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 العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي والحلول المقترحة للحد منها
 "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت

  القناعيف، فايز عبد القادر المجاليعبد الرحمن عبد هللا
 قسم علم االجتماع، تخصص علم الجريمة، جامعة مؤتة، األردن.

 alqenaei78@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 الملخص:

العوامدل المؤديدة لجددرائم الفسداد الددوظيفي فدي المؤةسددا  هددفت الدراةدة الددت التعدر  علددت 
الحلدول المقترحدة للحدد منهدا مدن وجهدة نظددر  علدت والتعدر العامدة فدي المجتمدع الكدويتي، 

. اةددتخدمت الدراةددة لتحقيددف أهدددافها مددنه  أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة الكويددت
المسح االجتماعي بالعينة، واةتخدام أداة االةتبيان لجمع البيانا ، وتكونت عينة الدراةدة 

امعدة الكويدت. أظهدر  ج عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مدن 613من 
نتددائ  الدراةددة أن المسددتوم العددام للعوامددل المؤديددة لجددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع 

أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة الكويددت قددد جدداء  بمسددتوم مددن وجهددة نظددر الكددويتي 
(، وبينت النتائ  أن العوامدل ادداريدة والتنظيميدة 6.736مرتفع، حيث بلغ المستوم العام )

انونية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي قد حققت الترتيب األول من والق
( وبمسددتوم مرتفددع، وجدداء فددي الترتيددب 6.8.3حيددث األهميددة النسددبية، بوةدد) حسددابي )
( وبمسدتوم مرتفدع، وفدي الترتيدب الثالدث 6.7.1الثاني العوامل الشخصية بوة) حسدابي )

الثقافيددة المؤديددة لجددرائم الفسدداد الددوظيفي، بوةدد) حسددابي واألخيددر العوامددل االجتماويددة و 
أهم الحلدول المقترحدة للحدد مدن جدرائم أن من ( وبمستوم متوة)، وبينت النتائ  6.3.7)

تعددديل القددوانين والتشددريعا  واألنظمددة الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع الكددويتي تتمثددل فددي 
ةدرعة البدت ، وو ثدة فدي بيئدة العمدلالخاصة بمكافحة الفساد بما يتوافف مع التطدورا  الحدي

عدم المحابداة والتحيدز ، وفي في قضايا الفساد في المحاكم وتشديد العقوبا  بحف مرتكبيها
 .في تقديم الفاةدين للمحاكم بغض النظر عن مراكزهم االجتماوية والوظيفية

أعضداء  ،الحلدول المقترحدة ،المجتمدع الكدويتي ،الفساد الدوظيفي ،جرائمالكلما  المفتاحية: 
 .هيئة التدريس في جامعة الكويت
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ABSTRACT 

The present study aimed to identify the factors that lead to crimes 
of job corruption in public institutions in Kuwaiti society, and to 
identify the proposed solutions to reduce them from the 
viewpoints of faculty members at Kuwait University. The study 
made use of the social survey method of the study participants for 
achieving its objectives, and a questionnaire was developed for 
collecting the study data. The study participants were 316 faculty 
members who were randomly chosen from Kuwait University. 
The results of the study showed that the general level of the 
factors leading to crimes of job corruption in Kuwaiti society from 
the viewpoints of faculty members at Kuwait University was high, 
as the general level reached (3.763), and the results showed that 
the administrative, organizational and legal factors leading to 
crimes of job corruption in Kuwaiti society has achieved the first 
rank in terms of the relative importance, with an arithmetic mean 
of (3.852) and with a high level. In the second place came personal 
factors with an arithmetic mean of (3.791) and with a high level, 
and in the third and last rank came the social and cultural factors 
leading to crimes of job corruption, with an arithmetic mean of 
(3.647) and with an intermediate level. The results showed that 
one of the most important proposed solutions to reduce crimes of 
job corruption in Kuwaiti society is to amend laws, legislations 
and regulations to combat corruption in line with recent 
developments in the work environment, the speedy determination 
of corruption cases in the courts and the increase of penalties. 
More than that, the lack of favoritism and prejudice in presenting 
the corruption to the courts regardless of their social and 
employment status. 

Keywords: crimes, job corruption, Kuwaiti society, proposed 
solutions, faculty members at Kuwait University. 
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:مقدمة  
تعد ظاهرة الفساد بصورة عامة، والفساد الوظيفي بصورة خاصة ظاهرة مجتمعية      

، حيث توجد في كافة المجتمعا  ةواء النامية منها في مؤةسا  الدولة واةعة االنتشار
أم المتقدمة، وإن كانت بدرجا  متفاوتة، وهي ظاهرة ذا  جذور عميقة تأخذ أبعادًا 

  رجة توافرها وشموليتها من مجتمع إلت آخر.واةعة، وكذلك تختلف د
ولقد كُثَر في الفترة األخيرة الحديث عن انتشار الفساد وادهمال وةوء تقديم الخدمة    

العامة في اددارا  الحكومية، حيث تواجه اددارا  الحكومية في مختلف دول العالم 
واالقتصادية، والثقافية ةواء  مجموعة من التحديا  الكبيرة، نتيجة المتغيرا  االجتماوية،

علت الصعيد الداخلي في الدولة، أو علت الصعيد الخارجي، والتي تؤثر بشكل واضح علت 
 بيئة العمل الوظيفي فيها. 

العاملين في  والفساد الوظيفي هو تأكيد علت ضعف القيم الجوهرية لدم بعض األفراد     
دليل علت ضعف االنتماء الوطني لديهم، في المجتمع، وهو  المؤةسا  العامة أو الخاصة

إذ تصبح المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة مما يتسبب في حدوث حالة من 
، األمر الذي يؤثر ةلبا علت كل من اددارا  ي االضطراب والخلل في العمل اددار 

، ويؤدي علت تدهور واضح في عملية التنمية، كما أن والخاصةالحكومية  والمؤةسا 
يرها السلبي علت األمان الوظيفي يؤثر علت األفراد والمجتمع ككل، ويحدث خلال في نظم تأث

 .(.311)المحسن،  المجتمع وةلوكه األخالقي والثقافي واالجتماعي
وقد أصبحت جرائم الفساد الوظيفي تشكل خطرا كبيرا علت النهوض بالدول وتنمية    

عمل علت إبطال البرام  والخط) التنموية المجتمعا  في شتت مناحي الحياة، كما أنها ت
وإحباط المشاريع التي تنهض باألمة، وتساهم في رفعة الدولة وتقدمها )اليوةف، 

3113.) 
وقد أدركت دولة الكويت خطورة هذه الظاهرة، وأبعادها السلبية علت المجتمع     

دة المشكال  ومؤةساته العامة والخاصة في عرقلة النمو االقتصادي في الدولة، وزيا
االقتصادية واالجتماوية ألفراد المجتمع الكويتي، لذا فقد عملت دولة الكويت جاهدة علت 

دور  تفعيلللفساد الوظيفي بكافة السبل والوةائل، من خالل  المؤديةمواجهة العوامل 
 األجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

لوظيفي في المجتمع الكويتي، وقد تعدد  العوامل التي تؤدي إلت جرائم الفساد ا      
فمنها ما هو اجتماويا ومنها ما كان اقتصاديًا أو ثقافيًا أو شخصيًا، ولما كانت جرائم 
الفساد في دولة الكويت هي انحرا  بعض أفراد المجتمع عن المعايير األخالقية والقيم 

ائم والتي تجعل المجتمعية، فكان لزامًا الوقو  علت تلك العوامل التي تقف وراء هذه الجر 
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عليها ويعمدون إلت تفضيل مصالحهم  نشئوااألفراد يتخلون عن قيمهم المجتمعية التي 
 الشخصية علت المصلحة العامة.

ومن هنا فقد جاء  هذه الدراةة للتعر  إلت العوامل التي تؤدي إلت جرائم الفساد   
تدريس في جامعة الوظيفي في دولة الكويت وذلك اعتمادًا علت آراء أعضاء هيئة ال

 الكويت.    
 :مشكلة الدراةة وأةئلتها

من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير علت المستوم يعتبر الفساد الوظيفي       
صناع القرار والجها  كبيرا من  قطاعاً بال ، خاصة وأنه يشغل المحلي في دولة الكويت

أنماطه من رشاوي واختالةا  وأصبح ينظر للفساد الوظيفي بجميع  ،الرقابية في المجتمع
له من  واةتغالل للسلطة وعموال  للموظفين عل أنه مشكلة علت المستوم المحلي؛ لما

تأثير علت كافة المجاال  االقتصادية في الدولة، بادضافة إلت تأثيره السلبي علت كافة 
 فئا  المجتمع.

الظاهرة الخطيرة، خاصة  ودولة الكويت كغيرها من دول العالم لم تسلم من انتشار هذه   
مع التطورا  الكبيرة التي حدثت فيها نتيجة االنفتاح االقتصادي والثقافي والعلمي والتطور 
التكنولوجي، الذي تشهده الدولة، وظهر ذلك جليًا في المؤشرا  الدولية الرئيسة الخاصة 

ذ حلت بالترتيب بتقييم الفساد في دول العالم، حيث حلت دولة الكويت في مراتب متأخرة، إ
والذي  م.311عربيا علت مؤشر مدركا  الفساد لسنة  التاةععالميا وفي الترتيب  .8

 أداء ، كما تراجعت درجةينطوي تحديدًا علت فساد المسئولين وموظفي الخدمة العامة
 في عام % .6 إلت نحو انخفضت ،3113 في عام % 1. كانت فبعدما الشفافية
 علت دولة الكويت في الفساد زيادة تقريرها فيية الدولية منظمة الشفاف وتؤكد ،3117
 (. .311)منظمة الشفافية الدولية،  الماضية الثالث السنوا  في الفت نحو
وقد ظهر  جرائم الفساد الوظيفي وانتشر  في دولة الكويت نتيجة لعدد من العوامل    

وجه الخصوص نتيجة رغبة  واالجتماوية واالقتصادية والثقافية الشخصية، وعلتاددارية 
البعض في الحصول علت مكاةب مادية أو معنوية بطريقة غير شروية، واةتغالل 
الموظفين في كافة المراتب الوظيفية للسلطة الممنوحة لهم دون وجود وازع ديني أو رادع 

 أخالقي أو قانوني.
اهرة، والوقو  العوامل المؤدية الةتشراء هذه الظ من الضروري فهم طبيعةلذا كان     

جرائم الفساد الوظيفي  منوالحد  علت دوافعها وأنواعها، واقتراح حلول تساعد علت الوقاية
 السؤال الرئيس التالي: ادجابة عن مشكلة الدراةة في تتحددومما ةبف ، في دولة الكويت
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، ما العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المؤةسا  العامة في المجتمع الكويتي
 وما الحلول المقترحة للحد منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؟ 

 :أهمية الدراةة
من خالل كونها تتناول موضوعا أصبح مستشريا في تنبع أهمية الدراةة 

المجتمعا  العالمية بشكل عام، وفي دولة الكويت بوجه خاص، كما تستمد الدراةة 
 ، مما يلي:أهميتها النظرية والعملية

 األهمية النظرية:
تبرز أهمية الدراةة من حيث أن الفساد الوظيفي في القطاع العام والوقاية منه  .1

في دولة الكويت بشتت الوةائل والطرق ضرورة ومسؤولية مجتمعية عامة 
يشترك في الحد والوقاية منها عدة جها ، لذا كان ال بد أن تتناولها الدراةا  

 .األكاديمية المتخصصة
تنبع أهمية دراةة العوامل المؤدية للفساد الوظيفي من تعدد األخطار المترتبة  .3

عن هذا النوع من الفساد ادداري وبشكل خاص علت التنمية االقتصادية في دولة 
 الكويت.

، ومن -علت حد علم الباحث –تعد الدراةة الحالية األولت في دولة الكويت  .6
  علت العوامل المؤدية للفساد الوظيفي بشكل الدراةا  العربية القليلة التي ركز 

خاص، حيث أن معظم الدراةا  تناولت ظاهرة الفساد ادداري والمالي وطرق 
 الوقاية منه بشكل عام.

تميز الدراةا  عن الدراةا  األخرم والمتعلقة بموضوع الفساد، حيث ترب)  ..
طرق المعالجة الدراةة بين أةباب الظاهرة )جرائم الفساد الوظيفي( والحلول )

 والوقاية لجرائم الفساد الوظيفي(.
قد تسهم هذه الدراةة في فتح المجال لدراةا  وبحوث مستقبلية علت المستوم  ..

الوطني والقومي، في ضوء النتائ  التي تتوصل إليها، والتوصيا  التي ةيتم 
 اقتراحها.

:األهمية العملية   
الخاصة بمكافحة الفساد الوظيفي، تزامن الدراةة مع ادجراءا  الحكومية األخيرة  .1

وعلت وجه الخصوص جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( في دولة 
الكويت، وتماشيًا مع توجها  متخذي القرار علت أعلت المستويا  في دولة 
الكويت نحو إعادة الهيكلة والتصميم لألجهزة والمؤةسا  الحكومية وتطبيف مبدأ 
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الشفافية، التي تقوم عليها توجها  الدولة نحو التنمية العدالة والمساءلة و 
 المجتمع.في  والتقدم ومكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة

أن يوجه  إن رصد العوامل المختلفة المؤدية للفساد في دولة الكويت من شأنه .3
جهود الجها  الرقابية المختصة بمكافحة الفساد ويدعم قراراتها، لزيادة كفاءة 

الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الفساد لبرام  والخط) لرةم السياةا  و ا
 الوظيفي تطويرًا أو تعدياًل.

ةتقدم بيانا  إمبريقية عن أةباب تستمد الدراةة أهميتها العملية من خالل أنها  .6
تضيف لبنة جديدة في برام  الوقاية والعالج لظاهرة الفساد و  الفساد الوظيفي،
 في دولة الكويت.

