػي مؤسسػػػػػات السػػػػػمطة  ى مكافحػػػػػة الفسػػػػػاد المػػػػالي،عمػػػػ

 (:2016)السكيطي،  م يتمثؿ في التاليلذكاالفمسطينية، 

  ،عدـ كجكد معايير كرقابة عمى تعيينات الفئات العميا مثؿ السفراء كالككالء كالمدراء العاميف

الكزارات الميمة  إحدل مة الثانكية العامة فيتعييف مدير عاـ مف حم إلى األمرفقد كصؿ 

 كالمتخصصة بالتنمية.

  مسطيني لتحقيؽ في بيع سفير فضايا ميمة مثؿ اق دةنتائج التحقيؽ في ع إعالفعدـ

 يكرك لكؿ تأشيرة. آالؼلتأشيرات بخمسة 

 .التيرب مف تشكيؿ لجنة تحقيؽ في فساد المنح الجامعية الفنزكيمية 

  بالرغـ مف  أعكاـض المكظفيف مدة ثالثة في الرد عمى شكاكل بعمماطمة بعض الكزارات

 يدىا عمى صحة الشككل كعدالتيا.أككتتدخؿ كحدة الشكاكل في مجمس الكزراء 

 في  اإلدارةة أمف المؤسسات في الرد عمى التدقيؽ في شكاكل تتعمؽ بفساد كسكء مماطم

 بعض الكزارات.

  بسبب خالفات شخصية  فيف لمنعيـ مف الترقيةلمتقييـ السنكم لممكظ المسئكليفتزييؼ بعض

 معيـ.

  مسكغ قانكني كتجاكز مدة ة بدكف يدبعأماكف عمؿ  إلىنقؿ بعض المكظفيف نقالن تعسفيان

 المسمكح بيا قانكنيان. النقؿ
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  مخالفة قانكف الخدمة المدنية في تشكيؿ لجاف التحقيؽ مع المكظفيف كالتمييز في الترقيات

 كصرؼ العالكات.

 ميني مف الفكز إصالحيالمديريات لمنع مكظؼ " إحدلج االنتخابات عمنان في نتائ تزييؼ "

 التزييؼ.ى فيف كعدـ الرد عمى اعتراضو عمكظلمفي عضكية نقابة ا

  تيرب الكزراء كحتى المدراء مف قبكؿ تنظيـ جمسات مساءلة مع مؤسسات المجتمع المدني

 يا الجميكر.لإلجابة عمى أسئمة كاستفسارات ميمة كممحة يطرح

 مكافحة الفساد اإلداري والمالي في فمسطين 11.1

القطػػػاع العػػػػاـ  ؿ الفسػػػػاد فػػػي المراكػػػػز العميػػػا فػػػػيحاتفعثػػػر المجمػػػػس التشػػػريعي فػػػػي الحػػػد مػػػػف اسػػػت

الفمسػػطيني، حيػػث خػػاض معركتػػو ضػػد الفسػػاد منفػػردا )بعيػػدا عػػف اإلعػػالـ دكف مسػػاعدة كتضػػامف 

تكصػياتو إلػى حيػز التنفيػذ بعػد أف أدارت السػمطة  مف القطاع األىمي كالخاص( كفشؿ فػي إيصػاؿ

عيبي، كثيػػػرة. )الشػػػ أحيانػػػاة ليػػػا سػػػتجابالا ماطمػػػت فػػػي أكراكغػػػت  أكالتنفيذيػػػة الظيػػػر ليػػػا أحيانػػػا 

2004). 

بػادرت مجمكعػة مػف المؤسسػات الفمسػطينية ذات العالقػة إلػى تأسػيس )االئػتالؼ مػف اجػؿ النزاىػة 

تعزيػػػز كترسػػػيخ قيػػػاـ  الؽ برنػػػامج كطنػػػي لمعمػػػؿ فػػػيكذلػػػؾ إلطػػػ 2000أمػػػاف( عػػػاـ  –كالمسػػػاءلة 

إقامػة ي بمختمػؼ قطاعاتػو لممسػاىمة فػي ينسػطالنزاىة كالشفافية في النظاـ السياسػي كالمجتمػع الفم

الحكػـ الصػالح. كمؤسسػة مجتمػع مػدني تسػعى لمكافحػة الفسػاد كتعزيػز منظكمػة النزاىػة كالشػػفافية 

 كالمساءلة في المجتمع الفمسطيني. 

از االئتالؼ عمى العضكية الكاممة لمنظمة الشفافية الدكلية، لتصبح فمسطيف ح 2006ـ كفي العا

ة الدكليػػػػة بعػػػػد لبنػػػػاف كالمغػػػػرب، حيػػػػث يمتػػػػـز يػػػػا المعتمػػػػدة لػػػػدل منظمػػػػة الشػػػػفافيربع الدكلػػػػة الثالثػػػػة
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االئتالؼ بالمبادئ التكجييية ليذه الحركة، كينشط في تركيج أىدافيا كنشاطاتيا فػي ظػؿ التصػاقو 

 ياؽ الفمسطيني.بالس

ف نك قػا( بشػأف تعػديؿ 7أنشػئت ىيئػة مكافحػة الفسػاد بمكجػب القػرار بقػانكف رقػـ ) 2010كفي عاـ 

، كييئػػػػػة مسػػػػػتقمة إداريػػػػػان كماليػػػػػان، كمنحػػػػػت مػػػػػف 2005سػػػػػنة ( ل1الكسػػػػػب غيػػػػػر المشػػػػػركع رقػػػػػـ )

 االختصاصات كالصالحيات ما يمكنيا مف االضطالع بمياميا في مكافحة الفساد، كقد اتسـ ىذا

 ان التعػػديؿ بمحاكػػاةو كانسػػجاـو تػػاـو مػػع اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد، فأصػػبح القػػانكف قانكنػػ

خكليػػا صػػالحيات كاسػػعة تمكنيػػا مػػف القيػػاـ بمياميػػا فػػي مكافحػػة مكافحػػة الفسػػاد، بكافػػة أشػػكالو ك ل

 الفساد. 

  (2017يمي )ىيئة مكافحة الفساد،  كتختص ىيئة مكافحة الفساد بما

  الذمة المالية كطمب أية بيانات أك إيضاحات تتعمؽ بيا. إقرارات جميعحفظ 

 ىذا القانكف. اـحكفحص الذمة المالية لمخاضعيف أل 

 .التحقيؽ في الشكاكل التي تقدـ عف جرائـ الفساد 

 .التحقؽ مف شبيات الفساد التي تنسب إلى األشخاص الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف 

  ة كتبصيره بمخاطر جرائـ الفساد كآثارىا ياتو الرسمية كغير الرسميتكعية المجتمع بكافة مستك

 ة الكقاية منيا كمكافحتيا.السياسية ككيفيك  يةعمى التنمية االقتصادية كاالجتماع

  رسـ السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاكف مع الجيات ذات العالقة ككضع الخطط

 كالبرامج الالزمة لتنفيذىا.

  لفساد كالكاسطة كالمحسكبية عمى مؤسسات السمطة ية تبيف مخاطر اإعداد نشرات دكر

داراتيا العامة.  الكطنية كا 
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 عات المتعمقة بمكافحة الفساد كاقتراح التعديالت عمييا كفقان سة التشريكدرا يـقيمراجعة كت

 لإلجراءات المرعية.

 لدكلية ذات الصمة التنسيؽ كالتعاكف مع الجيات كالمنظمات كالييئات العربية كاإلقميمية كا

 لكقاية مف جرائـ الفساد.بمكافحة الفساد، كالمشاركة في البرامج الرامية إلى ا

 ة لمييئة.التقارير السنكي ادإعد 

 (2017)ىيئة مكافحة الفساد،  :فيما يمي صالحيات الييئةتتمخص ك 

 ا،يػكمتابعت ادراسػتيك  ايػل المقدمػة الفسػاد رائـجػ بخصكص كالشكاكل كالبالغات التقارير قيمت .1

 كجمػع كزاتكالتجػا المخالفات فع ؼكالكش ايبشأن االستدالالت كجمع التحرم ؿبأعما ـكالقيا

 كالقانكنيػة اإلداريػة اإلجػراءاتفػي  كالسػير ؽالتحقيػ كمباشػرة ؾبػذل الخاصة كماتمكالمع ةدلاأل

 .العالقة ذات كالتشريعات فالقانك  ذاـ ىألحكا كفقا الالزمة

 فمػ وكمنعػ المنقكلػة كغيػر المنقكلػة وأمكالػ كحجػز فالقػانك  ذاىػ ـأحكػا ؼالخػي فم ؿك مالحقة .2

 أك القرارات مف أمؿ كتعدي ،مزكـال عند المالية وتقاقااستح كسائر وكعالكات وتبار  ككقؼ السفر

 .النافذة التشريعات ؽكف ايإلغائ .3

 أم أك الخػاص القطػاع مػكظفي أك فالعمػكميي فالمػكظفي فمػ كالمعنيػيف كديالشػ اسػتدعاء .4

 .فساد بجريمة مؽتتع كاقعة ؿحك  كالتحرم لالستفسار عالقة ول شخص

 صكر ىمع ؿالحصك  أك امييع اإلطالع أك تاندمست أكراؽ أك  أك بيانات أك فاتمم أم بمط .5

 .المكجكدة ةيالجف م ايمن
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 ةمتحصػالم كالعائػدات ؿاألمػكا كاسػترداد كحجػز كضػبط لتعقب المختصة اتيالج مع ؽالتنسي .6

 بنظػر المختصػة المحكمػة فمػ ايبشػأن المصػادرة رارقػ يصػدرف أ ىمػع الفسػاد رائـجػ فمػ

 .الدعكل

 بنػاء أك يانفسػ قػاءمت فمػ الفسػاد قضػاياف مػ أم لمتابعػة ةالالزمػ كالتحقيقػات التحريػات مباشرة .7

ذا ة،يج أية فم ايإلي ترد شككل أك إخبار ىمع  خبارإلا فأ التحقيؽ أك الدعكل بنتيجة فتبي كا 

 القضػائية اتيػالج إلػى ايمقػدمؿ تحكيػـ يػت كيديػة أك كاذبػة يئػةيال إلػى الػكاردة الشػككل أك

 .المتبعة ةالقانكني ؿلألصك  كفقا تولمعاقب المختصة

 يئػةى مأ أك نقابػة أك ىيئػة أك جمعيػة أك شػركة أم ؼكقػ الفسػاد رائـجػ محكمػة فمػ بمػالط .8

 يئػاتيال ذهىػ فمػ أم ؿحػ أك الفسػاد، رائـجػ فمػ أم ايػارتكاب حالػة فػي ؿالعمػ فعػ اعتباريػة

 أك ةمػمماث يئػةى أية تأسيس فم المرتكبة بالجريمة عالقة ول فم ؿك فكحرما ايأمكال كتصفية

 خمػس فعػ تزيػد كال سػنة فعػ ؿتقػ ال لمػدة ايػل يرامػد أك ايػإدارت سمػمج فػي كعضػف يكػك  فأ

 . سنكات

ـ بشػػػأف تعػػػديؿ قػػػانكف 2016( لسػػػنة 18)كمػػػا جػػػاء فػػػي القػػػانكف الفمسػػػطيني لمكافحػػػة الفسػػػاد رقػػػـ 

ـ كتعديالتػػو؛ يعتبػػر فسػػادان لغايػػات تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػرار 2005( لسػػنة 1قػػـ )مكافحػػة الفسػػاد ر 

المبينػػػة أدنػػػاه: )الرشػػػكة، االخػػػتالس، التزكيػػػر كالتزييػػػؼ، اسػػػتثمار الكظيفػػػة، غسػػػؿ  ئـرابقػػػانكف الجػػػ

، المتػاجرة بػالنفكذ، إسػاءة اسػتعماؿ السػمطة األمكاؿ الناتجة عف جرائـ فساد، الكسب غير المشركع

لمقػػػانكف، الكاسػػػطة كالمحسػػػكبية كالمحابػػػاة، عػػػدـ اإلعػػػالف أك اإلفصػػػاح عػػػف اسػػػتثمارات أك خالفػػػان 

أك منافع قد تػؤدم إلػى تضػارب فػي المصػالح، إعاقػة سػير العدالػة، تضػارب المصػالح(" ت كاممتم

 (:2016 حيث أكضح القانكف كؿ مف اآلتي )المقتفي،
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كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ ىذا القرار بقانكف لنفسو أك  غير المشركع:سب الك

مشركع كؿ زيادة في الثركة تطرأ بعد ر غيلغيره بسبب استغالؿ الكظيفة أك الصفة، كيعتبر كسبان 

القرار بقانكف أك عمى زكجو أك عمى أكالده  تكلي الخدمة أك قياـ الصفة عمى الخاضع ليذا

 مشركع ليا.تى كانت ال تتناسب مع مكاردىـ كعجز عف إثبات مصدر القصر م

ماس أك لتباقياـ المكظؼ أك أم شخص آخر، بشكؿ مباشر أك غير مباشر،  المتاجرة بالنفكذ:

مكظؼ أك شخص آخر، لكي يستغؿ ذلؾ ال قبكؿ أم مزية غير مستحقة لصالحو ىك أك لصالح

ؿ مف إدارة أك سمطة عمكمية عمى مزية غير الشخص نفكذه الفعمي أك المفترض بيدؼ الحصك 

 مستحقة 

ع قياـ المكظؼ أك عدـ قيامو بفعؿ ما، لدل االضطال إساءة استعماؿ السمطة خالفان لمقانكف:

لحو ىك أك لصالح شخص أك كياف ظائفو، بغرض الحصكؿ عمى مزية غير مستحقة لصابك 

 مما يشكؿ انتياكان لمقكانيف.آخر، 

قياـ المكظؼ بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك امتناعو عف القياـ  المحاباة:الكاسطة كالمحسكبية ك 

ارات غير مينية تبعبعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك إخاللو بكاجباتو نتيجة لرجاء أك تكصية أك ال

 .ي أك العائمي أك الدينيكاالنتماء الحزب

ضارب في ح عف استثمارات أك ممتمكات أك منافع قد تؤدم إلى تعدـ اإلعالف أك اإلفصا

إذا كانت القكانيف كاألنظمة تستكجب ذلؾ كيككف مف شأنيا تحقيؽ منفعة شخصية  المصالح

 مباشرة أك غير مباشرة لمممتنع عف إعالنيا.

ر مستحقة أك استخداـ القكة البدنية أك التيديد أك الترىيب أك الكعد بمزية غي ة سير العدالة:قاعإ

 شيادة زكر أك لمتدخؿ في اإلدالء بالشيادة أك تقديـعرضيا أك منحيا لمتحريض عمى اإلدالء ب

القكة ـ دااألدلة في إجراءات تتعمؽ بارتكاب أفعاؿ مجرمة كفؽ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، أك استخ
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بدنفاذ القانكف فيما البدنية أك التيديد أك الترىيب لمتدخؿ في ممارسة أم مكظؼ قضائي أك معني 

 ارتكاب أفعاؿ مجرمة كفؽ أحكاـ ىذا القرار بقانكف.يخص ميامو الرسمية المتعمقة ب

الكضع أك المكقؼ الذم تتأثر فيو مكضكعية كاستقاللية قرار المكظؼ  تضارب المصالح:

 بيف أك عندماخصية مادية أك معنكية تيمو شخصيان أك أحد أقاربو أك أصدقائو المقر ش حةبمصم

رة أك غير مباشرة أك بمعرفتو بالمعمكمات التي يتأثر أداؤه لمكظيفة العامة باعتبارات شخصية مباش

 ؽ بالقرار.تتعم

ضافة إلى إلباإف عدـ كجكد آليات دقيقة كحادة لممحاسبة داخؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية، 

لسمطة الفمسطينية، أدل يف داخؿ اتقاطع المصالح الدكلية الداعمة ماليان مع بعض طبقات المنتفع

رار داخؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية كفي أكساط صناع القإلى تغمغؿ الفساد كانتشاره 

 الفمسطيني.

ية، إال أف اسسيكمف المالحظ أنو بالرغـ مف صعكبة إثبات الفساد خاصة عمى الشخصيات ال 

تدؿ عمى تفشي الفساد داخؿ رأم الجميكر  التقارير الدكلية كتقارير الييئات المحمية كاستطالعات

ليس فقط عمى  المسئكليف، مما أضعؼ ثقة الشعب الفمسطيني بيؤالء كمسئكلييامؤسسات السمطة 

ارة الصراع إدة المستكل المالي كاالقتصادم، بؿ عمى المستكل السياسي أيضان؛ خاصة في كيفي

 (.2006 )السعيد، حتالؿ اإلسرائيميمع اال

 النحك عمى زعتك ت فقدمكافحة الفساد  لييئة المقدـ البالغ أك الشككل مكضكع حيث مف أما

 (2016 الفساد،ىيئة مكافحة ):اآلتي
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 النسبة المئوية الشكاوىعدد  موضوع الشكوى
 %36 162 عدـ اختصاص

 %9.3 42 كاسطة كمحسكبية
 %14.1 64 ة استخداـ سمطة ءاسإ

 %2 9 مساس بالماؿ العاـ
 %12 54 إساءة ائتماف

 %9 41 استثمار كظيفي
 %3.1 14 تزكير

 %3.1 14 اختالس
 %4.4 20 كسب غير مشركع

 %4.6 21 االمتناع عف تنفيذ قرار قضائي
 %1.5 7 رشكة

 %0.9 4 تياكف في أداء كاجبات الكظيفة العمكمية
 

 الػػى 2010شػػؼ عػػاـ بقضػػايا محكمػػة جػػرائـ الفسػػاد مػػف سػػنة كفحػػة الفسػػاد ة مكايئػػى كقػػد نشػػرت 

 :2016سنة  نياية

 .((132لفساد عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائـ ا

 . (83) عدد القضايا المفصكلة بحكـ إدانة

 .(3عدد القضايا المفصكلة كالمحالة الى محاكـ اخرل بقرار قضائي)

 .((9راءة ب كـعدد القضايا المفصكلة بح

 .2)عدد القضايا التي ضميا مف قبؿ محكمة جرائـ الفساد )

 .31/12/2016 (36) عدد القضايا المنظكرة أماـ محكمة جرائـ الفساد لغاية 

 .((331عدد المتيميف بقضايا فساد 
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 (170).عدد الذيف تـ صدكر حكـ عمييـ 

 :فقد كانت عمى النحك التالي ادىادتر باس أحكاـ صدر التي المالية المبالغ مجمكعأما بالنسبة ل

 كستيف دكالر. ككاحد كخمسمائة ألؼ كخمسيف ككاحد كمائتيف مميكف كعشريف كاحد 

 شيقؿ كأربعيف كسبعة كستمائة ألؼ كثالثيف كاثنيف ةمائكست مميكناف. 

 الدراسات السابقة 11.1

كالتػي اسػتطاعت ، سػةيدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض الدراسػات السػابقة المرتبطػة بمكضػكع الدراي

ثراءىػػا مػػف الناحيػػة النظريػػة الباحثػػة الحصػػكؿ عمييػػا، بيػػدؼ  االسػػتفادة منيػػا فػػي دراسػػتيا الحاليػػة كا 

ائج ىػػػػذه ف مفيػػػػـك الفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي، كاالسػػػػتفادة مػػػػف التنػػػػكع كاالخػػػػتالؼ بػػػػيف نتػػػػفػػػػي تكػػػػكي

 الدراسات.

 دراسػػتيف فمسػػطينيتيف عاقػػبك ، لدراسػػةحيػػث سػػيتـ عػػرض الدراسػػات العربيػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع ا

دراسػػػات أجنبيػػػة، كقػػػد تػػػـ استعراضػػػيا بنػػػاءن عمػػػى التسمسػػػؿ  3عربيػػػة كيمييػػػا مػػػف الدراسػػػات ال 18ك

ات السػابقة ني مف األقدـ إلى األحػدث كػؿ حسػب تصػنيفو، كختامػا سػيتـ التعقيػب عمػى الدراسػالزم

ابقة ذات العالقة كالحديث لسا مف ناحية جكانب التشابو كاالختالؼ بيف الدراسة البحثية كالدراسات

 عف نظيرىا مف الدراسات األخرل. عما يميز الدراسة

 :الدراسات الفمسطينية .1.11.1

( "آليػػػػات إصػػػػالح الفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي كاالقتصػػػػادم فػػػػي 2007)لػػػػرب كآخػػػػركف راسػػػػة أبػػػػك اد

 مؤسسات السمطة: رؤية المكاطف الفمسطيني"
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طة في مؤسسات السمح الفساد اإلدارم كاالقتصادم صالإ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى آليات

نة مع الممفات مدل جدية منيجية برامج اإلصالح المعم إبرازالفمسطينية، كما ىدفت إلى 

 كضع شؾ بكجكد فساد في إداراتيا اداريان كقضائيان.االقتصادية التي كانت م

كأداة أكلية لجمع البيانات،  افبياعتمد الباحثيف المنيج الكصفي التحميمي حيث استخدمكا االست

عامان فأكثر في الضفة الغربية  18شخصان ممف بمغكا سف  1360الدراسة كحيث بمغت عينة 

 غزة، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. كقطاع

 اإلعدادكقد تكصمت الدراسة إلى أف التزاـ مؤسسات السمطة الفمسطينية بقانكف المكازنة العامة في 

انكف. كقد أكضحت الدراسة اؿ دكف المستكل المطمكب الذم ينص عميو القا ز م يذكالتنف كاإلقرار

منيا بقميؿ في قطاع غزة، كما أف نسبة  أف نسبة الداعيف لإلصالح في الضفة الغربية أعمى

لمؤىالت التعميمية أقؿ مف الثانكية أعمى منيا بشكؿ األشخاص الداعيف لإلصالح مف ذكم ا

مميف في القطاع جامعية، كما أف نسبة الداعيف لإلصالح مف العاالت ممحكظ عند حممة المؤىال

 سات الحككمية.الخاص كالمؤسسات األىمية أكثر مف نسبة العامميف في المؤس

ككالة خاصة  إنشاءكبناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، أكصى الباحثيف بضركرة 

ؤسسات كالييئات الحككمية، كأكصت بضركرة لما لمكافحة الفساد اإلدارم كالمالي كاالقتصادم في

داء كانيف تساعد عمى فرض سيادة القانكف كتفعيؿ آليات الرقابة عمى أكضع تشريعات كق

ار المحمي مؤسسات السمطة الفمسطينية لمحد مف التفرد باتخاذ القرارات كخمؽ بيئة مالئمة لالستثم

 كاألجنبي.
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اإليػرادات الضػريبية  لفساد كسػبؿ مكافحتيػا كأثرىػا عمػىا ئـ( بعنكاف "جرا2017دراسة الدمنيكرم )

 كمصدر جبائي لمدكلة"

ي تصػيب الدكلػة فػي مؤسسػاتيا العامػة كالتػي قػد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى جػرائـ الفسػاد التػ

الطبيعػػة القانكنيػػة لتمػػؾ الجػػرائـ، أيضػػان الكقػػكؼ عمػػى األسػػباب تكبيػا المكظػػؼ العػػاـ مػػع تكضػػيح ير 

كر كأشػػكاؿ تمػؾ الجػػرائـ كالتطػرؽ إلػػى اآلثػػار المترتبػة عمػػى كقكعيػا مػػع تكضػيح صػػ كعكقػػالمؤديػة ل

لػدكر الفعػاؿ لػنظـ الرقابػة الداخميػة كالخارجيػة كدكرىػا الفساد. كما ىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى ا

 ساد كمكافحتو خاصة نظـ الرقابة الداخمية في اإلدارة الضريبية.الفعاؿ في الحد مف الف

تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسػة  استبانةالمنيج الكصفي التحميمي، كقد صمـ الباحث  حثباالاعتمد 

كالبػاحثيف القػانكنييف كالمػكظفيف اإلداريػيف كالمحاسػبيف فػي  ( مفردة مف ككالء النيابة100البالغة )

إلداريػػة كاة ة الفسػػاد كالنيابػػة العامػػة المنتدبػػة لػػدل الييئػػة كديػػكاف الرقابػػة الماليػػة مكافحػػكػػؿ مػػف ىيئػػ

صػػالحة  اسػػتبانة( 91اليػػة، كتػػـ اسػػترداد )كمػػكظفي الرقابػػة الداخميػػة فػػي اإلدارة الضػػريبية ككزارة الم

 ي.لمتحميؿ اإلحصائ

تػػػؤثر إيجابيػػػان عمػػػى  تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف الجػػػزاءات القانكنيػػػة لجػػػرائـ الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي

ميػة عمػى مػكظفي اإلدارة الضػريبية تقمػؿ اخد اإليرادات العامة خاصة الضرائب، ككجكد كحدة رقابة

اإلدارة يػػرادات الدكلػػة الضػػريبية، كمػػا أف كجػػكد نظػػاـ حككمػػة داخػػؿ مػػف جػػرائـ الفسػػاد كتزيػػد مػػف إ

سػػيعمؿ  -يػػا ىػػذا النظػػاـال سػػيما كقػػد تضػػمنت بنػػكد اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي ديباجت-الضػػريبية 

 عمى زيادة إيرادات الدكلة الضريبية.

