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 المستخلص:

يسععععل البان ال  لل تسعععليط الضعععو  علل مدا مسعععاامة السعععرية والخموء والعمت بالافا  دي ا   عععار الفسعععاد            

مت وتم لت م كلة البحث بوجود نالة من الضبابية والخموء وعدم الوضوح لدا المواطنين اتجاه ع ،المالي واإلداري

المؤسعععسعععات الحكومية و جرا اتها وهراراتها دي ظت  مام نكم ديممراطي مما يولد نالة من سعععو  المن وعدم الرضعععا 

ويعد الفسعععاد رخفر ديروس  ،ت ال سععع ر عليهال األعمال اإلجرامية ال يمكن ا   عععاراا  ال دي بيمة مع مة يسعععه  ذ  ،لديهم

ينهش جسععععععم المج معات ليجعت من ردراداا تحت طافلة الفمر والعوف وا افاء دي مسعععععع وا الادمات الممدمة وعلل 

صعد ل غياب الرهابة ال عبية والجماايرية وضعف دور اإلعالم الحر المس مت ومنممات المج مع المد ي ركما  كادة، ال

 ذ ال بد من اإليمال بأل مس وا  زااة النمام الحاكم دي ري بلد  ،  المن وعدم الرضا لدا المواطنينيالق نالة من سو

يرتبط بمسععع وا ال عععفادية المفبمة ب  أل ها تم ت الركيزس األسعععاسعععية إل جاح ري عملية تهد   لل مكادحة الفسعععاد المالي 

ول  ليها بسعععهولة تم ت ردضعععت اسععع راتيجية دي تموي   ذ  ل جعت المعلومات م انة ويمكن الوصععع ،واإلداري والحد من 

الفسععاد وال خلع علل المفسععدين ب ععكت يجعت من تصععرداتهم مك ععودة رمام المواطنين  المالكين  الخين تم ا  اابهم ليكو وا 

 وهد توصععععت البان ال  لل االسعععع ن اس بأل السععععرية والخموء اي رسععععاس الفسععععاد المالي .وكال  عنهم دي  دارس رموالهم

 و ل عدم العلنية اي ردضت اس راتيجية دي المضا  علل اخه اآلدة الافيرس. ،واإلداري

 

Transparency as a Strategy Towards Financial and Administrative Reform 

Abstract: 

         The researchers seek to shed light on the extent to which confidentiality, obscurity and 

concealment contribute to the spread of financial and administrative corruption, as  criminal 

acts can only be spread in a dark environment that is easy to cover up. Corruption is the 

most dangerous virus that destroys the body of societies to make its members vulnerable to 

poverty, the lack of public supervision and the weak role of independent media and civil 

society organizations create a situation of public discontent and dissatisfaction. It is 

necessary to believe that the integrity of the ruling regime in any country is linked to the 

level of transparency applied to it is the cornerstone for the success of any process aimed at 

combating and reducing financial and administrative corruption. Making information 

available and easily accessible represents the best strategy to undermine corruption and 

overcome spoilers so that their actions are open to the citizens (owners) in managing their 

money. The researchers concluded that confidentiality and uncertainty are the basis of 

financial and administrative corruption. Public support is the best strategy in eliminating 

this serious scourge. 

 المقدمة: 

رصععععععبحت  ومن ثم ،اي مفالبة بال رويج لن عععععععاطاتها

بعد ال خير السععياسععي دي كوندس هياس لن ععاط المؤسععسععة 

العراق وتحول  من  مام الحكم الدك اتوري ال ععععععمولي 

وتنععامي  2003 لل  مععام الحكم الععديممراطي دي عععام 

حرر  ل  طي وا مرا م ي لل اإلصعععععععالح العععد عوات   العععد

االه صععععادي والمناداس  حو سععععياسععععات اال ف اح ال ي من 

دإل عملية ممارسععة  ،شععأ ها رل تعزف االه صععاد وال نمية

مراطية اي ليسععت باألمر البسععيط بت اي تم ت من الديم

ولعت  ،رعمد األمور ورعسععععععراا كو ها مليمة بالعمبات

 مام الحكم الديممراطي او من رصعععععع ورعمد رشععععكال 

 مرا لمعععا ي رتعععع عليععع  الك ير من  ،الحكم األخرا

ال وترات وال ناهضععععععات وي فلع من المافمين علي  بخل 

ن  جا ية إل  مد الفم  ،جهد وعنا اخا ال خير ا   عععععععار د
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مما ن م  ،ظاارس الفسععععاد ب ععععكت م زايد وغير مسععععبوق

ضععععععرورس تعزيز الوعي لمكادح   والحد من ا   ععععععاره 

وذلعععت ل كعععاليفععع  البعععاامعععة ودوره دي  ععععاهعععة النمو 

وتعد ال ععفادية  ،االه صععادي وتأخير ال نمية االه صععادية

من رام رسعععاليع مكادحة الفسعععاد المالي واإلداري والحد 

   اره والك ف عن الفاسدين ومحاسب هم.من ا 

 مشكلة البحث:

ت م ععت م ععععععكلععة البحععث بوجود نععالععة من الضععععععبععابيععة 

والخموء وعدم الوضعععععوح لدا المواطنين اتجاه عمت 

المؤسعععععسعععععات الحكومية و جرا اتها وهراراتها دي ظت 

لة من سععععععور المن  نا لد   مام نكم ديممراطي مما يو

دضال عن  مكا ية طرح ال ساؤالت  لديهم،وعدم الرضا 

 اآلتية:

 اا؟ؤما الممصود بال فادية؟ وما اي رامي ها ومباد -1

 النمام الديممراطي ومدا عاله   بال فادية؟ -2

ما او اإلعالم وكيفية تأثيره علل المج مع؟ وما   -3

 او دوره دي ال صدي للفساد؟

ما الممصعععود بالفسعععاد؟ وما اي رهسعععام ؟ وما اي  -4

ال ي يمع علل عععاتمهععا مكععادحععة   ععافجعع  والجهععات 

 الفساد؟

 

 فرضية البحث:

 ل اع ماد ال ععفادية كاسعع راتيجية  حو اإلصععالح المالي 

واإلداري تسعععععاعد دي الك عععععف عن المعلومات ب عععععكت 

دضععال  ،كادة لمواطنينلمنهجي ومسعع مر وجعلها م انة 

 عن تحميق اإلصالح الفعال.

 

 أهداف البحث:

والممارسات الرامية  لل تجريم جميع المحاوالت  -1

ال ع يم وال ضععععععليععت والمراوغععة دي عععدم عرء 

 الحمافق بصورس واضحة رمام الرري العام.

 كسع رضا المواطنين  المالكين . -2

 .كادة أ واع  ورشكال بك ف الفساد وتحجيم   -3

 محاربة السرية والعمت بالافا . -4

 

 مجتمع البحث:

بوصععفها  ندا تم اخ يار المديرية العامة ل ربية واسععط 

عات الحك دة للربح المفا هاد ية غير ال ادم ية ال ال ي وم

لها عالهة مباشعععععرس بالمواطنين واخ يار هرارات توفيع 

مالك ال عليم االب عععدافي دي مركز المحعععادمعععة كحعععالعععة 

 تفبيمية.

