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الحكومية
مدركات الفساد لدى العاممين في المؤسسات
ّ
الدكتور عبدهللا سالم الدراوخة

الممخـص
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكعرؼ عمِ هدركات الفساد ،كأسباب اىكشاري ،كهدل اىكشاري في
الكطىية في هحاربكً هف كجٍة ىظر العاهميف
الحككهية ،كأكلكيات ااصالح ،كالجٍكد
الهؤسسات
ٌ
ٌ

الحككهية ،كلكحقيؽ أٌداؼ الدراسة كـ
في الهؤسسات
ٌ

سحب عيىة عشكائية هف (  )278فردان،

حيث كـ اسكخداـ األداة الكي طكرٌا البدايىة (  )2010الخاصة بهدركات الفساد ،كالهعكهدة عمِ

كلية هثؿ فٍرس هدركات الفساد(. )CPI
الهقاييس ٌ
الد ٌ
أف أٌـ أسباب اىكشار الفساد ٌك كدخؿ أصحاب الىفكذ كالهحسكبية كغياب
أظٍرت الىكائج ٌ

الرقابة أك ضعفٍا ،كعدـ جدية الحككهة في هكافحة الفساد ،كأف أكلكيات ااصالح ٌي ااصالح
كبيف أىً في هجاؿ الرشكة احكؿ كبار
أها كفؽ هدركات الفساد  ،ؼ
االقكصادم ك
االجكهاعيٌ ،
ٌ
ٌ
ياسية ،كالرخص الكجارية ،كالك ازرات أعمِ ىسبة ،كفي هجاؿ اسكخداـ
الهكظفيف ،كالقيادات ٌ
الس ٌ
ياسية كالشرطة
العالقات
الشخصية فكبيف ٌ
أف كبار الهكظفيف كالك ازرات كالقيادات ٌ
الس ٌ
ٌ

قد احكؿ

أعمِ الىسب ،في حيف احكؿ كبار الهكظفيف كصغار الهكظفيف كالرخص الكجارية كهجمس الىكاب
أها في هجاؿ اىكشار أشكاؿ
أعمِ الىسب في هجاؿ الكعدم عمِ الهاؿ العاـ كالههكمكات العاهة ،ك ٌ

شخصية كالكاسطة كالهحسكبية ككعاطي الرشكة
أف اكخاذ الق اررات لهىفعة
الفساد
كبيف ٌ
ٌ
الحككهي  ،ؼ ٌ
ٌ
،
الكطىية في هكافحة الفساد
أها في هجاؿ الجٍكد
ٌ
كالكربح هف الكظيفة كاىت األكثر شيكعانٌ ،
فقداحكؿ كقديـ الفاسديف لمهحاكـ ،كجٍكد ٌيئة هكافحة الفساد ،كاىجازات الحككهة أعمِ الىسب.

إحصائية في هقاييس الفساد عاهة كعزل لكؿ هف هكغير
كها كبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

القطاع  ،كالىكع االجكهاعي ،كالهسككل الكٌعميهي ،كالدرجة الكظيفية ،كالعهر ،كالدخؿ،
ٌ
ٌ
الدراسة إلِ عدد هف الككصيات.

كككصمت
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Abstract

The Perceptions of Corruption among the workers in Jordanian
Government Institutions
This study aims to identify the perceptions of corruption, the reasons
for its spread, its prevalence in government institutions, reform
priorities, and national efforts to fight it from the standpoint of workers
in government institutions. To achieve the objectives of the study, a
random sample of (278) individuals) was selected, and the tool
developed by Albadaina (2010) was used for the perceptions of
corruption, and this tool in turn is based on international standards such
as the Corruption Perceptions Index (CPI).
The results showed that the main reasons for the spread of corruption
is the intervention of influential people, nepotism, lack or weakness of
control, lack of seriousness of the government to fight against
corruption, and that the reform priorities are the economic and social
reform. According to the corruption perceptions, the study shows that
with respect to bribery, senior officials, political leaders, commercial
license directorates, and ministries occupy the highest position. With
respect to the use of personal relationships, senior staff, ministries,
political leaders and police occupy the highest position. Senior and junior
staff, commercial license directorates and the House of Representatives
rank highest in the area of encroachment on public money and public
property. In the field of the spread forms of government corruption, the
study shows that the decision-making for personal benefits, nepotism,
bribery and profiteering from a job are the most common. As for the
national efforts to fight against corruption, bringing corrupt people to
courts, the efforts of the Anti-Corruption Commission, and the
achievements of the government occupy the highest rates.
There found no statistically significant differences in the measures of
corruption in general due to the sector variable, gender, educational
level, job positions, age, and income. The study makes a number of
recommendations.
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المقدمة:
ّ
مبية الكي كعاىي هىٍا الهجكهعات البشرٌية هىذ أقدـ
ٌ
إف ظاٌرة الفساد هف الظكاٌر ٌ
الس ٌ

االقكصادية ،كأف
االجكهاعية ك
إف الفساد يدهر الحياة ،كيعيؽ هحاكالت الكىهية
العصكر ،حيث ٌ
ٌ
ٌ
الشفافية ،كالهحاسبة،
جذكر ههارس كً ككهف في غياب
ٌ

الرشكة  ،كهخالفة
كٌ
الىزاٌة ،كاىكشار ٌ

القكاىيف ،كضعؼ األداء الحككهي ،كااٌهاؿ ،كاسكغالؿ الىفكذ ،كالسمطة بٍدؼ كحقيؽ هصالح
ٌ
شخصية عمِ حساب الهصمحة العاهة ،هها ساٌـ في ظٍكر الفساد كاسكشرائً( الكبيسي،
ٌ

.)2005

لذلؾ يعىي الفساد عدـ الهشركعية أك الخركج عف القاىكف لكحقيؽ كسب خاص هادم أك هعىكم
عمِ حساب اآلخريف ،أم إساءة اسكعهاؿ السمطة العاهة ألجؿ الكسب الهادم ،كيهكف أف يقكـ
بالفساد فرد كاحد أك هجهكعة أشخاص ،كبذلؾ يصبح الفساد جريهة هىظهة (الهؤكهر األهـ
الهكحدة.)1995،
بيىها يرل الصىدكؽ الدكلي الفساد بأىً اسكغالؿ السمطة ألغراض خاصة سكاء في كجارة
الكظيفة أك االبكزاز أك الهحاباة أك ٌدر الهاؿ العاـ ،أك الكالعب فيً سكاء بشكؿ هباشر أك غير
هباشر( البىؾ الدكلي.(2005 ،
كلية الفساد بأىً كؿ عهؿ يكضهف سكء اسكخداـ
إضافة إلِ ذلؾ كرل هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ

الهىصب العاـ لكحقيؽ هصمحة خاصة ،فالفساد في القطاع العاـ يعرؼ بسكء اسكغالؿ الكظيفة
كلية.)2013 ،
العاهة هف أجؿ كحقيؽ هصالح خاصً(هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
كيرل العالـ (  )Alam,1989أف الفساد خرؽ األعراؼ لصالح سمكؾ العهيؿ ،ككذلؾ يرل
م لمهىفعة
العالـ (  )2001,Jaiالفساد بأىً اسكخداـ القكة (الصالحيات) الهركبطة بالهكقع اادار ٌ
الشخصية بطريقة ككعارض هع الىظاـ العاـ.
ٌ
كالفساد في الهجاليف العاـ كالخاص يشكؿ كٍديدان خطي انر كحرجان في أية دكلة ،لذلؾ يٍدـ

الفساد ثقة الهكاطف بالدكلة ،كيضعؼ قدر كٍا عمِ الكفاء بالكزاهكٍا ،كيؤدم

إلِ الكذهر ثـ

الفكضِ ،كضياع الهسؤكليات هها يؤدم إلِ عدـ االسكقرار االجكهاعي ،كالسياسي ،كاألهىي،
ٌ
يعد الفساد ظاٌرة اىحرافية كىكٍؾ قكاعد كىظـ الحياة في الهجكهع ،ككثير ردكد أفعاؿ
لذلؾ ي
اجكهاعية رافضة كرادعة ،فالفساد في بعدي االجكهاعي يعىي السعي الىكٍاز الفرص لمحصكؿ
ٌ
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عمِ خدهة أك هىفعة عف طريؽ الكحايؿ عمِ القكاعد كاألىظهة كالمكائح الهعهكؿ بٍا( ،السىكسي

كآخركف.)2006 ،

األهـ الهكقدهة كالىاهية هف أخطار الفساد ،كلكف ككسع ٌذي األخطار في الدكؿ الىاهية ككىٍا
االجكهاعية ،كلذلؾ فقد
االقكصادية ك
ياسية ك
كشٍد عهميات كحديث في جهيع هىاحي الحياي ٌ
ٌ
ٌ
الس ٌ

شٍد العالـ العربي في العاـ(  )2011حركة هكزايدي كىادم بقدر أكبر هف الشفافية ،ككاىت
ٌ
هطالبانت الشعكب كؤكد عمِ هساءلة حككهاكٍـ ،كهحاربة الفساد بهخكمؼ صكري كأشكالً ،ك ها
زالت آفة الفساد كٍدد أهف كاسكقرار الهجكهعات البشرٌية ،ككىً يسكشرم في هخكمؼ الهؤسسات

الرسهية كالخاصة.

فيها يخص األردف كقدـ (  )4درجات عمِ هؤشر هدركات الفساد لمعاـ (

 ،)2014ليحكؿ

الهركبة (  )55عالهيان كالثالث عمِ هسككل الدكؿ العر ٌبية هف أصؿ (  )175دكلة هكقدهان ( )11
هركبة عف العاـ الهاضي ،لذلؾ فقد كراجع ثالث ىقاط عاـ (  45( )2013ىقطة) هقارىة بػ ( 48

ىقطة) حصؿ عميٍا عاـ ) ،)2012كاىعكس ذلؾ عمِ كركيب األردف عالهيان  ،بحيث كراجع ()8
درجات هسجالن الهركبة ( )66هف بيف ( )177دكلة ،هقارىة هع الهركبة (  )58في العاـ الهاضي
) ) 2012شهمٍا الهؤشر ،ككراجع األردف عمِ الهسككل العربي ٌذا العاـ إلِ الهركبة (السادسة)
ٌ
بعد أف كاف في الهركبة (الرابعة) في العاـ الهاضي ،كيعكد سبب كراجع األردف عمِ هؤشر
هدركات الفساد إلِ عدـ كضع الخطط ااصالحية الٍادفة إلِ هكافحة الفساد حيز الكىفيذ بشكؿ
فاعؿ كهؤثر عمِ الكاقع ،كغياب الشفافية الهكعمقة برسـ السياسات العاهة ،كاكخاذ

الق اررات

الحككهية ،كيظٍر الجدكؿ رقـ( )1كضع األردف خالؿ األعكاـ (  )2014 – 2001عمِ هؤشر
ٌ
كلية:
هدركات الفساد كها كرد كقرير هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ

الجدول رقم ()1
األردن في مؤشر مدركات الفساد لالعوام 2014 -2001
عدد الدول التي تم

السنة

نتيجة المؤشر من 10

العربي
الترتيب
ّ

الترتيب الدولي

2001

4.9

2

37

91

2003

4.6

6

43

133

2005

5.7

5

37

158

2002
2004
2006
2007

4.9
5.3
5.3
4.7

2
4
5
5

40
37
40
53

تقييميا
102
145
163
179
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2008

5.1

5

47

180

2010

4.7

5

50

178

2012

4.8

4

58

176

2009
2011

2013
2014

5.0
4.5
4.5
4

5
6
6
3

49
56
66
55

180
182
177
175

كلية.
هؤشر هدركات الفساد  -2013هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ

األٌهية القصكل
كلهكاجٍة قضية الفساد في األردف يجب إيالء هكضكع الفساد كهحاربكً
ٌ
عمِ الصعيد الكطىي ،كالسعي الفعاؿ إلِ الكعاكف الهثهر عمِ كافة الهسككيات لدعـ هىظكهة
الحكـ الصالح ،ككعزيز الشفافية ،كحؽ الكصكؿ إلِ الهعمكهات ،كالعهؿ الجدم اكخاذ اجراءات

االقكصادم كالسياسي كاالجكهاعي ،بؿ لككعداٌا ىحك إعادة الثقة بيف
ككدابير كؤدم إلِ االسكقرار
ٌ
ٌ
الهكاطف كالدكلة ،كاعكهاد ىظـ الهساءلة كالهحاسبة ،ككفعيؿ عهؿ كافة الهؤسسات الرسهية،
كلية لهحاربة كافة أشكاؿ كأىكاع
كارساء قكاعد الكعاكف الهشكرؾ ها بيف الهؤسسات الهحمية ك ٌ
الد ٌ
الفساد ،ككفعيؿ الكعاكف فيها بيف كافة شرائح الهجكهع لها فيً الهصمحة العاهة.

اجكهاعيان يكـ
فإف الفساد ٌكسمكؾ اجكهاعي فردم أك جهعي أك هؤسسي غير هقبكؿ
لذلؾ ٌ
ٌ
كحقيقً بكسائؿ كطرؽ هرفكض ة اجكهاعيان ،فالبد هف هحاربة الفساد ككىً يشكؿ كٍديدان لألهف

ااىساىي في الهجكهعات الهكقدهة كالىاهية ،كيؤدم اىكشاري إلِ الكفكؾ االجكهاعي كالشعكر بالظمـ
ٌ
ياسية
كاألىكهي ،كالضغكط
االجكهاعيةٌ ،
فأف هحاربة الفساد ضركرم ة ،بدءان هف ااصالحات ٌ
الس ٌ
ٌ
ككقديـ الفاسديف إلِ الهحاكـ الهخكصة.
كفي ضكء هاكقدـ جاءت ٌذي الدراسة لكحديد هدركات الفساد لدل العاهميف في الهؤسسات
الحككهية في الههمكة األردىية الٍاشهية ،هها شكؿ كٍديان لألهف ااىساىي كعائقان أهاـ الكىهية
ٌ

البشرٌية ،كيعرقؿ الكقدـ كالكطكر في الهجكهعات البشرٌية الهكقدهً كالىاهية ،كعمِ الرغـ هف األطر

ياسية الهعقٌدة الكي صيغت لهكافحة الفساد ،إالٌ أف ٌىاؾ بعض ثغرات في القكاىيف،
القاىكىية ك ٌ
الس ٌ
ٌ
ألىٍا ليست هحكهة في كثير هف الحاالت .
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مشكمة الدراسة:
كىكشر هشكمة الفساد في كافة الهجكهعات الهكقدهة كالىاهية ،هٍددة أهف كاسكقرار الهجكهعات
االجكهاعية
االقكصادية ك
ياسية ك
البشرٌية ،كهعرقمة لهسيرة الكىهية الشاهمة سكاء هف الىاحية ٌ
ٌ
ٌ
الس ٌ

كالثقافية ،حيث يهكف القكؿ  :إ ٌف هشكمة الفساد با اضافة إلِ هشكالت أخرل كالفقر كالبطالة
كغياب العدالة قد ساٌهت في اىعداـ األهف كاالسكقرار ،كزعزعة الثقة بيف الهكاطف كالدكلة،

كساٌهت في كفكيؾ الىسيج االجكهاعي.
ٌ
الحككهية األردىية
لذا جاءت ٌذي الدراسة لكحديد هدل إدراؾ العاهميف في الهؤسسات
ٌ

االقكصادم كاالجكهاعي،
لمفساد كأشكالً كأسبابً ،كبياف أكلكيات ااصالح ا ألهىي كالسياسي ك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الكطىية في هكافحة الفساد.
كهعرفة هسككل فعالية الجٍكد
ٌ

أىمية الدراسة:
ّ
أٌهية ٌذي الدراسة بأىٍا هف الدراسات الهٍهة الكي كجرل في الهجكهع األردىي عمِ
كبرز ٌ

قياس الفساد بهقاييس دكلية كقيس هدركات األفراد عف الفساد ،كقد كخدـ ٌذي الدراسة صاىعي
القرار بها كقدهً هف هعمكهات عف هدركات الفساد لكضع السياسات الالزهة لهكافحة الفساد

كهحاربكً ،كها ككساعد عمِ ككفير قاعدة ىظرية هف الهعمكهات عف ظاٌرة الفساد في األردف،
إضافة إلِ أ ٌىٍا كهثؿ إسٍاهان عمهيان يثرم البحث العمهي بأٌـ القضايا الكي يعاىي هىٍا الهجكهع
األردىي.