الباحػث بضػركرة الحػرص عمػى تبنػي نظػـ  ىلتي تكصمت إلييا الدراسة، أكصتائج النا كبناء عمى 

قابيػة حديثػة لػيس فقػط مػف أجػؿ تنفيػذ السياسػات الرقابة الداخمية في المؤسسػات العامػة ألسػاليب ر 

ضػػان عمػػى أداء المػػكظفيف العمػػكمييف كالػػذم بيػػدئ العمػػؿ بػػو حقيقػػةن العامػػة لممؤسسػػة كلكػػف الرقابػػة أي
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ة كاإلداريػػة، كلػػة فمسػػطيف مػػف خػػالؿ خطػػة تطكيريػػة يعمػػؿ عمييػػا ديػػكاف الرقابػػة الماليػػد فػػيمػػؤخران 

كر لمػػػكظفي الضػػػريبة لمتناسػػػب مػػػع االحتياجػػػػات كالتكصػػػية بضػػػركرة تعػػػديؿ سػػػمـ الركاتػػػب كاألجػػػػ

دعيف مػػنيـ فػػي األداء كالحريصػػيف عمػػى المحافظػػة عمػػى المعيشػػية كصػػرؼ حػػكافز تشػػجيعية لممبػػ

 الحس الكطني كالكازع الديني. لضياع انطالقان مفكار الماؿ العاـ مف اليد

 :الدراسات العربية. 1.11.1

لتنظيميػػػة عمػػػػى انتشػػػار الفسػػػاد اإلدارم: دراسػػػػة ( بعنػػػكاف " تػػػػأثير العدالػػػة ا2007دراسػػػة عمػػػكاف )

 يدانية"م

م معرفة مػدل تػأثير غيػاب العدالػة التنظيميػة عمػى انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدار ىدفت الدراسة إلى 

 ف أكساط العامميف في المجمع اإلدارم لمدينة سرت الميبية.بي

، حيػػث اسػػتخدـ االسػػتبانة كقػػد اعتمػػد الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة

ا عمػى تكزيعيػا عمػى عينػة عشػكائية بسػيطة بمغػت ـ تكزيعيػكأداة أكليػة لجمػع البيانػات، كالتػي قػد تػ

 ( فردان. 80)

ر لمعدالػػػػة التنظيميػػػػة بأبعادىػػػػا الثالثػػػػة )التكزيعيػػػػة، اإلجرائيػػػػة، كجػػػػكد تػػػػأثي لػػػػىإ كتكصػػػػمت الدراسػػػػة

%( كالػػذم 72يػػث بمػػغ مسػػتكل معامػػؿ التفسػػير )التعامميػػة( عمػػى انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم، ح

فسػػػاد اإلدارم بػػػيف العػػػامميف فػػػي مجتمػػػع الدراسػػػة إلػػػى غيػػػاب %( مػػػف انتشػػػار ال72يعنػػي إرجػػػاع )

%( يرجػػع إلػػى عكامػػؿ أخػػرل كفػػؽ اسػػتجابة عينػػة الدراسػػة، قػػد يرجػػع 28لػػى )كا  ، العدالػػة التنظيميػػة

لػػإلػػ ى نظػػاـ الحػػكافز المسػػتخدـ فػػي المنظمػػات ى نظػػاـ االختيػػار كالتعيػػيف، أك نظػػاـ تقيػػيـ األداء كا 

 العامة محؿ الدراسة.
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 فػية ا تكصػمت إليػو نتػائج الدراسػة؛ أكصػى الباحػث بضػركرة تطبيػؽ العدالػة التنظيميػكبناءن عمى م

 العاـ.االختيار كالتعييف، كغرس القيـ األخالقية اإليجابية داخؿ المنظمات 

مػػػف  اإلدارماليب الحديثػػػة فػػػي مكافحػػػة الفسػػػاد ( بعنػػػكاف "مػػػدل فاعميػػػة األسػػػ2011دراسػػػة الغنػػػاـ )

 في المممكة العربية السعكدية"كجية نظر أعضاء مجمس الشكرل 

 األسػاليبمممكػة العربيػة السػعكدية، كدكر ة فػي الشػر نتالفساد الم أنماطىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى 

، مػػف اإلدارماد الحديثػة فػػي مكافحػة الفسػ األسػاليبالنظاميػة فػي مكافحػػة مكافحتيػا كمػدل نجاعػػة 

 ة.مجمس الشكرل في المممكة العربية السعكدي أعضاءكجية نظر 

عمى االستبانة كػأداة د تمكاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كما اع

( عضػك، 150عمػى عينػة مػف مجتمػع الدراسػة البػالغ عػددىـ ) استبانولمدراسة فقاـ الباحث بتكزيع 

 .اإلحصائي( صالحة لمتحميؿ 110ا )كاسترد مني

كير البػػرامج التدريبيػػة لممػػكظفيف لمكاجيػػة الفسػػاد مػػف اسػػتحداث كتطػػكقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 

متابعػة االنحرافػات فػي األداء ، كأف حاربػة الفسػاد اإلدارم فػي المممكػةم فػيأكثر األساليب نجاعػة 

ألسػػاليب فعاليػػة فػػي مكافحػػة الفسػػاد كثػػر امػػف أ ياإلدارم كالمػػالكالتشػػيير كالنشػػر بقضػػايا الفسػػاد 

قادرة عمى كشػؼ الفسػاد،  إداريةاإلدارم في المممكة، كقد تكصمت الدراسة إلى أنو ال يكجد ككادر 

 معكقات محاربة الفساد في المممكة. أىـمعمكماتي مناسب مف ـ ظاكعدـ كجكد ن

بتفعيػؿ األجيػزة الرقابيػة  ىتماـة االكبناء عمى النتائج التي تكصمت ليا الدراسة فقد أكصت بضركر 

أف يػػػتـ اسػػػتخداـ األسػػػاليب التكنكلكجيػػػة الحديثػػػة لمكشػػػؼ عػػػف الفسػػػػاد ك  لمكافحػػػة الفسػػػاد اإلدارم،

مػػف أيػػف لػػؾ ىذا؟"عنػػد ظيػػكر كتفػػاقـ األمػػكاؿ لػػدل األفػػراد غيػػر  "أبػػدم اإلدارم، كأف يػػتـ تحقيػػؽ

لػػػى الفسػػػاد اإلدارم ديػػػة إكالمؤ معػػػركؼ مصػػػدرىا، كفػػػرض عقكبػػػات رادعػػػة عمػػػى األنمػػػاط المسػػػيئة 

 كاستغالؿ السمطة.
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 ، آثاره كطرؽ مكافحتو".اإلدارم( بعنكاف "الفساد 2012دراسة بف تركي كشرفي )

 أىػػػـ، كالتعػػػرؼ عمػػػى اإلدارمفسػػػاد التػػػي تػػػؤدم النتشػػػار ال ابسػػػبىػػػدفت الدراسػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى أ

بيػػدؼ محاكلػػة انتشػػاره، كتحػػد مػػف  اإلدارمالتػػي تسػػاعد فػػي محاربػػة الفسػػاد  كاألسػػاليبالعناصػػر 

 .اإلدارمالكصكؿ لحمكؿ تساعد في محاربة الفساد 

حػػكؿ  اتكمػػاعتمػد الباحثػػاف عمػػى المػنيج الكصػػفي التحميمػػي حيػػث قامػا بجمػػع أكبػػر قػدر مػػف المعم

 مكضكع الدراسة كتحميميا تحميال دقيقا لمكصكؿ ألىداؼ الدراسة.

نماالماؿ العاـ  إىدارفي ال يككف فقط  اإلدارممت الدراسة إلى أف الفساد كتكص في الخمؿ الػذم  كا 

المؤسسػػػات العمكميػػػة، كأف  أداءالعمػػػؿ كقػػػيـ المجتمػػػع ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى تراجػػػع  أخالقيػػػاتيصػػػيب 

كثيػػر مػػف فئػػات المجتمػػع تعتمػػد فػػي حياتيػػا عمػػى مصػػادر دخػػؿ غيػػر  أفب المشػػكمة تتعػػاظـ بسػػب

 .اإلدارميعيؽ عممية مكافحة الفساد مشركعة، مما 

كضػع سياسػة لألجػكر تكصػمت ليػا الدراسػة فقػد أكصػى البػاحثيف بضػركرة  لنتائج التػيكبناء عمى ا

كات، حتػػى ال اللعػػكالمرتبػػات تراعػػي ظػػركؼ المكظػػؼ المعيشػػية، كاالعتمػػاد عمػػى نظػػاـ لمحػػكافز كا

 اإلداريػػةع القػػكانيف يضػػطر المكظػػؼ لمحصػػكؿ عمػػى احتياجاتػػو مػػف مصػػادر غيػػر مشػػركعة، كضػػ

نشاء جياز لمر  لمدكلة كتنفيذىا كمراجعتيا قابة اإلدارية، كاالعتماد عمى الكفاءة كالخبػرة باستمرار، كا 

 كالمؤىالت في التعييف كاالبتعاد عف المحسكبيات.

المحاسػػبة القضػػائية فػػي تطػػكير آليػػات العمػػؿ  دراسػػة تحميميػػة لػػدكر" اف( بعنػػك 2013دراسػػة أحمػػد )

 شركات المقيدة بالبكرصة المصرية"مكافحة الفساد المالي كاإلدارم بالتطبيؽ عمى الالمحاسبي ل

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ دكر المحاسػػبة القضػػائية فػػي تطػػكير آليػػات العمػػؿ المحاسػػبي لمكافحػػة 

مػدل تحديػد بػالتطبيؽ عمػى الشػركات المقيػدة بالبكرصػة المصػرية، ك  رمداقضايا الفساد المالي كاإل

يػة، كالمػراجعيف، آلثػار آليػات المحاسػبة ي إدراؾ كػؿ مػف األكػاديمييف، معػدم القػكائـ المالالتبايف فػ
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عمى مكافحة قضايا الغش كالفساد المالي كاإلدارم كفقان لمؤىالتيـ العمميػة، عػدد سػنكات  القضائية

 اع الذيف ينتمكف إليو.قطالخبرتيـ، نكع 

اض الدراسة، حيث استخدـ الباحث االستبياف اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أغر 

قطاعػات ىػي: )قطػاع الجامعػات،  6ة فػي أكلية في جمع البيانػات، كقػد تمثمػت عينػة الدراسػ كأداة

كشػػركات المراجعػػة(،  ت،راقطػػاع البنػػكؾ، قطػػاع االتصػػاالت، قطػػاع الغػػاز كالبتػػركؿ، قطػػاع العقػػا

اديمييف كطمبػة المسػتكل الرابػع شػعبة ( اسػتبياف عمػى كػؿ مػف األكػ235)بتكزيػع حيث قاـ الباحػث 

( اسػػتبياف صػػالح لمتحميػػؿ 165د )المحاسػػبيف كالمػػراجعيف بيػػذه الشػػركات، كتػػـ اسػػترداالمحاسػػبة، ك 

 اإلحصائي.

ة القضػػػائية سػػػكاء لطمبػػػة سػػػبحاكقػػػد تكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى آليػػػات الم

تبيف أيضان أف آثار آليات المحاسبة القضائية اسبيف كالمراجعيف، ك المحاسبة في الجامعات أك لممح

اسػة بشػكؿ يسػاعدىـ عمػى محاربػة حػاالت نت إيجابية عمى قػدرات كميػارات كمعػارؼ عينػة الدر كا

 الغش كالفساد المالي كاإلدارم داخؿ الشركات.

بضػركرة تعػديؿ كتطػكير مقػررات الدراسػة فقػد أكصػى الباحػث  تي تكصمت لياالج كبناء عمى النتائ

ات جديػػدة تغطػػى ميػػارات كمعػػارؼ بػػرامج المحاسػػبة فػػي كميػػات التجػػارة عػػف طريػػؽ إضػػافة مقػػرر 

 كاإلشػػػرافيةكية لمييئػػػات كالجيػػات الرقابيػػػة المحاسػػبة القضػػػائية، باإلضػػافة إلػػػى نشػػػر التقػػارير السػػػن

 االت الفساد المالي كاإلدارم.في الحد مف حة ىممى المجتمع لممسايجب ع

فحػػػة الفسػػػاد فػػػي ( بعنػػػكاف " أثػػػر الرقابػػػة الماليػػػة فػػػي الييئػػػة الكطنيػػػة لمكا2013دراسػػػة الشػػػمراني )

 المممكة العربية السعكدية لمحد مف عمميات الفساد المالي"

مػػدل قيػػاـ الييئػػة ف يػػاكاالجتماعيػػة لظػػاىرة الفسػػاد، كبىػػدفت الدراسػػة إلػػى بيػػاف اآلثػػار االقتصػػادية 

 مكافحة الفساد بالمممكة العربية السعكدية في أداء دكرىا الرقابي.الكطنية ل
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 اسػػػتبانوراسػػػة، حيػػػث قػػػاـ بدعػػػداد التحميمػػػي لتحقيػػػؽ أغػػػراض الد اعتمػػػد الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي

عنيػػػة بمكافحػػػة الفسػػػاد كحمايػػػة ( شػػػخص مػػػف العػػػاممكف باألقسػػػاـ الم92الكتركنيػػػة أجػػػاب عمييػػػا )

( 350% مػف مجتمػع الدراسػة البػالغ )26الفسػاد، كىػك مػا يشػكؿ  ة بالييئة الكطنيػة لمكافحػةاىنز ال

 شخصان. 

ت الحككميػػة يعػػد التحػػدم الرئيسػػي تطبيػػؽ الشػػفافية فػػي المعػػامال أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف عػػدـ

 كد%، يمييػػػا عػػػدـ كجػػػ80مكافقػػػة بمغػػػت الػػػذم يكاجػػػو قيػػػاـ الييئػػػة الكطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد بنسػػػبة 

%، كيمييا في المرتبة الثالثػة كجػكد نقػص فػي 67الحككمية بنسبة  عامالت الكتركني مع الجياتت

%. كأظيػػرت 65كجكدىػػا فػػي نظػػاـ الييئػػة بنسػػبة مكافقػػة بعػػض الصػػالحيات التػػي مػػف المفتػػرض 

عمميػػات الفسػػاد التػػػي  الدراسػػة أف تضػػخـ تكػػاليؼ المشػػػاريع الحككميػػة بطريقػػة مشػػبكىة مػػػف أكثػػر

بينمػػػػا احتمػػػػت أسػػػػاليب االحتيػػػػاؿ فػػػػي المشػػػػاريع  %،74بنسػػػػبة مكافقػػػػة تصػػػػؿ إلػػػػى ة يئػػػػتكاجػػػػو الي

تؿ اختالس الماؿ كاستغالؿ الممتمكػات العامػة %، كاح72كالتعامالت المرتبة الثانية بنسبة مكافقة 

الظػػركؼ االقتصػػادية %. كمػػا أظيػػرت الدراسػػة أف الفقػػر ك 66المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة مكافقػػة بمغػػت 

%، يمييػا ضػعؼ الركاتػب كالمزايػا 45اد بنسبة مكافقػة أكثر األسباب المؤدية لمفسك ى كاالجتماعية

%، كاحتػػػػػؿ كجػػػػػكد قيػػػػكد عمػػػػػى األجيػػػػػزة 31قػػػػة الكظيفيػػػػة لػػػػػدل القطاعػػػػات الحككميػػػػػة بنسػػػػػبة مكاف

 %.29اإلعالمية المرتبة الثالثة بنسبة مكافقة 

رة كضػػػع آليػػػة لػػػربط ك ر ضػػػبليػػػا الدراسػػػة فقػػػد أكصػػػى الباحػػػث كبنػػػاء عمػػػى النتػػػائج التػػػي تكصػػػمت 

المشاريع الحككمية مع الييئة الكطنية لمكافحة الفساد لتسييؿ عمميا في مراقبػة كمتابعػة المشػاريع 

 ة الحككمية مف خالؿ التنسيؽ مع الجيات العميا كالجيات المختصة.كاألجيز 

رم داإلالحككميػػػػة فػػػي الحػػػػد مػػػف الفسػػػػاد ا ( بعنػػػػكاف " أثػػػر أجيػػػػزة الرقابػػػة2013دراسػػػة الطراكنػػػة )

 كالمالي في األردف"
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أجيزة الرقابػة الحككميػة فػي الحػد مػف الفسػاد اإلدارم كالمػالي 

تعػػرؼ عمػػى أشػػكاؿ الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي الشػػائعة لػػدل مػػكظفي القطػػاع العػػاـ فػػي األردف مػػف كال

 ة الحككمية. كظفي أجيزة الرقابكجية نظر م

 اسػػػتبانةيمػػػي لتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة، حيػػػث قػػػاـ بتطػػػكير الكصػػػفي التحمج نياعتمػػػد الباحػػػث المػػػ

مشاركة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية ( مشاركان ك 372كزعت عمى عينة الدراسة كالتي بمغ حجميا )

ردف )كزارة م تكػكف مػف جميػع العػامميف فػي أجيػزة الرقابػة الحككميػة فػي األمف مجتمع الدراسػة الػذ

 الفساد، ديكاف المحاسبة(.ة فحالمالية، ىيئة مكا

كقػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف تصػػػػكرات المبحػػػػكثيف ألشػػػػكاؿ الفسػػػػاد اإلدارم الشػػػػائعة )التسػػػػيب 

الػػػػػكظيفي كالكسػػػػػاطة كاالبتػػػػػزاز كالرشػػػػػكة( جػػػػػاءت بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة، كمػػػػػا أف تصػػػػػكرات كاإلىمػػػػػاؿ 

ضػػػػرائب الف لتيػػػػرب مػػػػف دفػػػػع الرسػػػػـك كالتيػػػػرب مػػػػسػػػػاد المػػػػالي الشػػػػائعة االمبحػػػػكثيف ألشػػػػكاؿ الف

جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة. كمػػا أظيػػرت الدراسػػة أف ىنػػاؾ أثػػر لرقابػػة األجيػػزة  كاالخػػتالس كالتزكيػػر(

ؿ الفسػػػاد اإلدارم )التسػػػيب كاإلىمػػػاؿ الػػػكظيفي كالكاسػػػطة كاالبتػػػزاز الحككميػػػة فػػػي الحػػػد مػػػف أشػػػكا

مػػف  كؿكشػػي الحػػد مػػف االخػػتالس كالتزكيػػر( كالرشػػكة(، كأف ىنػػاؾ أثػػر لرقابػػة األجيػػزة الحككميػػة فػػ

كعػػدـ كجػػكد أثػػر لرقابػػة األجيػػزة الحككميػػة فػػي الحػػد مػػف التيػػرب مػػف دفػػع أشػػكاؿ الفسػػاد المػػالي، 

 سكـ(.الضرائب كالتيرب مف دفع الر 

كبناءن عمى ما تكصمت إليو نتائج الدراسة؛ أكصى الباحث بضركرة العمؿ عمى تحديث التشريعات 

 المفسديف.لمحاسبي لتضيع الفرصة عمى كام إجراءات العمؿ الرقابي كاإلدار كالقكانيف، كتطكير 

حاربػة ( بعنكاف "مدل فاعميػة قػكانيف كتشػريعات ديػكاف المحاسػبة الميبػي فػي م2013دراسة زكرم )

 الفساد المالي كاإلدارم بالمؤسسات كالشركات العامة"
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ريعات التػػػػي تػػػػنظـ عمػػػػؿ ديػػػػكاف ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدل فاعميػػػػة القػػػػكانيف كالتشػػػػ

 بالمؤسسات كالشركات العامة.  كاإلدارمالمالي  ة الميبي في محاربة الفسادسبحاالم

غراض الدراسة، حيث قاـ بدعػداد اسػتبياف لجمػع اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أ

راجعيف العػػامميف بػػديكاف ( مػػف المػػ66بيانػػات األكليػػة، تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة الدراسػػة التػػي تبمػػغ )ال

 مدينة طرابمس.ب بةالمحاس

العامػػة  اإليػػراداتتكصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف عػػدـ متابعػػة تحصػػيؿ الضػػرائب كالرسػػـك كسػػائر 

المػػالي بالشػػركات كالمؤسسػػات العامػػة. كمػػا بينػػت كامػػؿ التػػي تزيػػد مػػف الفسػػاد يعتبػػر مػػف أكثػػر الع

الالزمة التي يجػب  تاإلجراءاالميبي ال تحتكم عمى  الدراسة أف قكانيف كتشريعات ديكاف المحاسبة

 الرقابة االلكتركنية. إجراءأف يقـك الديكاف مف أجؿ 

حث بضركرة تبني كتطبيػؽ المعػايير الدكليػة كبناءن عمى ما تكصمت إليو نتائج الدراسة؛ أكصى البا

 حككمية مف أجؿ رفع كفاءة رقابة ديكاف المحاسبة الميبي الحالية.لمرقابة ال

فػػي اكتشػػاؼ حػػاالت الفسػػاد  مػػدل مسػػؤكلية المػػدقؽ الخػػارجي" ( بعنػػكاف2014دراسػػة شػػفا عمػػرم )

 المالي في الشركات المساىمة العامة األردنية"

قؽ الخػػػارجي فػػػي اكتشػػػاؼ حػػػاالت الفسػػػاد ؼ عمػػػى مػػػدل مسػػػؤكلية المػػػدىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػر 

 فػػػير المػػػدراء المػػػالييف كالعػػػامميف المػػػالي فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػ

إلضػػػافة إلػػػى مػػػدققيف الحسػػػابات الخػػػارجييف كالعػػػامميف فػػػي مكاتػػػب لشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة باا

 التدقيؽ. 

 اسػتبانواض الدراسة، حيث قاـ ببناء كتطػكير صفي التحميمي لتحقيؽ أغر اعتمد الباحث المنيج الك 

الشػركات  فيف ف مف المدراء المالييف العامميكزعت عمى عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة المتكك 

باإلضػػافة لمػػدققيف الحسػػابات الخػػارجييف كالعػػامميف فػػي مكاتػػب تػػدقيؽ الحسػػابات المسػػاىمة العامػػة 
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، كتػػػـ اسػػػػترداد اسػػػتبانة( 120سػػػاىمة كمكتػػػب تػػػدقيؽ، كقػػػػد تػػػـ تكزيػػػع )( شػػػركة م346كعػػػددىـ )

 صالحة التحميؿ اإلحصائي. استبانة( 112)

األردف حػػػكؿ قي الحسػػػابات الخػػارجييف فػػي دقمػػ الدراسػػة إلػػػى أف ىنػػاؾ إدراؾ لػػدلتكصػػمت نتػػائج 

الػدكلي رقػـ مسؤكليتيـ عف اكتشاؼ الفساد المالي كتطبػيقيـ اإلجػراءات الػكاردة فػي معيػار التػدقيؽ 

تجػػػاه أصػػػحاب  مسػػػئكال(، باإلضػػػافة إلػػػى كجػػػكد تكجػػػو عػػػاؿ لػػػدل المػػػدققيف لجعػػػؿ المحقػػػؽ 240)

ف كاف ىناؾ عمػى  قؽ بػأداء مسػؤكليتو المينيػةمػدالمشاكؿ كمعكقػات تػؤثر عمػى قيػاـ  المصمحة، كا 

 الكجو المطمكب.

مػػدقؽ بػػالتخطيط كبنػػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج الدراسػػة؛ أكصػػى الباحػػث بضػػركرة أف يقػػكـ ال

تزيد خطر التحريؼ المادم كالناتج لعممية التدقيؽ مستخدما الشؾ الميني خاصة في األمكر التي 

ماديػة ناتجػة عػػف  تحريفػاتاإلدارة لخطػر احتمػػاؿ  يـقيػد المػالي، كالحصػكؿ عمػػى فيػـ التعػف الفسػا

لمكقايػة مػف األخطػاء، الفساد المالي ككذلؾ لفيـ النظاـ المحاسػبي كنظػاـ الرقابػة الػداخمي المطبػؽ 

كعنػػد اكتشػػاؼ المػػدقؽ بػػأف ىنػػاؾ فسػػاد مػػالي يتكجػػب عميػػو إبػػالغ اإلدارة كاألفػػراد المخػػكليف بحكػػـ 

كجػػب عمػػى المػػدقؽ االمتثػػاؿ ي تخضػػع ليػػا الشػػركة. كمػػا يتلتػػا ركة كالسػػمطات اإلشػػرافية العميػػاالشػػ

 لتكقعات المجتمع المالي بضركرة مسؤكليتو عف اكتشاؼ الخطأ أك الغش.