 طرق جمع البيانات:

ماد علل ما لف المصعععععععادر للحصععععععول علل  تم االع 

 كاآلتي:البيا ات الم علمة بموضوع البحث و

الجعععا عععع النمري: الك عععع العربيعععة واألجنبيعععة ومواهع 

 ال بكة العنكبوتية  اإل  ر ت .

الجععا ععع العملي: الععدراسععععععععات الميععدا يععة والممععابالت 

 ال اصية والك ع الرسمية.

 الجانب النظري

 المبحث األول

 نشأة ومفهوم الشفافية

 نشأة الشفافية:

ظهرت ال ععفادية   يجة لبروف رشععكال م عددس من الفسععاد 

وإلصععالح اخا الفسععاد  المج معات،المالي واإلداري دي 

دمد رصعععبحت ال عععفادية بم ابة العالس الخي يمي ا   عععاره 

دمععد  رخرا،من جهععة والعمععت علل الحععد منعع  من جهععة 

ارتبط تأريخ ال عععععفادية مع ا   عععععار ظاارس الفسعععععاد دي 

   لل السعي لإلصالح وتعمت علل المج مع كو ها تهد

ودي مسعع جدات  السععلبية،الحد من  وتاف  من تأثيرات  

لخي  يث عن المج مع الم الي ا حد نا اليوم يمكن ال عالم

يم اف بال نميم من خالل تودر ثالث شروط رساسية اي 

: 2016 ،الحكم الرشععيد والمسععا لة  الهماشععي ال ععفادية،

139   11.  

من العمععد المنصععععععرم بععدرت  ودي  هععايععة ال مععا ينيععات

مناه عععات نول مسعععألة ال عععفادية وهدرتها علل مواجهة 

دي ك ير من بلدال العالم ومنها  و داريالفسععععععاد المالي 

الفلبين والصععععععين وبنخالدر والبرافيت ودنزويال ن ل 

للم فلبععات م عنععدمععا جععا ت ال ورس الجععادس 1993عععام 

فادية  ذ  المج مع ل العالم بدر ومن خال  العالمية لل عععععع

الدولي  لل وضععع معايير دولية رخالهية تسععاام دي الحد 

من الفسععععاد وتعمت علل  رسععععا  مبدر تكادؤ الفر  بين 

 كععععادععععة الععععمععععواطععععنععععيععععن دععععي مععععجععععاالت الععععحععععيععععاس

 Armstrong،2005: 3.   

و  يجة لخلت دمد تأسععععسععععت منممة ال ععععفادية الدولية دي 

م واي منممة غير نكومية ركاديمية 1993رلما يا عام 

سعععععاعد علل محاربة الفسعععععاد عن طريق دعم المج مع ت

 ، 5   2: 2006 ،وتموي   وبنا  تحالف يموده  الاناق

ساد  وتم ت اخه المنممة الدولية نركة دولية لمكادحة الف

ية ل حجيم  لة الحكوم عن طريق فيادس در  المسعععععععا 

الفساد محليا ودوليا ومحارب   بصورس مس مرس دي نالة 

سععوا  ركال المج مع رم  كادة نيةم ععاركة األطرا  المع

: 2011 ،الحكومة باخ ال  مسعععععع وياتهم   السععععععكار ة

وعلي  دمد عد رند البان ين ال ععععععفادية علل  ، 1   304

ر هععا مكملععة لإلصععععععالح كو همععا يهععددععال  لل معععالجععة 

فا س األدا   با افاء ك لة  يات الم م  األخفا  والسععععععلب

 ،قالحكومي والفسعععععاد بكادة رشعععععكال  وصعععععوره  الانا

2012 :197   6.  

 مفهوم الشفافية:

ي عععير مفهوم ال عععفادية  لل  ال عععي  الخي ال يحجع ما 

ورا ه دي النما  والوضوح دي ما لف رشكال العمليات 

بأ ها  فادية  اإلدارية ور ماطها الما لفة  وتعر  ال عععععع

الفريمة النزيهة ال ي تعمت بها األشععععععيا  ب ععععععكت تمكن 

جميع المواطنين من معردة ما يدور بالضععععععبط وتودر 

ميع ب ععععكت ميسععععر وغير مكلف المعلومات  فسععععها للج

وبدول ري تباين رو اخ ال  من خالل توديراا ب ععععععكت 
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 ،م مععاثععت لمن ال يسعععععع فيع الوصععععععول  ليهععا  الحربي

2012 :312   3 .  

 (Rosemary & John)وعردت ال ععععععفادية من هبت 

بأ ها سععمة رسععاسععية من سععمات الحكم الر شععيد وشععرط 

حة رسعععععاسعععععي ل حميق المسعععععا لة دي ظت األ ممة المنف 

والععديممراطيععة دهي تععدعم فيععادس الوعي األخالهي لععدا 

ردراد المج مع عن طريق تبعععادل المعلومععات دي ظععت 

 جرا ات مبسعععفة وسعععهلة تضعععمن دي النهاية المسعععا لة 

 . (4) (Rosemary & John، 2010: 13)عن األدا  

وهد تناول الك ير من البان ين مفهوم ال عععععفادية وعدواا 

عمت علل محاربة الفسعععععععاد دي آلية يمكن من خاللها ال

سام:  سمواا  لل رربعة ره المج مع ومحاولة  صالن  وه

المسم األول يه م باألمور االه صادية والمسم ال ا ي يه م 

باألمور اإلدارية والمسععم ال الث يه م باألمور السععياسععية 

 Kopit)والمسم الرابع يه م باألمور االج ماعية وركز 

& Caring) صادي  ذ عردا ال فادية علل المجال االه 

بععأ هععا اال ف ععاح علل المسعععععع اععدمين دي كععت مععا يا  

وظافف المفاع العام والسعععياسعععات المالية العامة للدولة 

يدعم  بدوره  لخي  ية وا عات الحكوم بات المفا ونسعععععععا

المسعععا لة والمصعععداهية ويسعععند السعععياسعععات االه صعععادية 

بت المواطنين  مة من ه  ،Kopit & Caring)السععععععلي

1998: 158) (3). 

ها  البهجي   ية دي مجال اإلدارس ديعبر عن فاد رما ال عععععع

علل ر ها رند العناصعر اإلدارس الجيدس ورامها دي الحكم 

 ذا مععا تودرت ال ععععععفععاديععة الحكوميععة من خالل مم لي 

ال عععععععع دي البرلمال ومؤسععععععسععععععات المج مع المد ي 

وصععععععحادة كسععععععلفة رابعة  كادة جمعياتها و ماباتهاب

رمععا  الحربي  ديضععععععيف  ، 2   18: 2014 ،البهجي(

 ها تم ت رام العناصععععععر ال ي تموم عليها اإلدارس  هافال 

الجيدس ولها تأثير كبير دي الحد من الفسععععععاد ومواجه   

 ،وتعزف من المسععععا لة وتحسععععن عمت اإلدارس  الحربي

ورما ال عععفادية دي مجال السعععياسعععة  ، 3   309: 2012

ي صعععياغة الموا ين دهي ت م ت بالبسعععاطة والوضعععوح د

واأل ممة وال  عععريعات وعدم تعميداا من رجت االل فا  

 ، 9   16: 2013 ،عليها ل مرير مصالح دموية  مسفر

ماعية ال تعني مواجهة المفسعععععععدين  ية االج  فاد وال عععععع

و  ما بنا   مام يكادح الفسعععاد من خالل تمديم  ،ونسعععع

المعلومعععات  لل رجهزس المضععععععععا  و لل اإلعالم الحر 

حسعععع ب . و7   82: 2011 ،د   العامري ودوايالها

 ل وجود وسععععععافت اإلعالم المسعععععع ملة  (Florini)رري 

وفيععادس دععاعليععة منممععات المج مع المععد ي تم ععت رام 

األدوات ال ي تك ف الضععععخوط علل السععععلفات الحاكمة 

 للك عععععععف عن المعلومعععات وتمعععديمهعععا لمواطنيهعععا

 Florini،2013: 50   2.  

