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 تمهيد  
واآلثار  الفساد  يمثل األسباب  الجوانب ومتعددة  متعددة  مركبة  الملحق    ظاهرة  انظر  التفصيل،  (. 1)لمزيد من 
في    وهي في    أشكالتتجلى  الفساد  يتمثل  وقد  السياقات.  مختلف  في  متنوعة  وممارسات  مشتى  سلسل طيف 

عامة تصيب   آفة وقد تتفاقم لتغدو    ،فة للقانوندفعة نقدية واحدة مخال  ط السلوك تبدأ من تقاضيأنما   منمترابط  
   النظام السياسي أو االقتصادي برمته.

 
أو   الرسميتميل إلى تحميل الموظف  لتعريف المفهوم(    2)انظر الملحق  هذا المنطلق، فإن تعريفات الفساد    ومن

اخت الحكومية، على  المؤسسات  األممثلي  الجانب  الفساد وممارسته،   ليةوالمسؤكبر من  الف مراتبهم،  في نشر 
بالمال العام لما يخدم أغراضهم ومنافعهم الشخصية.   للتصرفوإساءة استخدام ما لديهم من سلطات وصالحيات 

التعريف   جوهر  هو  الدولي   وضعه  الذي وذلك  الدولية  البنك  الشفافية  آخر   ومنظمة  تعريف  ذلك  من  ويقترب 
تحويل المنافع    أساسه ن للقطاع العام والقطاع الخاص يجري على  ن ممثلي  طرفي    ينب  تعاملبأنه "    الفساد   يصف

 الجماعية )العامة( بصورة غير شرعية إلى استحقاقات فردية خاصة". 
 

ية،  فالفساد، من هذه الزاو  . الفاسدون  يحققهاتعريف آخر في اإلشارة إلى طبيعة المنافع والمكاسب التي    ويتوسع
ب( عن الواجبات المنوطة به ألداء دوره العام، وذلك لدوافع  المنتخ    أون  عي  الشخص )المينحرف به    سلوكهو " 

  لي ة( لتحقيق مكاسب في الثروة أو المكانة أو النفوذ”.ل عائلية أو ش   أوخاصة )شخصية  
 

الذاكرة    وال في  ارتبطت  قد  الفساد  ظاهرة  أن  إلى  اإلشارة  من  الخطاوأ  ،الشعبيةبد  مصطلحات  في  ب حيانا 
". وهذا المصطلح المتداول، بما فيه  الواسطةبمفهوم "   -  أخرىوربما في مجتمعات عربية    -الرسمي في األردن  

.  واضحة قد يعني جانباً من ممارسات الفساد التي ال يمكن تحديدها وحصرها بصورة    والعمومية،من الغموض  
ذلك إلى  اال  يضاف  في نطاق  المفهوم،  هذا  الميدانيةأن  تشغيله عملياً    ال  ،ستطالعات  يسود   قياس  وأيمكن  ما 

    الرأي العام تجاهه من آراء ومشاعر وتقييمات.
 

 مقدمة 
 

حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفساد في القطاعين   العام  ستراتيجية استطالعين للرأيمركز الدراسات اال أجرى
  اناالستطالعأجري . وفي األردن  لرأي العامة اقادلاستطالع والثاني  وطنية؛عينة  علىاستطالع  األول : العام والخاص

وتوزعت العينية الوطنية على المحافظات، كما تمت مقابلة  . 21/10/2006 – 7/10/2006خالل الفترة ما بين 
فقد تم عبر   ، أما استطالع قادة الرأي 1148المستجيبين وجاهياً. ونفذ هذا االستطالع على عينة وطنية ممثلة حجمها 

 مستجيباً ومستجيبة، موزعة حسب الفئات المبينة.   626وكان حجم العينة المكتملة لفئات التالية المبينة، الهاتف مع ا
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يع العينة الوطنية على المحافظات (: توز1جدول )ال
 

 % من العينة  المحافظة 

 38.2 عمان 

 7.2 البلقاء

 11.6 الزرقاء 

 6.2 مادبا 

 16.9 اربد

 6.2 المفرق 

 2.8 جرش 

 2.3 عجلون

 3.8 الكرك

 1.4 ة الطفيل

 1.6 معان

 1.8 العقبة
 

 ( توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 2)  ولالجد 
 

 المجموع  رفض  المكتمل  الفئة 

 100 2 98 قيادات األحزاب السياسية 

 100 3 97 أساتذة الجامعات 

 100 4 96 قيادات نقابية 

 100 7 93 الكتاب والصحفيون 

 100 10 90 كبار رجال الدولة 

 100 23 77 رجال األعمال 

 100 25 75 المهنيون 

 700 74 626 المجموع 
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اع في القطــ   بصفة عامة  قادة الرأي العام تجاه مدى انتشار الفسادالمواطنين و  آراءلتعرف على  ا  إلى  هدف االستطالعانو
 ؛الرشــوة) :وهــي ،عرفــت فــي االســتطالعينكمــا  مدى انتشار أنواع الفساد المختلفةو ،الخاصالقطاع  و  الحكومي()العام  

 .الوظيفي(استغالل المنصب و ؛المحسوبية والواسطة ؛االبتزاز ؛لتزويرا ؛االختالس
ً   انهدف االستطالعكما   ل االجتمــاعي لــبعض التعرف على توجهات المواطنين وقــادة الــرأي حــول مــدى القبــو  إلى  أيضا

ً   قيستو  لعام والخاص.ساد الموجودة في القطاعين اأنواع الف قادة الرأي نحــو بعــض ألردني والرأي العام ا  توجهات  أيضا
 .قضائية المعنية لالشتباه بوجود فساد فيهاالجهات ال إلى الحكومة الحالية هاالقضايا التي حولت

الفســاد أو  موضــوعاتعض ببــ  المتعلقــة ميةالحكو اإلجراءاتب ادة الرأيمدى معرفة المواطنين وق  قد قاس االستطالعانو
 من شأنها الحد من ظاهرة الفساد في األردن. التي تشريعاتالسن 

 
نتــائج اســتطالع قــادة ، والثاني:  نتائج استطالع الرأي العام للعينة الوطنية  األول:  رئيسيين  ويتكون هذا التقرير من جزأين

 .اصساد في القطاعين العام والخوعات الفنحو موض الرأي
 
 
 

حول بعض موضوعات الفساد في القطاعين   العينة الوطنية() رأي العامالنتائج استطالع 
 والخاص. الحكومي /العام

 

 انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص.  مدى  -1
 

  ،الخاصي القطاعين العام ووجود الفساد فتظهر النتائج أن هنالك شبه توافق في الرأي العام األردني على 
وا بوجــود الفســاد فــي % أفــاد52.1درجات متفاوتة فــي القطــاع العــام وببوجود الفساد و  نالمستجيبي% من  64.7  د أفادقف

% مــن 27.0فيمــا أفــاد    ،فــي القطــاع الحكــومي  اإلطــالق% بأنه ال يوجد فساد على  12.4  ذكر. في حين  القطاع الخاص
 .د في القطاع الخاصالمستجيبين بأنه ال يوجد فسا

% 24.6درجــة كبيــرة فــي القطــاع العــام مقابــل  إلــىتجيبين أفادوا بوجود فســاد % من المس30.9أن  ر  ير بالذكومن الجد
 .درجة كبيرة في القطاع الخاصبأفادوا بوجود الفساد و 

ً   ومن الملفت د فــي القطــاع العــام و فســاوجــود  % أفادوا ب " ال أعرف " عند ســؤالهم عــن12.0لالنتباه أن حوالي   أيضا
  .بوجود الفساد في القطاع الخاصلوا " ال أعرف " فيما يتعلق % قا9.5

 
 والخاص. الحكومي /العام يننسبة مئوية( لوجود الفساد في القطاع الالمتوسط الحسابي )( 1الشكل )
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64.7
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داري تطالع المركــز حــول الفســاد اإلوعند مقارنة نسبة المستجيبين الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام حسب اســ 
مقابــل   2002من مستجيبي العينة الوطنية أفادوا بوجود الفساد فــي القطــاع الحكــومي عــام    %59.6، نجد أن  2002عام  
 (.2006في استطالع الرأي الحالي ) أفادوا بذلك 64.7%

 

 2006و  2002حسب استطالعي  الحكومي/دى وجود الفساد في القطاع العام( م2) شكلال

 

 
اد دزا  قــد  كان الفساد في القطاع العــام  إذا  عما  الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام،  نة الوطنيةوعند سؤال أفراد العي

% أفــادوا 18.9ازداد مقابل  % بأن الفساد46.1، أفاد سنوات الماضيةاألربع أو نقص أو بقي على حاله خالل الثالث أو 
 .%13.1الذين أفادوا ب " ال أعرف "  بةكانت نسبقي على حاله.  وأنه % ب21.3فيما قال  ،بأنه نقص

 ،ازداد % بــأن الفســاد46.9فقــد أفــاد ، سنوات الماضــية 4-  3ع الخاص خالل  أما تقييم المستجيبين لحالة الفساد في القطا
 .ال اعرف % أفادوا ب " 9.5، وبقي على حاله % بأنه22.8وقد نقص  ه% من المستجيبين بأن13.8فيما قال 
 سنوات الماضية كانت متقاربة في القطاعين العــام والخــاص. 4 – 3على حالة الفساد خالل فترة  ات  أن االختالف  ونالحظ

 ((.3)كما يبين الجدول )
 
 بقي على حاله خالل الثالث أم ،نقص أم قد زاد، الحكومي /العام القطاعهل تعتقد أن الفساد في ( 3جدول )ال

 الماضية؟ سنوات   األربعأو 

 الخاص  القطاع ميالحكو /العام القطاع 

 46.9 46.1 زاد

 13.8 18.9 نقص

 22.8 21.3 بقـي على حالــه

 16.1 13.1 ال اعــرف

 0.4 0.5 رفـض اإلجابــة

 1005 858 

 
لعــام أو نقص في القطــاع اإذا كان الفساد قد ازداد  ستجيبين في هذا االستطالع حول ماوعند مقارنة توجهات الم

، تظهــر النتــائج أن 2002استطالع الفساد اإلداري عــام  في مع أولئك المستجيبينسنوات ماضية، و  4  -3خالل  
 د زاد خــالل الــثالث ســنوات الســابقةن الفســاإقــالوا    2002% من مستجيبي العينة الوطنية فــي اســتطالع  35.8
% 18.9بأنه نقص مقابــل  2002ع % في استطال21.5في حين أفاد   ،2006% في هذا االستطالع  46.1مقابل