أىداف الدراسة:
الحككهية
كٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ كحديد هدركات الفساد العاهة لدل العاهميف في الهؤسسات
ٌ

األردىية :
ٌ

الحككهية.
 .1كحديد أٌـ هدركات الفساد العاهة لدل العاهميف في الهؤسسات
ٌ
الحككهية.
 .2بياف هدل اىكشار ( أشكاؿ الفساد) في الهؤسسات
ٌ
 .3بياف أسباب اىكشار الفساد .

 .4بياف أكلكيات ااصالح في األردف.
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الكطىية في هكافحة الفساد.
 .5بياف هدل فعالية الجٍكد
ٌ

 .6بياف الفركؽ في هدركات الفساد العاهة الكي كعزل إلِ هكغيرات الىكع االجكهاعي كالعهر
ٌ
الحككهية.
كالدخؿ الهسككل الكعميـ كالدرجة الكظيفية لدل العاهميف في الهؤسسات
ٌ

اإلطار النظري :
يعدالفساد ظاٌرة اجكهاعية ،كىكشر في هخكمؼ الهجكهعات البشرٌية سكاء الهكقدهة أك الىاهية،
ي

كلً أضرار عمِ الفرد كالهجكهع ،كيعرقؿ الجٍكد الراهية إلِ كحقيؽ الكىهية ،كيضعؼ اآلداء
الحككهي ،إضافة إلِ شعكر الشعب بالظمـ ،كالكٍهيش ،كااقصاء ،كاالضطٍاد ،جراء عدـ
ٌ
الحصكؿ عمِ الفرص الهككافئة (.)Ades,1996
كالفساد في أبسط هعاىيًٌ ،ك إساءة اسكخداـ السمطة هف أجؿ كحقيؽ هىفعة خاصة ،أك

اسكخداـ هفٍكـ الهصمحة العاهة كإطار كخفي داخمً هصمحكٍا الخاصة ،كاحكاـ سيطركٍا عؿ ل
الهجكهع ،كهف ثـ يصبح هفٍكـ الهصمحة العاهة هجرد أداة لكزييؼ ىك ٍعي أفراد الهجكهع.
مفيوم الفساد ):(corruption
الفساد :لغة يعىي الكمؼ كالعطب كالخمؿ ،كها يعىي أيضان إلحاؽ الضرر باألفراد كالهجكهعات،
كااىساف الفاسد ٌك الذم ال يكحمِ باألخالؽ كاألهاىة في كعاهمً هع اآلخريف(اليكسؼ،

2002

.)258
ككذلؾ يرل ابف هىظكر " :الفساد ىقيض الصالح ،ككفاسد القكـ كدابركا ،كاسكفسد السمطاف
قائدي  :إذا أساء إليً حكِ اسكعصِ عميً ،كالهفسد

ة :خالؼ الهصمحة ،كاالسكفساد  :خالؼ

االسكصالح" (لساف العرب1413،ق) .أرباح خارج إطار القكاىيف الهراعية ،كها يهكف أف يحدث
الفساد عف طريؽ اسكغالؿ الكظيفة العاهة دكف المجكء إلِ الرشكة كذلؾ بكعييف األقارب كسرقة
أهكاؿ الدكلة" (البىؾ الدكلي ،)20:2004 ،كيعرؼ البىؾ الدكلي الفساد بأىً" إساءة اسكعهاؿ
الكظيفة العاهة لمكسب الخاص"(البىؾ الدكلي.)2004،
ككفقان لكعريؼ األهـ الهكحدةٌ" :ك سكء اسكعهاؿ السمطة العاهة لكحقيؽ هكسب خاص" (األهـ
كلية" ٌ:ك خركج عف القكاىيف كاألىظهة (عدـ
الهكحدة ،)2000،ككذلؾ عرفكً هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
36

Al-Hussein Bin Talal Journal of research
AHUJ, Volume 2, March

جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث
اجملدل رمق  , 2آذار 2017 ,

اقكصادية ،هالية ،كجارٌية،
سياسية،
االلكزاـ بٍا) أك اسكغالؿ غيابٍا هف أجؿ كحقيؽ هصالح
ٌ
ٌ
كلية.)2013 ،
اجكهاعية ا
ك
لصلح الفرد أك لصالح جهاعة هعيىة"(هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
ٌ

الحككهية لكحقيؽ هىفعة
كيشير (بالهير) (  )Plmier,1983أف الفساد ٌك  ":اسكخداـ الكظيفة
ٌ

خاصة"  ،كيرل ٌيديهىر ()Heidenhemierالفساد كها كرد في قاهكس إكسفكرد ااىجميزم ٌك :
" فساد األهة كاىحطاطٍا في الكخمي عف الكاجبات العاهة الىاكجة عف الرشكة أك
الهحسبكبية"( ،)Laysl,1974كفي ذات الكقت يشير(بالهير) (  )Plmier,1983إلِ أىً يبدك أف
ٌىاؾ إجهاعان في األدبيات بأف الفساد ٌك  ":اسكخداـ الكظيفية لكحقيؽ هىفعة خاصة" ،كها عرؼ
ركبرت كميكجارد) )Robert Klitgard:1988الفساد بأىً "سمكؾ يىحرؼ عف الكاجبات الرسهية
شخصية أك قرابة عائمية ،أكعصبية خاصة) هالية أك الهكاىة خاصة،
لدكر عاـ بسبب هكاسب (
ٌ
أهر سمكؾ يخرؽ القاىكف عف طريؽ ههارسة أىكاع السمكؾ الذم يراعي الهصمحة الخاصة"(

داغر ،)2001 ،ككذلؾ يرل ركبرت كمكجارد (

 ) Robert Klitgard 1988في دراسكً

الهيداىية أف الهجكهع الذم يسكشرم فيً الفساد ال يحكهؿ أف يكحسف  ،كها أىً ليس هف الهحكهؿ
سياسيا كذلؾ (السىكسي كآخركف،
أف يككف فعاالن اقكصاديِّا أك
ِّ
كشيدكٌكرم ،كاكاؿ ،كجاىح دٌاراف (

&

Erkal,

 ،)2006أها كاهيركف
Chaudhurir,

Cameron,

 ،)Gangadharan, 2005فيركف أف الفساد يككف هف خالؿ كجكد هكقؼ ها يحاكؿ أحد ها
زيادة أرباحً عمِ حساب شخص آخر كٌك الضحية ،كيفكرضك

أف الكحكيؿ الجارم بيف
ف ٌ

قاىكىي ،بحيث يسهح لمضحية هعاقبكٍـ كلكف كمفة العقاب بالىسبة لمضحية كككف
شخصيف يككف
ان
عالية.
كالفساد في الىظاـ القاىكىي ىاكج عف عدـ كضكح هفاٌيـ العدالة كالهساكاة كالسمكؾ الرسهي

الال

شخصي ،بهعىي أف الفساد ىاكج عف صراع القيـ  ،فالفساد يقؿ في الهجكهعات الهكجاىسة الكي
ككهيز باالكفاؽ كااجهاع عمي القيـ الهسكقرة كالهىكشرة  ،فأفكار العدالة هركبطة بالقيـ كالهصالح
كالهعكقدات (عبد هللا .)1974،
أها الكعريؼ األخالقي  ،فيعرؼ الفساد عمِ " أىً اىحراؼ أخالقي لبعض الهسؤكليف
ٌ
م كالهادم كؿ هف الرشكة ،كالغش ،كالكٍريب،
العهكهييف كٌىا يشهؿ الفساد اادار ٌ

كالكزكير.......إلخ" (هزاكلي.)2009،
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كحاكؿ الهخكصكف في عمـ االجكهاع الكأكيد عمِ أف الفساد يكهثؿ في اىكٍاؾ قكاعد السمكؾ
الكي ككعمؽ بالهصمحة العاهة ،إذ ذٌب عدد هف عمهاء االجكهاع إلِ الصكر الهخكمفة هف
السمكؾ الهىحرؼ ،إىها كىجـ عف عدـ القدرة عمِ كحقيؽ األٌداؼ بالكسائؿ الهشركعة ،كيرم ابف
خمدكف أف أساس الفساد ٌك الكلع بالحياة العهراىية الهكرفة بيف أفراد الطبقة الحاكهة ،حيث يمجأ
ٌؤالء األفراد إؿ ل الههارسات الفاسدة لكغطية الىفقات الكي ككطمبٍا الحياة الهكرفة (السىكسي،
كآخركف . )2006 ،

أشكال الفساد:
كىكشر هشكمة الفساد في هخكمؼ الهجكهعات بدرجات هكفاككً حسب طبيعة

أىظهكٍا

م كالهالي
االقكصادية ك
االجكهاعية ك ٌ
الس ٌ
ٌ
ٌ
ياسية ،كيكخذ أشكاالن كأىهاط ان هكعدد ة هىٍا :الفساد اادار ٌ
االقكصادم كاالجكهاعي كاألخالقي ،كيهكف كصىيؼ أىكاع الفساد هف حيث الحجـ
كالسياسي ك
ٌ
ٌ
ٌ
كاالىكشار كاآلكي:
 .1الفساد الصغير(  :)Minor Corruptionكٌك الفساد الذم يهارس هف فرد كاحد دكف
الكىسيؽ هع اآلخريف ،لذا ىراي يىكشر بيف صغار الهكظفيف عف طريؽ اسكالـ رشاكل هف

اآلخريف ،لكسٍيؿ الصفقات أك االسكفادة هف الخدهات(عبد الهىعـ .)2003،

 .2الفساد الكبير( :)Gross Crruptionالذم يقكـ بً كبار الهسؤكليف كالهكظفيف لكحقيؽ
هصالح هادية أك اجكهاعية كبيرة  ،كٌك أٌـ كأشهؿ ك أخطر لككميفً لدكلة هبالغ ضخـ ة

كلعؿ هف أبرز كأخطر صكر الفساد الكي كعاىي هىً هجكهعاكىا الرشكة بأشكالٍا الهخكمؼة
إذ كعد هف أخطر الجرائـ الهخمة بحسف سيرة األداء الحككهي لها يكركب عميٍا هف فقداف
ٌ
الحككهية ،ككذلؾ هف صكر كأشكاؿ الفساد الكعدم عمِ
الهكاطىيف لمثقة بالهؤسسات
ٌ

الهاؿ العاـ ،الكٍرب الضريبي ،كالجهركي  ،كالكحالؼ هع الهسئكليف الكبار ،أك الذيف
يشغمكف هكاقع رسهية ٌاهة ،في هجاؿ كسٍيؿ أىشطكٍـ،

فقضايا الفساد الكبرل كدكر

فإف الهجرهيف ذك
هعظهٍا حكؿ اسكغالؿ الىفكذ الكظيفي أك الخاص  ،لذا ٌ
البيضاء ال يصؿ إليٍػـ القاىػكف (عبد الهىعـ .)2003،

م الياقات

كيكطكر الفساد في هخكمؼ الهجكهعات ليشكؿ هؤسسة كسهح بصياغة قكاىيىً كبىاء آلياكً

الخاصة ،كالكي كسهح لً بأف يككف هؤسسة لٍا كحالفاكٍا كقكاعدٌا ككقاليدٌا
كعاداكٍا(العيسكم.)2011،
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أسباب الفساد:
إف الفساد آفة كبائية كعاىي هىٍا الهجكهعات البشرٌية الهعاصرة ،ك ىكيجة لمظركؼ الكي

كعيشٍا الهجكهعات ،ككعكد أسباب اىكشار ظاٌرة الفساد في الدكؿ الىاهية كهىٍا العر ٌبية إلِ كهكع

الحككهييف بحرية كاسعة  ،كعدـ الخضكع لمهساءلة ،ككجكد الحصاىة ،فٍـ
الهسؤكليف
ٌ

يسكغمكف

شخصية ،كضعؼ هؤسسات الهجكهع الهدىي ،كالعقكبة غير الرادعة
هىاصبٍـ لكحقيؽ هكاسب
ٌ

في غالبية الدكؿ الىاهية  ،كغياب الديهقراطية ،كالككسع في الحصكؿ عمِ القركض كالهعكىات
األجىبية ،كالخصخصة ،كعجز الهيزاف الكجارم ،كاىكشار الكاسطة كالهحسكبية ،كاالغكراب لدم
الهكاطف العادم كبأف القاىكف ال يطبؽ سكل عمِ الفقراء ،كظٍكر قضايا فساد يككف الهككرط كف
فيٍا رؤساء األجٍزة األهىية ككبار الهسؤكليف ،هها يؤدل لمشعكر بغياب العدالة كضعفٍا كسقكط
قطاعات كاسعة هف الشباب فريسة البطالة كالهخدرات ( القدكر.)2009،
كيشير (ككلف ليز) الكارد في(عبد هللا )1974 ،إؿل أف هف أسباب الفساد في الهجكهعات
الىاهية ضعؼ فكرة الهصمحة القكهية كالعاهة ،ككقديس الهصالح الخاصة ،ككدىي هسككم هعيشة
الهكظؼ بها يكيح لً الحصكؿ عمي هزايا كثيرة عف طريؽ الرشكة ،كككاضع العقاب ،فالفساد
هركبط بالالهساكاة  ،كعدـ هقاكهة اىكٍاؾ القكاىيف ،كعدـ كىفيذ القكاىيف.
كلذلؾ يهكف كصىيؼ أسباب الفساد عمِ الىحك الكالي:
 .1أسباب سياسية  :ككهثؿ في ضعؼ هؤسسات الهجكهع الهدىي ،ضعؼ كطبيؽ األىظهة،
عدـ الشفافية ،كعدـ إيضاح حقكؽ األفراد ككاجباكٍـ ها ٌك لؾ كها ٌك عميؾ( عبد
الرحهف.(2001 ،