 :أهدا  الدراةة
 إلت تحقيف األهدا  التالية: تهد  الدراةة      

التعدددر  علدددت العوامدددل ادداريدددة والتنظيميدددة والقانونيدددة المؤديدددة لجدددرائم الفسددداد  .1
من وجهة نظر أعضداء هيئدة التددريس فدي جامعدة الوظيفي في المجتمع الكويتي 

 الكويت
جددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي التعددر  علددت العوامددل االجتماويددة والثقافيددة المؤديددة ل .3

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويتالمجتمع الكويتي 
التعددر  علددت العوامددل الشخصددية المؤديددة لجددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع  .6

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويتالكويتي 
سداد الدوظيفي فدي المجتمدع الفالكشف عدن أهدم الحلدول للحدد والوقايدة مدن جدرائم  ..

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويتالكويتي 
 :الخلفية النظرية للدراةة
قبل البدء بتعريف الفساد الوظيفي تجدر ادشارة أواًل إلت  :مفهوم الفساد الوظيفي

 توضيح مفهوم الفساد بشكل عام، ليتسنت إيضاح الصورة العامة للفساد الوظيفي والذي
التلف  الفساد في اللغة هو الفساد في اللغة: يعد أحد اوجه الفساد ادداري. تعريف

)ابن الضرر والعطب، والبُطالن، فيقال فسد الشيء، أي بُطَل واضمحل، ويشير الفساد إلت 
ويأتي التعبير عن الفساد بمعان عدة بحسب الموقع، فقد ورد الفعل  .(7..1منظور، 

ع كثيرة في القرآن الكريم فيعبر الفساد عن )الجدب أو القح)( "فسد" ومشتقاته في مواض
كما في قوله تعالت  )َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض 

عن األفعال ( ، كما يعبر الفساد 1.الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن( )ةورة الروم، اآلية 
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والتصرفا ، كما في قوله تعالت )َوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد َّللاَِّ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما 
ُ ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض  اِر( )ةورة  ۙ  َأَمَر َّللاَّ ِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُةوُء الدَّ ُأولََٰ

( ، وكما في قوله تعالت )الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد َّللاَِّ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه .3الرعد، اآلية 
ُ ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض  ِئَك ُهُم اْلَخاِةُروَن( )ةورة  ۙ  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر َّللاَّ ُأولََٰ

لجة الفساد والنهي عنه، قال ( وقد وضع القرآن الكريم منهجا واضحا لمعا37البقرة، اآلية 
َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َقِلياًل تعالت: )

مَّْن َأنَجْيَنا ِمْنُهْم  يَن()ةورة هود، اآلية َواتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْجِرمِ  ۙ  مِ 
113). 
 Rumpereمشتف من األصل الالتيني  Corruptionفإن مصطلح  وباللغة ادنجليزية   

، وهذا الشيء قد يكون ةلوك أخالقي، أو انتهاكهوالذي يعني االنتهاك، أي أن شيئًا ما تم 
أما الفساد  (.Tanzi, 2006، أو قد يكون منه  أو قاعدة )اجتماويةقيم وعادا  

اصطالحًا فله تعريفا  متباينة، فقد عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه: "اةتغالل السلطة 
من أجل المنفعة الخاصة، وةوء اةتخدام السلطة من أجل تحقيف مكسب خاص، أو أنه 
السلوك المنحر  الذي يستهد  تحقيف المكاةب الذاتية بطريقة غير شروية 

(Transparency International ,2010)(  ويعر .Caiden,1977 الفساد )
ويعني ادداري بأنه: "التصر  من غير وجه حف بطرق غير شروية في القرارا  العامة". 

الفساد أيضا: "السحت" و "العتو" أي المال الحرام وما خبث من المكاةب، وأخذ المال ظلمًا 
 (.311بدون وجه حف )ريهام، 

ن الفساد ادداري والذي عرفه )هانتنغتون ، أما الفساد الوظيفي فهو نوع خاص م     
( بأنه ةلوك الموظفين في القطاع الحكومي والذي ينحرفون عن القواعد واألةس .311

( أنه اةتخدام واةتغالل 3118، المهيانيالوظيفية لتحقيف مكاةب خاصة، ويعرفه )
فساد ( فيرم أن ال3117الوظيفة العامة لتحقيف مكاةب شخصية". أما )آل الشيخ، 

الوظيفي: "ةلوك مخالف يقوم به الموظف في القطاع العام لألنظمة والقوانين النافذة التي 
تتعارض مع القيم واألخالقيا  الوظيفية لتحقيف مصالح مادية أو معنوية خاصة علت 
حساب المصلحة العامة وبشكل متعمد ومقصود بصورة ةرية ". والفساد الوظيفي وفقًا لما 

( هو: "اةتغالل ادمكانيا  للوظيفة الحكومية من Shleifer & Vishny, 1993يراه )
 قبل موظفين في اددارة الحكومية لتحقيف مكاةب شخصية". 

الفساد الوظيفي كسلوك فيعني قيام الموظف العام بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة و     
القوانين  لتسهيل إجراءا  عامة للتغلب علت المنافسين، وتحقيف أرباح خارج إطار

(. وفي إطار تعريف الفساد الوظيفي من زاوية أخالقيا  الوظيفة .311الوظيفية )ريهام، 
 إلت:في القطاع العام، فيجب التطرق إلت واجبا  الوظائف العامة، والتي يمكن تقسيمها 
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الواجبا  العامة التي يجب االلتزام بها، ومنها: االلتزام بتطبيف القوانين  (1)
ة في مكان العمل، وتأدية الواجبا  واألعمال الوظيفة المطلوبة من الموظف واألنظمة النافذ

القيام بها بإخالص وحيادية، والمحافظة علت الوقت بااللتزام بأوقا  الدوام الرةمي، 
 بقرارا  اددارة المسئولة، وااليجابية في تحمل أوباء ومسؤوليا  الوظيفة. وااللتزام

ين العاميين بمختلف مواقعهم الوظيفية االمتناع الواجبا  التي يجب علت الموظف (3)
عنها، والتي من أهمها: عدم إفشاء أةرار العمل، واالمتناع عن قبول الهدايا، وعدم القيام 

 (.3113بأعمال وممارةا  أخرم محظور مزاولتها بموجب القانون )الشيخلي، 
منافع أو أرباح  أومصالح  الموظف عندما يحقفأن  يتضحومن التعريفا  السابقة     

عن  منحرفاً  اً ةلوكو  وظيفياً  اً فساد، يكون ذلك شخصية علت حساب المصلحة العامة
 لعمل. مكان ا المناطة به في الواجبا  األةاةية

وتجدر ادشارة أنه وبالرغم من التنوع واالختال  في تحديد مفهوم الفساد الوظيفي      
التعاريف جاء  الدراةا  و غلب أ أنه يالحظ أن واقترابه بشكل كبير من الفساد ادداري إال

 الفساد الوظيفي في المجتمع، وةوء اآلثارظاهرة  ةوءعلت ومحدد متفقة بشكل كبير 
أو  ةيالحكوماألعمال ةواء  كافة قطاعا  علتالتي تتركها المترتبة عنه، و السلبية 
 .التنمية والفرد والمجتمع ككل ومشاريعومؤةساتها  الخاصة،

ف الفساد الوظيفي، بأنه ةوء اةتخدام السلطة للموظفين في يةبف يمكن تعر  ومما   
علت  لتحقيف مكاةب ومنافع شخصية مادية أو معنوية والفني الجهاز ادداري والمالي

ويشمل ذلك أخذ العطايا والهدايا والرشاوم والعموال  المالية  حساب المصلحة العامة،
آخرين، والقيام بأعمال التزوير والتزييف،  لتسهيل أعمال الغير علت حساب أشخاص

 واالعتداء علت المال العام، وغيرها من السلوكيا  الضارة بالمصلحة العامة.
 (:.311؛ العتيبي، .311ومن أهم المميزا  الرئيسة للفساد الوظيفي، ما يلي )فرحا ، 

بسهولة، يتخذ الفساد الوظيفي أشكال متعددة من الصعب ادحاطة بها والتصدي لها  (1
ومن أكثرها شيوعا جرائم الرشوة والعموال ، الوةاطة، واالختالس، التربح من 
الوظيفة، ادضرار بالمصلحة العامة، والتحايل علت القوانين واألنظمة، وتسخير 
الموظفين الصغار للقيام بأعمال خاصة، ومن الطبيعي أن تتم هذه األعمال في إطار 

 و .من السرية التامة والتستر والخ
في حال الكشف عن بعض حاال  الفساد الوظيفي ال يؤدي ذلك الت الكشف عن  (3

 الحقيقة كاملة، بل يتم الكشف في الغالب عن جزء يسير منها. 
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تتعدد األطرا  التي يتم من خاللها الفساد الوظيفي، حيث أنه في معظم حاالته لم  (6
، فالموظف هو الطر  يعد عماًل فرديا بل أصبح عمل منظم يشترك فيه أكثر من طر 

األول الذي يقدم خدماته مستغال نفوذه الوظيفي، والطر  اآلخر هم األشخاص الذين 
يتعاملون مع الطر  األول مستغلين الظرو  التي تسهل ارتكاب الفساد، والطر  
األخير هم الوكالء في قضايا الفساد الكبيرة والذين يتم التعامل معهم مباشرة بدل 

مالء، وبذلك تتعدد األطرا  ويصبح عملية معقدة من الصعب المسئولين والع
 مكافحتها.

وجود عنصر المخاطرة والمغامرة الذي يصاحب إجراء أعمال الفساد الوظيفي، فالفساد  (.
 يكون مغريا عندما تكون المخاطر قليلة، ويقل االغراء بزيادة هذه المخاطر.

:العوامل المؤدية إلت الفساد الوظيفي   
اء الباحثين في العوامل واألةباب المؤدية للفساد الوظيفي في أجهزة تعدد  آر   

( أن معظم هذه 3117، كليتجارد( و ).311، هانتنغتون ومؤةسا  الدولة، فيرم )
العوامل هي نتيجة النعكاس عمليا  التحديث االجتماوية واالقتصادية والسياةية 

لقت ظرو  مساعدة لظهور الفساد والقانونية التي تشهدها المجتمعا  النامية، والتي خ
وانتشاره، والتي ارتبطت بشكل مباشر في تغير المنظومة القيمية واألخالقية لألفراد في 

( بأن العوامل 3118و)العجمي،   (Gould & Jose Reys, 2008)المدن،  وأشار 
المؤدية للفساد الوظيفي يمكن إدراجها ضمن خمسة مجموعا  رئيسة، والتي تتمثل أوال 
في العوامل المتعلقة بالبيئة االجتماوية للموظفين، وفي العوامل المتعلقة بالبيئة اددارية 
والقانونية والتنظيمية في بيئة العمل، والعوامل المتعلقة بالظرو  االقتصادية للموظفين، 
والعوامل المتعلقة بالبيئة السياةة وغياب الرقابة، وأخيرا العوامل الذاتية والشخصية. 

كل عام فقد حدد "مؤتمر الفساد ادداري من المنظور االقتصادي" الذي تم عقده في وبش
، بأن أةباب الفساد تعود إلت مجموعة من العوامل السياةية .311دولة الكويت عام 

 واالقتصادية واالجتماوية والثقافية والمؤةسية، والتي يمكن توضيحها بالشكل التالي:
مما ال شك فيه أن الظرو  االقتصادية التي يعيشها بعض  االقتصادية:أواًل: العوامل 

الموظفين في أجهزة الدولة، والمتمثلة في انخفاض مستويا  الدخل، وتدني المستوم 
المعيشي والتعليمي مع الزيادة في متطلبا  األةرة اليومية يسهم في توفير بيئة مالئمة 

ع بعض الموظفين لممارةة بعض النتشار مختلف الجرائم وال ةيما جرائم الفساد، ويشج
الوةائل غير المشروعة، مثل ممارةة الوةاطة والمحاباة والرشوة دشباع حاجاتهم 
المادية والشخصية لتعويض العجز في دخولهم وتوفير بعض المبالغ المالية لتحقيف 

األوضاع  وتعد(، .311مستوم معيشي أفضل، وزيادة رفاهية األةرة )بن حاةن ، 
 في ظل زيادة انتشار واالجتماوية المتدنية عوامل رئيسة لممارةة الفساداالقتصادية 
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 للتطورا  كنتيجة قبل؛ من موجودة تكن التي لم االةتهالك من الجديدة األنماط
 الكثير من أفراد المجتمع (، وتطلع3118ومتطلباتها المختلفة )المهايني،  االجتماوية
من خالل  إال ذلك لتحقيف وةيلة من أمامهم كني فلم دخلهم محدودية ضوء وفي القتنائها،

 إضافية ممارةة أعمال غير مشروعة وعلت وجه الخصوص الرشوة للحصول علت دخول
 مختلفة، مسميا  تحت وذلك لها حقيقي القيام بعمل مقابل أو يحكمها، واضح معيار دون 

موظفي  .  وفي المقابل قد يؤدي زيادة الدخل لبعضالشروية  من متفاوتة وبدرجا 
القطاع العام إلت االمتناع عن ممارةة الفساد، ألنه يصبح مترددًا في تعريض وظيفته 

علت المستوم االقتصادي . و (3111صفاء الدين والصرايرة، )للخطر ومكانته الوظيفية 
؛ فإن مشكلة الفقر هي مشكلة محدودة جدًا وتقتصر في دولة الكويت القطاع العام يلموظف

ومعظم موظفي  ،الكويت من الدول الغنيةدولة من الموظفين، حيث تعد  ضئيلةعلت نسبة 
 دوالر شهريًا بناء 3.11والذي يقدر بنحو  خ) الفقر مستوم  القطاع العام يعيشون فوق 

يبلغ متوة) الرواتب التي يتقاضاها العاملون في و  ومتطلباتها، المحلية الحياة نم) علت
أي ما  ةنوياً ألف دوالر  3111. الكويت حوالي في دولة للذكور وادناث القطاع العام

دوالر شهريًا، وبذا فإنه يعد من معدال  األجور المرتفعة في دول  6.11تقريبًا  يعادل
 (. 3118العالم )اددارة المركزية لإلحصاء، 

 :الثقافيةاالجتماوية و ثانيًا: العوامل 
اد موضوع جدل ونقاش لكثير من الثقافية المؤثرة علت الفسو  االجتماوية تعد العوامل    

( أن السلوك ادنساني يستجيب Tanzi, 2010الباحثين، وبغض النظر عن ذلك فيرم )
عمومًا للمحفزا  اديجابية والسلبية في نفس الوقت، وعندما تكون المحفزا  اديجابية 

و  المتحصلة من الفساد أكثر من المحفزا  السلبية المترتبة عنه؛ فإن بعض األفراد ة
 ينخرطون فيه بالرغم من الثقافة الشائعة في المجتمع والتي تناهض الفساد. كما أن

الرواب) المشتركة بين األفراد المتمثلة برواب) الثقافة الشائعة بين أصحاب المصالح و 
القرابة والنسب تقوم بدور أةاةي في انتشار الفساد، وهذا الزمالة في العمل والصداقة و 

 النظام القيمي الذي تدعمه الجماعا  األولية مع المصالح العامة. بالطبع يتعارض مع
( إلت أن هناك عالقا  .311وعلت المستوم االجتماعي في هذا ادطار يشير )غانم، 

متبادلة بين معدال  انتشار الفساد والقيم والعادا  السائدة في المجتمع وتركيبته 
معية والوعي االجتماعي بالحقوق والواجبا  االجتماوية، إذ أن ضعف االلتزام بالقيم المجت

يساعد علت انتشار الفساد؛ كما أن زيادة االنتماءا  القبلية والوالءا  الضيقة قد تكون 
ةببا لالنحرا  عن قواعد الوظيفة لتحقيف مصالح شخصية بإعطاء األولوية ألشخاص ال 

ن حاال  إلت أن كثير م (Heidenheimer, 1989)يستحقونها دون حف. وتشير 
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الفساد الوظيفي قد تنشأ عن عدم قدرة األفراد عن فصل الرواب) األةرية ورواب) الزمالة 
 والصداقة وةلوكهم كموظفين أو مسئولين. 

