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ماان وجهااة  دور السياسااات الحكوميااة فااي الحااد ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري والوقايااة
 نظر العاملين في السلك القضائي في دولة الكويت

 الكريباني*، سليم أحمد القيسيأحمد حمد 
 تماع، تخصص علم الجريمة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.قسم علم االج

 ah607@hotmail.com االيميل:
 :الملخص

هدفت الدراسة إلا  التعارع علا  دور السياساات الحكومياة فاي الكويات فاي الحاد والوقاياة  
جاارائم الفساااد المااالي واإلداري، والتعاارع علاا  المعوقااات التااي تواجههااا، والك اا  عاان  ماان

ة لدورها في مكافحة الفساد في دولة الكويت وذلك من وجهاة نظار العااملين الوسائل المعزز 
في السلك القضائي في دولة الكويت.  استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصافي 

ٍ    471التحليلي، واستخدام أداة االستبيان لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من  قاا
تيااارهم ع ااوائيا  ةريقااة تبقيااة تناساابية، وي ااكلون مااا وعضااو نيا ااة عامااة والااخ ن تاام ا 

ماان مجماال العاااملين فااي الساالك القضااائي فااي دولااة الكوياات.  أ هاارت  % 41.47نساابت  
نتائج الدراسة أن المستوى العام لدور السياسات الحكومية فاي دولاة الكويات فاي الحاد مان 

ويتي جاء بدرجة متوسةة، وقاد جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الك
(، وأ هااارت النتاااائج أن 4.9.7بلااال المتوساااا الحساااابي العاااام إلجا اااات عيناااة الدراساااة )

المسااتوى العااام لمعوقااات دور السياسااات الحكوميااة فااي دولااة الكوياات فااي الحااد ماان جاارائم 
ن (، وبينات النتاائج أ2.7.4الفساد جاء بدرجة مرتفعة، وقد بلل المتوسا الحسابي العام )

من أهم هخه المعوقات تتمثال فاي المركزياة فاي اتخااذ القارارات المالياة واإلدارياة فاي أجهازة 
الدولااة، وعاادم تحد ااد الصااوحيات الو يليااة فااي الهيكاال التنظيمااي للعاااملين فااي المناصاا  
العليااا فااي المؤسسااات العامااة. وبيناات النتااائج أن ماان االسااالي  المساااعدة   لتعزيااز دور 

ة في دولة الكويات فاي الحاد مان جارائم الفسااد الماالي واإلداري والوقاياة السياسات الحكومي
منها تتمثل في تفعيل دور المواتن عل  الم ااركة التفاعلياة باين األجهازة الرقابياة للك ا  
عاان حاااالت الفساااد والتبلياال عنهااا، وتعاااون دولااة الكوياات مااع المؤسسااات الدوليااة إليجاااد 

 داري والمالي.سياسات حد ثة لمواجهة الفساد اإل
السياسااات الحكومياة، مكافحااة الفسااد، جاارائم الفسااد المااالي واإلداري،  الكلماات المفتاحياة: 

 العاملين في السلك القضائي.
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ABSTRACT: 

The current study aimed to identify the role of government policies in 

Kuwait in reducing and preventing crimes of financial and 

administrative corruption, to detect the obstacles they face, and to 

reveal the means of enhancement roles in fighting corruption from the 

viewpoint of workers in the judiciary system in the State of Kuwait. The 

study made use of the descriptive analytical method and a questionnaire 

for collecting the target data. The study sample consisted of 174 judges 

and members of a public prosecution who were randomly selected in a 

proportional class manner, and they constitute 14.27% of the total 

workers in the judiciary in the State of Kuwait. The results of the study 

showed that the general level of the role of government policies in the 

State of Kuwait in reducing financial and administrative corruption 

crimes and their prevention in Kuwaiti society was medium, and the 

general arithmetic means of the study sample answers reached (2.987). 

The results showed that the general level of obstacles to the role of 

government policies in the State of Kuwait in the reduction of 

corruption crimes was high, and the general arithmetic mean reached 

(3.782). The results also showed that one of the most important obstacles 

is the centralization of financial and administrative decisions in state 

agencies and the failure to define job powers in the organizational 

structure of workers in senior positions in public institutions. The 

results indicated that one of the assisting methods to enhance the role of 

government policies in the State of Kuwait in reducing and preventing 

crimes of financial and administrative corruption is to activate the role 

of citizen in the interactive participation between the regulatory 

agencies to detect and report cases of corruption, and the State of 

Kuwait cooperate with international institutions to find modern policies 

to confront administrative and financial corruption. 

Keywords: government policies, anti-corruption, financial and 

administrative corruption crimes, workers in the judiciary system. 
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 :مقدمة
ت المعاصرة بتعقد م كوتها عل  صعيدها المحلي والخارجي، تتسم المجتمعا  

وبروز العد د من الم كوت التي أصبحت تهدد كيانها وتحول دون تةورها، وتبرز من 
، والتي أصبحت في مؤسسات الدولة بين هخه الم كوت  اهرة الفساد المالي واإلداري 

مقومات الحياة االقتصادية   اهرة عالمية تنت ر في كل المجتمعات والدول، وتةال كل
واالجتماعية لعموم أفراد المجتمع، كما أنها تأ خ أ عادًا عميقة وواسعة تختل  درجة 
شموليتها من مجتمع إل  آ ر، لت كل تدا ًو لعوامل متعددة سواء كانت هخه العوامل 

 بيئية أم اجتماعية أم اقتصادية. 
تماعي واالقتصادي والسياسي ويعد الفساد من المهددات الرئيسة لألمن االج

لكافة المجتمعات، فهو العامل الدافع والمحفز للكثير من الم كوت التي  هرت في شت  
(، لخلك 4009المجاالت، وأصبح أفراد المجتمع يعانون منها   كل واضح )زين الد ن، 

رق، كان ال بد من العمل عل  مكافحة الفساد  أشكال  والوقاية من    ت  الوسائل والة
ورسم سياسات يمكن تةبيقها في مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة من 

 (.4042شأنها محاربة الفساد والوقاية من  )جحدوا، 
وقد حظيت هخه الظاهرة في وقتنا الحاضر  اهتمام الباحثين في مختل  

من آثار  اال تصاصات كاالقتصاد والقانون وعلم السياسة وعلم االجتماع، نظرا لما لها
(، ونظرًا لتعدد أشكال الفساد وتنوع 4007سلبية مست جميع قةاعات المجتمع )الةراونة، 

عوامل ، فإن مسألة مكافحة الفساد المالي واإلداري ومواجهت  والحد من  نالت اهتماًما 
. حيث عبرت العد د من  (Zahra, 2016)كبيًرا عل  المستوى الوتني واإلقليمي والدولي

الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لإلن اء والتعمير عن أن مكافحة  المؤسسات
. كما وتؤكد العد د من (Iqbal et al, 2016)الفساد من أهم أولويات عملها االستراتيجي

التقارير الدولية ومنها تقرير منظمة ال فافية الدولية، أن جرائم الفساد اإلداري أكبر عقبة 
 .(Transparency International, 2019)الستقرار في المجتمع أمام التنمية وا
ومن ثم فإن الفساد المالي واإلداري مصةلح واسع ويحمل العد د من المعاني،   

ويتواجد في القةاعات كافة سواء الحكومية منها أم الخاصة، إذ  وجد في التنظيمات التي 
عون احتكار السلع أو الخدمات، تحتمل وجود أشخاص يملكون مقومات السيةرة أو يستةي

أو لد هم القدرة عل  اتخاذ القرارات والعمل عل  تنفيخها، وتكون هناك حرية في تحد د 
األفراد الخ ن يستلمون الخدمة أو السلعة، أو تمرير القرار لفئة دون األ رى )إبراهيم، 

تضمن  (. ومن هنا تظهر الحاجة إل  توفير سياسات وآليات وبرامج تصحيحية4049
استمرار مواجهة الحكومات للتحديات المعاصرة في إتار ارتباط سياساتها ببرامج التنمية 
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االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، وتفعيل دورها في الحد من الفساد المالي واإلداري 
 (.4042في مؤسسات الدولة )الكبيسي، 

ت الوقاية والحد من وتمثل دولة الكويت نموذجا حيًا للدول التي تبقت سياسا  
جرائم الفساد، حيث تعد السياسات واالستراتيجيات التي انتهجتها دولة الكويت في اآلونة 
األ يرة وسيلة هامة للوقاية من الفساد   قي  المالي واإلداري، وكخلك لمنع انت اره   ت  

الفساد من  ول الوسائل والةرق القانونية والت ريعية، لخلك فإن الوقاية والمعالجة لجرائم 
تةوير السياسات العامة للدولة  ما  تناس  مع متةلبات العصر هو هدع تسع  ل  دولة 
الكويت لتحقيق ، وذلك لتمكينها من التقليل من حجم هخه الجرائم، والوقاية منها  أفضل 

 وج . 
ولقد لعبت دولة الكويت  دوًرا كبيًرا في عمليات التحد ث في أجهزة الدولة    

ساتها عن تريق عمليات التخةيا الهيكلي للو ائ  العامة، والمساهمة في تةوير وسيا
آليات الرقا ة الو يلية، حيث عملت دولة الكويت جاهدة عل  تحد ث سياساتها 
واستراتيجياتها في مجال تنظيم بيئة العمل الحكومي لتتواك  مع التةورات الحد ثة في 

سياساتها الت ريعية واألمنية من  ول تنفيخ المجتمع، حيث تعمل الدولة عل  تةوير 
 ةا التنمية، وتةوير أجهزة الدولة ومؤسساتها واستحداث اإلدارات الجد دة، إليمانها 
 أنها في األصل تهدع إل  المحافظة عل  أمن المجتمع وحقوق المواتنين، وتحقيق 

 المساواة، والعدالة، وتةوير سبل التنمية ال املة، ومنع الجريمة.
وتعمل دولة الكويت من  ول السياسات العامة التي تنتهجها عل  حماية      

أمن وسومة الوتن والمواتنين من جميع األ ةار التي تهدد االستقرار المجتمعي، 
والحفاظ عل  العدالة واإلنصاع، والعمل عل  مساعدة جميع المواتنين في مواجهة 

االجتماعية والم اركة اإليجابية في المجتمع،  الصعوبات التي يمكن أن تعيق وتيرة الحياة
 كما وتعمل عل  توفير نظام حماية للمجتمع من كافة أنواع الجرائم في الدولة. 