 .كما يبين الشكل ،2006ي استطالع ف
خالل الثالث سنوات القادمــة، ذكــر   والخاصوحول قراءة المواطنين للحالة المستقبلية للفساد في القطاعين العام  

سيبقى % قالوا بأنه  14.2وبأنه سينقص    أفادوا%  19.8% بأن الفساد سوف يزداد في القطاع العام مقابل  45.8
 .%19.8" ال أعرف" فيما كانت نسبة  ،على حاله

59.6 64.7
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نتائج المستجيبين نحو حالة الفساد في القطاع الخاص خــالل الــثالث ســنوات القادمــة أنهــا لــم تكــن أكثــر   وتظهر
% بأن الفساد سوف يزداد في القطــاع الخــاص، فــي حــين أفــاد 45.5حيث أفاد    ،تفاؤال من تلك في القطاع العام

بة المستجيبين الــذين أفــادوا ب " حاله، فيما كانت نس % بأنه سوف يبقى على17.7ف ينقص و % أنه سو16.9
 .%19.6ال أعرف" 

 
يبقى على حاله خالل   أمينقص  ، أمسوف يزدادالحكومي  /العام القطاعهل تعتقد أن الفساد في ( 4جدول )ال

 الثالث سنوات القادمة؟

 الخاص  القطاع  الحكومي /العام القطاع  

 45.5  45.8  اددســوف يـز

 16.9  19.8  ينقصســوف 

 17.7  14.2  يبقي علــى حالــه

 19.6  19.8  ال اعــرف

 0.4  0.4  رفـض اإلجابــة

  1005  858 

قادمة( حول انتشار الفساد في القطاع الحكومي في هــذا االســتطالع السنوات  3وعند مقارنة النظرة المستقبلية )أي خالل 
اعتقدوا أن الفساد سوف يزداد   2002المستجيبين في استطالع   % من32.2  نالحظ أن ؛2002مع نتائج استطالع  2006

 % في هذا االستطالع.45.8في القطاع الحكومي مقابل 
% في هذا االستطالع، في حين 19.8بأن الفساد في القطاع العام سوف ينقص مقابل    2002% في استطالع  33.8وأفاد  

 %(.12.4) 2002ع %( واستطال14.2) 2006ه في استطالع الذين أفادوا بأنه سيبقى على حال  تقاربت نسب
 

 . ة في انتشارهالفئات األكثر مساهم انتشار الفساد و أسباب  -2
م انتشار الفساد في القطاعين العا  إليهايبدو أن هنالك توافقاً في الرأي العام األردني بأن الفقر هو أهم األسباب التي يعزى  

فيمــا عــزا  ،الفقــر إلــى  ذلــك  لفســاد فــي القطــاع العــاميبين الذين أفــادوا بوجــود ا% من المستج49.6، حيث عزا  والخاص
كبــار  ممارســات إلــى% انتشــار الفســاد 16.6 وعــزا .)الفقــر( للســبب نفســه الخــاص القطــاع% انتشار الفساد فــي 41.3

 إلى ممارســات لفساد% انتشار ا19.4تنفيذ األحكام. كما عزا  وقلة% لضعف القضاء 11.7و  ،الموظفين في القطاع العام
 ضعف القضاء وقلة تنفيذ األحكام.إلى % 13.1وكبار الموظفين في القطاع الخاص 

 
 العام والخاص  ينيعزى إليها انتشار الفساد في القطاع التي ( األسباب5الجدول )

 

 

% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود فساد في 35.1 ذكر ،فساد في القطاع العاماهمة في انتشار الالفئات األكثر مس  عنو
 13.7و% 21.8تالهم السياسيون  ،الفساد بأن كبار موظفي القطاع العام هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار  ،القطاع العام

 .للرجال األعما %10.8 و ،ين في القطاع العاملفئة صغار الموظف
 

 القطاع الخاص  القطاع العام  أسباب انتشار الفساد 

 41.3 49.6   الفقر

 19.4 16.6 ص لقطاع العام / الخاكبار الموظفين في اممارسات 

 13.1 11.7 ضعف القضاء وقلة تنفيذ األحكام

 8.4 7.7 ضعف شفافية الحكم / ضعف الشفافية في الشركات 

 7.1 5.9 عدم مؤسسية الحكم / عدم مؤسسية الشركات

 10.3 7.8 ال اعــرف 

 0.4 0.8 رفـض اإلجابــة 

 858 1005 لمجموعا
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% من المستجيبين الــذين قــالوا 31.2فقد أفاد    ،أما فيما يتعلق بالفئات األكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع الخاص
اد تالهــم بأن كبار الموظفين في القطاع الخاص هم األكثر مساهمة في انتشار الفســ   ،في القطاع الخاص  موجوداً   ن فساداً إ

 .%13.3فين فصغار الموظ ،%29.9رجال األعمال 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
أن الرأي العام في األردن يعتبر أن المحسوبية والواسطة هما أكثر مظــاهر الفســاد انتشــاراً فــي القطــاع   إلىتشير النتائج  

% ثــم 11.0المنصــب الــوظيفي  فاســتغالل ،%19.7الرشــوة  يليهمــا% من المستجيبين، 26.7الحكومي، حيث أفاد بذلك  
% من المســتجيبين بــأن جميــع مظــاهر الفســاد 9.4فيما أفاد  ،%2.4% وأخيراً االبتزاز 9.3  لتزويراو%  9.3االختالس  

 .منتشرة بالتساوي في القطاع الحكومي
لعــام )الحكــومي( وقد جاء استغالل المنصب الوظيفي في المرتبة الثانية بوصفه أكثر أنــواع الفســاد انتشــارا فــي القطــاع ا

%، ثــم التزويــر 13.1فالرشــوة  ،%16.2متبوعــاً بالمحســوبية والواســطة  ،ســتجيبين% مــن الم21.4حيــث أفــاد بــذلك 
 (، بــأن8، كمــا يبــين الجــدول رقــم )تظهر النتائج  ،المتباينةالفساد    أنواعوعند تحديد المتوسط الحسابي النتشار    .12.1%
 الرشوة  راً في القطاع العام يليهماتشاان  دالفسا  أنواع  أكثر  لمحسوبية والواسطة همابأن ا  أفادواقد    المستجيبين% من  72.9
 %.42.2 % واالبتزاز52.2% واالختالس 55.0والتزوير % 63.4% فاستغالل المنصب الوظيفي 65.4

 األنــواع أكثــر% مــن المســتجبيين بــأن الرشــوة هــي 68.0 أفاد ،الفساد  أنواعوبناء على تحديد المتوسط الحسابي النتشار  
اســتغالل المنصــب الــوظيفي ثــم  %،  59.3%، فــاالختالس  62.2المحســوبية والواســطة    افي القطاع الخاص تلته  اً انتشار
 %. 46.7االبتزاز و%، 57.0التزوير و%، 58.3

فقد أفاد أما حول توجهات الرأي العام نحو أنواع الفساد التي تحتل المرتبة األولى من حيث انتشارها في القطاع الخاص، 
 .%13.6فاالختالس  ،%14.9تلتها المحسوبية والواسطة  ،األكثر انتشارا % من المستجيبين بأن الرشوة هي22.1

اســتغالل المنصــب  % بأنه18.2فقد أفاد    ،أما نوع الفساد الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث االنتشار في القطاع الخاص
 .%13.9فالرشوة  ،%16.8 والواسطةالمحسوبية   تاله ،الوظيفي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أي من الفئات التالية أكثر مساهمة في انتشار   ( 7جدول )ال

 الخاص  الفساد في القطاع            

 القطاع الخاص  الفئات 
 31.2 ي القطاع الخاص كبار الموظفين ف

 10.5 السياسيون  

 13.3 صغار الموظفين في القطاع الخاص 

 29.9 رجال األعمال 

 1.2 أخرى  

 13.5 ال اعــرف  

 0.5 رفـض اإلجابــة  

 المجموع 

857 

 

 

 أي من الفئات التالية أكثر مساهمة في انتشار   ( 6جدول )ال
 العام   الفساد في القطاع            

 القطاع العام   الفئات 
 35.1 كبار الموظفين في القطاع العام  

 21.8 ن  السياسيو

 13.7 صغار الموظفين في القطاع العام  

 10.8 رجال األعمال 

 1 رى  أخ

 16.6 ال اعــرف  

 0.9 رفـض اإلجابــة  

 1005 المجموع 
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 والقطاع الخاص  الحكومي/العامالقطاع حسب انتشارها في  الفساداع أنو (8جدول )ال

 القطاع الخاص  الحكومي/العامالقطاع  

المرتبة   
 األولى
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

المرتبة  
 الثالثة 
% 

المتوسط 
 الحسابي 
% 

المرتبة  
 األولى
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

المرتبة  
 ثالثة ال

% 

المتوسط 
 الحسابي 
% 

 62.2 10.8 16.8 14.9 72.9 12.6 16.2 26.7 واسطة المحسوبية وال

 68.0 14.6 13.9 22.1 65.4 16.0 13.1 19.7 الرشــوة

المنصب   استغالل 
 الوظيفي  

11.0 21.4 13.2 63.4 10.5 18.2 11.3 58.3 

 59.3 13.2 11.4 13.6 52.2 13.9 6.3 9.3 االختـالس  

 57.0 14.1 10.1 12.6 55.0 10.8 12.1 9.3 ويــر التز

 46.7 12.5 8.0 4.6 42.2 11.3 9.0 2.4 االبتــزاز 

 -- 9.6 9.6 9.6 -- 9.4 9.4 9.4 الجميع بالتساوي  

 -- 11.6 11.6 11.6 -- 11.6 11.6 11.6 ال أعـرف 

 -- 0.4 0.4 0.4 -- 0.6 0.6 0.6 رفض اإلجابــة 

 -- 98.1 100 99.9 -- 99.4 99.7 100 المجموع

 
 %،19.3جاءت الرشوة في المرتبة األولى  ر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع العام، فقدحسب الضرالفساد    أنواعأما  

%، 10.5%، واســتغالل المنصــب الــوظيفي 10.6% ثم التزويــر 12.6فاالختالس    ،%18.4تليها المحسوبية والواسطة  
 %.4.4وأخيراً االبتزاز
% من المستجبيين بأنهــا 20.2 أفادن ممارستها في القطاع الخاص، نواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عوفيما يتعلق بأ

% 15.2ان  إلــى اإلشارة% قالوا إنها التزوير وتجدر 12.3% بأنها المحسوبية والواسطة، و14.3الرشوة، في حين أفاد  
 بالتساوي.  األنواعبأنها جميع  أفادوا