وبالنسبة لدولة الكويت فبالرغم مما أحرزته الدولة علت صعيد بناء دولة المؤةسا      
الت مترةخة في الثقافة المجتمعية إال أن العالقا  االجتماوية والوالءا  القبلية ما ز 

الكويتية، وأن هذا النظام االجتماعي السائد ينطوي علت رواب) اجتماوية قوية قد تتفوق 
علت قوة الرواب) األكبر واألوةع للوطن، وأن أصحاب هذه العالقا  يبذلون قصارم 

المساواة  جهودهم لمقاومة االندماج في النظام العام والشامل في المجتمع والذي يضمن
 في المزايا والحقوق والواجبا  مع اآلخرين.  

يعد الفساد الوظيفي دليل علت فشل اددارية والتنظيمية والقانونية: ثانيًا: العوامل 
المؤةسا  في ضب) وتنظيم أعمالها اددارية والمالية، والذي يعتمد علت طبيعة اددارة 

الشفافية في بيئة العمل، ومدم ومدم قدرتها علت فرض أةس الرقابة والمسائلة و 
ابتعادها عن البيروقراطية والمركزية في تسيير أعمالها، ومدم متابعتها وتقيمها المستمر 

في المؤةسة )عليما ،  وقواعد اددارة السليمة القانون  بأحكاملمدم التزام العاملين لديها 
الوظيفي المتعلقة  ( بأن من أهم األةباب المؤدية للفساد.311(. ويشير )راضي، .311

بهذا الجانب، هو: ضعف وغياب العمل المؤةسي في برام  التنمية وةبل االنفاق في 
مشاريعها، والتداخل في االختصاصا  للجها  اددارية، وعدم االلتزام بمعايير الكفاءة في 
 التعيينا  والترقيا  في الوظائف الحكومية، وكذلك قصور المعلوما  وبرام  دعم القرارا 
االدارية والمالية المعتمدة علت توفر قواعد البيانا ، وضعف الشفافية في التعامال  
الحكومية بين المواطن والمؤةسا  العامة، وضعف إجراءا  التقاضي وعدم االهتمام 

( بأن عدم تطبيف 3117بتحديث القوانين والتشريعا  الضابطة للفساد. وأشار )الديحاني، 
في المؤةسا  الخدمية وعلت وجه الخصوص في المؤةسا   أةس الشفافية والمساءلة

التعليمية من أهم العوامل المؤدية للفساد وفي ادضرار بالمصلحة العامة وظهور أوجه 
 القصور والخلل في العمل الوظيفي. 

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم ومن العوامل األخرم المؤدية للفساد هو       
دور مؤةسا  المجتمع المدني والمؤةسا  الخاصة في الرقابة علت  ، وتدنياةتقالليتها

 الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملهاالوظيفي للعاملين في القطاع األداء 
، الوظيفي ضعف ادرادة لدم القيادة السياةية لمكافحة الفسادوكذلك . (3118)العجمي، 

 عناصر الفسادالموظفين من بحف  رادعة وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءا  وقائية أو عقابية
غياب قواعد العمل وادجراءا  المكتوبة ومدونا  السلوك كم أن  .(.311)جبار، 

 للموظفين في قطاعا  العمل العام واألهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارةة الفساد
ين بالوصول غياب حرية األعالم وعدم السماح لها أو للمواطنوأخيرا  .(.311)المحسن، 
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 إلت المعلوما  والسجال  العامة، مما يحول دون ممارةتهم لدورهم الرقابي علت أعمال
 . (3111)ابو بكر،  الوزارا  والمؤةسا  العامة الموظفين في

 :النظريا  المفسرة لموضوع الدراةة
تصل تتعدد المداخل النظرية التي حاولت تفسير ظاهرة الفساد الوظيفي، لدرجة أنها قد    

في بعض األحيان لحد التناقض في تناولها لهذه الظاهرة، وذلك بسبب االختال  في 
وأةلوب تناولهم لهذه  أيديولوجياتهمالتوجها  والمواقف الخاصة للباحثين الختال  

حيث ركز البعض  ظاهرة الفسادنطلف منها لتفسير اأةسه التي  اتجاهوكان لكل الظاهرة، 
والبعض اآلخر علت العوامل البيئية واالقتصادية في حين ركز علت الظرو  االجتماوية، 

 البعض علت العوامل الشخصية.
وفي هذا السياق نجد أن "روير  ويليام" مؤةس نظرية التبعية قد أشار إلت ذلك عند 

العوامل وبالرغم من تعدد االتجاها  النظرية التي حاولت تفسير  تحليله لظاهرة الفساد.
اال أنه يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسين، األول يرجع الفساد لعوامل لفساد، ل المؤدية

انطالقًا من الرؤية العامة للنظرية و  .فردية، والثاني يرجع الفساد إلت عوامل بنائية
الوظيفية التي تركز علت تحليل الوحدا  الكبرم والصغرم في المجتمع ودراةتها لألنساق 

أو وظيفة تؤديها لحماية واةتقرار المجتمع ككل، فإن االجتماوية وما تقوم به من دور 
الفساد وفقًا لهذه الرؤية وباعتباره أحد السلوكيا  االجتماوية التي قد تسهم في اةتقرار 
وتكامل المجتمع، وشكل من أشكال النشاط ويقوم بإدارة وظائف أةاةية في المجتمع، 

تؤدي إلت تحقيف رغبا  واشباع  أن الفساد أحد النشاطا  التي  Mertonفيرم "ميرتون"
حاجا  جماعا  معينة من األفراد داخل المجتمع، مثل مجتمع الموظفين في الدولة، وأن 
الفساد ممكن أن يكون ميكانيزم أو محرك للتغير االجتماعي. وفي نفس هذا السياق يؤكد 

متوقعًا داخل  عالم االجتماع "دوركهايم" علت أهمية الجرائم في المجتمع، واعتبارها ةلوكاً 
المجتمع في الحاال  الطبيعية أو المعتادة، وقد أشار أن للجريمة عدة وظائف اجتماوية 
هامة فهي تساعد علت تشكيل الحياة االجتماوية، وإحداث مرونة في البناء االجتماعي، 
وتحقيف التطور في السياةا  الجنائية، الهادفة للوقاية من الجرائم. ومن جانب آخر فإن 

نظرية الوظيفية اعتبر  الفساد أيضًا ظاهرة مرضية أو معوقة وظيفيًا، ويترتب عليها ال
أما حول تفسير النظرية البنائية الوظيفية  .آثار جانبية علت كافة قطاعا  المجتمع

للفساد عمومًا، فإن هذه النظرية تعتمد علت عدة مفاهيم أةاةية لدراةة الظواهر 
ي تركز بشكل أةاةي علت األنساق االجتماوية الوظيفية االجتماوية ومنها الفساد، فه

وادخالل الوظيفي، والمحافظة علت النسف، وتنطلف هذه النظرية من أن المجتمع يمثل 
نسقًا كامل األجزاء، وهذه األجزاء تتكامل فيما بينها للمحافظة علت النسف واةتمراره، وأن 
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حددة، وفي حال انحرا  أو إخالل كل نسف من أنساق المجتمع الفروية يؤدي وظيفة م
أحد األنساق الفروية عن تأدية وظيفة، فإن ذلك ةيؤثر علت النسف العام وتوازنه، مما 
يؤدي إلت ظهور مشكال  اجتماوية واقتصادية في المجتمع. ومن جهة أخرم فإن 

ساد النظرية البنائية الوظيفية ترم أن الظواهر االجتماوية في المجتمع ومنها جريمة الف
هي أيضًا تؤدي وظيفة داخل النسف العام، والتي تتمثل في دعم التماةك االجتماعي بين 
أفراد المجتمع، وذلك عندما يتضامن أفراد المجتمع في مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها 

ترم النظرية األخالقية أن الفساد يرجع الت عوامل     .(1.81علت كافة الصعد )روشية،
فق) الت عوامل اقتصادية أو اجتماوية أو ةياةية، أن ضعف األفراد أمام  أخالقية، وليس

مصالحهم الذاتية للحصول علت رغباتهم وحبهم للمال، وأنانيتهم نحو تحقيف أهدافهم، 
 بادضافة إلت شراهتهم وميلهم إلت إشباع نزواتهم دون أةاس أخالقي هو مصدر الفساد.

علت أنه معوق للتنمية في المجتمع، ويقلل من الوالء وتنظر النظرية األخالقية للفساد    
للنظام، وله آثار ةلبية علت الوحدة الوطنية ويهدد االةتقرار االجتماعي والسياةي في 

وضمن الظرو  الراهنة، وبسبب التحديا  الثقافية والحضارية التي تواجه أفراد  الدولة.
االنهيار مما عزز الفرصة للمكونا  المجتمع، فقد أخذ  المنظومة األخالقية بالتراجع و 

المصالح االقتصادية  هاالفروية بالظهور علت ةطح التنظيم االجتماعي، والتي من أهم
فتصبح رؤية األفراد للقيم األخالقية نابعة من المصالح المادية، ولما كانت هذه  ،الفردية

فرة أيضًا، وتصبح المصالح متنافرة في أةاةها فمن المؤكد أن تأتي أنماط السلوك متنا
البنية االجتماوية مهيأة للفساد في األوةاط المجتمعية المختلفة، حيث تصبح رؤية األفراد 

 (.3113للقيم األخالقية من خالل ما تحققه من مصالح فردية أو قرابيه )األصفر،
 من أصحاب المناصب الوظيفي مرتكبي الفسادوباالعتماد علت النظرية األخالقية ف  

بقدر حصولهم علت المنافع والمكاةب  بالقيم األخالقية كثيراً  ال يهتمون  ة والماليةادداري
الفساد فإن مكانتهم في المجتمع ال تتأثر قضايا ألنهم حينما يتورطون في  الشخصية؛

  .عند األفراد الذين حولهم، حيث يستطيع هؤالء إيجاد تبريرا  قوية ألخطائهمكثيرا 
 ذاتياً  مفهوماً  الوظيفة والتمسك بها لم يعد اخالقيا  أن مفهوموتشير الدراةة إلت      
 بأمس المؤةسا  اليوم اصبحت فقد به واالةتفادة منها؛ التأثير يمكن وال بالفرد يتعلف
 شأناً  يقل ال بربح ةتعود التي التميز مصادر أحد أخالقيا  الوظيفة بوصفها الت الحاجة
 الربحية والتقدم واالزدهار في أعمالها. تحقيف يف تعتمدها التي أصول المؤةسة باقي عن

 :وذا  الصلة الدراةا  العربية
 ادداري  انتشار الفساد ألةباب ةوةيولوجي تحليل ( بعنوان "3118دراةة )السالم،   

والغربية" وهدفت هذه الدراةة  الجيزة بمحافظتي ميدانية دراةة – الدولة مؤةسا  ببعض
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ملين بالمنظما  والمؤةسا  العامة المحلية في محافظتي العا معرفة درجة إلت تحديد
 وجها  انتشاره مدم حيث من الدولة اجهزة في ادداري  بالفساد الجيزة والغربية في مصر

ظهوره، اعتمد  الدراةة علت المنه  الوصفي التحليلي باةتخدام  ومجاال  محاربته،
مع البيانا  من عينة الدراةة األةلوب المسحي بالعينة، واةتخدام أداة االةتبانة لج

مؤةسا   في منتشر ادداري  الفساد مبحوث، أظهر  نتائ  الدراةة أن 186المكونة من 
 من وأن كبيرة من وجهة نظر المبحوثين، والغربية بصورة الجيزة بمحافظتي العام القطاع
 والثقافية االقتصادية بالبيئة الخاصة األةباب هي ادداري  الفساد النتشار األةباب أهم

      والسياةية. التشريعية األةباب ثم للعاملين في المؤةسا  العامة،

( بعنوان "األةباب االجتماوية واالقتصادية للفساد ادداري 3116دراةة )بشير،    
بشعبية ةبها، دراةة ميدانية علت عينة من موظفي القطاع العام بمدينة ةبها" هدفت 