( بعنػػكاف "الحككمػػة المؤسسػػاتية كدكرىػػا فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي 2014اسػػة زاىػػر كآخػػركف )ر د

 صة في سكرية"خاالالمصارؼ: دراسة آلراء عينة مف مكظفي المصارؼ كاإلدارم في 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل التػػػزاـ المصػػػارؼ الخاصػػػة فػػػي سػػػكرية بمبػػػادئ كآليػػػات 

عرؼ عمى مدل مساىمة ىػذه اآلليػات فيمػا لػك تػـ تطبيقيػا فػي الحػد مػف الحككمة المؤسساتية، كالت

 لمصرفي الخاص في سكرية.في القطاع ا كاإلدارمالفساد المالي 
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 اسػػتبانةحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة، حيػػث قػػامكا بدعػػداد كصػػفي التحميمػػي لتالج اعتمػػد البػػاحثيف المػػني

دارة، المػػػديريف التنفيػػػذييف، ( مفػػػردة مػػػف أعضػػػاء مجػػػالس اإل73كزعػػػت عمػػػى عينػػػة بمػػػغ حجميػػػا )

قميديػة خاصػػة مػػف مصػػارؼ ت 7ف الػػداخمييف فػػي مصػرفيف إسػػالمييف كالمػديريف المػػالييف، المػراجعي

إسػػالمية، كتػػـ ( مصػػارؼ 3( مصػػرفان تقميػػديان ك)11عػػددىا ) لغبػػاالمصػػارؼ العاممػػة فػػي سػػكرية كال

 صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. استبانة( 66استرداد )

مػػػالي كاإلدارم يعتبػػػر مػػػف أبػػػرز التحػػػديات التػػػي تكاجييػػػا إلػػػى أف الفسػػػاد ال كقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػة

األطراؼ ض بعتغميب مصمحة  إلىية نمكىا كتطكرىا، باإلضافة المؤسسات، كالتي تحد مف إمكان

سمبية كبير عمى مستكل المؤسسة كالمجتمع ككؿ. كبينػت الدراسػة  آثار إلىمى غيره، مما يؤدم ع

داخػػػػؿ القطػػػاع المصػػػػرفي الخػػػاص فػػػػي  كاإلدارمنتشػػػار الفسػػػػاد المػػػالي أف ىنالػػػؾ محدكديػػػة فػػػػي ا

د مػػػف أكثػػػر القطاعػػػات رقابػػػة فػػػي سػػػكرية كتعػػػدد سػػػكرية، كمػػػا أف القطػػػاع المصػػػرفي الخػػػاص يعػػػ

دراسػػػة كجػػػكد عالقػػػة ارتبػػػاط بػػػيف تطبيػػػؽ التػػػي تمػػػارس ىػػػذا الػػػدكر عميػػػو، كمػػػا أظيػػػرت الت يػػػاالج

 المصارؼ الخاصة السكرية.ي ف كاإلدارمالحككمة كالحد مف الفساد المالي 

ة الحككمػػة فػػي كبنػػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج الدراسػػة؛ أكصػػى البػػاحثيف بضػػركرة نشػػر ثقافػػ

المجتمػع إف ـ كمنظمػات المجتمػع المػدني، فػدذا مػا أدرؾ العػالمجتمع، كذلؾ مف خػالؿ كسػائؿ اإل

د يحػػاكؿ أف يسػػمب الحككمػػة تمثػػؿ لػػو خػػط الػػدفاع األكؿ كالحصػػف المنيػػع ضػػد أم فسػػاد أك إفسػػا

رسػاءالمجتمع ثركاتو كأمكالو كمكاسبو، فانو سػكؼ يػدعـ تطبيقيػا  يػا، كعميػو قكاعػدىا كالػدفاع عن كا 

ميػػة يا الحككمػػة، كيتػػكلى ميمػػة إعػػداد بػػرامج إعالضػػابقأكصػػى البػػاحثيف باسػػتحداث مركػػز يعنػػى 

 كتدريبية لترسيخ ثقافة الحككمة في سكرية.

ة الفسػػاد المػػالي لمشػػركات أثػػر الحاكميػػة المؤسسػػية فػػي مكافحػػ( بعنػػكاف "2015دراسػػة الكيالنػػي )

 ر المدققيف الداخمييف كالخارجييف"الصناعية المدرجة في بكرصة عماف مف كجية نظ
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عػػرؼ عمػػى أثػػر الحاكميػػة المؤسسػػية، كالشػػفافية كاإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات لػػى التإ سػػةىػػدفت الدرا

صػناعية المدرجػة فػي بكرصػة عمػاف مػف كجيػة المحاسبية في الحد مف الفساد المػالي لمشػركات ال

 نظر المدققيف الداخمييف كالخارجييف.

كػأداة  اسػتبانةحػث باالاعتمد الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي لتحقيػؽ أغػراض الدراسػة، فقػد أعػد 

( مػػػف مػػػدققي الحسػػػابات 100لجمػػػع البيانػػػات األكليػػػة، تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )

د ( مف مدققي الحسابات الخػارجييف، تػـ اسػتردا100منيا، ك) استبانة( 90استرداد )الداخمييف، تـ 

 اسة.در ال( استبانة منيا، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية مف مجتمع 91)

أظيػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة أنػػػػو ال يكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي آراء المػػػػدققيف الخػػػػارجييف 

يػة المؤسسػية فػي الحػد مػف الفسػاد المػالي. كمػا أظيػرت أنػو ال يكجػد كالداخمييف حكؿ تػأثير الحاكم

ت كقػػػالالكػػػافي فػػػي  كاإلفصػػػاحإحصػػػائية لمقكاعػػػد كاألنظمػػػة التػػػي تعتػػػرؼ بالشػػػفافية  أثػػػر ذك داللػػػة

 سب، في الحد مف الفساد مف كجية نظر المدققيف الداخمييف كالخارجييف.المنا

اح صػػى الباحػػث بضػػركرة االلتػػزاـ بالشػػفافية كاإلفصػػكبنػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج الدراسػة؛ أك 

ة، ممػػا يسػػمح بتقيػػيـ درجػػة الفسػػاد فػػي الشػػركات، كمػػف ثػػـ تحميػػؿ عػػف المخػػاطر الجكىريػػة المتكقعػػ

 ه.ار أسبابو كآث

الفسػػاد المػػالي ( بعنػػكاف "دكر نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي تشػػخيص حػػاالت 2015دراسػػة الكػػركم )

 لصناعية المدرجة في بكرصة عٌماف"عمى الشركات اراسة ميدانية )كاقع كمعكقات(: د

ظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي تشػػػخيص حػػػاالت الفسػػػاد المػػػالي فػػػي ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى بيػػػاف دكر ن

عمى المدرجة في بكرصة عٌماف، مف خالؿ التعرؼ عمى العكامؿ التي تساعد ة عيالشركات الصنا

تحد مف قدرة ىذا النظاـ في تشخيص حاالت  انتشار ظاىرة الفساد المالي، كتحديد المعكقات التي

 الفساد المالي. 
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 ةداكػأ اسػتبانةيج الكصػفي التحميمػي لتحقيػؽ أغػراض الدراسػة، فقػد أعػد الباحػث اعتمد الباحث المن

( مػػػف المػػػديريف المػػػالييف 861لجمػػػع البيانػػػات األكليػػػة، تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )

ي بكرصػػة عمػػاف، تػػـ اختيػػارىـ شػػركة صػػناعية مدرجػػة فػػ 66يف فػػي كالمحاسػػبيف كالمػػدققيف الػػداخمي

 منيـ صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. استبانة( 848بطريقة العينة العشكائية، كتـ استرداد )

ائج الدراسػػة كجػػكد معكقػػات تحػػد مػػف قػػدرة نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي تشػػخيص حػػاالت نتػػت أظيػػر 

يجػػػابي لنظػػػاـ فػػػي بكرصػػػة عٌمػػػاف، ككجػػػكد دكر إ فػػػي الشػػػركات الصػػػناعية المدرجػػػة الفسػػػاد المػػػالي

الرقابة الداخميػة فػي تشػخيص حػاالت الفسػاد المػالي فػي الشػركات الصػناعية المدرجػة فػي بكرصػة 

بػػيف آراء الفئػػات المشػػمكلة  إحصػػائيةعػػدـ كجػػكد فركقػػات معنكيػػة ذات داللػػة  ضػػان عٌمػػاف، كبينػػت أي

قابػة الداخميػة فػي المحاسػبيف( حػكؿ دكر نظػاـ الر  لمالييف، المدققيف الداخمييف،بالدراسة )المديريف ا

 تشخيص حاالت الفساد المالي في تمؾ الشركات محؿ الدراسة.

التػػي ى الباحػػث بضػػركرة احتػػكاء بعػػض العكامػػؿ كصػػأ كبنػػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج الدراسػػة؛

الداخميػػة فػػي  كر الػػذم يقػػكـ بػػو نظػػاـ الرقابػػةتسػػاعد عمػػى انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي، كدعػػـ الػػد

سػػاد المػػالي فػػي الشػػركات الصػػناعية المدرجػػة فػػي بكرصػػة عٌمػػاف، مػػف خػػالؿ تشػػخيص حػػاالت الف

المعكقػػات التػي تحػد مػػف قدرتػو فػي تشػػخيص ة افػإيػالء األىميػة لػػو مػف قبػؿ اإلدارة العميػػا كتػذليؿ ك

 حاالت الفساد المالي.

 و نظر دراسة ميدانية"الفساد اإلدارم: أسبابو كعالج( بعنكاف "2015دراسة العتيبي )

األخالقيػة  –ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ أسباب الفساد اإلدارم المتعمقة باألبعاد )الفكرية 

جيػػػة نظػػػر القيػػػادات األكاديميػػػة بجامعػػػة نجػػػراف، كالتعػػػرؼ عمػػػى ك  مػػػفالقانكنيػػػة(  –التنظيميػػػة  –

عػزل لممتغيػرات )طبيعػة العمػؿ اسػتجابات عينػة الدراسػة التػي تالفركؽ ذات الداللة اإلحصائية فػي 

 الجنس(. –التخصص  –
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اعتمػد الباحػث المػػنيج الكصػفي التحميمػػي لتحقيػؽ أغػراض الدراسػػة، حيػث اسػػتخدـ االسػتبانة كػػأداة 

( عضػػكان مػػف عمػػداء الكميػػػات 94البيانػػات، تػػـ تطبيقيػػػا عمػػى عينػػة الدراسػػة البالغػػػة )ع جمػػأكليػػة ل

 اـ العممية بجامعة نجراف.مساندة كككالئيـ كرؤساء األقسكالعمادات ال

كقد تكصػمت الدراسػة إلػى أف أكثػر أسػباب الفسػاد ذات العالقػة بالبعػد الفكػرم ىػي: ضػعؼ الػكعي 

دارم، ثـ قمة تػدريب المػكظفيف عمػى ميػارات الثقافػة التنظيميػة، اإلد بالنتائج التي يؤدل إلييا الفسا

خالقػي الفسػاد ذات العالقػة بالبعػد األكية الفكرية. كأف أكثر أسباب ثـ ضعؼ االىتماـ بحماية المم

ىي: شيكع المجامالت كالمنافع المتبادلة، ثـ شيكع المحسكبية االجتماعية، ثـ نػدرة تػكافر مصػادر 

افية فػػػي كػػػؿ مؤسسػػػة، كمػػػا أف أقػػػؿ أسػػػباب الفسػػػاد اإلدارم المتعمقػػػة بالبعػػػد شػػػفالإعالميػػػة تتسػػػـ ب

الديني  معاش، ثـ انخفاض مستكل الكازعارض بيف قيـ الشخص كالكاقع الاألخالقي ىي: كجكد تع

لدل بعض العػامميف، ثػـ ضػعؼ ثقافػة النزاىػة فػي أكسػاط العػامميف. كأف أكثػر أسػباب الفسػاد ذات 

ي ىػي: انتشػار ظػاىرة النفػاؽ اإلدارم، ثػـ تقػديـ العالقػات االجتماعيػة عمػى يمػنظالعالقة بالبعػد الت

اإلدارم المتعمقػػة إلدارم كأف أقػػؿ أسػػباب الفسػػاد ثػػـ الػػركتيف الػػذم يعيػػؽ العمػػؿ االمػػكائح كاألنظمػػة، 

بالبعد التنظيمي ىي: ضعؼ الخطػط التػي تحػد مػف البطالػة، ثػـ نػدرة كجػكد ىياكػؿ تنظيميػة تحػدد 

ة، فحجب المشػاركة المجتمعيػة فػي التنظػيـ اإلدارم. كأف أكثػر أسػباب الفسػاد ذات دقب المسئكليات

ات، ثػـ ضػعؼ العقكبػات معايير عادلة الختيػار القيػاد د القانكني ىي: محدكدية تكافرالعالقة بالبع

التػػي تقػػع عمػػى الفاسػػديف إداريػػان، فالحصػػكؿ عمػػى مكافػػأة أعمػػاؿ إضػػافية دكف مزاكلتيػػا. كأف أقػػؿ 

سػػاد اإلدارم المتعمقػػة بالبعػػد القػػانكني ىػػي: التزكيػػر فػػي مسػػتندات رسػػمية، ثػػـ محدكديػػة لفا أسػػباب

قانكنيػػػة فػػػػي بعػػػػض سػػػػمطات التنفيذيػػػة فكجػػػػكد ثغػػػػرات طات الرقابيػػػػة كالقضػػػائية عػػػػف الفصػػػؿ السػػػػم

األنظمػػة اإلداريػػػة. كمػػػا أظيػػػرت الدراسػػة أنػػػو ال يكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطي 

نػػة الدراسػػة تبعػػان لممتغيػػرات )طبيعػػة العمػػؿ، نػػكع التخصػػص، الجػػنس( حػػكؿ عيت درجػػات اسػػتجابا
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تفػاؽ العػػاـ بػػيف كالقانكنيػػة، ممػػا يػدؿ عمػػى اال لفكريػة كاألخالقيػػة كالتنظيميػةأسػباب الفسػػاد اإلدارم ا

 مختمؼ فئات عينة الدراسة عمى سمبية الفساد اإلدارم.

رة بمػكرة مجمكعػة مػف الخطػط كالبػرامج رك بضػكبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة؛ أكصى الباحػث 

كبية االجتماعية كتحد مف النفاؽ اإلدارم د مف شيكع المجامالت كالمنافع المتبادلة كالمحسالتي تح

 الجتماعية عمى المكائح كاألنظمة.كتقديـ العالقات ا

فػػي  دارمإلكا( بعنػػكاف "دكر المحاسػػػػػبة القضػػػائية فػػي مكافحػػة الفسػػاد المػػالي 2016دراسػػة كككػػك )

 السكداف"

افحة عممية الفسػاد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر آليات كتقنيات المحاسبة القضائية في مك

 إبػراز إلػىالمالي كاإلدارم كلمعرفة طبيعة الخدمات التي تكفرىا المحاسبة القضائية باإلضافة إلى 

ة بػػػي لتطبيػػػؽ المحاسػػػبريتجدكرىػػػا فػػػي تطػػػكير النظػػػاـ المحاسػػػبي كمحاكلػػػة بنػػػاء نمػػػكذج محاسػػػبي 

 القضائية في السكداف. 

راض الدراسة، كقد استخدـ االستبياف في جمػع اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أغ

( مفػػػردة المػػػكظفيف فػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة 135البيانػػػات األكليػػػة مػػػف عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )

 اإلداريػػةكىيئػػة الرقابػػة  فلييالمػػاجيػػة كالمػػدراء ار لخكمكاتػػب المراجعػػة الداخميػػة كمكاتػػب المراجعػػة ا

ة العينة العشكائية الطبقية كذلؾ لتجانس المجتمعات كديكاف المراجع العاـ، حيث تـ استخداـ طريق

 صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. استبانة( 120المبحكثة، كتـ استرداد )

قضػائية تطبيػؽ المحاسػبة الف بػي إحصػائيةتكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللػة  

الحد مف الفساد  إلىئية يؤدم كالحد مف الفساد المالي، كما تبيف أف تطبيؽ آليات المحاسبة القضا

المحاسػػػػبة  أسػػػػاليب إتبػػػػاعالمػػػػالي كاإلدارم، كمػػػػا أف المحاسػػػػبة القضػػػػائية تسػػػػاعد فػػػػي الحػػػػد مػػػػف 

ائية كالحد يات المحاسبة القضآلؽ بيف تطبي إحصائية، كما تبيف كجكد عالقة ذات داللة اإلبداعية
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اء نمكذج محاسبي تجريبي مقتػرح كالعمميات. كما تكصمت الدراسة إلى بن األرباحمف سياسة إدارة 

 لضبط األداء المالي كالحد مف الفساد المالي كاإلدارم، يتككف مف:

 افكدأىػػػداؼ كمعػػػايير محاسػػػبية كمتطمبػػػات أساسػػػية لتطبيػػػؽ نمػػػكذج المحاسػػػبة القضػػػائية فػػػي السػػػ

 المالية. لمكشؼ عف الجرائـ

عمؿ معيػار محمػي لممحاسػبة  أسس كدعائـ كمتغيرات محاسبية كقانكنية يعمؿ عمييا النمكذج مثؿ

صدار تشريعات كزارية لتطبيؽ المحاسبة القضائية.  القضائية كا 

ف ضػمت المجاالت التي يعمؿ فييػا النمػكذج كأسػاليب المراجعػة التفاعميػة كالبعديػة كالتشػريعية التػي 

 أثناء تنفيذ النمكذج. إتباعياكاإلجراءات التي تـ تطبيؽ النمكذج، 

ليػػو نتػائج الدراسػػة؛ أكصػى الباحػػث بضػػركرة تطبيػؽ المحاسػػبة القضػػائية كبنػاء عمػػى مػا تكصػػمت إ 

إنشػاء ثقافػة النزاىػة كحفػظ المػاؿ العػاـ لتحقيػؽ الػكالء كاالنتمػاء بػيف الفػرد كالدكلػة،  إلػىالتي تؤدم 

ي التجريبػػػػي المقتػػػػرح، كتطػػػػكير أدكات كآليػػػػات المحاسػػػػبة ؽ النمػػػػكذج المحاسػػػػببيػػػػتطكمػػػػا أكصػػػػى ب

جػػو الفسػػاد الناتجػػة عػػف الممارسػػات المحاسػػبية إلدارة األربػػاح كالمحاسػػبة القضػػائية لمكشػػؼ عػػف أك 

اإلبداعيػػػة، ككضػػػع منػػػاىج عمميػػػة لتػػػدريس طػػػرؽ كشػػػؼ كمعالجػػػة طػػػرؽ الفسػػػاد المػػػالي كاإلدارم 

 كعمميات غسيؿ األمكاؿ.

( بعنػكاف "المحاسػػبة القضػػائية كدكرىػا فػػي الحػػد مػف الفسػػاد المػػالي 2016)ة عػػاـر كآؿ حسػػف اسػدر 

 رم في المممكة العربية السعكدية: دراسة تطبيقية عمى منطقة عسير"كاإلدا

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـك الفساد المالي كاإلدارم كدكر المحاسػبة القضػائية فػي الحػد 

 منو.
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تػػـ  اسػػتبانةلتحميمػػي لتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة، كقػػد قامػػا بدعػػداد المػػنيج الكصػػفي اف ثػػااعتمػػد الباح

( مفػػػردة مػػػف جميػػػع منسػػػكبي الييئػػػات القضػػػائية كأجيػػػزة 60نػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )تكزيعيػػػا عمػػػى عي

 صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. استبانة( 54مكافحة الفساد فرع منطقة عسير، كتـ استرداد )

%( مف جانب المبحكثيف بكجكد دكر لممحاسبة 96سبة )ى كجكد تأكيد بنإلة تكصمت نتائج الدراس

اد المػػػالي كاإلدارم، كيتطمػػػب كجػػػكد قسػػػـ لممحاسػػػبة القضػػػائية لػػػدل القضػػػائية فػػػي الحػػػد مػػػف الفسػػػ

المحاكـ اإلدارية المتخصصة، كأجيزة الرقابػة عمػى المػاؿ العػاـ كىيئػات مكافحػة الفسػاد، كالتحقيػؽ 

 في جرائـ األمكاؿ.

ليػػو نتػػائج الدراسػػة؛ أكصػػى الباحثػػاف بضػػركرة المعرفػػة بالقكاعػػد القانكنيػػة عمػػى مػػا تكصػػمت إ اءبنػػك 

 شريعية لسيكلة عمؿ المحاسب القضائي، كضركرة تدريس المحاسبة القضائية في الجامعات.كالت

( بعنػػكاف "معكقػػات تطبيػػؽ الشػػفافية كالمسػػاءلة فػػي القطػػاع العػػاـ األردنػػي: 2016دراسػػة المجػػالي )

 ميدانية في كزارة األشغاؿ العامة" راسةد

راسػػػػة نحػػػػك معيقػػػػات تطبيػػػػؽ الشػػػػفافية ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى تقػػػػديرات أفػػػػراد عينػػػػة الد

كالمسػػاءلة فػػي القطػػاع العػػاـ بػػاختالؼ المتغيػػرات )الجػػنس، الصػػفة الكظيفيػػة، المسػػتكل التعميمػػي( 

 ختالؼ المتغيرات. ااـ بكسائؿ تعزيز تطبيؽ الشفافية، كالمساءلة في القطاع الع

خدـ االسػتبانة كػػأداة اعتمػد الباحػث المػػنيج الكصػفي التحميمػػي لتحقيػؽ أغػراض الدراسػػة، حيػث اسػػت

أكلية لجمع البيانات، حيث اتبع الباحث أسمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة المككف مػف جميػع 

عينػػة الدراسػػة، تػػـ  ىعمػػ ةاسػػتبان( 205مػػكظفي كزارة األشػػغاؿ العامػػة كاإلسػػكاف، حيػػث تػػـ تكزيػػع )

 منيا صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. استبانة( 188استرداد )

ج الدراسػػة إلػػى أف دكر الشػػفافية كالمسػػاءلة فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي كقػػد تكصػػمت نتػػائ

، (۷۹۳في القطػاع العػاـ فػي األردف، جػاءت بدرجػة مرتفعػة، حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي العػاـ )
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الشػػفافية كالمسػػاءلة فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد اإلدارم فػػي القطػػاع العػػاـ تتمثػػؿ فػػي  رأدكاكأف مػػف أىػػـ 

عالنيػػا لمجميػػػكر، إسػػياميا فػػي ت بسػػػيط إجػػراءات العمػػػؿ فػػي القطػػاع العػػػاـ، ككضػػكح التعميمػػػات كا 

ككضع الشخص المناسب في المكػاف المناسػب، كتعزيػز العدالػة بػيف المػكاطنيف، كتطبيػؽ القػرارات 

ظيػػػرت النتػػػائج أف معيقػػػات تطبيػػػؽ الشػػػفافية كالمسػػػاءلة فػػػي القطػػػاع العػػػاـ فػػػي أة. ك اإلداريػػػة بنزاىػػػ

ظػر مػػكظفي كزارة األشػغاؿ العامػػة كاإلسػػكاف جػاءت بدرجػػة مرتفعػة، حيػػث بمػػغ األردف مػف كجيػػة ن

، كأف مػػف أىػػـ معيقػػات تطبيػػؽ (۷.۹.۳المتكسػػط الحسػػابي العػػاـ اإلجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة )

قطػػاع العػػاـ تتمثػػؿ فػػي: البيركقراطيػػة ككثػػرة اإلجػػراءات الالزمػػة إلنجػػاز لفػػي االشػػفافية كالمسػػاءلة 

فػػي القطػػاع العػػاـ. كأظيػػرت النتػػائج المتعمقػػة بكسػػائؿ تعزيػػز تطبيػػؽ الشػػفافية المعػػامالت الرسػػمية 

كالمساءلة في القطاع العاـ مف كجية نظػر مػكظفي كزارة األشػغاؿ العامػة كاإلسػكاف، أف المتكسػط 

، كأف مف أىـ كسائؿ تعزيز (۷.۷مرتفعان، حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ ) فت كاالعاـ لإلجابا

ساءلة تتمثؿ في إصدار األنظمة كالتشريعات الممزمة بتطبيؽ مبدأ الشفافية كالمساءلة الشفافية كالم

في أجيزة الدكلة، كمػنح الصػالحيات الكافيػة لألجيػزة الرقابيػة فػي الدكلػة، كتفعيػؿ دكر المؤسسػات 

ميػػػة كمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي تعزيػػػز كنشػػػر ثقافػػػة الشػػػفافية كالمسػػػاءلة، كتفعيػػػؿ دكر يلتعما

 ركة التفاعمية بيف األجيزة الرقابية في القطاع العاـ.المشا

كبنػػػاء عمػػػى مػػػا تكصػػػمت إليػػػو الدراسػػػة؛ أكصػػػى الباحػػػث بضػػػركرة كضػػػع االسػػػتراتيجيات المناسػػػبة 

شػػفافية فػػي مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ مػػف خػػالؿ لة كالمتغمػػب عمػػى انخفػػاض مسػػتكل تطبيػػؽ المسػػاءل

دخاؿ التغييرات بشكؿ جزئي،   لضماف التأييد ككسر المقاكمة ليذه التغييرات.التغيير التدريجي كا 

( بعنػػػكاف "دكر المحاسػػػبة القضػػػائية فػػػي الكشػػػؼ كالحػػػد مػػػف الفسػػػاد المػػػالي: 2017دراسػػػة منػػػكخ )

 دراسة ميدانية في ىيئة النزاىة العراقية"
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دراسػػة إلػػى معرفػػة دكر المحاسػػبة القضػػائية فػػي الكشػػؼ الحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي، ككػػذلؾ الت ىػػدف

بػػراز دكر المحاسػػبة القضػػائية فػػي التعػػرؼ ع مػػى المحاسػػبة القضػػائية مػػف حيػػث النشػػأة كالمفيػػكـ، كا 

الكشؼ عف الفساد المالي، ككػذلؾ تحديػد األسػاليب االحتياليػة المتسػببة فػي حػاالت الفسػاد المػالي 

آليات كأدكات المحاسبة القضائية التي تساعد الشركات أك المؤسسات في اكتشاؼ قضػايا د ديكتح

 المالي. الفساد

كزعػت عمػى  اسػتبانةكقػد صػمـ  اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أغػراض الدراسػة،

بطريقػػػة ـ رى( مفػػػردة المػػػكظفيف العػػػامميف فػػػي ىيئػػػة النزاىػػػة، تػػػـ اختيػػػا120عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )

 العينة الطبقية.

