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 / أسباب الفساد اإلداري والمالي:1
 البنك حدد فقد لذا االجتماعیة، و االقتصادیة و السیاسیة أبعاده بتعدد اإلداري الفساد أسباب تتعدد

  :أبرزها اإلداري الفساد لظهور األسباب من مجموعة World Bankالدولي 
 . نفسها هي الفساد من تعاني تكون  وقد ، الرقابیة المؤسسات دور تهمیش -
 . الدولة مؤسسات في البيروقراطیة وجود –
  الدولة. مؤسسات على السیطرة اجل من الصراع عن ناتج السیاسیة السلطة في فراغ  حصول -
 . دورها وتهمیش المدني المجتمع مؤسسات ضعف –
 . الفساد لظهور المالئمة والسیاسیة االجتماعیة البيئة توفر -

 : وهي واإلداري المالي الفساد حدوث ألسباب أبعاد ثالثة تحديد یمكن ، تقدم ما إلى إضافة

 عدم إلى يؤدي الذي األمر الحاكمة النظم و الحكومة التغيرات في في تتمثل السياسي: البعد 1-1
 و والقانونیة السیاسیة المؤسسات دولة غیاب وكذا اإلداري، للفساد الجو يهيئ مما السیاسي االستقرار
 .الدستورية

 حيث ، الرشوة آفة بظهور یسمح الذي األمر المعیشي المستوى تدني في يتمثلاالقتصادي:  البعد 1-2
 دوائرهم في المرموقة مناصبهم باستغالل الشخصي الكسب إلى األفراد و الحكوميون  المسئولون  یسعى

 .السیاسیة و االقتصادیة

 یكون  وبذلك المجتمع ثقافة صلب من العامة حیاتنا في الفساد أضحى قداالجتماعي:  البعد 1-3
 المجتمع ثقافة صلب من الفساد یكون  وعندما ، الفساد ثقافة نسمیه بما ابتلي قد الحال هذا في المجتمع
 الفساد یشكل وهنا ، عيبا فساد في يرى ال والفاسد ، الفساد من مزيدا إال ينتج ال عالجه. فالفساد یصعب
 . خارقة بقوة یكسره من إلى یحتاج طوقا

 



 وذلك للعمل المنظمة واللوائح القوانين صیاغة سوء إلى اإلداري االنحراف يرجع وقد: اإلداري  البعد 1-4
 للتهرب فرصة الموظف یعطي الذي األمر ، األحیان بعض في تضاربها أو القوانين مواد لغموض نتيجة
 .المواطنين مصالح مع تتعارض قد التي الخاصة بطريقته تفسيره إلى الذهاب أو القانون  تنفيذ من

  1تتلخص آثار ونتائج الفساد اإلداري والمالي في: / آثار ونتائج الفساد اإلداري والمالي:2

 الفساد التنظيمي: 2-1
 . العمل والتراخي في انجاز االعمال وقت احترام عدم -
 .المطلوب العمل تأدیة عن الموظف امتناع -
 .الرؤساء وتعلیمات بأوامر االلتزام عدم -
 واالنعزالیة. العمل والسلبیة عن واإلحجام النكوص -
 أسرار العمل. إفشاءو  المسؤولیة تحمل عدم -

 انحرافات سلوكية: 2-2
 السلطة. استعمال وسوء  الوظیفة كرامة على المحافظة عدم -
 . والوساطة والمحسوبیة أخرى أعمال وببن الوظیفة ببن الموظف جمع -

 انحرافات مالية: 2-3
 . بالقانون  عليها المنصوص المالیة واألحكام القواعد مخالفة -
 . المنظمة داخل عليها المنصوص المالیة واألحكام القواعد مخالفة -
 . المالیة الرقابة بأجهزة الخاصة التعلیمات مخالفة -
 . العام لمال اهدار أو اإلسراف -
 
 
 

 انحرافات جنائية: 2-4
 الرشوة والتزوير. -

                                                                 
 .21، ص.2111، 1،ع. 12مج. ، االقتصادي اإلصالح ،  "الفساد تكلفة  "، مودي جورج ، ستوارت  1



 . العام المال اختالس -

 األسباب االجتماعية والثقافية:  3
 أو مداها، الظاهرة هذه نشأة صعيد على فقط لیس الفساد، لظاهرة جيدا تفسيرا األسباب هذه تقدم

 الذي ترعرع اإلداري التنظیم بيروقراطیة یفضح فالفساد مكافحتها، سیاسة تواضع صعيد على أیضا بل
 :2فیما يلي األسباب هذه وتتمثل واالستعالء، التسلط رذائل من البيروقراطیة هذه به تتسم وما فیه،
 خلقیة جوانب الفساد تفشي عوامل أبرز من إن :الديني الوازع وضعف واألخالق القيم انهيار 3-1