 

 

 أهمية الشفافية:

تم ت ال ععفادية نجر األسععاس الخي يسعع ند علي  المج مع 

 ،دي تحميق ال نمية أل ها تسعاعد دي تحميق اآلتي  نرب

  :4   165: 2011 ،   نسين3   13: 2011

 أشكال  وصورهبتساعد ال فادية دي محاربة الفساد  -1

 من خالل ك ف اال حرادات دي الممارسات. كادة

وال  عععريعات  تسعععاعد ال عععفادية دي تفسعععير الموا ين -2

 والحد من االج هاد ال اصي.

تسعععاعد ال عععفادية دي ترسعععيخ هيم ال عاول بين ردراد  -3

المج مع من رجت تحميق ال نمية والمضععععا  علل كت 

 ال خرات ال ي من شأ ها  دساح المجال للفساد.

تساعد ال فادية دي تحميق المسا لة وتعزيز الرهابة  -4

رات علنيعععة المرا لاإلداريعععة والمعععاليعععة من خال

المسععععععععا لععة واإلجرا ات ال ي ي م اتاععاذاععا  ذ  ل 

ية يم الل مفهوم فاد كت ين م رابفيوال عععععع ن يعزف 

 ذ ال يمكن تحميق المسعععععععا لة بخياب  اآلخر،ا ممنه

لم تكن اناك مسعا لة  ا ذ  فسع  لوهتودي اال عفادية 

ويمصد بالمسا لة  لل فادية،دال يكن انالت ري هيمة 

ب معععديم  ين  لمسعععععععؤول لبعععة ا لمبررات اي مفعععا ا

وال وضععععععيحات نول هراراتهم و جرا اتهم وكيفية 

 اس ادام صالنياتهم وكيفية  تمام واجباتهم.

تسعععاام ال عععفادية دي توعية المواطنين وم عععارك هم  -5

دي تمييم األدا  الحكومي واعععخا معععا يحمق النمعععام 

المف وح الخي يهد   لل تحميق العدالة عن طريق 

 المسا لة.

 

 مبادئ الشفافية:

: 2015 ،مبادئ ال ععفادية بما يأتي  ربو الريحة ت لا 

55- 56   8 :  

وضععععععوح المسععععععؤوليات واألدوار: يؤكد اخا المبدر  -1

كت  كت اي يات والوظافف ل يد المسععععععؤول حد علل ت

 المفاع الحكومي وعاله   مع المفاعات األخرا.

تودير المعلومعات للجمهور: يؤكعد اعخا المبعدر علل  -2

دي الوهععت  تمععديم المعلومععات واإلدصععععععععاح عنهععا

 المناسع.

دهة المعلومات ومصععععداهي ها: يؤكد اخا المبدر علل  -3

 صدق تم يت المعلومات.

عال يععة المعلومععات: يؤكععد اععخا المبععدر علل   ععععععر  -4

المعلومات وتوضعععيحها وكيفية اسععع اال  الن افج 

 منها.

ضععمال نماية المبلخين عن الفسععاد: يؤكد اخا المبدر  -5

صعععيبهم رو علل نماية المبلخين من ري ضعععرر هد ي

 هصا    يجة تبليخهم.

من خالل ما تمدم يرا البان ال رل ال عععععفادية ت م ت  -6

ب ودير كععامععت المعلومععات نول الحمععافق ال ي لهععا 

بد  عام  ذ ال  لدا الجمهور والرري ال ية  عال ية  رام

ع للحصول علل من  تانة الفرصة رمام عامة ال ع

ويعني اخا رل  ،ومبسعععط تالمعلومات وب عععكت سعععه

للسععععرية وال سعععع ر  سععععامعاك اال ععععفادية تم ت مفهوم
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الم عمععد و خفععا  المعلومععات واععخا مععا يؤكععد وجود 

عالهة عكسععية بين ال ععفادية وروج  الفسععاد كال سعع ر 

 ،واإلخفا  الم عمد للمعلوماتوالخموء والسععععرية 

ل رام مسععععببات الفسععععاد او نماية المفسععععد من   ذ 

لية ل  دي  خفا  المعلومات خالل تودير البيمة الم ا

ومن انا  س ن ج رل مفهوم ال فادية  ،وال س ر عليها

المحععاسععععععبععة  ،ي ععععععير  لل معععال ك يرس كععاال ف ععاح

لة ها تعني  ،والمسعععععععا  دإ  ية  مال نانية ال ما من ال ر

وجوب الك ععععف عن كادة األ  ععععفة الحكومية ال ي 

من خاللها ي م صر  األموال إلدساح المجال رمام 

و من ينوب عنهم بعاالطالع وب ععععععكععت المواطنين ر

مسعععععع مر بععاع بععارام المععالكين وي ععابعول الموكلين 

عنهم العععخين منحوا الصععععععالنيعععات وتمبلوا تحمعععت 

 المسؤوليات.

 المبحث الثاني

 االنفتاح نحو النظام الديمقراطي
لديممراطي وال حرر  اإلصععععععالحتنامت الدعوات  لل  ا

االه صععععادي والمناداس  حو سععععياسععععات اال ف اح ال ي من 

شععأ ها رل تعزف من االه صععاد بعد ال خير السععياسععي من 

لديممراطي مام الحكم ا لدك اتوري  لل   مام الحكم ا  ، 

دمد شععععهد بلد ا العزيز ا   ععععار ظاارس الفسععععاد وب ععععكت 

   مما ن م علل ضعععرورس تعزيز الوعي لمكادح ،م زايد

والحد من ا   عععععععاره وذلت ل كاليف  الباامة ودوره دي 

 ذ  ، عاهة النمو االه صعععادي وتأخير ال نمية االه صعععادية

لديممراطية اي ليسعععععععت باألمر  رل عملية ممارسعععععععة ا

بت اي من رعمد األمور ورعسعراا كو ها مليمة  ،البسعيط

بالعمبات ولعت الحكم الديممراطي او من رصعع ورعمد 

 مرا لما ي زامن مع  الك ير من  ،ألخرارشعكال الحكم ا

ال وترات وال ناهضععععات  ذ ي فلع من المافمين علي  بخل 

 كت ما لديهم من جهد وعناية إل جان .