مػػػف المجػػػاالت كالتػػػي  تكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف المحاسػػػبة القضػػػائية تغطػػػي مسػػػاحة كاسػػػعة

تحتاج إلى مجمكعة متعددة مف التخصصات كالخبرة التي تسيـ في تعزيز األحكاـ القضائية، مف 

كػكف ضػمف األدلػة ت أفخالؿ تكفير معمكمات مالية كغيػر ماليػة ذات طبيعػة تحميمػو كقػدرتيا عمػى 

جػػراءاتالتػػي تػػديف المتيمػػيف فػػي القضػػايا الماليػػة، كبينػػت نتػػائج الدراسػػة أف مجػػاالت  كالمعػػارؼ  كا 

 كالخبرات كالميارات لممحاسب القضائي تحد مف مظاىر الفساد المالي. 

كبنػاء عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو الدراسػػة مػػف نتػائج؛ أكصػػى الباحػػث بضػػركرة زيػػادة الػػكعي بالمحاسػػبة 

جراءاتيػػاة فػػي البيئػػة العراقيػػة كتحديػػد أىميتيػػا كأسػػاليبيا ئيضػػاالق فػػي فػػض المنازعػػات كالػػدعاكل  كا 

كاالىتمػػاـ بكجػػكد تشػػريع أك جيػػة ممزمػػة بتنميػػة ميػػارات كخبػػرات المحاسػػب القضػػائي،  قضػػائية،ال

كمينػػة جديػػدة فػػي المحاسػػبة، إنشػػاء كحػػدة المحاسػػبة القضػػائية فػػي كػػؿ مػػف المحػػاكـ كىيئػػة النزاىػػة 

، لمراقبػة العمميػػات الماليػػة التػي تكػػكف محػػؿ فالعمػػكميييػة كالبنػػؾ المركػػزم كمكاتػب المفتشػػيف قعراال

ؾ أك محؿ التحقيؽ بالتنسيؽ مع الدكائر الرقابية األخػرل كاالسػتفادة مػف تجػارب الػدكؿ المتقدمػة ش

 في مكاجية كالحد مف مظاىر الفساد المالي .
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القضػػائية كدكرىػػا فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي  ةاسػػب( بعنػػكاف " "المح2017دراسػػة عبػػد الػػرحمف )

" كاإلدارم: دراسة ميدانية عمى عينة مف المصارؼ  السكدانية بكالية الخرطـك

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى مفيػػـك كأىميػػة كأىػػداؼ المحاسػػبة القضػػائية، كالكقػػكؼ عمػػى مفيػػـك 

 المالي. دفساالفساد المالي، كدكر إجراءات المحاسبة القضائية في الحد مف ال

تبانة اعتمػػدت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة، حيػػث اسػػتخدمت االسػػ

كػػأداة أكليػػة لجمػػع البيانػػات، كتمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة فػػي بنػػؾ الخرطػػـك كالبنػػؾ السػػكداني الفرنسػػي، 

كظيفيػػة، لت ا( مفػػردة تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة تتناسػػب مػػع المسػػميا61كقػػد تػػـ تكزيػػع االسػػتبياف عمػػى )

 %.100فيما بمغت نسبة االسترداد 

إحصػائية بػيف البيانػات كاألدلػة الماديػة التػي كتكصمت نتػائج الدراسػة إلػى كجػكد عالقػة ذات داللػة 

تكفرىػػػا المحاسػػػبة القضػػػائية لمعدالػػػة كالحػػػد مػػػف ظػػػاىرة الفسػػػاد المػػػالي، كسػػػاعد اسػػػتخداـ معمكمػػػات 

لماليػػة كالحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي، كأف معمكمػػات اات المحاسػػبة القضػػائية كأدلػػة لمفصػػؿ فػػي المنازعػػ

 الختبارات القضائية كدعـ الرقابة المانعة.المحاسبة القضائية ساعد في تغيير النتائج كا

كبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج؛ أكصت الباحثة بضركرة كضػع المحاسػبة القضػائية 

طارىا النظرم ضمف مقررات المحاسبة بالجامع لسكدانية، كضركرة التأىيػؿ العممػي كالمينػي اات كا 

 عمكمات مالية مفيدة لجميع األطراؼ.لممحاسب القضائي ليتمكف مف أداء كاجبو كتقديـ م

( بعنكاف " استخداـ تقنيات المحاسػبة الجنائيػة لمكافحػة الفسػاد المػالي: دراسػة 2017دراسة قمبر )

 اجعي الحسابات بمدينة الزاكية".ر كم تحميمية آلراء عينة مف األكاديمييف كالمحاسبيف

أشػػكالو كأسػػبابو كآثػػاره، كتكضػػيح ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى مفيػػـك الفسػػاد المػػالي ك 

 تقنيات المحاسبة الجنائية المستخدمة لمكافحة الفساد المالي.
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 كقػػػد اعتمػػػدت الباحثػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي لتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة، حيػػػث قامػػػت بدعػػػداد

كيزعت عمى عينػة مػف األكػاديمييف كالمحاسػبيف كمراجعػي الحسػابات بمدينػة الزاكيػة كالػذيف  بانةاست

صػالحة  اسػتبانة( 64( فردان، تـ اختيارىـ بطريقػة العينػة العشػكائية، كتػـ اسػترداد )75بمغ عددىـ )

 لمتحميؿ اإلحصائي.

كافحػػة الفسػػاد المػػالي مػػف مفػػي كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أىميػػة اسػػتخداـ تقنيػػات المحاسػػبة الجنائيػػة  

الدراسػػة، كمػا أف التعمػػيـ  كجيػة نظػر األكػػاديمييف كالمحاسػبيف كمراجعػػي الحسػابات القػػانكنيف محػؿ

المحاسبي الحديث لـ يعد يقتصر عمى العمـك المعركفة كالسائدة بؿ أصػبح يشػمؿ عمػكـ االجتمػاع 

يرىػػػػا مػػػف العمػػػػكـ التػػػػي يمكػػػػف غت ك كالعمػػػـك النفسػػػػية كالقانكنيػػػػة كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاال

 االستفادة منيا في مجاؿ مكافحة الفساد المالي.

ائج التػػػي تكصػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػة؛ أكصػػػػت الباحثػػػػة بضػػػركرة العمػػػػؿ عمػػػػى تعمػػػػيـ كبنػػػاءن عمػػػػى النتػػػػ

المحاسبة الجنائية لما تحققو مػف مزايػا متعػددة فػي مجػاؿ مكافحػة الغػش كالفسػاد المػالي كذلػؾ مػف 

مؤسسػػات التعميميػػة فػػي مجػػاؿ المحاسػػبة كالمراجعػػة مػػف خػػالؿ إضػػافة مػػكاد لع اخػػالؿ التنسػػيؽ مػػ

جديدة  أقساـية ضمف المناىج الدراسية ألقساـ المحاسبة كالمراجعة أك فتح تتعمؽ بالمحاسبة الجنائ

 ليا في مؤسسات التعميـ الجامعي كالعالي.

 :الدراسات األجنبية .1.11.1 
Ayoola (2013) "The Effect of Cashless Policy of Governance on 

Corruption in Nigeria" 

 في نيجريا"" أثر الحاكمية المؤسسية عمى الفساد 
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد مفيػػػـك الفسػػػاد، كالتعػػػرؼ إلػػػى أنكاعػػػو، بكصػػػفو مشػػػكمة معقػػػدة، تيػػػدد 

 الفساد.المجتمع، كما ىدفت إلى دراسة فعالية الحاكمية المؤسسية في الحد مف 
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لباحػث المػػنيج الكصػفي التحميمػػي لتحقيػؽ أغػراض الدراسػػة، حيػث اسػػتخدـ االسػتبانة كػػأداة مػد اتاع

( مكظػػػؼ فػػػي القطػػػاع 100بيانػػػات األكليػػػة، كقػػػد تػػػـ تكزيعػػػو عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )لجمػػػع ال

 الحككمييف، كالمتعاقديف مع الحككمة. كالمسئكليفالمصرفي، 

كاحػػػدة معالجػػػة جميػػػع أنػػػكاع الفسػػػاد، كأف  تراتيجيةإلسػػػ فأنػػػو ال يمكػػػتكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى  

 الفساد البسيط قط، كىك أدنى مستكل مف الفساد. السياسة غير النقدية يمكف ليا أف تقمؿ مف 

كبناء عمى النتائج التي تكصمت ليا الدراسة فقد أكصى الباحث بضركرة معالجة األسباب الجذرية 

تبػػػػاعلنظاميػػػػة، ذكات الجكانػػػب المتعػػػػددة ة كاقػػػػكؿ المتكافلمفسػػػاد؛ عػػػػف طريػػػػؽ كضػػػع الحمػػػػ الػػػػنيج  كا 

يجػاد عقكبػات رادعػة لألفػراد األنسب لمعالجة ىذا الخطر. كىػذا يتطمػب سػف أ ك تعػديؿ التشػريع، كا 

إلعػػادة ىندسػػة العمميػػات، مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا المبتكػػرة؛  إسػػتراتيجيةالفاسػػديف، ككضػػع 

دكران فػػي تمكػػيف المػػكاطنيف بجعػػؿ الحاكميػػة أكتػػر  تػػؤدم كالتػػي سػػكؼ مثػػؿ الحككمػػة اإللكتركنيػػة،

 شفافية.

Moradi et al. (1111) " Affecting factors on administrative corruption 

at general office of tax affairs in east Tehran". 

 "هرانط في المكتب العام لشؤون الضرائب في شرق اإلداريتأثير العوامل المتعمقة بالفساد  "

لفسػاد الفرديػة( عمػى ا –التنظيميػة  –ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى تػأثير العكامػؿ )االقتصػادية 

 اإلدارم، في المكتب العاـ لشؤكف الضرائب شرؽ طيراف. 

ى االسػتبانة كػأداة كما اعتمد عماعتمد الباحثيف المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، 

( 214عمى عينة بسيطة مػف مجتمػع الدراسػة البػالغ عػددىـ ) استبانوزيع بتك  يفلمدراسة فقاـ الباحث

 .اإلحصائي( صالحة لمتحميؿ 196عضك، كاسترد منيا )
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أف العكامؿ االقتصادية كالعكامؿ التنظيمية كالعكامؿ الفردية ليا تػأثير  كقد تكصمت الدراسة إلى أف

 بية في شرؽ طيراف.لضريا لفساد اإلدارم في المكتب العاـ. الشؤكفعمى حدكث ا

Dalhatu (2017) Position of Islam on administrative and financial 

corruption among the staff of ministry of education on the process 

and learning in senior secondary schools Kaduna state". 

وزارة التربية والتعميم وأثرر  عمرى عمميرة ظفي مو اإلسالم من الفساد اإلداري والمالي بين "موقف 

 الية كادونا".التعميم والتعمم في المدارس الثانوية العميا بو 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي بػػيف مػػكظفي كزارة 

 كادكنا شماؿ نيجيريا. اليةبك ة التعميـ كالتعمـ في المدارس الثانكية التربية كالتعميـ كأثره عمى عممي

اعتمػد عمػى االسػتبانة كػأداة كمػا اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسػة، 

طالػب(  2414عمى عينة مف مجتمع الدراسة، البالغ عددىـ ) استبانولمدراسة فقاـ الباحث بتكزيع 

 ية الطبقية.شكائلعالكزارة(، تـ اختيارىـ بطريقة العينة ا مسئكليمف  250ك)

ارة التربيػػػػة بػػػػيف مػػػػكظفي كز  كقػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف ىنػػػػاؾ انتشػػػػار لمفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي

كالتعميـ في كالية كادكنا كيعكد ذلؾ لقمة ركاتب المػكظفيف ممػا يسػبب ليػـ قمػة الرغبػة فػي التػدريس 

في عممية التعميـ كالتعمـ كمة حكال ييتـ بتعميـ أبناؤه كال يتشارؾ مع الكقبكؿ الرشكة، كأف المجتمع 

الثانكية، كما أظيرت النتػائج أف مما يؤدم ذلؾ إلى انتشار الفساد اإلدارم في المدارس الحككمية 

الػػكزارة تتخػػذ عػػدة إجػػراءات لمعالجػػة الفسػػاد اإلدارم بػػيف مػػكظفي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي كادكنػػا، 

 في مجاؿ تخصصاتيـ.عيـ جيب المدرسيف في مجاؿ الجكدة الشاممة، كتشكتدري
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خػػاذ بعػػض التػػدابير بضػػركرة ات كبنػػاء عمػػى النتػػائج التػػي تكصػػمت ليػػا الدراسػػة فقػػد أكصػػى الباحػػث

كبذؿ الجيػكد بشػكؿ متكاصػؿ لمعالجػة الفسػاد اإلدارم بػيف مػكظفي كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي كاليػة 

ف أجػؿ تحسػيف عمميػة يف مػرسة بضركرة انضماـ أكلياء األمكر إلى المدكادكنا، كما أكصت لدراس

 التعميـ كالتعمـ في المدارس الثانكية بكالية كادكنا.

 :راسات السابقةالتعقيب عمى الد. 1.11.1

عػػػد االطػػػالع عمػػػى أدبيػػػات الدراسػػػة كاسػػػتعراض عػػػدد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة كجػػػدت الباحثػػػة أف ب

 لػت بعػض الدراسػػاتتناك سػاد اإلدارم كالمػالي مػػف عػدة نػكاحي، حيػث الدراسػات السػابقة تناكلػت الف

مثػػػػؿ دراسػػػػة  عرضػػػػان ألسػػػػباب كآثػػػػار كطػػػػرؽ مكافحػػػػة الفسػػػػاد المػػػػالي كاإلدارم فػػػػي القطػػػػاع العػػػػاـ،

(، فيمػػػا تناكلػػػت دراسػػػات أخػػػرل العكامػػػؿ التػػػي تػػػؤدم إلػػػى 2015( كالعتيبػػػي )2017الػػػدمنيكرم )

لمجالي سة ا،كما تناكلت دراMoradi et al.(2014)اسة الفساد اإلدارم في القطاع العاـ مثؿ در 

دكر  فيمػا تناكلػػت دراسػػات أخػػرل( معكقػات تطبيػػؽ الشػػفافية كالمسػاءلة فػػي القطػػاع العػػاـ، 2014)

دراسػػػة عمػػػػكاف متغيػػػر كاحػػػد أك اثنػػػػيف فقػػػط فػػػػي الحػػػد مػػػػف الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي حيػػػث تناكلػػػػت 

راسػة كػؿ د( دكر العدالة التنظيمية في الحد مف انتشار الفساد اإلدارم، كىكذا فقد تناكلت 2007)

تناكلت ( التي 2013ة الشمراني )دكر متغير كاحد فقط في الحد مف الفساد اإلدارم كالمالي كدراس

كالكيالنػػي ayoola (2013)كدراسػػتيمػػف عمميػػات الفسػػاد المػػالي، دكر الرقابػػة الماليػػة فػػي الحػػد 

كمػػػػا لي، ( المتػػػػاف تناكلتػػػػا دكر الحككمػػػػة المؤسسػػػػاتية فػػػػي الحػػػػد مػػػػف الفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػا2015)

د كآثار كطػرؽ مكافحػة الفسػاكجكد نقص في الدراسات التي بحثت أسباب انتشار اكتشفت الباحثة 

المالي كاإلدارم في البيئة الفمسطينية بشكؿ خاص، باإلضافة إلػى نػدرة فػي الدراسػات التػي بحثػت 

 .مكضكع الفساد المالي كاإلدارم في القطاع العاـ
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كالمػالي مػف حيػػث مفيكمػو كأسػػبابو  اإلدارمتتنػاكؿ الفسػػاد لسػة كبنػاء عمػى مػػا سػبؽ تػأتي ىػػذه الدرا

 لدكلة فمسطيف، مف كجية نظر العامميف فييا. المؤسسات العامة التابعةكأشكالو في 

 ما تضيفو الدراسة الحالية

كالمػػػالي مػػػف حيػػػث مفيكمػػػو  اإلدارمالفسػػػاد عمػػى المسػػػتكل العممػػػي: لقػػػد تناكلػػػت جانبػػػان جديػػدان فػػػي 

، كبالتػػػالي تعتبػػػر الدراسػػػة الحاليػػػة إضػػػافة عمميػػػة لمكتبػػػة المؤسسػػػات العامػػػة و فػػػيكأسػػػبابو كأشػػػكال

كمػػا أف القػػارئ لمرسػػالة  كالمػػالي، اإلدارمالفسػػاد العمميػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الرسػػائؿ كالدراسػػات 

سػكؼ يكتسػػب معرفػة جديػػدة حػكؿ مفيػػـك الفسػاد اإلدارم كالمػػالي كأسػبابو كأشػػكالو فػي المؤسسػػات 

 العامة.

 عف الدراسات السابقة: الدراسة الحالية يميزما 

تبحػث الفسػاد  لبيئػة المحميػةتطبيقيػا عمػى االتػي يػتـ  عمى حد عمـ الباحثػة األكلىالدراسة  أنيا -

 .الفساد عمى المنظمة كطرؽ مكافحتو كآثار، كالمالي معا اإلدارم

 انة.ستبكأداة لمدراسة بجانب اال تحميؿ مقابالت تميزت الدراسة الحالية باستخداـ -
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 الفصل الثالث
 

 منهجية الدراسة

 التمهيد 1.3

 المؤسسػاتالفسػاد اإلدارم كالمػالي فػي  إلػىثمػة فػي التعػرؼ ف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسػة كالمتمم

االجتماعيػػػة، الحكػػػـ  عمػػػيـ، التنميػػػةالتربيػػػة كالت )الصػػػحة، دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى كزارات" الفمسػػػطينية

تضػػػمف ىػػػذا الجػػػزء مػػػف لديمكغرافيػػػة، كعالقتػػػو بػػػبعض العكامػػػؿ اميػػػؿ، الخ المحمػػػي( فػػػي محافظػػػة

عػػػف األداة كصػػػدقيا تحػػػدث تمػػػع ككػػػذلؾ العينػػػة، أيضػػػان كالمج الدراسػػػة تكضػػػيحان لممػػػنيج المسػػػتخدـ

 .تـ استخدامياية التي مؿ أيضان خطكات البحث كاإلجراءات اإلحصائكثباتيا، كما اشت

 منهج الدراسة 1.1

: الفمسػػػطينيةالمػػػالي فػػػي المؤسسػػػات لمعرفػػػة الفسػػػاد اإلدارم ك  صػػػفيالك ج لمػػػنيسػػػتخدمت الباحثػػػة اا

الحكػػـ المحمػػي( فػػي  االجتماعيػػة، لتنميػػةا التربيػػة كالتعمػػيـ، )الصػػحة، دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى كزارات"

لمالئمتو ليذا النكع مف الدراسات، حيث ييتـ ىذا المنيج بكيفية حدكث الظاىرة،  .محافظة الخميؿ

 كؿ مف البحكث االجتماعية التي تيتـ بالحاضر كالماضي.المنيج ل ىذا اتخاذكيمكف 
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 مجتمع الدراسة 1.1

 )الصػػحة، الخميػػؿ فػػي محافظػػة جميػػع العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة مػػف الدراسػػة مجتمػػع كػػكفت

مكظػػػؼ كمكظفػػػة  (0611كالبػػػالغ عػػػددىـ ) (الحكػػػـ المحمػػػي االجتماعيػػػة، التنميػػػة تعمػػػيـ،التربيػػػة كال

 .(2108،كظفيف العاـديكاف الم) 2108/2109لمعاـ 

 عينة الدراسة 1.1

الختيػػػار العينػػػة بحيػػػث اسػػػتخدمت  ةاإلحصػػػائيباالعتمػػػاد عمػػػى األسػػػس  الدراسػػػةـ اختيػػػار عينػػػة تػػػ

التربيػػػة  )الصػػػحة، التػػػي كزعػػػت عمييػػػا أداة الدراسػػػة، تالػػػكزاراالباحثػػػة العينػػػة القصػػػدية فػػػي تحديػػػد 

شػمؿ الكػـ ت تالػكزارا، كػكف تمػؾ ة الخميػؿحمػي( فػي محافظػالم التنمية االجتماعية، الحكػـ كالتعميـ،

 تمع. ج، كككنيا تقدـ خدمات لكافة فئات الماألكبر مف العامميف

 survey. System  كقد تـ حساب حجـ العينة مف خالؿ نظاـ حساب حجـ العينة

 

 

 

 

 

 

، كتػػـ اسػػتبانة( 310مػػف العينػػة المختػػارة، حيػػث تػػـ تكزيػػع ) امػػت الباحثػػة باختيػػار عينػػة قصػػديةكق

 كالعينة كفقا لمتغير الكزارة. ( يكضح تكزيع مجتمع الدراسة1كالجدكؿ ) استبانة( 248د )استردا
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 توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقا لمتغير الوزارة: (3.1) جدول

 حجم العينة مجتمع الدراسة الوزارة لرقما
 101 600 التربية كالتعميـ 1
 99 800 الصحة 2
 28 162 الجتماعيةية االتنم 3
 20 38 الحكـ المحمي 4

 248 1600 المجموع
 

 خصائص العينة العشوائية.(: 3.1) جدول

 لنسبة المئويةا العدد لمتغيراتا

 الجنس

 %60.5 150 ذكر

 %39.5 98 أنثى

 %100 248 المجمكع

 العمر

 %4 9 سنة فأقؿ 25

 %35 86 سنة 35-26مف 

 %44 110 سنة 45-36مف 

 %17 43 سنة فأكثر 46

 %100 248 جمكعالم

 المؤىؿ العممي

 %2 5 ثانكية عامة فأقؿ

 %7 18 دبمـك

 %73 181 بكالكريكس

 %18 44 سات عميادرا

 %100 248 المجمكع

 المستكل الكظيفي
 %10 24 مدير

 %5 12 نائب مدير
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 لنسبة المئويةا العدد لمتغيراتا

 %24 60 رئيس قسـ

 %4 10 مفتش/مدقؽ

 %47 116 مكظؼ إدارم

 %10 26 لأخر 

 %100 248 المجمكع

 سنكات الخدمة

 %17 42 سنكات فأقؿ 5
6-10 101 41% 

11-15 60 24% 
 %18 45 سنة فأكثر 16

 %100 248 المجمكع

 الكزارة

 %41 101 التربية كالتعميـ
 %40 99 الصحة

 %11 28 الحكـ المحمي
 %8 20 الشؤكف االجتماعية

 %100 248 المجمكع

 

 

 الدراسة حسب الجنس.(: توزيع أفراد عينة 3.1) شكل
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 أفراد عينة الدراسة حسب العمر.(: توزيع 3.1) شكل

 

 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العممي.(: توزيع أفراد 1.1) شكل
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي.3.1) شكل

 

 

 وات الخدمة.ب سن(: توزيع أفراد عينة الدراسة حس3.1) شكل

 

 

 عينة الدراسة حسب الوزارة.(: توزيع أفراد 3.1) شكل
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 أداة الدراسة 1.1

الفمسػطينية:)مفيكمو  المؤسسػاتإلدارم كالمػالي فػي لقيػاس الفسػاد ا اسػتبانةقامػت الباحثػة بدعػداد  

 يػػػةلتنما)الصػػػحة، التربيػػػة كالتعمػػػيـ،  كأسػػػبابو كآثػػػاره كطػػػرؽ مكافحتو("دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى كزارات

إلى األدب التربكم كالدراسات السابقة،  باالستناد ظة الخميؿ.االجتماعية، الحكـ المحمي( في محاف

 ميف:بمجمميا مف قس االستبانةكقد تككنت 

 ذا القسـ عمى متغيرات الدراسة الشخصية كىي:القسـ األكؿ: كيحتكم ى 

 الكزارة(.مة، )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المستكل الكظيفي، سنكات الخد

 لدراسة، كيتككف مف أربعة أجزاء:القسـ الثاني: كيشمؿ فقرات ا 

 ( فقرة.13يتككف مف )الجزء األكؿ: كيشمؿ مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي المنتشرة، ك 

