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 امللخص :

ترفض وتحـر , وبالرغـ مف الجيود المبذولة لمكافحة في الوقت الذي تنتقد فيو سموكيات ) الفساد ( و     
 الفساد إال إف مظاىره الزالت تنتشر في العراؽ . 

ىميتو مف كونو يمثؿ محاولة لمعرفة التناقض في التعامؿ مع مظاىر الفساد ) أي أويستمد البحث الحالي    
 . رستيا عمى المستوى الواقعي (رفضيا عمى مستوى نصوص الديف والقانوف والعرؼ االجتماعي , وشيوع مما

ستطالعيًا , استخدـ فيو الباحثاف منيج المسح االجتماعي , عبر إعداد اويعد البحث الحالي بحثًا     
 .( مقاواًل في مدينة الديوانية  93مف )  ةمكون ةستبياف تـ توزيعيا عمى عينة قصدياستمارة ا

 

 ػُـبصـز انجحث:  املجحث األول
 ذه العناصر ما يأتي: وقد تضمنت ى   
ىالبحث    ىمذكلة تصدى البحث ألطروحة ي :ىأواًل:

, وىي تبدو في غاية األىمية وفقًا لمظروؼ الراىنة
. ذلؾ أف التناقض الذي ُتعامؿ بو ظاىرة الفساد

تنتقد ويوجو المـو لمقائميف بيا, )الفساد( سموكيات 
غالبية  وحجج عدة, ليس أقميا أننا مجتمع ذب

ف الفساد يعطؿ الفساد وسموكياتو, وأ مسممة ترفض
ما إلى ذلؾ مف األسباب التي تحّرـ عجمة اإلعمار, و 

 ىذا مف جية. وتمنع ممارسة الفساد, 
 ت مظاىر الفساد تشيعومف الجية األخرى فال زال   

في العراؽ, بحيث أنو يسجؿ مرتبة متقدمة وفقًا 
لمتقارير الدولية بيذا الشأف )الثاني عمى المستوى 
العربي والرابع عالميًا لمسنة السابعة عمى التوالي 

والسؤاؿ وفقًا لتقرير منظمة الشفافية العالمية(. 
لماذا التناقض في التعامؿ مع مظاىر  :الميـ ىو

أي رفضيا عمى مستوى نصوص الديف  ؛ الفساد
والقانوف والعرؼ االجتماعي, وشيوع ممارستيا عمى 

 خرى الميمة, وىي:ألا سئمةواأل. ؟  المستوى الواقعي
ما الذي يجعؿ العراؽ محماًل بكؿ ىذا القدر مف 

ىؿ أف الفساد ظاىرة ال يمكف الحد منيا أو و الفساد ؟ 
 القضاء عمييا, أو تقميصيا عمى أقؿ تقدير ؟ 

ىذه األسئمة وغيرىا سيحاوؿ الباحثاف اإلجابة    
 عمييا في ثنايا البحث.
ى:ىىثانوًا:ىهدفاىالبحث

 تعّرؼ اآلتي:إلى لحالي ييدؼ البحث ا
 ظاىرة الفساد. وظائؼ( 1
 منيا. ظاىرة الفساد في العراؽ وآليات الحد   أبعاد( 2
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 ىي:البحث الحالي  ومفاىيـ:ىالمفاهومثالثًا:ىتحدودى
معاٍف  ةتوجد في األقؿ ثالث :Function( الىظيفة 1

 لمفيـو )وظيفة(, ىي كاآلتي:
قبؿ كؿ  المفيـو العاـ: إذ يدؿ تعبير )وظيفة( - أ

شيء عمى )حرفة( أو )مينة( أو )شغؿ( أو 
)عمؿ( أو )مركز( الفرد أو مجموعة األفراد, 
أو منظمة ما. وبمعنى مقارب لما تقدـ, يدؿ 
تعبير )وظيفة( عمى )مجموعة ميمات تقع 

ركزًا ما(,.. عمى عاتؽ الفرد الذي يشغؿ م
نًا ييمؿ في ف فال إوبيذا المعنى يقاؿ 
المياـ المرتبطة  كؿ   وظيفتو, إذا لـ يؤد  
 بالمركز الذي يشغمو.

المفيـو الرياضي: ففي عمـ الرياضيات  - ب
يستعمؿ مفيـو وظيفة ليقصد بو العالقة 
القائمة ما بيف عنصريف أو أكثر, بحيث أف 
كؿ تغير يحدث لعنصر منيا يؤدي إلى 
حدوث تغير في العناصر األخرى ويجرىا إلى 

تغير في  أيفأف تتكيؼ وفقًا لذلؾ التغير. 
 ,)س( البد أف يسبب تغيرًا مماثاًل في )ص(

فالمعنى الرياضي لمفيـو )وظيفة( يشير إلى 
 الترابط والتكامؿ.

المفيـو األنثروبولوجي: مشتؽ مف  - ت
البايولوجيا )عمـ الحياة(, فيو يشير إلى أنو 
كما توجد وظائؼ البد منيا لديمومة وحيوية 

أو  الكائف الحي, كوظيفة التنفس أو اليضـ
التبوؿ أو غيرىا مف الوظائؼ, كذلؾ توجد 
وظائؼ تسيـ في تنظيـ وبقاء المجتمع 
وديمومتو, أي إف المجتمع يماثؿ الكائف 
العضوي أو الحي. وبمقتضاه يدؿ تعبير 
)وظيفة( عمى )المساىمة التي يقدميا 

العضو أو المنظمة أو المؤسسة االجتماعية 
ساس إلى المجتمع أو النسؽ الكمي(. وعمى أ

ىذه الفكرة قامت المدرسة )الوظيفية/البنائية( 
 في العموـ االجتماعية ومنيا السوسيولوجيا.

, يمكف تعريؼ الوظيفة االجتماعية مف  عميو   
وجية نظر عمـ االجتماع بأنيا )كؿ نشاط متكرر في 
الحياة االجتماعية وفقًا لمساىمتو في وجود وديمومة 

فإف كؿ نشاط أو  البنى االجتماعية. وبمعنًى آخر
 . (1)سموؾ اجتماعي متكرر ىو وظيفي(

فالوظيفة االجتماعية تكوف دائمًا استجابًة إلشباع    
حاجات تديـ حياة األفراد والجماعات والمجتمع, سواء 

 ـحاجات بالوجود الطبيعي لألفراد أتعمقت ىذه ال
 تعمقت بقيـ ثقافية تتواجد داخؿ النسؽ االجتماعي.

الـ االجتماع األمريكي روبرت ؾ. ليذا يرى ع    
Robert K. Merton (1911-1989 )ميرتوف 

أف الوظيفة االجتماعية ىي )نتيجة موضوعية لظاىرة 
اجتماعية يممسيا األفراد والجماعات(. وبيذا الشأف 

 Manifestبيف الوظائؼ الظاىرة  يميز ميرتوف ما
Function  والوظائؼ الكامنة أو المستترة أو غير

 . Latent Functionقعة متو ال
والوظيفة الظاىرة ىي نتيجة متوقعة لمنسؽ الذي     

توجد فيو, وعادة ما تكوف مقصودًة ومفيومة 
ومعترفًا بيا مف قبؿ األشخاص الذيف يقوموف بيا, 

 . (2)فيي نتيجة مطموبة مف قبؿ األفراد أو الجماعة
أما الوظيفة الكامنة فيي الوظيفة غير المتوقعة     
ر المقصودة مف قبؿ األفراد الذيف يؤدونيا أو مف وغي

قبؿ الجماعة التي تمارسيا, وتكوف غير مدركة أو 
 .(3)غير مفيومة مف قبؿ األفراد أو الجماعة نفسيا

كما أف الوظائؼ أو النشاطات االجتماعية,     
بحسب ميرتوف, تكوف بنوعيف وذلؾ وفقًا لمساعدتيا 
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وتمؾ التي و, النسؽ االجتماعي ومحافظتيا عمي
  : تسبب اختاللو واضطرابو

 . Eufunctions: وظائؼ بّناءة النوع األوؿ
: الوظائؼ اليدامة )أو معوقات الوظائؼ( النوع الثاني

Dysfunctions. 
 :Corruptionالفشاد  (2      

ليس ىناؾ تعريؼ محدد لمفساد بالمعنى الذي      
. لكف  ت لما كانيستخدـ فيو ىذا المصطمح اليـو

ظاىرة الفساد قد حظيت في اآلونة األخيرة باىتماـ 
الباحثيف في مختمؼ االختصاصات اإلنسانية, وكذلؾ 

غير أف  تـ تعريفو وفقًا لبعض المنظمات العالمية.
البحث سيركز عمى التعريؼ القانوني والسوسيولوجي 

 كما يأتي:لمفساد, و 
 تركزت تعريفات خبراء  في عمـ القانوف :

أف الفساد يعد اختراقًا لمنظـ القانوف عمى 
. فالبحوث تعد الفساد انحرافًا عف  القانونية

ناؾ شبو ى, و  االلتزاـ بالقواعد القانونية
إجماع عمى أف لمفساد أثرًا مدمرًا عمى حكـ 

 .(4)القانوف والسيما عندما يطاؿ القضاء
وعمى الرغـ مف أننا ال نستطيع أف نقوؿ: إف 

خارج عف القانوف تعبير فساد يعادؿ تعبير )
مثاًل(, فإف مرتكب الفساد )أي الفاسد( ىو 
خارج عف القانوف فعاًل, لكف الوصؼ في 
العادة ال يطابؽ الموصوؼ بدقة. وبشكؿ ما, 
اتجو تعبير الفساد إلى الذيف يستغموف 
المواقع, ويتمقوف الرشاوى لتجاوز القوانيف 
وخدمة المصالح الشخصية عمى حساب 

ختصر فإف أقرب تعبير . وبشكؿ م العامة
   .(5)لمفساد ىو السرقة, والفاسدوف لصوص

 في عمـ االجتماع: حاوؿ المختصوف في عمـ 

االجتماع التأكيد عمى أف الفساد ىو )عالقة 
اجتماعية( تتمثؿ في انتياؾ قواعد السموؾ 

. (6)االجتماعي التي تتعمؽ بالمصمحة العامة
إذ ذىب عدد مف عمماء االجتماع إلى أف 

, إنما  االنحرافيصور المختمفة مف السموؾ ال
تنجـ عف عدـ القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ 

 بالوسائؿ المشروعة.
 سوء (7)في تقرير منظمة الشفافية العالمية :

استعماؿ الوظيفة في القطاع العاـ مف أجؿ 
 . (8)تحقيؽ مكاسب شخصية"

الفساد  افيعرف يفوبنػاًء عمى ما سبؽ, فإف الباحث   
في القطاع  -تي: ))ىو سوء استعماؿ الوظيفة بما يأ

مف أجؿ تحقيؽ مكاسب  -العاـ أو الخاص 
 شخصية((.