االجكهاعية
 .2أسباب اجتماعية  :ككهثؿ في السمكؾ ،كالعادات ،كالكقاليد ،كالهكركثات
ٌ

ككذلؾ ها يحدث في الهجكهع هف ككارث كأزهات كخمؽ آثار هدهرة في الهجكهع هف فقر

كحاجً كأحياىان سمكؾ يىافي هبادئ الهجكهع ( الصالح.)2004 ،

االقكصادية الكي يهر بٍا الهجكهع ىكيجة الحركب
 .3أسباب اقتصادية  :إف األكضاع
ٌ
كلية ،كاركفاع ككاليؼ
كالصراعات كالكساد كالحصار
االقكصادم هف بعض السياسات ٌ
الد ٌ
ٌ
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م كالهالي
الهعيشة جهيعٍا كؤدم إلِ ههارسة أىكاع هف الفساد اادار ٌ
.)2004

( الصالح،

أسباب دينية  :ضعؼ الكازع الديىي ،كاالىصياع لشٍكات الىفس األهارة بالسكء ،حيث إ

ٌف

ضعؼ الكازع الديىي لدل ااىساف ،يجعمً يسمؾ سمكؾان هفادي أف الغاية كبرر الكسيمة ألف الرادع
القكم ألم عهؿ إىساىي ٌك هخافة هللا سبحاىً ككعالِ(الصالح.)2004 ،
الحككهية بسبب كقديـ خدهاكٍا لمهجكهع ،كالككجً العاـ لألفراد
كيسكشرم الفساد في األجٍزة
ٌ

لمحصكؿ عمِ كظائؼ في القطاع الحككهي ،كالسمطة الكي يككسبٍا الهكظؼ سبب هف أسباب
ٌ
اىكشار الفساد في الجٍاز الحككهي هف خالؿ اىفراد الجٍاز الحككهي بكقديـ أىشطة كخدهات ال
ٌ
ٌ
الحككهية ،يؤدم إلِ عدـ
كقدـ في سكاٌا هف القطاعات ،ككذلؾ غياب الكىسيؽ بيف األجٍز
ٌ
فاعمية السياسات العاهة لمدكلة في كىفيذ خططٍا كبراهجٍا هها يسٍؿ عمِ الفاسديف كالهفسديف

اخكراؽ األىظهة كالمكائح الهعهكؿ بٍا ،ككىاهي الخبري الهكخصصة لمعاهميف في الجاز الحككهي
ٌ
كجعؿ هف الصعب عمِ أجٍزة الرقابة هكابعة كصرفاكعٍـ كإثبات أم سمكؾ هىحرؼ هىٍـ ،كها أف
الحككهية ،دفعت بعض هكظفي الجٍاز الحككهي في ظؿ كدىي هسككل
ضهاف اسكه اررية الكظيفة
ٌ
ٌ
الركاكب إلِ ارككاب الهخالفات ألىٍـ يدرككف بأىً هف الصعب إىٍاء خدهاكٍـ أك الهساس
بركاكبٍـ.
الجيات المسؤولة عن مكافحة الفساد:
كيهكف كصىيؼ الجٍات الهسؤكلة عف هكافحة الفساد  ،كككهثؿ كاآلكي:
 .1الجيات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمياً:

كحددت الجٍات الكالية كجٍات دكلية

كعالهية لهكافحة الفساد كٌي عمِ الىحك األكي( :هحهد.)2011 ،
 -هىظهة األهـ الهكحدة :كأصدرت اكفاقية لهكافحة الفساد عاـ(.)2004

 البىؾ الدكلي :كضع هجهكعة هف الخطكات كاالسكراكجيات لهساعدة الدكؿ عمِاالجكهاعية.
مبية عمِ عهمية الكىهية
هكاجٍة الفساد كالحد هف آثاري ٌ
ٌ
الس ٌ
 صىدكؽ الىقد الدكلي :حيث قاـ بكعميؽ الهساعدات ألم دكلة يككف فيٍا الفساد عائؽلمكىهية.

 هىظهة الشفافية العالهية :أيىشئت ٌذي الهىظهة عاـ(  ،)1993كٌي هىظهة غيرحككهية كعهؿ عمِ هكافحة الفساد.
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 .2الجيات المسؤولة عن مكافحة الفساد في األردن :كيعد األردف هف الدكؿ الرائدة في
هكافحة الفساد ،فهف الىاحية الكشريعية ،فإف قاىكف العقكبات رقـ( )16لسىة()1960

االقكصادية رقـ()11
ككعديالكً يغطي الجرائـ الهكعمقة بالفساد ،كها أف قاىكف الجرائـ
ٌ
االقكصادية لألردف ، ،أها
لسىة )  )1993يعالج الجرائـ الكي كمحؽ الضرر بالهراكز
ٌ

قاىكف ٌيئة هكافحة الفساد رقـ ( )62لسىة( ،)2006فقد عالج بااضافة إلِ ها كرد في
الكشريعات ،ككذلؾ قاىكف حؽ الحصكؿ عمِ الهعمكهات لسىة( ،)2007كقاىكف ديكاف

الهظالـ لسىة( ،)2008كقاىكف اشٍار الذهة الهالية لسىة( ،)2006لذا فقد كاف األردف

هف أكائؿ الدكؿ الكي أىشأت أجٍزة لهكافحة الفساد ككبذؿ جٍكد عمهية كعهمية لمحد هف

مبية عمِ الكطف كالهكاطف ،ككسعِ إلِ هحاسبة كؿ هف يثبت ككرطً في
آثاري ٌ
الس ٌ
هخكمؼ صكر كأشكاؿ الفساد ،كهف ٌذي األجٍزي ٌيئة هكافحة الفساد ،كديكاف الهحاسبة،
كديكاف الرقابة كالكفكيش ،كٌيئة األكراؽ الهالية ،كديكاف الهظالـ ،كهجمس الىكاب.
فيها يكشؼ هركز الشفافية األردىي عف األسباب الكي كهىع ىجاح جٍكد هؤسسات

الهجكهع الهدىي في هكافحة الفساد في األردف كٌي كاآلكي (كقرير هركز الشفافية األردىي،

:)2012

 .1دسككريان :كاف هف الصعب هقاضاة الهسؤكليف في الهىاصب الرسهية العميا قبؿ
الكعديالت كالكحديثات الدسككرية.

 .2قاىكىيان :القكاىيف الهكعمقة بالعقكبات عادلة كرادعة كلكف ال يكجد قكاىيف كاضحة في
هكضكع الفساد.

 .3سياسيان :كهثيؿ الهكاطف في البرلهاف غائبا.

الحككهية كالغير حككهية.
 .4كعاكىان :غياب الشراكة الفعمية بيف الهؤسسات
ٌ
 .5هدىيان :هؤسسات الهجكهع الهدىي الخاصة بهكافحة الفساد عددٌا قميؿ كضعيفة في
السىكات السابقة.

 .6ككعكيان :قمة كعي الهكاطف في ثقافة هكافحة الفساد.

ضئيؿ.
ة
االقكصادم
 .7إقكصاديان :هساٌهة القطاع الخاص في الكىهية كالرخاء
ٌ
 .8ثقافيان :بعض العادات كالحقكؽ الهككسبة كالهحسكبية كشجع عمِ ههارسة الفساد.
لذلؾ يرل البىؾ الدكلي أف هكافحة الفساد كحكاج إلِ هؤسسات قكية لمقياـ بٍذا العهؿ ،ككعزيز

القكاىيف الكي ككافح الفساد ،ككطبيؽ سياسات اقكصادية سميهة كهىع كجكد الفساد ،كادارة هالية

هكطكري ،كههارسة االىفاؽ العاـ عمِ أسس سميهً ،كفرض جٍات رقابية قكية هدعهً كشريعيان
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الحككهية كالهؤسسات كالبراهج كاآلليات
كهاديان كفىيان هف قبؿ الدكلة ،كالكعاكف هع الهىظهات
ٌ
الحككهية ،كايجاد إداري ذات جكدة عالية لمقطاع الحككهي
كلية كالهىظهات غير
كالككاالت ٌ
ٌ
الد ٌ
ٌ
كالخاص ،ككدريب جيد لمهٍارات كاألفراد عمِ هكافحة الفساد ،كاظٍار ككاليفً الباٌظة الكي

ككحهمٍا الشعكب ،هع كىهية الكعي لدل الهكاطىيف بهخكمؼ فئاكٍـ كاىكهائكٍـ لهكافحة الفساد

(كقرير البىؾ الدكلي.)2004 ،
النظريات المفسرة لمفساد:
ٌىاؾ هجهكعة هف الىظريات يهكف كطبيقٍا في كفسير الفساد كهىٍا ىظرية الىشاط الركيب،
كىظرية الكرابط الفارقي ،كىظرية الكعمـ االجكهاعي كٌي عمِ الىحك اآلكي:
ٌ

نظرية النشاط الرتيب The Routine Activity Theoriy
ظٍر ٌذا الهدخؿ ىٍاية السبعيىات كقد اشكٍر في ىٍاية الثهاىيىات لعدة أسباب هىٍا :عدـ كجكد
ىظرية هىاسبة لكفسير الجريهة كاالىحراؼ االجكهاعي كككهثؿ قدرة ٌذا الهدخؿ في كفسير سمكؾ
ٌ
ككككف ٌذا الهدخؿ هف ثالثة
الهجىي عميً ( )Victimكقدركٍا عمِ الربط بيف البيئة كالجريهة  ،ه
أجزاء رئيسة كٌي:

 .1الهجرـ ذك الرغبة .Alikely Offender
 .2الٍدؼ الهىاسب .Suitable Target

 .3غياب الرقابة القادرة .Absence of Capable Guardian
بالىسبة لمهككف األكؿ كٌك الهجرـ ذك الرغبة ،كيعىي ذلؾ أم شخص قد يرككب أم جريهة
كألم سبب ،كالسؤاؿ الذم قد يكبادر إلِ الذٌف ٌك كيؼ ىهيز بيف الهجرهيف؟ ،كقد يعكد السبب
في ذلؾ إلِ رغبة الباحثيف بعدـ الحديث عف الدافعية ،كقد يعكد السبب في ذلؾ إلِ رغبة
الباحثيف بعدـ الحديث عف الدافعية ،أها الجزء الثاىي

فً ك الٍدؼ الهىاسب كالذم قد يككف

شخصياٌ أك شيئان ها ،كىالحظ ٌىا أيضان لـ يكحدثكا عف الضحية( )Victimفيكساكل لديٍـ الهمكية
هع ااىساف كالزهاف كالهكاف ،كربها رغبة هىٍـ لكجىب الحديث عف الجاىب األخالقي كأخي انر
ٌ
غياب الرقابة القادرة كليس الهقصكد ٌىا رجاؿ األهف عمِ األغمب بؿ الجيراف كربها كسائؿ
الرقابة ااككركىية كاألقفاؿ األهىة كٌكذا ىجد ككٌف كفمسكف(  )Cohen & Felsonسىة ( )1979
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قد أفكا بأىفسٍـ عف عمـ الجريهة الكقميدم في هدخمٍـ الذم يىاسب دراسات الهجىي عميً ككذلؾ
الىظاـ الجىائي كالكقاية هف الجريهة بشكؿ كاضح (الكريكات.)2004 ،
أف األىشطة الركيبة قد كغيرت هىذ الحرب
كيرل ككٌف كفمسكف( ٌ )Cohen & Felson

العالهية الثاىية كخاصة الهسافة بيف السكف كالعهؿ الذم هف شأىً أف يخمؽ فرص الرككاب

الجرائـ ،كٌكذا ىجدٌـ هٍكهيف بالكغير االجكهاعي كخاصة أف ذلؾ يقكد إلِ الكفكؾ االجكهاعي ،
ٌ
ٌ
كيهكف لىا أف ىضرب هثاالن عمِ عهؿ كمؾ الهككىات الثالثة كذلؾ كها يمي :األىشطة الرككيىية
كجهع بيف الجاىي كالهجىي عميً في الزهاف كالهكاف كٌذا يعىي كجكد الهجرـ الذم يهمؾ الرغبة
كالهجىي عميً ،أم الٍدؼ الهىاسب كغياب الرقابة ،إذا ها اجكهعت ٌذي الهككىات أك األجزاء
الثالثة ازدادت احكهالية كقكع الجريهة إذا لـ كككافر األجزاء الثالثة هعان فكقؿ احكهالية حدكث
الجريهة(الكريكات.)2004 ،

نظرية الترابط الفارقي
كقد درس أدكيف ٌػ .سذرالىد

) (Sutherlandفي جاهعة شيكاغك الكي سيطرت عميٍا

الىظرية الكفاعمية ،كقد كأثر بقضيكيف ٌها:
ااحصائية الرسهية.
 .1الهعمكهات
ٌ
 .2كاريخ الحياة.

كقد اسكفاد هف الهىٍج الثاىي في ككابً السارؽ الهحكرؼ (

،)The Professional Thief

أف يكدرب كيكبع ىهطان سمككيان هعيىان ،كاف فشؿ الشخص
كيرل (سذر الىد) ٌأىً إبهكاف أم شخص ٍ
في اكباع ىهط سمككي هعيف يعكد إلِ عدـ االكساؽ كقمة االىسجاـ أك ضعفً بسبب الهؤثرات

الهكجٍة لسمكؾ الفرد ،كاف الصراع الثقافي ٌك العىصر الرئيس في كفسير الجريهة(الكريكات
.(2004
كقد ركز )( )Sutherlandالكريكات )2004 ،عمِ الصراع الثقافي كالكفكؾ
االجكهاعي ،ككاليان
ٌ
أٌـ الهبادمء العاهة لمىظرية:
 .1الجريهً سمكؾ هكعمـ.

 .2يكـ كعمـ الجريهة هف خالؿ عهميات الكفاعؿ كاالكصاؿ هع اآلخريف.
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 .3الجزء الرئيس لكعمـ الجريهة يحدث هف خالؿ العالقات الحهيهة هع اآلخريف .