 ( فقرة.13الثاني: كيشمؿ آثار الفساد اإلدارم كالمالي، كيتككف مف )الجزء 

 ( فقرة.14كيتككف مف ) كالمالي،م دار الجزء الثالث: كيشمؿ أسباب الفساد اإل

 ( فقرات.19ء الرابع: كيشمؿ مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي، كيتككف مف )الجز 

ضا أسئمػػة  االستبانةكقد تناكلت  المحكميف،آراء فة كحذؼ بعض الفقرات كفؽ كذلؾ بعد التعديؿ كا 

جاباتيا كتـ تحديدىا حسب سمـ ليكرت الخماسي ) نخفضة جدان فػي حػيف أف جة مبدر -1الدراسػة كا 

 (.3.3كمػا في الجدكؿ ) االستبانةجدان(، كقد تـ تقسيـ ىذه بدرجة عالية -5
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 (: محاور الدراسة الرئيسية.1.1جدول )

 الفقراتعردد  المحور رقملا
 13 مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي المنتشرة 1
 13 آثار الفساد اإلدارم كالمالي 2
 14 كالمالي دارمأسباب الفساد اإل 3
 19 اليمكافحة الفساد اإلدارم كالم 4
 59 المجموع

 

المستخدمة كما داة كقد تـ تصميـ أداة الدراسة لإلجابة عمى أسئمة الدراسة كالتي تؤكد صدؽ األ
 ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

 االستبانةفقرات  سؤال الدراسة

 (13-1مف ) سمطة الكطنية الفمسطينية؟ت ال. ما مدل انتشار الفساد المالي كاإلدارم في مؤسسا1

 (26-14مف ) ىي اآلثار الناجمة عف ظاىرة الفساد في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية؟. ما 2

 ( 40-27مف ) أسباب ظاىرة الفساد في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية؟ي . ما ى3

ية نظر العامميف في ف كج. كيؼ يمكف مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي م4
 لفمسطينية؟مؤسسات السمطة الكطنية ا

 ( 59-41مف )

جابات ست( في اα<=0.05. ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )5
المبحكثيف نحك مدل انتشار الفساد المالي كاإلدارم في مؤسسات السمطة الكطنية 

 س ، العمر،......(؟الجنالفمسطينية تعزل لممتغيرات الديمغرافية )

 ( 13-1مف )

 

 صدق األداة 1.1

قامػػت  سػػتخدمة لقيػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو، كقػػدعبػػر صػػدؽ األداة عػػف مػػدل صػػالحية األداة المي

كبعػد ذلػؾ  بصػكرتيا األكليػة إعػدادىاتػـ  بتصميـ االستبانة كمناقشتيا مع الدكتكر المشرؼ ةالباحث

ؽ رقػـ تخصصػات مختمفػة ممحػفي  الدكتكراه يادةمف حممة شتـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف 
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حيػث  كجامعػة بيرزيػت ديػس، أبػك، كجامعػة القػدس م الخبرة في كؿ مف: جامعػة الخميػؿكذك  ،(1)

كفؽ المالحظػات  االستبانةكقد تـ تعديؿ فقرات  (،2ممحؽ رقـ ) ( محكميف6ميف )بمغ عدد المحك

يػػائي كفقػػان لػػذلؾ، كقػػد كػػاف الغػػرض مػػف الن بشػػكميا االسػػتبانةكالتعػػديالت المقترحػػة، كأعيػػد صػػياغة 

مة الصػػياغة المغكيػػة، لممجػػاؿ، كسػال كانتمائيػاكػػـ عمػى درجػػة مناسػبة الفقػػرات، ككضػػكحيا ذلػؾ الح

ـٌ تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض الفقػػػرات ليغكيػػػان، كحػػػذؼ بعػػػض كبنػػػاءن عمػػػى آ راء كمقترحػػػات المحكمػػػيف تػػػ

ضافة فقرات أخرل لييصبح عدد فقرات   .(3ممحؽ رقـ) فقرة (59) االستبانةالفقرات كا 

 صدق محتوى األداة 1.1

 الكمية درجتها مع الدراسة لفقرات االرتباط معامالت مصفوفة(: 3.1) دولج

 قيمة )ر( رقم الفقرة المجال ة )ر(قيم رقم الفقرة لمجالا

شرة
منت

ي ال
مال
 وال

ري
إلدا

د ا
سا
 الف

هر
مظا

 

1 1.00 

ثار
آ

 
شرة

منت
ي ال

مال
 وال

ري
إلدا

د ا
سا
الف

 

14 0.218* 
2 0.239** 15 0.152* 
3 0.032- 16 0.148* 
4 0.218** 17 0.152* 
5 0.168** 18 0.133* 
6 0.159* 19 0.137* 
7 0.036- 20 0.153* 
8 0.078- 21 0.095 
9 0.116- 22 0.066 
10 0.064- 23 0.190** 
11 0.115* 24 0.221** 
12 0.030- 25 0.096 
13 0.092- 26 0.078 

الما
م ك

دار
 اإل

ساد
 الف

اب
أسب

ي 
ل

شرة
منت
ال

 

27 0.052 

حة
كاف
م

 
ي 
لمال

م كا
دار

 اإل
ساد

الف
شرة

منت
ال

 

41 0.063 
28 0.061- 42 0.042 
29 0.007- 43 0.135* 
30 0.127* 44 0.149* 
31 0.135* 45 0.132* 
32 0.137* 46 0.159* 
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 قيمة )ر( رقم الفقرة المجال ة )ر(قيم رقم الفقرة لمجالا
33 0.078 47 0.144* 
34 0.076- 48 0.095 
35 0.175** 49 0.159* 
36 0.156* 50 0.162* 
37 0.060 51 0.160* 
38 0.141* 52 0.178** 
39 0.014 53 0.139* 
40 0.094 54 0.148* 
  55 0.152* 
  56 0.152* 
  57 0.178** 
  58 0.143* 
  59 0.150* 

 (.0.0.**دالة عند المستوى )

الفسػاد اإلدارم كالمػالي  فقػراتصائيان بيف معظػـ ( يتبيف كجكد إرتباط داؿ إح4جدكؿ ) إلىر النظب

، 20، 03، 02، 01، 9، 8، 7، 3فقػػػرات : )ال باسػػػتثناء(، 1010كمجاالتػػػو عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة)

(. ممػػا يشػػير إلػػى تػػكفر 48، 42، 40، 41، 39، 37، 34، 33، 29، 28، 27، 26، 25، 22

 اة الدراسة.ى أدصدؽ مبنى عم

الفسرراد اإلداري  بمجرراالت الخاصررة الدراسررة لمجرراالت االرتبرراط معررامالت مصررفوفة(: 3.1) جرردول
 لممقياس الكمية الدرجة مع والمالي

 
 
االت الفساد مج

 اإلداري والمالي

 قيمة )ر( المجال
 0 مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي المنتشرة

 **10335 آثار الفساد اإلدارم كالمالي
 **10321 أسباب ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي

 **10216 مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي

 **03.0. الدرجة الكمية
 (.1.10دالة عند المستكل )-**
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( يتبػػيف كجػػكد إرتبػػاط داؿ إحصػػائيان بػػيف جميػػع مجػػاالت الفسػػاد اإلدارم 5.3بػػالنظر إلػػى جػػدكؿ )

دؽ (، ممػػا يشػػير إلػػى تػػكفر صػػ0.01)الداللػػة نػػد مسػػتكل اس عالدرجػػة الكميػػة لممقيػػ فكالمػػالي كبػػي

 مبنى عمى أداة الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة 1.1

بحسػاب معامػؿ  االستبانةالداخمي كالثبات لفقرات  االتساؽمتحقؽ مف ثبات أداة القياس تـ فحص ل

 (:6.3(، كذلؾ كفؽ الجدكؿ )(Cronbach Alphaكركنباخ ألفا 

والمرررالي  الت الثبرررات ألبعررراد الدراسرررة الخاصرررة بالفسررراد اإلداريمعرررام(: مصرررفوفة 3.1جررردول )
 .والدرجة الكمية حسب معامالت كرونباخ ألفا

 ألفاقيمة  عدد الفقرات لفساد اإلداري والماليا
 10897 03 مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي المنتشرة

 10939 03 آثار الفساد اإلدارم كالمالي

 10907 04 كالمالي دارمأسباب ظاىرة الفساد اإل

 10983 09 مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي

 05.3. 05 الدرجة الكمية
 

اإلدارم كالمػالي حسػب كركنبػاخ ( أف قيمػة معامػؿ الثبػات ألبعػاد الفسػاد 6.3الجػدكؿ )يتضح مػف 

(، حيث حصؿ المجاؿ المتعمؽ بمكافحة الفساد اإلدارم 0.983( ك)0.897ألفا تراكحت ما بيف )

مظػاىر الفسػاد اإلدارم كالمػالي لي عمى أعمى معامؿ ثبات في حيف حصؿ المجاؿ المتعمػؽ بالماك 

(. كىي بشكؿ عاـ 0.923ية )المنتشرة عمى أدنى معامؿ ثبات، كبمغت قيمة ألفا عمى الدرجة الكم

 معامالت ثبات عالية مما يشير إلى دقة أداة القياس.
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 المعالجة اإلحصائية 1.1

لمعمػػكـ االجتماعيػػة سػػاؤالت الدراسػػة تػػـ إسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية عػػف تف أجػػؿ اإلجابػػة مػػ

(SPSSكذلؾ )  اإلحصائية التالية: كاالختباراتبالمقاييس  االستعانةمف خالؿ 

 حص صدؽ محتكل االستبانة، كذلؾ مف خالؿ إستخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف.ف .1

 كركنباخ ألفا. فحص معامؿ ثبات األداة، باستخداـ .2

ة كاألشػػػكاؿ البيانيػػػة لكصػػػؼ جػػػداكؿ التكزيعػػػات التكراريػػػ باسػػػتخداـاء الكصػػػفي: كذلػػػؾ إلحصػػػا .3

ة المركزيػػػة )خاصػػػة بمقػػػاييس النزعػػػ االسػػػتعانةانػػػات المرتبطػػػة بمجتمػػػع الدراسػػػة، كػػػذلؾ تػػػـ البي

عينػة  اسػتجاباتالمعيػارم( لكصػؼ  االنحػراؼالمتكسط الحسابي( كمقاييس التشػتت )كخاصػة 

ي المؤسسػات ب كآثػار كمكافحػة الفسػاد اإلدارم كالمػالي المنتشػرة فػأسػباالدراسة نحك مظاىر ك 

 لخميؿ.العامة في محافظة ا

 كاتجػاه، كبيػدؼ فحػص قػكة اطاالرتبػمقػاييس  اسػتخداـاإلحصاء االستداللي: كذلؾ مف خالؿ  .4

"ت"  اختبػػارمقػػاييس مقارنػػة المتكسػػطات ) اسػػتخداـكػػذلؾ تػػـ  يف مككنػػات محػػددة،بػػ االرتبػػاط

أفػراد العينػة  اسػتجابات ( كلفحػص الفػركؽ فػياالتجػاهقمة كتحميؿ التبػايف أحػادم لمستلمعينات ا

متغيػرات شخصػية فػي المؤسسػات العامػة تعػزل ل المنتشرةاىر الفساد اإلدارم كالمالي نحك مظ

 كديمكغرافية ككظيفية.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتحميمها

ت إلييػػػا الباحثػػػة مػػػف خػػػالؿ إسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تكصػػػمتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػان لمنتػػػائج التػػػي ي

كمكافحة الفساد اإلدارم كالمالي مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي مظاىر كأسباب كآثار الدراسة حكؿ 

فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ، كفقػػػان لتسػػػاؤالت الدراسػػػة، كيمكػػػف تفسػػػير قيمػػػة المتكسػػػط المؤسسػػػات العامػػػة 

 بارات في أداة الدراسة )االستبانة( كما يمي:لمع الحسابي لمعبارات أك المتكسط العاـ المرجح

 الحسابيلة المتوسط : دال (3.3جدول )

 الداللة لمتوسط الحسابيا
 منخفض جدان  0081> -0011

 منخفض 2061>  -0081

 متكسط 3041> - 2.60
 مرتفع 4021> -3041
 مرتفع جدان  4021-5011

 عرض نتائج أسئمة الدراسة:
 مؤسسررراتالاإلداري فررري ول: مرررا مررردى انتشرررار الفسررراد المرررالي و األ  عررررض نترررائج السرررؤال 1.1

     مسطينية؟الف

لػؾ كمػا ىػك المعياريػة، كذ كاالنحرافػاتالمتكسػطات الحسػابية  اسػتخراجإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ ل

 (:204كاضح في الجداكؿ )
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مؤسسرات ي الالعاممين ف الستجاباتالمعيارية  واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 3.3)جدول 
لي مرتبررة تنازليررا حسررب الوسررط المرراالعامررة فرري محافظررة الخميررل حررول مظرراهر الفسرراد اإلداري و 

 الحسابي.
قم ر 

 الفقرة
رتبة 
 مظاهر الفساد اإلداري والمالي الفقرة

متوسط ال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 المئوية

 %69.6 مرتفع 1.11 3.48 ارجية.الخ عدـ تكافؤ الفرص في التنسيب لمدكرات 1 11
 %66.2 مرتفع 1.14 3.31 المناصب. أصحابؿ إساءة استخداـ السمطة مف قب 2 13
 %64.6 مرتفع 1.11 3.23 ضعؼ التدقيؽ الداخمي الفعاؿ. 3 12
 %63.2 متكسط 0.626 3.16 ال يمتـز المكظفكف بمكاعيد الحضكر كمغادرة العمؿ. 4 1
كالندكات ت عند إقامة المؤتمرات ركفااإلسراؼ في المص 5 6

 %62 متكسط 1.16 3.10 ككرش العمؿ كالبرامج التدريبية.

يتـ التعييف كالترقية في الكظائؼ العميا دكف منافسة عادلة  6 7
 %60.8 متكسط 1.11 3.04 لممعايير. إعالف أك

اإلسراؼ كالبذخ في اإلنفاؽ عمى األبنية كاألثاث لبعض  7 8
 %59.8 متكسط 1.18 2.99 الدكائر.

انة مف قبؿ التراخي في أداء العمؿ كعدـ أدائو بدقة كأم 8 9
 %58.4 متكسط 1.12 2.92 المكظفيف.

 %54.6 متكسط 1.21 2.73 يف.تمقي بعض المكظفيف رشاكم كىدايا مف المراجع 9 10
يتـ إحالة بعض العطاءات لشركات معينة بسبب كجكد  10 5

 %51.8 فضمنخ 1.17 2.59 مصالح مشتركة.

ر ينشغؿ المكظؼ بياتفو أثناء تكاجد المراجعيف كلغي 11 2
 %51.4 منخفض 0.653 2.57 ضركرات العمؿ.

 %48.4 منخفض 0.999 2.42 إفشاء أسرار العمؿ الداخمية لجيات خارجية. 12 4
يتعمد بعض المكظفيف تأخير انجاز المياـ المكمفيف بيا  13 3

 %47.4 فضمنخ 0.890 2.37 بدكف سبب كاضح.

  متكسط 0.720 2.99 الدرجة الكمية 
مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات العامة ( أف 2.4اردة في الجدكؿ )تشير البيانات الك 

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 2.99ت متكسػػػػطة بشػػػػكؿ عػػػػاـ بمتكسػػػػط حسػػػػابي )فػػػػي محافظػػػػة الخميػػػػؿ كانػػػػ

تشػػرة الفقػػرة التػػي تػػنص كالمػػالي المنارم (، كقػػد جػػاءت أعمػػى فقػػرات مظػػاىر الفسػػاد اإلد0.720)

( كانحػػػراؼ 3.48ب لمػػػدكرات الخارجيػػػة" بمتكسػػػط حسػػػابي )عمػػػى "عػػػدـ تكػػػافؤ الفػػػرص فػػػي التنسػػػي



 

89 

 

ظفيف يعػػانكف مػػف نفػػس المشػػكمة كالتػػي تعتبػػر ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف غالبيػػة المػػك (1.11معيػػارم )

 اكم كالعدؿ.التسبحيث لـ يحصؿ كؿ مكظؼ عمى فرصتو لمتنافس ب أسبابيا أحدالكاسطة 

المنتشرة الفقرة التي تنص عمى "يتعمد  في حيف جاءت أدنى فقرات مظاىر الفساد اإلدارم كالمالي

( 2.37بمتكسػػط حسػػابي )"كاضػػح بعػػض المػػكظفيف تػػأخير انجػػاز الميػػاـ المكمفػػيف بيػػا بػػدكف سػػبب

 ممػػػو،يػػػدؿ عمػػػى الجيػػػكد التػػػي يبػػػذليا المكظػػػؼ فػػػي انجػػػاز ع ا(، كىػػػذ0.890كانحػػػراؼ معيػػػارم )

 أك تأجيؿ مف غير سبب كاضح. تأخيردكف  األعماؿنجاز كالتفاني في ا

 تمؤسسرراالالفسرراد فرري  عرررض نتررائج السررؤال الثرراني: مررا هرري ا ثررار الناجمررة عررن ظرراهرة 1.1

 الفمسطينية؟

المعيارية، كذلؾ كما ىك  كاالنحرافاتالمتكسطات الحسابية  استخراججابة عف ىذا السؤاؿ تـ إلل

 (:3.4)اكؿ كاضح في الجد

العاممين في المؤسسرات  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 1.3) جدول
لمالي مرتبرة تنازليرا العامة في محافظة الخميل حول ا ثار الناجمة عن ظاهرة الفساد اإلداري وا

 حسب الوسط الحسابي.

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  داري والمالياإل ا ثار الناجمة عن ظاهرة الفساد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 مئويةلا

يؤدم انتشار الفساد إلى زعزعة القيـ األخالقية  1 26
 بالمجتمع.

 %87.8 مرتفع جدا 0.621 4.39

 %87.4 مرتفع جدا 0.690 4.37 يؤدم استفحاؿ الفساد إلى ىجرة الكفاءات. 2 24
 %87 مرتفع جدا 0.669 4.35 انتشار الحقد بيف شرائح المجتمع. فسادمف آثار ال 3 16
 %87 مرتفع جدا 0.761 4.35 لفساد إلى عدـ ثقة المكاطنيف بالحككمة.يؤدم ا 4 19
 %87 مرتفع جدا 0.716 4.35 اؼ أمكاؿ الدكلة كمكاردىا.يؤدم الفساد إلى استنز  5 22
إلحساس بقيمة اف ايؤدم الفساد المالي كاإلدارم إلى فقد 6 14

 %86.8 مرتفع جدا 0.616 4.34 العمؿ كاالنتماء لممؤسسة.

 %86.8 مرتفع جدا 0.672 4.34 يؤدم الفساد إلى تراجع األداء الكظيفي. 7 15
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  داري والمالياإل ا ثار الناجمة عن ظاهرة الفساد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 مئويةلا

كاإلدارم إلى اتخاذ قرارات كفقا  يؤدم الفساد المالي 8 20
 %86.6 امرتفع جد 0.689 4.33 العاـ.لممصالح الشخصية دكف مراعاة الصالح 

التيرب فقداف الدكلة جزء كبير مف إيراداتيا بسبب  9 23
 الضريبي.

 %86.6 مرتفع جدا 0.657 4.33

 %86.4 فع جدامرت 0.661 4.32 يؤدم الفساد إلى عدـ استقرار األكضاع األمنية. 10 18
يضعؼ الفساد المشاركة السياسية نتيجة غياب الثقة   11 21

 %86 مرتفع جدا 0.632 4.30 بالمؤسسات العامة.

ة عمى يدفع الفساد الفئة الفقيرة لمجكء إلى العنؼ كالثكر  12 25
 %85.6 مرتفع جدا 0.749 4.28 النظاـ القائـ.

 %84.4 مرتفع جدا 0.781 4.22 بالمنظمة.انتشار الجريمة بسبب الفساد السائد   13 17
  مرتفع 0.620 3.78 الدرجة الكمية

اآلثار الناجمة عف ظاىرة الفساد اإلدارم كالمػالي فػي ( أف 304لجدكؿ )في اتشير البيانات الكاردة 

( كانحراؼ 3078بمتكسط حسابي )سات العامة في محافظة الخميؿ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ المؤس

 .(10621معيارم )

كقػػد جػػاءت أعمػػى فقػػرات اآلثػػار الناجمػػة عػػف ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي المنتشػػرة الفقػػرة التػػي  

( 4039ي )بعمى "يؤدم انتشار الفسػاد إلػى زعزعػة القػيـ األخالقيػة بػالمجتمع" بمتكسػط حسػاتنص 

البية ، كأف غاألخالؽمى أف الفساد يؤدم الى تدني كىذا يدؿ فعميا ع .(10629كانحراؼ معيارم )

 كيؤثر عمى القيـ السائدة في المجتمع. أخالقياالمكظفيف يركف الفساد ال 

الفقرة التػي تػنص عمػى " انتشػار الجريمػة بسػبب الفسػاد السػائد بالمنظمػة"  ياء فج اآلثارأما أدنى 

. كىػذا يعنػي أف عػدد قميػؿ مػف المػكظفيف ال (10789( كانحراؼ معيػارم )4022كسط حسابي )بمت

 سبب الرتكاب الجرائـ في المؤسسة العامة.يركف الفساد 
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 الفمسطينية؟ سساتالمؤ  د فيالفسا عرض نتائج السؤال الثالث: ما هي أسباب ظاهرة 1.1

المعياريػة، كذلػؾ كمػا ىػك  كاالنحرافػاتية المتكسػطات الحسػاب اسػتخراجإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ ل

 (:404كاضح في الجداكؿ )

العاممين في المؤسسرات  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافات (: المتوسطات الحسابية3.3) جدول
فسرراد اإلداري والمررالي مرتبررة تنازليررا حسررب الهرة العامررة فرري محافظررة الخميررل حررول أسررباب ظررا

 الوسط الحسابي.

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  أسباب ظاهرة الفساد اإلداري والمالي
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 المئوية

 %78.2 مرتفع 0.864 3.91 ضعؼ الكازع الديني. 1 40
 %77.2 مرتفع 0.808 3.86 ياب االحتراـ.ة كغاألخالقيضعؼ المنظكمة  2 35
 %77 مرتفع 0.818 3.85 غياب النزاىة كالشفافية. 3 38
 %76.8 مرتفع 0.831 3.84 ضعؼ الدكر الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني. 4 36
 %76.6 مرتفع 0.849 3.83 ضعؼ الجياز القضائي كغياب استقالليتو كنزاىتو. 5 32
غياب االحتراـ مف الرؤساء تجاه ني ك السمكؾ العدكا 6 37

 %76.4 مرتفع 0.788 3.82 المرؤكسيف.

 %76.2 مرتفع 0.863 3.81 اب الرقابة الدكرية كالفاعمة.غي 7 31
 %76.2 مرتفع 0.829 3.81 سب كالقرابة عمى القانكف.سيادة القيـ التقميدية كركابط الن 8 33
 %76.2 مرتفع 0.922 3.81 عمؿ.ة البالحقكؽ كالكاجبات في بيئنقص المعرفة  9 39
جراءاتسياسات  10 34 الحصار ك  اإلسرائيمياالحتالؿ  كا 

 %75.8 مرتفع 0.878 3.79 االقتصادم.

إلخالؿ بمبدأ طغياف السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات كا 11 30
 %75.4 مرتفع 0.787 3.77 الثالث.الرقابة التشاركية بيف السمطات 

 %70.8 مرتفع 0.963 3.54 يف كاألنظمة كعدـ االطالع عمييا.قكانالجيؿ بال 12 29
 %70.4 مرتفع 1.04 3.52 فقر كصعكبة الظركؼ المعيشية لألفراد.انتشار ال 13 28
 %63.8 متكسط 1.04 3.19 ي الدائرة كعرقمة عمميـ.عدـ التعاكف بيف الزمالء ف 14 27

  مرتفع 0.611 3.74 الدرجة الكمية
 أسباب ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات( أف 404لكاردة في الجدكؿ )ات اتشير البيان

( كانحراؼ معيارم 3074العامة في محافظة الخميؿ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ بمتكسط حسابي )

اإلدارم كالمالي المنتشرة الفقرة التي كقد جاءت أعمى فقرات أسباب ظاىرة الفساد (، 10600)



 

92 

 

غالبية (.10864( كانحراؼ معيارم )3090ع الديني" بمتكسط حسابي )لكاز تنص عمى "ضعؼ ا

في التعامؿ كالبعد عف الفساد، بحيث أف  األساسعكف عمى أف الكازع الديني ىك المكظفيف يجم

لبعد عف الفساد كتضع قكانيف تنص عمى قكانيف تجبر المكظؼ العاـ با مياإلسالتعاليـ الديف 

 .ريمةعقابية لمف يرتكب ىذه الج

في الدائرة كعرقمة في حيف جاءت أدنى الفقرات الفقرة التي تنص عمى "عدـ التعاكف بيف الزمالء 

كبير بيف يدؿ أف ىناؾ تعاكف  ا(. كىذ0014( كانحراؼ معيارم )3009عمميـ" بمتكسط حسابي )

اد الفسعدمو ال يسبب كجكد ظاىرة  أكالمكظفيف في المؤسسة العامة، كاف التعاكف بيف المكظفيف 

 في المنظمة.