وعميو فإف مفيـو )الفساد(, يشمؿ المظاىر    
التالية: الرشوة واالختالس لدى صغار الموظفيف أو 
كبارىـ, أو لدى المتعامميف معيـ, مثمما ىو تزوير 

بة وحاالت إحالة األوراؽ الرسمية ونقؿ األخبار الكاذ
مقاوالت أو عقود توريد ألشخاص قريبيف جدًا مف 
المسؤوليف, وبدوف أخذ عطاءات منافسة أو مف 
خالؿ منافسة صورية, ويشمؿ أيضًا تدّخؿ 
المسؤوليف في إحالة المناقصات ألغراض المنفعة 
المادية الشخصية أو لمنفعة سياسية, ويشمؿ كذلؾ 

يشمؿ ضعؼ األداء , وكذلؾ (9)التدخؿ بسير القضاء
)حيث ُيعد أحد أوجو الفساد اإلداري, ومف أىـ 

و ئؿ والتواكؿ عنو وعدـ أداأشكالو: اإلىماؿ في العم
فإىماؿ الموظؼ وعدـ إحساسو بصورة صحيحة, 

ه اليزيؿ الذي ؤ ولية الممقاة عمى عاتقو وأداؤ بالمس
في  وصورتو في عدـ حضوره إلى مقر عمم تظير

أخر عف العمؿ ػ واالنصراؼ الوقت المحدد لو ػ الت
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ذا جمس عمى مكتبو تجد  المبكر بشكؿ شبو دائـ, وا 
أف إنتاجيتو أقؿ مف المطموب(, مثمما يشمؿ الفساد 
كذلؾ التخريب واليدـ واحتالؿ المباني الحكومية, 
والتيريب بكؿ أنواعو وتنظيـ شبكات البغاء, وقياـ 

 العصابات(.
 املجحث انثبٌَ
 انفسبداإلطبر انُظزً نوظبئف 

برز النظريات أالنظرية البنائية الوظيفية مف  تعد   
في عمـ االجتماع بصفو خاصة والعمـو االجتماعية 
بصفة عامة, فمقد وجيت البحث في جزء كبير مف 
الدراسات السوسيولوجية منذ بداية التحميؿ الوظيفي 
عمى يد رواد ىذا العمـ أمثاؿ )كونت, سبنسر, 

 دوركيايـ, وغيرىـ(.
وتحاوؿ البنائية الوظيفية تفسير الظواىر     

االجتماعية مف خالؿ الرجوع إلى المراكز االجتماعية 
المقررة لممشاركيف, وينسب االتجاه الوظيفي في 
صورتو المعاصرة إلى أعماؿ كؿ مف )ميرتوف 
وكينجزلي دافيز(, ويؤكد ىذا االتجاه عمى تفسير 

تائج الظواىر االجتماعية مف خالؿ وظيفتيا والن
المترتبة عمييا بالنسبة لمنسؽ االجتماعي األكبر التي 

 .(11)تمثؿ ىذه الظاىرة جزءًا منو
نما تنظر إلى المشكالت إإف البنائية الوظيفية     

االجتماعية, ليس مف زاوية ما تخمفو مف صراع. 
نما ما تتركو مف نشاط يساعد دوف أف يعطؿ  وا 

وية لى ديمومة حيالحراؾ االجتماعي اليادؼ إ
فراده العديد مف فرص العمؿ التي المجتمع وفتحو أل

. (11)يمكف أف تصب في صالح التماسؾ االجتماعي
ويرى )أميؿ دروكيايـ وجورج ىربرت ميد( أف 
لمجوانب الوظيفية لالنحراؼ أىمية في تقوية الجماعة 
ودعـ تكامميا حيث ذىبا إلى أف االنحراؼ يمعب دورًا 

لممجتمع, فعندما يحدث ىامًا باعتباره صماـ أماف 
مراجعة ب المجتمع, تبدأ الجماعة االنحراؼ عف معايير

نسقيا ثـ يمارس أعضاء المجتمع الباقوف ضغوطيـ 
لحمؿ الجماعات المنحرفة عمى العودة إلى ما تراه 
الجماعة صحيحًا, وقد ذىب ميد بيذا الشأف إلى ما 
مؤداه أف الجريمة تمعب دورًا ىامًا في دعـ التضامف 

 .(12)ي المجتمعف
يبدو الحديث عف إطار نظري لوظائؼ الفساد    

مستغربًا, غير أف أطروحة )روبرت ميرتوف( عف 
الوظائؼ االجتماعية ألية ظاىرة تضمنت اإلشارة 
بشكؿ دقيؽ إلى الوظائؼ الظاىرة والكامنة والوظائؼ 
ذا ما تـ تطبيؽ ىذه األطروحة  البناءة واليدامة, وا 

لتحديد بعامة, وظاىرة الفساد با عمى ظواىر االنحراؼ
بدقة مظاىر الفساد  لوجدنا أنيا يمكف أف تشخص

في المجتمع, مف حيث سعة انتشاره, وعمؽ تأثيره 
 عمى الرغـ مف الرفض العمني لو كسموؾ.

لقاء إحد الذيف أسيموا في أويعد )روبرت ميرتوف(    
الضوء عمى السموؾ المنحرؼ في ظؿ حالة األنومي 

لتعديؿ الذي أسيـ بو عمى المفيـو مف خالؿ ا
األساس )األنومي( كما ورد في كتابات )دوركيايـ(. 

ف البناء أإذ أكد ميرتوف, وبعد سنوات مف دوركيايـ ب
االجتماعي وليس مجرد القواعد التي تحكـ السموؾ 

. (13)فيو, ىو المصدر األساس لممشكالت االجتماعية
االنحرافي فذىب إلى أف الصور المختمفة مف السموؾ 

إنما تنجـ عف عدـ القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ 
بالوسائؿ المشروعة, وقد أوضح ميرتوف تمؾ الصورة 
السموكية مف خالؿ ما قدمو مف نظرية عف البناء 

مو المبكر )النظرية االجتماعي وذلؾ في عم
البناء االجتماعي( حيث تنشأ االنحرافات و االجتماعية 

البس البناء االجتماعي السموكية مف القصور الذي ي
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نتاج لػ)األنومي( أو إ –كما يرى ميرتوف –وىي 
لمصداـ بيف الوسائؿ التي تقرىا النظـ االجتماعية, 
وبيف األىداؼ الثقافية الحضارية ويحدث ذلؾ عند 
محاولة بعض الجماعات تحقيؽ أىداؼ النجاح في 

 .(14)المجتمع بالطرؽ المشروعة
ضـ تركيبيف ترض ميرتوف أف المجتمع ياف   

 يف, ىما:اجتماعي
 و: التركيب الحضاري أو الثقافي وى األوؿ -

ضـ القيـ االجتماعية واألىداؼ يي ذال
, أي ما يقيمو أفراد  والغايات بصورة عامة

 المجتمع ويسعوف إلى تحقيقو.
: التركيب االجتماعي الذي ىو عبارة  الثاني -

عف الوسائؿ التي بواسطتيا تتحقؽ األىداؼ 
عات المستقرة والمنظمة , ففي المجتموالغايات

ف, ولكف مف الصعوبة اف التركيبايتوازف ىذ
مكاف أف يحصؿ مثؿ ىذا التوازف فيحدث ب

الخمؿ وتدخؿ فيو بعض المشاكؿ كالجريمة 
وبعض الظواىر االنحرافية كاإلدماف عمى 

 .(15)الكحوؿ والمخدرات وغير ذلؾ
يركز عمييا لقد الحظ ميرتوف أف ىناؾ أىدافًا معينو      

المجتمع بصورة قوية )مثؿ تحقيؽ النجاح المادي( كما 
يركز المجتمع أيضًا عمى وسائؿ محدودة مشروعة 

. وعندما تمارس ىذه األىداؼ  لتحقيؽ ىذه األىداؼ
اح كما ىو الحاؿ بالنسبة لتحقيؽ النج –ضغوطًا قوية 

 مييأً ف المسرح يصبح إالمادي في المجتمع األمريكي ف
نومي )عدـ التوازف بيف األىداؼ والوسائؿ( لظيور األ 
ف فرص تحقيؽ النجاح مف خالؿ استخداـ وذلؾ أل 

الوسائؿ المشروعة غير متاحة بصورة عامة أماـ جميع 
عف وسائؿ  ف الفرد يبحثإأفراد المجتمع, ونتيجة لذلؾ ف

 . (16)أخرى ربما تكوف غير مشروعة لتحقيؽ النجاح

لشرح الوظائؼ  لقد اتخذ ميرتوف الفساد أداة   
الكامنة لميياكؿ االجتماعية, فاليياكؿ الرسمية تنطوي 
عمى عدد مف أوجو القصور تعوضيا ىياكؿ غير 
رسمية ضرورية لممحافظة عمى التوازف العاـ, ووفقًا 

ف )الفساد( قد أصبح موضوعًا لدراسة إلكتاباتو ف
مشروعة, لـ تفتأ, منذ ذلؾ الحيف, تحشد كؿ التيارات 

 .(17)ف أكثرىا نفعية إلى أشدىا راديكاليةالنظرية م
ويرى ميرتوف أف أنماط االستجابة لحالة األنومي    

يمكف تصنيفيا إلى خمسة أنماط, يمثؿ كؿ منيا 
نموذجًا سموكيًا الستجابات األفراد لمضغوط االجتماعية أ

 . والنماذج ىي:(18)في موقؼ أجماعي معيف
يمثؿ  Conformityالتوافؽ )أو التطابؽ(  -1

نموذج السموؾ السوي المتطابؽ مع ىذا األ 
كؿ مف القيـ المجتمعية اليدفية والوسائمية 

نموذج في آف معًا. وغالبًا ما يشيع ىذا األ 
في المجتمعات المستقرة عند األفراد الذيف 

 يتشبعوف بروح القوانيف.
)أو التغيير, أو  Innovationالتجديد  -2

نموذج فراد ىذا األ أاالبتداع( ويستوعب 
ألىداؼ المجتمعية, ويصروف عمى الوصوؿ ا
لييا بأقصر الطرؽ والوسائؿ, وربما إ

أسيميا, وذلؾ عندما يكتشفوف قصور 
وسائميـ وممارساتيـ النظامية المقبولة 
اجتماعيًا. لذا فيـ, وفي نيتيـ تصحيح 

إلى ابتكار وسائؿ  يمجؤوفالوضع المغموط 
ف كانت تمؾ ا  جديدة لبموغ األىداؼ, حتى و 

ئؿ منحرفة أو غير شرعية, وذلؾ عبر الوسا
كوف مكشوفة كالسطو أو طرؽ منحرفة قد ت

ما إلى ذلؾ, أو غير مكشوفة السرقة و 
ما إلى ذلؾ. ة والتزوير واالختالس و كالرشو 
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وأفراد ىذا النمط ىـ المنحرفوف الحقيقيوف 
 في رأي ميرتوف.