% 68.2أفــاد    ينتج عن ممارستها فــي القطــاع الخــاص،ابي ألنواع الفساد حسب الضرر الذي  وعند تحديد المتوسط الحس
%، واســتغالل 59.1%، ثــم التزويــر 59.2% بأنهــا المحســوبية والواســطة، فــاالختالس 61.9 أفــادبأنهــا الرشــوة، فيمــا 
 %. 46.4%، واالبتزاز 56.8المنصب الوظيفي 

 فقــد رأى ،رســتها فــي القطــاع العــامالفســاد حســب الضــرر الــذي ينــتج عــن مما  ألنواععند تحديد المتوسط الحسابي    أما 
%، فاســتغالل المنصــب الــوظيفي 64.0% يعتبرون ان الرشوة هــي األكثــر ضــرراً، تلتهــا المحســوبية والواســطة  66.0
 %.   44.9االبتزاز وأخيراً % 57.4االختالس و% 57.8التزوير ثم % 61.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 8 

 الخاص القطاع الحكومي و/العام في القطاع ارستها عن مم الذي ينتجالضرر  حسب  لفسادا نواعأ (9)جدول  

  
 القطاع الخاص  الحكومي /القطاع العام

 
المرتبة  
 األولى
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

المرتبة  
 الثالثة 
% 

المتوسط 
 الحسابي 
% 

المرتبة  
 األولى
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

 المرتبة  
 الثالثة 
% 
 

المتوسط 
 الحسابي 
% 

 61.9 11.9 14.2 14.3 64.0 11.0 14.0 18.4 المحسوبية والواسطة 

 68.2 12.3 14.8 20.2 66.0 14.8 13.7 19.3 الرشــوة

المنصب  استغالل 
 الوظيفي  

10.5 18.6 11.0 61.2 10.0 15.9 8.3 56.8 

 59.2 16.2 9.5 11.9 57.4 14.6 8.7 12.6 االختـالس  

 59.1 13.1 10.7 12.3 57.8 13.1 12.3 10.6 التزويــر 

 46.4 11.0 7.8 5.0 44.9 10.7 8.2 4.4 از االبتــز

 -- 15.2 15.2 15.2 -- 14.4 14.4 14.4 الجميع بالتساوي  

 -- 11.0 11.0 11.0 -- 9.6 9.6 9.6 ال أعـرف 

)ال  اإلجابــة  رفض 
 تقرأ( 

0.5 0.5 0.5 -- 0.4 0.4 0.4 -- 

 100.3 100 99.7 -- 100.3 99.5 99.4 -- 

 
% من أفراد 51.2القبول االجتماعي لبعض أنواع ظاهرة الفساد، فقد رأى   حول مدى  ردنيتباين التقييم العام األ

أفــاد  متفاوتــة، فيمــاالعينة الوطنية بأن ممارسة المحسوبية والواسطة في القطاع العام مقبولة اجتماعيا وبدرجات 
ة الرشوة % بأن ممارس26.3اعتبر  في حين  .ة اجتماعيابول% بأن ممارسة استغالل المنصب الوظيفي مق43.6

 % لالبتزاز.17.6% للتزوير و17.7لالختالس و %18.6أفاد بذالك  في القطاع العام مقبولة اجتماعيا، وقد
% من مستجيبي العينــة 50.1أفاد  ،أنواع الفساد في القطاع العام  لبعض  يوبنسب متقاربة لمدى القبول االجتماع

 % الســتغالل47.9فيمــا كانــت  ،تماعيــاالقطاع الخاص مقبولة اجأن ممارسة الواسطة والمحسوبية في  الوطنية ب
وكــذلك   ،ماعيــا% بأن ممارسة الرشوة في القطاع الخاص مقبولــة اجت30.8أقل أفاد    وبنسب  .المنصب الوظيفي

 .% لالبتزاز22.7و% للتزوير 23.5لالختالس و %24.6أفاد 
واســتغالل  ؛المحســوبية والواســطة :مارســات مثــلك شبه انقسام في الشارع تجاه تقيــيم مويمكن مالحظة أن هنال

فيما أفادت أقلية من المستجيبين )دون الثلث( بالقبول االجتماعي   .المنصب الوظيفي في القطاعين العام والخاص
 في القطاعين العام والخاص. زواالبتزا ؛والتزوير ؛سواالختال ؛لممارسات مثل: الرشوة

 والخاص مقبولة اجتماعيا   الحكومي/عامي الجدول في القطاعين الأنواع الفساد المبينة ف  (10جدول )ال

المتوسط الحسابي لدرجات   
نواع الفساد ألالقبول االجتماعي 

 %  في القطاع العام

المتوسط الحسابي لدرجات القبول 
الفساد في  ألنواعاالجتماعي 

 % القطاع الخاص 

 30.8 26.3 الرشــوة 

 24.6 18.6 االختـالس

 23.5 17.7 التزويــر

 2 17.6 االبتــزاز

 2 51.2 المحسوبية والواسطة 

اســــــــتغالل المنصــــــــب 
 الوظيفي

43.6 2 
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حول تقييم الرأي العام في األردن لمدى فاعلية دور بعض المؤسسات في محاربة الفساد في القطاع العام، أفاد و 
رة، ودرجة متوسطة، ودرجــة )درجة كبيمتباينة    وبدرجاتد كان لها دور فعال  % بأن دائرة مكافحة الفسا72.9
فمجلــس النــواب  ،%52.7ثم ديــوان المحاســبة  ،%55.3، تلتها وسائل اإلعالم المحلية في محاربة الفساد  قليلة(
 .%36.2المؤسسات األهلية وأخيراً  ،38.5%

 
 الحكومي العام/ اربة الفساد في القطاعكان لها دور فعال في مح بعض المؤسسات التي( 11)جدول 

 

في محاربة   ببعض إجراءات الحكومة الحالية ( نة الوطنيةالعي) مدى معرفة الرأي العام األردني  -4
 . الفساد 

 
هــا باإلجــراءات التــي قامــت   نحــو بعــض  العينيــة الوطنيــة  من التقرير التجاهات الــرأي العــام األردنــي  يعرض هذا القسم

 .تبه بوجود فساد فيهامع قضايا يش الحكومة الحالية للتعامل إجراءات  وتقييم ،الحكومة تجاه قضايا يشتبه بوجود فساد فيها
عرف عن تحويل الحكومة الحالية لبعض ملفات قضــايا يشــتبه ت  لمسمع وتلم    األردنيلبية الشارع  أغ  أن  إلىتشير النتائج  و

% بــأنهم ســمعوا 25.2أفاد ربــع المســتجيبين   إذ  .بشأنهاالقضائية    اإلجراءاتالجهات المعنية التخاذ    إلىبوجود فساد فيها  
 .لم يعرفوا بذلكبين بأنهم لم يسمعوا أو المستجي ثالثة أرباعفيما أفاد  ،ية قد قامت بتحويل ملفات قضايابأن الحكومة الحال

 
 .يهافساد ف  بوجود ملفات للجهات المعنية لالشتباه تلمعرفة ما إذا كانت أن الحكومة الحالية قد حو  ( 3الشكل )

ال لم اسمع

65.2

نعم سمعت

25.2

ال اعــرف

9.6

 
 

 

تلك  بتحويل ملفاتمت قا الحكومة الحالية بأنتجيبين الذين أفادوا بأنهم قد سمعوا جل الوقوف على مدى معرفة المسأمن  و
المســتجيبين أفــادوا بــأنهم ال هــؤالء % مــن 37.3أن    إلــىالنتــائج    وتشــير  .القضــايا  ءأســما  ذكــر  هم، فقد طلــب مــنقضاياال

ل قضايا تذكر قضــية واحــدة علــى % من الذين سمعوا عن تحوي47.0بينما استطاع  ،يتذكرون أسماء أي من هذه القضايا

 المتوسط الحسابي % المؤسسات

 دائرة مكافحة الفساد   
 

72.9 

 وسائـل اإلعالم المحلية
 

55.3 

 ديوان المحاسبة 
 

52.7 

 مجلـس النواب
 

38.5 

 المؤسســات األهلية )منظمات غير حكومية(
 

36.2 
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المستجيبين أسماء ملفات قضايا لم يــتم تحويلهــا فــي عهــد هــذه الحكومــة أو   % من15.7  فيما ذكر  ،القضايا  تلك  األقل من
 .فات قضايا يعتقد أنها قضايا فسادمل

الحكومــة الحاليــة   احولتهــ التــي    ملفات القضــايا األربــعان أغلبية المواطنين لم يسمعوا عن    إلىتشير النتائج    ،بصفة عامة
دون   الشؤون البلدية والقرويةمستجيبين ملف قضية كابسات في وزارة  % من ال10.1فقد ذكر    .لالشتباه بوجود فساد فيها

% مــن المســتجيبين أفــادوا 76.7مقابــل    ،% بأنهم سمعوا عن هذه القضية بعد أن تــم تــذكيرهم بهــا13.2فيما أفاد    ،تذكير
 .عن هذه القضية إلطالقعلى ا بأنهم لم يسمعوا

ً بأنهم سمعو  % من المستجيبين7.4أفاد  و  فســاد فيهــا  بوجــود عن تحويل ملــف اتحــاد الجمعيــات الخيريــة لالشــتباه ا تلقائيا
% أفــادوا بــأنهم لــم يســمعوا 84.1مقابــل    ،بعد أن تم تذكيرهم بها  نفسها  القضية  % أفادوا بأنهم سمعوا بتحويل ملف8.5و

 .حتى بعد تذكيرهم بها يةهذه القض بتحويل ملف
 ،بأنهم سمعوا بتحويل قضية شركة مغنيسيا لالشتباه بوجــود فســاد فيهــا  )بدون تذكير(  أفادوا تلقائيا% من المستجيبين  3.3

% بــأنهم لــم يســمعوا عــن 91.2أفــاد  فــي حــين، هذه القضية بعــد تــذكيرهم بهــا  % بأنهم سمعوا عن تحويل5.5بينما أفاد  
 .بعد تذكيرهم بها تحويل هذه القضية حتى

جــود فســاد بوشــتباه لال اإلسالميتذكير( بأنهم سمعوا عن ملف جمعية المركز  % من المستجيبين أفادوا تلقائيا )بدون  0.5
% بــأنهم لــم يســمعوا عــن تحويــل هــذه 92.2، فيمــا قــال  عوا عن تحويل القضية بعــد التــذكير% بأنهم سم6.7أفاد  فيها، و

   .بها القضية حتى بعد أن تم تذكيرهم
)الــذين  المســتجبيينمن ثلثي  أكثر أفاد ،لحكومة في محاربة الفساديعكسه تحويل كل من هذه القضايا لمدى جدية ا  أما فيما
لالشتباه بوجود فساد فيهــا يعكــس جديــة  اإلسالميملف جمعية المركز ل الحكومة بأن تحويل (رهميبعد تذك  أوتلقائيا    أفادوا

بســات أن تحويل قضــية الكا% ب66.8فيما أفاد    .متباينة )كبيرة، ومتوسطة، وقليلة(  بدرجاتومحاربة الفساد  الحكومة في  
% بأن تحويل ملف شركة مغنيسيا يعكــس جديــة الحكومــة بمحاربــة 58.0يعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد، وأفاد  

 .كس جدية الحكومة بمحاربة الفساد% بأن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية يع57.4الفساد، وبنسبة متقاربة أفاد 
 
ومدى  ،للجهات المختصة لالشتباه بوجود فساد فيها ومة الحالية بتحويلهاالتي قامت الحكملفات القضايا ( 13جدول )ال

 انعكاس هذا التحويل على جدية الحكومة الحالية في محاربة الفساد 
 

للجهات  ( .)كابسات..قامت بتحويل ملف  هل سمعت ان الحكومة الحالية -
 المختصة لالشتباه بوجود فساد فيها  

جة يعكس تحويل  در أي إلىبرأيك،  -
جدية الحكومة الحالية في  ()كابسات...