فإف عهميات الكعمـ كشهؿ (أ) طرؽ ارككاب الجريهة قد كككف
 .4عىدها يكـ كعمـ الجريهةٌ ،
هعقدي أك بسيطً (ب) االكجاٌات الهحددة لمدكافع ،كالىزعات ،كالكبريرات ،كاالكجاٌات.

القاىكىية
 .5االكجاٌات الهحددة لمدكافع ككالىزاعات يكـ كعمهً هف خالؿ الكعريفات لمكشريعات
ٌ
هف خالؿ جهاعات همكزهة

في الكفضيؿ أك عكسً ،أم أف الفرد يهكف أف ييعرؼ ىفسً
بالقكاىيف كالكشريعات أك العكس ،أم يىكهي إلِ جهاعات ال كحكرـ القكاىيف.

 .6يصبح الفرد هىحرفان إذ فضؿ الكعريفات الكي ال

كحكرـ القكاىيف هقابؿ الكعريفات الكي

كفضؿ احكراـ القكاىيف.

 .7كرابط االخكالؼ يكىكع كبعان لعهميات الككرار كالهدة كاألكلكية ككثافة االكصاؿ.

 .8إف عهمية كعمـ الجريهة هف خالؿ االركباط بأىهاط هجرهة كغير هجرهة كشهؿ جهيع
الطرؽ الهكجكدة في أم عهمية كعمـ أخرل.

أف كمؾ القيـ كالحاجات العاهة الكفسرٌا
 .9بيىها كعبر الجريهة عف قيـ كحاجات عاهة ،إال ٌ
كذلؾ ألف السمكؾ السكم كالهىحرؼ هاٌها إال كعبير عف قيـ كحاجات عاهة.
ككفسر ىظرية الكرابط الفارقي قياـ بعض األفراد بارككاب جريهة الفساد بكافة أشكالً كصكري
عىد كجكدٌـ هع أشخاص آخريف كربطٍـ عالقات كديً الكي كىشأ ىكيجة كفاعؿ األشخاص
هع بعضٍـ البعض في العهؿ كخارج العهؿ ،هها يخمؽ كعريفات هحبذة لٍؤالء األفراد لسمكؾ
الفساد ،كيجعؿ عهمية اىكٍاؾ القاىكف

(الفساد) عهمية احكهالية حدكثٍا عالية ،ككفاعؿ

إف
األشخاص كعالقكٍـ بالفاسديف لٍا يجعمٍـ يكعمهك ف كيفية ارككاب أشكاؿ الفساد حيث ٌ
الفساد يكـ عف طريؽ الكعمـ هف خالؿ الكرابط كاالخكالط هع الىهاذج الفاسدة ،فكجكد هدير

فاسد يعىي كجكد هكظفيف فاسديف في ظؿ كجكد عالقة كرابط ها بيف الهدير كالهكظفيف ،كٌذا
يفسر كجكد شبكات هف الفساد بيف هجهكعات كركبط بأعهاؿ أك كربطٍا عالقات قرابة أك
ياسية الكي ككعمؽ بىظرية الكرابط الفارقي كجكد براهج القيادات
ىسب ،كهف الهضاهيف ٌ
الس ٌ
العميا هف أجؿ كرسيخ الهثؿ كالقيـ كصىع ىهكذج القيادة الفعاؿ لهكافحة الفساد.

االجتماعي:
نظرية التعمم
ّ
كٌكذا فإف ىظرية الكعمـ االجكهاعي ألكرز  )Social learining Theory( Akersكرل
ٌ
في السمكؾ الهىحرؼ كالجريهة سمككان هكعمهان إضافة إلِ الكعريفات الهركبطة بٍها كقد يككف ذلؾ
هباشرة هف خالؿ األشراط أك

بشكؿ غير هباشر هف خالؿ الكقميد كالهحاكاة ،كأف السمكؾ
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بىاء عمِ الكعزيز
الهىحرؼ يقكل هف خالؿ الكعزيز كالضعؼ هف خالؿ العقاب كيسكهر السمكؾ ن
فقط ،كلكف هف خالؿ ىكعية الكعزيز الهككفر لسمكؾ البديؿ ،فإذا ها كاىت كعريفات السمكؾ
الهىحرؼ هعززة بشكؿ قكم كالبديؿ اليحظِ بالكعزيز القكم ،فعمِ األغمب سكؼ يىخرط الشخص
بارككاب السمكؾ الهىحرؼ كيهكف القكؿ إف ىظرة

أكرز جهعت الكثير هف هف هبادمء كرابط

االخكالؼ لسذر الىد) ) Sutherlandكالكعريفات لككهاس (الكريكات.)2004 ،

الدراسات السابقة:
العربية
أوالً :الدراسات
ّ

كشير دراسة( الهجالي )2012 ،حكؿ اكجاٌات الصحفييف األردىييف ىحك قضايا الفساد
صحفي ،كجكد درجة هف إكفاؽ العيىة حكؿ أسباب الفساد
م ،عمِ عيىً هككىً هف ()218
ان
اادار ٌ
م إذ بمغ الهككسط ( ،)4.09ككجكد درجة هركفعة حكؿ أشكاؿ الفساد هف كجٍة ىظر
اادار ٌ
الهبحكثيف إذ بمغ الهككسط( ،)4.51ككجكد درجة هركفعة هف الهكافقة ىحك هظاٌر الفساد فقذ بمغ

الهككسط ( ،)4.39كبيىت الدراسة كجكد درج ة هركفعة هف الهكافقة ىحك أسباب قصكر الصحافة
في هكافحة الفساد إذ بمغ الهككسط( ،)3.74ككجكد درجة هركفعة هف الهكافقة ىحك الدكر الرسهي
كالىيابي كالهجكهعي في هكافحة الفساد إذ بمغ الهككسط(.)3.83
ٌ
ٌ
ككبيف دراسة(ٌيجاف )2011 ،حكؿ ( هدل فعالية األساليب الحديثة في هكافحة الفساد
السعكدم،عمِ عيف ة بمغ حجهٍا(  )110أفراد ،
م) هف كجٍة ىظر أعضاء هجمس الشكرل
ٌ
اادار ٌ
الكس ػاطة هػػف أىه ػاط الفس ػاد اادارم بدرج ػة كبي ػرة  ،كق ػػد احكؿ الكركي ػػب األكؿ كق ػػد بمغ ػػت قيهػ ػة
الهككس ػػط (  )4.21كبمغ ػػت االىحراؼ كاسػكغالؿ السػمطة احكؿ الكركيػػب الث ػاىي كقػػد بمغػػت قيه ػة
الهككسػػط ( ، )4.03كأكصت الدراسة بكفعيؿ دكر هؤسس ػات الهجكه ػع الهػػدىي في الحد هف الفساد
اادارم.
كها كبيف دراسة (الشهرم )2010 ،حكؿ "هدركات العاهميف في القطاع العاـ كالخاص في
م" فقد أظٍرت الىكائج أف أٌـ أسباب اىكشار الفساد :عدـ
الهجكهع السعكدم ىحك الفساد اادار ٌ
الجدية في هكافحة الفساد ،ككدخؿ أصحاب الىفكذ لصالح الفاسديف ،كغياب الرقابة الداخمية أك
ضعفٍا ،ككذلؾ أشارت ىكائج الدراسة إلِ أف أفضؿ جٍكد الحككهة في هحاربة الفساد كهثمت
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بالهحاسبة ،كالكٌحقيؽ في الفساد ،ككدعيـ أجٍزة هكافحة الفساد .كيرل الهشارككف أف الفساد أكثر
اىكشا انر في البمديات كاألهاىات ،كالهقاكالت ،كبيف كبار الهكظفيف ،أها أكثر أشكاؿ الفساد اىكشا انر
الحككهية كالخاصة  ،فٍي اكخاذ الق اررات لخدهة الكاسطة كالهحسكبية كالهحاباة
في الهؤسسات
ٌ
كاايثار ،كالكربح هف أعهاؿ الكظيفة ،كفيها يكعمؽ بهدل هدل ثقة العاهميف فقد كبيف أف

الهؤسسات الديىية ،كاألجٍزة األهىية كاىت األكثر ثقة هف الىاس ،كها أشارت ىكائج الدراسة إلِ
كجكد أجهاع لدل الهشاركيف في هدركاكٍـ ىحك الفساد يعزل لمقطاع ،كالهركبة اادارٌية ،كالىكع

االجكهاعية ،كالهسككل الكٌعميهي ،كهكاف العهؿ.
االجكهاعي ،كالحالة
ٌ
ٌ
ٌ

كأظٍرت دراسة (البدايىة ،)2010 ،حكؿ الكىهية البشرٌية كالسالـ كالفساد كاارٌاب في العالـ

العربي ،لهعرفة العالقة ها بيف الكىهية البشرٌية كالسالـ كالفساد كحكادث اارٌاب في العالـ العربي
ٌ
ٌ
خالؿ الفكرة ها بيف ( ،)2007 -1970حيث اسكىدت الدراسة إلِ بياىات دكلية هعكهدة شكمت
( (22دكلة عربية ،كأظٍرت ىكائج الدراسة كجكد عالقة سمبية بيف العدد ااجهالي لحكادث
ٌ
اارٌاب كالكفيات الىاجهة عىٍا ،كقيهة الكىهية البشرٌية ،كفٍرس الفقر ااىساىي ،كهككسط عدـ
إحصائية بيف
الهساكاة بيف الجىسيف ،كها أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد عالقة سمبية ذات داللة
ٌ

فٍرس السالـ كالعدد ااجهالي لحكادث اارٌاب كالكفيات الىاجهة عىٍا ،كأشارت إلِ كجكد عالقة
ٌ
إحصائية بيف جهيع هقاييس الفساد ،كالحرية ،كضبط الفساد ،كهؤشر هدركات
اركباط ذات داللة
ٌ

الفساد ،هع العدد ااجهالي لحكادث اارٌاب ،إضافة إلِ أف ٌذي الدراسة قد بيىت كجكد عالقة
ٌ
إحصائية بيف الحكادث اارٌابية كالبطالة لدل الشباب العربي ،كأف حكادث
إيجابية ذات داللة
ٌ
ٌ
ٌ
اارٌاب كالكفيات الىاجهة عىٍا كخكمؼ كفقان لهؤشر الكىهية البشرٌية.
ي في ضوء التشريعات والقوانين
وتشير دراسة (خشمان )2009 ،حول مشكمة الفساد اإلدار ّ

االقتصادية  ،وضعف اإلدارة
ي منيا العوامل
ّ
األردنية ،إلى وجود عدة أسباب لشيوع الفساد اإلدار ّ

الحكومية كا
وشيوع البيروقراطية وغمبة االستعمار ،وتوجد أشكال وأنماط لمفساد شائعو في المؤسسات
ّ

الرشوة والختالس والتزوير واالعتداء عمى المال العام ،واستغالل المنصب والشاللية والمحسوبية
وغيرىا ،ويمكن لوسائل اإلعالم أن تمعب دو ارً فاعالً في مكافحة الفساد.

ك كها كشير دراسة (سالـ )2006 ،عف دكر الكقىيات الحديثة لمكشؼ عف الغش كالفساد
االككركىية كطرؽ ارككابً ،إلِ اخكالؼ طبيعة الغش في
كطبيعة الغش في الىظـ
ٌ

الىظـ
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االككركىية عف هثيمكٍا في الىظـ اليدكية ،كاف كاف الهفٍكـ كالٍدؼ يظؿ ثابكان في كال الىظهيف،
ٌ
بسبب اركباطٍا بككىكلكجيا الحاسبات كىظـ الهعمكهات الهحاسبية الكي سٍمت ارككاب

عهميات

االككركىية لكحقيؽ
الغش كهكىت هرككبيٍا هف اسكغالؿ ااهكاىيات لهكاحة في ىظـ الحاسبات
ٌ

أحد األهريف أك كالٌها كٌها :إخفاء عجز أك اخكالس أك سكء اسكعهاؿ أصؿ هف األصكؿ ،أك
الكأثير عمِ هدل داللة القكائـ الهالية عمِ

ىكيجة األعهاؿ كالهركز الهالي ،هف خالؿ كغذية

الحاسب ببياىات غير حقيقية ،ككعطيؿ ضكابط الرقابة في البرىاـ ج ،إجراء كعديالت غير هشركعة
بهىطؽ البرىاهج هف هثؿ سرقة براهج ،كسرقة هعمكهات،

اسكخداـ الحاسب في غير أعهاؿ

الهىشأة ،كها بيىت الدراسة أف هف أساليب الغش كالكالعب في القكائـ الهالية يككف هف خالؿ
براهج الكطبيقات الخاصة بكسجيؿ ىشاط الهىشأة ،أك الخاصة بإعداد الحسابات الخكاهية ،كقائهة
الهركز الهالي ،حيث يكـ كصهيهٍا كصياغة كهىطقٍا بطريقة كحقؽ لمهكالعب ها يرهي إليً.
م أىهاطً كأسبابً كسبؿ هكافحكً،
كدراسة (آؿ الشيخ )2007 ،كالكي كىاكلت الفساد اادار ٌ
كٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أسباب أىهاط الفساد كسبؿ هكافحكً كالهعكقات الكي ككاجً جٍكد
م في الههمكة العر ٌبية السعكدية ،فقد ككصمت إلِ أف أكثر أىهاط الفساد
هكافحة الفساد اادار ٌ
م شيكعان هف كجٍة ىظر الهعىيف بالهكافحة ٌي  :كسٍيؿ عهميات األهكاؿ ،كالهخالفات
اادار ٌ
البريدية كالككاطِء هع أصحاب الجرائـ الهكٍهيف ،بإفشاء الهعمكهات السرية لجٍات هىافسة  ،كإ ٌف
االجكهاعية كاادارٌية،
م ،يميٍا
العكاهؿ
ٌ
ٌ
االقكصادية ٌي أكثر العكاهؿ الهسببة لمفساد اادار ٌ
ياسية ،كالكىظيهية عمِ الككالي ،كأكثر األسباب كؤدم إلِ الفساد عدـ كطبيؽ ىظاـ الهساءلة
ك ٌ
الس ٌ

بشكؿ دقيؽ عمِ جهيع أجٍزة الدكلة ،كضعؼ الكازع الديىي ،كالقصكر ااعالهي ،كضعؼ أجٍزة

الرقابة الداخمية.
كدراسة (عارؼ ) 2005 ،بعىكاف رصد اكجاٌات هكظفي اادارة العميا في أجٍزة اادارة
العاهة السكرية إزاء بعض أشكاؿ الفساد كههارسكً ،كككصمت الدراسة إلِ ىكائج
اكجاٌات هكظفي اادارة العميا كجاي بعض أشكاؿ الفساد ضبابي