خالل ال عامت   ل ال فبيق السععععععليم للديممراطية ي م من

مافي  والصععحيح مع األموال الغير الواضععح والعلني  

األسععاس الم ين العامة بما يرضععي و والمواطنين يم ت 

بالرغم من رل اخا  ،الخي يبنل علي  النمام الديممراطي

النمام هد ال يملت المدرس ب كت مباشر دي تحميق الكفا س 

 اكما دي النمم الدك اتورية  ال     يضع رساس ،والسرعة

من الدعم الجماايري ليكول عرضعععة للمسعععا لة  اصعععلب

 والمحاسبة.

رل النمام الديممراطي  ل الفكرس الااطمة والسافدس واي 

وي جسععععععد ذلت  خلت، مام م فور ليس دي  ري عيع رو 

دي هدرس المافمين علي  ومدا سعععرع هم دي تحديد الالت 

و صععالن  هبت دوات األوال  دالجرس هد ال تسععلم دي كت 

ل النمععام الععديممراطي دي الععدول الم مععدمععة   ذ  مرس ،

منجزا  كالدول األوربية ورمريكا وغيراا ال يم ت من جا

كت  حد اآلل بت او م خير وي فور ب عععععع تام الصععععععنع ل

 مس مر ودافم.

 

 النظام الديمقراطي والشفافية:

يعني النمام الديممراطي نكم األك رية رو نكم ال عععععع 

لنفسعع  ري او مفهوم ي ععير  لل مسععاامة كت مواطن دي 

والمفاايم لهخا  ال عريفاتومن ردضععععت  مصععععيره،تمرير 

النمام او ما هال  الرفيس األمريكي دي خفاب  دي عام 

يا ععاراععا  ال عععععععععع،م  ذ هععال   ل الحكومععة من 1863

يجع رل ال تزول من وج   ال عععععع،من رجت  ال عععععع،

  .10   1: 2012 ،األرء   ال مري

ل علل رل يكول و ل علما  السعععععياسعععععة واالج ماع م فم

لد  لديممراطي دي ري ب يده الحكم ا مال ماد   وت  ابع من ث

وتععارياعع  مع ضععععععرورس األخععخ بنمر االع بععار مبععادئ 

سية بفريمة رو بأخرا ن ل يصنف النمام  سا محددس ور

م ال رل يكول مبدر م ععاركة المواطنين  ،بأ   ديممراطي

لموا ين العامة ورل يكول بعملية صععععععياغة وت ععععععريع ا

لد من ابين بصععععععورس نرس والمسععععععؤول يادس الب ل علل ه

فعععة للجميع وغيراعععا من المبعععادئ المحعععددس ومنصعععععع

ومن جهة رخرا  ،واألسععاسععية لنمام الحكم الديممراطي

لخي يضععععععمن  لديممراطي او ذلت النمام ا دإل النمام ا

الحريات والحموق األسعععاسعععية ألدراد المج مع وسعععهولة 

ودي ظت اخا النمام  ،ال عبير عنها دي جميع المجاالت

يع مد المواطنين وب كت واسع وكبير علل جميع وسافت 

اإلعالم  السععععععلفععة الرابعععة  لل ال  من ري ممععاار 

للفسععععاد والملم سععععوا  دي تفبيق العدالة رو عدم تحميق 

الكفا س والفاعلية من هبت المسعععؤولين عن المؤسعععسعععات 

 الحكومية.

 ل نرية ومن خالل ما تمدم يمكن صياغة هاعدس واي  

 ،وسععععععافت اإلعالم اي األسععععععاس دي الحكم الديممراطي

و ل الضعععخط عليها رو محاولة  سعععكاتها عن طريق عدم 

تودير المعلومات الصععععععحيحة لها يم ت رسععععععاس النمام 

ومن انا ال بد رل ت صععععععف رعمال النمم  ،الدك اتوري 

الديممراطية ب ععععععفادية بمعنل رل تكول المرارات العامة 

ال صعععر  بممدرات البلد م انة ل دهيق  وال ي ين ج عنها

و طالع المواطنين  ععععدا معععا يا  األمور األمنيعععة 

والعسععععععكرية  م ال من نق المواطنين رل يفلعوا علل 

كيفية ال صعععر  بعافدات الدولة من النفط رو الضعععرافع 

ال ي تجنل منهم ومععدا نسععععععن و زااععة تصععععععردععات 

  3 -2: 2012 ،المسؤولين الخين تم ا  اابهم  ال مري

 10.  

 اإلعالم وتأثيره على أفراد المجتمع:

يمكن تعريف اإلعالم بععا عع  عمليععة   ععععععر المعلومععات 

واو بخلت  ،الصععععععادهة والحميمية وتمديمها  لل الجمااير

يم ت عملية اتصععععال المرسععععت  رإلعالمي  والمسعععع مبت 

 الجمهور  بواسعععفة الرسعععالة اإلعالمية كالصعععحيفة رو 

رل يمعععدم اإلعالم نمعععافق  علل ،اإلذاععععة رو ال لفزيول

مجردس بعيدا عن ري تأثيرات جا بية و مت األدكار ب كت 

 ذ يم لت اإلعالم المدرس علل ال أثير  ،موضعععععوعي تماما

ب عععكت مباشعععر علل ردراد المج مع  مرا لصعععل   ب مادة 

لعع  دي  مهمععةالمج مع  ذ ي م ع اإلعالم بموس اج مععاعيععة 
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هدرس عام و ل  ل  علل  المج مع ل كوين الرري ال وسعععععععاف

 ،الوصععععععول  لل ركبر ععدد من األدراد دي وهعت وانعد

ية  يمكن من خاللها ال أثير علل تحديد اد  رو هضعععععع

معينة واسعععععع نهاء الرري العام وبث الم ععععععاعر نول  

  .mousawi.org-www.al(  1(وتحريت الجمااير 

 للفساد:دور اإلعالم في التصدي 

يلعع اإلعالم دورا رساسيا دي محاربة الفساد وال صدي 

 ذ رل جرافم الفسععاد ال  ،ل  عن طريق الك ععف المسعع ور

يمكن رل ت م ب ععععععكت علني علل الما و  ما بصععععععفمات 

ومهم   اي  ظهار الحمافق وك ععععععف  ،سععععععرية ومافية

بالفساد تأتي  المفسدين دعالهة اإلعالم  السلفة الرابعة 

م ت سععلفة شعععبية تعبر عن ضععمير المج مع من كو   ي

ية  من رجت المحادمة علل الموارد والمصعععععععالح الوطن

وبخلت تمع علي  مسععععععؤولية مكادحة ري ضععععععرر علل 

ساد ورصد وك ف  الصالح العم من خالل ال صدي للف

رسعععععي ماالفات وممارسعععععات غير شعععععرعية بصعععععورس 

 ل هدرس اإلعالم دي  ،موضوعية وبدول ت هير رو تحيز

ي للفسععععاد ومكادح   مبنية علل نق الحصععععول ال صععععد

و ل الدولة ال ي  ،علل المعلومات وعلل  مكا ية   ععراا

 ذ  ل نريععة  ،تكفععت نريععة اإلعالم اي األهععت دسععععععععادا

 ،اإلعالم تحمق ال عععععفادية وتم ت العدو األول للفاسعععععدين

و ل المعركة ضعععد الفسعععاد اي معركة صععععبة وهاسعععية 

 ،دي األدوار كععامالوطويلععة األمععد وال بععد رل تح ععاس ت

 ال  ععريعية  داإلعالم ونده دول دعم السععلفات األخرا

وال نفيخية والمضععععععافية  ال يسعععععع فيع تحميق مهم   دي 

ل  دور دي  ،ك ععععععف الحمافق ويمكن لإلعالم رل يكول 

بة الفسعععععععاد ودق اآلتي   )www.incraq.com(محار

 3:  

األخالهي  بعععال ععععاول مع  الوهعععافي،  ععععععر الوعي   -

 الجهات الما صة لد لدعم عمليات ال صدي للفساد.