 محاربة الفساد 

 اسم القضية
سمع قبل 

 ذكير الت
 بعدسمع 

 التذكير 
 لم يسمع
 

 جدية الحكومة الحالية في محاربة الفساد

وزارة   في  كابسات 
 البلديات 

10.1 13.2 76.7 60.8 

 57.4 84.1 8.5 7.4 اتحاد الجمعيات الخيرية  

 58.0 91.2 5.5 3.3 يا مغنيس شركة  

 68.9 92.8 6.7 0.5 جمعية المركز اإلسالمي 

 
 ذكــرفقــد   ،ف أو أكثــرملــ الحكومــة لأما حول مصادر معلومات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تحويل  

مقابــل  ،ونكابسات بأنهم سمعوا عن التحويل من التلفزيالمعوا عن تحويل ملف % من الذين أفادوا بأنهم س43.5
من األصــدقاء  بذلك علموا منهإ% قالوا 21.4و% أفادوا بأن مصدر معلوماتهم كان من الصحف المحلية، 25.3

 .واألقارب
كــان  اتهمأن مصــدر معلومــ  الــذين علمــوا عــن تحويــل ملــف اتحــاد الجمعيــات الخيريــة مــن %33.6 أفــادكمــا  

% أفادوا بأنهم علمــوا مــن 27.7والصحف المحلية    أفادوا بأن مصدرهم في ذلك كان%  32.1التلفزيون، مقابل  
 األصدقاء واألقارب.

مــن الصــحف  صــدر معلومــاتهم كــان% من الذين سمعوا عن تحويل ملف شــركة مغنيســيا بــأن م40.5وقد أفاد  
 األصدقاء واألقارب. كان % أفادوا بأن مصدر معلوماتهم13.1و% أفادوا بأنه التلفزيون، 38.1المحلية، مقابل 

بأن مصدر معلوماتهم كــان الصــحف   ملف جمعية المركز اإلسالمي% من الذين سمعوا عن تحويل  38.2وأفاد  
 % لكل من األصدقاء واألقارب والتلفزيون األردني.27.0المحلية مقابل 
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 ينة الوطنية التي سمعوا من خاللها عن )اسم القضية( في الع المستجيبينمصادر معلومات ( 14)الجدول 

 اسم القضية

  تلفزيونلا
 االردني

الصحف 
 المحلية

فضائيات  
 عربية

األصدقاء 
 واألقارب 

إذاعات 
 محلية

    أخرى االنترنت 

الكابسات في وزارة  
 البلديات 

43.5 25.3 7.0 21.4 2.1 0.0 0.7 100 

اتحاد الجمعيات    
 الخيرية 

33.6 32.1 5.1 27.7 1.5 0.0 0.0 100 

 100 1.2 1.2 4.8 13.1 1.2 40.5 38.1 شركة مغنيسيا

جمعية المركز   
 اإلسالمي 

27.0 38.2 4.5 27.0 2.2 0.0 1.1 100 

 

% مــن المســتجيبين 45.0فقد أفــاد  ،النزاهة الوطنية وحزمةعالقة بمحاربة الفساد القوانين ذات الأما فيما يتعلق ب
، مقابــل األمــةمجلــس  مــن إقــرارهتــم الــذي ة الفســاد وأن الحكومة الحالية قامت بتقديم قانون مكافح  معوابأنهم س
 .وإقراره ه% بأنهم لم يسمعوا عن تقديم55.0

مثــل هــذا   مــن مجلــس النــواب بــأن  وإقــرارهتقديم هذا القــانون  % من الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن  72.8  رأىو
 .الفساد وبدرجات مختلفة القانون سوف يساهم في محاربة

 
أن أغلبيــة  األمــة، تبــينمجلــس  مــن إقــرارهوالــذي تــم الذمــة الماليــة   ارإشهتقديم الحكومة الحالية لقانون  وحول  

دوا بــأنهم ســمعوا % أفا16.0% من المستجيبين مقابل 84.0حيث أفاد بذلك  ،المستجيبين لم يسمعوا بهذا القانون
ن إ، نبــأنهم ســمعوا عــن هــذا القــانو  الــذين أفــادوا  % من المستجيبين66.4وقال    .وإقرارههذا القانون  عن تقديم  
 .سيساهم في محاربة الفساد إقراره

 
مكافحة الفساد،   لقانوني( مدى معرفة المستجبيين من العينة الوطنية بتقديم الحكومة الحالية 15)الجدول 

 في محاربة الفساد  مساهمتهماوإشهار الذمة المالية، ودرجة 

سمعت ان الحكومة الحالية هل  
الــذي القــانون التــالي  قد قدمت

مــن قبــل مجلــس تــم إقــراره 
 ؟مةاأل

 لم اسمع  سمع
 

إلى أي درجة سوف يساهم إقرار هذا 
 القانون في محاربة الفساد 

 72.8 55.0 45.0 قانون مكافحة الفساد -1

 66.4 84.0 16.0 قانون إشهار الذمة المالية   -2

 

% بــأن 69.8اد، أفــاد بين حول تقييمهم العام لمدى جدية الحكومة الحاليــة فــي محاربــة الفســ وعند سؤال المستجي
 مختلفة )كبيرة، ومتوسطة، وقليلة( في محاربة الفساد. وبدرجاتالحكومة جادة 
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 الرأي العام في األردن نحو بعض موضوعات الفساد قادة نتائج استطالع رأي 
 القطاعين العام والخاص انتشار الفساد في  مدى  -1
 

الفساد بأن ما يزيد على ثلــث المســتجيبين   األردن حول بعض موضوعات  ام فيي العرأتظهر نتائج استطالع آراء قادة ال
فيما كانت نسبة مستجيبي قادة الرأي العــام الــذين أفــادوا   ،درجة كبيرةب% أفادوا بأن الفساد منتشر في القطاع العام  38.5

العــام  ينود الفســاد فــي القطــاعمن هذا التباين حول وج وبالرغم .%27.0جة كبيرة في القطاع الخاص بوجود الفساد بدر
% في حــين كانــت نســبة مــن أفــادوا بأنــه ال 1.6فان نسبة الذين قالوا بأنه ال يوجد فساد في القطاع العام بلغت   ،والخاص

 .%5.1يوجد فساد في القطاع الخاص 
 

حــوالي ثالثــة نتــائج ان أظهرت ال ،بي إلجابات المستجيبين حول وجود الفساد في القطاع العامالمتوسط الحسا  تحديدوعند  
%( أفــادوا 64.1مقابل حــوالي الثلثــين ) ،من عينة قادة الرأي العام قد أفادت بوجود فساد في القطاع العام  %74.2أرباع  

 .بوجود الفساد في القطاع الخاص
 

 والخاص  الحكومي/العام ينمئوية( لوجود الفساد في القطاع( المتوسط الحسابي )نسبة 4الشكل )

64.1

74.2
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الفساد في القطاع الخاصالفساد في القطاع الحكومي 

%

 
 

مــن  %46.3أفــاد  ،ســنوات الماضــية 4 – 3ة قــادة الــرأي العــام لحالــة الفســاد فــي القطــاع العــام خــالل ييم عينوحول تق
% بأنــه 22.6فــاد بأن الفساد قد ازداد خالل الفتــرة المــذكورة، فيمــا أالعام    لذين قالوا بوجود فساد في القطاعالمستجيبين ا

 % بأنه قد بقي على حاله.29.4و ،نقص
أفــاد  ،ســنوات الماضــية 4 – 3خــالل    التي قالت بوجود فساد فــي القطــاع الخــاص  ي العامرأعينة قادة ال  وعن تقييم آراء

 بقي على حاله. ه% بأن25.6و ،قد نقص ه% بأن20.4فيما أفاد  ،% بأن الفساد قد ازداد47.3
 

 لثالثاله خالل ابقي على ح أم ،نقص أم قد زاد،ين العام والخاص د أن الفساد في القطاعهل تعتق( 16جدول )
 سنوات الماضية؟  األربعأو 

 الخاص  القطاع الحكومي  العام/  القطاع  

 47.3 46.3  زاد

 21.5 22.6  نقص

 25.6 29.4  بقـي على حالــه

 5.2 1.8  ال اعــرف

 594 616  مجموع المستجيبين

 

 

% مــن 43.5 أن والخــاص، فتشــير النتــائج إلــى ا فيمــا يتعلــق بــالقراءة المســتقبلية النتشــار الفســاد فــي القطــاعين العــامأم
القادمة، فيما السنوات اعتقدوا بأن الفساد سوف يزداد خالل الثالث دوا بوجود فساد في القطاع العام،  الذين أفا  المستجيبين

 سيبقى على حاله. ه% بأن19.6سوف ينقص، واعتقد  ه% بأن31.3أفاد 
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بأنه يوجد فساد في ذين قالوا % من المستجيبين ال42.4اع الخاص، فقد أفاد على صعيد الرؤية المستقبلية للفساد في القطو
 سيبقى على حاله.% أفادوا بأنه 19.5نه سوف ينقص، و إ% قالوا 30.1بأن الفساد سوف يزداد مقابل القطاع الخاص 

 

خالل   لى حالهيبقى ع أمينقص  ، أمسوف يزداد  والخاص العامين أن الفساد في القطاع  هل تعتقد( 17)الجدول 
 الثالث سنوات القادمة؟

 الخاص  القطاع الحكومي العام/ القطاع  

 42.4 43.5  اددســوف يـز

 30.1 31.3  ســوف ينقص

 19.5 19.6  يبقي علــى حالــه

 7.6 5.5  ال اعــرف

 0.3 0.0  رفض اإلجابة

 594 616  مجموع المستجيبين

 

 
 كثر مساهمة في انتشاره.انتشار الفساد والفئات األ أسباب -2

% من مستجيبي عينة قادة الرأي  32.5وعن أهم األسباب التي يمكن أن يعزى إليها انتشار الفساد في القطاع العام، ذكر  
أن ممارسات كبار الموظفين في القطاع العام هي    % من قادة الرأي20.0فيما ذكر    ،تنفيذ األحكام  وقلةضعف القضاء  

إليه   يعزى  الذي  الحكم  السبب  مؤسسية  عدم  تالها  الفساد،  فالفقر  16.7انتشار  ثم ضعف  %16.4،  الحكم  %،  شفافية 
12.2%. 