ٌي :إف

ة يعكريٍا الكشكيش ،كعدـ

االسكقرار ،كغير كاضحة ،ككركبط اكجاٌات هكظفي اادارة العميا كجاي بعض أشكاؿ الفساد
بالىظر إليً فقط هف زاكية عدـ ااضرار بالهاؿ العاـ دكف الىظر إلِ ااضرار بهصالح اآلخريف
القاىكىية الكشريعية ،بصرؼ الىظر
كها ككعمؽ اكجاٌات اادارة العميا ىحك أشكاؿ الفساد بالىظرة
ٌ
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عف الكأثير السمككي ككركد األفعاؿ كجاٌٍا كككحدد اكجاٌات اادارة العميا إزاء ههارسة الفساد
األخالقية السمككية.
بالهعايير الهحاسبية الكىظيهية كليس بالهعايير
ٌ
م دراسة هيداىية لكجٍات ىظر العاهميف
ككشير دراسة( الحر ة
احش  )2003 ،حكؿ الفساد اادار ٌ
م في القطاع الحككهي األردىي ،فقد أظٍرت ىكائج الدراسة أف
في أجٍزت هكافحة الفساد اادار ٌ
ٌ
م ،ككشفت الدراسة عف أٌـ
ٌىاؾ اعكراؼان عمِ الهسككل الرسهي بكجكد هشكمة الفساد اادار ٌ
م عدـ فرض العقكبة الهىاسبة ،كالكساٌؿ في هعاقبة الهىحرفيف.
أسباب الفساد اادار ٌ

كككصمت دراسة (الخثراف )2003 ،بعىكاف كاقع ااجراءات األهىية الهكخذة لمحد هف جرائـ
الفساد ،عمِ عيىة بمغ حجهٍا(  )206هفردي ،أف أسباب كزايد حجـ الفساد في الههمكة العر ٌبية
السعكدية كعزل إلِ ضعؼ الكازع الديىي ،كقمة الدخؿ لمهكظؼ ككثرة هكطمبات الحياي ،كالثكرة

الهعمكهاكية ،كحب الحيا

إف ىسبة ااجراءات الهكخذي لهكافحة الفساد بمغت
ة الهكرؼة  ،ك ٌ

أف الهكافحة هككسطة ىسبيان.
( )%58.17كٌك ها يعىي ٌ

كها كبيف دراسة( الصراير ة )2001 ،حكؿ العالقة بيف كدىي الهسككل الهعيشي لمهكظفيف
م هف كجٍة ىظر الهكظفيف ،أف كدىي الهسككل الهعيشي لمهكظفيف يمعب دك انر بار انز
كالفساد اادار ٌ
م في الجٍاز الحككهي.
كرئيسان في اىكشار هظاٌر الفساد اادار ٌ
ٌ
ثانياً :الدراسات األجنبية :

أف الفساد ٌك العائؽ لههارسة األعهاؿ
ككشير دراسة ( ) Paulm & Kartik, 2013إلِ ٌ

االقكصادم العالهي ،كقد أضعؼ الفساد القدرة الكىافسية
الكجارية في ركسيا ،كفؽ هسح الهىكدل
ٌ
بيف الشركات ،كاىعداـ لمثقة هابيف الهكظفيف كالعهالء.

ككبيف دراسة (  )Lumiwita& Ionescu, 2011أف لمفساد آثار ان سمبية عمِ البمداف
ياسية ،كقد ككصمت الدراسة إلِ
االقكصادية ك
ياسية ك
االجكهاعية ك ٌ
الىاهية ،هف الىاحية ٌ
الس ٌ
ٌ
ٌ
الس ٌ

ضركرة هكافحة الفساد كهحاربكً .

كها جاءت دراسة سكيفف سكراب ) (Stephane Straub, 2007بعىكاف االىكٍازية ،
الفساد كدخكؿ الشركات الهكعددة الجىسيات ؿكطكير الىٍج الىظرم إلِ حدكد الشركة هكعددة
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الجىسيات في سياؽ القيكد الهؤسسية في البمداف الهضيفة ،هع الكركيز بصفة خاصة عمِ الفساد،
م الصغير كالفساد عمِ أعمِ
ٌذا الىهكذج يشكهؿ عمِ ىكعيف هف الفساد :الفساد اادار ٌ
فإف الشركات هكعددة
ياسية يككقع الىهكذج ٌأىً في حاؿ عدـ كجكد الفسادٌ ،
الهسككيات ٌ
الس ٌ

الجىسيات سكؼ يفضمك ف االسكثهار األجىبي الهباشر(الككسع الداخمي هع حقكؽ سيطرة قكية)
إلِ الديف (ككسيع طكؿ الذراع هع حقكؽ كفقد السيطرة) ،كأضعؼ الهضيؼ قدرة البالد عمِ
االلكزاـ لكف كال الىكعيف هف الفساد كحكؿ الهفاضمة ٌاهشيان ىحك الديف ،لكحة األدلة الكجريبية
عبر البالد كدعـ ٌذي االسكىكاجات الفساد لً كأثير ٌاهشي هف الدرجة الثاىية كالهسائؿ غالبان في
ياسية.
الكفاعؿ هع الهخاطر ٌ
الس ٌ
أها هيجكؿ كفيسهاف ( )Miguel & Fisman, 2006فقد طك ار كجربة طبيعية اىشاء
هقياس الكفضيؿ الهسكخرج لمفساد الرسهي كىبعت ٌذي الكجربة هف كجكد آالؼ الدبمكهاسييف في
هديىة ىيكيكرؾ( :هسئكلكف حككهيكف هف  146دكلة في العالـ) في بيئة كهكع فيٍا الدبمكهاسي كف
بحصاىة دبمكهاسية كال يعاقب عمِ الكقكؼ الخاطئ لسياركً ،كيزعـ الباحاثاف بأف هقياسٍها
االجكهاعية
لمفساد هركبط هع الهقياس الحالي لمفساد في البمد األـ ،كيرل الباحثاف بأف األعراؼ
ٌ
كالثقافية الهركبطة بالفساد يكـ كعزيزٌا بكجكد الحصاىة الدبمكهاسية.

كفي الدراسة الكي كـ إعدادٌا هف قبؿ بىجاهيف اكلكيف ) (Benjamin A. Olken,2005عف
أىدكىيسيا كجاءت عىكاىٍا الفساد كككاليؼ إعادة الككزيع قد كىاكلت درجة الفساد في البمداف الىاهية
الكي قد كىاؿ هف قدرة الحككهات عمِ إعادة ككزيع الثركة بيف الهكاطىيف ،عمِ كجً الكحديد ،هف
خالؿ فحص برىاهج هكافحة الفقر في أىدكىيسيا الذم يككلِ ككزيع األرز الهدعكـ عمِ األسر
الفقيرة .كفي كقدير هدل الفساد في البرىاهج هف خالؿ هقارىة البياىات اادارٌية عمِ كهية هف

األرز كزعت هع بياىات الهسح عمِ الهبمغ الذم كسمهً فعالن هف قبؿ األسر .الكقديرات كشير إلِ
أف الهركزم ،في هككسط ،ها ال يقؿ عف(  )%18هف األرز قد كالشت كهاهان ،ك أ ٌف الفئات غير

الهكجاىسة عرقيان ،كالهىاطؽ الهأٌكلة بالسكاف ٌـ أكثر عرضة ليككف في عداد فاقدم األرز،

االجكهاعية هف
كباسكخداـ افكراضات هكحفظة لٍاهشي ككمفة األهكاؿ العاهة ،يقدر أف الخسائر
ٌ

ٌذا الفساد قد كككف كبيرة ها يكفي لمكعكيض عف هكاسب الرفاي الهحكهمة الىاكجة عف ىية اعادة

الككزيع هف البرىاهجٌ .ذي الىكائج كشير إلِ أف الفساد قد يفرض قيكدان كبيرة عمِ البمداف الىاهية،
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كها يكطمب جٍكدان اعادة الككزيع ،كربها يساعد في كفسير اىخفاض هسككل براهج الىقؿ في
البمداف الىاهية.
كأجرل هيكرجر (  )Makhjee, 2004دراسة كحمؿ ثالثة أسئمة كطرح أسباب ىكائج الكبايف
في هسككيات الفساد في دكؿ العالـ ،كٌذي األسئمة ٌي :لهاذا كككف هسككيات الفساد في الدكؿ
م) في الهدل القصير عىد
ذات الحكـ الهركزم أعمِ؟ ك لهاذا يزيد الفساد البيركقراطي (اادار ٌ
كىفيذ ااجراءات الخاصة بهكافحة الفساد؟ كلهاذا كراجع الفساد في بعض الدكؿ الىاهية كلـ يكراجع
في الدكؿ الىاهية األخرل؟ الفرضيات القابمة لالخكبار كـ اشكقاقٍا هف ىهاذج رسهية كـ كصهيهٍا
إحصائية عمِ
لإلجابة عمِ األسئمة الثالثية السابقة ،ككـ اسكخداـ دراسات الحاالت كاخكبارات
ٌ
هجكهعات كبيرة هف أجؿ اخكبار ٌذي الفرضيات .كقد درس الباحث الفساد في ثالث دكؿ ٌي
هاليزيا ككايالىدا كأىدكىيسيا كككصؿ إلِ أف ٌىاؾ عكاهؿ كؤثر في هسككيات الفساد هثؿ عدد
السكاف كالثركة الطبيعية كهسككل الفقر كالكقدـ الككىكلكجي كهركزية أك الهركزية اادارة كاىكشار
الكعميـ.
كها كبيف دراسة( )Daniel,2000حكؿ األسباب الكي كدفع الفرد إلِ الفساد ككمؾ الكي كحكؿ
دكف غيري كالفساد ،كـ في ٌذي الدراسة فحص عيىات الهداىيف في جرائـ الفساد كعيىات هف غير
االقكصادية كالثقافية الكي كمعب دك انر
االجكهاعية ك
الفاسديف ،ككشفت الدراسة عف عدد هف العكاهؿ
ٌ
ٌ
في اىحراؼ السمككي بصفة عاهة كالهيؿ ىحك الفساد عمِ كجً الخصكص ،ككاف هف أبرز كمؾ

أف األشخاص ذكم الككجٍات الديىية كالهكهسؾمف بكعاليـ
العكاهؿ العاهؿ الديىي ،إذ أكدت الدراسة ٌ
الديف كيؤدكف شعائرٌـ ،لديٍـ القدرة عمِ هقاكهة هغريات الفساد كااسٍاـ في كشؼ الهفسديف
االقكصادية األخرل الكي كدفعٍـ ىحك
االجكهاعية ك
كاابالغ عف جرائـ الرشكة رغـ الظركؼ
ٌ
ٌ

االىحراؼ ،كعمِ العكس كضح أف ىسبة العيىات الكي فحصت ،كاف لٍا هيؿ ىحك الفساد ككقبؿ
الرشاكل كالكحريض عميٍا كاىت هف غير ذكم الككجٍات الديىية ،كغير الهكهسكيف بكعاليـ،

كهىاٌج األدياف السهاكية.
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أسئمة الدراسة :
كسعِ الدراسة إلِ ااجابة عمِ األسئمة الكالية:

الشخصية ،االعكداء
 .1ها ٌي هدركات الفساد العاهة ( الرشكة ،اسكخداـ العالقات
ٌ
عمِ الهاؿ العاـ كالههكمكات العاهة) هف كجٍة ىظر العاهميف في الهؤسسات

األردىية؟
الحككهية
ٌ
ٌ

الحككهية؟
 .2ها هدل اىكشار ( أشكاؿ الفساد) في الهؤسسات
ٌ

الحككهية ؟
 .3ها أسباب اىكشار الفساد هف كجٍة ىظر العاهميف في الهؤسسات
ٌ
 .4هاٌي أكلكيات ااصالح في األردف هف كجٍة ىظر العاهميف في الهؤسسات
الحككهية ؟
ٌ

الكطىية في هكافحة الفساد هف كجٍة ىظر العاهميف في
 .5ها هدل فعالية الجٍكد
ٌ
األردىية ؟
الحككهية
الهؤسسات
ٌ
ٌ

إحصائية في هدركات الفساد العاهة ،،كعزل إلِ
ٌ .6ؿ ٌىاؾ فركؽ ذات داللة
ٌ

هكغيرات الىكع االجكهاعي كالهسككل الكٌعميهي كالدخؿ كالدرجة الكظيفية لدل
ٌ
ٌ
الحككهية؟
العاهميف في الهؤسسات
ٌ
المنيجية والتصميم

منيجية الدراسةٌ :ذي الدراسة اعكهدت عمِ الهسح االجكهاعي ،ككـ جهع البياىات بكاسطة
ٌ
إحصائيان لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة.
االسكباىة الكي كـ اعكهادٌا أداة لمدراسة ككحميمٍا
ٌ
مجتمع الدراسة:
كككف هجكهع الدراسة هف

األردىية في أقميـ
الحككهية
جهيع العاهميف في الهؤسسات
ٌ
ٌ

الطفيؿ  ،الكرؾ) .
ة
العقب،
ة
الجىكب هكزعيف عمِ أربع هحافظات ٌي ( هعاف،
عينة الدراسة:
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الحككهية في أقميـ الجىكب ،بكاقع
كقد كـ سحب عيفة عشكائية هف جهيع الهؤسسات
ٌ

عيىة

الحككهية ضهف فئة إدارم أك رئيس قسـ
إجهالية بمغت (  )278فردان هف العاهميف في الهؤسسات
ٌ
أكفرع أكهدير.