 تظهر ما وغالبا الفساد، وذم اإلصالح عقيدة وانهیار أبناء المجتمع بين الحميدة واألخالق القیم وانهیار
 مبادئ وفصل األخالقي االنفالت سیاسة وتبنيها الحاكمة السیاسیة للتنحیة اإلدارة سوء بسبب الظواهر هذه
 .المضبطة غير الحريات وشيوع واالقتصادیة السیاسیة مناحي الحیاة جمیع عن الفاضلة الدين

 في واضحة الظاهرة هذه :العامة المصلحة حساب على والمنسوبية المحسوبية ظاهرة بروز 3-2
 في الحيویة والمهام المسؤولیات بتوزيع المسؤول أو الموظف یقوم حيث العربي، مجتمعنا في عمومها
 أساليب في عديدة سلبیات تظهر واألصدقاء، ونتيجة لذلك منه المقربين على واإلدارات الوزارات أو الدولة
 في التعيين سوء بسبب الفساد ظهور الذي یقود إلى األمر االستغالل، سوء عملیات منها وتبدأ اإلدارة،

 .المناصب
 أفراد بين الدخول توزيع سوء إن :الفقر وانتشار المجتمع داخل للفرد المعيشية المستويات انهيار 3-3

 مستوى في ارتفاع یقابله والذي العام، القطاع في العاملين رواتب وتدني الفقيرة الدول في وخاصة المجتمع
 عند ناشئة اجتماعیة فیه فوضى تحدث الذي الحد إلى الفساد ظاهرة بروز في كبير بشكل یساعد المعیشة

 تؤدي التي الكبيرة الطبقیة والفوارق  والمعاشي االقتصادي الوضع في واالنحالل العدالة بعدم اإلحساس
 .عموما المجتمع على بظاللها تلقي نفسیة انعكاسات إلى بدورها

 المعلومات والسجالت إلى الوصول وللمواطنين لإلعالميين السماح عدم :غياب حرية االعالم 3-4
 .العامة والمؤسسات الوزارات أعمال على الرقابي لدورهم ممارستهم دون  یحول مما العامة،

 األسباب السياسية:  4
  3نجد: أهمها ومن الفساد، النتشار األسباب وأهم أبرز من تعتبر
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 .النظام كسقوط السیاسي االستقرار عدم -
 بغرض لمناصبهم الحكوميين المسؤولين من الكثير استغالل وبالتالي والمال الرشوة مع السلطة مزج -

 المال. المبتغى ذلك إلى للوصول رئیسیة كأدوات والوساطة الرشوة فتظهر خاصة، أرباح تحقيق
 .لالستغالل المناسب الجو تهيء التي بالسلطة وتمتعها العامة الممتلكات على الفاسدة العناصر هیمنة -
 المشاركة یقبل ال الذي والدیكتاتوري السیاسي االستبداد حالة وشيوع الدیمقراطیة الممارسة ضعف -

 .التعبير حرية فيها بما الدیمقراطیة على ویقضي
 .المواطن مع الحكومة تعامل في الشفافیة والمنظمات الدیمقراطیة غیاب -
 .الفساد مكافحة في أشكالها بكافة المدني المجتمع منظمات ضعف -
 ببعض يدفع مما الفردیة، للمصالح وتسخيره العام المال الستغالل يؤدي مما الرقابة أجهزة ضعف -

 االجتماعیة. العدالة غیاب ظل في الفساد أنواع كل وممارسة المواطنة روح عن التخلي إلى االفراد
 

 والفقيرة الغنیة المجتمعات تصبح حيث بالفساد، صلتها في الداللة مزدوجة تبدو األسباب االقتصادية: 5
 الحمایة وآلیات والثقافیة، السیاسیة القیم غیاب ظل في شراكة في للسقوط معرضة سواء حد على

  4القانونیة.
 بعض رشوة في السیما صوره بعض في األقل على بالفساد صلته إنكار أحیانا یصعب عامل فالفقر -

قدامهم المتواضعة الدخول ذوي من الموظفين  .العام المال اختالس على وا 
 تجارية صفقات عن عبارة هي االقتصادیة العملیات أغلب أن ذلك الدولة في االقتصادیة الفعالیة غیاب -

 أو ينعكس بصورة ما وهو واسعا، حيزا فيها المالي الفساد یحتل سمسرة عملیات عن ناتجة أو مشبوهة
 عملیة تنفيذ سير مدى على العملیات هذه ستؤثر إذ الوطني، االقتصاد وبيئة مستوى على بأخرى

 .أخرى جهة من اإلنتاج عملیة على وبالتالي المشاريع،
 الوعي قلة أن ذلك الفساد، ظاهرة تفشي في حاسم عام بشكل والبطالة والجهل التخلف مستوى إن -

 ظاهرة ازدیاد مع طردیا تتناسب والرواتب األجور ضعف إلى باإلضافة بالرشوة، مالزمة ظلت الحضاري
 .والهدایا كالرشوة أخرى مالیة موارد عن البحث الحكوميين الموظفين یعزي مما الفساد
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