اإلداري والمرررالي فررري  عررررض نترررائج السرررؤال الرابرررع: كيرررف يمكرررن مكافحرررة ظررراهرة الفسررراد4.4. 

 الفمسطينية؟ مؤسساتال

المعيارية، كذلؾ كما ىك  كاالنحرافاتية المتكسطات الحساب ستخراجاإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ل

 (:504كاضح في الجداكؿ )

العاممين في المؤسسرات  الستجاباتالمعيارية  االنحرافاتو ية (: المتوسطات الحساب3.3جدول )
حررول مكافحررة الفسرراد اإلداري والمررالي مرتبررة تنازليررا حسررب الوسررط  العامررة فرري محافظررة الخميررل

 الحسابي.

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  مكافحة الفساد اإلداري والمالي
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 يةلمئو ا

 %76.4 مرتفع 1.07 3.82 تشكيؿ لجاف قانكنية مختصة لمحاربة الفساد. 1 47
تحسيف الظركؼ المعيشية لألفراد كخمؽ فرص عمؿ  2 45

 مناسبة.
3.81 1.10 

 %76.2 مرتفع

 %76.2 مرتفع 1.00 3.81 إصدار بطاقات الكصؼ الكظيفي.استكماؿ  3 57
ؤسسات الرسمية الم القياـ بحممة كطنية بالشراكة بيف 4 58

 كالمجتمع المدني لمتكعية بمخاطر الفساد كمكافحتو.
3.81 1.02 

 %76.2 فعمرت
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
المتوسط  مكافحة الفساد اإلداري والمالي الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

النسبة 
 يةلمئو ا

كجعميا تعزيز المنظكمة التشريعية المكافحة لمفساد  5 49
 أكثر صرامة.

3.80 1.09 
 %76 مرتفع

عقد اإلدارة دكرات تدريبية لممكظفيف بيدؼ تعريفيـ  6 41
 المتبعة. كالنظـالقكانيف 

3.79 0.972 
 %75.8 مرتفع

 %75.8 مرتفع 1.08 3.79 تطكير اإلبداع لدل المكظفيف كتحفيزىـ باستمرار. 7 46
بالتطكير كالتغيير خاصة تعييف كفاءات إدارية مؤمنة  8 48

 في الكظائؼ العميا.
 %75.8 مرتفع 1.06 3.79

مكافحة الفساد السياسي: ألنو مدخؿ التعيينات عمى  9 52
 ائؼ العميا التي تقكد لمفساد.الكظأساس حزبي في 

3.79 1.02 
 %75.8 مرتفع

 %75.8 مرتفع 1.04 3.79 ية الشيكد كالمبمغيف.إصدار قانكف لحما 10 54
 %75.6 مرتفع 1.08 3.78 مكظفيف.اعتماد معيار الكفاءة كعدـ التفرقة بيف ال 11 50
 %75.6 مرتفع 0.980 3.78 تفعيؿ مدكنات السمكؾ الكظيفية. 12 59
إعالف حاالت الفساد التي يتـ اكتشافيا عمى المأل  13 44

 ألخذ العبرة.
3.77 1.13 

 %75.4 مرتفع

القضايا المنظكرة أماـ محكمة جرائـ سرعة الفصؿ في  14 56
 ت المحاكمة العادلة.الفساد دكف المس بضمانا

3.77 1.05 
 %75.4 مرتفع

 %74.8 مرتفع 1.00 3.74 عنو. بالغتنمية دكر اإلفراد في مكافحة الفساد كاإل 15 42
إلدارم تسميط الضكء عمى مكافحة الفساد المالي كا 16 51

 التقميدم كالحديث.عبر اإلعالـ 
3.74 1.07 

 %74.8 مرتفع

ة لمكافحة الفساد كااللتزاـ نشر اتفاقية األمـ المتحد 17 53
 بيا.

 %74.6 مرتفع 1.02 3.73

 %74 مرتفع 1.07 3.70 لمصالح.رب اإصدار نظاـ لميدايا كمنع تضا 18 55
 %72.2 مرتفع 1.07 3.61 اد.تخصيص مكافآت مالية لمف يبمغ عف حاالت فس 19 43

  مرتفع 02925 3.77 الدرجة الكمية
 

مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات ( أف 5.4كؿ )تشير البيانات الكاردة في الجد

( كانحػراؼ معيػارم 3.77فعػة بشػكؿ عػاـ بمتكسػط حسػابي )مرت العامة فػي محافظػة الخميػؿ كانػت

ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي الفقػرة التػي تػنص عمػى ت مكافحة (، كقد جاءت أعمى فقرا0.925)

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 3.82ة الفسػػػػاد" بمتكسػػػػط حسػػػػابي )"تشػػػػكيؿ لجػػػػاف قانكنيػػػػة مختصػػػػة لمحاربػػػػ
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اف مختصػة لمحاربػة الفسػاد، بسػبب معانػاة د لجػكانت رغبة غالبيػة المػكظفيف بكجػك  (. ىذه1.07)

 مييـ.لمنظمة كعالمكظفيف الكبير مف الفساد كاثاره عمى ا

مكافػػآت  الفقػػرة التػػي تػػنص عمػػى "تخصػػيص كالمػػالي اإلدارمكأدنػػى فقػػرات مكافحػػة ظػػاىرة الفسػػاد  

 يػرل ـ(. لػ1.07( كانحػراؼ معيػارم )3.61) مالية لمػف يبمػغ عػف حػاالت فسػاد" بمتكسػط حسػابي

قػػرة لػػذلؾ حصػػمت ىػػذه الف الماليػػة لمتبميػػغ عػػف حػػاالت فسػػاد كانػػت مجديػػة، المكافػػآتكظفيف أف المػػ

 دنى النسب.عمى أ

الداللرة  عرض نتائج السؤال الخامس: هل توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى 1.1

(α≤0.05في استجابات المبحوثين نحرو مردى انتشرار الفسراد المرالي وا )سرات إلداري فري المؤس

الروظيفي، الفمسطينية تعرزى لممتغيررات الديمغرافيرة )الجرنس، العمرر، المؤهرل العممري، المسرتوى 

 ؟الوزارة(سنوات الخدمة، 

ركؽ بيف المتكسطات، ككذلؾ اختبار لداللة الف Tإختبار إستخداـكلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ 

 .تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات

 الفروق حسب متغير الجنس:. 1.1.4

 (:6.4بيف المتكسطات، حسب الجدكؿ ) لداللة الفركؽ Tإختبار إستخداـتـ 

ج اختبررار "ت" لمفررروق حررول (: المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة ونتررائ3.3جرردول )
مرردى انتشررار الفسرراد اإلداري والمررالي مررن وجهررة نظررر العرراممين فرري المؤسسررات العامررة فرري 

 الجنس. تبعا لمتغيرالخميل فظة محا

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

درجات 
الداللة  قيمة ت الحرية

 اإلحصائية
  10771 2098 051 ذكر

246 
10380- 10714 

 10639 3010 98 أنثى
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 (. α≤0.05*دالة عند مستوى الداللة )

 (α≤ 0.05حصػػائية عنػػد المسػػتكل )لػػة إ( أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات دال6.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

دارم كالمػالي مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي المؤسسػات العامػة حكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإل

كىػي  (0.05أكبػر مػف )حيػث كانػت الداللػة اإلحصػائية  في محافظة الخميؿ تبعان لمتغيػر الجػنس،

 غير دالة إحصائيان.

ة الفسػاد اإلدارم ذككر كاإلنػاث( يعػانكف مػف ظػاىر )الػ كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف كػال الجنسػيف

رة في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ، كقد يككف السبب في ذلؾ إلى انتشار نتشمكالمالي ال

 لمالي بشكؿ كبير ككاضح.الفساد اإلدارم كا

 الفروق حسب متغير العمر:. 1.1.1

 (:7.4بيف المتكسطات، حسب الجدكؿ ) فركؽإختبار تحميؿ التبايف األحادم لداللة ال إستخداـتـ 

 

اين األحررادي لداللررة الفررروق فرري مرردى انتشررار ظرراهرة (: نتررائج اختبررار تحميررل التبرر7.3) جرردول
في المؤسسات العامة في محافظة الخميرل تبعرا الفساد اإلداري والمالي من وجهة نظر العاممين 

 لمتغير العمر.
لما
 وا
ري
إلدا

د ا
سا
 الف

هر
مظا

ار 
تش
ى ان

مد
 لي

 العدد لعمرا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

مصدر 
 التباين

مجموع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

25 
نة 

س أقؿ
ف

 

9 3.18 0.731 

 الم
بيف

ات
مكع

ج
 

 

5.50 

 

3 

 

 

1.834 

 

 

 

3.650 

 

 

 

0.013 

26-
35 

86 3.12 0.731 

36- 45 

110 3.00 0.686 
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خؿ 
دا

ات
مكع

مج
ال

 

122.59 244 

0.502 46 
نة 

س كثر
فأ

 

43 2.69 0.715 

مكع
مج

ال
 

 

128.09 

 

247 

مكع 
مج

ال
 

248 2.99 0.720 

 

حػكؿ  (α≤ 0.05كؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل )( أنو تكجد فر 7.4يتضح مف الجدكؿ )

نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي  كجيػػةمػػدل انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي مػػف 

كىػػي دالػػة  (0.05أقػػؿ مػػف )ث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائية محافظػػة الخميػػؿ تبعػػان لمتغيػػر العمػػر، حيػػ

لداللػة الفػركؽ بػيف المتكسػطات،  LSDـ اختبػار كلمعرفة مصدر الفركؽ فقد تػـ اسػتخدا إحصائيان.

 (:8.4) حسب الجدكؿ
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 مدى انتشار ظاهرة الفساد اإلداري تبعا لمتغير العمر. حول لمفروق LSD: اختبار(8.3) جدول

 سنة فأكثر 52 50-32 30-2. سنة فأقل 0. العمر
     سنة فأقؿ 25
26-35    1042312* 
36-45    1031393* 
  -*1031393 -*1.42302  سنة فأكثر 46

 

المػالي مػف كجيػة رم ك أف الفركؽ حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفسػاد اإلدا( 8.4يتضح مف الجدكؿ )

لعمػػػر، كانػػػت مػػػا بػػػيف نظػػػر العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ تبعػػػان لمتغيػػػر ا

سػنة فػأكثر(  46( كما بيف مف كانت أعمػارىـ )35-26العامميف الذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف )

(. ككػػػػذلؾ كجػػػػكد فػػػػركؽ بػػػػيف 0.42302( سػػػػنة بفػػػػارؽ )35-26كلصػػػػالح مػػػػف كانػػػػت أعمػػػػارىـ )

( سػنة فػأكثر 46( كما بيف مف كانت أعمػارىـ )45-36مميف الذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف )العا

 (.0.30393( سنة بفارؽ )45-36كلصالح مف كانت أعمارىـ )

 الفروق حسب متغير المؤهل العممي:. 1.1.1

 :(9.4ة الفركؽ بيف المتكسطات، حسب الجدكؿ )تحميؿ التبايف األحادم لدالل اختبار ستخداـاتـ 

(: نتررائج اختبررار تحميررل التبرراين األحررادي لداللررة الفررروق فرري مرردى انتشررار ظرراهرة 9.3) جرردول
د اإلداري والمالي من وجهة نظر العاممين في المؤسسات العامة في محافظة الخميرل تبعرا الفسا

 ؤهل العممي.لمتغير الم

اد 
فس
ر ال

ظاه
ر م

شا
 انت

دى
م

الي
والم

ري 
إلدا

ا
 

 العدد العمر
المتوسط 

 يحسابال
االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 ف
لة الدال 

 اإلحصائية

مة 
 عا

وية
ثان

ون
ا د
فم

 

5 2091 10677 

ف 
بي

ات
مكع

مج
ال
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موم
دب

 

08 2083 10716 
 

1076 

 

3 

 

10252 

 

 

 

1048 

 

 

10694 

س
ريو

الو
بك

 

080 3012 10708 

دا
خؿ  ات
مكع

مج
ال

 

027033 244 

10522 

عميا
ت 

سا
درا

 

44 2095 10749 

مكع
مج

ال
 

 

028019 

 

 

247 

 

موع
مج
ال

 

248 2099 10721 

 (α≤ 0.05لمسػػتكل )( أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد ا9.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

مميف فػي المؤسسػات العامػة العػاحكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي مػف كجيػة نظػر 

أػػػػكبر مػػػػف حصػػػػائية فػػػي محافظػػػة الخميػػػػؿ تبعػػػان لمتغيػػػر المؤىػػػػؿ العممػػػي، حيػػػػث كانػػػت الداللػػػة اإل

 كىي غير دالة إحصائيان. (0.05)

 الفروق حسب متغير المستوى الوظيفي:. 1.1.1

دكؿ تبػػػػايف األحػػػػادم لداللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػطات، حسػػػػب الجػػػػتحميػػػػؿ ال اختبػػػػار اسػػػػتخداـتػػػػـ 

(10.4:) 

(: نتررائج اختبررار تحميررل التبرراين األحررادي لداللررة الفررروق فرري مرردى انتشررار ظرراهرة 3..3) جردول
اري والمالي من وجهة نظر العاممين في المؤسسات العامة في محافظة الخميرل تبعرا الفساد اإلد

 لوظيفي.لمتغير المستوى ا

ى 
مد

اد 
فس
ر ال

ظاه
ر م

شا
انت

الي
والم

ري 
إلدا

ا
 

المستوى 
 فيالوظي

المتوسط  لعددا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات
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 (α≤ 0.05د المسػػتكل )ة عنػػ( أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائي10.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

 حكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي المؤسسػات العامػة

أقػػػؿ مػػػف فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ تبعػػػان لمتغيػػػر المسػػػمى الػػػكظيفي، حيػػػث كانػػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية 

لداللة الفركؽ  LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ فقد تـ استخداـ اختبار  ي دالة إحصائيان.كى (0.05)

 (:11.4متكسطات، حسب الجدكؿ)بيف ال
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اري تبعررا لمتغيررر لمفررروق حررول مرردى انتشررار ظرراهرة الفسرراد اإلد LSD(: اختبررار33.3) جرردول
 المسمى الوظيفي.

 أخرى موظف إداري مفتش/مدقق رئيس قسم نائب مدير مدير العمر

       ديرم

  -*0.59216 -*0.76650    نائب مدير

       قسمرئيس 

     *0.76650  مفتش/مدقق

     *0.59216  موظف إداري

       أخرى

تشار ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي مف ( أف الفركؽ حكؿ مدل ان11.4يتضح مف الجدكؿ ) 

تبعان لمتغير المسمى الكظيفي،  كجية نظر العامميف في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ

الكظيفي )نائب مدير( كما بيف مف كاف مسماىـ الكظيفي ذيف مسماىـ ف الكانت ما بيف العاممي

ؾ كجكد فركؽ بيف العامميف (. ككذل0.76650)مفتش/مدقؽ( كلصالح )مفتش/مدقؽ( بفارؽ )

كظؼ إدارم( كلصالح الذيف مسماىـ الكظيفي )نائب مدير( كما بيف مف كاف مسماىـ الكظيفي )م

 (.0.59216بفارؽ )رم( مف كاف مسماىـ الكظيفي )مكظؼ إدا

 الفروق حسب متغير سنوات الخدمة: .1.1.1

ات، حسػػػػب الجػػػػدكؿ إختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػادم لداللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػط إسػػػػتخداـتػػػػـ 

(0204:) 
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شررار ظرراهرة (: نتررائج اختبررار تحميررل التبرراين األحررادي لداللررة الفررروق فرري مرردى انت33.3جرردول)
المؤسسات العامة في محافظة الخميرل تبعرا ظر العاممين في هة نالفساد اإلداري والمالي من وج

 لمتغير سنوات الخدمة.
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مكع 
مج

ال
 

248 2.99 0.720 

 

 (α≤ 0.05( أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتكل )12.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي المؤسسػات العامػة حكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي 

 (0.05أقػؿ مػف )نت الداللػة اإلحصػائية في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير سنكات الخدمة، حيث كا

لداللػػة الفػػركؽ بػػيف  LSDكلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  يان.دالػػة إحصػػائكىػػي 

 (:13.4المتكسطات، حسب الجدكؿ)
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فروق حول مدى انتشار ظاهرة الفساد اإلداري تبعا لمتغير سنوات لم LSD(: اختبار31.3جدول)
 الخدمة.

 سنة فأكثر 02 00-00 .0-2 سنوات فأقل 0 العمر

   -*1034192  فأقؿسنكات  5

6-01 1034192*   1036233* 

00-05     

   -*1036233  سنة فأكثر 06

ساد اإلدارم كالمالي مف كجية ( أف الفركؽ حكؿ مدل انتشار ظاىرة الف0304يتضح مف الجدكؿ )

سػػنكات الخدمػػة، كانػػت مػػا نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ تبعػػان لمتغيػػر 

سػنكات  (01-6سنكات فأقؿ( كما بيف مف كانت خػدمتيـ ) 5ميف الذيف سنكات خدمتيـ )لعامابيف 

د فػػػػركؽ بػػػػيف (. ككػػػػذلؾ كجػػػػك 1034192( سػػػػنكات بفػػػػارؽ )01-6كلصػػػػالح مػػػػف كانػػػػت أعمػػػػارىـ )

 سػػنة 06( سػػنكات كمػػا بػػيف مػػف كانػػت خػػدمتيـ )01-6العػػامميف الػػذيف تراكحػػت خػػدمتيـ مػػا بػػيف )

 (.1036233( سنكات بفارؽ )01-6) دمتيـات خسنك لصالح مف كانت فأكثر( ك 

 الفروق حسب متغير الوزارة:. 1.1.1

لجػػػػدكؿ إختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػادم لداللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػطات، حسػػػػب ا إسػػػػتخداـتػػػػـ 

(0404:) 
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 (: نتررائج اختبررار تحميررل التبرراين األحررادي لداللررة الفررروق فرري مرردى انتشررار ظرراهرة33.3) جردول
لمالي من وجهة نظر العاممين في المؤسسات العامة في محافظة الخميرل تبعرا واي الفساد اإلدار 

 لمتغير الوزارة.
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 (α≤ 0.05( أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتكل )14.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

يػة نظػر العػامميف فػي المؤسسػات العامػة حكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي مػف كج

كىػػي  (0.05مػػف )أقػػؿ اإلحصػػائية  فػػي محافظػػة الخميػػؿ تبعػػان لمتغيػػر الػػكزارة، حيػػث كانػػت الداللػػة

لداللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف  LSDكلمعرفػػػػة مصػػػػدر الفػػػػركؽ فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار  دالػػػػة إحصػػػػائيان.

 (:15.4، حسب الجدكؿ)المتكسطات
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دى انتشررار ظرراهرة الفسرراد اإلداري تبعررا لمتغيررر لمفررروق حررول مرر LSD(: اختبررار33.3) جرردول
 الوزارة.

 ؤون االجتماعيةالش لمحميالحكم ا الصحة التربية والتعميم الوزارة
  *1051758 *1023007  التربية كالتعميـ

    -*1023007 الصحة
 -*1049186   -*1051758 الحكـ المحمي

  *1049186   الشؤكف االجتماعية
 

( أف الفركؽ حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية 0504يتضح مف الجدكؿ )

ة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ تبعػػػان لمتغيػػػر الػػػكزارة، كانػػػت مػػػا بػػػيف لعامػػػا نظػػػر العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات

العػػامميف فػػي الصػػحة كلصػػالح العػػامميف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ العػػامميف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ كمػػا بػػيف 

ككػػذلؾ كجػػكد فػػركؽ بػػيف العػػامميف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ كمػػا بػػيف العػػامميف فػػي  (.1023007بفػارؽ )

(. ككذلؾ كجػكد فػركؽ مػا بػيف العػامميف فػي الشػؤكف االجتماعيػة 1.51758الحكـ المحمي بفارؽ )

كلصػػػػػػالح العػػػػػػامميف فػػػػػػي الشػػػػػػؤكف االجتماعيػػػػػػة بفػػػػػػارؽ كمػػػػػػا بػػػػػػيف العػػػػػػامميف فػػػػػػي الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػي 

(1049186.) 
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في هيئة مكافحة  المسئولينمن  عددمركز شمس مع  أجراهاى المقابالت التي التعقيب عم 1.1
 :2018مانكز أومر الفساد وديوان الرقابة 

إلػى محاربػة ماسػة  كباتػت الحاجػة ات االىتماـ بالفسػاد أمػر ال بػد منػو فػي األراضػي الفمسػطينية،ب

اتخذتيا الدكلة الفمسػطينية ىذه اآلفة حتى ال تنتشر أكثر مف ذلؾ، بالرغـ مف كؿ اإلجراءات التي 

رض الجيػػػكد تعتػػػ اتفينػػػاؾ صػػػعكب عمػػى الصػػػعيد الػػػدكلي كالػػػداخمي إال أف الطريػػػؽ مػػػا زاؿ طػػػكيال

 الرسمية السترداد األمكاؿ المنيكبة كالمسركقة.