 
عزا   الخاص27.1فيما  القطاع  في  الموظفين  كبار  ممارسات  إلى  الفساد  انتشار  العام  الرأي  قادة  عينة  من  تالها    ،% 

القضاء   األحكام    وقلةضعف  الشركات    ،%20.9تنفيذ  في  المؤسسية  الشركات  20.4فعدم  في  الشفافية  ثم ضعف   ،%
 .% 13.3%، وأخيراً الفقر 14.5

 
 أي من األسباب التي يعزى إليها انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص  (18الجدول )

 

 
 

وحول آراء قادة الرأي العام الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام تجاه الفئات األكثر مساهمة في انتشار الفساد في  
العام الفئات  47.9أفاد    ،القطاع  أكثر  هم  العام  القطاع  في  الموظفين  كبار  بأن  المستجيبين  من  انتشار  %  في  مساهمة 

 %.7.0ثم صغار الموظفين في القطاع العام  ،%14.1ياسيون %، فالس14.9تالهم رجال األعمال  ،الفساد

 القطاع الخاص  القطاع العام/ الحكومي  أسباب انتشار الفساد 

 20.9 32.5 ضعف القضاء وقلة تنفيذ األحكام

العا القطاع  م / ممارسات كبار الموظفين في 
 الخاص 

20.0 27.1 

الحكم   مؤسسية  في    /عدم  المؤسسية  عدم 
 الشركات 

16.7 20.4 

 13.3 16.4 الفقر  

شفافية   ضعف   / الحكم  شفافية  ضعف 
 الشركات 

12.2 14.5 

 3.4 1.0 ال اعــرف 

 0.5 0.8 اإلجابــة  رفـض

 594 616 المجموع

 0.0 0.5 أخرى 



 14 

أما فيما يتعلق بالفئات األكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع الخاص، ذكر عدد من مستجيبي عينة قادة الرأي الذين  
أ الخاص،  القطاع  في  فساد  بوجود  الفسادأفادوا  انتشار  في  مساهمة  الفئات  أكثر  هم  فئة كبار   ،ن رجال األعمال  تالهم 

 . %5.6% ثم صغار الموظفين في القطاع الخاص 11.6فالسياسيون  ،%29.8الموظفين في القطاع الخاص 
 

 كثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص األ( الفئات  19)الجدول 

 القطاع الخاص   لحكوميا /القطاع العام الفئات 

 / العام  القطاع  في  الموظفين  كبار 
 29.5 47.9 الخاص 

 39.7 14.9 رجال األعمال

 11.6 14.1 السياسيون  

 / العام  القطاع  في  الموظفين  صغار 
 5.6 7.0 الخاص 

 11.0 14.0 أخرى  

 2.4 1.6 ال اعــرف  

 0.2 0.5 رفـض اإلجابــة 

 100 100 المجموع

 

 والقبول االجتماعي له  ، وضرره،ومدى انتشاره ،ساد الف أنواع -3
% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن  38.8، فقد أفاد  القطاع العاما يتعلق بترتيب أنواع الفساد حسب انتشارها في  أما فيم

المستجيبين  % من  29.9فيما أفاد    ،يأتيان في المرتبة األولى من حيث انتشارهما في القطاع العام  والمحسوبيةالواسطة  
ثم    ،%2.8%، فاالختالس  11.5الرشوة  تليه    ،من حيث انتشاره  ألولىب الوظيفي يأتي في المرتبة ابأن استغالل المنص

 ذه األنواع متساوية في انتشارها.% من المستجيبين بأن جميع ه 7.6أفاد  حين %. في1.8االبتزاز 
اال الثانية من حيث  المرتبة  احتل  الذي  الفساد  المنصب وحول نوع  استغالل  الرأي، فقد كان  نتشار من وجهة نظر قادة 

.  %5.5االختالس  %، وأخيراً  6.2االبتزاز  ثم  %،  13.1فالرشوة   ،%26.1الواسطة والمحسوبية    تليه%  35.9ظيفي  الو
 )كما يبين ذلك الجدول( 

% من المستجيبين يعتقدون  81.7وعند أخذ المتوسط الحسابي لترتيب أنواع الفساد من حيث انتشارها، تظهر النتائج أن  
في   والواسطة  المحسوبية  ابانتشار  )من  متفاوتة  وبترتيبات  العام  تالهاالقطاع  السادسة(  إلى  األولى  استغالل    لمرتبة 

فالرشوة  80.2الوظيفي    المنصب والتزوير   .%62.5%،  االختالس  بانتشار  أفادوا  الذين  المستجيبين  نسب  كانت  فيما 
 %. 50.0واالبتزاز دون 

% من عينة قادة الرأي بأن الرشوة تأتي في 23.1أفاد    ،القطاع الخاصما على صعيد أنواع الفساد األكثر انتشارا في  أ
الخاص القطاع  في  انتشارا  الفساد  أنواع  أكثر  بوصفها  األولى  الوظيفي    ،المرتبة  المنصب  استغالل   ،%20.5يليها 

والمحسوبية   االختالس    ،%16.8فالواسطة  واال12.1ثم  والتزوير  7.2بتزاز  %،  أفاد    .% %6.4،  من  8.1فيما   %
 .األنواع متساوية في انتشارها هذه بأن جميع المستجيبين

الرأي    أما قادة  عينة  الخاص حسب وجهة نظر  القطاع  في  انتشارها  الثانية من حيث  المرتبة  احتلت  التي  الفساد  أنواع 
كان    ،العام والمحسوبية  18.2االختالس  فقد  فالواسطة  الوظيفي    ،%17.5%  المنصب  استغالل  والرشوة 16.3ثم   ،%
 .%8.4االبتزاز وأخيراً  ،%12.1تزوير وال ،13.5%

الخاص،   القطاع  في  انتشارها  حيث  من  الفساد  ألنواع  الحسابي  الوسط  تحديد  من  69.1  أفادوعند  بأن   المستجيبين% 
ال  الرشوة كانت  في  الخاص  المحسوبية    األكثر قطاع  تالها  الوظيفي   %،62.5والواسطة  انتشاراً،  المنصب   فاستغالل 
   . %61.3، وأخيراً االبتزاز %51.5% والتزوير 61.3 ثم االختالس %،62.3
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 في القطاعين العام/ الحكومي والخاص   ( مدى انتشار أنواع الفساد المختلفة20جدول )

   
 القطاع العام 

 
 القطاع الخاص 

المرتبة  
    األولى
 
% 

المرتبة 
   الثانية
 
% 

    المرتبة الثالثة
 
% 

المتوسط  
 الحسابي  

 
% 

المرتبة 
    ألولىا

 
% 

المرتبة 
   الثانية
 
% 

المرتبة 
    الثالثة
 
% 

المتوسط  
 الحسابي  

 
% 

المحسوبية 
 والواسطة

38.8 26.1 13.6 81.7 16.8 17.5 13.8 62.5 

استغالل المنصب  
 الوظيفي  

29.9 35.9 10.2 80.2 20.5 16.3 10.9 62.3 

 69.1 21.4 13.5 23.1 62.5 32.5 13.1 11.5 الرشــوة

 61.3 15.2 18.2 12.1 49.3 13.0 5.5 5.5 االختـالس  

 51.5 13.6 12.1 6.4 38.8 9.3 3.4 2.8 التزويــر 

 45.8 11.1 8.4 7.2 37.7 11.4 6.2 1.8 االبتــزاز 

 - 8.1 8.1 8.1 - 7.6 7.6 7.6 الجميع بالتساوي  

 - 4.9 4.9 4.9 - 1.5 1.5 1.5 ال أعـرف 

رفض اإلجابــة   -97
 قرأ( )ال ت

0.5 0.5 0.5 - 0.5 0.5 0.5 - 

رفض اإلجابــة   -97
 )ال تقرأ( 

99.9 99.8 99.6  99.6 99.5 99.5  

 

% مــن 27.1  فقــد أفــاد  ،حول ترتيب أنواع الفساد المتباينة بحسب الضرر الذي ينــتج عــن ممارســتها فــي القطــاع العــامو
% مــن المســتجيبين بــأن 26.1فيما أفاد  مرتبة األولى،ن العينة قادة الرأي العام بأن الواسطة والمحسوبية يحتال  بيمستجي

 ن ممارســته فــي القطــاع العــام، يليــهاستغالل المنصب الوظيفي يأتي في المرتبة األولى من حيث الضــرر الــذي ينــتج عــ 
% من المستجيبين بأن جميــع 18.7فيما أفاد    .%1.9البتزازوا  ،%3.7ثم التزوير    ،%7.8فاالختالس    ،%12.5الرشوة  

 ذه األنواع متساوية من حيث الضرر الذي ينتج عن ممارستها.ه
 

% مــن مســتجيبي عينــة قــادة الــرأي 75.1، تبــين أن  حســب الضــرر  وعند اعتماد المتوسط الحسابي لترتيب أنواع الفساد
ً استغالل المنصب الوظيفي هو أكثر األنواع   أن  يرون ســوبية ، يليــه المحًً للضرر عند ممارســته فــي القطــاع العــامإحداثا

 %.37.7االبتزاز وأخيراً  ،%(45.1التزوير )و% 55.6االختالس ثم % 66.3% فالرشوة 73.1والواسطة 
 
% بــأن الرشــوة تــأتي فــي المرتبــة 19.9الضرر الذي يترتب على ممارسة أنواع الفساد في القطاع الخاص، أفــاد   شأنبو

% بأن استغالل المنصب الوظيفي هــو 16.8ما أفاد ى حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع الخاص، فياألول
 .%4.5وأخيراً االبتزاز  %،6.2ثم التزوير  ،%13.5فالواسطة والمحسوبية  ،%13.8تاله االختالس  ،األكثر ضررا