وقد دفعت التغيرات المتسارعة التي ت هدها دولة الكويت السلةات في      
التغل  عل  الدولة إل  ضرورة تةوير سياساتها العامة للوقاية والحد من جرائم الفساد، و 

الصعوبات التي تواجهها، والمساهمة بتقديم الخدمات كافة لمؤسسات الدولة عامة ضمن 
(. 4042ا تصاصها، والم اركة في صنع القرار عل  المستوى المحلي والوتني )وتفة، 

وقد جاء ذلك نتيجة لعدة عوامل والتي من أهمها: زيادة أعداد جرائم الفساد، ووجود 
دنية محلية ودولية عل  أٍر الدولة تةال   الحد من جرائم الفساد منظمات مجتمعية م

وانتهاج الوسائل والسياسات الفعالة للوقاية منها،  اإلضافة إل  زيادة تأثير وسائل اإلعوم 
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واالنفتاح اإلعومي عبر االنترنت والتي تركز عل  جرائم الفساد وتسلا الضوء عل  
 (.4007الوقاية منها )السيد، أنماتها ومرتكبيها وأسبابها وسبل 

وتدعيم  من  يوتسع  دولة الكويت كغيرها من دول العالم لحماية اقتصادها الوتن    
 ول عدة سياسات حكومية تقوم عل  مبدأ محاربة الفساد والفاسد ن، والحد من هخه 

ءات وقد كانت الكويت رائدة في هخا المجال، إذ قامت  إجراالظاهرة المدمرة لوقتصاد، 
تصحيحية وسياسات تهدع إل  اإلصوح اإلداري واالقتصادي، وذلك بتغيير الوضع من 

 الحالة السلبية غير المرضية إل  حال إيجابي أفضل  تميز  األداء الجيد والفاعلية.
إن مهمة السياسات الحكومية التي قامت بها دولة الكويت لمكافحة الفساد هي العمل    

القتصادي في الدولة، وإجراء إصوحات وتدابير تسهم في تحقيق عل  تثبيت االستقرار ا
أهداع اقتصادية واجتماعية لصالح أفراد المجتمع، وتعمل عل  إعادة التوازن االقتصادي 

(، 4009سواء عل  مستوى االقتصاد الجزئي أم االقتصاد الكلي في الدولة )العزاوي، 
اللجوء إل  تفعيل دور السياسات التي  ويمكن القول  أن هناك عدة أسباب رئيسة تستدعي
 تدعم محاربة الفساد في دولة الكويت، منها ما  لي: 

تقارير تقييم االلتزام  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: حيث بينت التقارير  (4
وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية في الكويت وتةبيقات هخه النصوص، 

ليها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم وبين التدابير التي دعت إ
االستناد في ذلك إل  التحليل ال امل لمدى تنفيخ االتفاقية،  اصة في مجال 
تجريم قضايا الفساد وتةبيق القانون، أو في مجال التعاون الدولي لمكافحة 

 الفساد.
والت تقارير د وان المحاسبة: والتي ك فت الكثير في الكثير من اال ت (4

والمخالفات القانونية واإلدارية في أجهزة الدولة المختلفة من وزارات وقةاعات 
 (.4049متعددة، والتي تدل عل  است راء  اهرة الفساد فيها )نزاهة، 

مؤشرات  2تقارير المؤشرات الدولية المعنية  النزاهة والفساد: وقد تم ا تيار  (2
 Corruption Perceptions رئيسة، هي: مؤشر مدركات الفساد

Index  الصادر عن منظمة ال فافية الدوليةTransparency 
International والمؤشرات العالمية للحوكمة ،Global indicators of 
governance  الصادرة عن مجموعة البنك الدوليWBG  المؤشر المتعلق(

(، ومؤشر التنافسية Controlling Corruption السيةرة عل  الفساد
الصادر عن المنتدى  The Global Competitiveness Indexية العالم

والمتعلق  المؤسسات   Economic Forum Worldاالقتصادي العالمي 
Institution  . 
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األ خ  آراء أصحاب اال تصاص وأصحاب المصلحة: وذلك من  ول اللقاءات  (1
الء تأتي والمراسوت والم اورات متعددة األتراع، ومما ال شك في  أن آراء هؤ 

نتيجة الخبرة والتجربة المباشرة، وهخه اآلراء تثبت وجود الفساد في قةاعات 
 الدولة المختلفة.

ووفق ذلك فهناك اتفاق شب  مؤكد حول تف ي  اهرة الفساد اإلداري واستفحالها           
في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت، األمر الخي يحتاج إل  

 اسات فعالة ورادعة لمحاربة الفساد في معظم قةاعات الدولة.سي
وبناًء عل  ما سبق، فقد جاءت الدراسة الحالية لكي تلقي الضوء عل  دور 
السياسات العامة في دولة الكويت في الوقاية والحد من جرائم الفساد، والتعرع عل  

 معوقاتها وأسالي  تعزيزها.
 :م كلة الدراسة وأسئلتها

تعد جرائم الفساد في دولة الكويت من الم كوت المجتمعية التي هي في غاية           
التعقيد، فأسبابها مت عبة ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وشخصية، وألن 
الفساد م كلة معقدة ومت ا كة وأسبابها كثيرة ومتعددة،  ترت  عل  ذلك أن تنفيخ 

حد منها أيًضا هي في غاية الصعوبة، والسيما مع السياسات المةروحة للوقاية وال
االنفتاح االقتصادي وما ت هده الكويت من تةور في المجاالت التنموية المختلفة، ومن 

 تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية. 
ووفقا لمؤشرات منظمة ال فافية الدولية المناهضة للفساد والتي تتضمن مؤشرات         
فية، والنزاهة، والمساءلة، واحترام القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والتنافسية، فقد ال فا

، والتي من ضمنها دولة الكويت، .404تراجع ترتي  العد د من الدول العربية  ول عام 
تراجعًا  .404 و 4047ي حيث تراجع ترتي  دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام

عالميا  72مراكز  المقارنة مع ترتيبها البالل  40عالميًا وتهبا  2.تبة كبيرًا، لتحل  المر 
، وجاء ترتي  الكويت  المرتبة الثامنة عل  المستوى العربي، وعل  المستوى 4042في 

 .     (Transparency International, 2019)الخليجي جاءت في المرتبة قبل األ يرة 
الفساد المالي واإلداري ترتبا  العوامل التي تسمح  ومما ال شك في  فإن  اهرة          

في الوقت الخي تواج  في  مكافحتها صعوبات عد دة، من أهمها  ةورة غياب  انت اره، 
اإلحصاءات الدقيقة عن عدد جرائم الفساد المرتكبة، وأنماتها المختلفة وحجم الخسائر 

ولخا فو بد ؛ (4049)نزاهة، بها المالية الناجمة عنها؛  اصة وأنها ال تكت   فور ارتكا
من مواجهة هخه الظاهرة والتصدي لها  كافة الجهود سواء الحكومية أم األهلية، والعمل 
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عل  الوقاية منها قبل وقوعها، وهخا ما  تفق مع التوجهات الحكومية في دولة الكويت في 
س في جرائم الرشوة، منع الفساد في أجهزة الدولة  أشكال  المتعددة والتي تتمثل   كل رئي

واستغول النفوذ الو يفي، وإساءة استعمال السلةة، والثراء الفاحش من غير وج  حق، 
والتوع   المال العام وا توس ، أو تبد ده وإهداره، أو إساءة استعمال ، والتزوير، والغش 
ية التجاري، وإل  غير ذلك من األفعال والممارسات غير الم روعة، التي تضر  التنم

وتتسب  في انحرافها عن مسارها الصحيح )األمانة العامة للمجلس األعل  للتخةيا 
 (. 4042والتنمية، 

وباااالرغم مااان جمياااع الجهاااود التاااي تباااخلها الحكوماااة فاااي مجاااال تحاااد ث سياسااااتها         
الخاصة  الوقاية والحد من جرائم الفساد إال أن القةاع العام فاي الكويات ماا زال يعااني مان 

لة الفساااد، حيااث  هاارت فااي اآلونااة األ يارة مجموعااة ماان قضااايا الفساااد الكباارى التااي م اك
 أثرت عميقا  االقتصاد الكويتي.

وبناء عل  ما سبق وما أشارت إلي  العد د من التقارير والمؤشرات الدولياة الخاصاة        
فاي الك ا    الفساد والجهاات الرقابياة األ ارى فاي الكويات، تتمثال م اكلة الدراساة الحالياة

عن الغمٍو المعرفي لادور السياساات الحكومياة فاي دولاة الكويات فاي الوقاياة والحاد مان 
جاارائم الفساااد اإلداري والمااالي، والك اا  عاان المعوقااات التااي تواجههااا، وتاارق وأسااالي  

 تدعيم دورها.
 لخا فإن م كلة الدراسة الحالية تتمحور في اإلجا ة عن السؤال الرئيس التالي: 

ور السياسات الحكومية في الكويت في الحد والوقاية من جرائم الفساد المالي ما د   
 واإلداري من وجهة نظر العاملين في السلك القضائي؟   
 -وتحاول الدراسة اإلجا ة عن األسئلة الفرعية التالية: 

ما معوقات دور السياسات الحكومية في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري  (4
 ؟من وجهة نظر العاملين في السلك القضائيمنها في دولة الكويت والوقاية 

ما أسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم  (4
 الفساد المالي واإلداري والوقاية من وجهة نظر العاملين في السلك القضائي؟

 :أهمية الدراسة
مالي واإلداري" من  اب ماا  ترتا  علا  ذلاك لقد جاءت أهمية دراسة موضوع "الفساد ال    

ماان مفاسااد علاا  المسااتوى االجتماااعي واالقتصااادي، حيااث تعااد دراسااة تااأثير السياسااات 
الحكومية في الكويت في الحد والوقاية من جرائم الفساد المالي واإلداري من الدراسات التي 

 الدراسة من  ول:لها أهميتها عل  المستويين العلمي والعملي، إذ تكمن أهمية هخه 
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 أواًل: أهمية الدراسة عل  المستوى العلمي
تبرز أهمية الدراسة من  ول موضوعها حيث إن الفساد اإلداري والمالي ل   -4

تأثيرات سلبية   كل مةلق وال يمتلك آثارا إيجابية. ولهخا السب  كان االهتمام 
ن أهم أهداع  ظاهرة الفساد اإلداري والمالي، والعمل عل  القضاء عليها م

 السياسات الحكومية في الكويت.
إن دراسة العوقة بين السياسات الحكومية في الكويت في الحد والوقاية من جرائم   -4

الفساد المالي واإلداري لموضوع ل  أهميت  العلمية، ألن  سوع  وضح دور 
سياسات الحكومة في الحد من هخه الظاهرة، وبالتالي يمكن الحكم عل  نجاح أو 

 ل هخه السياسات  موضوعية لمواجهة وإيجاد الحلول الفاعلة والمناسبة ف
 لم كوت الفساد المالي واإلداري في الكويت.