 2108كالديمقراطيػة "شػمس"  اإلنسػافحقػكؽ  إعػالـاـ بيػا مركػز قامت الباحثة بمراجعة مقابالت ق

تػػـ التكاصػػؿ مػػع  الفسػػاد كديػػكاف الرقابػػة كمركػػز أمػػاف، ةمكافحػػفػػي ىيئػػة  المسػػئكليفمػػع عػػدد مػػف 

 ـ ىذه المقابالت ألغراض البحث العممي.تخداسمركز شمس كتـ اخذ المكافقة با

 :األشخاص الذيف تـ مقابمتيـأسماء 

 الفساد رفيؽ النتشة. رئيس ىيئة مكافحة -0

 يـ.المستشار إياد ت اإلداريةرئيس ديكاف الرقابة المالية ك   -2

 مستشار ائتالؼ أماف الدكتكر عزمي الشعيبي. -3

 ية رشا عمارنة.محامالمديرة الشؤكف القانكنية في ىيئة مكافحة الفساد  -4

 عابديف.رئيس كحدة المناصرة المحمية كاإلقميمية في مؤسسة الحؽ الدكتكر عصاـ  -5

 الدكتكر مصطفى عبد الباقي أستاذ القانكف في جامعة بيرزيت. -6

 ىيئة مكافحة الفساد رفيؽ النتشة كسؤالو عف الفساد كانت إجابتو كالتالي:عند مقابمة رئيس 

 إلػػػىجيػػػدا فػػػي مكافحػػػة الفسػػػاد كتكعيػػػة المػػػكاطنيف لمكصػػػكؿ  تػػػدخرـ ىيئػػػة مكافحػػػة الفسػػػاد لػػػ"

مجتمػػع خػػاؿ مػػف الفسػػاد كتحقيػػؽ اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف اإلسػػتراتيجية الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد 

 سطيني خاؿ مف الفساد.التي تدعك لمكصكؿ إلى مجتمع فم
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ؿ لمعػالـ كنقػك  بدنجازاتنػاكؿ سػاعة نقػـك بتقػديـ انجػاز كأصػبحنا معػركفيف عمػى مسػتكل العػالـ  

 أننػالف تجدكا عمى الكرة األرضية أناس يتكممكف عػف الفسػاد بجػرأة مثػؿ فمسػطيف لكننػا نعػرؼ 

 ".اقؿ ىذه الدكؿ كجكدا لمفساد

 :قد تحدث عما يميمستشار إياد تيـ ك ال كاإلداريةلمالية رئيس ديكاف الرقابة ا مقابمةكبعد ذلؾ تـ 

كقكع جريمػة الفسػاد كلػيس متابعتيػا الحقػا، عمػؿ  منعى لديكاف الرقابة مؤسسة عامة دستكرية تسع

ديػػكاف الرقابػػة ىػػك منػػع كقػػكع حادثػػة الفسػػاد ، كىػػك عمػػؿ مؤسسػػاتي كلػػيس شخصػػي ، ىػػك مؤسسػػيا 

مػـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد انضػمامنا شػجع ديػكاف الرقابػة مكجكد قبؿ تاريخ انضمامنا التفاقيػة األ

 2106مباشػػرة فػػي عػػاـ  يػػة كفػػؽ معػػايير دكليػػة،لدك  تيةلمتابعػػة إجراءاتػػو بطريقػػة ممنيجػػة كمؤسسػػا

كىػػي مػػا يعػػرؼ باسػػـ انتػػك سػػايد  انضػػـ ديػػكاف الرقابػػة إلػػى منظمػػة األجيػػزة الدكليػػة لمرقابػػة العميػػا،

لمؤسسػػػات الرقابيػػػة الدكليػػػة المكجػػػكدة عمػػػى مسػػػتكل فمسػػػطيف كبالتػػػالي أصػػػبح ديػػػكاف الرقابػػػة احػػػد ا

يكاف الرقابػة تبػدأ ببنػاء المؤسسػة كتطػكير عمميػا درير اكيمثؿ فمسطيف في ىذه المنظمة الدكلية ،تق

كبالتالي بما أف ىناؾ بناء ممنيج مبني عمى أسس سميمة كمعػايير صػحيحة مؤكػد سػيقؿ كيجفػؼ 

ـك بتقكيػػػة المؤسسػػػات سػػػكاء بالنظػػػاـ اإلدارم أك المػػػالي أك منػػػابع الفسػػػاد، كنحػػػف ىػػػذا دكرنػػػا أف نقػػػ

ف الرقابػة كىػػي ثػػالث أنػػكاع رقابػػة امتثػػاؿ رقابػػة ماليػػة اديػػك  اأدائيػا كىػػي أنػػكاع الرقابػػة التػػي يقػػـك بيػػ

 .ة المالية كاإلدارية في المؤسساتكىذه الرقابة تعنى بالدرجة األكلى بتقكية األنظم رقابة أداء

 : فقد قاؿ اف الدكتكر عزمي الشعيبيمستشار ائتالؼ أم أما

ضكع مكافحة الفساد ك ـ لميعمى الدكلة أف تقكـ بدعداد خطة شاممة كقائية كمالحقة كتجر "

خطة تقرىا الحككمة كمسئكلة الحككمة عف تنفيذىا كاف كاف ىيئة مكافحة الفساد طرؼ 
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ساد ككأف رئيسي في تنفيذ الخطة يجب أال تككف الخطة محصكرة عند ىيئة مكافحة الف

 ".اد عبارة عف ممؼ يحاؿ إلى الييئةمكافحة الفس

 في ىيئة مكافحة الفساد المحامية رشا عمارنة.نية ك القانمديرة الشؤكف بعد ذلؾ تـ مقابمة 

 كجاء في حديثيا:

نشر تقريرنا عمػى مكاقػع األمػـ المتحػدة كنحػف نشػرناه عمػى مكقػع ىيئػة مكافحػة الفسػاد بمكجػب "

بػػالتجريـ أىػػـ الثغػػرات المكجػػكدة فػػي تشػػريعاتنا مػػف بػػابيف البػػاب المتعمػػؽ ىػػذا االسػػتعراض تبػػيف 

ؽ بالتعاكف الدكلي ال شؾ انػو عمينػا كدكلػة نتيجػة ىػذا االسػتعراض متعماب التنفيذ القانكف( كالب)

أف نػػكائـ تشػػريعاتنا كنػػكائـ إجراءاتنػػا مػػع نتػػائج االسػػتعراض األممػػي أك اسػػتعراض النظػػراء الػػذم 

 "لفمسطيفخضعت 

ف ىناؾ إعداد لمسكدة تعدؿ قانكف مكافحػة الفسػاد بحيػث يتضػمف التعػديؿ أىػـ المتطمبػات التػي كا

أىميػػػا مػػػا  اإلجػػػراءاتنػػػكاقص مكجػػػكدة فػػػي التشػػػريعات أك  أكسػػػتعراض كعػػػدـ تػػػكاـؤ اال دت فػػػيكر 

كمػػا ىػػك  أكيتعمػػؽ بمكضػػكع التجػػريـ كػػاف ىنػػاؾ نقػػص فػػي عػػدة مػػكاد لػػـ يكػػف تجريميػػا كمػػا يجػػب 

تفاقيػػة مػػثال تجػػريـ الكسػػب الغيػػر مشػػركع كمػػا ىػػك متطمػػب باالتفاقيػػة األمميػػة متطمػػب بمكجػػب اال

أيضػػا تجػػريـ لعػػدـ التصػػريح عػػف تضػػارب المصػػالح ىػػذه كميػػا تجػػريـ نػػاؾ كػػاف ىلمكافحػػة الفسػػاد، 

جديػػػد لػػػـ يكػػػف مجػػػـر ككػػػاف عنػػػا نقػػػص فػػػي تجػػػريـ ىػػػذه األفعػػػاؿ، كىػػػي متطمبػػػة باالتفاقيػػػة الدكليػػػة 

تعزيز لنظاـ آليات حماية الشيكد ككانت مف ضمف الثغرات المكجػكدة  لمكافحة الفساد، كاف ىناؾ

 . ست فعالةد ليالشيك ف آليات حماية في القانك 
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رئيس كحدة المناصرة المحمية كاإلقميمية في مؤسسة الحؽ الدكتكر عصػاـ  بعد ذلؾ كاف المقاء مع

 .افحػػة الفسػػادة مكعابػػديف عػػف مشػػاركة مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي تعػػديالت التشػػريعات لييئػػ

 :حيث قاؿ

تضػارب المصػالح  كػرةفعمػى  أكال يمكف أف تقكـ فكرة مكافحة الفساد عمػى غيػاب االسػتقاللية "

كبالتػػالي ىنػػاؾ تعػػديالت تعػػاني مػػف إشػػكاليات جديػػة، ىػػذا التعػػديؿ يبقػػى طػػي الكتمػػاف ال تكجػػد 

يالت كبالتػػالي مشػػاركة مجتمعيػػة حقيقيػػة ال تستشػػار مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي تمػػؾ التعػػد

السػػمطة منػػع لػػذم يمػػا ا الرسػػمية،تبقػػى المسػػالة ضػػبابية إلػػى أف يػػتـ إقرارىػػا كنشػػرىا فػػي الجريػػدة 

يالت منسػػػجمة مػػػػع التنفيذيػػػة مػػػف طػػػرح مشػػػركع القػػػرار لمنقػػػػاش المجتمعػػػي كاالتفػػػاؽ عمػػػى تعػػػد

 ".المعايير الدكلية

فػي جامعػة بيرزيػت عػف الفسػاد تـ سؤاؿ الػدكتكر مصػطفى عبػد البػاقي أسػتاذ القػانكف في النياية ك 

 حيث قاؿ: ككيفية مالحقة المجرميف.

رم ىك فساد لـ يتـ تسميط الضكء عميو كلـ يتـ محاربتو كما داإل. الفساد االفساد ال زاؿ مكجكدا"

يجب أيضا فيما يتعمؽ بالفساد المالي باعتقادم انو كاف ىناؾ ضعؼ مف قبؿ القضاء في 

يا أحيمت مف نيابة مكافحة الفساد إلى محكمة جرائـ الفساد مالحقة المجرميف. كثير مف القضا

مسطيني مف إدانة الكثير مف المتيميف كالبعض ال الف مكف القضاءلكف ألسباب مكضكعية لـ يت

زاؿ حر طميؽ بالخارج لـ نستطع استرداده، بعض الدكؿ ترفض تسميـ ىؤالء المتيميف 

 "ألسباب عديدة.  كالمدانيف
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 الفصل الخامس

 والتوصيات االستنتاجاتناقشة النتائج، م

سػة مرتبػة حسػب أسػئمتيا، كالتػي تيػدؼ راالد عنيػا تناكؿ ىذا الفصػؿ مناقشػة النتػائج التػي أسػفرتي
الفمسػػػػطينية:)مفيكمو كأسػػػػبابو كآثػػػػاره كطػػػػرؽ  كالمػػػػالي فػػػػي المؤسسػػػاتإلػػػى معرفػػػػة الفسػػػػاد اإلدارم 

االجتماعيػػػػة، الحكػػػػـ  التنميػػػػةكالتعمػػػػيـ، الصػػػػحة، التربيػػػػة )كزارات مكافحتو("دراسػػػػة تطبيقيػػػػة عمػػػػى 
 كالتكصيات. جاتتاستناالصؿ كما تضمف ىذا الف الخميؿ،المحمي( في محافظة 

 مناقشة أسئمة الدراسة 1.1

 مناقشة نتائج السؤال األول:. 1.1.1

مظػػػاىر الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي فػػػي المؤسسػػػات ( أف 1.4شػػػارت النتػػػائج الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ )أ

 ظة الخميؿ كانت متكسطة بشكؿ عاـ.ي محافالعامة ف

ىػي عػدـ تكػافؤ الفػرض فػي التنسػيب امػة المؤسسات العكقد كانت أعمى فقرات مظاىر الفساد في 

يتعمػػد  فػػي حػػيف جػػاءت أدنػػى فقػػرات مظػػاىر الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي المنتشػػر لمػػدكرات الخارجيػػة.

 ضح.المكظفيف تأخير انجاز المياـ المكمفيف بيا بدكف سبب كا

التعيينات، كربما بسبب ضػعؼ كيعزل السبب في ذلؾ إلى عدـ كجكد معايير عادلة ككاضحة في 

ادم النػػػػاجـ عػػػػف قمػػػػة بسػػػػبب سػػػػكء الكضػػػػع االقتصػػػػ أك لػػػػديني كاألخالقػػػػي لػػػػدل الػػػػبعض،زاـ االلتػػػػا

بسػػػػبب عػػػػدـ تكػػػػافؤ الفػػػػرص فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى االمتيػػػػازات التػػػػي تمنحيػػػػا بعػػػػض  الركاتػػػػب، أك

 يا.يالمؤسسات لمعامميف ف
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الباحثػاف بضػركرة كضػع  أكصػىبحيث  (2012) مع دراسة بف تركي كشرفي كتتفؽ نتائج الدراسة

كاعتمػػاد نظػػاـ لمحػػكافز كالعػػالكات  لألجػػكر كالمرتبػػات تراعػػي ظػػركؼ المكظػػؼ المعيشػػية،ة سياسػػ

 حتى ال يضطر المكظؼ لمحصكؿ عمى احتياجاتو مف مصادر غير مشركعة.

 مؤسسراتالالفسراد فري  ثاني: ما هي ا ثار الناجمة عن ظاهرةمناقشة نتائج السؤال ال. 1.1.1
 سطينية؟الفم

اآلثػار الناجمػة عػف ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي ( أف 2.4فػي الجػدكؿ )ة كاردشارت البيانػات الػأ

 في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ.

يػػػؤدم  الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي المنتشػػػرة: جػػػاءت أعمػػػى فقػػػرات اآلثػػػار الناجمػػػة عػػػف ظػػػاىرةحيػػػث  

دنػػػى فقػػػرات االثػػػار الناجمػػػة عػػػف ظػػػاىرة كأ ع.مجتمزعزعػػػة القػػػيـ األخالقيػػػة بػػػالانتشػػػار الفسػػػاد إلػػػى 

 انتشار الجريمة بسبب الفساد السائد بالمنظمة. الفساد ىي:

اإلدارم كيعزل السبب في ذلؾ إلى عدـ كجكد نظاـ رقابي فعاؿ يؤدم إلى الحد مف ظاىرة الفساد 

كجػػكد عػػدـ رسػػي الفسػػاد، كربمػػا بسػػبب كالمػالي، كربمػػا بسػػبب عػػدـ كجػػكد عقكبػػات رادعػػة بحػػؽ مما

عػػػي كػػػافي لػػػدل العػػػامميف عػػػف مخػػػاطر الفسػػػاد كمػػػا لػػػو مػػػف آثػػػار سػػػمبية عمػػػى المؤسسػػػة كالفػػػرد ك 

كالمجتمػػع، كربمػػا بسػػبب ضػػعؼ االنتمػػاء التنظيمػػي كالنػػاجـ عػػف ضػػعؼ الرضػػا الػػكظيفي، كالػػذم 

 عدة منيا عدـ تكافؤ الفرص، كقمة الركاتب كغيرىا.... سبابأ إلىيعكد 

( حيػث بينػت الدراسػة قمػة تػدريب المػكظفيف عمػى 2015ي )العتيبػاسػة ئج الدراسػة مػع در تفػؽ نتػاكت

كعػػػدـ تػػكفر الشػػػفافية فػػي المؤسسػػػات.  المحسػػػكبية االجتماعيػػة، ميػػارات الثقافػػة التنظيميػػػة كشػػيكع

الفسػػػاد الفقػػػر كالظػػػركؼ  أسػػػباب( التػػػي بينػػػت انػػػو مػػػف 2013) مػػػع دراسػػػة الشػػػمراني أيضػػػاكتتفػػػؽ 

 يا.لمزاصعبة، كضعؼ الركاتب كاالمعيشية ال
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 مؤسسرررراتالقشررررة نتررررائج السررررؤال الثالررررث: مررررا هرررري أسررررباب ظرررراهرة الفسرررراد فرررري منا. 1.1.1 
 الفمسطينية؟

أسػػػباب ظػػػاىرة الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي فػػػي المؤسسػػػات ( أف 3.4شػػػارت البيانػػػات فػػػي الجػػػدكؿ )أ

 ي محافظة الخميؿ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ.العامة ف

، ضػعؼ الػكازع الػديني الي المنتشػرة:اإلدارم كالمػسػاد فقرات أسػباب ظػاىرة الفجاءت أعمى حيث  

 ، كغياب النزاىة كالشفافية.منظكمة األخالقية كغياب االحتراـضعؼ الك 

عمميػػػـ كبدرجػػػة  فػػػي حػػػيف جػػػاءت أدنػػػى الفقػػػرات: عػػػدـ التعػػػاكف بػػػيف الػػػزمالء فػػػي الػػػدائرة كعرقمػػػة

 متكسطة.

عػػداـ حمػػالت ان بمػػا بسػػببر ، ك مؤسسػػات المجتمػػع المػػدنيغيػػاب دكر  إلػػىكيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ 

كربمػػػا بسػػػبب عػػػدـ معرفػػػة  عمػػػى الفػػػرد كالمنظمػػػة، كآثػػػاره كأشػػػكالوالتكعيػػػة لممػػػكظفيف عػػػف الفسػػػاد 

ي السػمطات بسػبب طغيػاف السػمطة التنفيذيػة عمػى بػاق أكالمكظؼ بحقكقػو ككاجباتػو فػي المؤسسػة، 

 .فصؿ السمطاتمبدأ كعدـ العمؿ ب

أسباب الفساد قمة تدريب  أكثرأنو مف نت ( التي بي2015) بيؽ نتائج الدراسة مع دراسة العتيكتتف

 المكظفيف عمى ميارات الثقافة التنظيمية.

لي فرري امناقشررة نتررائج السررؤال الرابررع: كيررف يمكررن مكافحررة ظرراهرة الفسرراد اإلداري والمرر 4.1.5
 ؟الفمسطينيةالمؤسسات 

فػػػػػي  دارم كالمػػػػػاليإلاد امكافحػػػػػة ظػػػػػاىرة الفسػػػػػ( أف 4.4شػػػػػارت البيانػػػػػات الػػػػػكاردة فػػػػػي الجػػػػػدكؿ )أ

 المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ.

اف قانكنيػػػػة مختصػػػػة تشػػػػكيؿ لجػػػػ كجػػػػاءت أعمػػػػى فقػػػػرات مكافحػػػػة ظػػػػاىرة الفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي:

 المعيشية لألفراد كخمؽ فرص عمؿ مناسبة ليـ. ؼ، كتحسيف الظرك لمحاربة الفساد
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ماليػة لمػف يبمػغ عػف حػاالت  تمكافئايص ة الفساد تخصىر ة ظافي حيف كانت أدنى فقرات مكافح

 الفساد

كيعزل السبب فػي ذلػؾ إلػى عػدـ كجػكد االىتمػاـ الكػافي مػف قبػؿ القيػادات بمكافحػة تمػؾ الظػاىرة، 

جراءاتػػػو عػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػي، النػػ إلػػػىكىػػذا يعػػػكد  اجـ عػػػف ممارسػػػات االحػػتالؿ اإلسػػػرائيمي كا 

 ـ االستقرار كاالنضباط كااللتزاـ.مف عدما يخمؽ جكا ا مداتيالتعسفية بحؽ المؤسسات كقيا

مناقشررة نتررائج السررؤال الخررامس: هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى  1.1.5
اإلداري فرري ر الفسرراد المررالي و بات المبحرروثين نحررو مرردى انتشررافرري اسررتجاα≤0.05    الداللررة

المؤهرل العممري، المسرتوى جنس، العمرر، ال) الفمسطينية تعزى لممتغيرات الديمغرافية المؤسسات
 الوظيفي، سنوات الخدمة، الوزارة(؟

( أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد 6.4( ك)5.4أشػػػػارت النتػػػػائج فػػػػي الجػػػػدكليف )

ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية نظػر العػامميف ( حكؿ مدل انتشار  α≤ 0.05المستكل )

لمتغيػػرم الجػػنس، كالمؤىػػؿ العممػػي حيػػث كانػػت  الخميػػؿ تبعػػان  افظػػةمحفػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي 

 كىي غير دالة إحصائيان. (0.05أكبر مف )الداللة اإلحصائية 

ة الفسػاد اإلدارم يف )الػذككر كاإلنػاث( يعػانكف مػف ظػاىر كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف كػال الجنسػ

لؾ إلى انتشار ف السبب في ذيكك  قدكالمالي المنتشرة في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ، ك 

 الفساد اإلدارم كالمالي بشكؿ كبير ككاضح.

 (α≤0.05( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتكل )7.4أشػػارت النتػػائج فػػي الجػػدكؿ )

م كالمػالي مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي المؤسسػات العامػة حكؿ مدل انتشػار ظػاىرة الفسػاد اإلدار 

كىػػي  (0.05أقػػؿ مػػف )كانػػت الداللػػة اإلحصػػائية  ر العمػػر، حيػػثلمتغيػػ فػػي محافظػػة الخميػػؿ تبعػػان 

( كما بيف 35-26ككانت الفركؽ ما بيف العامميف الذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف ) دالة إحصائيان.
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(، كمػا بػيف العػامميف 35-26مػف كانػت أعمػارىـ )سػنة فػأكثر( كلصػالح  46كانػت أعمػارىـ )مف 

سػنة فػأكثر( كلصػالح  46انت أعمارىـ )كما بيف مف ك( 45-36) الذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف

 ( سنة.45-36مف كانت أعمارىـ )

االتػو فػي كثيػر مػف كال مب اىتمامػو قؿأنو كمما زاد عمر الشخص كمما  كيعزل السبب في ذلؾ إلى

دف صػػغار السػػف كالػػذيف يطمحػػكف إلػػى التقػػدـ فػػي كظػػائفيـ، كتمبيػػة احتياجػػاتيـ األمػػكر، كبالتػػالي فػػ

 . ىرة الفساد اإلدارم كالمالي أكثر مف صغار السفيعانكف مف ظاتزايدة لما

 (α≤0.05( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل )9.4أشارت النتائج في الجدكؿ )

لي مف كجية نظر العامميف في المؤسسات العامة ل انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كالماحكؿ مد

أقؿ مف يث كانت الداللة اإلحصائية ى الكظيفي، حير المسمتغفي محافظة الخميؿ تبعان لم

ككانت الفركؽ ما بيف العامميف الذيف مسماىـ الكظيفي )نائب  كىي دالة إحصائيان. (0.05)

لح )مفتش/مدقؽ(. كما بيف مف كاف مسماىـ الكظيفي )مفتش/مدقؽ( كلصامدير( كما بيف مف 

كظؼ إدارم( كلصالح ـ الكظيفي )مكاف مسماىف كاف مسماىـ الكظيفي )نائب مدير( كما بيف م

 (.)مكظؼ إدارم الكظيفيمف كاف مسماىـ 

ركف كؿ كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف األشخاص ذكم المراكز اإلدارية الدنيا غالبان ما يعتب

تيـ فسادا، كبالتالي فدف ذكم الكظائؼ الدنيا كالذيف يطمحكف تطمعاتيـ كرغبا يالءـتصرؼ ال 

ياجاتيـ المتزايدة يعانكف مف ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي ، كتمبية احتكظائفيـ فيإلى التقدـ 

 أكثر مف ذكم الكظائؼ العميا. 

 (α≤0.05لة إحصائية عند المستكل )( كجكد فركؽ ذات دال10.4أشارت النتائج في الجدكؿ )

امة مؤسسات العالؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية نظر العامميف في حك 

 (0.05أقؿ مف )ة الخميؿ تبعان لمتغير سنكات الخدمة، حيث كانت الداللة اإلحصائية في محافظ
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سنكات فأقؿ( كما  5نكات خدمتيـ )كىي دالة إحصائيان. ككانت الفركؽ ما بيف العامميف الذيف س

كد كجك  ( سنكات.10-6) خدمتيـسنكات كلصالح مف كانت  (10-6مف كانت خدمتيـ )بيف 

( سنكات كما بيف مف كانت خدمتيـ 10-6ف تراكحت خدمتيـ ما بيف )لعامميف الذيفركؽ بيف ا

 ( سنكات.10-6) خدمتيـسنة فأكثر( كلصالح مف كانت  16)

معرفة الشاممة باألنظمة ال يكجد عندىـ ال الجددكيعزل السبب في ذلؾ إلى أف األشخاص 

رسة عادية كبيف ما ما يعتبر مماممنكع، كبيف  ىككالقكانيف كالمكائح كبيف ما ىك مسمكح كما 

 يعتبر مخالفة كفساد. 

المسػػػػػتكل ( أنػػػػػو تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد 11.4أشػػػػػارت النتػػػػػائج فػػػػػي الجػػػػػدكؿ )

(α≤0.05) ف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف فػػػي حػػػكؿ مػػػدل انتشػػػار ظػػػاىرة الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي مػػػ

أقػػؿ اللػػة اإلحصػػائية حيػػث كانػػت الدمتغيػػر الػػكزارة، ل المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ تبعػػان 

كىػػي دالػػة إحصػػائيان. ككانػػت الفػػركؽ مػػا بػػيف العػػامميف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ كمػػا بػػيف  (0.05مػػف )

جػكد فػركؽ بػيف العػامميف فػي ككػذلؾ ك  .العامميف في الصحة كلصالح العامميف في التربية كالتعميـ

في التربيػة كالتعمػيـ. ككػذلؾ  الح العامميفالحكـ المحمي كلصي التربية كالتعميـ كما بيف العامميف ف

حمػػػي كجػػػكد فػػػركؽ مػػػا بػػػيف العػػػامميف فػػػي الشػػػؤكف االجتماعيػػػة كمػػػا بػػػيف العػػػامميف فػػػي الحكػػػـ الم

 كلصالح العامميف في الشؤكف االجتماعية.

التقػدـ  فيلى أف العامميف في التربية كالتعميـ ليس لدييـ الفرص الحقيقية كيعزل السبب في ذلؾ إ

مػػػف كجيػػة نظػػػرىـ فسػػػادا مقارنػػػة بمػػػا يحصػػؿ عميػػػو العػػػاممكف فػػػي كزارتػػػي كىػػػذا يعتبػػػر  الػػكظيفي،

مينػػػػػي كزيػػػػػادة فػػػػػي الركاتػػػػػب كالعػػػػػالكات الصػػػػػحة كالحكػػػػػـ المحمػػػػػي، مػػػػػف فػػػػػرص التقػػػػػدـ كالنمػػػػػك ال

 كاالمتيازات.
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الترقيػػة ص االجتماعيػػة، كالػػذيف يعػػانكف مػػف تضػػاؤؿ فػػر  التنميػػةة لمعػػامميف فػػي ببالنسػػ األمػػرككػػذا 

 بالعامميف في الحكـ المحمي، كزيادة في الركاتب كالعالكات كاالمتيازات.  لميني مقارنةكالنمك ا

 استنتاجات المقابمة 1.5

 ؿ في فمسطيف كسعي كاضح لمكصك  إشكالوناؾ جيد متكاصؿ لمقضاء عمى الفساد بجميع ى

د، تمع بخطكرة الفسامجال أفرادتكعية لجميع ك  فمسطيف خالية مف الفساد كالفاسديف. إلى

 ذم سيمحؽ كؿ مف سكلت لو نفسو، التعدم عمى حقكؽ الكطف كالمكاطف.كالضرر ال

 عمى التقميؿ مف حاالت الفساد بحيث يقـك  أساسيكؿ كجكد منظمة ديكاف الرقابة يساعد بش

لـ يسحؽ الفساد  إفكىذا  األخرلمى جميع المنظمات الفمسطينية الديكاف بدكر رقابة فعاؿ ع

 طيف.مف كجكده في فمس مؿيق

 قد يزيد الكضع  خطة شاممة كقائية كمالحقة كتجريـ لمفساد في الدكلة، بدعدادـ الدكلة عدـ قيا

 .سكءا

 القرارات مؤسسات المجتمع المدني في عممية صنع القرار، كاطالعيا عمى ل شراؾإ ال يكجد

 لتي يتـ تعديميا.ا

 يما بينيـ عمى ، كاالتفاؽ فممشاركة المجتمعيةل مشركع القرار بطرح التنفيذيةالسمطة  ال تقكـ

 التعديالت المطمكبة كالتي تتالءـ مع القانكف الدكلي.