 
، المستجيبين  إلجاباتي القطاع الخاص كمتوسط حسابي  ف  اأما أكثر أنواع الفساد بحسب الضرر الذي ينتج عن ممارسته

كا الرشوةفقد  األولى  نت  المرتبة  الوظيفي  63.9االختالس  تالها    %،70.5  في  المنصب  فاستغالل  ثم %،  %62.3 
 %. 43.3االبتزاز وأخيراً %، 52.9التزوير و  ،%59.9المحسوبية والواسطة 

 
قادة    عينة  أفرادطاع الخاص التي ذكرها  نتج عن ممارستها في القويظهر واضحاً ان أنواع الفساد حسب الضرر الذي ي

 . الحكومي /لقطاع العاملالرأي تختلف عن األنواع التي ذكروها 
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 والخاص  الحكومي/العام ينعن ممارستها في القطاع حسب الضرر الذي ينتج أنواع الفساد (21)جدول 

   
 الحكومي /القطاع العام

 
 القطاع الخاص 

  
 ألولى المرتبة ا 
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

المرتبة  
 الثالثة 
% 

المتوسط  
 الحسابي  
% 

المرتبة  
 األولى 
% 

المرتبة  
 الثانية 
% 

المرتبة  
 الثالثة 
% 

المتوسط  
 الحسابي  
% 

 59.9 11.1 14.3 13.5 73.1 9.1 20.8 27.1 المحسوبية والواسطة 

المنصب   استغالل 
 الوظيفي  

26.1 23.5 9.7 75.1 16.8 15.2 8.8 62.3 

 70.5 20.2 13.5 19.9 66.3 26.3 14.6 12.5 الرشــوة

 63.9 13.0 15.2 13.8 55.0 15.6 8.3 7.8 االختـالس  

 52.9 11.3 10.3 6.2 45.1 8.1 6.3 3.7 التزويــر 

 43.3 9.6 5.1 4.5 37.7 8.3 4.7 1.9 االبتــزاز 

 - 21.0 21.0 21.0 - 18.7 18.7 18.7 الجميع بالتساوي  

 - 3.9 3.9 3.9 - 2.1 2.1 2.1 ال أعـرف 

 - 0.7 0.7 0.7 - 0.8 0.8 0.8 ـة رفض اإلجابـ 

  100.7 99.8 98.7 - 100.3 99.2 99.6 - 

 
القبو مدى  نحو  العام  الرأي  قادة  توجهات  االجتماعيحول  بأن  64.5أفاد    ،الستة  الفسادألنواع    ول  المستجيبين  من   %

%، فيما كانت  52.6منصب الوظيفي  هما استغالل اليع العام هما األكثر قبوال اجتماعيا، يلالمحسوبية والواسطة في القطا
العام   القطاع  في  اجتماعيا  مقبولة  الرشوة  بأن  أفادوا  الذين  %،  9.9االبتزاز  و%،  10.0االختالس  و%،  24.3نسبة 

 .%8.1التزوير و
 

  % من المستجيبين بأن ممارسة 50.8مقبولة اجتماعيا، أفاد  أما فيما يتعلق بأنواع الفساد الممارسة في القطاع الخاص وال
القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا أفادوا بأنفيما    ،المحسوبية والواسطة في  الذين  المنصب   كانت نسبة  ممارسة استغالل 

مقبول الخاص  القطاع  في   %،13.4زازاالبتو%،   14.3االختالس  و%،  23.6الرشوة  و،  %44.7اجتماعياً    ةالوظيفي 
 %.12.4التزويرو

 الحكومي /ن أنواع الفساد المبينة في الجدول في القطاعين العامم ( إلى أي درجة تعتقد ان كال  22جدول )
 والخاص مقبول اجتماعيا  

 األنواع
ــول  ــدرجات القبـ ــابي لـ ــط الحسـ المتوسـ

ــواعاالجتمــاعي  الفســاد فــي القطــاع  ألن
 يالحكوم /العام

ــول  ــدرجات القب المتوســط الحســابي ل
الفساد فــي القطــاع   ألنواعجتماعي  اال

 الخاص  

 50.8 64.5 واسطةالمحسوبية وال 

 44.7 52.6 استغالل المنصب الوظيفي

 23.6 24.3 الرشــوة 

 14.3 10.0 االختـالس

 13.4 9.9 االبتــزاز

 12.4 8.1 التزويــر

 
 

في محاربة الفساد في القطاع العام، أظهرت وحول تقييم عينة قادة الرأي العام لمدى فعالية بعض المؤسسات والهيئات  
الف62.9أن  النتائج   الفساد كان لها دور فعال في محاربة  أفادوا بأن دائرة مكافحة  المستجيبين  ساد، تالها ديوان  % من 
على  56.3  المحاسبة المحلية  اإلعالم  وسائل  بينما حصلت  الحكومية  %44.2  غير  فالمنظمات  مجلس ثم  %  %27.8 
 .%25.9النواب 
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 الحكومي العام/ اربة الفساد في القطاعمحكان لها دور فعال في  تيلمؤسسات الابعض (23)جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ات الحكومة الحالية في محاربة الفسادبعض إجراءب معرفة عينية قادة الرأي مدى -4
 

أما فيما يتعلق بمدى معرفة عينة قادة الرأي لما قامت به الحكومة الحالية من إجراءات ذات عالقة بمحاربــة الفســاد، فقــد 
قامــت بتحويــل  ســمعوا بــأن الحكومــة الحاليــة ادوا بــأنهم% أفــ 85.1عــام  أظهرت النتائج أن أغلبية مستجيبي قادة الرأي ال

 .بذلك% بأنهم لم يسمعوا 12.8فات قضايا للجهات المختصة لالشتباه بوجود فساد فيها.  فيما أفاد مل
 

   فيها  بوجود فساد هل سمعت بأن الحكومة الحالية قامت بتحويل ملفات للجهات المعنية لالشتباه (5)الشكل 

ال اعــرف

2.2

نعم سمعت

85.1 

ال لم اسمع

12.8 

 
 

بأن الحكومة الحالية قامــت بتحويــل   واسمع  قد  على مدى معرفة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم  ومن أجل الوقوف
 بــين نســبهنــاك تباينــاً  وأظهــرت النتــائج بــأن .فقــد طلــب مــنهم ذكــر أســماء هــذه القضــاياملفات تلك القضــايا،  

د فيهــا يا يشــتبه بوجــود فســاأن الحكومــة الحاليــة قــد قامــت بتحويــل قضــابــ المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا  
% بأنهم سمعوا عن تحويل ملف كابسات  68.2فقد أفاد تلقائياً )بدون تذكير(  ،ىخرألللجهات المعنية من قضية 

% بأنهم سمعوا عن تحويل هذا الملــف بعــد أن تــم تــذكيرهم 17.1قال    ، في حينوزارة الشؤون البلدية والقروية
وبــدون )% 13.2كمــا أفــاد  .وا على اإلطالق )قبل التذكير وبعد التــذكير(% بأنهم لم يسمع14.1أفاد  والقضية،  ب

% بــأنهم 64.6، فيما أفاد بوجود فساد فيهبأنهم سمعوا عن تحويل ملف اتحاد الجمعيات الخيرية لالشتباه    (تذكير
معوا على % بأنهم لم يس22.3قال حوالي ربع المستجيبين   حين  ، في(بعد التذكير)ملف  ال  هذا  سمعوا عن تحويل

 اإلطالق عن هذا اإلجراء.
% 47.3فيما أفــاد    ،لمستجيبين بأنهم سمعوا )دون تذكير( عن تحويل ملف شركة مغنيسيا% من ا17.9وقد أفاد  

بأنهم لم يسمعوا علــى  %34.8 بأنهم سمعوا عن هذا اإلجراء بعد تذكيرهم بتحويل الملف، وأفاد ثلث المستجيبين
 اإلطالق عن تحويل هذا الملف.

 
% 9.8أفــاد    فقــدجهات المعنية لالشتباه بوجود فساد فيه،  أما فيما يتعلق بتحويل ملف جمعية المركز اإلسالمي لل
 بعد أن تم تذكيرهم باإلجراء، في حين% بأنهم سمعوا  58.6بأنهم سمعوا عن هذا اإلجراء دون تذكير، فيما أفاد  

 .كبذل % بأنهم لم يسمعوا31.6أفاد حوالي ثلث المستجيبين 

 المتوسط الحسابي % المؤسسات

 62.9 دائرة مكافحة الفساد   

 56.3 ديوان المحاسبة 

 44.2 وسائـل اإلعالم المحلية

 27.8 المؤسســات األهلية )منظمات غير حكومية(

 25.9 مجلـس النواب
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التذكير وبعــد التــذكير( بــأن تحويــل كــل هــذه الملفــات يعكــس  وقد قيّم المستجيبون الذين أفادوا بأنهم سمعوا )قبل
أن تحويــل الحكومــة الحاليــة   المستجيبين% من  60.6جدية الحكومة في محاربة الفساد وبنسب متقاربة، فقد قيّم  

ملــف  لتحويــل  %64.5، فيمــا كانــت النســبة  لفســادلملف مغنيسيا يعكس جديتها )بدرجات مختلفة( فــي محاربــة ا
 .الخيرية لتحويل ملف اتحاد الجمعيات %66.6واإلسالمي  لجمعية المركز %65.8و ،كابساتال
 

  الحالية للجهات القضائية لالشتباه بالملفات التي حولتها الحكومة مدى معرفة المستجيبين (24جدول )ال
 . لتحول على جدية الحكومة في محاربة الفسادبوجود فساد فيها، ومدى انعكاس هذا ا

( للجهات اسم القضيةلحكومة الحالية قد قامت بتحويل ملف هل سمعت ان ا -
 المختصة لالشتباه بوجود فساد فيها  

أي درجة يعكس تحويل   إلىبرأيك،  -
)اسم القضية...( جدية الحكومة  

 الحالية في محاربة الفساد 

 اسم القضية

 سمع قبل التذكير 
بعد  سمع 

 التذكير 
 لم يسمع

جدية تحويل هذه القضية يعكس 
 ومة الحالية في محاربة الفساد الحك

 

 64.5 14.7 17.1 68.2 كابسات في وزارة البلديات 

 66.6 22.3 64.6 13.2 اتحاد الجمعيات الخيرية  

 60.6 34.8 47.3 17.9 شركة مغنيسيا   

 65.8 31.6 58.6 9.8 جمعية المركز اإلسالمي 

 

، فقــد أشــار م ســمعوا عــن تحويــل القضــايا األربــعأفادوا بأنهأما فيما يتعلق بمصادر معلومات المستجيبين الذين  
أفــاد  إذمصادر معلوماتهم كانت الصــحف المحليــة اليوميــة.    إلى أنالثلثين    أغلبية المستجيبين وبنسبة تزيد على