إن التفسير العلمي لدور السياسات الحكومية في الكويت في الحد والوقاية من  -2
جرائم الفساد المالي واإلداري هو أمر يستحق الدراسة والتوثيق؛ وذلك لوجود نقص 

ر في مثل هخه الدراسات، والبحوث المتعلقة  السياسات الحكومية في الكويت كبي
في الحد والوقاية من جرائم الفساد المالي واإلداري وأثرها عل  الحياة االقتصادية 
واالجتماعية، في عالمنا العربي  صفة عامة، وفي المجتمع الكويتي عل  وج  

اسات الحكومية وعوقتها الخصوص، حيث إن معظم الدراسات تناولت السي
 متغيرات أ رى، ولكن ربةها  الفساد المالي واإلداري قليلة جدًا، وعلي  قد تسهم 

 هخه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية في هخا المجال.  
 ثانيًا: األهمية عل  المستوى التةبيقي:

 تكمن أهمية هخه الدراسة من الناحية التةبيقية في اآلتي:   
 ما تقدم  من تصور علمي عن السياسات الحكومية في -هخه الدراسة  قد تساعد -4

الكويت في الحد والوقاية من جرائم الفساد المالي واإلداري في معالجة م كوت 
 اقتصادية قد تكون عل  درجة كبيرة الخةورة، والحد من سلبياتها. 

ن عل  صنع تنبع أهمية هخه الدراسة في جانبها العملي من كونها تخدم القائمي -4
القرار  ما يمكن أن تقدم  من معلومات يمكن االستفادة منها في بلورة أسس 
سليمة للوقوع عل  الجهود المحلية لمكافحة الفساد واالستراتيجيات الوقائية 
وتةوير الت ريعات القانونية الوتنية والسياسات االقتصادية السليمة المبنية عل  

 أسس سليمة.
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 أنها ستقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من تنبع أهمية الدراسة  -2
شأنها المساهمة في تةوير السياسات الحكومية في الكويت وزيادة كفاءتها في 

 مواجهة م كلة الفساد االداري والمالي.
تعد نتائج وتوصيات الدراسة وسيلة من وسائل رسم السياسات الحكومية في  -1

 الفساد المالي واإلداري في المجتمع عمومًا.الكويت في الحد والوقاية من جرائم 
ت كل الدراسة مرجعًا وقاعدة للبيانات والمعلومات التي تفيد الباحثين في  -2

الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز الدراسات المحلية واإلقليمية، وكمنةلق 
 لدراسات جد دة في مجال الدراسة.

 أهداع الدراسة: 
تحد اد دور السياساات الحكومياة فاي الكويات فاي تهدع الدراسة   كل رئيس إل   

الحااااد والوقايااااة ماااان جاااارائم الفساااااد المااااالي واإلداري وأثرهااااا علاااا  النااااواحي االجتماعيااااة 
 واالقتصادية في المجتمع الكويتي، وتهدع الدراسة إل  تحقيق األهداع الفرعية التالية:

اية من جرائم التعرع عل  ماهية السياسات الحكومية في الكويت في الحد والوق .4
 الفساد المالي واإلداري من وجهة نظر العاملين في السلك القضائي.

التعارع علا  دور السياسااات الحكومياة فاي الكوياات فاي الحاد والوقايااة مان جاارائم  .4
 الفساد المالي واإلداري من وجهة نظر العاملين في السلك القضائي.

الكوياات فاااي الحاااد التعاارع علااا  معوقااات تنفياااخ السياسااات الحكومياااة فااي دولاااة  .2
والوقايااة ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري ماان وجهااة نظاار العاااملين فااي الساالك 

 القضائي.
التعرع عل  اسالي  تدعيم دور السياسات الحكومياة فاي دولاة الكويات فاي الحاد  .1

والوقايااة ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري ماان وجهااة نظاار العاااملين فااي الساالك 
 القضائي.
 :ا قة وذات الصلةالدراسات الس

عل  الرغم من أهمية دور السياسات واإلجراءات الحكومية المتبعة في مكافحة 
الفساد وتنامي دورها في الوقت الحاضر كةريقة وإجراء للتقليص والحد من الفساد اإلداري 
والمالي في مختل  القةاعات اإلدارية والمالية، إال أن الموحظ قلة ومحدودية الدراسات 

ية واألجنبية التي تناولت دورها في الوقاية والحد من جرائم الفساد اإلداري والمالي، العرب
 وسيتم تناول  عض هخه الدراسات السا قة وذات الصلة حس  حداثتها، كالتالي:
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( دراسة  عنوان "مكافحة الفساد اإلداري التجربة األردنية .404أجرى )ال وا كة،     
ت الدراسة إل  التعرع عل  أسالي  مكافحة الفساد اإلداري، دراسة قانونية" هدف –نموذج 

دور في الوصول إل  تحقيق التنمية ال املة المملكة األردنية الهاشمية، استخدمت 
الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي، حيث تم استقراء النصوص القانونية، التي أدت إل  

ه النصوص، وكخلك بيان دور د وان إن اء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحليل هخ
المحاسبة في مكافحة الفساد اإلداري، أ هرت نتائج الدراسة ارتفاع مؤشرات الفساد 
اإلداري في األردن، والخي أدى  إل  اإلضرار  التنمية االقتصادية، كما  بينت الدراسة أن 

اإلداري   كل  تفعيل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قد أسهم في مكافحة الفساد
واضح، وأوصت الدراسة بتفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التعريف  خةورة 
الفساد اإلداري، والعمل عل  سن القوانين والت ريعات التي تعاق  مرتكبي الفساد اإلداري، 
كما أوصت  إعةاء المزيد من الصوحيات المخولة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في 

 حة الفساد.مكاف
( دراسة  عنوان " أثر حوكمة القةاع العام في الحد من .404)العراجنة،  كما أجرى  

الفساد اإلداري: دراسة تحليلية" هدفت الدراسة إل  قياس أثر حوكمة القةاع العام  أ عادها 
ر المختلفة والمتمثلة في الم اركة والمساءلة، وسيادة القانون، وفعالية الحكومة، واالستقرا

السياسي، والجودة التنظيمية، والتنمية الب رية في الحد من الفساد اإلداري في دول العالم 
المختلفة والمقارنة فيما بينها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث عملت 
عل  تحليل البيانات الواردة عن متغيرات الدراسة في التقارير الصادرة عن المنظمات 

ث، وهي: ال فافية الدولية، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة الدولية الثو
( دولة مقسمة إل  ستة مناتق 422اإلنمائي، والمتعلقة  الدول في مجتمع الدراسة وهي )

رئيسة، وتوصلت الدراسة إل  وجود أثر معنوي لحوكمة القةاع العام بداللة أ عاده مجتمعة 
ي، كما أ هرت الدراسة وجود فروق بين الدول العربية والدول في الحد من الفساد اإلدار 

غير العربية في أ عاد الدراسة، وتميل جميعها لصالح الدول غير العربية، وقد أوصت 
الدراسة  أهمية التأكيد عل  األ خ بنتائج التقارير الدولية التي تصدر في مجال حوكمة 

فادة من البيانات المن ورة من قبل المنظمات القةاع العام والفساد اإلداري ومحاولة االست
العالمية في هخا ال أن، كما أوصت الدراسة  ضرورة تفعيل مبدأ الم اركة والمساءلة 
سواء للمو فين أم المسؤولين الفاسد ن، وزيادة االهتمام  االستقرار السياسي، مع ضرورة 

كفاءة، والعمل عل  تحسين جودة تفعيل دور أجهزة القةاع العام للقيام بواجباتها  فعالية و 
 الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواتنين.

( إل  التعرع إل  درجة تقد ر أعضاء هيئة التدريس .404وهدفت دراسة )عساع،    
الجامعات الفلسةينية لمدى تةبيق مبادئ الحوكمة في هخه الجامعات، ودرجة تقد رهم في 
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ة الفساد، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للمسؤولية االجتماعية في مكافح
واستخدمت أداة االستبيان وذلك بتةبيق استبانتين لجمع بيانات الدراسة، وتكون مجتمع 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسةينية، وتم ا تيار عينة قصدية 

ل  أن درجة تقد ر ( عضو هيئة تدريس، وأ هرت نتائج الدراسة إ497تكونت من )
أعضاء هيئة التدريس لمدى تةبيق مبادئ الحوكمة، كما أ هرت وجود عوقة تردية قوية 
بين درجة تقد ر أعضاء هيئة التدريس  الجامعات الفلسةينية لمدى تةبيق مبادئ 
الحوكمة فيها، ودرجة تقد رهم لمسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد، وقد أوصت 

ل دور الجامعات في غرس قيم النزاهة وال فافية من  ول الخدمات الدراسة بتفعي
والن اتات المختلفة في الجامعات، وتعاون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مع 

 القيادات في المجتمع المحلي لتحد د أوج  الفساد، والعمل عل  الحد والوقاية منها.
ان "جرائم الفساد وسبل مكافحتها وأثرها (  إجراء دراسة  عنو 4042وقام )الدمنهوري،      

عل  اإل رادات للدولة"، هدفت الدراسة إل  التعرع عل  جرائم الفساد في المؤسسات 
قد  رتكبها المو فين في القةاع العام، مع توضيح  العاماة في دولة فلسةين، والتي

لوقوع تلك الجرائم، الةبيعة القانونية لتلك الجرائم، أيضًا الوقوع علا  األسباب المؤدية 
والتةرق إل  اآلثار المترتبة عل  وقوعها مع توضيح صور وأشكال الفساد، كما هدفت 
إل  التأكيد عل  الدور الفعال لنظم الرقا ة الدا لياة والخارجياة ودورها في الحد من الفساد 

ة المنهج ومكافحت   اصًة نظم الرقا ة الدا لية، ولتحقيق أهداع الدراسة استخدمت الباحث
الوصفي وفي جزئية مان الدراساة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم االستعانة  مجموعة 
من األدبيات ذات العوقة، هخا وقد صممت الباحثة استبانة لتحقيق غايات دراسة أثر 

مو فًا  10مو فًا في د وان الرقا ة و 70جرائم الفساد، وقد بلل حجم عينة الدراسة نحو 
لهيئة والنياباة العامة، حيث تم التوصل إل  مجموعة من النتائج مفادها أن في كل من ا

الجزاءات القانونية لجرائم الفسااد اإلداري والمالي تؤثر إيجابيًا عل  اإل رادات العامة  اصة 
الضرائ ، ووجاود وحادة رقاباة دا لية عل  مو في اإلدارة الضريبية تقلل من جرائم الفساد 