 كىذا مف شأنو أف يزيد  حقة جرائـ الفساد المتعددة،ىناؾ ضعؼ مف قبؿ القضاء في مال

 د قكانيف رادعة كعدـ تطبيؽ القكانيف عمى المجرميف.حاالت الفساد بسبب عدـ كجك 
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 العامة اجاتنتاالست 1.5

مظػػػاىر دارم كالمػػػالي فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة كبدرجػػػة متكسػػػطة، كتمثمػػػت ار الفسػػػاد اإلنتشػػػا -

الفسػػػػاد اإلدارم كالمػػػػالي فػػػػي المؤسسػػػػات العامة:)عػػػػدـ تكػػػػافؤ الفػػػػرص فػػػػي التنسػػػػيب لمػػػػدكرات 

المناصػػػب، ضػػػعؼ التػػػدقيؽ الػػػداخمي  أصػػػحابمطة مػػػف قبػػػؿ الخارجيػػػة، إسػػػاءة اسػػػتخداـ السػػػ

 الفعاؿ(.

 انتشار الفساد قميؿ كمحدكد في فمسطيف.مقابالت كاف ج الأنو في نتائف في حي -

ت العامػة فػي محافظػة الخميػؿ اآلثار الناجمة عػف ظػاىرة الفسػاد اإلدارم كالمػالي فػي المؤسسػا -

 رة في المؤسسات العامة.، كأسباب ظاىرة الفساد االدارم كالمالي كثيكبيرة

 اتخػاذ إجػراءات مػف خػالؿ عامػةت الفي المؤسسػا لييمكف مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالما -

كخمػؽ فػػرص  لألفػػرادعديػدة تشػػكيؿ لجػاف قانكنيػػة لمحاربػة الفسػػاد كتحسػيف الظػػركؼ المعيشػية 

 كير كالتغييػرعمؿ مناسبة، عقػد دكرات تدريبيػة لممػكظفيف كتعيػيف كفػاءات اداريػة مؤمنػة بػالتط

 .كغيرىا

ة الفسػػاد انتشػػار ظػػاىر  إحصػػائية حػػكؿ مػػدلة أشػػارت النتػػائج إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػ -

اإلدارم كالمػػػالي مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ تبعػػػان 

لمتغيػػػرم الجػػػنس، كالمؤىػػػؿ العممػػػي. فػػػي حػػػيف تبػػػيف كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية تبعػػػان 

 متغيرات: العمر، كسنكات الخدمة، كالمسمى الكظيفي، كالكزارة.ل

 لتوصياتا 1.5

 الدراسة، تكصي الباحثة بما يمي: ليا ئج التي تكصمتالنتا إلىدا ستناا
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لدل العامميف، مػف خػالؿ غػرس قػيـ  كتعزيز المنظكمة األخالقية تقكية كتعزيز الكازع الديني .1

 األخػػالؽمحاضػػرات خصكصػػية تخػػص مكضػػكع عػػف طريػػؽ عقػػد  الػػديف اإلسػػالمي الحنيػػؼ

 .كالديف

 يعتمػد الػذم المؤسسػي البنػاء ذلػؾ فػي بمػا ميمة،سػ أسس عمى ينيسطالفم النظاـ بناء إعادة .2

 .كالكفاية كالصدؽ الكفاءة عمى

بحيػث تكػكف عمميػة  ،إصػالح حػاالت الفسػاد المكجػكدة لعمميػة كاضػحة كطنيػة خطػة كضػع .3

كالكسػػائؿ كالجػػػدكؿ  األىػػػداؼيػػتـ فييػػػا تكضػػيح  إطػػػراؼدة برؤيػػػة مشػػتركة بػػػيف عػػ اإلصػػالح

  تـ انجازه في ىذه المرحمة. رة كتقييـ مامستم عةالزمني لمتنفيذ مع مراج

تحديػد الصػعكبات التػي تكاجػػو عمميػة مكاجيػة الفسػاد فػػي القطاعػات المختمفػة ككضػع خطػػط  .4

 ؿ.بلتجنبيا في المستق

كصػػػرؼ الحػػد األدنػػى لألجػػكر  فيف كتحديػػدلممػػكظ العمػػؿ عمػػى تحسػػيف الظػػركؼ المعيشػػية  .5

تشػػػجيعيـ عمػػػى العمػػػؿ النزيػػػو مػػػف شػػػأنو  لػػػذما ـزيػػػادة ركاتػػػبيكالعمػػػؿ عمػػػى  بانتظػػػاـ ركاتػػبيـ

 كتجنب الفساد مف اجؿ الحصكؿ عمى الماؿ.

 كسػائؿ نشػرىا فػي تسػيـ تكعيػة، بػرامج خػالؿ مػف الفسػاد مكافحػة فػي إشػراؾ الجمػاىير  .6

 المػدني المجتمػع كمؤسسػات الصػحؼ، مثػؿ كالمقػركءة مسمكعةكال المرئية المختمفة اإلعالـ

 المجتمع. عمى السمبية كآثاره الفساد اطرمخ لتكضيح ة،ميالتعمي كالمعاىد كالجامعات

 كالركاتػػػػػبأك التنسػػػػػيب لمػػػػػدكرات الخارجيػػػػػة  فػػػػػي التعيينػػػػػات مبػػػػػدأ النزاىػػػػػة كالشػػػػػفافية اعتمػػػػػاد .7

 كالعالكات.

كتعزيػػز الرقابػػة الداخميػػة الدكريػػة كالفاعمػػة ، تمػػع المػػدنيتفعيػػؿ الػػدكر الرقػػابي لمؤسسػػات المج .8

 في كؿ منظمة.
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 عمؿ عمى استقاللية القضاء، ككذلؾ تعزيز مبدأ فصؿ السمطات. ضائي كاللقا تعزيز الجياز .9

حػػاالت الفسػػاد التػػي يػػتـ ضػػبطيا لمجميػػع حتػػى يكػػكف  إعػػالف عامػػة يجػػب عمػػى كػػؿ منظمػػة .10

 المكظفيف.رادعا لباقي 

 الذيف يتـ اكتشافيـ حتى يككنكا عبرة لغيرىـ.عة لمفاسديف كضع عقكبات راد .11

الفسػػاد كلػػيس فقػػط معالجتػػو كمالحقتػػو بعػػد  نػػع حػػدكثتميػػة يجػػب كضػػع خطػػة كقائيػػة عالج .12

 حدكثو.
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 المواقع االلكترونية: 

لزيارة بتاريخ ا (: االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. تمت2101لعربية )امعة الدكؿ اج

 https://carjj.org/node/4491عمى الرابط:  25/00/2108

حة ف: اتفاقية األمـ المتحدة لمكا58/4(: قرار الجمعية العامة رقـ 2113معية العامة. )الج

عمى الرابط:  25/00/2108لدكرة الثامنة كالخمسكف. تمت الزيارة بتاريخ الفساد. ا

http://gopacnetwork.org/ar/ 

حكؿ الفساد في دكائر منظمة التحرير كالسمطة الكطنية (: تقرير 2116السعيد، كائؿ. )

عمى الرابط:  9/02/2108ت الزيارة بتاريخ لإلعالـ. تم يالفمسطينية. المركز الفمسطين

https://www.palinfo.com/2984 

المكقع االلكتركني" االئتالؼ مف  (: مقاؿ بعنكاف: أسباب الفساد اإلدارم.2105عيسى، حنا. )

ى الرابط: ، عم25/00/2108أجؿ النزاىة كالمساءلة". تمت الزيارة بتاريخ: 

center/2425.html-palestine.org/ar/media-https://www.aman 

ـ 2106( لسنة 08(: قرار بقانكف رقـ )2106فمسطيف "المقتفي". )منظكمة القضاء كالتشريع في 

ـ كتعديالتو. معيد الحقكؽ، 2115( لسنة 0قـ )فحة الفساد ر ابشأف تعديؿ قانكف مك

عمى الرابط:  25/00/2108. تمت الزيارة بتاريخ يتجامعة بيرز 

uhttp://muqtafi.birzeit.ed/ 

ط: بعمى الرا 25/00/2108(: تمت الزيارة بتاريخ 0999المكسكعة العربية العالمية. )

http://www.mawsoah.net/ 

 25الفساد كمخاطره. تمت الزيارة بتاريخ  آثارالييئة العامة لمكافحة الفساد "نزاىة" )د.ت(. 

https://carjj.org/node/4491
http://gopacnetwork.org/ar/
https://www.palinfo.com/2984
https://www.palinfo.com/2984
https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2425.html
https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2425.html
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.mawsoah.net/
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of-.gov.kw/AR/pages/effects//www.nazahap:htt-ـ عمى الرابط: 00/2108/

corruption.aspx 

عمى  9/02/2108. تمت الزيارة في 2103(: التقرير السنكم 2103حة الفساد. )افىيئة مك

 http://www.pacc.pna.psالرابط: 

ره كأسبابو: مع إشارة إلى مفيكمو كمظاى (: الفساد اإلدارم..2116الكائمي، ياسر خالد بركات. )

عمى 29/00/2108. تمت الزيارة بتاريخ 81النبأ. عة تجربة العراؽ في الفساد. مجم

الرابط: 

https://www.annabaa.org/~annabaao/nbahome/nba80/010.htm 

قية االتحاد فامقاؿ بعنكاف " ننشر نص تقرير تشريعية البرلماف عمى ات (:2107ابع. )ساليكـ ال

عمى الرابط:  0/02/2108األفريقي لمكافحة الفساد". تمت الزيارة بتاريخ 

http://cutt.us/syA7I 

 

http://www.nazaha.gov.kw/AR/pages/effects-of-corruption.aspx
http://www.nazaha.gov.kw/AR/pages/effects-of-corruption.aspx
http://www.nazaha.gov.kw/AR/pages/effects-of-corruption.aspx
http://www.pacc.pna.ps/
https://www.annabaa.org/~annabaao/nbahome/nba80/010.htm
https://www.annabaa.org/~annabaao/nbahome/nba80/010.htm
http://cutt.us/syA7I
http://cutt.us/syA7I
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 (االستبانة)الدراسة أداة تحكيم طمب رسالة (:1) رقم ممحق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 لقدسا جامعة

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 ........................المحترم.حضرة الدكتور:.......................

 تحية طيبة وبعد،،،،،

و كممؤسسات الفمسطينية: مفيالاإلدارم كالمالي في  حكؿ" الفساد تقكـ الباحثة بدجراء دراسة
كأسبابو كآثاره كطرؽ مكافحتو ".كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

ف الدراسة لما عيدنا فيكـ م استبانو، أرجك التكـر بتحكيـ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية
 .بحكث العمميةخبرة كمعرفة عممية في ال

 عدةساوتفضموا بقبول فائق االحترام والشكر عمى الم

 محمد عوض :رإشراف الدكتو 

 سيرين عمرو :ةإعداد الباحث



 

131 

 

 

 (االستبانة)الدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء أسماء (:2) رقم ممحق

 

 الجامعة االسم مالرق

 القدس ابك ديسجامعة  الدكتكر شاىر العالكؿ  -0

 ابك ديس القدسجامعة  الدكتكر نايؼ جراد  -2

 ديس بكأجامعة القدس  الفي إيادالدكتكر   -3

 مدير عاـ مركز شمس لمديمقراطية-جامعة بيرزيت الدكتكر عمر رحاؿ  -4

 الكاثكليكية غاثةاإلمستشار متابعة كتقييـ مؤسسة  التميمي إبراىيـالدكتكر   -5

 جامعة الخميؿ الدكتكر سمير الجمؿ  -6
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 دراسةلا استبانة(: 3ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس

 الدراسات العميا دةعما

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 أخي المكظؼ/أختي المكظفة

 تحية طيبة كبعد،،،،

 الفساد اإلداري والمالي في مديريات الصحة، التربيةالباحثة بدجراء دراسة بعنكاف " تقـك 
". كذلؾ استكماال  اسة تطبيقية"در الحكم المحمي(". في محافظة الخميل:  التنمية، والتعميم،

أرجك  لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية،
عممان بأف اإلجابات  ئة ىذه االستبانة كاإلجابة عمى فقراتيا بكؿ مكضكعية كمصداقية،بتعب التعاكف

بسرية تامة، كاستخداميا ألغراض ا طمع عمييا سكل الباحثة، كسيتـ التعامؿ معيالكاردة لف ي
 البحث العممي فقط.

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير

 سيريف عمرك إعداد الباحثة:

 كضحمد عم إشراؼ الدكتكر:
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 معمكمات عامة القسـ األكؿ:

 ( في المربع المناسب.Xأرجك التكـر بكضع إشارة ) 

 أنثى  رذك  الجنس .0

2. 
 العمر

 سنة 35 – 26  سنة فأقؿ 25  

 سنة فأكثر 46  سنة 45 – 36 

3. 
 المؤىؿ العممي

 دبمـك  ثانكية عامة فأقؿ 

 دراسات عميا  بكالكريكس 

4. 
المستكل 
 الكظيفي

 نائب مدير  مدير 

 مفتش/ مدقؽ  رئيس قسـ 

 ......أخرل ..............  مكظؼ )إدارم( 

5. 
 نكات الخدمةس

 اتسنك  01 – 6  سنكات فأقؿ 5 

 فأكثر 06  سنة  05 – 00 

6. 
 الكزارة

 الحكـ المحمي  الصحة 

 الشؤكف االجتماعية  التربية كالتعميـ 
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الفمسطينية، أرجك  في المؤسسات كمظاىر الفساد اإلدارم كالمالي المنتشرة أشكاؿ القسـ الثاني:
 يف المكظفيف في مديريتؾ.ب الممارسات التي تعتقد بانتشارىا أماـ (Xضع إشارة )التكـر بك 

 

أوافق  العبارة الرقم
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

      العمؿ.المكظفكف بمكاعيد الحضكر كمغادرة ال يمتـز   -0
ينشغؿ المكظؼ بياتفو أثناء تكاجد المراجعيف كلغير ضركرات   -2

 العمؿ.
     

ف بيا بدكف سبب فيعض المكظفيف تأخير انجاز المياـ المكميتعمد ب  -3
 كاضح.

     

      إفشاء أسرار العمؿ الداخمية لجيات خارجية.  -4
العطاءات لشركات معينة بسبب كجكد مصالح يتـ إحالة بعض   -5

 مشتركة.
     

اإلسراؼ في المصركفات عند إقامة المؤتمرات كالندكات ككرش   -6
 يبية.لبرامج التدر العمؿ كا

     

لكظائؼ العميا دكف منافسة عادلة أك إعالف ا يتـ التعييف كالترقية في  -7
 لممعايير.

     

      األبنية كاألثاث لبعض الدكائر.اإلسراؼ كالبذخ في اإلنفاؽ عمى   -8
      اخي في أداء العمؿ كعدـ أدائو بدقة كأمانة مف قبؿ المكظفيف.التر   -9

      ىدايا مف المراجعيف.ظفيف رشاكم ك تمقي بعض المك   -01
      لفرص في التنسيب لمدكرات الخارجية.ا عدـ تكافؤ  -00
      ضعؼ التدقيؽ الداخمي الفعاؿ.  -02
      المناصب. أصحابإساءة استخداـ السمطة مف قبؿ   -03

 آثار الفساد المالي واإلداري في المؤسسات العامة. قسم الثالث:ال

يؤدم الفساد المالي كاإلدارم إلى فقداف اإلحساس بقيمة العمؿ   -04
 لممؤسسة.ء ماكاالنت

     

      يؤدم الفساد إلى تراجع األداء الكظيفي.  -05
      ار الفساد انتشار الحقد بيف شرائح المجتمع.مف آث  -06
      بالمنظمة.لسائد انتشار الجريمة بسبب الفساد ا   -07
      يؤدم الفساد إلى عدـ استقرار األكضاع األمنية.  -08
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      الحككمة.ب المكاطنيفيؤدم الفساد إلى عدـ ثقة   -09
ممصالح يؤدم الفساد المالي كاإلدارم إلى اتخاذ قرارات كفقا ل  -21

 العاـ.الشخصية دكف مراعاة الصالح 
     

الثقة بالمؤسسات نتيجة غياب  يضعؼ الفساد المشاركة السياسية   -20
 العامة.

     

      يؤدم الفساد إلى استنزاؼ أمكاؿ الدكلة كمكاردىا.  -22
      ء كبير مف إيراداتيا بسبب التيرب الضريبي.جز فقداف الدكلة   -23
      د إلى ىجرة الكفاءات.يؤدم استفحاؿ الفسا  -24
      لقائـ.عمى النظاـ ايدفع الفساد الفئة الفقيرة لمجكء إلى العنؼ كالثكرة   -25
يؤدم انتشار الفساد إلى زعزعة القيـ األخالقية بالمجتمع)سقكط   -26

 كالمكاطنة الفاعمة(.الكعي 
     

 ت العامة.الفساد اإلداري والمالي في المؤسسا ةأسباب ظاهر القسم الرابع: 

      لزمالء في الدائرة كعرقمة عمميـ.لتعاكف بيف اعدـ ا  -27
      المعيشية لألفراد.انتشار الفقر كصعكبة الظركؼ   -28
      الجيؿ بالقكانيف كاألنظمة كعدـ االطالع عمييا.  -29
عمى باقي السمطات كاإلخالؿ بمبدأ الرقابة ية يذطغياف السمطة التنف  -31

 التشاركية بيف السمطات الثالث .
     

      الدكرية كالفاعمة داخؿ المنظمة. غياب الرقابة  -30
      كغياب استقالليتو كنزاىتو.ضعؼ الجياز القضائي   -32
      سيادة القيـ التقميدية كركابط النسب كالقرابة عمى حساب القانكف.  -33
جراءات ساتياس  -34       كالحصار االقتصادم. اإلسرائيمياالحتالؿ  كا 
      راـ.كغياب االحت ضعؼ المنظكمة األخالقية  -35
      المدني.ضعؼ الدكر الرقابي لمؤسسات المجتمع   -36
      السمكؾ العدكاني كغياب االحتراـ مف الرؤساء تجاه المرؤكسيف.  -37
      غياب النزاىة كالشفافية.  -38
      فة بالحقكؽ كالكاجبات في بيئة العمؿ.معر النقص   -39
      ضعؼ الكازع الديني.  -41

 
 

 

 العامة.ة الفساد المالي واإلداري في المؤسسات مكافح الخامس:القسم 
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أكافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

النظـ  ف كنيعقد اإلدارة دكرات تدريبية لممكظفيف بيدؼ تعريفيـ القكا  -40
 المتبعة.

     

      تنمية دكر اإلفراد في مكافحة الفساد كاإلبالغ عنو.  -42
      ت مالية لمف يبمغ عف حاالت فساد.تخصيص مكافآ  -43
      إعالف حاالت الفساد التي يتـ اكتشافيا عمى المأل ألخذ العبرة.  -44
      تحسيف الظركؼ المعيشية لألفراد كخمؽ فرص عمؿ مناسبة.  -45
      كير اإلبداع لدل المكظفيف كتحفيزىـ باستمرار.تط  -46
      .حاربة الفسادتشكيؿ لجاف قانكنية مختصة لم  -47
مؤمنة بالتطكير كالتغيير خاصة في الكظائؼ تعييف كفاءات إدارية   -48

 العميا.
     

      تعزيز المنظكمة التشريعية المكافحة لمفساد كجعميا أكثر صرامة.  -49
      كفاءة كعدـ التفرقة بيف المكظفيف.ال اراعتماد معي  -51
اإلعالـ اإلدارم عبر تسميط الضكء عمى مكافحة الفساد المالي ك   -50

 كالحديث.التقميدم 
     

مكافحة الفساد السياسي: ألنو مدخؿ التعيينات عمى أساس حزبي   -52
 في الكظائؼ العميا التي تقكد لمفساد.

     

      حة الفساد كااللتزاـ بيا.فكانشر اتفاقية األمـ المتحدة لم  -53
      إصدار قانكف لحماية الشيكد كالمبمغيف.  -54
      تضارب المصالح.دايا كمنع دار نظاـ لميإص  -55
سرعة الفصؿ في القضايا المنظكرة أماـ محكمة جرائـ الفساد دكف   -56

 المس بضمانات المحاكمة العادلة.
     

      .استكماؿ إصدار بطاقات الكصؼ الكظيفي  -57
القياـ بحممة كطنية بالشراكة بيف المؤسسات الرسمية كالمجتمع   -58

 كمكافحتو.اد بمخاطر الفس المدني لمتكعية
     

      تفعيؿ مدكنات السمكؾ الكظيفية.  -59
 



 

137 

 

 فهرس الجداول

 77 .............................................. نة كفقا لمتغير الكزارةعي(: تكزيع مجتمع الدراسة كال1.3جدكؿ )

 77 ................................................................. (: خصائص العينة العشكائية.2.3كؿ )جد

 82 .................................................................... (: محاكر الدراسة الرئيسية.3.3جدكؿ )

 83 .................................. مالت االرتباط لفقرات الدراسة مع درجتيا الكميةمصفكفة معا(: 4.3) جدكؿ

مصػػػػفكفة معػػػػامالت االرتبػػػػاط لمجػػػػاالت الدراسػػػػة الخاصػػػػة بمجػػػػاالت الفسػػػػاد اإلدارم (: 5.3) جػػػػدكؿ
 84 ........................................................... مع الدرجة الكمية لممقياس ليلماكا

معػػامالت الثبػػات ألبعػػاد الدراسػػة الخاصػػة بالفسػػاد اإلدارم كالمػػالي كالدرجػػة (: مصػػفكفة 6.3جػػدكؿ )
 85 ......................................................... الكمية حسب معامالت كركنباخ ألفا.

 87 ..................................................................... حسابي(: داللة المتكسط ال1.4جدكؿ )

السػػػػتجابات العػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػات (: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة 2.4جػػػدكؿ )
مػالي مرتبػػة تنازليػا حسػػب الاإلدارم ك  العامػة فػي محافظػػة الخميػؿ حػكؿ مظػػاىر الفسػاد

 88 ........................................................................... الكسط الحسابي.

سػػػػات السػػػػتجابات العػػػامميف فػػػػي المؤس(: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة 3.4جػػػدكؿ )
لمػػالي كاالعامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ حػػكؿ اآلثػػار الناجمػػة عػػف ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم 

 89 ......................................................... مرتبة تنازليا حسب الكسط الحسابي.

السػػػػتجابات العػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػات (: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة 4.4جػػػدكؿ )
تنازليػػا  بػػةالعامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ حػػكؿ أسػػباب ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي مرت

 91 ..................................................................... حسب الكسط الحسابي.

السػػػػتجابات العػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػات (: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة 5.4جػػػدكؿ )
العامة فػي محافظػة الخميػؿ حػكؿ مكافحػة الفسػاد اإلدارم كالمػالي مرتبػة تنازليػا حسػب 

 92 ........................................................................... سط الحسابي.لك ا

ج اختبػػار "ت" لمفػػركؽ حػػكؿ مػػدل (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كنتػػائ6.4جػػدكؿ )
انتشػػار الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي 

 94 ......................................................... متغير الجنس.ل محافظة الخميؿ تبعا
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(: نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لداللػػة الفػػركؽ فػػي مػػدل انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد 7.4جػػدكؿ )
اإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ 

 95 ......................................................................... .مرتبعا لمتغير الع

 97 ............... لمفركؽ حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم تبعا لمتغير العمر. LSD(: اختبار8.4جدكؿ )

ألحػػادم لداللػػة الفػػركؽ فػػي مػػدل انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد ا (: نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف9.4جػػدكؿ )
اإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ 

 97 ................................................................. مي.تبعا لمتغير المؤىؿ العم

حػػادم لداللػة الفػػركؽ فػي مػدل انتشػػار ظػاىرة الفسػػاد أل(: نتػائج اختبػػار تحميػؿ التبػايف ا10.4جػدكؿ )
فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ اإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف 

 98 .............................................................. تبعا لمتغير المستكل الكظيفي.

م تبعػا لمتغيػر المسػمى ر ظػاىرة الفسػاد اإلدار شػالمفػركؽ حػكؿ مػدل انت LSD(: اختبار11.4جدكؿ )
 100 .................................................................................. الكظيفي.

(: نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لداللػػة الفػػركؽ فػػي مػػدل انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد 12.4جػػدكؿ)
عامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ الاإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات 

 101 ................................................................ تبعا لمتغير سنكات الخدمة.

لمفػػركؽ حػػكؿ مػػدل انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم تبعػػا لمتغيػػر سػػنكات  LSD(: اختبػػار13.4جػػدكؿ)
 102 ................................................................................... الخدمة.

(: نتػائج اختبػػار تحميػؿ التبػايف األحػػادم لداللػة الفػػركؽ فػي مػدل انتشػػار ظػاىرة الفسػػاد 14.4جػدكؿ )
اإلدارم كالمػػالي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي المؤسسػػات العامػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ 

 103 ........................................................................ تبعا لمتغير الكزارة.

 104 ............ لمفركؽ حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم تبعا لمتغير الكزارة. LSD(: اختبار15.4جدكؿ )
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 78 .............................................. س.(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجن1.3شكؿ )
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 80 .............................................. (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكزارة.6.3شكؿ )
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 130 ........................................ (: رسالة طمب تحكيـ أداة الدراسة)االستبانة(1ممحؽ رقـ )
 131 ................................. (: أسماء أعضاء لجنة تحكيـ أداة الدراسة)االستبانة(2ممحؽ رقـ )
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