)أو الشعائرية( ويعزؼ  Ritualالطقوسية  -3
ىداؼ المادية, أصحاب ىذا النمط عف األ

ويتمنوف لو لـ تكف موجودة أبدًا, وىـ 
يتمسكوف بالشكميات ويحترموف القواعد 
ويمتزموف بالمعايير االجتماعية التزامًا دقيقًا 
إلى درجة تنسييـ اليدؼ األساس الذي 
تسعى تمؾ الوسائؿ لبموغو فتتحوؿ الممارسات 
والوسائؿ النظامية إلى ىدؼ في ذاتيا, ومف 

 الديف األميف وموظؼ الحكومة. رجؿىؤالء 
وأصحاب ىذا  Retreatismاالنسحابية  -4

نموذج السموكي ال يكتفوف بنبذ النمط أو األ 
األىداؼ المجتمعية كما أوضح ذلؾ ميرتوف, 
نما ييجروف الوسائؿ المجتمعية المشروعة  وا 
أيضًا, وىـ يعيشوف في المجتمع ولكف ال 
 ينتموف إليو. ويتجمى ذلؾ في ىروب أصحاب

نموذج مف الواقع ألسباب ذاتية, ىذا األ 
يماف بعجز الوسائؿ النظامية عف إوليس عف 

بموغ األىداؼ الثقافية. أي أنيـ عاجزوف 
عف بموغ تمؾ األىداؼ بالوسائؿ المشروعة 
كما أنيـ غير قادريف عمى بموغيا بوسائؿ 

نيـ يؤثروف إغير مشروعة, وذلؾ ف
 االنسحاب مف الساحة االجتماعية يأساً 
وانزواًء بعد انعداـ مغزى الحياة بالنسبة 

لييـ, وذلؾ عبر انحراؼ أنفسيـ في الخياؿ إ
واإلدماف عمى المسكرات أو المخدرات وحجب 

 المشاركة واالىتماـ.
ف ىذا النمط يجعؿ إ Rebellionالمتمرد  -5

األشخاص خارج المحيط االجتماعي, ويدفع 

بيـ لمبحث عف بناء اجتماعي جديد, 
ًا وجود االغتراب عف األىداؼ ويفترض مسبق

والمستويات القائمة والتي ُينظر إلييا 
باعتبارىا تعسفية وغير متميزة بالشرعية. 

 وىناؾ شكالف لمتمرد عند ميرتوف ىما:
األوؿ: التمرد الجزئي: فعندما يكوف  - أ

التمرد مقتصرًا عمى مجموعة صغيرة 
نسبيًا ومحدودة وعديمة القوة في 

ينئٍذ طاقة كامنة نو يوفر حإالمجتمع, ف
لتكوف جماعات فرعية مغتربة عف بقية 
المجتمع ولكنيا تكوف متوحدة فيما 

نموذج في مجموعة بينيا. ويتمثؿ ىذا األ 
المراىقيف المنضميف في عصابات أو 
مجموعات صغيرة أو الذيف يصبحوف 

مف حركة شبابية ذات ثقافة فرعية  اً جزء
 متميزة.

ؿ, وذلؾ الشكؿ الثاني: ىو التمرد الكام - ب
عندما يصبح التمرد مزمنًا ومتأصاًل في 
جزء جوىري مف المجتمع, يشكؿ حينئذ 
طاقة كامنة لمثورة التي تعيد تشكيؿ 

  .(19)البناء االجتماعي والمعياري
ىذه النماذج التي تصور ميرتوف أنيا يمكف أف تفسر    

األنماط السموكية واالنحرافية والسموكيات اإلجرامية في 
تمعات, وما ييّمنا مف نظرية النماذج أو جميع المج

نموذج )التجديد( أو )االبتداع( ذلؾ أاألنماط السموكية ىو 
يمكف أف يفسر لنا ظيور وانتشار األنماط السموكية 

لة تبدو بحسب أأو االنحرافية في المجتمع, فالمسالسمبية 
في البنى الييكمية أو البنائية لممجتمع  ميرتوف اختالالً 

إتاحة الفرص المجتمعية عمى اختالفيا التي في طريقة 
 يبمورىا النسؽ الثقافي.
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لقد ذىبت النظرية الوظيفية في عمـ االجتماع      
إلى أف الفساد يقـو بدور وظيفي, فيو يمارس دورًا 

يجابيًا في تسيير األمور, وقد أوضح كولف ليز إ
(Colin Leys) ف نتائج أأف مف الخطأ االفتراض ب

يجابي في القضاء إتمامًا فيو لو دور  الفساد سيئة
عمى الروتيف العقيـ وتوفير الحوافز الشخصية القوية 

 .(21)لمبيروقراطية
 املجحث انثبنث

 وظبئف انفسبد يف اجملتًغ
الشؾ أف الحديث عف وظائؼ الفساد يعود بنا      

إلى اعتبار ميـ ىو أف الباحثيف الذيف تحدثوا عف 
العراقييف منيـ إال ما الفساد )عمى األقؿ العرب و 

( كانوا يفصّموف دومًا عف الوظائؼ السمبية (21)ندر
لمفساد, لكف أحدًا منيـ لـ يشر إلى الوظائؼ 

يجابية لمظاىرة, فانتشار الفساد بيذا الشكؿ الواسع اإل
يترؾ لممراقب انطباعًا واضحًا بأف لمفساد وظائؼ 

يجابية, فضاًل عف كؿ ما قيؿ عف وظائفو السمبية, إ
وسوؼ يحاوؿ الباحثاف تناوؿ ىذه الوظائؼ في ىذا 

 المبحث.
ى:ىآ(ىالوظائفىاإلوجابوةىللفدادىىىىىىى
لقد دافع بعض الكتاب, في بعض األدبيات عف     

فكرة ضرورة وجود قدر محدود مف الفساد في 
المجتمعات لتذليؿ بعض الصعاب والمعوقات اإلدارية 

لى ا  ور و حتى تخرج بعض القرارات والمشروعات لمن
بطاؿ يضر باإلنتاج واالستثمار, إحّيز التنفيذ دوف 

 .(22)وأطمقوا عمى ذلؾ تسمية )الفساد المنتج(
أكثر  (23)(Joseph Nyeويعّد جوزيؼ ناي )    

يجابية( لمفساد في المدافعيف عف اآلثار )اإل
دي المجتمعات النامية, فيرى أف الفساد يمكف أف يؤ 

الحاكمة في  ةلصفو ادورًا كبيرًا في عممية تكامؿ 

الدوؿ اإلفريقية, فقد ساعد انتشار الفساد في دوؿ 
روابط تجمع بيف ذوي  إقامةغرب أفريقيا عمى 

المصالح المختمفة مف صفوة القوة الحاكمة التي 
تممؾ السمطة السياسية, وصفوة القوة االقتصادية 
التي تتحكـ في مصادر الثروة في المجتمع, إذ بفضؿ 

كؿ جماعة استيعاب األخرى بحيث  الفساد استطاعت
نشأت صفوه حاكمة واحدة تربطيا مصالح سياسية 

 .(24)واقتصادية مشتركة
( فيو Carl J. Friedrichأما كارؿ فريدريؾ )   
برز المدافعيف عف أىمية وجود قدر مف الفساد أمف 

داخؿ النسؽ االجتماعي, فالفساد, مف وجية نظره, 
يتيح الفرصة لمعمؿ يعمؿ عمى خفض حدة التوترات, و 

يس الوسيمة الوحيدة لحؿ الناجح ولكنو بالطبع ل
ائؿ أخرى رسمية وثابتة, عمومًا ف ىناؾ وسالصراع أل 

ىو وظيفة الفساد ف الذي يريد أف يؤكده )فريدريؾ( إف
ف كؿ نسؽ أببناء النسؽ, و  ر  لكف بقدٍر ال يض

اجتماعي بحاجة إلى قدر مف الفساد لكي ينمو 
 .(25)ويتطور

 Samuelغتوف )نويرى صاموئيؿ ىنت    
Huntington أف الفساد الناجـ عف توسيع )

المشاركة السياسية يساعد عمى دمج فئات جديدة في 
في الفساد الناجـ عف توسيع أف النظاـ السياسي, و 

عمى تحفيز التطور  التنظيـ الحكومي عامالً 
ف يكوف وسيمة أف لمفساد وظيفة بأاالقتصادي, و 
انيف التقميدية والتنظيـ البيروقراطي الذي لتجاوز القو 

ف في أويبرر أفكاره ب, التقدـ االقتصادي يعوؽ 
الواليات المتحدة األمريكية وخالؿ نياية القرف 
التاسع عشر كاف أعضاء الييئات التشريعية في 
الواليات وأعضاء المجالس المحمية في المدينة 
 يقبضوف أمواؿ الرشوة مف شركات السكؾ الحديد
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حسب تعبيره( بواإلنتاج الغذائي والصناعي, وذلؾ )
مما أسيـ بال شؾ بالتسريع في عجمة النمو 

 .(26)االقتصادي األمريكي
( إلى أف Oster feldويذىب اوستر فيمد )    

السوؽ الحرة عامؿ أساسي لمتنمية االقتصادية, وأف 
التصرفات الفاسدة التي تحرؾ االقتصاد باتجاه آليات 

صرفات مفيدة, بعكس التصرفات التي ال السوؽ ىي ت
اقتصادي وىذا  حرؾ السوؽ الحرة فيي ضارة وعائؽت

النوع مف الفساد, والذي يصفو بالفساد الواسع يمكف 
الدفاع عنو مف الناحية األخالقية مادامت الغاية ىي 

ممارسة أعمالو  الدفاع عف ممتمكات الفرد وحقو في
لمقيود عمى  ةالالفساد ىنا دفخر آبإرادتو, وبمعنى 

 الحرية, وعندما تزوؿ ىذه القيود يتالشى الفساد.