خصائص عينة الدراسة:
يكبيف هف خالؿ البياىات الكاردة في الجدكؿ رقـ (  )2الهكعمقة بخصائص عيىة الدراسة أف
حكالي (  )%75.5هف أفراد عيىة الدراسة هف الذككر هقابؿ حكالي(  )%24.5هف ااىاث ،كاف
 ،(%15.2ك(  )%25.8الدبمكـ الهككسط،

اىكية العاهة(
الهسككل الك
عميهي دكف الثٌ ٌ
ٌ ٌ
ك()%31.5البكالكريكس ،ك( )27.3الدراسات العميا ،ككاىت ىسبة الذيف كقؿ أعهارٌـ عف ( )30
سف ( ،)%27.3كالذيف كقع أعهارٌـ بيف ( )40-31سىة ( )%32.3ىسبكٍـ ،كبيف ك()50-41
ة
سىة ىسبكٍـ ( ،)%32.3ككاىت ىسبة الذيف كزيد أعهارٌـ عف ( )50سىة ( ،)%23.7كقد قسهت
عيىة الدراسة حسب الدرجة الكظيفة إلِ (  )%47.1إداريكف ،ك(  )%34.9كاىكا رؤساء أقساـ،
م مف،
( )%17.9هدراء دكائر ،كيالحظ أف عيىة الدراسة كاىت في الغالب هف فئة الشباب اادار ٌ
ككاىت ىسبة الذيف يقؿ دخمٍـ عف ( )400ديىار فأقؿ(  ،)%27.3كالذيف يقع دخمٍـ بيف(800-
 )45.6( )401ىسبكٍـ ،كبيف( )15.4( )1000-801ىسبكٍـ ،كالذيف يزيد دخمٍـ عف ( )1000
ديىار فأكثر ىسبكٍـ (.)11.5
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الجدول رلم ()2

خصائص مجتمع الدراسة في ضوء المتغيرات الديموغرافية
المتغير
الىكع االجكهاعي
ٌ

الفئة العهرية

العدد

النسبة المئوية

ذككر

210

%75.5

إىاث

68

%24.5

دكف 30

50

40-31

%27.3
76

50-41

%32.3

86
%30.9

الهؤٌؿ العمهي

الكظيؼ
ة

الدخؿ

50فأكثر

66

%23.7

اىكية
دكف الثٌ ٌ

42

%15.2

دبمكـ

72

%.25.8

البكالكريكس

88

%31.5

دراسات عميا

76

%27.3

إدارم

131

%47.1

رئيس قسـ أكفرع

97

%34.9

هدير

50

%17.9

 400ديىار فأقؿ

76

%27.3

800-401

127

%45.6

1000-801

43

%15.4

 1000ديىار فأكثر

32

%11.5

أداة الدراسة:
كـ اسكخداـ األداة الكي طكرٌا (البدايىة ،)2010 ،كاعكهدت أداة الدراسة في بىائٍا عمِ
كلية في قياس الفساد ،ككككف الهقياس هف جزء خاص في البياىات
الدراسات السابقة كالهقاييس ٌ
الد ٌ
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الديهكغرافية لمهسكجيب ،كسبعة أجزاء خاصة بهحاكر الدراسة ،كككدرج ااجابة عمِ فقرات
االسكباىة عمِ هقياس هف (  )0إلِ (  ،)10حيث (  )0األقؿ هساٌهة ك(  )10األكثر هساٌهة،
عمِ الشكؿ الكالي:
10

9

8

7

6

5

4

2

3

1

0

كيطمب هف الهسكجيب كضع الرقـ الذم يعبر عف رأيً لكؿ بىد هف بىكد االسكباىة ،كبشكؿ
هفصؿ كككىت أداة الدراسة هف األجزاء الكالية:
شخصية) :كٌي بياىات عف الهبحكثيف هكعمقة بىكع القطاع الذم
 .1بيانات ديموغرافية (
ّ
يعهمكف فيً ،كالىكع االجكهاعي ،كالعهر ،كالكعميـ ،كالخبرة ،كالعهؿ ،كالهعرفً بالفساد،
ٌ
كٌي بياىات كفيد الكعرؼ عمِ خصائص هجكهع الدراسة ،ككساعد في كفسير ىكائج
الدراسة،.

 .2مقاييس الفساد :كٌي هجهكعة هقاييس فرعية لمفساد كأشكالً كأسبابً كٌي عمِ الىحك
الكالي:

مقياس أسباب الفساد  .كٌك سؤاؿ عاـ عف هدل هساٌهة (  )16عىص انر في اىكشار الفساد
هثؿ ضعؼ الكشريعات كضعؼ القضاء كضعؼ أجٍزة العدالة الجىائية ...

إلخ كيطمب هف

الهسكجيب إبداء رأيً بهدل هساٌهة ٌذي العىاصر في اىكشار الفساد.
الوطنية في مكافحة الفساد .ككككف ٌذا الهقياس هف ( )12فقرة قاست
مقياس تقييم الجيود
ّ

الكطىية في هكافحة الفساد كخاصة جٍكد هجمس الىكاب كجٍكد الحككهة
هدل فعالية الجٍكد
ٌ

كجٍكد ديكاف الهظالـ كجٍكد ٌئية هكافحة الفساد ... ،إلخ كيطمب هف الهسكجيب كقييـ الجٍكد

الحككهة في هحاربة الفساد.
مقياس مدركات الفساد العامة  :كيكككف ٌذا الهقياس هف ( )39فقرة هكزعة ضهف (  )13فقرة
الشخصية ،كاالعكداء عمِ الهاؿ العاـ
لكؿ ىكع هف أىكاع الفساد (الرشكة ،اسكخداـ العالقات
ٌ
كالههكمكات العاهة)  ،كالسؤاؿ الرئيس في ٌذا الهقياس ٌك هدل قياـ (

 )13جٍة هىٍا :صغار

الحككهية  ...إلخ بكعاطي الرشكة أك اسكخداـ
الهكظفيف ككبارٌـ كالصحافة كالقضاء كالعطاءات
ٌ
الشخصية أك االعكداء عمِ الهاؿ العاـ كالههكمكات العاهة.
العالقات
ٌ
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الحكومي .كيكككف ٌذا الهقياس هف (  )10فقرات كالسؤاؿ الرئيس فيً
مقياس انتشار الفساد
ّ
الحككهية هثؿ :اكخاذ الق اررات لهىفعة
ٌك هدل اىكشار الفساد ضهف (  )10أشكاؿ في الهؤسسات
ٌ

شخصية ،كاكخاذ الق اررات لخدهة الكاسطة كالهحسكبية كالهحاباة كالجٍكية  .....إلخ .كيحدد فيً
ٌ

الحككهية.
الهسكجيب هدل اىكشار أشكاؿ الفساد في الهؤسسات
ٌ
صدق أداة الدراسة:

كـ الكحقؽ هف صدؽ األداي بداللة الصدؽ الظاٌرم هف خالؿ عرضٍا عمِ (  )8هحكهيف ،هف
األساكذة أعضاء ٌيئة الكدريس ،كالهخكصيف األكاديهيف ،في قسـ عمـ االجكهاع ،بجاهعة هؤت ة ،
كالجاهعة األردىية ،كجاهعة الحسيف بف طالؿ ،لغرض كحكيهٍا ،كالكحقؽ هف هدل صدؽ
هحككاٌا ،حيث كـ األخذ بآراء الهحكهيف ،ككعديالكٍـ هع اعكبار اآلكي:
 .1الدقة كالكضكح في صياغة بعض الفقرات .

 .2كجىب اسكخداـ العبارات الغاهضة أك الفقرات غير الكاضحة.
 .3هراعاة اشكهاؿ الفقرة عمِ فكرة كاحدة هكحددة يسكطيع الفرد ااجابة عىٍا بدقة.
ثبات أداة الدراسة:
كـ الكحقؽ هف ثبات أداة الدراسة هف خالؿ اسكخداـ

هعادلة كركىباخ ألفا (

 )Alphaلفقرات الدراسة ككؿ ،كيكضح الجدكؿ رقـ (

 )3هعاهالت الثبات لمهقاييس الفرعية

Cronbach’s

كالمهقياس الكمي كاآلكي:
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الجدول رقم ( )3

قيمة معامل الثبات لالتساق الداخمي لكل متغير وبجميع األبعاد
عدد البنود

قيمة ألفا

المقياس
أسباب اىكشار الفساد

16

.878

اىكشار أشكاؿ الفساد في الهؤسسات الحككهكية

10

.881

هدركات الفساد ( رشكة ،عالقات ،الهاؿ العاـ)

39

.882

الحككهية في هكافحة الفساد
فعالية جٍكد
ٌ

10

.882

اؿرضا عف اؿؿهؤسسات الحكهية كالخاصة

10

.803

جهيع الفقرات

.85.5

الكمي لالسكهاري

كيكبيف هف ىكائج الجدكؿ رقـ(  )4أف معامل الثبات لجهيع هكغيرات كأبعاد الدراسة بمغت
( ،)%85.5كٌي ىسبة ثبات هقبكلة ألغراض الكحميؿ ااحصائي كالبحث العمهي.
مصطمحات الدراسة :لغايات ٌذي الدراسة كـ كحديد الكعريفات ااجرائية الكالية:
الفساد :بأىً "الكمؼ كالعطب كاالضطراب كالخمؿ كالجدب كالقحط" (ابف هىظكر،

1414ق)،

كلية (ٌ )2006ككؿ عهؿ يكضهف سكء اسكخداـ الهىصب العاـ
ككذلؾ حددكً هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
لكحقيؽ هصمحة لىفسً أك جهاعكة.

مدركات الفسادٌ :ي الدرجة الكي يحصؿ عميٍا

أفراد عيىة الدراسة عمِ الهقياس الهعد لٍذا

الكطىية في هكافحة
الغرض في الهجاالت اآلكية :هقياس أسباب الفساد  ،كهقياس كقييـ الجٍكد
ٌ

الفساد ،كهقياس هدركات الفساد العاهة ،كهقياس اىكشار الفساد الحككهي.
ٌ

الحككهية
الحكومية :كؿ هف يشغؿ كظيفة هدىية هف كظائؼ الجٍات
العاممون في المؤسسات
ّ
ٌ
أيان كاىت طبيعة عهمً أك هسهِ كظيفكً.
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اإلحصائية:
المعالجة
ّ
ااحصائية (
لغرض األجابة عمِ أسئمة الدراسة ،فقد اسكخدهت الرزهة
ٌ

 )Spss,16في

ااحصائية الكالية:
الكحميؿ هف خالؿ اسكخداـ األساليب
ٌ

 .1ااحصاء الكصفي ،لكصؼ خصائص عيىة الدراسة ،اعكهاد عمِ الىسب الهئكية
كالكك اررات هف أجؿ األجابة عف أسئمة الدراسة.

 .2اخكبار الكحميؿ األحادم(  )ANOVAلقياس الفركؽ بيف الهككسطات الحسابية عىد
دراسة أثر الهكغيرات هكعددة الهسككيات.

عرض النتائج:
األردنية من
الحكومية
السؤال األول :ما مدركات الفساد العامة لدى العاممين في المؤسسات
ّ
ّ
األردنية ؟
الحكومية
وجية نظر العاممين في المؤسسات
ّ
ّ

الشخصية،
كيشهؿ ٌذا السؤاؿ ثالثة هجاالت :هجاؿ الرشكة ،هجاؿ اسكخداـ العالقات
ٌ

هجاؿ االعكداء عمِ الهاؿ العاـ كالههكمكات العاهة ،كقد كـ كحديد ىكائج كؿ هجاؿ كها يمي:
 .1مجال الرشوة:

ياسية،
يظٍر الجدكؿ رقـ ( )4هدركات الفساد ،كقد كبيف ٌ
أف كبار الهكظفيف كالقيادات ٌ
الس ٌ

كالرخص الكجارية ،كالك ازرات ،قد احكمت أعمِ الهككسطات في هدركات الفساد ،أها

أقؿ

الهككسطات في هدركات الفساد فكاىت القضاء ثـ صغار الهكظفيف كالٌا الشرطة ثـ الهخابرات
الصحاؼ.
ة
العاهة ،ك
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الجدول رقم ()4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود مدركات الفساد – الرشوة
المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

صغار الهكظفيف

5.0504

2.92832

12

كبار الهكظفيف

7.4784

2.67720

1

الرخص الكجارية

6.2194

2.57425

3

ياسية
القيادات ٌ
الس ٌ

6.2554

2.75266

2

الصحافة

5.3993

2.81735

9

القطاع الخاص

5.5504

2.95990

7

القضاء

4.7698

2.98569

13

الهقاكالت

5.4424

2.99854

8

الشرطة

5.0899

3.20128

11

الك ازرات

6.1583

2.93555

4

الحككهية
العطاءات
ٌ

6.0252

3.15360

6

الهخابرات العاهة

5.1763

3.21344

10

هجمس الىكاب

6.1403

3.11021

5

اإلجمالي
ّ

74.7555

35.1998

الشخصية:
 .2مجال استخدام العالقات
ّ

الشخصية) كقد كبيف أف
يظٍر الجدكؿ رقـ ( )5ككزيع هدركات الفساد (اسكخداـ العالقات
ٌ

فساد كبار الهكظفيف قد احكؿ أعمِ الهككسطات في هدركات الفساد كال ذلؾ الرخص الكجارية ثـ
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ياسية كجاء بعدٌا الشرطة .أها
فساد الك ازرات ثـ القيادات ٌ
الس ٌ

أقؿ الهككسطات فكاىت فساد

القضاء كالٌا الهقاكالت ثـ الهخابرات العاهة يميً القطاع الخاص.
الجدول رقم ( )5
الشخصية)
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود مدركات الفساد (استخدام العالقات
ّ
المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

صغار الهكظفيف

6.1115

2.94813

7

كبار الهكظفيف

7.2086

2.70439

1

الرخص الكجارية

6.4676

2.70393

2

ياسية
القيادات ٌ
الس ٌ

6.3165

2.77440

4

الصحافة

5.8849

2.76799

9

القطاع الخاص

5.8741

2.95733

10

القضاء

5.5576

2.87688

13

الهقاكالت

5.5612

2.90677

12

الشرطة

6.1906

2.83792

5

الك ازرات

6.5360

2.89350

3

الحككهية
العطاءات
ٌ

6.1079

3.04761

8

الهخابرات العاهة

5.6978

3.27479

11

هجمس الىكاب

6.1835

3.17119

6

ااجهالي
ٌ

79.6978

37.86483
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 .3مجال االعتداء عمى المال العام والممتمكات العامة:

يظٍر الجدكؿ رقـ (  )6ككزيع هدركات الفساد(االعكداء عمِ الهاؿ العاـ) ،كقد كبيف

أف
ٌ

فساد كبار الهكظفيف كال ذلؾ فساد صغار الهكظفيف ،ثـ فساد الرخص الكجارية ثـ فساد هجمس

الىكاب قد احكمت أعمِ الهككسطات  ،أها أقؿ الهككسطات  ،فكاىت لمقضاء كالٌا فساد الشرطة ،
كهف ثـ الهقاكالت يميٍا القطاع الخاص

الجدول رقم ()6

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود مدركات الفساد (االعتداء عمى المال العام)
الهككسط

االىحراؼ الهعيارم

الكركيب

صغار الهكظفيف

5.7770

3.17605

2

كبار الهكظفيف

6.2734

2.99170

1

الرخص الكجارية

5.6187

3.76262

3

ياسية
القيادات ٌ
الس ٌ

5.4173

2.96648

5

الصحافة

5.1223

3.01730

8

القطاع الخاص

4.7842

2.97829

10

القضاء

4.4640

2.94666

13

الهقاكالت

4.5612

3.07339

11

الشرطة

4.5288

3.05147

12

الك ازرات

5.3489

3.22958

6

الحككهية
العطاءات
ٌ

5.3273

3.24967

7

الهخابرات العاهة

5.0108

3.39939

9

هجمس الىكاب

5.5108

3.30489

4
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الهككسط

االىحراؼ الهعيارم

الكركيب

صغار الهكظفيف

5.7770

3.17605

2

كبار الهكظفيف

6.2734

2.99170

1

الرخص الكجارية

5.6187

3.76262

3

ياسية
القيادات ٌ
الس ٌ

5.4173

2.96648

5

الصحافة

5.1223

3.01730

8

القطاع الخاص

4.7842

2.97829

10

القضاء

4.4640

2.94666

13

الهقاكالت

4.5612

3.07339

11

الشرطة

4.5288

3.05147

12

الك ازرات

5.3489

3.22958

6

الحككهية
العطاءات
ٌ

5.3273

3.24967

7

الهخابرات العاهة

5.0108

3.39939

9

هجمس الىكاب

5.5108

3.30489

4

67.7447

41.14749

ااجهالي
ٌ

األردنية؟
الحكومية
السؤال الثاني :ما مدى انتشار ( أشكال الفساد) في المؤسسات
ّ
ّ
الحككهية ،كقد كبيف
يظٍر الجدكؿ رقـ ( )7هدل اىكشار(أشكاؿ الفساد) في الهؤسسات
ٌ

الحككهية ،اها أعمِ الهككسطات
بأف جهيع أشكاؿ الفساد هىكشرة في الهؤسسات
أف ٌىاؾ إدراكان ٌ
ٌ
خصية كالٌا اكخاذ الق اررات لمكاسطة الهحسكبية ثـ كعاطي الرشكة
فكاف اكخاذ الق اررات لهىفعة
ٌ

كجاء بعدٌا الكربح هف الكظيفة ،أها أقؿ الهككسطات فكاىت الكحايؿ عمِ القكاىيف كالٌا الهحاباة
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شخصية
شخصية كجاء بعدٌا كسخير الهكظفيف ألعهاؿ
كالجٍكية ثـ كسخير الهكظفيف ألعهاؿ
ٌ
ٌ

ثـ إساءة الهعاهمة باسـ الكظيفة.