ادات الدولة الضريبية، كما أن وجود نظام حوكمة دا ل اإلدارة الضريبية، أما وتزيد من إ ر 
 خصوص دور مؤسسات مكافحة الفساد، فأ هرت النتائج أن هنالك فاعلية لها وبنسبة 

 عالية حس  ما أ هرت  نتائج الدراسة.
( فجاءت  عنوان "أثر سياسات برامج التصحيح 4042دراسة )العنزي،  أما        

قتصادي عل  البةالة والفقر والجريمة في األردن" هدفت الدراسة إل  التعرع عل  أثر اال
سياسات التصحيح االقتصادي عل  حل م اكل الفقر والبةالة في المجتمع األردني، 
والتعرع  عل  أثر سياسات التصحيح االقتصادي عل   فض معدالت الجريمة في 

فيخ سياسات التصحيح االقتصادي في المجتمع المجتمع األردني والتعرع عل  معوقات تن
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األردني، ولتحقيق أهداع الدراسة تم االعتماد عل  منهج المسح االجتماعي   قي  
التحليلي والوصفي، واستخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، والتي تبقت عل  

عات رسمية جام 2تال  وتالبة من تلبة الدراسات العليا من  .400عينة مكونة من 
هي: األردنية واليرموك ومؤتة، وتم تحليل البيانات  استخدام أسالي  اإلحصاء الوصفي، 
أ هرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لتأثير سياسات التصحيح االقتصادي عل  حل 
م اكل الفقر والبةالة جاءت بدرجة متوسةة، وك فت النتائج عن عدم وجود أثر إيجابي 

يح واإلصوح االقتصادي عل  حل م اكل الفقر والبةالة في المجتمع لسياسات التصح
األردني كما أ هرت النتائج أن المستوى العام لتأثير سياسات التصحيح االقتصادي عل  
 فض معدالت الجريمة في المجتمع األردني جاء بدرجة متوسةة، وك فت النتائج عن 

ح االقتصادي عل   فض معدالت عدم وجود أثر إيجابي لسياسات التصحيح واالصةو
الجريمة في المجتمع األردني وأ هرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لمعوقات تنفيخ 

 سياسات التصحيح االقتصادي في المجتمع األردني جاءت بدرجة مرتفعة.
(  عنوان " دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد 4042كما أجرى )الجويان،        

قوقيين نحوها في الحد من جرائم الفساد اإلداري في دولة الكويت" هدفت واتجاهات الح
الدراسة إل  التعرع عل  األسالي  واإلجراءات التي تعمل عل  تعزيز دور الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد في الوقاية والحد من جرائم الفساد اإلداري في دولة الكويت من وجهة نظر 

ة في دولة الكويت، تم استخدام منهج المسح االجتماعي الحقوقيين في محافظة العاصم
 العينة لتحقيق أهداع الدراسة، ولجمع البيانات تم استخدام أداة االستبيان، وقد تكون 
مجتمع الدراسة من القضاة والمحامين من محافظة العاصمة في دولة الكويت، وبلغت 

أن دور "الهيئة العامة  ( قاٍ ومحام ، وأ هرت نتائج الدراسة222عينة الدراسة )
لمكافحة الفساد" في الحد من الفساد اإلداري في دولة الكويت، جاء بدرجة مرتفعة، كما 
بينت الدراسة أهم أدوار الهيئة  تتمثل في ضبا جرائم إساءة استغول الصوحيات 
الممنوحة للمسئولين والمو فين في المصالح ال خصية. وأوصت الدراسة  ضرورة قيام 

يئة العامة لمكافحة الفساد" بوضع االستراتيجيات والسياسات المناسبة للحد والوقاية "اله
 من جرائم الفساد في مؤسسات الدولة العامة. 

( والتي جاءت Ndumbaro, 2013ومن الدراسات األجنبية دراسة ندمبرو )       
هخه الدراسة إل   الجهود الحكومية في مكافحة الفساد في تنزانيا"، وهدفت  عنوان" تقييم

الفساد اإلداري في تنزانيا، وتقييم جهود الحكومة التنزانية في مكافحة  التعرع عل   اهرة
الفساد، اعتمدت الدراسة عل  األسلوب المكتبي من  ول جمع الوثائق واإلحصائيات 

( وتحليلها. 4044 – 4000الخاصة بتةور أعداد الفساد في تنزانيا وتحليلها للفترة )
دور اإلدارة الحكومية في مكافحة الفساد،  أن اإلدارة  لت نتائج الدراسة المتعلقة بتقييمتوص
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الحكومية تبخل جهود محدودة جدا في مكافحة الفساد، وأن هخه الجهود غير واضحة 
النتائج  سب  كثرة التد وت الخارجية، وبسب  كثرة حاالت الفساد وانت اره بدرجة كبيرة 

وبينت نتائج الدراسة إل  أن انت ار  اهرة الفساد في المؤسسات في أجهزة الدولة. 
التنزانية الرسمية وغير الرسمية دفع مؤسسات المجتمع المدني، والدول األجنبية المانحة، 
والمؤسسات الدولية النتقاد سياسات الحكومة  محاربة الفساد والمةالبة  إصوحها. ومع 

 صوح  الومباالة من قبل متخخي القرار.  ذلك قوبلت هخه االنتقادات ودعوات اإل
( دراسة  عنوان: "تحليل نظام الحكومة Seonngcheol et al, 2008وأجرى )       

اإللكترونية المؤسسي لمكافحة الفساد: دراسة حالة لنظام تعزيز إجراءات الخدمات المدنية 
ن الخدمات المدنية ("، حيث تم دراسة أثر تقديم مزيد مOnlineالمقدمة   كل مباشر )

( للمواتنين الكوريين عل  Onlineعبر تةبيقات الحكومة اإللكترونية   كل مباشر )
مسألة مكافحة الفساد. مستخدمًا أسلوب المقابلة المباشرة مع  عض القائمين عل   عض 
اإلدارات الحكومية المحلية والوتنية. وكخلك المقابلة مع  عض العاملين والمستفيد ن من 

دمة في كوريا الجنوبية. التي تعتبر رائدة في مجال تةبيق أعمال الحكومة اإللكترونية الخ
عل  مستوى العالم. و لصت الدراسة إل  أن العوقة عكسية بين تةبيق مزيد من  دمات 
الحكومة اإللكترونية وجرائم الفساد اإلداري. فكلما ازداد عدد الخدمات الحكومية المقدمة 

ى الحكومة المحلية والوتنية عبر برامج وتةبيقات الحكومة اإللكترونية للعامة عل  مستو 
( قّل عدد جرائم الفساد اإلداري ونخفض مستوى الفساد   كل Online  كل مباشر )

 كبير.
 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السا قة

ت  موضوع ومن  ول عٍر مجمل للدراسات السا قة  تضح اهتمام معظم هخه الدراسا   
السياسات العامة للدولة ودورها في الوقاية من جرائم الفساد، مما يساعد في تحد د منهج 
الدراسة، وإعداد أداة الدراسة، وتحد د األسالي  اإلحصائية المناسبة للتحليل اإلحصائي، 

 وفي تحد د األسس العامة التي سوع  نةلق منها مواضيع الدراسة. 
عن الدراسات السا قة  أنها األول  من نوعها والتي ركزت عل   وقد تميزت هخه الدراسة 

دور السياسات الحكومية في الوقاية والحد من جرائم الفساد اإلداري والمالي في دولة 
 الكويت، وهخا الخي لم  تم  حث  في الدراسات السا قة.
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
التااي تعتمااد علاا  اسااتخدام الماانهج تعااد الدراسااة الحاليااة ماان الدراسااات المسااحية 

الوصفي  أسلوب المسح االجتماعي  العينة، والخي يستهدع الحصول علا  معلوماات عان 
دور السياسااات الحكوميااة فااي دولااة الكوياات فااي الحااد ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري 

حاليااة والوقاياة منهاا. وقاد تام االعتماااد علا  هاخا المانهج لغايااات تحقياق أهاداع الدراساة ال
 لوصف  منهجًا يجمع البيانات ويص  الظاهرة كميًا من جوانبها المختلفة.

 مجتمع وعينة الدراسة:
ن مجتمااع الدراسااة تبقااا ألهاادافها ماان العاااملين فااي الساالك القضااائي فااي دولااة   تكااو 

 م(. 4040( قاٍ وعضو نيا ة عامة )وزارة العدل، 4449الكويت، البالل عددهم نحو )
مجتمع الدراسة، والتباعد المكاني لمفردات ، فقد تم تخصيص ونظرا لخصوصية 

من مجتمع الدراسة من القضاة وأعضاء النيا ة العامة الخ ن  % 42عينة الدراسة  بنسبة 
تم ا تيارهم ع وائيا  ةريقة تبقية تناسبية من القضاة وأعضاء النيا ة العامة العاملين 

تةبيق أداة الدراسة عل  القضاة وأعضاء  في مختل  المحاكم في دولة الكويت، حيث تم
النيا ة العامة المتواجد ن في أماكن عملهم  ول فترة التةبيق والتي تم إجراءها  ول 

، وقد تم توزيع أداة الدراسة  عد 4040-4049الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
إجراء عملية التةبيق أ خ الموافقات الوزمة من الجهات المسئولة في المحاكم،  وبعد 

استبانة عل  القضاة وأعضاء النيا ة العامة  400أسابيع تم توزيع  2التي استمرت لمدة 
استبانة، والتي تم إجراء  479 ول فترة التةبيق، وبعد االنتهاء من التةبيق تم استعادة 

عملية استبيانات لم تكن مكتملة البيانات، وقد تم اسقاتها من  2تدقيق لها، تبين أن 
ٍ  وعضو نيا ة   471التحليل االحصائي، وبخلك فقد تكونت عينة الدراسة النهائية من  قا

(  بين 4من مجتمع الدراسة الكلي. والجدول ) % 41.47عامة، ي كلون ما نسبت  
 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حس   صائصهم الو يلية والنوعية.
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 (4جدول )
 فية والو يلية ألفراد عينة الدراسةالخصائص الديموغرا 
 النسبة المئوية )%( العدد الفئة المتغير

مجال العمل في السلك 
 القضائي

  ٍ  58.6 404 قا
 41.4 74 عضو نيا ة عامة

 100 471 المجموع

 النوع االجتماعي
 85.6 419 ذكر
 14.4 42 أنث 

 100 471 المجموع

 الخبرة العملية

سنوات 2أقل من   39 22.4 
2 – 40  51 29.3 
44 – 42  49 28.2 

42أكثر من   35 20.1 
 المجموع

 
174 100 

 المؤهل العلمي
 79.3 .42  كالوريوس
 20.7 22 دراسات عليا
 100 335 المجموع

( أن أعضاء السلك القضائي مان عيناة الدراساة مان القضااة 4 تضح من الجدول )
، ويتضاح أن أفاراد  % 14.1اء النيا اة العاماة ، ومان أعضا% 2..2قد شكلوا ما نسابت  