بعد مف أ( فيذىب إلى Grazianoرازيانو )گأما     
ذلؾ, إذ يرى أف الفساد قد يؤدي إلى تحقيؽ نوع مف 
)التماسؾ السياسي( حيث يوفر لألحزاب والجماعات 
السياسية الموارد المالية التي تمكنيا مف البقاء 

-, ومف ثـ تتوافر الديناميكية السياسيةواالستمرار
 .(27)االجتماعية الالزمة لتحقيؽ النمو االقتصادي

لقد أضفت تجربة دوؿ جنوب شرؽ أسيا     
والفمبيف وتايمند( بعض المصداقية عمى  اإندونيسي)

بعض التحاليؿ السابقة حيث حققت ىذه الدوؿ 
معدالت نمو اقتصادي غير مسبوقة, عمى الرغـ مف 

الفساد فييا أو كما يرى أصحاب التحميؿ تفشي 
السابؽ )نتيجة( تفشي الفساد فييا, فقد عمؿ الفساد 
في ىذه الدوؿ عمى الحد مف عدـ التأكد الذي يسود 

عماؿ ومف ثـ يرى أعضاء ىذا األ بيئة ممارسة
الفريؽ أف )تنظيـ( الفساد أو جعمو )مؤسسيًا( يؤدي 

ا الفساد إلى الحد مف آثاره السمبية, ففي ظؿ ىذ
)المؤسسي( يعرؼ المرء أيف يذىب؟ وكـ يدفع؟ 

لمحصوؿ عمى ميزة أو حرفة معينة, وذلؾ عمى 
العكس مف الفساد )العشوائي( الذي يؤدي إلى فقداف 

 .(28)الكثير مف الجيد والوقت
, فإف اليدؼ مف العرض السابؽ  عمى أية حاؿ   

ىو توضيح وجية نظر بعض أنصار ىذه النظرية في 
يـ لالنحراؼ االجتماعي باعتباره خماًل عارضًا معالجت

يصيب الوظيفة دوف البناء, وبغض النظر عف كوف 
ىذه النظرية متعاطفة مع الفساد, حيث ترى أف 

يجابية إلمفساد السياسي واالقتصادي واإلداري وظيفة 
في المجتمعات النامية, وأف الفساد قد لعب دورًا 

ر التاريخ في عمى م -حسبما تراه النظرية-ميمًا 
حماية كثير مف النظـ السياسية وتجّنبيا ويالت 
االنقالبات واألزمات السياسية, يمكننا أف نتساءؿ, 
ىؿ تستطيع ىذه النظرية أف تفسر لنا ما يحدث اليـو 
في بعض البمداف العربية الغارقة في الفساد مف 
أزمات سياسية ؟ ولماذا ال يستطيع الفساد حماية 

اسدة راحت تتياوى تباعًا أماـ ىتاؼ أنظمة سياسية ف
 )الشعب يريد إسقاط النظاـ( ؟.
ى:ىب(ىالوظائفىالدلبوةىللفداد

خر, توحي عممية الفساد عادة وعمى الطرؼ اآل    
فراد والمجتمع معًا, التي تمحؽ باأل ضرار الفادحةباأل

نو يترتب عمى ممارسات الفساد خسائر إوالحقيقة 
ض )تكاليؼ الفساد(, جّمة أو ما يطمؽ عميو البع

ف ىناؾ شبو إجماع بيف االقتصادييف إويمكف القوؿ 
وعمماء السياسة واالجتماع عمى أف الفساد يعوؽ 
التطور االقتصادي, بقدر ما يعوؽ التطور السياسي 
واالجتماعي بما يسببو مف سوء استغالؿ الموارد 
االقتصادية وانييار القيـ االجتماعية وتحمؿ المنظومة 

 ية.السياس
 ي البعض صمتيا بالفساد,عإف االيجابيات التي يد     
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ال توجد إال في عقوؿ قمة ممف يحرفوف مفيوـ 
التنمية ويقصرونو عمى النتائج السريعة التي تنجـ 

خطار اد, ويتجاىموف اآلثار واألعف عمميات الفس
بعيدة المدى التي تمحؽ بالشعوب والمجتمعات 

 .(29)سديفواألنظمة التي تسمـ أمرىا لممف
حمد بف عمي( أوؿ مف أد المقريزي )تقي الديف ويع   

حمؿ آثار الفساد االقتصادية, وكاف ذلؾ مطمع القرف 
الخامس عشر الميالدي حيث عّد الفساد عاماًل مف 

حداث األزمات االقتصادية مف خالؿ إعوامؿ 
السياسات االحتكارية التي تمارسيا السمطة استنادًا 

زوف لمضرائب ونفوذ موظفييا إلى ما لدييا مف مخ
 .(31) عمى األمواؿ العامة

وأكدت األمـ المتحدة في تقرير الندوة اإلقميمية    
( ومركز DTCDالتي عقدتيا دائرة التعاوف الفني )

( CSDHAالتنمية االجتماعية والشؤوف اإلنسانية )
, أف الفساد يحـر الدوؿ 1991باألمـ المتحدة عاـ 

الكفاءات المينية المؤىمة  مف مورديف رئيسيف ىما:
التي ستضطر إلى العزوؼ عف الخدمة العامة, وقد 

اليجرة إلى خارج الوطف ويتمثؿ يؤوؿ بيا األمر إلى 
خر في الموارد المالية, فاستفحاؿ الفساد سيعمؿ اآل

عمى زيادة فرص ىروب رؤوس األمواؿ إلى الخارج, 
ذا ما زادت مستويات الفساد بحيث أضحت أكثر مف  وا 
طاقات الناس عمى تحمميا ستكوف النتيجة ىي 

حداث إاالت النفور والتمرد والمطالبة بظيور ح
 .(31)التغيير, وخاصة في النظاـ السياسي(

إف ما يشير إلى ضرورة مجابية الحكومات ليذه    
حداث إالظاىرة ىو أف الفساد كاف العنصر األساسي في 

كاف السالح التغيرات السياسية واالنقالبات العسكرية, ف
الذي يشير دائمًا في وجو الحكـ كمبرر لمدعوة إلى 

 .(32)تغيره, كما كاف العنواف األوؿ في مسيرات اإلصالح 

( إلى أنو إذا Vito Tanzi(33)ويشير فيتو تانزي )   
))أجاز مفتش فاسد, بدافع مف رشوة, مبنى غير 
آمف, أو استخدمت معدات غير آمنة, نتيجة لمفساد, 

ف الفساد يكّبد المجتمع إساسة, ففي أنشطة ح
 .(34)تكاليؼ كبرى((

وترى )اكرماف( أف الفساد الذي يضرب في طبقات    
الموظفيف العميا يمكف أف يؤدي إلى تشوىات خطرة 
في طريقة عمؿ الدولة والمجتمع, فالدولة تدفع 

عمى القميؿ  الإمقابؿ تدابير ضخمة وال تحصؿ  الكثير
متيازات, والموظفوف مف الخصخصة ومف عوائد اال

الفاسدوف يدمروف خيارات القطاع العاـ مقابؿ 
 .(35)الحصوؿ عمى منافع شخصية

( مع ىؤالء Peter Eigen(36)ويتفؽ بيتر ايجف )  
الباحثيف في رؤيتو لمفساد كونو يمثؿ الشر األساسي 
في عصرنا, وىو يكشؼ عف وجيو القبيح في كؿ 

ريبًا, أو المشكالت تقمكاف, ويكمف في جذور جميع 
ثاره المدمرة آميا عمى األقؿ, ويحدث يحوؿ دوف ح

 .(37)أينما وجد
ثارًا واحدة في جميع الدوؿ آيرى البعض أف ىناؾ    

بغض النظر عف مستوى ىذه اآلثار ونتائجيا. ومف 
 :(38)أىـ ىذه اآلثار السمبية لمفساد

إعاقة عممية التنمية المستدامة, عبر تعطيؿ  -1
مية, وخمؽ مستوى إصالح المؤسسات الحكو 

لممستوى الرسمي ليا مما  خر لمسمطة موازٍ آ
يضعؼ السمطة الرسمية, والحد مف فرص 

 اإلصالح اإلداري والمالي.
إلحاؽ الضرر باالقتصاد الوطني, بسبب  -2

انخفاض إيرادات الحكومة بسبب التيرب 
ػي(, وسوء استخداـ گالضريبي و)الجمر

المساعدات الخارجية بعدـ توجيييا إلى 
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لمشروعات الميمة, بؿ إلى المشروعات ا
 التي يمكف فييا تحصيؿ الرشوة.

اآلثار االجتماعية لمفساد, فالفساد قد يؤدي  -3
إلى ضعؼ الدولة وسقوط ىيبة وسمطة 

لى انييار النسيج األخال قي عندما القانوف, وا 
مؿ فراد الفساد كأسموب في العيتقبؿ األ

لمحصوؿ عمى االمتيازات. كما يؤدي  ةوطريق
شاعة  الفساد إلى تكريس التفاوت الطبقي, وا 
روح اليأس بيف أبناء المجتمع, والتفاوت في 
توزيع الدخوؿ وتوسيع الفجوة بيف األغنياء 
والفقراء والشعور بالحرماف لدى فئات كبيرة 
في المجتمع, ويساعد ىذا بدوره عمى تغذية 

 الميوؿ نحو الفساد )تغذية راجعة(.
 املَذاٌَ نهجحثاإلطبر : املجحث انزاثغ

ى:أواًل:ىنوعىالدرادةىومنهجىالدرادـةى
يمكف القوؿ بأف ىذه الدراسة ىي  : نىع الدراسة   

دراسة استطالعية. وذلؾ لكوف الظاىرة لـ تدرس 
بشكؿ عممي مف قبؿ, ذلؾ أف اختيار نوع تصميـ 
الدراسة )أو نوعيا( يتـ في ضوء طبيعة الظاىرة وما 

 .(39)يتوفر حوليا مف معمومات
إف طبيعة الظاىرة المراد دراستيا  منهج الدراسة:  

ىي التي تحدد نوع المنيج الذي ينبغي االستناد إليو 
لغرض التوصؿ قدر اإلمكاف إلى نتائج عميقة 

منيج  الباحثافوشاممة لمدراسة. عميو, فقد استخدـ 
 ألنو يتيح .Social Surveyالمسح االجتماعي 

فراد العينة ولمعرفة اسية أللتعرؼ عمى الصفات األسا
 الفساد اإلداري.مف آرائيـ حوؿ ظاىرة  بعض

ى:ىثانوًا:ىمجاالتىالبحث
ويقصد بو السقؼ الزمني أو : اجملال الزماني ( 1

 الوقت الذي استغرقو البحث. والمجاؿ الزماني لبحثنا

 (. 15/9/2111إلى  1/9/2111الحالي امتد مف ) 
الجغرافية  ويقصد بو المنطقة :( اجملال املكاني 2

ـّ فييا إجراء البحث, وقد ُحددت مدينة  التي ت
الديوانية مجااًل مكانيًا لمبحث, وذلؾ ألّف ىذه المدينة 
ىي سكف الباحث, وىو يممؾ عنيا معمومات أكثر مف 