 ،شــركة مغنيســيا قضــية  % من الــذين ســمعوا عــن71.1والكابسات،    قضية% من الذين سمعوا عن  69.4بذلك  
قضــية % من الذين ســمعوا عــن  73.6واالتحاد العام للجمعيات الخيرية،    قضية  ين سمعوا عن% من الذ73.3و

بعد الصحف المحلية اليومية فقد كان األصــدقاء   من ناحية األهميةجمعية المركز اإلسالمي.  أما المصدر الثاني  
% من الذين 14.7وا  % من الذين سمعوا عن تحويل ملف شركة مغنيسي15.2  بذلك  أفادو  ب.والمعارف واألقار

% 9.8و% مــن الــذين ســمعوا عــن الكابســات 10.6و الخيريــة سمعوا عن تحويل ملف االتحاد العــام للجمعيــات
ذاعــة، لجمعيــة المركــز اإلســالمي.  فيمــا كانــت المصــادر األخــرى للمعلومــات مثــل التلفزيــون األردنــي، واإل

 لمعلومات المستجيبين.كمصدر  والفضائيات العربية أقل أهمية
 

 قضائيةالجهات لل الحالية حول الملفات التي حولتها الحكومة المستجيبينمصادر معلومات  (25جدول رقم )
 

 مصادر معلومات المستجبيين 

 أسماء القضايا 

 كابسات  
شركة  
 المغنيسيا

االتحاد العام للجمعيات  
 يرية الخ

جمعية المركز  
 اإلسالمي 

 73.6 73.3 71.1 69.4 الصحف اليومية 

 9.8 14.7 15.2 10.6 والمعارف، واألقارب  دقاء،األص

 7.9 4.4 4.5 10.4 األردني التلفزيون 

 2.9 2.9 4.5 3.0 مؤسسات رسمية 

 2.1 1.5 1.2 3.0 اإلذاعة   

 1.0 0.8 0.2 1.7 فضائيات عربية  

 1.0 1.1 2.0 0.9 أسبوعية صحف  

 1.2 0.6 0.7 0.2 االنترنت 

 0.7 0.6 0.5 0.6 أخرى مصادر 

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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% من مستجيبي عينة 90.9أفاد ت الحكومة الحالية بتقديمها، وعن القوانين ذات العالقة بمحاربة الفساد التي قام
ن مكافحة الفساد، والذي أقــر مــن قبــل مجلــس األمــة مقابــل قادة الرأي بأنهم سمعوا عن قيام الحكومة بتقديم قانو

ســوف  إقــرارهبــأن  ه% من الذين سمعوا عن تقديمــ 67.6القانون.  وأفاد  هذا  لم يسمعوا عن  % أفادوا بأنهم9.1
 يساهم في محاربة الفساد.

 
تقــديم هــذا القــانون   % مــن المســتجيبين بــأنهم ســمعوا عــن85.8الذمة المالية، فقد أفاد    إشهارأما بالنسبة لقانون  

% مــن الــذين 66.7.  وأظهــر  يمــهم لم يســمعوا عــن تقدأفادوا بأنه  %14.2ن قبل مجلس األمة مقابل  وإقراره م
 سوف يساهم في محاربة الفساد. إقرارهسمعوا عن تقديم هذا القانون بأن 

 
 

مكافحة الفساد،  انونيلقمن عينة قادة الرأي بتقديم الحكومة الحالية  المستجيبينمعرفة  ى( مد26)الجدول 
 بة الفساد ا في محارموإشهار الذمة المالية، ودرجة مساهمته

 

هل سمعت ان الحكومة الحالية 
القــانون التــالي الــذي  قد قدمت

تــم إقــراره مــن قبــل مجلــس 
 األمة؟

 لم اسمع  سمع
إلى أي درجة سوف يساهم إقرار هذا  

 القانون في محاربة الفساد 

 67.6 9.1 90.9 قانون مكافحة الفساد -1

 66.7 14.2 85.8 قانون إشهار الذمة المالية   -2

 
 ،سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي العام في األردن حول درجة جدية الحكومة الحاليــة فــي محاربــة الفســاد  وعند
 ، ومتوسطة، وقليلة( في محاربة الفساد.كبيرة)متفاوتة % بأن الحكومة جادة وبدرجات 62.5أفاد 

 

 

 الخالصة
 األردنيةرسات االستراتجية في الجامعة نفذهما مركز الد نتائج استطالعي الرأي العام اللذينعرض هذا التقرير  

 .الرأيقادة لعلى عينة وطنية وعينة  األردنحول بعض موضوعات الفساد في 
ي القطــاعين العــام ان الفساد موجود فــ  العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ترى  أغلبية  بأنوتظهر نتائج االستطالع  

 والخاص.
خــالل  في القطــاعين العــام والخــاصة قادة الرأي بأن الفساد قد زاد وعين  من العينة الوطنية  األكبروترى النسبة  

وخالفاً لتوجهات العينة الوطنية التي ترى ان الفساد سوف يزداد انتشاراً   .الماضية واألربعفترة السنوات الثالث 
لمســتقبلية انقسام في صفوف عينة قــادة الــرأي نحــو الحالــة ا  ادمة، يتضح ان هناك شبهالثالث القخالل السنوات  

 سوف ينقص. انهللفساد خالل السنوات الثالث القادمة بين من يعتقد انه سوف يزداد وبين من يرى 
ينــة الع  انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص، ذكــر مســتجيبو  إليهاالتي يمكن ان يعزى    األسباب  أهموحول  

 .األحكامالقضاء وقلة تنفيذ  فلخاص، وضعواقطاعين العام ال، وممارسات كبار الموظفين في الوطنية الفقر
في انتشار الفساد، فقــد جــاء ضــعف القضــاء وقلــة تنفيــذ   األول  هو السبب  عند عينة قادة الرأي فلم يكن الفقر  أما

الفســاد فــي القطــاع العــام، فــي حــين جــاءت  النتشارن ، وممارسات كبار موظفي القطاع العام كأهم سببياألحكام
، وعــدم المؤسســية فــي الشــركات األحكــاملقطاع الخاص، وضعف القضــاء وقلــه تنفيــذ ممارسات كبار موظفي ا

 انتشار الفساد في القطاع الخاص. أسباب أهملتشكل 
عــض الملفــات للجهــات الحكومــة الحاليــة فــي تحويــل ب  إجــراءاتوفيما يتعلق بمعرفــة الشــارع االردنــي لــبعض  

بين في العينة الوطنية لم تسمع أو أنهــا لــم المستجي  أغلبيةان    النتائج  أظهرتالقضائية لالشتباه بوجود فساد فيها،  
يعرفون عن تحويــل الحكومــة الحاليــة   أنهمفقط ربع العينة الوطنية    أفادفقد    تعرف عن تحويل مثل هذه القضايا،
هــذه  أســماءمــن  األقــليما اســتطاع اقــل مــن نصــف هــؤالء ذكــر واحــدة علــى لملفات يشتبه بوجود فساد فيها، ف

ً  إجراءاتعن المعلومات  أي ان إيصال  ات،الملف , وينطبــق هــذا الحكومة الحالية فــي هــذا الشــأن لــم يكــن ناجحــا
 األمر على قانوني محاربة الفساد وإشهار الذمة. 

باإلجراءات الحكومية. وذكر حوالي ثلثي الذين أفادوا ن  المستجيبي  أغلبيةعينة قادة الرأي معرفة  نتائج    وأظهرت
  بتحويل تلك الملفات بأن هذه اإلجراءات تعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد. بأنهم على معرفة
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 ( 1الملحق )
 اإلطار النظري  

والحكم   الفساد  أدبيات  وبتحفل  النظرية،  الدراسات  التطبيقية،    بالقليل منالكثير من  الفساد البحوث  أسباب  عن 
ال مجاالت  في  انتشاره  على  المترتبة  والنتائج  واالجتماعيةودوافعه،  واالقتصادية  اإلنسانية  تتعدد    .تنمية  كما 

من   عدداً  إن  بل  العامة.   الحياة  في  الفساد  ممارسات  بكبح  الكفيلة  السبل  عن  الدراسات  هذه  في  التوجهات 
القول بأن ثمة وظيفة  إلى  د في إعاقة التنمية وتشويه مسارها، يذهب  الدارسين، مع إقرارهم باآلثار السلبية للفسا

ع المثالأو  سبيل  على  الرشوة،  أن  حيث  الفساد؛  لممارسات  وظائف  التعقيدات   ،دة  تجاوز  على  تساعد 
الحوافز   من  مزيداً  وتوفر  العمليات،  تشغيل  كلفة  من  وتقلل  العام،  القطاع  في  المعامالت  لتسيير  البيروقراطية 

 تثمرين وأصحاب األعمال في القطاع الخاص. للمس
 

تت متميزة  دراسات  ثمة  أن  على  غير  والحرص  ناحية،  من  الرؤية  بشمول  بين    انتهاجسم  المقارن  اإلطار 
  المجتمعات النامية والمتقدمة على الصعيد العالمي من حيث ارتباط ظاهرة الفساد بمكونات الحكم. 

 
المقارنة منظومة  بعض  وتطرح   بلد  الدراسات  مائتي  يقرب من  ما  الحكم تشمل  أبعاد  من  لستة  التقديرات  من 
ف مدى  ومنطقة  على  العالم  البياناتعدة  ي  تتوافر  حيثما  من   .سنوات،  مئات  على  المؤشرات  هذه  وترتكز 

المتغيرات التي تقيس المدركات عن الحكم المستقاة من خمسة وعشرين مصدراً مستقالً للبيانات، والصادرة عن  
ع والقياثماني  المتغيرات  من  الضخمة  األعداد  جملة  ومن  دولية.   وهيئة  مؤسسة  تتوصل  شرة  الفرعية،  سات 

 الدراسة إلى تعريف واسع وأولي للحكم بوصفه التقاليد والمؤسسات التي تجري بها ممارسة السلطة في كل بلد.  
 