الجدول رقم ()7
الحكومية
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود انتشار الفساد في المؤسسات
ّ
الهككسط

االىحراؼ الهعيارم الكركيب

شخصية.
اكخاذ الق اررات لهىفعة
ٌ

7.3345

2.68024

1

اكخاذ الق اررات لمكاسطة كالهحسكبية.

7.2950

2.80652

2

الهحاباة كالجٍكية.

6.6115

2.67090

9

الكزكير في الهسكىدات.

6.7086

2.65827

6

الكربح هف الكظيفة.

6.9137

2.65863

4

كعاطي الرشكة.

7.1367

2.60297

3

اسكخداـ الكظيفة لمكعد عمِ الهاؿ العاـ.

6.7446

2.82898

5

شخصية
كسخير الهكظفيف ألعهاؿ
ٌ

6.6655

2.65861

8

إساءة الهعاهمة باسـ الكظيفة

6.6871

2.82701

7

الكحايؿ عمِ القكاىيف

6.3345

2.99210

10

اإلجمالي
ّ

68.4317

27.38423

السؤال الثاالث :ما ىي أسباب انتشار الفساد من وجية نظر العاممين في المؤسسات
األردنية؟
الحكومية
ّ
ّ
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يظٍر الجدكؿ رقـ( )8ككزيع أسباب اىكشار الفساد ،كقد كبيف أف كدخؿ أصحاب الىفكذ قد
احكؿ أعمِ الهككسطات كالي الهحسكبية ثـ غياب الرقابة أكضعفٍا ،أ ٌها أقؿ الهككسطات فكاىت
ضعؼ أجٍزة العدالة الجىائية ،كضعؼ الكشريعات ،كضعؼ القضاء
الجدول رقم ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود أسباب انتشار الفساد
الهككسط

االىحراؼ الهعيارم

الكركيب

ضعؼ الكشريعات.

5.4209

2.62022

15

ضعؼ القضاء.

5.5755

2.91387

14

ضعؼ أجٍزة العدالة الجىائية.

5.3885

3.07432

16

ضعؼ أجٍزة هكافحة الفساد.

6.2050

3.33416

13

شيكع ثقافة الفساد.

6.9029

2.82356

8

الفقر.

7.1007

2.90722

6

الهحسكبية.

7.5827

2.50169

2

غياب الرقابة أك ضغفٍا.

7.3237

2.61132

3

غياب العدالة.

6.7950

2.83691

10

غياب الشفافية.

6.6223

2.61165

11

كدخؿ أصحاب الىفكذ.

7.7014

2.50503

1

عدـ جدية هكافحة الفساد.

7.3058

2.66615

4

غياب الهساءلة.

6.8597

2.56576

9
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الشعكر بعدـ االىصاؼ

6.9101

2.60848

7

الجشع كرغبة الثراء السريع

7.2770

2.72419

5

كقصير ديكاف الهحاسبة

6.4101

2.86725

12

107.3813

44.17178

اإلجمالي
ّ

السؤال الرابع :ماىي أولويات اإلصالح في األردن من وجية نظر العاممين في المؤسسات
الحكومية؟
ّ
االقكصادم حيث احكؿ
يظٍر الجدكؿ رقـ(  )9أكلكيات ااصالح في األردف في القطاع
ٌ
أعمِ األكلكيات ثـ االجكهاعي كالي السياسي ثـ األهىي.
ٌ
الجدول رقم ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألولويات اإلصالح في األردن
الهككسط

االىحراؼ الهعيارم

الكركيب

األهىي

5.8667

2.8157

4

االجكهاعي
ٌ

7.6615

2.45369

2

السياسي

6.4536

2.08165

3

االقكصادم
ٌ

7.719

2.45876

1

27.7008

9.8098

اإلجمالي
ّ
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الوطنية في مكافحة الفساد؟
السؤال الخامس :ما مدى فعالية الجيود
ّ
الكطىية في هكافحة الفساد ،كقد كبيف أف
يظٍر الجدكؿ رقـ ( )10هدل فعالية الجٍكد
ٌ

كقديـ الفاسديف لمهحاكـ ،كجٍكد ٌيئة هكافحة الفساد ،كاىجازات الحككهة في هكافحة الفساد فقد
احكمت أعمِ الهككسطات ،بيىها جٍكد هجمس الىكاب ،كشفافية الحككهة في الهعالجة ،كحهاية
الفاسديف بالكشريعات فقد احكمت أقؿ الهككسطات.
الجدول رقم ( )10
الوطنية في مكافحة الفساد
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لبنود الجيود
ّ
الهككسط

االىحراؼ الهعيارم

الكركيب

جدية جٍكد الحككهة

5.0827

2.75543

6

إىجازات الحككهة في الهكافحة

5.3921

2.87040

3

جٍكد هجمس الىكاب

4.4748

2.90606

12

العدالة في كعاهؿ القضايا

5.3094

2.92838

4

كقديـ الفاسديف لمهحاكـ

5.6835

3.07438

1

جٍكد ٌيئة هكافحة الفساد

5.5540

2.89945

2

جٍكد ديكاف الهظالـ

5.0324

2.59039

8

إىجازات الحككهة في الكقاية

5.3058

2.59756

5

شفافية الحككهة في الهعالجة

4.7482

2.59573

11

سرعة ااجراءات في الهكافحة

5.0396

2.83261

7
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حهاية الفاسديف بالكشريعات

5.0180

2.73295

10

جٍكد ديكاف الهحاسبة

5.0216

2.56319

9

إحصائية في مدركات الفساد العامة (الرشوة،
السؤال السادس :ىل ىناك فروق ذات داللة
ّ

الشخصية ،وألعتداء عمى المال العام والممتمكات العامة) ،تعزى إلى متغيرات النوع
والعالقات
ّ

الحكومية
عميمي الدرجة الوظيفية لدى العاممين في المؤسسات
االجتماعي ،العمر ،المستوى التّ
ّ
ّ
ّ
يظٍر الجدكؿ رقـ(  )11كحميؿ الكبايف لفحص الفركؽ في هدركات الفساد (لرشكة،
الحككهية كعزل
الشخصية كاالعكداء عمِ الهاؿ العاـ) لدل العاهميف في الهؤسسات
كالعالقات
ٌ
ٌ

إلِ هكغير الىكع االجكهاعي ،العـ ر ،كالدخؿ كالهسككل الكٌعميهي الدرجة الكظيفية ،كقد كبيف عدـ
ٌ
ٌ
إحصائية في كؿ هقاييس الفساد .
كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

الجدول رقم ()11
تحميل التباين األحادي لفحص الفروق في مقاييس مدركات الفساد (الرشوة ،والعالقات
الشخصية واالعتداء عمى المال العام)
ّ
الهكغير

الهصدر

هجهكع الهربعات

Df

1960.619

2

هككسط
الهربعات

F

Sig

1.414

.245

بيف الهجهكعات
الىكع االجكهاعي
ٌ

داخؿ الهجهكعات

190678.964

275

192639.583

277

بيف الهجهكعات

811.309

2

405.655

داخؿ الهجهكعات

112552.950

275

409.283

ااجهالي
ٌ
العهر

980.309

693.378

.991

.372

66

Al-Hussein Bin Talal Journal of research
AHUJ, Volume 2, March

جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث
اجملدل رمق  , 2آذار 2017 ,
ااجهالي
ٌ

الدخؿ

113364.259

277

بيف الهجهكعات

748.419

2

374.210

داخؿ الهجهكعات

108546.175

275

394.713

109294.594

277

بيف الهجهكعات

1585.218

2

792.609

داخؿ الهجهكعات

145709.649

275

529.853

147294.867

277

بيف الهجهكعات

113.942

2

داخؿ الهجهكعات

115706.331

275

115820.273

277

ااجهالي
ٌ

الهسككل الكٌعميهي
ٌ

ااجهالي
ٌ
الدرجة الكظيفية

ااجهالي
ٌ

الم ناقشة:

56.971

.948

1.496

.135

.389

.226

.873

420.750

ياسية ،كالرخص
ككشفت ىكائج الدراسة أف كبار الهكظفيف ،كالقيادات ٌ
الس ٌ

الكجارية ،كالك ازرات ٌي الجٍات الكي احكمت أعمِ الهركب هف حيث هدركات الفساد كحديدان في
هجاؿ الرشكة ،كيهكف كفسير ذلؾ بكثرة الهشاريع كالٍدر الهالي كاركباطٍا بالهصالح الخاصة بيىها
جاءت الجٍات الكالية في هراكب هكأخرة :القضاء كصغار الهكظفيف كالشرطة كالهخابرات العاهة
الحككهية الهباشرةٌ ،ذا رغـ الجٍكد
كالصحافة ،كقد يعكد ذلؾ إلِ بعد كمؾ الجٍات عف الرقابة
ٌ
الكي يبذلٍا األردف كعبر العديد هف أجٍزكً لفرض رقابة صارهة عمِ العطاءات كالك ازرات،

كعمِ العكس هف ذلؾ فقد جاء القضاء في هراكب هكأخرة ،ألف القضاء ٌك السمطة الكي يعكؿ
عميٍا الىاس في الكحكيـ كفض الهىازعات كالخصكهات كاعادة الحقكؽ ألصحابٍا.
الشخصية ،فقد أشارت ىكائج
كفيها يكعمؽ بهدركات الفساد في هجاؿ اسكخداـ العالقات
ٌ

الشخصية كها كال ذلؾ
أف فساد كبار الهكظفيف كاف األكثر اسكخداهان لمعالقات
الدراسة إلِ ٌ
ٌ

ياسية كالشرطة كالذم يهكف أف يشير إلِ كجكد
الرخص الكجارية ثـ فساد الك ازرات كالقيادات ٌ
الس ٌ
عالقات قكية ها بيف ٌذي الجٍات ،كها يهكف كفسير ذلؾ بغياب الشفافية كعدـ كجكد هعايير
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كاضحة لمحكـ ،بيىها جاء القضاء كالهقاكالت كالقطاع الخاص كالصحافة كالهخابرات العاهة
الشخصية.
األقؿ هف حيث اسكخداـ العالقات
ٌ
ككذلؾ أشارت ىكائج الدراسة إلِ أف كبار الهكظفيف كصغار الهكظفيف كالرخص الكجارية
كهجمس الىكاب قد جا ءكا في هراكب هكقدهة هف حيث هدركات الفساد في هجاؿ االعكداء عمِ
الهاؿ العاـ كالههكمكات العاهة بيىها جاء القضاء

كالشرطة ك الهقاكالت كالقطاع الخاص في

هراكب هكأخرة ،كقد يعكد ذلؾ إلِ أف الهاؿ العاـ هطهكع فيً هف قبؿ الفئات العميا ككىٍـ عمِ
اطالع كاـ بهصادر الهاؿ خاصة الهساعدات كالهشاريع الرأسهالية في ظؿ كجكد ضعؼ في
القاىكىية لمهكىفذيف .في حيف أف القضاء ال زاؿ هكاف ثقة العاهميف في
أجٍزة الرقابة كالهالحقة
ٌ
الحككهية ،ككٌذا ها يكفؽ هع دراسة
الهؤسسات
ٌ

(الشهرم)2010 ،هف حيث عدـ الجدية في

هكافحة الفساد ،ككدخؿ أصحاب الىفكذ كغياب الرقابة ،ككذلؾ يكفؽ هع دراسة

(الخشهاف )2009 ،هف حيث اسكغالؿ الهىصب كالشاللية كالهحسكبية كغيرٌا ،ككذلؾ ككفؽ هع
دراسة (الشيخ )2007 ،هف حيث ضعؼ أجٍزة الرقابة الداخمية كعدـ كطبيؽ ىظاـ الهساءلة
بشكؿ دقيؽ عمِ جهيع أجٍزة الدكلة.
الحككهية ،كلعؿ
كأشارت ىكائج الدراسة إلِ أف اىكشار (أشكاؿ الفساد) في الهؤسسات
ٌ

شخصية ،كاكخاذ الق اررات لمكاسطة كالهحسكبية ثـ كعاطي الرشكة
أٌهٍا اكخاذ الق اررات لهىفعة
ٌ

شخصية ككعاطي الرشكة كالكربح هف الكظيفة ،كيهكف
كالهحاباة كالجٍكية كاكخاذ الق اررات لهىفعة
ٌ

الحككهية ،كعدـ فاعمية ىظاـ العقكبات في
كفسير ذلؾ بعدـ فاعمية جٍكد الرقابة عمِ الهؤسسات
ٌ
الحد هف جريهة الفساد كهالحقة هرككبيٍا كالهككرطيف فيٍا كككفؽ هع دراسة (الشهرم،

)2010

كدراسة (عارؼ.) 2005 ،
كها أظٍرت ىكائج الدراسة إلِ أف

كدخؿ أصحاب الىفكذ قد سجؿ أعمِ هسككل هف أسباب

أف الهحسكبية كغياب الرقابة
اىكشار الفساد هف كجٍة ىظر العاهميف في الهؤسات
الحككهية ،كها ٌ
ٌ
أكضعفٍا جهعيٍا كعد هف أسباب اىكشار الفساد ،كالذم يهكف كفسيري أف أصحاب الىفكذ لديٍـ
هصالح كركبط بشكؿ كثيؽ هع الفاسديف كيككىك ف بهثابة قكل ضغط عمِ الحككهة لمكغاضي عف

ههارسات الفساد لديٍـ كٌذي الىكيجة ككفؽ هع دراسة كؿ هف( الهجالي )2012 ،ك(الشهرم)2010،
ك(آؿ الشيخ ،)2007 ،ك( الحراحشة  ،)2003 ،ك(الخثراف ،)2003 ،ك(.)Makhjee, 2004
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ككذلؾ كشير ىكائج الدراسة إلِ أف أكلكيات ااصالح في األردف هف كجٍة ىظر العاهميف في

االقكصادم ثـ االجكهاعي كالي
األردىية حيث احكؿ أعمِ األكلكيات القطاع
الحككهية
الهؤسسات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
السياسي ثـ األهىي.