 غيرىا مف المدف األخرى. 
وقد ُحدد المجاؿ البشري ليذا :  ( اجملال البشري3

يـ ليسوا فقط مف يف, أي إنالبحث بالمقاوليف الفاعم
يف لدى اتحاد المقاوليف فرع الديوانية, بؿ المسجم

إنيـ يعمموف حاليًا في قطاع المقاوالت, وينجزوف 
مقاوالٍت ومشاريع متنوعة في المحافظة وفي غيرىا 

( 93. وقد بمغ عددىـ ) مف المحافظات والمدف
, وسيتـ توضيح ذلؾ بالتفصيؿ في مجتمع  مقاوالً 
 .  البحث
ى:أدواتىجمعىالبواناتىىثالثًا:

إف مناىج الدراسة وأدواتيا عبارة عف مراحؿ    
مترابطة, ترتبط كؿ مرحمة منيا باألخرى ارتباطًا 
وثيقًا, وىي تشكؿ وحدة متكاممة تتأثر بطبيعة 
الدراسة وخصائص المجتمع المدروس, ونوع العينة 
ونوع البيانات المطموبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسػة, 

اًل عف الحقائؽ األخرى التي تتعمؽ باإلمكانات فض
الفنية والمادية والوقت المتاح لمباحث, أي بمعنى 
كيفية استخداـ األداة المناسبة في المكاف والوقت 
المناسبيف وحسب الظروؼ واإلمكانيات المتوفرة 

 والمتاحة.
يطمؽ عادة  Techniqueذلؾ إف مفيـو األداة    

ميا الباحث في جمع عمى الوسيمة التي يستخد
البيانات التي يحتاج إلييا لدراسة الظاىرة أو المشكمة 

عمى  اف. وعميو, فقد اعتمد الباحث المراد دراستيا
جمع البيانات كأداة ل Questionnaireاالستبياف 
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جرى إعداد استمارة استبياف . وقد الخاصة بالبحث
 .أسئمة سبعةخاصة لغرض الدراسة, تضمنت 

ى:ىرونـةىالدرادةىرابعًا:ىتصموم
العينة في تقنيات البحث والدراسػة العممية تعني    

اختيار عدد مف مفردات تنتمي إلى مجتمع أو 
جميور البحث أو الدراسػة, أي اختيار جماعة صغيرة 
مف بيف وحدات جماعة كبيرة. ومعنى الجماعة 
)الصغيرة( و)الكبيرة( ىنا ال يدؿ عمى عدد معيف, 

وبغية أف تكوف عينة الدراسػة  .(41)نسػبيفذلؾ أمر 
ممثمة لمجتمع الدراسػة, والذي يجيؿ الباحث عدده 
الدقيؽ, فقد توجب عمى الباحث توخي الدقة في 
تصميـ العينة. وبناء عميو فقد قاـ الباحث بتطبيؽ 
منيجية البحث العممي في تصميـ عينة الدراسػة, 

 وكاآلتي:
  : ( جمتنع البحث ومربرات اختياره1

( مقاواًل, وىـ 227تكوف مجتمع البحث مف )ي   
ف لدى اتحاد المقاوليف العراقييف فرع والمسجم

الديوانية. وتقؼ مجموعة مبررات وراء اختيار 
 المقاوليف كمجتمع بحث وىي:

إحدى التنظيرات األكثر أىمية في نشوء  -أ 
, ترى أنو يحدث عند خطوط التماس بيف (41)الفساد

فكمما كاف لدى مسؤوؿ عاـ القطاعيف العاـ والخاص 
سمطة توزيع منفعة وتكمفة ما عمى القطاع الخاص 
تتولد حوافز الرشوة, وىكذا فإّف الفساد يعتمد عمى 
حجـ المنافع والتكاليؼ الواقعة تحت سيطرة 
المسؤوليف العمومييف, واألفراد والشركات الخاصة 
عمى استعداد لمدفع مقابؿ الحصوؿ عمى ىذه المنافع 

 .(42)التكاليؼ أو تجنب
ف مجتمع المقاوليف )إذا ما بأ افترض الباحثاف -ب 

تجاوزنا اإلشارة إلى األسماء والمشاريع( ىو األكثر 

في طرح مشكمة الفساد, وذلؾ متأٍت  اً صراحة ووضوح
مف كونو غير خاضع بشكؿ صاـر لممؤسسة الرسمية 

 )القطاع العاـ لمدولة(. 
مف وقوعو إف مجتمع المقاوليف عمى الرغـ  -ج 

ضحية لمفساد في بعض األحياف, إال إنو المتيـ بو 
في أكثر األحياف, وبخاصة الفساد الكبير الذي يتعمؽ 
بالممارسات التي تجري في المواقع العميا في الجياز 
اإلداري لمدولة, حيث درجة السمطة ونطاقيا أعمى, 
والموارد التي تحت السيطرة تكوف أكبر وأعظـ, 

 .  أىمية وخطورة والقرارات أكثر
 :( عينة البحث 2

إف عينة البحث الحالي ىي عينة عمدية, ويشير    
ىذا المفيـو إلى أنيا العينة التي يقرر الباحث 
مفرداتيا مقدمًا, فقد تتوفر لدى الباحث معمومات 
حوؿ مجتمع معيف وتتضمف ىذه المعمومات ما يفيد 
ع بأف وحدات معينة أو أفرادًا معينيف مف المجتم

يمثموف المجتمع بالنسبة لصفة معينة تمثياًل جيدًا. 
ولذلؾ يعتمد الباحث أف تشتمؿ عينتو عمى تمؾ 
الوحدات أو األفراد أو حتى أف تقتصر العينة عمى 

. وقد تألفت عينة البحث مف (43)تمؾ الوحدات واألفراد
, وىـ مف المقاوليف الفاعميف, بمعنى (44)( مقاوالً 93)

عمؿ المقاوالت ويشكموف ما  أنيـ يمارسوف حالياً 
%( مف أصؿ مجتمع البحث. وىي نسبة  41نسبتو )

 مقبولة وتمثؿ المجتمع تمثياًل مناسبًا.
ى:ىخامدًا:ىالودائلىاإلحصائوة

 الوسائؿ اإلحصائية اآلتية: في البحثلقد استخدـ    
: والتي تعد مف Percentageالنسب المئوية )%( 

طريؽ إيجاد  طرؽ التحميؿ اإلحصائي, وذلؾ عف
 الفرؽ بيف النسبتيف.
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 َتبئج انجحثبي  : املجحث اخل
 : فيما يأتي عرض لنتائج البحث   

 (2جذول )
 ٍوظح اػتقبداد املجحوثني حول انفسبد اإلدارً

 

 انُسجخ املئوٍخ انتكزاراد اػتقبداد املجحوثني
 % 66 64 أخطر مشكلة تواجه العراق

 % 26 24 خرى في العراقالفساد منتشر ولكن هناك مشكالت أ

 % 5 5 ال يشكل الفساد مشكلة في العراق

 % 100 63 المجموع

( اعتقادات المبحوثيف 1توضح بيانات الجدوؿ )    
بشأف انتشار الفساد اإلداري في العراؽ وكشفت أف 

%( مف المبحوثيف يعتقدوف بأف الفساد 69نسبة )
يسببو  اإلداري أخطر مشكمة تواجو العراؽ, وذلؾ لما

عاقة عمميات  مف اليدر الكبير في الماؿ العاـ وا 
التنمية بكؿ أشكاليا, وعدـ تحقيؽ العدالة 
االجتماعية, وما يؤكد ىذه الحقيقة كثرة الحمقات 
النقاشية والمؤتمرات البحثية التي تناوليا الباحثوف, 
فضاًل عف الرؤية المشتركة بيف المؤسستيف 

 السياسية والدينية. 

يدلؿ عمى خطورة الفساد أنو وعمى الرغـ مف وما     
راؽ طيمة الجيود الكبيرة المبذولة لمكافحتو في الع

ال أنو الزاؿ يتصدر قائمة إالثماني سنوات الماضية 
الدوؿ األكثر فسادًا في العالـ حسب تقارير منظمة 

الذي  2111الشفافية العالمية, والتي آخرىا تقرير 
   رابعة عالميًا والثانية عربيًا. حتؿ فيو العراؽ المرتبة الا

أف بوكشفت البيانات كذلؾ اعتقاد المبحوثيف    
الفساد منتشر ولكف ىناؾ مشاكؿ أخرى كاإلرىاب 

, في حيف  %( 26, وبنسبة ) واألمف والخدمات
أف الفساد ال يشكؿ ب%( مف المبحوثيف  5عتقد )ا

 .مشكمة في العراؽ 
 
 

 (2جذول )
 2223اإلدارً يف انؼزاق ثؼذ ََسبٌ ٍوظح يستوٍبد انفسبد 

 انُسجخ املئوٍخ انتكزاراد يستوٍبد انفسبد
 %94 86 زادت بشكؿ كبير
 %4 4 زادت بنسبة بسيطة

 %2 2 بقيت عمى ما ىي عميو
 ػػػ ػػػ انخفضت عما كانت عميو

 % 111 93 المجموع
 
 
 
 
 
 

( إلى مستويات الفساد 2تشير بيانات الجدوؿ )  
, حيث كشفت 2113العراؽ بعد نيساف اإلداري في 

%( مف أفراد العينة يعتقدوف بأف  94أف نسبة )
مستويات الفساد زادت بشكؿ كبير, في حيف يعتقد 
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%( منيـ أف الفساد اإلداري زادت مستوياتو  4)
%( مف المبحوثيف  2بنسبة بسيطة, أما نسبة )

يعتقدوف بأف مستويات الفساد بقيت عمى ما ىي ف
حيف لـ يَر أي مبحوث بأف مستويات . في  عميو

الفساد اإلداري قد انخفضت عما كانت عميو قبؿ عاـ 
2113 . 