ك ف  ماط المصور دي الجهاف الحكومي وم كالت   -

 دي عملية ال نفيخ.

عند تحديد م كلة معينة رو ظاارس ي م   ر دراسات  -

 م اصصة نولها.

تسععليط الضععور نول المعوهات ال ي تحول دول نت  -

 دا  الحكومي.الم كلة وتحسين األ

لمؤتمرات والندوات المحلية ل عفا  رامية خاصععععععة  -

 ال ي تا  الفسعععععاد و  عععععر تماريراا كادة والعالمية

  .كادة

الم عععابععععة مع الجهعععاف الحكومي نول اإلجرا ات  -

 الم اخس دي محاربة الفساد وب كت مس مر.

  ر ال جارب المحلية والعالمية الناجحة دي محاربة  -

علل رام معوهاتها ال ي عا ت الفسعععععععاد مع ال ركيز 

 منها.

ك عععف الممارسعععات اإلدارية الفاشعععلة وغير الما و ية  -

 كععادععة و يالفهععا األاميععة الالفمععة لك ععععععف جوا بهععا

 ووضعها دي رولويات األادا  األساسية لإلعالم.

وحدات اإلعالم في المؤسسسسسسسسسسسسسسات الحكومية في ظ  

 النظام الديمقراطي:

 ل وندات اإلعالم الموجودس دي المؤسسات الحكومية 

ومدا المؤسععسععات تعد جز ا من الهيكت ال نميمي لهخه 

بت  ما من ه االل زام دي تحميق األادا  المحددس مسععععععب

وعلي  ال بد رل تكول اآلليات الم بعة  ،اإلدارات العليا

من هبت وندات اإلعالم دي المؤسععععععسعععععععة  الحكومية 

خاضعععععة للسععععياهات ال ي تمليها السععععلفة اإلدارية ل لت 

  .www.startimes(  4(المؤسسة 

ويرا البان ال رل رام ما يميز اإلعالم الناجح دي ظت 

راطي الموجود دي العراق او معععدا النمعععام العععديمم

مسععاام   دي ك ععف الممارسععات اإلدارية والمالية غير 

الصعععحيحة وغير المعلن عنها  السعععرية  ال ي تموم بها 

الجهات المسععععععؤولة وال ي من شععععععأ ها رل تهدر موارد 

المج مع و ل ري تمصير دي ذلت يكول اإلعالم هد د ت 

ال بد من رل  ومن ثم المهنية،دي تحميق مبادئ رسعععال   

 يم اف اإلعالمي باآلتي:

روال: عععدم الاو  من الجهععات المسععععععؤولععة والم نفععخس 

 ذ  ل ضععععععمال الدولة نرية  باالسعععععع ماللية،لي م ع 

اإلعالم ب ععععععكعت هعا و ي دحسعععععععع ال يودر الحرية 

ذ المب خاس نسععععععع ما رثب ت ال جربة  ذ ال بد من اتاا

ل ال ي من شأ ها ر جرا ات دعلية علل ررء الواهع 

 تودر الحرية الحميمية لإلعالم.

ثا يا: المدرس علل المفاولة وعدم ال راخي دي م ابعة 

هضعععععايا الفسعععععاد باسععععع ادام ردضعععععت الفرق المهنية 

والوسععععععافت اإلعالمية الحدي ة دي محاربة الفسععععععاد 

 والمفسدين رينما وجدوا دي الوطن الخالي.

ثال ا: رل يكول اإلعالمي صعععانع مبدر وال ي نافل عن  

ربدا بالرغم من الضععععخوطات ال ي يمكن رل ي عرء 

لهعععا من هبعععت رصععععععحعععاب النفوذ  تودير الحمعععايعععة 

 لإلعالميين .

 

 وظائف اإلعالم:

يمكن تحعععديعععد بع  الوظعععافف ال ي يموم بهعععا اإلعالم 

  :49: 2011 ،وكاآلتي  عبد الرفاق

 

 الوظيفة التنموية:

لإلعالم دور دعال دي دعم وتفعيت الم اركة دي ال نمية 

 ذ ال يمكن رل تحمق  الجماايري،عن طريق االتصععععال 

 الدول ال نمية دول االا مام بأدراد مج معاتها.

 الوظيفة التعليمية:

وسععععععععافععت اإلعالم دورا كبيرا دي تعليم األدراد  تؤدي

بالرغم من اخ ال  وسافلها عن وسافت ال ربية وال عليم 

م ت  المعاصععععععرس، ال ر هما ي ماربال دي معمم األادا  

http://www.al-mousawi.org/
http://www.incraq.com/
http://www.startimes/
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  ععععععر المعردة وتعزيز ال مادة ألدراد المج مع لكسععععععع 

 المهارات الالفمة ل أدية ردوارام.

 الوظيفة الثقافية:

م دورا كبيرا دي ت بيعععت الهويعععة  ل لوسععععععععافعععت اإلعال

والاصععععععوصععععععية والرابط بين الموروث وبين اإلبداع 

 الحديث.

 الوظيفة اإلعالنية:

تسععاام وسععافت اإلعالم بالوظيفة ال سععويمية رو اإلعال ية 

لصععععالح البافع رو المن ج رو المؤسععععسععععة ال ي تن مي لها 

 لن ر   اطاتها وال رويج عنها.

 وظيفة الخدمات العامة:

ت م عععت بن عععععععرات المنعععاة وروهعععات الصعععععععالس واي 

واالس  ارات االج ماعية والما و ية والفبية وال رعية 

 وغيراا من الادمات العامة.

 وظيفة خلق الدوافع وتكوين اآلراء واالتجاهات:

لإلعالم دور كبير دي تكوين اآلرا  واس نهاء األدكار 

 ضمن اتجااات المعار  العامة.

 

 المبحث الثالث

 فسادمفهوم ال

عردت منممة ال ععفادية الفسععاد بأ    اسعع خالل السععلفة 

من رجت المنفعة الااصععععععة  وعردها البنت الدولي بأ   

  سا س اس ادام الوظيفة العامة للكسع الاا   ويم ت 

الفسعععاد ظاارس سعععياسعععية واه صعععادية من  عععرس دي جميع 

با لكن يا لف تأثيراا ومسعععععع وااا من  دول العالم تمري

و ل مسععع وا الفسعععاد دي ري دولة يعبر  دولة  لل رخرا

 عن: 

 دالة  مدا  زااة ورما ة المسععؤولين الحكوميين  -1

 دي تلت الدولة.