الكطىية في هكافحة الفساد ،حيث
كها أظٍرت ىكائج الدراسة فيها يكعمؽ بهدل فعالية الجٍكد
ٌ
كبيف أف كقديـ الفاسديف لمهحاكـ ،كجٍكد ٌيئة هكافحة الفساد ،كاىجازات الحككهة في هكافحة

الكطىية في
الفساد فقد احكمت أعمِ الهككسطات ،كها احكؿ أقؿ الهككسطات الرضا عف الجٍكد
ٌ
هكافحة الفساد ،كجٍكد هجمس الىكاب ،كشفافية الحككهة في الهعالجة ،كحهاية الفاسديف
بالكشريعات كٌذي الىكيجة ككفؽ هع

دراسة(ٌيجاف )2011 ،ك (الشهرم )2010،كدراسة (

 ،)Lumiwita& Ionescu, 2011كدراسة(. )Miguel & Fisman, 2006

كها أشارت الىكائج إلِ أف كحميؿ الكبايف لفحص الفركؽ في هدركات الفساد العاهة الكي
كعزل إلِ هكغيرات الىكع االجكهاعي كالكعميـ ،كالدخؿ ،كالهسككل الكٌعميهي ،كالدرجة الكظيفية
ٌ
ٌ
إحصائية في كؿ هقاييس الفساد.
كبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

التوصيات
باالعكهاد عمِ ىكائج الدراسة يكصي بها يمي:
الحككهية،
 .1كطبيؽ القكاىيف كاألىظهة كالكعميهات ،ككفعيؿ دكر الرقابة الداخمية في الهؤسسات
ٌ
لمحد هف كسمط أصحاب الىفكذ لصالح الفاسديف.

 .2دعـ أجٍزة الضبط بالككادر الهؤٌمة كالهدربة لهكافحة الفساد كالهفسديف.

 .3كفعيؿ ﺩَﺭ ﺍلﺭقابة الداخمية َإعﻁاؤي ػا ﺍلػصالحياﺕ ﺍلالﺯهػة لهكافحة الفساد كالهفسديف.
 .4كشديد العقكبة عمِ الفاسديف إداريان كهاليان ،كاشٍارٌـ ليككىكا عبرة لغيرٌـ.

الحككهية ،كالهقاكالت بسبب اركباطٍـ الهباشر ببىاء
 .5كفعيؿ الرقابة الداخمية عمِ العطاءات
ٌ
الحككهية.
الهشاريع ككقديـ العطاءات ،كالرقابة عمِ لجاف العطاءات
ٌ

الحككهية كالك ازرات ،كالٍيئات
 .6كشديد الرقابة الداخمية عمِ كبار الهكظفي في الهؤسسات
ٌ
الهسكقمة ،كهىح أجٍزة الرقابة الهركزية سمطات أعمِ لمهحاسبة كالهساءلة كحت الغطاء
القاىكىي.

 .7كشريع القكاىيف الالزهة لمقضاء عمِ الفساد.
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 .8كشديد العقكبة بحؽ هف يكخذ الق اررات لخدهة الكاسطة كالهحسكبية ،كيقكـ بالهحاباة كاايثار،
كالكربح هف أعهاؿ الكظيفة هف خالؿ كدعيـ سمطات القضاء كاألجٍزة األهىية كاعطائٍـ

الصالحيات الكاسعة.

 .9زيادة الصالحيات الههىكحة ألجٍزة الضبط كالعهؿ عمِ زيادة ككادرٌا لككهكف ٌذي األجٍزة
هف القياـ بكاجبٍا عمِ أكهؿ كجً.

.10كسٍيؿ حصكؿ الهكاطف عمِ الهعمكهة فال يهكف أف يككف ٌىاؾ ىزاٌة كشفافية دكف ضهاف
كدفؽ الهعمكهات كسٍكلة الكصكؿ إليٍا.
.11إجراء الهزيد هف الدراسات كاألبحا

ث الهكعهقة في هجاؿ الفساد في الههمكً األردىية

الٍاشهية.

المراجــع
العربيـة:
أوالً :المراجـع
ّ
ابف هىظكر ،أبك الفضؿ جهاؿ الديف هحهد بف هكرـٌ1414 ( .ػ) .لسان العرب  ،الطبعة
الثالثة ،دار صادر ،ج ،6بيركت.
م :أىهاطً كأسبابً كسبؿ
آؿ الشيخ ،خالد عبدالرحهف بف حسف .)2007 ( .الفساد اادار ٌ
هكافحكً "ىحك بىاء ىهكذج كىظيهي" دراسة كطبيقية عمِ الهداىيف بههارسكً

كالهعىييف بهكافحكً في الههمكة العر ٌبية السعكدية ،رسالة هاجسكير غير هىشكرة،

جاهعة ىايؼ العر ٌبية لمعمكـ األهىية ،الرياض.
البىؾ الدكلي ،كقرير البىؾ الدكلي)2005 ،2004( ،

الحسف ،خكؿة عيد ،)2012 (،هدركات الفساد لدل الحراؾ الشعبي ،رسالة دكككراي غير
هىشكرة .قسـ عمـ االجكهاع .جاهعة هؤكة .األردف.
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حراحشة  ،حهد عبدالهجيد.)2003 (،الفساد ااارم دراسة هيداىي ة لكجٍات ىظر العاهميف
م في القطاع الحككهي األردىي ،رسالة هاجسكير
أجٍزت هكافحة الفساد اادار ٌ
ٌ
جاهعة اليرهكؾ.
خثراف ،عبدالكريـ سعد ،(2003 ( ،كاقع ااجراءات األهىية الهكخذي لمحد هف جرائـ الفساد
هف كجٍة ىظر العاهميف في أجٍزة هكافحة جريهة الرشكة في الههمكة العر ٌبية

السعكدية ،رسالة هاجسكير في قسـ العمكـ الشرطية ،جاهعة ىايؼ العر ٌبية لمعمكـ

األهىية ،الرياض.

م في ضكء الكشريعات
خشهاف ،ككفيؽ هخمد ،)2009( ،هشكمة الفساد الفساد اادار ٌ
كالقكاىيف األردىية ،رسالة هاجسكير غير هىشكري ،جاهعة الشرؽ الكسط.

م بالخصائص الفردية الكىظيهية لهكظؼ
داغر ،هىقذ هحهد،)2001 ( ،عالقة الفساد اادار ٌ

الحككهة كهىظهاكٍا( حالة دراسية هف دكلة عربية) ،دراسات اسكراكجية ،العدد ،60

دكلة األهارات العر ٌبية الهكحدة ،الطبعة األكلِ.
االجكهاعية،
االقكصادية ك
م في العراؽ ،ككمفكً
ٌ
ٌ
الذٌبي ،حاكـ هحهد ،)2005(،الفساد اادار ٌ
بحث هىشكر ضهف كقائع الهؤكهر السىكم لكمية اادارة كاالقكصاد ،جاهعة بغداد

25-22آيار.
سالـ ،هحهد .)2006( .دكر الكقىيات الحديثة لمكشؼ عف الغش كالفساد كطبيعة الغش في
االككركىية كطرؽ ارككابً.
الىظـ
ٌ
سالـ ،حىاف ،)2003(،ثقافة الفساد في هصر  ،دراسة هقارىة لمدكؿ الىاهية  ،القاٌرة  ،دار
هصر الهحركسة.
السىكسي ،رهضاف ،الدكيبي،عبد السالـ ،)2006(،الفساد بيف الشفافية كالهساءلة  ،ليبيا ،
الكطىية .
دار الككب
ٌ
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الشهرم ،ىاهي( .)2010هدركات العاهميف في القطاع العاـ كالقطاع الخاص في الهجكهع
م ،رسالة دكككراي غير هىشكرة .قسـ عمـ االجكهاع.
السعكدم ىحك الفساد اادار ٌ

جاهعة هؤكة .األردف

الصالح ،هحهد أحهد .)2004 ( ،الكعريؼ بالفساد كصكري هف الكجً الشرعية ،الهؤكهر
العربي الدكلي لهكافحة الفساد،ص.18
ٌ
الصرايري ،ابراٌيـ صفاء الديف ،)2001 ( ،العالقة بيف كدىي الهسككل الهعيشي لمهكظفيف
الحككهية
م هف كجٍة ىظر الهكظفيف ،دراسة هيداىية في الدكائر
ٌ
كالفساد اادار ٌ

م ،لسىة ،23العدد ،876ديسهبر ص .77-43
لهحافظة جرش،اادار ٌ
عارؼ ،دياال الحج،

( ،(2005رصد اكجاٌات هكظفي اادارة العميا في أجٍزة اادارة

السكرية إزاء بعض أشكاؿ الفساد كههارسكً ،هجمة جاهعة دهشؽ لمعمكـ
القاىكىية ،الهجمد ،21العدد األكؿ ،ص.266-245
االقكصادية ك
ٌ
ٌ
م ،السىة  ،23العدد
عبد الرحهف ،ىكزاد .الفساد كالكىهية  :الكحدم كاالسكجابة ،هجمة اادار ٌ
.)2001( ،86

األخالقيات الكظيفية في كقميؿ فرص الفساد
عبدالمطيؼ ،أسار فخرم" .)2008 ( .أثر
ٌ

الحككهية" ،مجمة العموم اإلنسانية ،السىة الرابعة :العدد ،29
م في الكظائؼ
ٌ
اادار ٌ

ص.44-37

عبد هللا ،هحهد  ،)1974( ،الفساد كالرشكة في الهجكهعات الىاهية ،الهجمة الجىائية القكهية
االجكهاعية
 ،الهجمد السابع عشر ،العدد الثالث ،القاٌرة  ،الهركز القكهي لمبحكث
ٌ

كالجىائية.

م في السياسة الجىائية الهصرية في
عبد الهىعـ ،سٍير ،)2003(،أبعاد هكافحة الفساد اادار ٌ

الىصؼ الثاىي هف القرف العشريف  ،الهؤكهر السىكم الخاهس ،الكغير االجكهاعي في
ٌ
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االجكهاعية
الهجكهع الهصرم خالؿ خهسيف عاهان  ،القاٌرة  ،الهركز القكهي لمبحكث
ٌ

الجىائية.

العيسكم ،عبدالرحهف هحهد ،)2011 (،سيككلكجية الفساد كاألخالؽ كالشفافية ،دار الفكر
م.
الجاهعي ،ااسكىدر ة
القدكر ،قدكر(  .)2009الفساد أشكالً كدكافعً كآثاري كهكافحكً كاسكراكيجيات الحد هف
كىاهيً كهعالجكً
الكبيسي ،عاهر .)2005( .الفساد والعولمة تزامن ال توأمو  ،دكف طبعة ،الهككب الجاهعي
الحديث ،الرياض.
ي،
الهجالي ،عبدهللا هحهكد ،)2012 ( ،اكجاٌات الصحفييف األردنيين نحو قضايا الفساد اإلدار ّ
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية األعالم ،جامعة الشرق األوسط.

هحهد ،سعاد عبد الفكاح.www.aman- palestince.orgl،)2011( ،
هركز الشفافية األردىي( ،)2012كقرير هؤشر هدركات الفساد في األردف ،عهاف ،األردف.
هزاكلي ،هحهد )2008( ،هكافحة الفساد في القاىكف الجزائرم كأساليب هعالجكً ،كرقت
بحث قدهت في الهمكقِ الكطىي األكؿ حكؿ " اآلليات القاف كىية لهكافحة الفساد"
االقكصادية ،جاهعة
كمية الحقكؽ كالعمكـ
ٌ

فؿ .
كر ة

الهىظهة العر ٌبية لهكافحة الفساد ،كقرير(.)2011
هىظهة العر ٌبية لهكافحة الفساد ،كقرير (.)2011
كلية ،بارهيكر الفساد العالهي لعاـ (.)2011
هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
كلية.)2013(،
هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
كلية.)2014(،
هىظهة الشفافية ٌ
الد ٌ
73

Al-Hussein Bin Talal Journal of research
AHUJ, Volume 2, March

جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث
اجملدل رمق  , 2آذار 2017 ,

هؤكهر األهـ الهكحدة الكاسع لهىع الجريهة كهعاهمة الهجرهيف ،القاٌرة 29 ،أبريؿ 8 -هايك
 ، 1995كرقة خمفيً أعدكٍا األهاىة العاهة بشأف

اإلجراءات األولية لمحاربة

الفساد ،الدكرة الكاسعة ،فيىا  20-18أبريؿ 2000ـ ،ص.10
ٌيئة هكافحة الفساد ،الكقرير السىكم.2011 ،
ٌيجاف،عبدالرحهف أحهد(،

 ،)2011هدل فاعمية األساليب الحديثة في هكافحة الفساد

اادارم هف كجٍة ىظر أعضاء هجمس الشػكرل في الههمكة العر ٌبية السعكدية،
رسالة هاجسكير في قسـ العمكـ اادارٌية ،جاهعة ىايؼ العر ٌبية لمعمكـ األهىية،

الرياض.

الكريكات ،عايد عكاد ،)2004 (.ىظريات عمـ الجريهة ،الطبعة األكلِ ،دار الشركؽ
لمىشركالككزيع ،عهاف ،األردف.
م كالهالي :األسباب كالىكائج كطرؽ العالج،
ة
اليكسؼ ،يكسؼ
خميؼ ) 2002(،الفساد اادار ٌ
االجكهاعية ،الهجمد(  ،)30العدد(  ،)2الككيت ،هجمس الىشر العمهي
هجمة العمكـ
ٌ
بجاهعة الككيت.
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