إف حقيقة ارتفاع مستويات الفساد بالشكؿ الكبير     
%( مف المبحوثيف  94الذي ظير مف خالؿ إجابات )

 يؤكد لنا حقيقتيف:
لييا إىما: أف ظاىرة الفساد يجب أف ال ينظر أوال  

ف جذورىا, فالتركة الثقيمة والمتراكمة بغض النظر ع

مف العوامؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية, التي 
خمفيا النظاـ السابؽ, ليا انعكاساتيا الخطيرة عمى 

يجاد التبريرات والذرائع لممارسات إالمجتمع, منيا 
الفساد إلى الحد الذي معو يجعؿ منو سموكًا مقبواًل 

 شيامة. ويجعؿ مف المفسديف أصحاب 
أما الحقيقة الثانية: فيي أف ىذا االنتشار الكبير    

لمفساد, يعود باألساس إلى الشفافية التي تمتع بيا 
, وقد ساىمت ىذه 2113المجتمع بعد عاـ 

الشفافية, عمى كشؼ الغطاء عف الفساد والمفسديف, 
خالفًا لما كاف عميو قبؿ ىذا التاريخ والذي تميز 

 . الفساد بالتعتيـ عمى ممارسات
 
 
 

 (3جذول )
 ٍوظح انتسهسم املزتجٌ نذوائز انقطبع انؼبو األكثز فسبدا  

 % نهتكزاراد % نهتسهسم املزتجٌ انتكزاراد انتسهسم املزتجٌ انذائزح
 %28.8 % 68 63 1 جمه  ابفظخ
 %24.7 % 58 54 2 املخترب اإلَشبئٌ

 %21.5 % 49 45 3 انذوائز انتبثؼخ ملذٍزٍخ انجهذٍخ
 %17.8 % 42 39 4 قطبع انصحخ

 %5.9 % 14 13 5 يذٍزٍخ املبء واجملبرً
 %2.3 % 5 5 6 أخزى تذكز

 
 
 
 
 
 

( إلى المرتبة التي 3تشير بيانات الجدوؿ )     
تحتميا كؿ دائرة مف دوائر القطاع العاـ في تسمسؿ 

حسب رأي عينة البحث, فقد  الدوائر األكثر فساداً 
ى مرتبة الصدارة بيف ىذه حصؿ مجمس المحافظة عم

%( مف إجابات المبحوثيف,  68الدوائر وبنسبة )
منظور عينة البحث  وىذه النتيجة قد تكشؼ لنا أف

ختمؼ عف باقي أفراد المجتمع الذيف يمف المقاوليف 
يشيروف إلى أف بمدية المحافظة والضريبة ودائرة 

 الجنسية ومديرية الجوازات ومديرية الماء والمجاري

 .(45)لدوائر األكثر فساداً ىي ا
وىذا ما يفسر لنا أىمية العالقة بيف االقتصاد    

والسياسة, والتي تعكس آثارىا بشكؿ واسع عمى 
ممارسات الفساد ومجاالتو ونسب انتشاره, فعندما 
تتدخؿ السياسة في عمؿ االقتصاد يسعى الفاعموف 
فييا إلى توظيؼ نفوذىـ واستغاللو باالستثمارات التي 

عمييـ أرباحًا طائمة, وبذلؾ يصبح الفساد مرتبطًا  تدرّ 
بشكؿ أو بآخر بفضاءات السمطة بفعؿ التداخؿ بيف 

. أما المرتبة (46)المصالح الشخصية والمصالح العامة
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حتميا المختبر اإلنشائي االثانية في التسمسؿ فقد 
ـّ جاءت تباعًا الدوائر التابعة  58بنسبة ) %(, ومف ث

حافظة, ودوائر الصحة والماء لمديرية بمدية الم
والمجاري, في التسمسالت الثالث والرابع والخامس, 

%( لكؿ منيا  14%( و) 42%( و) 49وبنسب )
وعمى التوالي. أما الدوائر األخرى كالمرور والجامعة 

%( مف إجابات  5وبنسبة ) فقد حّمت أخيراً 
 المبحوثيف.

  )املوظفبد( دذٍخ أو يجهاب  يٍ املبلٍوظح ػزض املجحوثني ػهي ثؼط املوظفني (4جذول )
 انُسجخ املئوٍخ انتكزاراد يوقف املجحوثني
 % 14 13 نعـ مرة واحدة
 % 31 29 مرتيف فأكثر

 % 26 24 ال أبداً 
 % 5 5 ال أتذكر

 % 24 22 أمتنع عف اإلجابة
 % 111 93 المجموع

%( 14إلى أف نسبة ) (4تشير بيانات الجدوؿ )   
ف قاموا بعرض ىدية أو مبمغ مف الماؿ مف المبحوثي

عمى الموظفيف )الموظفات( ولمرة واحدة. أما 
تيف أو أكثر المبحوثيف الذيف قاموا بيذا العرض مر 

%(, في حيف بمغت نسبة 31فقد بمغت نسبتيـ )
%(. أما 26ثيف الذيف لـ يقدموا عمى ذلؾ )المبحو 

,  %(5المبحوثيف الذيف ال يتذكروف فقد بمغت نسبتيـ )
 %( منيـ عف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ. 22متنع )اوقد 
 :البيانات في الجدوؿ أعاله قضيتيفوتكشؼ لنا     

ما يقرب مف نصؼ عينة البحث  األولى ىي أف
الماؿ  مف %( أقدموا عمى عرض الرشوة )مبمغاً 45)

تالي أكثر, وبال ـمرتيف أ ـأو ىدية( سواء كاف لمرة أ

اـ الرفض المجتمعي ليذا ف ىذا يعني قمة أو انعدإف
النوع مف الفساد, حيث أف المكاسب التي يحصؿ 

ما أف تكوف تجاوزًا إعمييا األفراد مف ىذا النوع ىي 
نجاز بعض األعماؿ أو إلمروتيف أو سرعة في 

الحصوؿ عمى خدمة أفضؿ, األمر الذي يشجع عمى 
تكراره مره أخرى ومف ثـ يصبح أمرًا معتادًا مع تقادـ 

 حظى بمباركة شريحة كبيرة مف أفراد المجتمع. الزمف وي
نيا تعني أف ىناؾ قبواًل إأما القضية الثانية ف  

لعرض الرشوة مف قبؿ الموظؼ في الدائرة الحكومية 
وؿ أو صاحب الشركة عمى تقديـ بدليؿ إقداـ المقا

مرة, سواء كاف ذلؾ لمموظؼ نفسو ألكثر مف  وعرض
 لغيره. ـأ

 ػزض املجحوثني نهًبل أو اهلذٍخ ػهي املوظفني )املوظفبد(ٍوظح ػوايم  (5جذول )
 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 % 45 19 ألف ىذا السموؾ مقبوؿ في المجتمع
 % 5 2 لمقانوف ألني ال أعمـ أف ذلؾ مخالؼ

 % 36 15 تخمصًا مف الروتيف واإلجراءات المعقدة
 % 14 6 أخرى تذكر
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( إلى عوامؿ عرض 5ؿ )تشير بيانات الجدو    
المبحوثيف لمماؿ أو ىدية عمى الموظفيف )الموظفات( 

( مبحوثًا وىـ الذيف أجابوا بػ )نعـ( 42والبالغ مجموعيـ )
(, حيث بمغت نسبة 4عمى السؤاؿ في الجدوؿ السابؽ )

في المجتمع  ف يعتقدوف بأف ىذا السموؾ مقبوؿالذي
ود خمؿ دالالت خطيرة تؤشر عمى وجف لذلؾ ا  و  %(,45)

في المنظومة القيمية لممجتمع, يعود سببو في  كبير
الواقع إلى انشغاؿ العائمة العراقية بحاجاتيا اليومية 
وصراعيا المرير مف أجؿ الحصوؿ عمى رغيؼ الخبز 
دوف االلتفات أو األخذ بعيف االعتبار الجانب األىـ في 
وظيفتيا األساسية المتمثؿ في التنشئة االجتماعية, فضاًل 

 عف تحجيـ دور المؤسسات االجتماعية البديمة ليا.
%( مف المبحوثيف يعتقدوف  36ف )إبمقابؿ ذلؾ ف   

بأف سبب دفعيـ لمماؿ أو اليدية يعود إلى محاولة 

التخمص مف الروتيف واإلجراءات المعقدة التي 
تفرضيا عمييـ الدوائر التي يتعامموف معيا, وىذا ما 

ي المجتمع الذي يمكف يعود بنا إلى وظيفة الفساد ف
مف خالؿ ممارستو توفير الوقت والجيد والماؿ بشكؿ 
أكبر. أما نسبة المبحوثيف الذيف يعتقدوف بأف ىناؾ 
عوامؿ أخرى دفعتيـ لدفع الماؿ أو اليدية كتعرضيـ 
لالبتزاز مف قبؿ الموظؼ الذي يستخدـ المماطمة 
والتسويؼ وكثرة المواعيد وغيرىا مف األسباب 

%(. في حيف بمغت نسبة  14فقد بمغت )األخرى, 
المبحوثيف الذيف يعتقدوف بأف سبب دفعيـ لمماؿ 
يرجع إلى جيميـ وعدـ معرفتيـ بأف ذلؾ الفعؿ يعد 

%(. وىو يعود في الحقيقة إلى  5مخالفًا لمقانوف )
 ضعؼ مستوى الوعي القانوني لدييـ.

 

 ( ٍوظح انازض يٍ تقذٍى اهلذٍخ أو املبل6جذول )
 انُسجخ املئوٍخ انتكزاراد انازض

 % 41 17 إنجاز المعاممة بأسرع وقت ممكف
 % 12 5 تقميؿ كمفة المعاممة وتجنب الغرامة

 % 31 13 تقميؿ ضريبة أو زيادة مكتسبات
 % 11 4 ال يوجد غرض محدد

 % 7 3 ال أتذكر
 

%( مف  41( أف نسبة )6تبيف مف الجدوؿ )  
يجدوف بأف الغرض مف  ( مبحوثاً 17المبحوثيف وبواقع )

تقديميـ لميدايا أو الماؿ ىو إلنجاز المعاممة بأسرع وقت 
ممكف, وىذا يعني بأنيـ يستخدموف ما يدعى بمغة 
االقتصاد بػ )ماؿ التعجيؿ( لكسب الوقت الذي يعد ميمًا 

%( مف المبحوثيف 31في حيف يرى )جدًا بالنسبة ليـ. 
جؿ التقميؿ أف غرضيـ مف تقديـ الماؿ أو اليدية ىو أل

مف الضرائب أو لزيادة في مستحقاتيـ المالية, ومف 
خالؿ ذلؾ يمكف أف نفيـ سبب ارتفاع حجـ التيرب 

إيرادات الدولة  الضريبي الذي يؤدي بالنتيجة إلي ضعؼ
نفاؽ العاـ لمحكومة عمى تمبية وبالتالي ضعؼ اإل 

 .  االحتياجات الضرورية لممجتمع
ثيف فيعتقدوف بأف سبب %( مف المبحو 12أما نسبة )   

دفعيـ لمرشوة يعود إلى التقميؿ مف تكمفة المعامالت أو 
تجنبًا لغرامات مادية أو معنوية قد يفرضيا عمييـ 
الموظؼ أو الموظفة أو حتى الجية التي استممت 
الرشوة. وأخيرًا بمغت نسبة المبحوثيف الذيف ال يتذكروف 