 دالة  مدا سالمة وصحية العالهة بين المواطن  -2

 والسلفة. 

عدس وهد يكول موجود  ي ل الفساد مصفلح ي مت معا 

دي معمم ال نميمات الحكومية والااصععععععة  ذ يم ت دي 

لسععيفرس علل جوارس رل يكول ل ععا  معين المدرس وا

رو اتااذ هرار وي م ع بحرية ان كار سععععععلعة رو خدمة 

رو يسعععع فيع من خاللها تحديد من يحصععععت علل الادمة 

السعععلعة رو من يسععع فيد من تمرير المرار ويمكن تمسعععيم 

  :4: 2010 ، لل  محمد الفساد

 الفساد السياسي: -1

وي م عععت بعععاال حرا  عن المنهج المحعععدد والاعععا  

لد   يجة  لخي يحكم الب يات ال ك ت رو ال حزب ا بأدب

رو لكو   يرا  فسعععععع   الدار،ال عععععععور بالبما  ألبد 

 األعمم واألوند.

 الفساد المالي:  -2

وي م عععت دي ماعععالفعععة ال عليمعععات واألنكعععام والمواععععد 

من هبت تنميمات الدولة اإلدارية مع عدم  المع مدس

 االل زام بضوابط وتعليمات الرهابة المالية.

 الفساد اإلداري: -3

وي م ت بميام الموظف العام بماالفة ال  عععععريع الما و ي 

جت  فاع الحكومي من ر ع  دي الم واسعععععع خالل موه

 الحصول علل منادع ومكاسع غير م روعة.

 الفساد األخالهي: -4

ت والسععععععلوكيات غير المنضععععععبفة وي م ت بال صععععععردا

لدين  بماالفة الفرد لل ماليد رو رعرا  المج مع رو ا

 الخي ين مي  لي .

 ومن   افج الفساد المرعبة ال ي يجع  دراكها اي:

 ذ رل  وال حعععديعععث،روال:  ععععاه ععع  عمليعععات ال فوير 

المسعععؤول دي المنصعععع الحكومي يسععععل او وشعععريك  

كما او ويحوالل  الراشعععي والمرت عععي   لل بما  الحال 

دول األخخ بأي تفورات لا ممة من شععععععأ ها رل تخير 

 الحال لادضت.

ثا يا: عند وجود الفسعععععاد دي المج مع وب عععععكت ال يمكن 

السععععععيفرس علي  رو مكادح   ين  ععععععر ب ععععععكت سععععععريع 

ية دي  لة عرد ي  كأمر طبيعي ونا كالفيروس وينمر  ل

 تالو من ري تجرد رخالهي.المج مع 

الفسععاد دي ري دولة يكول عامال رفيسععيا ثال ا:  ل وجود 

ية واخا يم ت ضععععععرب  ادي طرد االسعععععع  مارات األجنب

 للمصالح االه صادية العامة للدولة.

 مظاهر الفساد:

 ،يمكن تحععديععد بع  ممععاار الفسعععععععاد كععاآلتي  محمععد

2010 :6-8:  

 الرشوس: -1

ويمصد بها الحصول علل منفعة رو مكسع معين 

رعمععال تاععالف دول اسعععععع حمععاق من خالل تنفيععخ 

 الموا ين وال عليمات واألصول المهنية.

 المحسوبية: -2

ويمصععععععععد بهععا تنفيععخ األعمععال واتاععاذ المرارات     

وتمريراا ب عععععكت يادم مصعععععالح الموا المهيمنة 

وصععععانبة النفوذ م ت األنزاب الكبيرس رو العوافت 

 ال رية دول ري وج  نق.

 المحاباس: -3

فر  ويمصععععععد بها تفضععععععيت طر  معين علل ال    

 اآلخر دول وج  نق.

 الوساطة: -4

ويمصعععد بها تدخت رشعععاا  لهم مركز وظيفي رو 

منصع نزبي معين من رجت تحميق مصلحة لفرد 

 معين دول اس حماق علل نساب درد آخر.
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 االب زاف: -5

رو الحصعععول علل رموال ويمصعععد ب  تحميق منادع     

بخير وج  نق من خالل اس ادام الموهع الوظيفي 

و ية رو  دارية رو  خفا  تعليمات دي تبريرات ها 

  ادخس دي نق رشاا  معينين.

 المعامالت:   جافال باطؤ دي  -6

ويمصععععععد ب  تعمد تأخير   جاف معامالت من هبت 

الموظف الما   وخاصععععة المعامالت المرتبفة 

ب واريخ محددس مما يجعت رصععععحابها مضععععفرين 

 علل تمديم ري منادع للموظف الما  .

 على عاتقها مكافحة الفساد:الجهات التي يقع 

 -13: 2010 ،روال: الجهععات الععدوليععة واي  محمععد

14:  

 منممة األمم الم حدس: -1

هامت اخه المنممة بإصععععععدار عدد من المرارات      

ساد وال ي من رامها  شأ ها رل تحارب الف ال ي من 

 ال ي ا ضم  ليها 2004اتفاهية مكادحة الفساد سنة 

 الك ير من الدول.

 الدولي:البنت  -2

ات هام البنت الدولي باتااذ مجموعة من اإلجرا        

ال ي من شععأ ها رل تدعم الدول دي مكادحة الفسععاد 

والحد من تأثيرات  السعععععلبية وخاصعععععة علل الدول 

 النامية.

 صندوق النمد الدولي: -3

رصعععدر صعععندوق النمد الدولي هرارا ب عليق كادة    

ي بت ديها المسعععععععاعدات المالية الممدمة ألي دولة 

تف عععي الفسعععاد وعدم جدي ها دي اتااذ هرارات من 

 رجت محارب   والحد من .

 منممة ال مادة العالمية: -4

م 1993واي منممة غير نكومية تأسععسععت عام   

تهد  لمكادحة الفسععععععاد والحد من آثاره السععععععلبية 

تمعععديم  لمج مععععات من خالل  لمرعبعععة علل ا ا

 توضععيحات نول تبسععيط اإلجرا ات وال  ععريعات

 والموا ين السافدس دي المج معات.

 ثا يا: الجهات المحلية واي:

 ايمة النزااة: -1

ناالت   واي ايمة مسعععععع ملة مهم ها ال حميق دي        

 م.2004لعام  55الفساد تأسست بموجع األمر 

 المف  ول العامول: -2

عامين دي جميع          تع المف  ععععععين ال ر  عععععععأت مكا

م ومهم ها 2004لعام  57الوفارات بموجع األمر 

المراجععععة وال عععدهيق وتمعععديم ال معععارير  لل ايمعععة 

 النزااة نول شبهات الفساد.

 ديوال الرهابة المالية: -3

م مهم   2004لعام  77تأسعععععسعععععت بموجع األمر      

ال دهيق المالي وتمديم المعلومات الصععععععحيحة نول 

 العمليات المالية الحكومية.