 41.1، مقابل % 2.2.عينة الدراسة من فئة الخكور قد شكلوا النسبة األكبر وبما نسبت  
من اإلناث، أما  النسبة لتوزيع أفراد عينة الدراساة وفاق متغيار الخبارة العملياة، فيظهار  %

ومن فئة الخبرة )أكثار مان  ،% 49.2( سنوات قد شكلت ما نسبت  40-2أن فئة الخبرة )
ساانوات( وشااكلت مااا  2، وأ ياار ماان فئااة الخباارة )أقاال ماان % 40.4( ساانة مااا نساابت  42

، وبالنساابة للتوزيااع النساابي ألفااراد عينااة الدراسااة حساا  متغياار المؤهاال % 44.10نساابت  
( أن عينة الدراسة من مستوى التعليم الجامعي  كاالوريوس 4العلمي، فيظهر من الجدول )

، بينمااا شااكل الحاصاالين علاا  درجااات جامعيااة عليااا مااا نساابت  % 79.2مااا نساابت   شااكلوا
40.70 %. 
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 أداة الدراسة:
نظااًرا لةبيعااة منهجيااة الدراسااة المسااحية فقااد تاام االعتماااد علاا  االسااتبان  لجمااع  

البيانااات الميدانيااة الخاصااة  الدراسااة، وبمااا  تناساا  ذلااك مااع الخصااائص الو يليااة لعينااة 
محددات التي تام تحد ادها لتحقياق أهاداع الدراساة، وقاد تام بنااء وتصاميم الدراسة ووفق ال

أداة الدراساااة  عاااد القياااام  مراجعاااة العد اااد مااان الدراساااات الساااا قة والدراساااات ذات الصااالة 
(، 4042(، ودراساة )الادمنهوري، .404 موضوع الدراسة الحالي مثال دراساة )ال اوا ك ، 

 Zahra, 2016).ودراسة )  (4042ودراسة )العنزي، 
 وقد شملت أداة الدراسة عل  الجزأ ن التاليين التالية: 

الجزء األول: وقد تضمن عل  البيانات النوعية والو يلية لعينة الدراسة: تبيعة العمل في 
 السلك القضائي، النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، الخبرة العملية.

 ور الرئيسة التالية:( فقرة توزعت عل  المحا22الجزء الثاني: وي مل عل  )
المحور األول: ويتعلق  قياس دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد  -4

( 20من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها وقد شمل هخا المحور عل  )
 فقرة.

المحور الثاني: ويتعلق  قياس معوقات دور السياسات الحكومية في دولة الكويت  -4
رائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها: وقد شمل هخا المحور في الحد من ج

 ( فقرة.42عل  )
المحور الثالث: ويتعلق  قياس أسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في دولة  -2

الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها: وقد شمل هخا 
 ( فقرات.40المحور عل  )

جا ات عينة الدراسة نحو فقرات محاور الجزء الثاني من أداة الدراسة  االعتماد وتم تحد د إ
عل  تدريج )ليكرت الخماسي(، حيث تام التعبيار عان البياناات عناد تخزينهاا إلجا اات عيناة 
الدراسااة حساا  الترميااز التااالي، وحااددت  خمااس إجا ااات حساا  أوزانهااا رقميااا علاا  النحااو 

 التالي:
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 درجات(. 2ويمثل ) (  موافق   دة)  .4
 درجات(. 1ويمثل ) (   موافق)     .4
 درجات(. 2ويمثل ) (  محا د)     .2
 درجتان(. 4ويمثل ) (   موافق)غير    .1
 درجة واحدة(. 4ويمثل ) ( غير موافق   دة) .2

 
وتم تقسيم درجات االجا ة عل  فقرات محاور أداة الدراسة إل  ثوثة مستويات 

 منخفض(  االعتماد عل  المعادلة اآلتية :  رئيسة، هي )مرتفع، متوسا،
 القيمة الدنيا للمقياس(/ عدد  يارات اإلجا ة. –)القيمة العليا للمقياس 

 وعلي  تصبح التقد رات كاآلتي:
 (.4.22أ. مستوى منخفض: لألوساط الحسابية األقل أو تساوي )

اقال مان أو ( إلا  4.21ب. مستوى متوسا: لألوساط الحسابية اكبر من أو يساوي )
 (.2.27يساوي )

 (..2.2جا. مستوى مرتفع: لألوساط الحسابية اكبر من أو تساوي )
 صدق وثبات اداة الدراسة:

تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وذلك  عرضها عل  صدق أداة الدراسة: 
من  مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، وذلك للتأكد

للمحور، ومدى  الصياغة اللغوية لفقرات محاور الدراسة من ناحية ومدى مناسبة الفقرات
وضوح الفقرات، ومدى موءمتها لقياس ما وضعت الفقرات ألجل ، وبناًء عل  ذلك قام 
المحكمون بوضع  عض الموحظات القيمة فيما  تعلق بتعد ل صياغة  عض الفقرات 

والقيام  التعد وت المقترحة، عل  أن  تم اعتماد الفقرة لألداة وضبةها، وتم األ خ  آرائهم 
 من المحكمين. %0. إجماع 

تم التحقق من الصدق البنائي لفقرات أداة الدراسة، صدق البناء )االتساق الدا لي(: 
 الكلية والدرجة الفقرات في كل محور بين   Pearsonاالرتباط من  ول حساب معامل
قاٍ وعضو  42نة الدراسة في العينة االستةوعية والمكونة من للمحور، إلجا ات عي

 نيا ة عامة:
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 صدق البناء للمحور األول ألداة الدراسة: -4
 (4جدول )

معاموت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور في الجزء 
 الثاني من أداة الدراسة  

سات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي المحور األول: دور السيا
 واإلداري والوقاية منها

 رقم
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 الفقرة 

 معامل 
 االرتباط

4 **0.14 9 0.20** 47 **0.12 25 0.12** 
2 **0.56 10 0.72** 4. **0.54 26 0.11** 
3 **0.45 44 0.22** 49 **0.21 27 0.22** 
4 **0.55 24 0.12** 40 **0.22 28 0.12** 
5 **0.10 34 0.14** 21 **0.64 49 0.17** 
6 **0.46 44 0.14** 22 **0.60 20 0.19** 
7 **0.65 54 0.12** 23 **0.68 - - 
8 **0.54 42 0.20** 24 **0.24 - - 

 .)0.04إحصائية عند مستوى داللة )* ذات داللة 
( أن معاموت االرتباط لفقرات المحور األول 4 تضح من النتائج في الجداول )

والمتعلق  قياس دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد 
ة المالي واإلداري والوقاية منها  بين درجات كل فقرة من فقرات هخا المحور مع الدرج

(، وهي قيم ذات داللة احصائية عند 0.72( إل  )0.10الكلية للمحور تتراوح من )
 (  وبهخا  تضح الصدق البنائي للمحور األول.0.04مستوى داللة )
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 صدق البناء للمحور الثاني ألداة الدراسة: -4
 (2جدول )

للمحور في الجزء معاموت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية 
 الثاني من أداة الدراسة  

المحور الثاني: معوقات دور السياسات الحكومية في الحد من جرائم الفساد المالي 
 واإلداري والوقاية منها

 رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

 رقم
 الفقرة  

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 الفقرة 

 معامل 
 االرتباط

4 **0.59 2 0.1.** 9 **0.14 42 0.20** 
2 **0.62 2 0.14** 40 **0.29 41 0.12** 
3 **0.17 7 **0.20 44 **0.22 42 **0.17 
4 **0.12 . **0.24 44 **0.21 - - 

 .)0.04* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الثاني ( أن معاموت االرتباط لفقرات المحور 2 تضح من النتائج في الجداول )

والمتعلق  قياس معوقات دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم 
الفساد المالي واإلداري والوقاية منها  بين درجات كل فقرة من فقرات هخا المحور مع 

( وهي قيم ذات داللة احصائية 0.22( إل  ) 0.14الدرجة الكلية للمحور تتراوح من )
 ( ، وبهخا  تضح الصدق البنائي للمحور الثاني.0.04عند مستوى داللة )
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 صدق البناء للمحور الثالث ألداة الدراسة: -2
 (1جدول )

معاموت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور في الجزء 
 الثاني من أداة الدراسة  

لحكومية في الحد من جرائم الفساد المحور الثاني: أسالي  تعزيز دور السياسات ا
 المالي واإلداري والوقاية منها

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

4 **0.
24 

1 **0.11 7 **0.43 40 0.19** 
2 **0.

1. 
2 **0.22 . **0.2. - - 

3 **0.
14 

2 **0.66 9 **0.65 - - 
 .)0.04* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
( أن معاموت االرتباط لفقرات المحور الثالث 1 تضح من النتائج في الجداول )

والمتعلق  قياس اسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من 
ن درجات كل فقرة من فقرات هخا المحور مع جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها  بي

( وهي قيم ذات داللة احصائية .0.2( إل  ) 0.14الدرجة الكلية للمحور تتراوح من )
 ( ، وبهخا  تضح الصدق البنائي للمحور الثالث.0.04عند مستوى داللة )

 ثبات أداة الدراسة:  -4
 Cronbachاخ ألفا تم التحقق من ثبات أداة الدراسة وذلك  حساب معامل كرونب

Alpha   قاٍ وعضو  42إلجا ات عينة الدراسة في العينة االستةوعية والمكونة من
نيا ة عامة للوقوع عل  درجة ثبات األداة ولكل محور من محاورها، وكانت النتائج كما 

  لي: 
 
 
 
 



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 686مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -383- 

 (2جدول )
 لمحاور أداة الدراسة   Cronbach Alphaمعاموت الثبات كرونباخ ألفا 

م رق
عدد  المحاور المحور

 الفقرات

معامل 
 كرونباخ ألفا 

 
دور السياسات الحكومية في الحد من جرائم الفساد  4

 71..0 20 المالي واإلداري والوقاية منها

معوقات دور السياسات الحكومية في الحد من  4
 10..0 42 جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها

ياسات الحكومية في الحد أسالي  تعزيز دور الس 2
 01..0 40 من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها

 0.944 22 األداة ككل -
( أن معامااال ثباااات كرونبااااخ ألفاااا لجمياااع محااااور أداة 2ت اااير بياناااات الجااادول )          