 %(.7تقديميـ لميدية ) الغرض مف
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 (7جذول )
 ٍوظح انتسهسم املزتجٌ نهؼوايم انتٌ تسبدى يف اَتشبر انفسبد حست رأً املجحوثني

 % نهتكزاراد % نهتسهسم املزتجٌ انتكزاراد انتسهسم املزتجٌ انؼوايم
 % 21.9 % 69 64 1 المحاصصة السياسية والطائفية

 % 18 % 59 55 2 قمة فاعمية القانوف
 % 16 % 53 49 3 غياب االلتزاـ األخالقي والديني

 % 13.4 % 44 41 4 ضعؼ المساءلة والمحاسبة
 % 12.1 % 41 37 5 اإلفالت مف العقاب

 % 9.5 % 31 29 6 تساع صالحيات الموظفيف وقمة متابعتيـا
 % 8.8 % 29 27 7 العالقات واالنتماءات العشائرية

 % 1.3 % 4 4 8 أخرى تذكر
 

سمسؿ ( والذي يوضح الت7تبيف مف الجدوؿ )ي   
المرتبي إلجابات المبحوثيف حوؿ العوامؿ التي تساىـ 

%( مف المبحوثيف  69في انتشار الفساد, أف نسبة )
يعتقدوف بأف المحاصصة السياسية والطائفية, ىي 
السبب األوؿ في تسمسؿ مراتب انتشار الفساد حسب 

وليف ؤ لمسإجاباتيـ. وىذا يعود إلى أف الكثير مف ا
نتماء القومي والمذىبي والحزبي الطائفييف يقدموف اال 

عمى االنتماء الوطني, وأف ىذه االنتماءات ىي التي 
ف إء مناصب عميا في الدولة, وبذلؾ فمكنتيـ مف تبو 

المحاصصة بأي حاؿ مف األحواؿ ال تنسجـ مع 
عممية بناء الدولة العراقية, ألنيا في الواقع مبنية 

 عمى أساس االنتماء وليس الكفاءة والخبرة.
أما نسبة المبحوثيف الذيف يعتقدوف بعدـ فاعمية     

القانوف في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو فقد بمغت 
%(, وفي التسمسؿ المرتبي الثاني, وبالتالي  59)
يفقد ىيبتو في  إف القانوف عندما يكوف غير فعاؿف

المجتمع, ويصبح مف السيؿ تجاوزه أو العبور مف 
دية وذاتية, ؼ فر خاللو نحو تحقيؽ مصالح وأىدا

ف القدرة عمى تعطيؿ القوانيف ووعندما يمتمؾ المفسد
وقتؿ بعضيا وىي في ميدىا, فإف الفرد االعتيادي ال 

ًا, إال أف ييزأ بيذا القانوف ويسخر منو يجد أمامو ُبد  
بعد أف يفقد الثقة فيو, فيصبح التحايؿ عمى القانوف 

ىيو ىو الموقؼ العاـ السائد وعدـ االمتثاؿ لنوا
مصدر فخر وشجاعة, وىنا يشعر الفرد بانتصاره 
عمى السمطة في صراعو المستمر معيا, عف طريؽ 

 خرؽ قوانينيا وعدـ االمتثاؿ ليا.
في حيف حصؿ عامؿ )غياب االلتزاـ األخالقي    

والديني( عمى التسمسؿ المرتبي الثالث وبنسبة بمغت 
%( مف إجابات المبحوثيف, وىي إجابات تحمؿ  53)
إلى أف الممارسات الفاسدة ىي  إشارةي طياتيا ف

انحراؼ واضح وصريح عف المعايير األخالقية وخروج 
عف التعاليـ الدينية, التي تعمؿ عمى نشر الوعي 

( فقد 7 - 4واإلصالح. أما التسمسالت المرتبية مف )
حصمت عمييا العوامؿ )ضعؼ المساءلة والمحاسبة, 

ات الموظفيف وقمة تساع صالحيامف العقاب, اإلفالت 
متابعتيـ, والعالقات واالنتماءات العشائرية( وبنسب 



 انفسبد اإلدارً: انوظبئف وآنَبد انتقهَص         .و.د.ػهٌ جواد وتود    يبجذ ػهَوً ػجذ انسبدحأ
 

 

 ﴾ 245 ﴿          م2012( سنة 1) ( العدد11المجلد ) -في اآلداب والعلوم التربويةمجلة 
 

عمى %(  29%,  31%,  41%,  44بمغت )
التوالي لكؿ منيا. أما التسمسؿ المرتبي الثامف 
واألخير لإلجابات فقد تبيف مف خاللو بأف ىناؾ 
عوامؿ أخرى تساىـ في انتشار الفساد كعدـ وجود 

د, وكثرة الروتيف في نظاـ سياسي سميـ في البال
دوائر الدولة, ولالمركزية في الحكـ, وغيرىا مف 

 األسباب األخرى. 
 االستُتبجبد

خالؿ نتائج البحث إف نسبة اتضح مف  -1
( مف المبحوثيف يعتقدوف بأف الفساد 69%)

اإلداري ىو أخطر مشكمة تواجو العراؽ , 
الفساد  انتشارونستدؿ مف ذلؾ عمى سعة 

الدولة العراقية , بحيث وتغمغمو في مفاصؿ 
 أصبح ىمًا مف ىمـو المواطف اليومية . 

ف مستويات الفساد أتبيف نتائج البحث   -2
بشكؿ  2113اإلداري زادت في العراؽ بعد 

( مف إجابات %94كبير وبنسبة )
, ويكشؼ ذلؾ عف الزيادة المبحوثيف

الواضحة في مستوى الشفافية مقارنًة 
, حيث  بالحقبة التي سبقت ىذا التاريخ

كانت المعمومات واإلحصاءات ال تعطي 
 صورة واقعية عف الفساد .

ف أكثر دوائر القطاع العاـ أأظيرت النتائج  -3
فسادًا ىي مجمس المحافظة  وبنسبة 

%( مف إجابات المبحوثيف , ونستنتج 29)
ف تدخؿ السمطة السياسية بعمؿ أمف ذلؾ  

اإلدارة يؤدي الى تضارب المصالح ويعمؿ 
ة الفساد كونيا تمتمؾ خيارات عمى زياد

 الخصـ والحكـ في آف واحد .  

( مف أفراد %45ف نسبة )أكشفت النتائج  -4
العينة قاموا بعرض الرشوة عمى الموظفيف , 

لى إف سبب عرضيـ ليا يعود أوتبيف 
المقبولية االجتماعية التي تحظى بيا مثؿ 

( , ونستنتج %45ىكذا ممارسات وبنسبة )
لى فساد إلفساد ال تعود ف ظاىرة اأمف ذلؾ 

نما الى فساد  المؤسسة السياسية فحسب وا 
الوضع االجتماعي برمتو والمتصؿ بسموؾ 

 الناس وقيميـ واتجاىاتيـ  . 
( مف %41ف نسبة )أأظيرت نتائج البحث  -5

المبحوثيف كاف غرضيـ مف تقديـ اليدية أو 
الماؿ إنجاز المعاممة بأسرع وقت ممكف , 

دموف ما يدعى بمغة يستخ بأنيـوىذا يعني 
االقتصاد بػ ) ماؿ التعجيؿ ( لكسب الوقت 

 الذي يعد ميمًا بالنسبة ليـ . 
السياسية ف  المحاصصة أبينت نتائج البحث  -6

حتمت التسمسؿ المرتبي األوؿ مف اوالطائفية 
بيف العوامؿ التي تسيـ في انتشار الفساد 

 (  .%69) وبنسبة
 اهلوايش :

                                                 

ـ ( موريس دوفرجيو: عمـ اجتماع السياسة, ترجمة سمي1)
,  2حداد , بيروت , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر , ط

 .  215, ص 2111
( فمثاًل زيادة أجور العماؿ مف قبؿ إدارة أحد المصانع ىو 2)

إجراء يستيدؼ زيادة إنتاجية العماؿ, كذلؾ فإف وظيفة 
البرنامج السياسي لحزب سياسي معيف تحقيؽ الوحدة الفكرية 

 ألعضاء ذلؾ الحزب.
قد تتخذ إدارة أحد المصانع إجراًء بزيادة أجور العماؿ, ( ف3)

متصورًة أنيا بذلؾ تكافئ العماؿ وتزيد مف إنتاجيتيـ, غير أف 
ما يحصؿ ىو أف مجموعة مف العماؿ سوؼ تعترض عمى 
مساواة العماؿ المخمصيف مع غيرىـ فيتوقؼ العمؿ في 
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تكف  بد أف اإلدارة لـ المصنع. فيذه النتيجة غير متوقعة وال
تقصدىا. أو أف البرنامج السياسي لحزب سياسي معيف قد ال 
يتفؽ عميو جميع أعضاء الحزب فيتسبب بانسحاب مجموعة 

 مف األعضاء وتركيـ لذلؾ الحزب.
(4 )Michael Johnston, Connection between 

Politics and Corruption, N. Y., Harper and 
Row,1972, p. 63 
اهلل: الفساد كظاىرة عالمية وآليات  نقاًل عف )داوود خير

, العدد  27ضبطيا , المستقبؿ العربي ) دورية ( , السنة 
 (67, ص  2114, نوفمبر  319

دمغة سياسية, صحيفة الثورة  ( أسعد عبود: الفساد5)
 13/12/2114)دورية(, دمشؽ, االثنيف 

(6 )M. Defleur, Corruption, Law and Justice, 
Journal of Criminal Justice  vol. 

23(1995),p.243 
 (67نقاًل عف )داوود خير اهلل: المصدر السابؽ, ص

( المعروؼ أف منظمة الشفافية الدولية تأسست في العاـ 7)
وتتخذ مف برليف في ألمانيا مقرًا ليا, إذ تعمؿ ىذه  1993

المنظمة غير الحكومية عمى كبح جماح الفساد عمى مستوى 
ة الشفافية الدولية أف اإلصالح اإلداري العالـ. وتؤكد منظم

( نقاط, عمى 11( مف أصؿ )7لـ تسجؿ ) ةضروري ألي دول
المقياس الذي أوجدتو المنظمة ليذا الغرض. وفي تقريرىا 

السكندنافية بأفضؿ ا, تمتعت الدوؿ 2115السنوي لمعاـ 
سجؿ في محاربة مختمؼ أنواع الفساد في المعامالت 

ومحاوالت إغراء  ىعدـ وجود لمرشإذ ىناؾ شبو  الرسمية,
أصحاب القرار لمحصوؿ عمى فوائد تجارية أو شخصية. وال 
غرابة أف حّمت فنمندا في المرتبة األولى عالميًا في محاربة 

( نقاط مف 9.7الفساد في المعامالت الرسمية إذ جمعت )
 حسيف: قراءة في ( نقاط عمى المقياس.)جاسـ11أصؿ )

, عماف األولى 2114الدولية لمعاـ تقرير منظمة الشفافية 
خميجيًا في محاربة الفساد اإلداري, المنامة,  والبحريف الثانية

 http.www> 16/11/2114صحيفة الوسط 
.alwassatnewspaper.com./.htm>.) 