ب يتم  التي  العملية  التعريف  هذا  في  األساسية  "العناقيد"  أو  المكونات  ومراقبتها  ومن  الحكومات  اختيار  ها 
اسات السليمة وتنفيذها على نحو فعال؛ واحترام المواطنين والدولة  واستبدالها؛ وقدرة الحكومة على وضع السي

للمؤسسات التي تحكم التفاعل االقتصادي واالجتماعي فيما بينهم.  ويضم العنقودان األوالن في مكونات الحكم 
نقود األول ر المسؤولين في السلطة واستبدالهم.  ومن العناصر التي يشتمل عليها العالعملية التي يجري بها اختيا

حرية التعبير والمساواة.  ويضم مفهوم "الصوت"، أي مدى التمثيل والمشاركة السياسية والعامة، والمساءلة، و
السياسية، وبموجبها    عدة مؤشرات فرعية لقياس مختلف جوانب المسيرة السياسية، والحريات المدنية، والحقوق

تضم هذه الفئة درجة االستقالل الذي تتمتع به وسائل    امحكوماتهم. كيقيم مدى مشاركة المواطنين في اختيار  
 اإلعالم، وقدرتها على مراقبة المسؤولين في السلطة وتحميلهم المسؤولية عما يفعلون.

 
السياسي وغ االستقرار  فيضم  المتغيرات،  من  الثاني  العنقود  إلى  أما  العنقود  هذا  العنف.  وتشير عناصر  ياب 

ا نظام  في  النسبي  العنف  االستقرار  أعمال  أو  دستورية  غير  بأساليب  التغيير  محاوالت  تهدده  ال  بحيث  لحكم 
اإلرهابي، مما سيضمن مستوى مستقر من استمرار السياسات.  )ويمكن االعتراض على هذا المفهوم من أكثر  

سبي في  ار السياسي وغياب العنف.  وتشير عناصر هذا العنقود إلى االستقرار النمن ناحية أبرزها أن االستقر
العنف اإلرهابي، مما سيضمن  بأساليب غير دستورية أو أعمال  التغيير  الحكم بحيث ال تهدده محاوالت  نظام 

أبرزه ناحية  من  أكثر  من  المفهوم  هذا  على  االعتراض  )ويمكن  السياسات.  استمرار  من  مستقر  أن  مستوى  ا 
عية الحكم بقدر ما تشير أحياناً إلى أن ذلك  االستقرار السياسي واستمرارية السياسات قد ال تدل على ارتقاء نو

 الثبات إنما هو حصيلة للسياسات القمعية أو االستبدادية التي ينتجها نظام ما(.  
 

الحكو قدرة  على  الدالة  المؤشرات  من  عدداً  والرابع  الثالث  العنقودان  السياسات ويلخص  وضع  على  مات 
العا الخدمات  تقديم  ذلك مستوى  في  بما  الموظفين  وتنفيذها،  البيروقراطي، وكفاءة  واألداء  التنظيم  مة، ونوعية 

المدنيين، ودرجة استقاللهم ومناعتهم إزاء الضغوط السياسية، ومدى المصداقية في التزام الحكومة بالسياسات.  
،  واإلجرائية في اإلشراف على األنشطة االقتصادية   ةقدرة الحكم التنظيمي  كما يتركز أحد هذين العنقودين على

في مجاالت معينة  القيود  في فرض  المغاالة  على  المترتبة  أو  المصرفية،  والمعامالت  السوق،  مثل ممارسات 
 مثل التجارة الخارجية أو تنمية أعمال القطاع الخاص. 

 
الستة فيرتكزان على مدى ما يكنه المواطنون والدولة على السواء  أما العنقودان األخيران في منظومة العناقيد  

السبيل  من احت التي تبرز في هذا  العناصر  التفاعل والتبادل فيما بينهما.  ومن أبرز  التي تنظم  رام للمؤسسات 
لعام  توليها األطراف الفاعلة في المجال ا"حكم القانون" الذي يتضمن، من جملة أمور أخرى، درجة الثقة التي  

ر الوقائع الجرمية، وفعالية القضاء والسلطة  لها.  ويندرج في هذا اإلطار تكرا  القوانين المجتمع ومدى امتثاله
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ما تنص عليه القوانين والتعاقدات.  وتقيس هذه المؤشرات درجة نجاح المجتمع  ب   الوفاءالتشريعية، والقدرة على  
يمكن التنبؤ بها هي األسس التي تقوم عليها سلسلة التفاعالت   في خلق بيئة تكون فيها القوانين المنصفة أو التي

السيطرة االقتصاد السادس، وهو األهم، مسألة  العنقود  الملكية.  وتتركز في  ية واالجتماعية، مع حماية حقوق 
على الفساد.  ويدور هذا المحور على قياس المدركات حول ممارسة الفساد، وهو استخدام السلطة في المجال  

 ام لتحقيق مكاسب خاصة.الع
 

التي ينبغي على   ،من النواحي الجوهرية، إن لم يكن الناحية األهموعلى الرغم من هذا التعريف للفساد، باعتباره 
بين  تتراوح  عديدة،  شتى  مظاهر  في  تتبدى  أسلفنا،  كما  الظاهرة،  هذه  فإن  معها،  ويتعامل  يواجهها  أن  الحكم 

المعامالت لتسليك  إضافية  دفعة  الحلعرض  في  األكبر"  "الفساد  تجليات  إلى  العمل،  ببيئة  الضرر  وإلحاق  ة  ب ؛ 
الدولة" ا "أسر  اإلقدام على  إلى  النخب  أو في ميل  فيها   لسياسية،  الرئيسية  المؤسسات  .   واإلمساك بخناق بعض 

انين التي  وبهذا المعنى، فإن انتشار الفساد يمثل في أغلب األحيان مظهراً من مظاهر غياب االحترام تجاه القو
د )بفتح السين(، وهو  س  ف  ، والفاسد أو الم  هةمن ج  تحكم التفاعل بين مواطن أو مؤسسة فرد في القطاع الخاص

.  ووفق هذا المنظور، فإن انتشار الفساد في أي  من جهة أخرى  سياسي أو موظف في القطاع الحكومي أو العام
 أركانه وأسسه.  ى خلل خطير جسيم فيودليال علبلد يمثل، في المقام األول، إخفاقاً للحكم 
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 (  2الملحق )
 ت  اوممارس اعوض: أنواع وأ الفساد

مهما اختلفت التعريفات لمفهوم الفساد وأنواعه وأساليبه، فإن مؤسسات القطاع الحكومي والعام هي التي كانت  
الحديثة تميل إلى التركيز على   ت عتب ر، تقليدياً، "موطن المنشأ" لممارسات الفساد. غير أن بعض المدارس البحثية

ويتفا يتداخل  التي  الرمادية"  المفصل  "المنطقة  باعتبارها  الخاص،  والقطاع  الحكومي  القطاع  فيها  ويتعامل  عل 
. وسنوجز فيما يلي تعريفا عاما وعمليا ألبرز أنماط وتتفاقم  الرئيسي الذي تترعرع فيه ممارسات الفساد وتتنامى

   السلوك المرتبطة بالفساد.
 

مرادفاتها    :الرشوة الشعب  في )ومن  عربيةالقاموس  وبلدان  األردن  في  البرطيل،  أخرى   ي  اإلكرامية،   :
دفعة )نقدية أو عينية( يتقاضاها مسؤول تنفيذي أو متنفذ   وهي   .التقبيضة/القبضة، مسحة اإليد، البخشيش الخ.(

  / الدولة  أجهزة  أحد  العام،    الحكومةفي  القطاع  إحدى مؤسسات  في  تجارية،  أو  أو  مالية  مكاسب  تحقيق  لقاء 
ثاٍن في   طرفاألنظمة والتشريعات المعتمدة المعلنة، لصالح شخص أو  مشروع ومخالف للقوانين و  غيربشكل  

  .الخاص في بلد آخر القطاعالقطاع الخاص في البلد المعني، أو في أحد األجهزة الرسمية أو مؤسسات 
 

من جانب الشخص المسؤول عن إدارته    –أو التواطؤ في سرقته    –  امالعالسرقة: وهي سرقة المال  /االختالس
العام المختل س )بفتح    أجهزةفي أحد    وحمايته المال  العام وتحويل هذا  القطاع  ( الالمالدولة أو إحدى مؤسسات 

له   لالختالس عندما تتم  التعريفهذا    وينطبق  .أساسا لصالح الشخص المختل س ) بكسر الالم ( وربما لشركاء 
   .ع الخاصفي القطا اعتباريةممارسته من جانب مستخدم مسؤول في مؤسسة ذات شخصية 

 
تتضمن قيام الموظف المسؤول في جهاز أو مؤسسة حكومية / عامة    تجاريةمالية أو    جريمة  :الخداع/التزوير

زمالؤه،    والتالعببالتحريف   أو  رؤساؤه  عليها  ائتمنه  التي  والوثائق  والوقائع  هذه   استخداموبالمعلومات 
في القطاع الخاص ليحقق    آخرخص أو طرف  المعلومات وتحقيق مكسب مالي على األغلب عن طريق نقلها لش 

  على هذا التعريف لمفهوم التزوير / الخداع  وينطبق  .هذا الطرف بدوره مكسبا ماليا أو منفعة خاصة من ورائها
 -أو المشاركة في    -  عن  التغاضيكومية أو العامة  الحاالت التي يتقصد فيها الموظف المسؤول في المؤسسة الح

لت أخرى  جرمية  مثل  نشاطات  خاصة،  مالية  مكاسب  من    وأ  التهريبحقيق  آخرين  أفراد  أو  أطراف  تهرب 
  .الرسمية التي تحددها القوانين واألنظمة والتعليمات المقررة الغراماتالرسوم الضريبية أو الجمركية أو 

 
  فرد  ي مؤسسة حكومية أو عامة، أو موظف في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، أو أيالموظف ف قيام :االبتزاز

تعهد   نظير  األغلب،  على  مالي  بمكسب  إرضائه  على  آخر  شخص  أو  طرف  بإرغام  األول    الطرفعادي، 
أو بالتشهير به أو اإلعالن عن    العنفبحماية الثاني وباالمتناع عن مضايقته والتوقف عن تهديده باللجوء إلى  

   .مصالحه الطرف الثاني أو بسمعةمعلومات حقيقية أو مزعومة إللحاق الضرر واألذى 
 

مؤسسة حكومية، أو شخص متنفذ في إحدى الهيئات العامة أو   فيالواسطة: قيام المسؤول التنفيذي  /المحسوبية
بإعطاء األفضلية  وراء تحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو سياسية أو اجتماعية،    سعيامؤسسات القطاع الخاص،  

في المؤسسة الحكومية    الوظيفيةتيار والتعيين والترقية  لألقارب واألصدقاء والمعارف في حاالت االخ  واألولوية
على    / والمناقصات  العطاءات  منح  حاالت  وفي  دون    المشترياتالعامة،  وذلك  األخرى،  التجارية  والعمليات 

القانونية   والشروط  بالقواعد  والمؤهالت و  المرعية، التقيد  الجدارة  العتبارات  بالضرورة  النظر  دون 
 .   الفرص واالستحقاقات وتكافؤ

 