،  ولفقاارات محااور دور السياسااات الحكوميااة فااي الحااد ماان 0.244الدراسااة ككاال قااد بلغاات 
(، 71..0ئم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها  لجميع فقرات هخا المحور قد بلغت )جرا

وللمحااور الثاااني والمتعلااق معوقااات دور السياسااات الحكوميااة فااي الحااد ماان جاارائم الفساااد 
(، وللمحاور الثالاث 10..0المالي واإلداري والوقاية منها لجميع فقرات هخا المحور بلغات )

عزيز دور السياسات الحكومية في الحد من جرائم الفسااد الماالي واإلداري المتعلق أسالي  ت
(. وهي قيم مرتفع وت ير ال  ثبات 01..0والوقاية منها لجميع فقرات هخا المحور بلغت )

 أداة الدراسة.
وبناًء عل  ما تقدم من نتائج ا تباارات الصادق البناائي والثباات ألداة الدراساة، أمكان       

رجاة مرتفعاة مان تةبياق أداة الدراساة علا  عيناة الدراساة، واالعتمااد علا  األداة التأكد وبد
عنااد تةبيقهااا علاا  العينااة الرئيسااة للدراسااة للحصااول علاا  البيانااات التااي تحقااق أهااداع 

 الدراسة.
وبناًء عل  ما تقدم من نتائج الصدق والثبات وصادق المحكماين نساتخلص أن أداة 

كانيااة تةبيقهااا واالعتماااد عليهااا والوثااوق ماان النتااائج التااي الدراسااة )االسااتبيان( تتمتااع  إم
 ستسفر عنها.
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وعالجااات الدراساااة البياناااات التاااي تااام الحصاااول عليهاااا مااان الدراساااة الميدانياااة إحصاااائيا، 
ولإلجا ااة عاان أساائلة  ،V. 24 SPSS اسااتخدام البرنااامج اإلحصااائي للعلااوم االجتماعيااة 

 لية:الدراسة، استخدمت األسالي  اإلحصائية التا
( وذلااك Descriptive Statistic Measuresمقااا يس اإلحصاااء الوصاافي ) (4

لحساب التكرارات والنس  المئوية لخصائص عينة الدراسة، ولتحد د مستوى اإلجا ة 
علااا  المحااااور والفقااارات مااان  اااول حسااااب المتوساااةات الحساااابية واالنحرافاااات 

 المعيارية لكل فقرة من فقرات محاور الدراسة.
 الصدق البنائي لمحاور الدراسة. للتحقق منعامل االرتباط بيرسون استخدام م (4
، لقياااس ثبااات محاااور أداة  Cronbach Alphaاسااتخدام معاماال كرنباااخ ألفااا  (2

 الدراسة.
 عٍر النتائج:

تام فااي هااخا الجاازء ماان الدراسااة اإلجا ااة عان أساائلة الدراسااة وفقااا لمااا أ هرتاا  النتااائج      
ة إلجا ات أفراد عينة الدراسة علا  محااور الدراساة، وبال اكل اإلحصائية الوصلية والتحليلي

 اآلتي:
ما دور السياساات الحكومياة فاي دولاة النتائج المتعلقة  اإلجا ة عن السؤال األول: 

الكويت في الحد من جرائم الفسااد الماالي واإلداري والوقاياة منهاا مان وجهاة نظار العااملين 
  في السلك القضائي؟
ل األول للدراساة تام إيجااد المتوساةات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لإلجا ة عان الساؤا

والدرجة حس  المتوسا الحساابي إلجا اات أفاراد عيناة الدراساة علا  فقارات المحاور األول 
من أداة الدراسة والمتعلقة  قياس دور السياسات الحكومية في دولة الكويت فاي الحاد مان 

 (. 2وقاية منها في المجتمع الكويتي، في الجدول )جرائم الفساد المالي واإلداري وال
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 (2جدول )
المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  لدور السياسات الحكومية في دولة 

 الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها

االنحراع  المستوى 
 المعياري 

الوسا 
 رقم السياسات الحسابي

 الفقرة
سياسات تعميق أ وقيات الو يفة وآداب المهنة بين مو في  3.939 1.16 مرتفعة

 29 القةاع العام 

السياسات المتبعة في ت د د العقوبات الجنائية  حق مرتكبي   3.856 1.03 مرتفعة
 26 جرائم الفساد 

 السياسات الحكومية المتبعة في دعم م اريع الصناعات 3.820 0.86 مرتفعة
 7 المحلية وتةويرها 

 23 سياسات الخصخصة للم اريع التنموية الوتنية  3.797 0.88 مرتفعة
السياسات الحكومية المتبعة في تةوير  دمات قةاع  3.788 1.16 مرتفعة

 17 التكنولوجيا واالتصاالت واإلنترنت 
 2 سياسات ت جيع االستثمارات المحلية للموارد الةبيعية  3.727 0.88 مرتفعة
 4 سياسات ال راكة االستراتيجية في مؤسسات القةاع العام  3.291 0.67 مرتفعة
 16 السياسات الحكومية لتسهيل حرية التجارة والصناعة  3.241 1.10 متوسةة
سياسات دعم الصندوق الوتني الكويتي للتنمية في مجال  3.355 0.67 متوسةة

 5 رعاية الم اريع الصغيرة والمتوسةة 

ةةمتوس سياسات منح التسهيوت االئتمانية للم اريع االستثمارية  3.242 0.86 
 6 المحلية 

 9 سياسات تمكين المرأة في المجتمع الكويتي 3.171 1.13 متوسةة
 8 سياسات مكافحة الترهل الو يفي في مؤسسات وأجهزة الدولة  3.152 0.83 متوسةة
 13 يات والجمعيات الخيرية والتعاونية سياسات تفعيل دور الد وان 3.100 0.70 متوسةة
سياسات توسيع التجريم لمرتكبي المخالفات والتجاوزات  2.999 0.77 متوسةة

 28 الو يلية 

السياسات الحكومية المتبعة في تةوير أنظمة الحكومة  2.979 0.77 متوسةة
 22 اإللكترونية 

 24 القةاع سياسات ال راكة بين القةاع العام و   2.969 1.16 متوسةة
سياسات تةوير األنظمة والقوانين الخاصة  االستثمارات  2.959 1.03 متوسةة

 25 األجنبية 

السياسات الحكومية المتبعة في تةبيق آليات ال فافية  2.959 0.66 متوسةة
 27 ووصول المعلومات للمستفيد ن في الدوائر الحكومية 
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االنحراع  المستوى 
 المعياري 

الوسا 
 رقم السياسات الحسابي

 الفقرة
لتربوية والتعليمية في المدارس سياسات تةوير المنظومة ا 2.818 0.21 متوسةة

 15 والجامعات الحكومية 
 19 سياسات تحسين المنتجات والصناعات المحلية  2.808 0.70 متوسةة
 3 السياسات الحكومية المتبعة في تنظيم قةاع العمالة الوافدة  2.777 1.13 متوسةة
مالية سياسات تةوير قةاع أعمال البنوك والمؤسسات ال 2.757 0.96 متوسةة

 1 وتنظيمها 
 21 سياسات ت جيع دور النقا ات وأصحاب المهن في المجتمع 2.343 0.80 متوسةة
سياسات تةوير برامج المعونة الوتنية لكبار السن والمرض   .2.24 0.80 منخفضة

 10 والمحتاجين 
 12 سياسات تةوير منتجات القةاع الزراعي   2.242 0.93 منخفضة
 18 سياسات توزيع الخةا التنموية في المناتق الهام ية  2.232 0.96 منخفضة
 20 سياسات ترشيد االستهوك والنفقات الجارية في أجهزة الدولة  2.212 1.19 منخفضة
سياسات تةبيق المساءلة والمتا عة في أعمال الدوائر  2.208 0.80 منخفضة

 30 الحكومية 
 14 اءات والمناقصات الحكومية سياسات تنظيم إجراءات العة 2.111 0.96 منخفضة
 11 سياسات اإلصوح في النظام الضريبي الكويتي  .2.01 0.88 منخفضة
ت في المستوى العام لدور السياسات الحكومية في دولة الكوي 2.9.7 0.22 متوسا

 - الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها

( المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2ل )تظهر النتائج الواردة في الجدو       
إلجا ات أفراد عينة الدراسة نحو دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من 
جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي من وجهة نظر أفراد عينة 

دور السياسات الحكومية في دولة الدراسة، حيث أ هرت النتائج أن المستوى العام ل
الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي جاء 

( 4.9.7بدرجة متوسةة، وقد بلل المتوسا الحسابي العام إلجا ات أفراد عينة الدراسة )
متوقع  لدور (، وتعكس هخه النتيجة مستوى متوسا وأقل من ال0.22 انحراع معياري )

السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية 
منها في المجتمع الكويتي. وب كل تفصيلي يمكن توضيح دور السياسات الحكومية في 
دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي 

( حيث 2ضوء إجا ات أفراد عينة الدراسة والمبينة في النتائج الواردة في جدول )في 
( والوسا .4.01تراوحت األوساط الحسابية إلجا ات عينة الدراسة بين الوسا الحسابي )

( سياسات مستوى تأثير مرتفع، والتي كان من أهمها: 7(، وقد حققت )2.929الحسابي )
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ة وآداب المهنة بين مو في القةاع العام، السياسات سياسات تعميق أ وقيات الو يف
المتبعة في ت د د العقوبات الجنائية  حق مرتكبي جرائم الفساد، والسياسات الحكومية 
المتبعة في دعم م اريع الصناعات المحلية وتةويرها. أما السياسات التي جاءت بدور 

لسياسات الحكومية المتبعة ( سياسة والتي كان من أهمها: ا42متوسا فقد بلل عددها )
في تةوير أنظمة الحكومة اإللكترونية، سياسات ال راكة بين القةاع العام والقةاع، 
سياسات تةوير األنظمة والقوانين الخاصة  االستثمارات األجنبية، السياسات الحكومية 

مية، المتبعة في تةبيق آليات ال فافية ووصول المعلومات للمستفيد ن في الدوائر الحكو 
أما  اقي السياسات فقد حققت مستوى منخفض في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري 
والوقاية منها في المجتمع الكويتي ، والتي كان من أهمها: سياسات تةوير برامج المعونة 
الوتنية لكبار السن والمرض  والمحتاجين ، سياسات تةوير منتجات القةاع الزراعي، 

لخةا التنموية في المناتق الهام ية، سياسات ترشيد االستهوك سياسات توزيع ا
والنفقات الجارية في أجهزة الدولة، سياسات تةبيق المساءلة والمتا عة في أعمال الدوائر 
الحكومية، سياسات تنظيم إجراءات العةاءات والمناقصات الحكومية، وأ يرا سياسات 

(  أن معظم االنحرافات 2تضح من الجدول )اإلصوح في النظام الضريبي الكويتي. كما  
المعيارية إلجا ات أفراد عينة الدراسة عل  فقرات دور السياسات الحكومية في دولة 
الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي 

اإلجا ات وصحة ( مما ي ير إل  تقارب 4.49 -0.21جاءت  قيم قليلة، وتراوحت بين )
 االستدالل من النتائج.