لتزام الموظفين في الجهاز ادداري بمدينة ةبها باللوائح الدراةة إلت التعر  علت مدم ا
والقوانين التنظيمية التي تنظم ةير العمل، مع التركيز علت مدم انتشار الفساد ادداري 
في المؤةسا  الرةمية مثل "التسيب والرشوة والمحسوبية والوةاطة واالبتزاز والتزوير" ، 

دية التي يمكن أن تكون ةببًا مباشرًا أو غير وإبراز أهم العوامل االجتماوية واالقتصا
مباشر في تشكيل السلوك الوظيفي داخل المؤةسا  الرةمية في المجتمع الليبي، 

الدراةة أةلوب المقابلة، وأداة االةتبيان كوةيلة لجمع البيانا ، وبلغ عدد اةتخدمت 
لحكومية في موظف وموظفة تم اختيارهم من موظفي المؤةسا  ا 333العينة الدراةية 

ةباب الجهاز ادداري بمدينة ةبها، وأظهر  نتائ  هذه الدراةة أن هناك تأثير ةلبي لأل
 الموظفين مراعاةوالمتمثلة في  فساد ادداري بشعبية ةبهاعلت انتشار ال االجتماوية

، كما أن للعوامل االقتصادية فقدان المصالح المشتركة مع الزمالء، و النتماءا  القبليةل
فساد ثلة في ضعف الحالة المادية لموظفي القطاع العام تأثير ةلبي علت انتشار الالمتم
 .الرشوة والمحسوبية والوةاطة واالبتزازوالمتمثل في   ادداري 
المسببا  والعالج، دراةة تطبيقية -( بعنوان" الفساد ادداري 3111دراةة )بحر،        

الدراةة موضوع الفساد ادداري من حيث علت المستشفيا  الكبرم في قطاع غزة" تناولت 
المسببا  والعالج، كدراةة تطبيقية علت المستشفيا  الكبرم في قطاع غزة، واعتمد  
الدراةة المنه  الوصفي التحليلي واةتخدمت أداة االةتبيان لجمع البيانا  من عينة 

داخل المستشفيا   الدراةة والمتمثلة في األطباء والممرضين والفنيين وادداريين العاملين
، توصلت الدراةة إلت النتائ  التالية: أن .31في قطاع غزة، وتكونت عينة الدراةة من 
والذي انعكس علت تدني الوضع االقتصادي  الوضع االقتصادي السيئ داخل الدولة

، كما أن العوامل االجتماوية المتمثلة في ضعف من أةباب الفساد ادداري للموظفين 
تغليب المصالح ، و جرائم الفساد تووية أفراد المجتمع بخطورةتمعية في المؤةسا  المج
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من أةباب الفساد  األةريةالتنشئة وضعف أةاليب  المصالح العامة علتالشخصية 
ادداري، وأن أةاليب العالج لمشكلة الفساد ادداري داخل المستشفيا  غير فعالة من أجل 

ري، وقد أوصت الدراةة بعدة توصيا  من الفساد اددا ةدالقضاء أو التخفيف من حِ 
أهمها: تحسين المناخ السياةي واألمني داخل المجتمع، وكذلك تحسين الوضع 
االقتصادي، مع وضع قوانين وأنظمة واضحة داخل الدولة للحد من جرائم الفساد ادداري 

 فيها. 
الحكومية " ( بعنوان: "الفساد ادداري في بعض األجهزة 3111دراةة )البرادعي،     

دراةة تطبيقية علت بعض األجهزة الحكومية في جدة، هدفت الدراةة إلت التعر  علت 
أكثر أنماطد الفساد ادداري شديوعًا بين الموظفين في بعض األجهزة الحكومية، والخصائص 
التي ترافقه، وآثداره علدت األداء والكفاءة لدم الموظفين، واألةباب التي تساعد علت 

واةتخدمت أداة االةتبيان لجمع البيانا  من  المسحيواعتمد  الدراةة المنه   انتشاره.
موظف تم اختيارهم قصديا من موظفي اددارا  الحكومية في  ... البالغةعينة الدراةة 

، وقد توصلت الدراةة إلت النتائ  التالية والتي محافظة جدة في المملكة العربية السعودية
غياب عنصر الرقابة تعود  إلت داري في األجهزة الحكومية مسببا  الفساد اد :منها

الحصول والرغبة لدم بعض الموظفين في  ،للموظفين الذاتيدة، وقصور أةاليب التحفيز
أن أكثر أنماط الفساد ادداري انتشارًا داخل األجهزة بينت الدراةة و  علت المنصب الوظيفي،

وأوصت الدراةة بعدة توصيا  من أهمها:  الواةطة والمحابداة والرشوة، ، هي:الحكومية
التركيز علت الرب) بدين الواجب الديني و بين الموظفين،  تعزيز الرقابة الذاتيةب االهتمام

 بين الموظفين.  المؤةسي والوظيفي وبث أخالقيا  العمدل
( بعنوان: "الفساد ادداري: أنماطه وأةبابه وةبل مكافحته 3117دراةة )ال شيخ،      
 معرفةالدراةة إلت هذه وهدفت بناء نموذج تنظيمي في المملكة العربية السعودية"، نحو 
 مكافحة الفساد، وأةباِبِه، وةبل في المملكة العربية السعودية الفساد ادداري  أنماط
ن يالمعنيوجهة نظر ، من التي تواجه الجهود الوطنية في مكافحة الفساد معوقا وال

صحيفة  أداةاةتخدام عتمد  الدراةة علت المنه  الوصفي و ا ،بمكافحة الفساد ادداري 
، واالعتماد علت المصادر الثانوية المتوفرة عن ظاهرة والمقابلة الشخصية االةتبيان،

هو نتيجة  في المملكة العربية السعوديةالفساد ادداري  ، أننتائ  الدراةة أظهر  .الفساد
 وأن .، والسياةية، والتنظيميةوادداريةماوية، االقتصادية، واالجت من العوامل لعدد طبيعية

الوقائية لمكافحة الفساد هو تفعيل تطبيقا  وبرام  الحكومة ادلكترونية، سبل الأهم  من
 وتعزيز الرقابية االلكترونية والتي هي أحد ةبل الوقاية والعالج.
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 :الدراةا  األجنبية
ية للفساد من وجهة نظر بعنوان " العوامل المؤد ( Zahra, 2016دراةة )     

الثقافية والبيئية االجتماوية الموظفين" وتم في هذه الدراةة بحث تأثير العوامل 
والشخصية واددارية في الفساد ادداري من وجهة نظر موظفي قسم الزراعة في مدينة 

إيران. وشمل مجتمع الدراةة جميع العاملين في قسم الزراعة في مدينة بيرجند،  -بيرجند
موظف، حيث تم توزيع اةتبيان لجمع البيانا  بشكل  111لغت العينة ادحصائية وب

من العوامل  عشوائي. أظهر  النتائ  أن العوامل الثقافية والبيئية والشخصية واددارية
الفساد ادداري انتشار التنبؤ بمستوم والتي من خاللها يمكن  الرئيسة المؤدية للفساد

راتيجية في مجال مكافحة الفساد يجب مراعاة هذه العوامل. بشكل مباشر، وأنه ألي اةت
وهذا يعني أن الفساد ادداري يمكن  % ..وأظهر  نتائ  الدراةة أن معامل التفسير بلغ 

 له من خالل هذه العوامل األربعة.  المؤديةتحديد العوامل 
 –حكومية ( بعنوان "أةباب الفساد في المؤةسا  الIqbal et al, 2015دراةة )      

في الباكستان" وكان الهد  األةاةي من هذه الدراةة  -دراةة حالة منطقة باهاولنجر 
هو التعر  علت أةباب الفساد في اددارة الحكومية العاملة في منطقة باهاولنجر في 
الباكستان، واعتمد  الدراةة علت المنه  المسحي بالعينة، واةتخدام االةتبيان في جمع 

في  موظف من العاملين 311مكونة من  الموظفينعينة من الدراةة من  البيانا  لهذه
القسم ادداري والمالي في المؤةسا  الحكومية في المنطقة، أظهر  نتائ  الدراةة أن 

 تشديد العقوبا جميع متغيرا  الدراةة: المشاكل المالية الشخصية للموظفين، وعدم 
تعود  الفساد القسري  وأةباب أخرم هر انتشار مظا، و القانونية علت مرتكبي الفساد

من أهم االةباب المؤدية  لضعف االوضاع االقتصادية للعاملين في المؤةسا  الحكومية
 رتكاب جرائم الفساد.ال 

 :عن الدراةا  السابقة ما يميز الدراةة الحالية
الدراةا  السابقة المتعلقة بموضوع الدراةة الحالية، وأن بعض  تعدديتضح    
ا  السابقة كانت ذا  عالقة مباشرة بموضوع الدراةة ومتغيراتها، والبعض اآلخر الدراة

أقتصر علت دراةة العالقة بأحد متغيرا  الدراةة. ويعود السبب في ذلك إلت قلة الدراةا  
محليًا وعالميًا، وبشكل عام فإن  الفساد الوظيفيالسابقة ذا  العالقة المباشرة بموضوع 

م تركز اهتمامها بدراةة العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في الدراةا  السابقة، ل
علت وجهة  اعتمد كما تميز  الدراةة بأنها  دولة الكويت والحلول المقترحة للحد منها.

نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لما لهم من مكانة علمية وثقافية مميزة في 
تسد النقص العلمي في مجال  ةو هذه الدراةة  وعلت العموم فإن المجتمع الكويتي. 
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موضوعها تحديدًا، األمر الذي يعكس تميز الدراةة الحالية عن غيرها من الدراةا  
 السابقة.

 :الدراةة وإجراءاتها منهجية 

مدنه  المسدح االجتمداعي بالعيندة لجمدع البياندا ، وضدمن هدذا  الدراةة علت اعتمد 
ان التي تم تطبيقها علت عينة عشدوائية مدن أعضداء هيئدة المنه  تم اةتخدام أداة االةتبي

التدريس في جامعة الكويت، واةدتخدام االةداليب ادحصدائية لتحليدل إجابدا  عيندة الدراةدة 
نحو العوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي فدي المجتمدع الكدويتي والحلدول المقترحدة للحدد 

ألدبيا  والدراةا  المتعلقة بموضوعها مدن منها، وتضمنت منهجية الدراةة مسحًا مكتبيًا ل
 المصادر المتوفرة لبناء ادطار النظري للدراةة.

 :وعينتهامجتمع الدراةة 

يتألف مجتمع الدراةة من أعضاء هيئة التددريس مدن المدواطنين العداملين فدي    
م، ويعد مجتمع الدراةة كبير نسدبيا 0264/0202جامعة الكويت في الفصل الدراةي األول 

مدن  921مدن الدذكور و 895( عضدو هيئدة تددريس مدنهم 6005إذ يبلغ في مجملده نحدو )
( كلية جامعية )جامعة الكويت، 61ادناث، ومن مختلف الرتب األكاديمية، والموزعين في )

 م(.0264
االعتمداد علدت أةدلوب العيندة العشدوائية الطبقيدة تدم والختيار أفراد عيندة الدراةدة 

الدراةددة الددت فئتددين علدت أةدداس نددوع الكليددة )علميددة، إنسددانية(،  التناةدبية بتقسدديم مجتمددع
لضددمان تمثيددل مجتمددع الدراةددة، حيددث  % 00واختيددار عينددة الدراةددة مددن كددل طبقددة بواقددع 

كليا  إنسانية، وتم اختيار عيندة الدراةدة مدن أعضداء  1كليا  علمية و 62تضم الجامعة 
اتبهم خددالل عمليددة التطبيددف التددي هيئددة التدددريس فددي هددذه الكليددا  مددن المتواجدددين فددي مكدد

 أةابيع متتالية باالعتماد علت تطبيف المعادلة ادحصائية التالية: 9اةتمر  لنحو 

 
 حيث أن:

n حجم عينة الدراةة 
N  1253حجم مجتمع الدراةة الكلي ويساوي 
P  نسبة الحد األقصت للخصائص المطلوبة من مجتمع الدراةة وتساوي
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00 % 
E 2020لمسموح به ويساوي نسبة الخطأ ا 

S.D ( 40الدرجة المعيارية المقابلة لمستوم الثقة %.) 
وبناًء علت تطبيف المعادلة السابقة، تم توزيع أداة الدراةة علت  أعضاء هيئدة   

 612اةددتبانة، ومددن الكليددا  ادنسددانية  610التدددريس فددي الكليددا  العلميددة بمددا مجموعدده 
بانا  التدي تدم توزيعهدا علدت أعضداء هيئدة التددريس فدي اةتبانة، وبذلك يكون حجدم االةدت

مددن   اةددتبانة، ومددن ثددم تددم إجددراء عمليددة اةددترجاع االةددتبيانا 500الجامعددة مددا مجموعدده 
أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم، وقد بلغ عدد االةتبيانا  التي تم اةدترجاعها مدا 

 9تها للتحليل ادحصدائي وجدد أن اةتبانة، وبعد مراجعتها للتأكد من صالحي 502مجموعه 
منها غير مكتملة للبيانا ، وبذلك يكدون حجدم االةدتبيانا  النهدائي والتدي خضدعت للتحليدل 

  4500مدن مجتمدع الدراةدة الكلدي، و  % 0000اةتبانة، تشكل مدا نسدبته  561ادحصائي 
عينددة ( يوضددح التوزيددع النسددبي ل6مددن عدددد االةددتبيانا  التددي تددم توزيعهددا. والجدددول ) %

 الدراةة حسب خصائصهم الديموغرافية والوظيفية.
 (6جدول )

 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراةة حسب خصائصهم الديموغرافية والوظيفية
 النسبة المئوية % التكرار الفئا   المتغير

 الجنس
 67.72 214 ذكر

 32.28 102 أنثت

 100 316 المجموع

 الكلية
 50.63 612 كلية علمية

 49.37 601 كلية إنسانية

 100 561 المجموع

 الرتبة االكاديمية

 17.09 54 اةتاذ

 27.22 86 أةتاذ مشارك

 34.49 109 اةتاذ مساعد

 21.20 67 مدرس، محاضر

 100 316 المجموع

 الخبرة العملية "ةنة"