بان ال  ية والمسعععععععا لة ودي الا ام يرا ال فاد رل ال عععععع

من دال مسا لة  اآلخرمفهومال م الفمال يكمت رنداما 

مسعععا لة وعلي  يجع  من دولشعععفادية وال شعععفادية  دول

تفبيق مبادئ ال ععععفادية للوصععععول  لل مسععععا لة نميمية 

ساد  كادة و اجحة من هبت األطرا  المه مة بمحاربة الف

سععي م و مسععببات ،ومحاولة اه الع جخوره والمضععا  علل 

ال فرق دي الجععا ععع العملي  لل بع  المرارات ال ي 

 ت صف بالخموء ونالة عدم الوضوح للمواطن.

 

 العملي بالجان

 المبحث الرابع

 اإلصالح عن طريق الشفافية
تم اخ يار المديرية العامة ل ربية واسععععععط واي  ندا 

دود نالدوافر ال ابعة  لل وفارس ال ربية العراهية ل كول 

ت المكا ي وهام البان ال بإجرا  عدد من اللما االبحث 

مع المواطنين والمراجعين وال دريسعععععيين والم عععععردين 

نول خدمات المديرية وتبرير وجود نالة عدم الرضععععا 

م لديهم نول الك ير من المضععععععايا  ذ رل آرا  الك ير منه

وعند االسعععععع با ة عن  ،ي ععععععكت بجدية و زااة هراراتها

بالرغم من ت عدم الرضعععا رسعععباب تلت ال عععكوك وناال

جود الكم الهافت للادمات ال ي تموم بها المديرية تبين و

غموء رو ضعععبابية ونالة من عدم الوضعععوح للمواطن 

 عدم شععععفادية  ب ععععكت ممصععععود رو غير ممصععععود نول 

نث ولكي ي مكن البا ،الك ير من المرارات ال ي يه م بها

 من تحميق رادا  البحث سععععي م اخ يار بع  المرارات

مة عا مديرية ال بال ااصعععععععة  ما تما  عن  ،ال و مرا ل

الممعععابالت ال ععععععاصععععععيعععة مع المواطنين والمعلمين 

 ال ي كا ت تؤكدوالموظفين وروليا  األمور والم ععردين 

ية ال وفيع  ناعة نول آل لة عدم وجود ه ها علل نا رغلب

دي مركز معععدينعععة  االب عععدافيالم بععععة لمالكعععات ال عليم 

تم اخ يعععار هرارات ال وفيع لمالكعععات ال عليم  ،الكوت

ي ل كول م اال ل وضعععيح مدا تأثير ال عععفادية د االب دافي

عملية اإلصععععالح اإلداري والمالي ومدا  مكا ية  ثبات 

 درضية البحث.

ل المرارات ال ي تا  المالكعععات رل ويرا البعععان عععا

ال دريسععععععية وآلية توفيعها بما ي فق مع  مام المدارس 

مق العدالة والمصلحة العامة والمحادمة علل وب كت يح

المال العام من الهدر ال بد رل تكول ودق منهجية ت ميز 

بإمكا ية دسعععععح المجال رمام األدراد دي الحصعععععول علل 

المعلومععة والمععدرس علل طرح االسعععععع فسعععععععارات نول 

اإلجرا ات غير الواضعععععحة ل حميق المحاسعععععبة عن ري 

لالفمة وكما او تمصععععععير  ل وجد و جرا  ال عديالت ا

  :1موضح بال كت رهم  
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نشرها( عن طريق اختيار اإلدارات النزيهة التي تمنح الحرية لإلعالم  /تسهيل الحصول عليها/إعالنها توفير المعلومات )

 المسؤول 

 عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة واالستفسار عن إي قرار أو إجراء تم اتخاذه تحديد المسؤولية

 تحديد حجم االنحراف واتخاذ ما يلزم بحق المسؤول عنة

 اإلصالح

تحديد اإلجراءات المعمول بها والتي سمحت باالنحراف من خالل تقييمها وتعديلها وفق ما يتناسب مع األنظمة والقوانين 

 طلبات الوقت الراهن الذي يفرض وضع إجراءات يمكن من خاللها القضاء على مسببات االنحرافات والمخالفاتومع مت

 الشفافية

 المساءلة

 المحاسبة

 تقييم اإلجراءات

 تقويم اإلجراءات

 .منهج اإلصالح عن طريق ال فادية   1ال كت رهم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالمصدر:  عداد البان 

 

 الافوات:ويمكن تلاي  اخه المنهجية ودق 

روال: جعت المعلومات م انة  شععععفادة  وب ععععكت سععععهت 

وخال من ري كلفة رو صعععععععوبة ويكول اخا الدور من 

مسؤولية اإلدارس العليا ومدا مصداهي ها دي منح ودعم 

اإلعالم الحر والهاد   لل توضيح الحمافق كما اي من 

بة اإلعالم دي المؤسعععسعععة عن طريق وسعععافت خالل شعععع

ل  خفا    ذ  ،الم انة وال واصعععععععت االج ماعياإلعالم 

معلومات المؤسععععععسعععععععات الحكومية من هبت الموظفين 

 الوكال   وجعلها سععععععرية ب ععععععكت ال يمكن للمواطنين 

لة مد الوكا فة لع ها يم ت ماال مالكين  االطالع علي  ، ال

لدولة ام وكال  المواطن يمومول  بار  ل موظفي ا باع 

ضععععععرورس رل يمدموا بموجع اخا  ومن ثمبإدارس رموال  

العمد ك ععععععفا مفصععععععال للمالت يعلم  نول ال صععععععر  

 باألموال ال ي عهدت  ليهم والمؤتمن عليها.

ثا يا:  ل عرء المعلومات سععععيؤدي  لل االسعععع فسععععار 

ول ملزم باإلجابة  المسا لة  عنها واخا ما يجعت المسؤ

وانا ال بد من  ،اخا االسععع فسعععار وب عععكت تفصعععيلي عن

تحديد ال صععععععردات المبنية علل رسععععععاس تنفيخ الموا ين 

واأل ممة وتمديم ال وضععيحات الالفمة نول اإلجرا ات 

 وعلل المسؤولين العامة،ال ي ال ت فق مع المصلحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دام تمديم  يضعععانات ألصعععحاب المصعععلحة نول اسععع ا

وكيفيعععة تععععامعععت  واجبعععاتهم،صععععععالنيعععاتهم وتعريف 

المسعععععععؤولين مع اال  معععادات الموجهعععة لهم وهبول 

المسععععععؤولية عن ري د ععععععت دي تحميق األادا  رو عدم 

 الكفا س.

ثال ا: عملية المحاسبة بعد تحديد اال حرادات والمسؤول 

عنها:  ذ رل الهيمات الرهابية تكول مسعععععؤولة عن تحديد 

ية ا ية واإلدارية بهد  مدا المسععععععؤول مال ية وال ما و  ل

 ال أكد من سالمة األموال العامة والمحادمة عليها.