ماا معوقاات دور السياساات الحكومياة النتائج المتعلقة  اإلجا ة عن السؤال الثاني: 
مان وجهاة نظار في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاياة منهاا فاي دولاة الكويات 

 ؟ العاملين في السلك القضائي
م إيجااد المتوساةات الحساابية واالنحرافااات لإلجا اة عان الساؤال الثااني للدراسااة تا 

المعياريااة والدرجااة حساا  المتوسااا الحسااابي إلجا ااات أفااراد عينااة الدراسااة علاا  فقاارات 
المحااور األول ماان أداة الدراسااة والمتعلقااة  قياااس معوقااات دور السياسااات الحكوميااة فااي 

ويتي، فااي الجاادول الحاد ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري والوقايااة منهااا فااي المجتمااع الكاا
(7 .) 
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 (7جدول )
لمعوقات دور السياسات الحكومية المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  

 واإلداري والوقاية منها في الحد من جرائم الفساد المالي

االنحراع  المستوى 
 رقم السياسات الوسا الحسابي المعياري 

 الفقرة
 4.191 0.93 مرتفع

ي اتخاذ القرارات المالية واإلدارية في أجهزة المركزية ف
 2 الدولة

 1 للعاملين في المناص  العليا في المؤسسات العامة  عدم تحد د الصوحيات الو يلية في الهيكل التنظيمي  4.162 0.89 مرتفع

ضع  آليات وأدوات قياس اإلنتاجية وتنفيخ سير  3.905 0.87 مرتفع
 3   األعمال في المؤسسات العامة

ضع  قدرات ومهارات العاملين في أجهزة المراقبة  3.875 0.87 مرتفع
 4 المحاسبية في المؤسسات العامة  

 5 والتةوير اإلداري والمالي.قصور األدوات الت ريعية في تنفيخ م اريع اإلصوح  3.826 1.02 مرتفع

 عدم قدرة اإلدارات المحلية عل  استيعاب سياسات 3.796 0.91 مرتفع
 6 اإلصوح وتنفيخها.

 7 السياسات الخاصة  مكافحة الفسادضع  م اركة مؤسسات المجتمع المدني في صناعة  3.766 1.05 مرتفع

 8 العامة "التعليم والصحة واألمن ..."صعوبة ضبا وتحد د النفقات الحكومية عل  الخدمات  3.757 1.05 مرتفع

لتةبيق أسس ال فافية  معارضة اإلدارات المحلية 3.727 0.99 مرتفع
 9 والمساءلة في مؤسسات القةاع العام

ضع  القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العوقة  3.697 0.91 مرتفع
 10 في تنفيخ سياسات اإلصوح 

البيروقراتية وضع  التنسيق والتكامل بين  3.668 0.99 متوسةة
 11 المؤسسات الرقابية في أجهزة الدولة

 12 الدولة ضع  آليات ووسائل ضبا مرتكبي الفساد في أجهزة  3.658 1.31 متوسةة

 3.648 0.91 متوسةة
صعوبة تةبيق إجراءات التعيين والترقية للو ائ  

القيادية عل  أساس الكفاءة والمنافسة ال ريفة بين 
 المتقدمين  

 
13 
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االنحراع  المستوى 
 رقم السياسات الوسا الحسابي المعياري 

 الفقرة
القيود المفروضة عل  وسائل االعوم "حرية العمل  3.549 1.06 متوسةة

 14 عبير عن الرأي "والت

ضع  مؤسسات القةاع الخاص في مجال تنفيخ  3.509 1.06 متوسةة
 15 الم اريع التنموية 

 - الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منهاالمستوى العام لمعوقات دور السياسات الحكومية في  3.782 0.22 مرتفع

( المتوسااةات الحساابية واالنحرافاات المعياريااة 7تظهار النتاائج الااواردة فاي الجادول )      
إلجا ات أفاراد عيناة الدراساة نحاو معوقاات دور السياساات الحكومياة فاي دولاة الكويات فاي 
الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها فاي المجتماع الكاويتي مان وجهاة نظار 

م لهااخه المعوقااات جاااء بدرجااة أفااراد عينااة الدراسااة، حيااث أ هاارت النتااائج أن المسااتوى العااا
(  اانحراع 2.7.4مرتفعة، وقد بلل المتوسا الحسابي العام إلجا اات أفاراد عيناة الدراساة )

(، وتعكس هخه النتيجاة مساتوى مرتفاع لمعوقاات دور السياساات الحكومياة 0.70معياري )
وب ااكل فااي الحااد ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري والوقايااة منهااا فااي المجتمااع الكااويتي. 

تفصايلي يمكان توضايح معوقاات دور السياساات الحكومياة فاي دولاة الكويات فاي الحاد مان 
جارائم الفساااد المااالي واإلداري والوقايااة منهاا فااي المجتمااع الكااويتي فاي ضااوء إجا ااات أفااراد 

( حيث تراوحت األوساط الحساابية 49عينة الدراسة والمبينة في النتائج الواردة في جدول )
(، وقاد 1.494( والوساا الحساابي )2.209الدراسة بين الوساا الحساابي )إلجا ات عينة 

( فقرات مستوى مرتفع، والتي كان من أهم هاخه المعوقاات: المركزياة فاي اتخااذ 40حققت )
القرارات المالياة واإلدارياة فاي أجهازة الدولاة، عادم تحد اد الصاوحيات الو يلياة فاي الهيكال 

يااا فااي المؤسسااات العامااة  ، ضااع  آليااات وأدوات التنظيمااي للعاااملين فااي المناصاا  العل
قياااس اإلنتاجيااة وتنفيااخ سااير األعمااال فااي المؤسسااات العامااة  ، ضااع  قاادرات ومهااارات 
العاملين في أجهزة المراقبة المحاسبية فاي المؤسساات العاماة ، قصاور األدوات الت اريعية 

اإلدارات المحليااة علاا  فااي تنفيااخ م اااريع اإلصااوح والتةااوير اإلداري والمااالي، عاادم قاادرة 
اسااتيعاب سياسااات اإلصااوح وتنفيااخها، ضااع  م اااركة مؤسسااات المجتمااع الماادني فااي 
صناعة السياسات الخاصة  مكافحة الفساد، صعوبة ضبا وتحد د النفقاات الحكومياة علا  
الخدمات العامة "التعليم والصحة واألمن، معارضة اإلدارات المحلية لتةبيق أسس ال فافية 

لة في مؤسسات القةاع العام، ضع  القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العوقة والمساء
( 2في تنفيخ سياسات اإلصوح. أما المعوقات التي جااءت بادور متوساا فقاد بلال عاددها )

معوقااات والتااي كااان ماان أهمهااا: البيروقراتيااة وضااع  التنساايق والتكاماال بااين المؤسسااات 
يات ووسائل ضابا مرتكباي الفسااد فاي أجهازة الدولاة، الرقابية في أجهزة الدولة، وضع  آل

وصعوبة تةبيق إجراءات التعيين والترقية للو ائ  القيادية عل  أساس الكفاءة والمنافساة 
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ال ريفة بين المتقدمين، والقيود المفروضة عل  وسائل االعوم "حرياة العمال والتعبيار عان 
 الم اريع التنموية. الرأي، وضع  مؤسسات القةاع الخاص في مجال تنفيخ 

(  أن معظم االنحرافات المعيارية إلجا ات أفراد عينة 7كما  تضح من الجدول )     
الدراسة عل  فقرات معوقات دور السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم 

بين  الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي جاءت  قيم قليلة، وتراوحت
 ( مما ي ير إل  تقارب اإلجا ات وصحة االستدالل من النتائج.4.24 -7..0)

مااا أسااالي  تعزيااز دور السياسااات النتااائج المتعلقااة  اإلجا ااة عاان السااؤال الثالااث: 
الحكومية في دولة الكويت في الحاد مان جارائم الفسااد الماالي واإلداري والوقاياة مان وجهاة 

 ؟نظر العاملين في السلك القضائي
لإلجا ة عان الساؤال الثالاث للدراساة تام إيجااد المتوساةات الحساابية واالنحرافاات  

المعياريااة والدرجااة حساا  المتوسااا الحسااابي إلجا ااات أفااراد عينااة الدراسااة علاا  فقاارات 
المحور األول من أداة الدراسة والمتعلقة  قيااس مسااهمة المؤسساات والهيئاات الحكومياة 

 (. .وقاية من جرائم الفساد المالي واإلداري، في الجدول )في دولة الكويت في الحد وال
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(.جدول )  
المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  لمساهمة المؤسسات والهيئات 

 الحكومية في دولة الكويت في الحد والوقاية من جرائم الفساد المالي واإلداري 

 المستوى 
 االنحراع 
 المعياري 

 الوسا 
 الحسابي

 السياسات
 رقم
 الفقرة

 3 للك   عن حاالت الفساد والتبليل عنهاتفعيل دور المواتن عل  الم اركة التفاعلية بين األجهزة الرقابية  3.988 0.99 مرتفع

تعاون دولة الكويت مع المؤسسات الدولية إليجاد سياسات   3.910 0.96 مرتفع
 9 حد ثة  لمواجهة الفساد اإلداري والمالي 

التحد ث المستمر للسياسات واألنظمة والقوانين الضا ةة  3.884 0.95 عمرتف
 6 للتعاموت المالية في أجهزة الدولة 

االستفادة من  برات الدول المتقدمة في مجال صنع السياسات   3.867 0.95 مرتفع
 1 الجنائية الخاصة  مكافحة جرائم الفساد اإلداري والمالي 

دور المؤسسات المجتمعية في غرس وتعميق قيم تفعيل  3.850 1.01 مرتفع
 2 أ وقيات الو يفة الحكومية  لدى العاملين في مؤسسات الدولة 

زيادة الصوحيات الرقابية للعاملين في األجهزة المعنية  مكافحة   3.759 0.93 مرتفع
 4 جرائم الفساد االداري  والمالي في المجتمع الكويتي

دور اإلعوم في ك   قضايا الفساد والتوعية  خةورتها  تفعيل  3.730 0.97 مرتفع
 7 في المجتمع الكويتي