 21.70 69 ةنوا  0أقل من 

0 – 62 115 36.40 

66 – 60 54 17.10 

 24.80 78 60 أكثر من

 100 316 المجموع
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 :أداة الدراةة
اةتخدمت االةتبانة كأداة رئيسة نظرا لطبيعتها التي تمت من خالل المسح االجتماعي     

بغرض جمع البيانا  الميدانية من عينة الدراةة المستهدفة، وباعتبارها أكثر مالئمدة لمثدل 
هذا النوع من الدراةا  ولتحقيف أهدا  الدراةة وادجابة عن أةئلتها، وقد اتبع فدي إعدداد 

اةدة األةدس العلميدة لبنائهدا وإخضداعها الختبدارا  الصددق والثبدا  وفقدًا للخطددوا  أداة الدر 
 ادجرائية التالية:

بندددداء أداة الدراةددددة: تددددم تصددددميم االةددددتبانة انطالقددددا مددددن موضددددوع الدراةددددة وأهدددددافها -1
مثددل دراةددة  بموضددوع الدراةددةوتسدداؤالتها، ومددن خددالل االطددالع علددت األدبيددا  المتصددلة 

(، بادضددافة إلددت االةددتفادة 3113( و)العتيبددي،3113(، و)المجددالي، 3116، المخالفددي)
مددن آراء الخبددراء والمختصددين فددي موضددوع الدراةددة، وتكونددت االةددتبانة مددن ثالثددة أجددزاء 

 رئيسة وهي:
الجزء األول: البيانا  األولية: وتشمل البيانا  الشخصية والوظيفيدة لعضدو هيئدة التددريس 

 األكاديمية، الخبرة العملية.وهي: الكلية، الجنس، الرتبة 
 ( فقرة توزعت بين ثالثة محاور رئيسة هي:.6علت ) ويشملالجزء الثاني: 

المحددور األول ويتعلددف بقيدداس العوامددل ادداريددة والتنظيميددة والقانونيددة المؤديددة  -1
فدي المجتمدع الكدويتي: وقدد تضدمن هدذا المحدور علدت  لجدرائم الفسداد الدوظيفي

 ( فقرة مغلقة..1)
الثدداني ويتعلددف بقيدداس العوامددل االجتماويددة والثقافيددة المؤديددة لجددرائم  المحددور -3

( 11فددي المجتمدع الكددويتي، وقدد تضددمن هدذا المحددور علددت ) الفسداد الددوظيفي
 فقرا  مغلقة.

المحدددور الثالدددث ويتعلدددف بقيددداس العوامدددل الشخصدددية المؤديدددة لجدددرائم الفسددداد  -6
( فقددرا  11لددت )فددي المجتمددع الكددويتي، وقددد تضددمن هددذا المحددور ع الددوظيفي
 مغلقة.

الحلدول المقترحدة ( فقرة مغلقة بهد  التعر  علت أهم .1علت ) ويشملالجزء الثالث:     
 للحد من جرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي.

 :أداة الدراةة صدق وثبا 
يشددير الصدددق الظدداهري  إلددت ادطددار العددام لصدددق الصدددق الظدداهري "المحتددوم" :  -أ

اة الدراةدددة، وللحكدددم علدددت دقدددة صدددياغة الفقدددرا  ووضدددوحها وموضدددوعيتها،   المحتدددوم ألد
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وللحكم علت صدق أداة الدراةة، تم اةتخدام طريقة التحكديم للتحقدف مدن الصددق الظداهري 
( من المحكمدين مدن األةداتذة 11ألداة الدراةة، حيث تم عرض األداة بشكله األولي علت )

وكليددة العلددوم التربويددة ومددن كليددة الحقددوق مددن المتخصصددين مددن كليددة العلددوم االجتماويددة 
جامعة مؤتة ومن جامعة الكويت، وطلب مدنهم تحكديم صدالحية أداة الدراةدة للتطبيدف، مدن 
خالل تحديد شمولية الفقرا  وارتباطها بالمحاور والتعريفا  ادجرائية، ومدم مالئمة فقرا  

ظدداتهم فيمددا يتعلددف بددبعض االةددتبانة للتطبيددف، وبندداًء عليدده قددام المحكمددون بوضددع مالح
المفدداهيمو وإعددادة صددياغة بعددض األةددئلة والفقددرا ، وتددم األخددذ بددترائهم والقيددام بالتعددديال  
المقترحة في ةياق الدراةة بما يتناةب مع العالقة بين الفقرا  محل البحث، علدت أن يدتم 

 من المحكمين عليه. %81اعتماد الفقرة للتطبيف بإجماع 
 :صدق البناء-ب

من الصدق البنائي تم تطبيف االةتبانة علت عينة اةتطالوية من أفراد  للتحقف
عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراةة األةاةية،  61مجتمع الدراةة تكونت من 

طلب منهم ادجابة علت فقرا  االةتبانة، وبعد اةتعادتها تم التحقف من صدق البناء وذلك 
للمحور في  الكلية والدرجة قرا  في كل محورالف بين   Pearsonاالرتباط بحساب معامل

 (. 3الجداول )
 (0جدول )

 معامال  االرتباط بين كل فقرة من فقرا  المحور والدرجة الكلية للمحور  
العوامل اددارية 
والتنظيمية 
 والقانونية 

االجتماوية  العوامل
 والثقافية 

 العوامل الشخصية 

الحلول المقترحة 
للحد من جرائم 

 الوظيفي الفساد

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

1 **0... 1 1..3** 1 **0..1 1 1...** 
2 **0..3 2 1...** 2 **0..6 2 1..3** 
3 **0.45 3 1..3** 3 **0..1 3 1..3** 
4 **0.55 4 1..8** 4 **0..2 4 ...1 ** 
5 **0..5 5 1..1** 5 **0.64 5 1...** 
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العوامل اددارية 
والتنظيمية 
 والقانونية 

االجتماوية  العوامل
 والثقافية 

 العوامل الشخصية 

الحلول المقترحة 
للحد من جرائم 

 الوظيفي الفساد

6 **0.46 6 1..3** 6 **0.60 6 1...** 
7 **0.65 7 1..6** 7 **0.64 7 1..8** 
8 **0.54 8 1.73** 8 **0..3 8 1.68** 
9 **0.59 9 1.33** 9 **0..4 9 1..1** 
10 **0.62 10 1..1** 10 **0... 10 1...** 
11 **0.78 - - - - 11 .7.1 ** 
12 **0..6 - - - - 12 .6.1 ** 
13 **0..1 - - - - 13 .8.1 ** 
14 **0..8 - - - - 14 .3.1 ** 
15 **0.36 - - - - 15 31.1 ** 
  (0.05)دالة إحصائيا عند مستوم داللة 
بين درجا  كل فقرة من ( 0في الجدول )أظهر  النتائ  أن معامال  االرتباط الواردة     

ة األول والمتعلف بقياس العوامل اددارية والتنظيمية والقانونية المؤدية فقرا  محور الدراة
(، وللمحور 2005و  2099لجرائم الفساد الوظيفي مع الدرجة الكلية للمحور تتراوح بين )

الثاني والمتعلف بقياس العوامل االجتماوية والثقافية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي مع 
(، وللمحور الثالث والمتعلف بقياس 2050و  2092تراوح بين )الدرجة الكلية للمحور ت

العوامل الشخصية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي مع الدرجة الكلية للمحور تتراوح بين 
( أن معامال  االرتباط لفقرا  الجزء 62(، وأظهر  النتائ  في الجدول )2015و  2096)

ول المقترحة للحد من جرائم الفساد الوظيفي  الثالث من أداة الدراةة والمتعلف بقياس الحل
(، وهي معامال  ارتباط دالة إحصائيًا عند 2004و  2095مع الدرجة الكلية تتراوح بين )

 (، مما يؤكد تحقف الصدق البنائي ألداة الدراةة.2020مستوم )
 الصدق العاملي ألداة الدراةة:

امل االرتباط بين الدرجة للتحقف من الصدق العاملي ألداة الدراةة تم حساب مع
 (. 5الكلية لمحاور الجزء الثاني من أداة الدراةة مع الدرجة للمحاور في الجدول )
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 (5جدول )
 معامال  االرتباط بين محاور الدراةة والدرجة الكلية لألداة 

 معامل االرتباط محاور االةتبانة
المحور األول: العوامل اددارية والتنظيمية والقانونية 

 0.91** ؤدية لجرائم الفساد الوظيفيالم

المحور الثاني: العوامل االجتماوية والثقافية المؤدية 
 0.08** لجرائم الفساد الوظيفي

المحور الثالث: العوامل الشخصية المؤدية لجرائم الفساد 
 0.95** الوظيفي

بين درجا  كل ( 5في الجدول )أظهر  النتائ  أن معامال  االرتباط الواردة 
 2091حور من محاور الجزء الثاني من أداة الدراةة مع الدرجة لها تتراوح بين )م
(، مما يؤكد تحقف 2020( وهي معامال  ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوم )2008و

 الصدق العاملي ألداة الدراةة.
 :ثبا  أداة الدراةة 

بين فقدرا  األداة، تم التحقف من ثبا  أداة الدراةة باةتخدام طريقة االتساق الداخلي 
حيث تعتمد هذه الطريقة علت تطبيف االةتبانة علت مجموعة من أفراد مجتمع الدراةة، ثم 
حساب الثبا  باةتخدام المعادال  ادحصائية المناةبة، ومن أشهر المقداييس المسدتخدمة 

، وبعدد تطبيدف هدذا  Cronbach Alphaلقياس الثبا  الدداخلي لدألداة معامدل كرنبداخ الفدا 
الختبار علت عينة الدراةة االةتطالوية جاء  قيمة معامال  الثبا  لمحاور الدراةة كما ا

 ( 9هو مبين في الجدول )
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(9جدول )  
 معامل الثبا  )كرنباخ الفا ( للمحاور والدرجة الكلية ألداة الدراةة

عدد  المحاور 
 الفقرا 

 معامل الثبا 
 )كرونباخ ألفا(

الجزء الثاني: 
ية العوامل المؤد

لجرائم الفساد 
 الوظيفي

المحور األول: العوامل اددارية 
والتنظيمية والقانونية المؤدية 

 لجرائم الفساد الوظيفي
1. 0.873 

المحور الثاني: العوامل االجتماوية 
والثقافية المؤدية لجرائم الفساد 

 الوظيفي
11 0.866 

المحور الثالث: العوامل الشخصية 
 0.801 11 الوظيفي المؤدية لجرائم الفساد

الجزء الثالث: 
الحلول المقترحة 
للحد من جرائم 
 الفساد الوظيفي

الحلول المقترحة للحد من جرائم 
 0.889 .1 الفساد الوظيفي

 0.406 52 معامل ثبا  األداة ككل

( تمتددع أداة الدراةددة بكافددة محاورهددا بدرجددة مرتفعددة مددن 9يتضددح مددن الجدددول )
( وانحصدر  معدامال  الثبدا  20406ثبدا  الكلدي ألداة الدراةدة )الثبا ، حيث بلغ معامل ال

(. ويتضدح أن معامدل الثبدا  لفقدرا  20855- 20866للجزء الثاني مدن أداة الدراةدة بدين )
، 20889الجزء الثالث والمتعلف بالحلول المقترحة للحدد مدن جدرائم الفسداد الدوظيفي قدد بلدغ 

 ن الثبا .مما يعني تمتع أداة الدراةة بدرجة عالية م
وبناًء علت ما تقدم من نتدائ  الصددق والثبدا  وصددق المحكمدين يتضدح إمكانيدة 
 تطبيف األداة واالعتماد عليها في تطبيف الدراةة، والوثوق من النتائ  التي ةتسفر عنها.
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 األةاليب ادحصائية المستخدمة في الدراةة.
ال -1تددري  ليكدر  الخماةدي إلدت )تم تدري  مقاييس الدراةة للجزء الثاني والثالث، حسب 

أوافدف بشددة(، كمدا تدم االعتمداد علدت -.أوافدف، -.محايدد، -6ال أوافف، -3أوافف بشده، 
مقيدداس الوةدد) الحسددابي المددوزون ليعطددي تصددورًا أقددرب وأوضددح ألهميددة فقددرا  محدداور 

 د.الدراةة، مع العلم أنه تم معالجة جميع الفقرا  لجميع العناصر لتتناةف في تدرج واح
مع األخذ بعين االعتبار أن قيم المتوةطا  الحسابية التدي وصدلت إليهدا الدراةدة 

 ةيتم التعامل معها لتفسير البيانا  علت النحو التالي:
 منخفض متوة) مرتفع

 فأقل( 0055) (5015-0059) فما فوق( 5018)
إحصائيا،  وعالجت الدراةة البيانا  التي تم الحصول عليها من الدراةة الميدانية    

، حيث قام الباحث بترميز متغيرا  SPSSباةتخدام البرنام  ادحصائي للعلوم االجتماوية 
 الدراةة بطريقة واضحة، ثم إدخال البيانا  إلت البرنام .

 ولإلجابة عن أةئلة الدراةة، اةتخدمت األةاليب ادحصائية التالية: 

( وذلك Descriptive Statistic Measuresمقاييس ادحصاء الوصفي ) (6
لوصف خصائص عينة الدراةة، اعتمادًا علت التكرارا  والنسب المئوية. ولمعرفة 
 المتوةطا  الحسابية، والمتوة) الحسابي العام للفقرا  ومجاال  أداة الدراةة.

 معامل االرتباط بيرةون دجراء اختبار العالقا  االرتباطية بين مقاييس الدراةة. (0
أداة ، لقياس ثبا  مجاال  Cronbach Alphaلفا اةتخدام معامل كرنباخ ا (5

 .الدراةة

للعيندددا  المسدددتقلة لتحديدددد معنويدددة الفدددروق بدددين  (T-Test)اةددتخدام اختبدددار    (9
 المتوةطا  للمتغيرا  المصنفة لمجموعتين. 