                                                                               

تقرير منظمة الشفافية الدولية  حسيف: قراءة في ( جاسـ8)
ًا في خميجي , عماف األولى والبحريف الثانية2114لمعاـ 

محاربة الفساد اإلداري, المنامة, الموقع اإللكتروني لصحيفة 
 http.www> 16/11/2114الوسط عمى شبكة األنترنيت, 

.alwassatnewspaper.com./.htm> 
( ولكؿ مف ىذه المظاىر موادىا القانونية بحسب قانوف 9)

(. فقد 1969( لسنة )77العقوبات العراقي السابؽ ذي العدد )
( 314-317عقوبات الرشوة بحسب المواد )تـ تحديد 

(, 321-315واالختالس محدد العقوبات بحسب الفقرات )
وتزوير األوراؽ الرسمية محدد العقوبات بحسب المواد 

(, واألخبار الكاذبة محددة العقوبات )المادة 263-266)
-233(, والمساس بسير القضاء بحسب الفقرات )243
اني الحكومية بحسب المادة (, وكذلؾ يشمؿ احتالؿ المب242

(, والتخريب 194(, وقياـ العصابات بحسب المادة )196)
 (.197واليدـ بحسب المادة )

عمي عبد الرزاؽ جمبي و )آخروف(, عمـ االجتماع  (11)
, ص 2111والمشكالت االجتماعية, دار المعرفة الجامعية, 

345 . 
في عمي وتوت, النظرية البنائية الوظيفية )محاضرات  (11)

منيج سوسيولوجيا السياسة( ألقيت عمى طمبة الماجستير 
قسـ عمـ االجتماع / كمية اآلداب في جامعة القادسية, لمعاـ 

 55, ص 2111 – 2119الدراسي 
حمد أنور محمد: الفساد والجرائـ االقتصادية في أ (12)

مصر, تقديـ )سمير نعيـ(, القاىرة, مصر العربية لمنشر 
 345, ص 2111والتوزيع,

عدناف ياسيف مصطفى, السموؾ المنحرؼ في ظروؼ  (13)
ليات آ()السموؾ المنحرؼ و 13دة الحرة )األزمات, سمسمة المائ

 116, ص 1999الرد المجتمعي(, بغداد, بيت الحكمة, 
فتحية الجميمي, الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة,  (14)

 185, ص 2111المكتبة الوطنية, عماف, 
, 1ري, عمـ االجتماع الجنائي, طلسماعدلي محمود  (15)

 175, ص 2119دار المسيرة لمطباعة والنشر, عماف, 
: الفساد, ترجم (16) )سوزاف خميؿ(, الييئة  ةبيبر الكـو

 97, ص 2119المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 
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سالـ ساري: عمـ االجتماع والمشكالت االجتماعية  (17)
عمـ اجتماع عربي ,  في ) نحو‹ ,  واىتماماتىموـ › العربية 

عمـ االجتماع والمشكالت االجتماعية الراىنة ( , بيروت , 
 51, ص  1989, 2مركز دراسات الوحدة العربية , ط

سامية محمد جابر: سوسيولوجيا االنحراؼ, القاىرة,  (18)
 58-57, ص2111دار المعرفة الجامعية, 

 مصمح الصالح: النظريات االجتماعية المعاصرة وظاىرة (19)
, مؤسسة الّوراؽ, عماف, 1الجريمة في البمداف النامية,ط

 56, ص 2111
محمود عبد الفضيؿ: الفساد وتداعياتو في الوطف  (21)
 .6, ص243,1999العدد لعربي, المستقبؿ العربي )دورية(,ا
منيـ أنطواف مّسرة رئيس الجمعية المبنانية لمعموـ  (21)

جة ي يرى أف معالالسياسية وأستاذ في الجماعة المبنانية الذ
جتماعية واإلدارية يجابية )االالفساد تتطمب معرفة وظائفو اإل

ف المعالجات )مف وجية نظره( غير فعالة إذا والسياسية( أل 
اقتصرت عمى البيانات الفوقية دوف توفير بدائؿ شرعية لبعض 

 . وظائؼ الفساد
عمي عبد الرازؽ جمبي )وآخروف(: المصدر السابؽ,  (22)

 . 347ص 
جوزيؼ س. ناي, االبف, وىو مساعد وزيرة الخارجية  (23)

األمريكية السابؽ لمدفاع, وىو أستاذ في جامعة ىارفارد 
)نقاًل عف موقع بروجيكت  ومؤلؼ كتاب مستقبؿ القوة

, بحسب الرابط: 2111سنديكيت, 
http://www.project-

syndicate.org/commentary/nye93/Arabic) 
 . 348نفسو, ص  (24)
عماد صالح الشيخ داود: الفساد واالصالح , دمشؽ ,  (25)

 187- 186,ص  2113اتحاد الكتاب العرب , 
ناصر عبيد الناصر: دور البرلمانات والبرلمانييف في  (26)

العامة السورية لمكتاب ,  الييئةمكافحة الفساد , دمشؽ , 
 . 13, ص  2111

سباب ف الوّصاؿ: الفساد ) دراسة في األكماؿ أمي (27)
, مجمد  2اآلثار االقتصادية ( , عالـ الفكر) دورية ( , العدد و 

 . 361, ص  2119, أكتوبر  38

                                                                               

 . 361نفسو,  (28)
عامر الكبيسي: الفساد والعولمة تزامف ال توأمة ,  (29)

 112, ص2115الجامعي الحديث, )بال مكاف طبع(, المكتب 
ؿ الشيخ: الفساد اإلداري "أنماطو آخالد عبد الرحمف  (31)

أسبابو سبؿ مكافحتو", أطروحة دكتوراه, جامعة نايؼ لمعموـ 
 . 64, ص 2117كمية الدراسات العميا, الرياض,  األمنية,

 . 68نفسو, ص  (31)
ليات آعادؿ عبد المطيؼ: الفساد كظاىرة عربية و  (32)

طار لفيـ ظاىرة الفساد في الوطف العربي إ ضبطيا "
, 2114, 319العدد ومعالجتيا", المستقبؿ العربي )دورية(, 

 . 96ص 
السيد فيتو تانزي ىو مدير إدارة الشؤوف المالية في  (33)

 صندوؽ النقد الدولي.
فيتو تانزي: تعميقات )في الفساد واالقتصاد العالمي(,  (34)

في )كمبرلي آف آليوت )محررًا(, ترجمة: محمد جماؿ إماـ, 
 –224, ص )2111القاىرة, مركز األىراـ لمترجمة والنشر, 

225)) 
الفساد والحكـ الصالح : األسباب,  سوزاف روز اكرماف: (35)

صالح , ترجمة فؤاد سروجي , عماف , األىمية العواقب , واإل
 . 78, ص  2113لمنشر والتوزيع , 

بيتر آيجف ىو مدير سابؽ لمبنؾ الدولي ومؤسس  (36)
 منظمة الشفافية العالمية ومديرىا الحالي.

, العالـ العربي , بيروتوالفساد في : الفقر سمير التنير (37)
 29, ص 2119دار الساقي , 

نواؼ سالـ كنعاف: الفساد اإلداري والمالي.. أسبابو,  (38)
آثاره, وسائؿ مكافحتو, مجمة الشريعة والقانوف, جامعة 

 . (129 – 117, ص )2118, يناير 33اإلمارات, العدد 
مصطفى عمر التير: مساىمات في أسس البحث  (39)
 .25, ص1989معيد اإلنماء العربي,  جتماعي, طرابمس,اال
 . 87مصطفى عمر التير: المصدر السابؽ, ص  (41)
مف النظريات الشائعة األخرى )أف الدولة التي يتسع  (41)

فييا نطاؽ القطاع العاـ تميؿ بشكؿ أكبر ألف تكوف لدييا 
مستويات أعمى مف الفساد( وكذلؾ )إف الفساد يزدىر بظؿ 

اسات إلغاء حزب الواحد ألف مف شأف ىذه السيسياسات ال
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ف الفساد يؤثر عمى األمور السياسية إالمنافسة, وبالتالي ف
الغنية بالموارد قد تكوف  االقتصاداتويتأثر بيا, وعميو فإف 
المتطرؼ بالمقارنة مع  يبالتكسأكثر عرضة لمسموؾ 

الفقيرة في الموارد(, ونظرية أخرى ترى )الفساد  االقتصادات
والقائمة بأف القطاع الخاص طار معادلة العرض والطمب إي ف

في الفساد, حيث يقـو بتقديـ الرشاوى واليدايا  شريؾ
وعمميات االبتزاز بموجب اتفاقيات غير معمنة مع مسؤولي 

 الحكومة الذيف يمثموف جانب الطمب(.
سوزاف روز أكرماف: االقتصاد السياسي لمفساد ... في  (42)

تصاد العالمي , ) محرر ( , الفساد واالق آف أليوت كمبرلي
ىراـ لمترجمة , مركز األ القاىرةماـ , إترجمة محمد جماؿ 

 . 51, ص2111والنشر ,
 . 114مصطفى عمر التير: المصدر السابؽ , ص (43)
حسب كتاب اتحاد المقاوليف العراقييف, فرع الديوانية  (44)

 (. 4/6/2111( والمؤرخ في )43ذي الرقـ )
ر مسح أجراه الجياز المركزي لإلحصاء في وزارة أظي (45)

التخطيط وتـ دعمو مف قبؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
ومكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أف ترتيب 
الدوائر بحسب شيوع الفساد فييا ىي )مديرية البمدية 

 والضريبة والماء والمجاري والجوازات(.
عراقية , مجموعة باحثيف: الفساد بيف سمسمة دراسات  (46)

 .14, ص2119وضرورة التصدي لو,بيروت, التعريؼ والواقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

 
 

ABSTRACT 
 

   This paper is concerned with " 
administrative corruption : Function and 
mechanisms of reduction " .  standpoint 
of a sample of contractors in AL-
Diwaniya city . The paper expose the 
paradox and double criteria in dealing 
with this social disease , is theoretical 
indictment in terms of religions , social 
and legislative rules on the one hard , 
and the proliferation of this corruption in 
the state institution . The researcher 
adogted the descriptive approach 
through a questionnaire from distributed 
on chosen Ninty three contractors in AL-
Diwaniya . 