تةبيق أعمال الحكومة االلكترونية في جميع أجهزة ومؤسسات   3.574 0.96 متوسا
 8 الدولة 

تةبيق األنظمة والت ريعات الخاصة بتةبيق مبدأ ال فافية   3.515 0.93 متوسا
 5 والمساءلة في مؤسسات الدولة 

اعتماد سياسة التنقوت الدورية بين المسئولين في أجهزة   3.382 0.93 متوسا
 10 ومؤسسات الدولة 

 - الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منهاالمستوى العام ألسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في دولة  3.712 0.72 مرتفع
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( المتوسةات الحسابية واالنحرافات .الواردة في الجدول ) تظهر النتائج            
المعيارية إلجا ات أفراد عينة الدراسة نحو أسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في 
دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي 

هرت النتائج أن المستوى العام إلجا ات عينة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث أ 
( 2.712الدراسة جاء بدرجة مرتفعة، وقد بلل المتوسا الحسابي العام إلجا اتهم )

(، وتعكس هخه النتيجة مستوى مرتفع ألسالي  تفعيل دور 0.72 انحراع معياري )
ها في المجتمع السياسات الحكومية في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية من

الكويتي. وب كل تفصيلي يمكن توضيح اسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية في دولة 
الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع الكويتي في 

( حيث تراوحت 49ضوء إجا ات أفراد عينة الدراسة والمبينة في النتائج الواردة في جدول )
( والوسا 2.2.4ألوساط الحسابية إلجا ات عينة الدراسة بين الوسا الحسابي )ا

( فقرات مستوى مرتفع، والتي كان من أهم هخه 7(، وقد حققت )..2.9الحسابي )
األسالي  : تفعيل دور المواتن عل  الم اركة التفاعلية بين األجهزة الرقابية للك   عن 

دولة الكويت مع المؤسسات الدولية إليجاد سياسات حاالت الفساد والتبليل عنها، تعاون 
حد ثة  لمواجهة الفساد اإلداري والمالي، التحد ث المستمر للسياسات واألنظمة والقوانين 
الضا ةة للتعاموت المالية في أجهزة الدولة، االستفادة من  برات الدول المتقدمة في 

الفساد اإلداري والمالي، تفعيل دور  مجال صنع السياسات الجنائية الخاصة  مكافحة جرائم
المؤسسات المجتمعية في غرس وتعميق قيم أ وقيات الو يفة الحكومية  لدى العاملين 
في مؤسسات الدولة، زيادة الصوحيات الرقابية للعاملين في األجهزة المعنية  مكافحة 

تي جاءت بدور جرائم الفساد االداري  والمالي في المجتمع الكويتي. أما األسالي  ال
( اسالي  والتي تمثلت في: تةبيق أعمال الحكومة االلكترونية 2متوسا فقد بلل عددها )

في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، تةبيق األنظمة والت ريعات الخاصة بتةبيق مبدأ 
ال فافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، اعتماد سياسة التنقوت الدورية بين المسئولين 

(  أن معظم االنحرافات 49ومؤسسات الدولة. كما  تضح من الجدول )في أجهزة 
المعيارية إلجا ات أفراد عينة الدراسة عل  فقرات أسالي  تعزيز دور السياسات الحكومية 
في دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد المالي واإلداري والوقاية منها في المجتمع 

( مما ي ير إل  تقارب اإلجا ات 4.04 -0.92ين )الكويتي جاءت  قيم قليلة، وتراوحت ب
 وصحة االستدالل من النتائج.
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 مناق ة النتائج:
هاادفت الدراسااة    ااكل رئاايس فااي  دراسااة وتحلياال دور السياسااات الحكوميااة فااي  

دولااة الكوياات فااي الحااد ماان جاارائم الفساااد المااالي واإلداري والوقايااة منهااا ماان وجهااة نظاار 
ائي فااي دولاة الكوياات، وتقصاي المعوقااات واألساالي  واإلجااراءات العااملين فاي الساالك القضا

الخاصة بتعزيز دور هخه السياسات في الوقاية من جرائم الفسااد الماالي واإلداري فاي دولاة 
الكوياات، وقااد اعتماادت الدراسااة فااي ساابيل تحقيااق أهاادافها علاا  نحااو أساسااي علاا  تحلياال 

ن لعينااة مختااارة ماان القضاااة وأعضاااء بيانااات المسااح االجتماااعي  اسااتخدام أداة االسااتبيا
النيا ة العامة فاي دولاة الكويات، وتعاد الدراساة الحالياة األولا  التاي  حثات فاي تحد اد دور 
السياسات الحكومية في دولة الكويت في الحد من جرائم الفساد الماالي واإلداري. والتاي قاد 

وان  عد دة عن دور تقدم للمختصين مؤشرات واضحة يمكن الخروج منها  قراءة علمية لج
السياسات الحكومية في دولة الكويات فاي الحاد مان جارائم الفسااد الماالي واإلداري والوقاياة 
منهاااا ، وتمثااال معرفاااة تبيعاااة هاااخا الااادور أهمياااة كبيااارة علااا  الصاااعيد النظاااري والتةبيقاااي 
والعملاااي، حياااث أن آراء نظااار العااااملين فاااي السااالك القضاااائي فاااي دولاااة الكويااات  لااادور 

الحكومية في الحد من الفساد سوع  وضح مستوى فاعليتهاا فاي الحاد والوقاياة السياسات 
من م كلة الفساد في دولة الكويت، وبالتالي يمكن التعامل مع م كلة الفساد  موضوعية، 
وإيجاد الحلول والسياسات الفاعلة والمناسبة للوقاية مان الفسااد  االداري والماالي، ومعرفاة 

الكويت لتعزيز دور هخه السياساات للحاد مان الفسااد والم اكوت  الوسائل المتاحة في دولة
التي تواجا  دور السياساات الحكومياة لمكافحاة الفسااد اإلداري والماالي والاخي أصابح يمثال 
م كلة اجتماعية يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع الكويتيين والتي أصبحت عل  درجاة 

 كبيرة من الخةورة.
والنتاائج لهاخه الدراساة علا  تأكياد الادور المتوساا واألقال وقد  لصات التحلايوت  

ماان المتوقااع  لاادور  السياسااات الحكوميااة فااي دولااة الكوياات فااي مجااال الحااد والوقايااة ماان 
الفساااد االداري والمااالي فااي المؤسسااات العامااة فااي دولااة الكوياات، األماار الااخي ي ااير إلاا  

فحاة الفسااد فاي دولاة الكويات حتا  أهمية إعادة النظر  الكثير من السياسات الخاصة  مكا
تقوم بدورها المأمول في مكافحة الفساد، وباعتبارهاا مان أهام أدوات الضابا والرقا اة، ومان 
الوسااائل الهامااة لت ااكيل الااوعي  م ااكلة الفساااد فااي المجتمااع، وحتاا   تحقااق ذلااك ال بااد 

واساتخدام لسياسات مكافحاة الفسااد القياام بادورها   اكل فاعال مان  اول تةاوير أسااليبها 
الوسااائل الحد ثااة لتواكاا  متةلبااات العصاار والتةااورات الحد ثااة فااي مجااال العماال الرقااابي 
والمؤسسي، مما يسهم  التالي في ت اكيل منااخ متكامال للوقاياة والحاد مان الفسااد اإلداري 
والمالي في مؤسسات الدولة، ويج  اإلشارة إل  أن السياسات المتبعة لمحاربة الفسااد فاي 

يت قاد تةاورت وت اعبت  ساب  زياادة أعاداد العااملين فاي المؤسساات العاماة فاي دولة الكو 
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الدولة، وكخلك لتعدد مساؤوليات القاائمين علا  تنفياخها ومتا عتهاا، وتوساع مجااالت عملهاا 
في  مسألة التدقيق والمراقبة، ويمكن القول  أن السياسات التي تنفخها الدولاة فاي مكافحاة 

رفاي معادلاة مكافحاة الفسااد، وأن العوقاة باين الفسااد وكفااءة الفساد والوقاية منا  تمثال ت
هااخه السياسااات فااي الحااد والوقايااة مناا  كأحااد أدوات الضاابا الرساامي فااي الدولااة لمكافحااة 

 الفساد هي عوقة عكسية، فكلما زادت كفاءة هخه السياسات قل الفساد. 
تناولت دور أجهازة  وتلتقي هخه النتائج مع ما أشارت إلي  العد د من الدراسات التي
( و)عساااع، .404الرقا ااة والضاابا والرساامية فااي مكافحااة الفساااد مثاال دراسااة )العراجنااة، 

( التي بينت أهمية سياسات الحوكمة فاي الوقاياة مان الفسااد. وتلتقاي هاخه النتاائج .404
( التااي بيناات وجااود أهميااة لسياسااات الاادول 4042مااع مااا أشااارت إلياا  دراسااة )العناازي، 

( التاااي 4042سااااد، وتلتقاااي هاااخه النتاااائج أيضااا ماااع نتاااائج دراساااة )الجوياااان،لمكافحااة الف
توصلت إل  أهمية الدور المتوسا ألجهازة مكافحاة الفسااد فاي المجتماع الكاويتي فاي الحاد 

 والوقاية من الفساد. 
 التوصيات:

فاااي ضاااوء النتاااائج التاااي  لصااات إليهاااا الدراساااة توصاااي الدراساااة  مجموعاااة مااان 
فاااي الوقاياااة  السياساااات فاااي مكافحاااة الفساااادم فاااي تفعيااال دور التوصااايات التاااي قاااد تساااه

 من الفساد في دولة الكويت، ويمكن إيجاز هخه التوصيات فيما  لي:
االستراتيجيات الحد ثة التي اثبتت فاعليتها  تركيز سياسات الحكومية عل  اتباع .4

في دول العالم في الحد والوقاية من الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات 
 العامة.

التركيز عل  م اركة مؤسسات المجتمع المدني في صناعة السياسات الخاصة   .4
  مكافحة الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات العامة في دولة الكويت.

تركيز سياسات مكافحة الفساد عل  ن ر مفاهيم النزاهة وال فافية في مؤسسات  .2
في القةاع العام لفهم تبيعة  الدولة، وتوفير البيانات التي يحتاجها العاملون 

 عملهم وتحد د مهامهم الو يلية. 
االستفادة من التجارب العالمية لبعض دول العالم المتميزة في مجال مكافحة  .1

لتةبيق برامجها لمكافحة الفساد"  الفساد، وإيجاد سياسات م تركة فيما بينها
 وإجراءاتها العملية للوقاية من الفساد.

دراسات والبحوث العلمية المتعمقة  ةرق الوقاية من الفساد إجراء المزيد من ال .2
 في دولة الكويت. 
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