( لتحديد معنوية الفروق One way ANOVAاألحادي )اةتخدام تحليل التباين  (0
لمصنفة إلت ثالث مجموعا  أو أكثر، أما في بين المتوةطا  حسب المتغيرا  ا

الجانب ادحصائي الةتخراج المقارنا  البعدية ةيتم االعتماد علت اختبار شافيه 
Scheffe . 
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 :ادجابة عن أةئلة الدراةة 
العوامدددل المؤديدددة لجدددرائم الفسددداد الدددوظيفي فدددي مدددا األول: أواًل: النتدددائ  المتعلقدددة بالسدددؤال 

 أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؟جهة نظر من و المجتمع الكويتي 
حسدداب المتوةدد) الحسددابي العددام واالنحددرا  المعيدداري  تددماألول  لإلجابددة عددن السددؤال    

فقدرا  علدت والترتيب دجابا  عينة الدراةة من أعضاء هيئة التددريس فدي جامعدة الكويدت 
قدد تضدمن  ي مدن أداة الدراةدةالجدزء الثدانعلمدًا بدأن  محاور الجزء الثاني من أداة الدراةة،

محاور رئيسة تقيس العوامل "اددارية والتنظيمية والقانونيدة  6موزعة علت فقرة،  .6علت 
"والعوامل االجتماويدة والثقافيدة" والعوامدل "الشخصدية" المؤديدة لجدرائم الفسداد الدوظيفي فدي 

 ( يوضح هذه النتائ . .والجدول )المجتمع الكويتي، 
(.الجدول )  

يفي في للعوامل المؤدية لجرائم الفساد الوظةطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية المتو 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويتمن وجهة نظر المجتمع الكويتي   

االنحرا   الترتيب المستوم 
 المعياري 

الوة) 
 العوامل الحسابي

 رقم
 المحور

العوامل اددارية والتنظيمية  3.800 0.70 6 مرتفع
 القانونيةو 

1 

 2 العوامل االجتماوية والثقافية 3.195 0.68 5 متوسط

 3 العوامل الشخصية  3.546 0.64 0 مرتفع

 - المستوم العام  3.515 2004 - مرتفع

( أن المستوم العام للعوامل المؤديدة لجدرائم 0يتضح من النتائ  في الجدول )    
أعضداء هيئدة التددريس فدي جامعدة نظدر مدن وجهدة الفساد الدوظيفي فدي المجتمدع الكدويتي 

الكويدددت قدددد جددداء  بمسدددتوم مرتفدددع، حيدددث بلدددغ المسدددتوم العدددام دجابدددا  عيندددة الدراةدددة 
(، أمددا علددت مسددتوم ادجابددة علددت المحدداور الفرويددة، 2004(، بددانحرا  معيدداري )50515)

ديدة فيظهر أن المحور الخاص بقياس مسدتوم العوامدل ادداريدة والتنظيميدة والقانونيدة المؤ 
لجددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع الكددويتي قددد حقددف الترتيددب األول مددن حيددث األهميددة 
النسدددبية، إذ بلدددغ المتوةددد) الحسدددابي العدددام دجابدددا  عيندددة الدراةدددة علدددت هدددذا المحدددور 

( وبمسددتوم مرتفددع، وجدداء فددي الترتيددب الثدداني محددور 2052( بددانحرا  معيدداري )50800)
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لحسدددابي دجابدددا  عيندددة الدراةدددة علدددت هدددذا المحدددور العوامدددل الشخصدددية وبلدددغ الوةددد) ا
محدور  واألخيدر( وبمسدتوم مرتفدع، وفدي الترتيدب الثالدث 2019( بانحرا  معياري )50546)

العوامددل االجتماويددة والثقافيدددة وبلددغ الوةدد) الحسدددابي دجابددا  عينددة الدراةدددة علددت هدددذا 
الحدظ أن مسدتوم ( وبمسدتوم متوةد)، ومدن الم2018( بانحرا  معياري )50195المحور )

ادجابددة علددت المحدداور قددد حققددت مسددتوم مرتفددع ومتوةدد)، ولددم يحقددف أي محددور مسددتوم 
 منخفض.

الحلدول المقترحدة للحدد مدن جدرائم الفسداد مدا : الثداني: النتائ  المتعلقة بالسدؤال ثانياً 
 أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؟من وجهة نظر الوظيفي في المجتمع الكويتي 

حساب المتوة) الحسدابي العدام واالنحدرا   تمالثاني للدراةة  عن السؤاللإلجابة 
المعيدداري والترتيددب دجابددا  عينددة الدراةددة مددن أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة الكويددت 

قددد  الجددزء الثالددث مددن أداة الدراةددةعلمددًا بددأن  فقددرا  الجددزء الثالددث مددن أداة الدراةددة،علددت 
 ضح هذه النتائ . ( يو 3فقرة، والجدول ) .1علت تضمن 

 (3الجدول )
المتوةطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية دجابا  عينة الدراةة نحو الحلول المقترحة 

 للحد من جرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي 

االنحرا   المستوم 
 المعياري 

المتوة) 
 الحلول المقترحة الحسابي

 رقم 
 الفقرة

 4.130 1.12 مرتفع

وانين والتشريعا  واألنظمة الخاصة بمكافحدة تعديل الق
الفسدداد بمدددا يتوافدددف مدددع التطدددورا  الحديثدددة فدددي بيئدددة 

 األعمال
8 

 4.100 1.09 مرتفع
ةددرعة البددت فددي قضددايا الفسدداد فددي المحدداكم وتشددديد 

 3 العقوبا  بحف مرتكبيها

 4.062 1.02 مرتفع
عدددم المحابدداة والتحيددز فددي تقددديم الفاةدددين للمحدداكم 

 5 ر عن مراكزهم االجتماوية والوظيفيةبغض النظ

 4.064 1.11 مرتفع
تعزيز دور أجهزة الرقابة الداخلية في مؤةسا  الدولة 

 1 للكشف المبكر عن قضايا الفساد 

 3.985 0.99 مرتفع
زيددادة صددالحيا  األجهددزة الرقابيددة الداخليددة والخارجيددة 

 6 في الكشف عن قضايا الفساد  
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االنحرا   المستوم 
 المعياري 

المتوة) 
 الحلول المقترحة الحسابي

 رقم 
 الفقرة

 3.947 1.16 مرتفع

اهتمددام مؤةسددا  التنشددئة االجتماويددة )األةددرة،  زيددادة
.( بالتوويددة مدن خطدورة الفسدداد المسدجد،  .المدرةدة، 

 وخلف رأي عام معارض للفساد في المجتمع.
10 

 3.884 1.13 مرتفع
تفعيل دور االعالم الرةمي في التشهير برموز الفسداد 

 7 وأصحاب النفوذ والمناصب الرفيعة 

 3.866 0.77 مرتفع

اءة العاملين في أجهزة الرقابة ومكافحة الفسداد رفع كف
بالتددددددريب والتأهيدددددل مدددددن خدددددالل الددددددورا  الخارجيدددددة 
 لالةتفادة من خبرا  الدول المتقدمة في ضب) الفساد.

12 

 3.850 1.19 مرتفع
تفعيل نظام الحكومة ادلكترونية في التعدامال  الماليدة 

 4 في المؤةسا  العامة في الدولة

 3.796 1.05 مرتفع
تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤةسا  العامدة 

 11 الوظيفي في الدولة للتقليل من فرص ارتكاب الفساد

 3.755 0.93 مرتفع

مدددنح مدددوظفي الدولدددة الحدددوافز واالمتيدددازا  الوظيفيدددة 
والترقيددة بمددا يتوافددف مددع كفدداءتهم ومددؤهالتهم العلميددة 

 وخبراتهم العملية
9 

 3.729 1.06 مرتفع
دير والتعزيددددز المعنددددوي والمددددادي للمددددواطنين فددددي التقدددد

 14 التبليغ عن حاال  الفساد في المجتمع.

 3.664 1.17 متوة)

تنسدددديف الجهددددود بددددين أجهددددزة الرقابددددة الداخليددددة فددددي 
المؤةسا  العامة والجها  الرقابية األخرم في الدولدة 

 ذا  العالقة بمكافحة الفساد
15 

 3.643 0.89 متوة)

البيروقراطيددة فددي تنفيددذ المعددامال  تبسددي) ادجددراءا  
الحكوميدددة والحصدددول علدددت الخددددما  فدددي المؤةسدددا  

 العامة في الدولة
13 

 3.564 1.08 متوة)
تعزيز دور مشاركة مؤةسا  المجتمع المدني المعنيدة 

 2 في مكافحة الفساد

 5.850 2014 مرتفع
المستوم العام للحلول المقترحة للحد من جرائم الفساد 

 - الوظيفي
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( أن المسددتوم العددام للحلددول المقترحددة للحددد مددن 1يتضددح مددن النتددائ  فددي الجدددول )       
أعضدداء هيئددة التدددريس فددي مددن وجهددة نظددر جددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع الكددويتي 

جامعة الكويدت قدد جداء  بمسدتوم مرتفدع، حيدث بلدغ المتوةد) الحسدابي العدام الةدتجابا  
راةددددة لجميددددع الفقددددرا  (، وتكشددددف 2014( بددددانحرا  معيدددداري )50850إجمددددااًل ) عينددددة الدِ 

راةة علت فقرا  هذا المحور أن  فقدرة قدد حققدت  60فقرة من أصدل  60اةتجابا  عينة الدِ 
( وقدد تبدين مدن 90650 -50529مستويا  مرتفعدة، تراوحدت األوةداط الحسدابية لهدا بدين )

لدوظيفي فدي المجتمدع الكدويتي النتائ  أن من أهم الحلول المقترحة للحد من جرائم الفساد ا
تعدددديل القدددوانين والتشدددريعا   واألنظمدددة  ( والتدددي تدددنص علدددت: "8تتمثدددل فدددي الفقدددرة رقدددم )

"، وقدد حققدت  الخاصة بمكافحدة الفسداد بمدا يتوافدف مدع التطدورا  الحديثدة فدي بيئدة العمدل
(، وفددي الترتيددب 90650هددذه الفقددرة الترتيددب األول مددن حيددث األهميددة بمتوةدد) حسددابي )

ةددرعة البددت فددي قضددايا الفسدداد فددي المحدداكم وتشددديد الثدداني، الفقددرة التددي تددنص علددت: "
(، وفي الترتيب الثالث الفقرة التدي تدنص 90600" بمتوة) حسابي )العقوبا  بحف مرتكبيها

عدم المحاباة والتحيز في تقدديم الفاةددين للمحداكم بغدض النظدر عدن مراكدزهم االجتماويدة "
(، وأوضددحت النتددائ  أن قدديم االنحرافددا  المعياريددة 90210ي )" بمتوةدد) حسددابوالوظيفيددة

دجابا  عينة الدراةدة مدن أعضداء هيئدة التددريس فدي جامعدة الكويدت نحدو فقدرا  الحلدول 
-2055المقترحة للحد مدن جدرائم الفسداد الدوظيفي فدي المجتمدع الكدويتي قدد تراوحدت بدين )

قدرا  هدذا المحدور وعددم تشدتتها، ( مما يشير إلت تركز إجابا  عيندة الدراةدة علدت ف6064
وتشير أيضا إلت تقارب إجابا  عينة الدراةدة نحدو الحلدول المقترحدة للحدد مدن الفسداد فدي 

 المجتمع الكويتي مما يدل علت ةالمة االةتدالل من ادجابا . 
 :مناقشة النتائ 

جتمع العوامل المؤدية للفساد الوظيفي في الم معرفةبشكل رئيس إلت الدراةة  هدفت    
علت  وقد عملت الدراةة لتحقيف أهدافها الكويتي وتحديد طبيعة هذه العوامل وأهميها،

علمية يمكن الخروج منها بقراءة  واضحة مؤشرا  األةئلة التي تقدم مجموعة من طرح
طبيعة هذه العوامل أهمية كبيرة تمثل معرفة أهم هذه العوامل، و جوانب عديدة عن وعملية ل

ي والعملي ديجاد الحلول الفاعلة والمناةبة للوقاية من الفساد الوظيفي علت الصعيد العلم
وكطريقة يمكن من خاللها معالجة مشكلة اجتماوية واقتصادية يعاني منها أفراد المجتمع 

 الكويتي والتي أصبحت علت درجة كبيرة من الخطورة.
ما ةيتم عرضه من ومن أجل تقديم تصور واضح لنتائ  هذه الدراةة واةتجالء أكثر ل   

نتائ ، فيجب ادشارة إلت أن العوامل االجتماوية واالقتصادية والثقافية واددارية والقانونية 
والشخصية المؤدية للفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي والتي تمثل المتغيرا  الرئيسة 
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والخدمية التي بحث فيها الدراةة الحالية قد تطور  بتطور األعمال اددارية والمالية 
وتشعبها وتعدد المسؤوليا  في مؤةسا  الدولة، وأخذ  معانيها وصورها تتوةع مع 
التطورا  التكنولوجية واالنفتاح الثقافي والتغيرا  االجتماوية والثقافية واالقتصادية التي 
أثر  علت معظم شرائح المجتمع الكويتي. فقد أظهر  النتائ  المتعلقة بالسؤال األول 

التعر  علت مستوم العوامل المؤدية للفساد الوظيفي والتي شملت "العوامل والمتضمن 
اددارية والتنظيمية والقانونية، والعوامل االجتماوية والثقافية، والعوامل الشخصية في 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أن المستوم من وجهة نظر المجتمع الكويتي 
حيث بلغ المتوة) الحسابي دجابا  عينة الدراةة  العام لهذه العوامل كان مرتفعا،

 في أو المتغير األهم الطر  بشكل واضح إلت أن هذه العوامل تمثل (، مما يشير50515)
والذي يعني هنا االنحرا  عن القواعد والقوانين المنظمة  ،انتشار الفساد الوظيفي معادلة

في الرشوة، واةتغالل النفوذ  والمتبعة في أعمال الوظيفة ويتحدد هذا الفساد ويظهر
العالقة الوظيفي والوةاطة باعتبارها أكثر مظاهر الفساد الوظيفي،  ويمكن القول أيضا أن 

عمف وتأثير ، فكلما زاد طردية عالقة هي والعوامل المؤدية له د الوظيفيالفسا انتشار بين
أن الفرص المتاحة   إذ هذه العوامل كلما كان هناك انتشار أكثر وأةرع للفساد الوظيفي،

 لالنخراط بالفساد الوظيفي تزداد إذا توافر  الظرو  والبيئا  المحبذة له.
ومن خالل اةتعراض نتائ  تحليل االةتبانة في ضوء إجابة أفراد عينة الدراةة علت     

 التالية: إلت النتائ  والمؤشرا  الحالية توصلت الدراةةفقرا  محاورها، 
" المؤدية للفساد الوظيفي اددارية والتنظيمية والقانونيةأن العوامل " أظهر  النتائ أواًل: 

( وبمستوم مرتفع، 50800حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بوة) حسابي )
واتضح من النتائ  علت مستوم الفقرا  المتعلقة بالجوانب "اددارية والتنظيمية والقانونية" 

 يفي والتي جاء  بمستوم مرتفع قد تمثلت في اةتغاللالمؤدية لجرائم الفساد الوظ
صعوبة الثغرا  في بعض القوانين واألنظمة المنظمة لألعمال، و  الدولةالموظفين في 

، الموظفينبعض اكتشا  اعمال الفساد بسبب ضعف الرقابة علت األعمال التي يقوم بها 
تقديم  عدم العدالة في، و القطاع العاممؤةسا  الشفافية والمساءلة في  وعدم تطبيف

ضعف واالجتماوية، وكذلك  للقضاء بسبب مراكزهم الوظيفية ممارةي الفسادبعض 
المجتمعية، القوانين والتشريعا  الخاصة بمحاربة الفساد وعدم مواكبتها للتغيرا  

والبروقراطية، والتحيز، وتعدد القوانين. ويالحظ من مجمل هذه النتائ  والمتعلقة بالجوانب 
دارية والتنظيمية والقانونية" المؤدية لجرائم الفساد أنها التقت وتوافقت مع العديد من "اد

الدراةا  السابقة، والتي بينت أن انتشار الفساد تعود الت عدة عوامل والتي من ضمنها 
من  ( أن3118فق) أظهر  نتائ  دراةة )السالم، العوامل "اددارية والتنظيمية والقانونية" 

 في المؤةسا  العامة في محافظتي الجيزة والغربية في مصر مل المؤدية للفسادأهم العوا
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والقانونية واددارية الضابطة للفساد والتي تمثلت  التشريعية بالبيئة الخاصة العوامل هي
في التمسك بادجراءا  البيروقراطية والروتين في أنجاز المعامال ، وعدم التزام الموظفين 

ة، وتغاضي المسئولين عن أعمال الفساد التي يقوم بها بعض الموظفين بالقوانين واألنظم
( أن أهم مسببا  الفساد 3111دراةة )البرادعي، لتحقيف أهدا  شخصية، كما أظهر  
الحكومية غياب عنصر الرقابة تعود إلت جدة محافظة ادداري بعض األجهزة الحكومية في 

ضعف أجهزة الرقابة الداخلية و الرةمية  ليةالماالتعامال  و ادجراءا  في الوضوح وقلة 
أةباب ان من ( Iqbal et al, 2015دراةة ) . واشار األموال العامةةير إنفاق علت 

القانونية  تشديد العقوبا عدم تعود إلت " الباكستان فيالفساد في المؤةسا  الحكومية 
النظرية البنائية علت وباالعتماد .   الفساد القسري انتشار مظاهر ، و علت مرتكبي الفساد

الوظيفية فإن الفساد يفسر انطالقًا من اختالل الوظائف التي تؤديها بعض األنساق 
االجتماعي الرةمي األمني، ووةائل الضب) الرقابي و الفروية في المجتمع، مثل النسف 

"اددارية والتنظيمية والقانونية" المؤدية للفساد  . فالعوامل(1.81األخرم )روشية،
 وضمانة الوظيفية، الحياة مجاال  كل تحكم التي األنظمة توافر بمدم يفي تتعلفالوظ

 أو القوة حيث من متساويا بعدا الثالثة العوامل هذه من كل ويأخذ تطبيقها، في العدالة
 أي ضعف أن عن فضال بلد، أي في انحساره أو الفساد الوظيفي انتشار مدم في الضعف

 .منه ةاالةتفاد من شأن ويقلل امل األخرم،في العو  يؤثر العوامل هذه من
أظهر  النتائ  أن "العوامل الشخصية" المؤدية للفساد الوظيفي قد جاء  بدرجة ثانيًا:  

( وبمستوم مرتفع، والتي جاء  في الترتيب 50546مرتفعة حسب أهميتها بوة) حسابي )
مل المتعلقة بالجوانب " الثاني من حيث األهمية النسبية. وبينت النتائ  أن من أهم العوا

الشخصية " المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي والتي جاء  بمستوم مرتفع فقد تمثلت في 
في  مساواتهم مع الموظفين اآلخرينمعاناة بعض الموظفين من التهميش الوظيفي وعدم 

المالية  ، وطمع بعض الموظفين في الحصول علت المبالغالترقيا  والحوافز المقدمة
بعض ، وقناعة لموظفين لتسهيل معامالتهمبعض ارة التي يقدمها المتعاملون لالكبي

الموظفين بصعوبة وعدم قدرة الجها  الرقابية علت ضب)  أعمال الفساد التي يقومون 
حب الظهور ، وكذلك مدعومين من قبل اشخاص أو جها  متنفذه في الدولة، وأنهم بها

. أما العوامل ذوي األوضاع االقتصادية المرتفعة اآلخرين منوالتباهي والتقليد للموظفين 
الشخصية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي والتي جاء  بمستوم متوة) فقد تمثلت في 

الوظيفي،  لدم بعض الموظفين كعامل ردع من القيام بأعمال الفساد الوازع الدينيضعف 
يجب اةتثماره نظر بعض الموظفين إلت المنصب الوظيفي كمشروع اقتصادي وكذلك 

قلة رواتب العاملين بالقطاع العام وعدم القدرة علت ، واخيرًا والحصول علت أكبر عائد منه
 (3111دراةة )بحر،وتوافقت النتائ  مع  .دفع االلتزاما  والمتطلبا  المالية المطلوبة
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بين الموظفين في عدم المساواة التي أشار  إلت أن العوامل الشخصية المتمثلة في 
من أةباب الفساد في  المصالح العامة علتتغليب المصالح الشخصية و الترقيا  افز و الحو 

غياب التي أظهر  أن  (3111دراةة )البرادعي، ، كما وتوافقت النتائ  مع قطاع غزة
مسببا  الفساد ادداري في من  ، وقصور أةاليب التحفيزللموظفين عنصر الرقابة الذاتيدة
دراةة كما أشار  ة جدة بالمملكة العربية السعودية، في محافظ األجهزة الحكومية

(Zahra, 2016أن العوامل ) والتي من  من العوامل الرئيسة المؤدية للفساد الشخصية
. وتبعًا لنظرية النشاط الفساد ادداري بشكل مباشرانتشار التنبؤ بمستوم خاللها يمكن 

 ليتشكرائم الفساد الوظيفي بمستوم الرتيب أو الروتيني تتأثر العوامل المؤدية الرتكاب ج
ادرادة ادجرامية لألفراد لممارةة أعمال الفساد فإنه يمكن الحد من العوامل الشخصية 

زيادة الوعي بخطورة ارتكاب خالل  المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في دولة الكويت من
الرتكاب  شخصيةال من الفرص يقللفمن شأن ذلك أن الموظفين لجرائم الفساد الوظيفي، 

 ومدم وعيهم بالموظفين ترتب) الفردية . فالعواملإلت حد كبير جرائم الفساد الوظيفي
 ومدم بيئتهم ضمن وةائل التنشئة االجتماوية، في تلقوها التي التربية ونوع ووالئهم،

 حقوقهم. وضمان وويشهم، كرامتهم يكفل ما إلت األفراد واطمئنان العدالة، توافر
ر  النتائ  أن "العوامل االجتماوية والثقافية " المؤدية للفساد الوظيفي قد أظهثالثًا: 

(، والتي جاء  في الترتيب 50195جاء  بدرجة متوةطة حسب أهميتها بوة) حسابي )
الثالث من حيث األهمية النسبية. وبينت النتائ  أن من أهم العوامل المتعلقة بالجوانب " 

ة لجرائم الفساد الوظيفي والتي جاء  بمستوم مرتفع قد االجتماوية والثقافية " المؤدي
من فقدان المصالح المشتركة مع الزمالء في بيئة تمثلت في خو  بعض الموظفين 

ليست العامة بأنها   الوظيفةالت  ، كذلك نظرة بعض العاملين في مؤةسة الدولةالعمل
 مراعاةدود المالي، و بمستوم الوظائف واألعمال الخاصة والحرة في األجور وحجم المر 

ومسايرة متطلبا  العالقا  االجتماوية لألهل ، النتماءا  القبليةل بعض الموظفين
، أما االجتماوية والثقافية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي واألصدقاء وللزمالء في العمل

فقدان الوضع االجتماعي عدم  علت والتي جاء  بمستوم متوة)  فقد تمثلت في الحرص
الالمباالة وادهمال بمتطلبا  ، و فترة الخدمة "التقاعد" انتهاءقتصادي للموظفين بعد واال

ضعف دور ، وكذلك العمل بسبب كثرة االرتباطا  االجتماوية والشخصية للموظفين
الثقافة ، واخيرا المؤةسا  المجتمعية في التووية بجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع

بعض أشكال الفساد وبشكل خاص الوةاطة والمحسوبية  المجتمعية المشجعة لممارةة
األةباب التي هدفت الت تقصي ( 3116دراةة )بشير، توافقت النتائ  مع والمحاباة. و 

أن من أهم في اليمن التي بينت  االجتماوية واالقتصادية للفساد ادداري بشعبية ةبها
 داري كان بسبب مراعاةالتي أد  إلت الفساد اد االجتماوية واالقتصادية األةباب

المصالح المشتركة  ، والحرص علت ديمومةالنتماءا  القبليةل الموظفين في القطاع العام
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، كما أن ضعف الحالة المادية لموظفي القطاع العام من األةباب االقتصادية مع الزمالء
ي هذا . وفالرشوة والمحسوبية والوةاطة واالبتزازوالمتمثل في  فساد ادداري النتشار ال
أن الفساد أحد النشاطا  التي تؤدي إلت تحقيف رغبا    Mertonيرم "ميرتون"ادطار 

واشباع حاجا  جماعا  معينة من األفراد داخل المجتمع، مثل مجتمع الموظفين في 
النظرية البنائية الوظيفية أن الظواهر االجتماوية في المجتمع ومنها وتشير ، الدولة

ة داخل النسف العام، والتي تتمثل في دعم التماةك االجتماعي جريمة الفساد تؤدي وظيف
بين أفراد المجتمع، وذلك عندما يتضامن أفراد المجتمع في مواجهة هذه المشكلة والتصدي 

وباالعتماد علت هذه النظرية فإن الفساد يفسر انطالقًا من اختالل ، لها علت كافة الصعد
ونسف التعليم ووةائل  ، ف التنشئة االجتماويةأو نس وظيفة النسف االجتماعي والثقافي

، (1.81)روشية، ، ولذلك يحب أن تتضافر كافة الجهود في مكافحة الفسادالضب) األخرم 
والثقافية الرتكاب جرائم  وتبعًا لنظرية النشاط الرتيب أو الروتيني تتأثر العوامل االجتماوية
 المجتمعية سياةا نفيذ الالفساد الوظيفي بمستوم الضب) غير الرةمي ومستوم ت

فإنه يمكن الحد من العوامل االجتماوية والثقافية المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي  الوقائية
 زيادة دور المؤةسا  المجتمعية والتعليمية في توويةخالل  في دولة الكويت من

 وظيفيانتشار جرائم الفساد المن  يقلل الموظفين من خطورة جرائم الفساد الوظيفي، مما
أن العوامل االجتماوية المتمثلة  (3111دراةة )بحر،وتوافقت النتائ  مع ، إلت حد كبير

تغليب المصالح ، و المؤةسا  المجتمعية في التووية بجرائم الفسادفي ضعف دور 
من أةباب الفساد  األةريةالتنشئة وضعف أةاليب  المصالح العامة علتالشخصية 

التي هدفت الت معرفة ( Iqbal et al, 2015)   مع دراةة ، كما وتوافقت النتائ ادداري 
وبينت الدراةة أن االوضاع  أةباب الفساد في المؤةسا  الحكومية في الباكستان

رتكاب جرائم من االةباب المؤدية ال  االقتصادية المتدنية للعاملين في المؤةسا  الحكومية
 ( أن العوامل  Zahra, 2016دراةة )كما أشار   .في المؤةسا  الحكومية الفساد

التنبؤ والتي من خاللها يمكن  من العوامل الرئيسة المؤدية للفسادالثقافية و  االجتماوية
 .الفساد ادداري انتشار بمستوم 
أظهر  النتائ  أن المستوم العام للحلول المقترحة للحد من جرائم الفساد الوظيفي رابعًا: 

هيئة التدريس في جامعة الكويت قد جاء   أعضاءمن وجهة نظر في المجتمع الكويتي 
راةة لجميع  بمستوم مرتفع، حيث بلغ المتوة) الحسابي العام الةتجابا  عينة الدِ 

(. وتعكس هذه النتائ  مستوم مرتفع للحلول المقترحة للحد .6.87الفقرا  إجمااًل )
اء هيئة والوقاية من جرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي من وجهة نظر أعض

التدريس في جامعة الكويت،  وبينت النتائ  أن من أهم الحلول المقترحة للحد من جرائم 
تعديل القوانين والتشريعا   الفساد الوظيفي والتي جاء  بمستوم مرتفع تتمثل في 
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األعمال، واألنظمة الخاصة بمكافحة الفساد بما يتوافف مع التطورا  الحديثة في بيئة 
تقديم ، و ي قضايا الفساد في المحاكم وتشديد العقوبا  بحف مرتكبيهاف السريع البتو 

بغض النظر عن مراكزهم االجتماوية بدون تحيز أو محاباة و الفاةدين للمحاكم 
تعزيز دور أجهزة الرقابة الداخلية في مؤةسا  الدولة ، وزيادة صالحيا  و والوظيفية

ةسا  التنشئة االجتماوية )األةرة، زيادة اهتمام مؤ ، و للكشف المبكر عن قضايا الفساد
المدرةة، المسجد، ..( بالتووية من خطورة الفساد وخلف رأي عام معارض للفساد في 

تفعيل دور االعالم الرةمي في التشهير برموز الفساد وأصحاب النفوذ ، و المجتمع
ريب رفع كفاءة العاملين في أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالتد، و والمناصب الرفيعة

والتأهيل من خالل الدورا  الخارجية لالةتفادة من خبرا  الدول المتقدمة في ضب) 
تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤةسا  العامة في الدولة للتقليل من ، و الفساد

منح موظفي الدولة الحوافز واالمتيازا  الوظيفية والترقية الوظيفي، و  فرص ارتكاب الفساد
التقدير والتعزيز المعنوي ، و فاءتهم ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم العمليةبما يتوافف مع ك

. أما الحلول المقترحة للحد والمادي للمواطنين في التبليغ عن حاال  الفساد في المجتمع
تنسيف والوقاية من جرائم الفساد الوظيفي والتي جاء  بمستوم متوة) فقد تمثلت في 

خلية في المؤةسا  العامة والجها  الرقابية األخرم في الجهود بين أجهزة الرقابة الدا
تبسي) ادجراءا  البيروقراطية في تنفيذ المعامال  ، و الدولة ذا  العالقة بمكافحة الفساد

تعزيز دور مشاركة ، و الحكومية والحصول علت الخدما  في المؤةسا  العامة في الدولة
 فقد. وبادشارة للنتائ  السابقة ادمؤةسا  المجتمع المدني المعنية في مكافحة الفس

أن محاربة الفساد في دولة الكويت والحد منه ال يتم بدعوا  إصالحية  الواضحأصبح من 
متعددة تعتمد علت أةاليب ، بل يحتاج إلت إجراءا  شاملة و تفاقم حاال  الفسادفي ظل 
التنظير  تشخص المشكلة بشكل متكامل وتضع حلول واضحة لها بعيدًا عن عمل ةياةا 

الرقابية الخارجية والداخلية في  األجهزةوالحلول اآلنية، إضافة إلت تكاتف جهود 
بعيدا عن بها  ممؤةسا  الدولة من أجل تحقيف تنمية شاملة في مؤةسا  الدولة تنأ

الفساد بكافة أشكاله. ولدولة الكويت تجارب غنية في هذا المجال، إذ شاركت دولة الكويت 
لقاءا  والمؤتمرا  العالمية الخاصة بمكافحة الفساد، كما صادقت الكويت في العديد من ال

وتوافقت النتائ  السابقة مع (، UNCACعلت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )
 األةاليب من أن( 3118، السالمدراةة )العديد من الدراةا  السابقة، فقد أشار  

 تدريب والغربية في مصر تتمثل في الجيزة تيادداري بمحافظ الفساد لمواجهة العالجية
 وزيادة الموضووية، بالعدالة والتزامهم اددارية، كفاءتهم ورفع النزاهة علت العاملين
جرائم  يرتكب من علت العقوبا  وتشديد العاملين، حاجا  اشباع أجل من والحوافز األجور
ت أهمية العوامل الوقائية للحد نظرية النشاط الرتيب تؤكد عل وفي هذا ادطار فإن .الفساد

تشديد أةلوب الرقابة الداخلية والخارجية علت أعمال خالل  من جرائم الفساد من
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ل ادرادة يتشك يحد من ارتكاب جرائم الفساد الوظيفي، ومنعفمن شأن ذلك أن الموظفين، 
ئية وباالعتماد علت النظرية البنالدم الموظفين لممارةة أعمال الفساد.  ادجرامية

 األنساق الفروية في المجتمعه يمكن الحد من الفساد من خالل تكامل دور الوظيفية فإن
حيث تفسر هذه النظرية الفساد علت أةاس انحرا  أو اختالل ، للحد ومكافحة الفساد

 ،مثل النسف األمني، أو نسف التنشئة االجتماويةدور أحد أنساق المجتمع الفروية 
كما توافقت النتائ  مع دراةة )آل شيخ،  لفساد.لب) األخرم ونسف التعليم ووةائل الض

الوقائية لمكافحة الفساد هو تفعيل سبل الأهم  ( التي أشار  نتائجها إلت أن من3117
تطبيقا  وبرام  الحكومة ادلكترونية في حصول المواطنين علت الخدما  التي تقدمها 

 .المؤةسا  الحكومية، وتعزيز الرقابية االلكترونية
:التوصيا   
العمدددل علدددت تحدددديث القدددوانين  توصدددي الدراةدددة بنددداًء علدددت نتائجهدددا بمدددا يلدددي:          

اةتغالل البعض للثغدرا  فدي والتشريعا  الضابطة للفساد الوظيفي ومراجعتها دوريًا لتالفي 
جدرائم الفسداد الدوظيفي بعض القوانين واألنظمة المنظمة لألعمال بهد  الحدد والوقايدة مدن 

 .مجتمع الكويتيفي ال

الشددفافية والمسدداءلة مبداد   والتفتديش وتطبيددف الرقابددة توجيده العنايددة نحدو زيددادة .1
ادداريدددة والتنظيميدددة للحدددد والوقايدددة مدددن العوامدددل القطددداع العدددام مؤةسدددا  فدددي 

 .المؤدية لجرائم الفساد الوظيفي في المجتمع الكويتي
ظيفي، والعمددل علددت الددو  الفسدداد المتددورطين فددي جددرائمةددن عقوبددا  رادعددة بحددف   .2

تسريع إجراءا  المحاكمة والبت في هذه القضايا ونشر األحكدام الصدادرة بحقهدم 
 .في وةائل االعالم المختلفة

التوويدة في ذا  العالقة  المؤةسا  المجتمعيةو  الرقابيةالتعاون بين المؤةسا   .3
الثقافددة المجتمعيددة الكددويتي، ومناهضددة  بجددرائم الفسدداد الددوظيفي فددي المجتمددع

المشددجعة لممارةددة بعددض أشددكال الفسدداد وبشددكل خدداص الوةدداطة والمحسددوبية 
 .والمحاباة

 فددي بيئددة العمددل للمددوظفين المقدمددة واالمتيددازا  المسدداواة فددي الترقيددا  والحددوافز  .4
لتوثيدددف عالقددددتهم وحدددبهم للعمددددل وتغليدددبهم للمصددددلحة العامدددة علددددت المصددددالح 

 .الشخصية

بأنمددداط الفسددداد  المختلفدددة دعدددالماعبدددر وةدددائل  وتوعويدددةطدددرح بدددرام  تثقيفيدددة  .5
والتددي يمكددن أن تددؤدي  هددااآلثددار االقتصددادية واالجتماويددة المترتبددة عنالددوظيفي و 

 إلت خفض الميول وفرص ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع الكويتي.
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 رفع مستوم كفاءة الموظفين في المؤةسا  العامة بالثقافة ادلكترونية .6
دريبية متخصصة في تنفيذ أعمال الحكومة من خالل توفير دورا  تالحديثة 

ادلكترونية لمواكبة التقدم المتسارع في مجال اةتخدام الحاةوب في 
 المؤةسا  العامة في دولة الكويت.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية-أ

، دار .( لسان العرب، ط.311ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )
 صادر، بيرو ، لبنان.
( أخالقيا  العمل في الجهاز الحكومي، مدخل لضمان 3111أبو بكر، مصطفت محمود )

جودة االصالح ادداري ومنع حسيبا  الفساد في الجهاز الحكومي، الدار 
 الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو ، لبنان.

، الكويت ( إحصائية الخصائص االقتصادية للسكان في.311اددارة المركزية لإلحصاء، )
 الكويت، دولة الكويت.

( الضواب) األخالقية والفساد ادداري في المؤةسا  العالمية 3113األصفر، أحمد)
 ص، ص 63العدد ، 13والمحلية، العربية للدراةا  األمنية والتدريس، المجلد 

 المملكة العربية السعودية. ،، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض631-.63
( الفساد ادداري: أنماطه وأةبابه وةبل 3117لد عبد الرحمن بن حسن. )آل الشيخ، خا

مكافحته "نحو بناء نموذج تنظيمي" دراةة تطبيقية علت المدانين بممارةته 
منشورة، والمعنيين بمكافحته في المملكة العربية السعودية، رةالة ماجستير غير 

 ة العربية السعودية.المملك، األمنية، الرياض العربية للعلومنايف  جامعة
المسببا  والعالج، دراةة تطبيقية علت -( الفساد ادداري 3111بحر، يوةف )

، العدد 16المستشفيا  الكبرم في قطاع غزة، مجلة جامعة األزهر بغزة، المجلد 
 ، الجامعة ادةالمية، غزة، فلسطين.3

دراةة تطبيقية علت ( الفساد ادداري في بعض األجهزة الحكومية "3111البرادعي، مها )
بعض األجهزة الحكومية في جدة، رةالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك 

 عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية. 
( األةباب االجتماوية واالقتصادية للفساد ادداري بشعبية 3116بشير، أحمد علي )

مدينة ةبها، رةالة ةبها، دراةة ميدانية علت عينة من موظفي القطاع العام ب
 ماجستير غير منشورة، جامعة ةبها، ليبيا.

( الفساد االقتصادي أنواعه أةبابه، آثاره وعالجه، المؤتمر .311بن حاةن، عبد هللا )
 مكة ألمكرمة، السعودية. القرم العالمي الثالث لالقتصاد االةالمي، جامعة أم 
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الهيئا  الرقابية في مكافحتها، ( ظاهرة الفساد ادداري ودور .311جبار، عمر أحمد )
 الحديثة للكتاب، بيرو ، لبنان. ؤةسةالم

( تأثير الرقابة والشفافية اددارية في مكافحة الفساد بالمناطف 3117الديحاني، ةلطان )
( العدد 1.الدولة للبحوث والتربية، المجلد ) المجلةاالقليمية في دولة الكويت، 

 العربية المتحدة.مارا  جامعة اد 311-136( ص.ص 3)
( الفساد ادداري في الوظيفة العامة، مركز الكتاب األكاديمي، .311راضي، مازن ليلو )

 عمان، االردن.
الجوهري، وأحمد  ترجمة محمد( دراةة ألعمال تالكو  بارةونز، 1.81روشية، جي )

 زايد، دار المعار ، القاهرة، مصر.
ائم االقتصادية، المكتب العربي للمعار ، ( نشأة وتطور الجر .311ريهام، عبد المنعم )

 القاهرة، مصر.
الفساد ادداري ببعض انتشار ألةباب  ( تحليل ةوةيولوجي3118السالم، مرةي السيد )

دراةة ميدانية بمحافظتي الجيزة والغربية، مجلة كلية التربية،  –مؤةسا  الدولة 
 – 711، ص ص 3118، أكتوبر لسنة 3، ج 181جامعة األزهر، العدد 

7.7. 
( العالقة بين تدني مستوم المعيشة 3111كثم الصرايرة )أصفاء الدين، ابراهيم و 

 ، ةلطنة عمان.87العدد  36للموظفين والفساد ادداري، مجلة ادداري، السنة 
( "درجة تطبيف الشفافية والمساءلة اددارية للحد من ظاهرة الفساد 2009العتيبي، أحمد )

الحكومية في الكويت، رةالة ماجستير غير منشورة، جامعة ادداري في األجهزة 
 .الكويت

هيئة التدريس ألةباب ومظاهر  أعضاء( تصورا  3118العجمي، ةعد محمد منيف )
كاديمي في جامعا  الكويت وةبل التغلب عليها، رةالة الفساد في الوة) األ 

 .ردنماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األ 
( انعكاةا  الفساد علت التنمية االقتصادية، دراةة .311لد ويادة نزال )عليما ، خا

 غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر. دكتوراهحالة األردن، رةالة 
(، ةيكولوجية الفساد والمفسدون، رؤية اجتماوية اقتصادية .311غانم، حسين محمد )

 ة، مصر.قانونيه، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االةكندري
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(، الفساد ادداري وجرائم إةاءة اةتعمال السلطة الوظيفية في .311فرحا ، محمد علي)
 .، مصرالقاهرة ،مصر، المنظمة العربية للتنمية اددارية

(، السيطرة علت الفساد، ترجمة د. علي حسن حجاج، مراجعة 3117كليتجارد، روبر )
 دن.، دار البشير، عمان، األر .فاروق جراز، الطبعة 

دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد ادداري والمالي ( 3113المجالي، ةميح )
في القطاع العام في األردن من وجهة نظر أعضاء مجلس األمة األردني، رةالة 

  دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.
في مواجهة الفساد،  الحكومة( أخالقيا  األعمال ""دور .311المحسن، توفيف محمد )

 الدار العربية للعلوم، الزقازيف، مصر.
( دور الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاةبة في 3116المخالفي، نجيب طاهر )

دراةة تطبيقية، رةالة دكتوراه غير منشورة، –كشف الفساد المالي وادداري 
 جامعة دمشف، دمشف، ةوريا.

اةة حالة الفساد في الدول النامية، متاح علت ( در .311منظمة الشفافية الدولية )
 http://www.Transparency.or الموقع ادلكتروني:

( الفساد ادداري مظاهرة وأةبابه ومدخل الرقابة الحكومية 3118المهايني، محمد خالد )
 .77-8، ص ص3118ديسمبر  .مجلة رماح العدد  ،في مكافحه

اةي لمجتمعا  متغيرة، ترجمة ةمية فلو، دار ( النظام السي.311هانتنغتون، صموئيل )
 الساقي، بيرو ، لبنان.

( الفساد ادداري والمالي: األةباب والنتائ  وطرق العالج، 3113اليوةف، يوةف خليفة )
 ، جامعة الكويت، الكويت.3، العدد61مجلة العلوم االجتماوية، المجلد
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