يم اإلجرا ات بعد اخ يار المرارات الااصععععة ورابعا: تم

كحالة تفبيمية   يجة مؤشعععععرات  االب دافيب وفيع مالك 

اصية مع الم ردين والمعلمين والموظفين  اللما ات ال

 ويمكن رل  لا  اخه الافوس باآلتي: ،وروليا  األمور

دي البداية ال بد من تحديد المعيار المناسععع ل وفيع  -1

اب ري تحديد ما او المافط ونسععع ك  المالكات،

 22/11/2016دي  14788وفارس ال ربيععة المرهم 

والخي نصعععععت البان ال علل  سعععععاة من   بموجع 

ك اب تسهيت المهمة للبان ين  ي م توفيع الحص  

  لسععععععنة 30رهم   االب دافينسععععععع  مام المدارس 

م وما  صععت علي  المادس الاامسععة وال الثول 1978

بععأل يكول عععدد الحصعععععع  لكععت معلم من الهيمععة 

   اآلتي:1مية وكما موضح بالجدول رهم  ال علي
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جدول رقم (2)

تقييم االجراءات من خالل المقارنة بين المخطط والفعلي

المصدر: الكراس االحصائي لعام i  2017i-2016 iللتعليم االبتدائي وبتصرف

مالحظة: )1k1(- تم اخذ الحد االدنى لنصاب المعلم  بعيدا عن  االختصاص  . i)2(-  لم تأخذ بالحسبان نصاب المدير والمعاون.
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36مدير1

612معاون2

2428معلم3

4
من بلغ الخمسون من العمر  او من يتولى تعليم الصف االول او 

من يكون متنقال بين اكثر من مدرسة واحدة
2226

المصدر: اعداد الباحثان

جدول رقم(1)

عدد الحصص

الحالةت

)i35( م المادةi1978 لسنة )i30( نصاب المعلم في االسبوع الواحد حسب نظام المدارس االبتدائية رقم

واما حصص حملة الشهادات العليا : وبحسب المقابلة مع مسؤول المالك االبتدائي بان حامل شهادة 

الماجستير يكون نصابه )i14(  حصه واما حامل شهادة الدكتوراه يكون نصابه )  I12(حصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد الواهع الفعلي  ذ هام البان ال بالحصععول علل  -2

توفيع المدارس االب دافية دي مركز هضعععا  الكوت 

 2017 -2016ونسععععع الكراس اإلنصععععافي لعام 

الخي نصعععت البان ال علل  سعععاة  االب دافيلل عليم 

الك رو يععة منعع   بموجععع ك ععاب تسععععععهيععت المهمععة 

 للبان ين .

وبعععد تحععديععد المافط والفعلي ي م الممععار ععة بينهععا  -3

السعععععع اراس اال حرادات وكما مبين بالجدول رهم 

   اآلتي:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -يلي: ومن الجدول رعاله يمكن مالنمة ما 

اناك فيادس دعلية بعدد المعلمين دي اخه المدارس  -1

دم ال مدرسععععععة الخربية االب دافية  مافط،عما او 

  معلمين فيععادس بعععد ممععار  هععا بععالعععدد 10ديهععا  

الواجع توديره نسعععععع  صعععععاب المعلم الممرر دي 

م ضععععععمن 1978  لسععععععنة 30 مام المدارس رهم  

   واكخا لبمية المدارس رعاله.35 المادس 

او  -2 لم  مع ل مععععدل راتعععع ا د رضعععععععنعععا  ل  ولو ا

  سعععععبعمافة رلف دينار سعععععي م صعععععر  700000 

من ج دي اعععخه  غير ا  معلمععع176رواتعععع  لل  

  مليععار 1478400000ي  لالمععدارس بمبلإ  جمععا

ن مليول ورربعمافة رلف يورربعمافة وثمال وسععععععبع
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ي  بد ما يفلق عل نار سععععععنويا واخا  هدر األموال ي

مة رو اال حرا  عن  عا ما يم ت  المافط،ال واخا 

 رند روج  الفساد  ذا كال ممصودا.

خامسعععععا: تمويم اإلجرا ات ال ي كا ت السعععععبع دي 

ععععدم ال زام الععععاملين بعععالموا ين ال عليمعععات بععععد 

من خالل تحععديععد رسععععععبععاب اال حرادععات  تحليلهععا،

ومعالج ها ووضععععع بيمة صععععحيحة تموم علل ثالثة 

 اور:مح

اخ يععار العععاملين دي األجهزس الحكوميععة نسععععععععع  -1

الممولععة المعرودععة الرجععت المنععاسعععععععع دي المكععال 

المناسععع دال شععت رل وضععع الموظف الجدير بال مة 

واألما ة والابرس المفلوبة سععععيكول عامال رفيسععععيا 

دي تمسععت الموظف بالممارسععات اإلدارية السععليمة 

 واالب عاد عن الممارسات الفاسدس.

 لمسعع مرس تسععاعد علل ك ععف اال حراداتالم ابعة ا -2

 روال بأول.

المكاشفة والمصارنة  ال فادية  عن تفبيق آليات  -3

طريق   ععععر المعلومات و عال ها ب ععععكت يضععععمن 

ري  ها و ية،بصورس  كادة اإلجابة عن االس فسارات

ال بد من وجود  عالم مسععععععؤول ي م ع باسعععععع ماللية 

 ودعم من هبت اإلدارس العليا.

   دي نالة كول اخه المعلومات معلنة رويرا البان ال 

ب كت يمكن الوصول  ليها بسهولة ويسر دإ ها س عزف 

من عملية المسععععععا لة واالسعععععع فسععععععار نول اخه الزيادس 

 ورسبابها من هبت المواطنين.

وسي وضح من خالل  جابات المسؤولين مدا ال زامهم 

دارس رهم باأل ممة والموا ين الااصععة ب فبيق  مام الم

م وتحععديععد اإلجرا ات الكفيلععة دي 1978  لسععععععنععة 30 

تحميق اإلصعععععالح والمضعععععا  علل اال حرادات الم م لة 

دضال عن الوصول  لل ردضت المعالجات  ،بهخه الزيادس

لمفلعين  هبعععت ا تمعععديم االه رانعععات من  من خالل 

 ال ربويين رو الم ععععععردين رو المه مين دي ال ععععععؤول 

كوضعععععع صعععععالنيات توفيع  علل المعلوماتال ربوية  

المالك ضعععمن مسعععؤوليات اإلشعععرا  ال ربوي علل رل 

يكول الم ععر  االخ صععا  او الخي ي م ع بصععالنية 

توفيع المالك علل المدارس ليكول او المسععععععؤول عن 

ري بمعنل  ل  ،ري عجز رو دعاف  دي المالك ال ربوي

من رام الفرق ل حميق اإلصععالح والمضععا  علل الفسععاد 

مالي واإلد ية ال ي ال فاد اري او اإلدارس من خالل ال عععععع

تجعت من جميع المؤسسات الحكومية تعمت دي بيت من 

مالكين عاملين والجمهور  ال مام ال   فجاس مك ععععععو  ر

وبهخا يمكن تحميق  ،بعيدا عن دااليز الع مة والسععععععرية

رعلل مسععععع ويات الجودس دي اإلدارس من خالل  شعععععراك 

 المواطنين دي  دارس شؤو هم.

ل معععا تمعععدم يمكن المول  ل   ععععععر وتودير ومن خال

المعلومات دي بداية األمر كا ت اي األسععععععاس ال ي تم 

 من خالل  اإلصالح واخا ما ي بت درضية البحث.

 

 االستنتاجات:

بالرغم من رل  مام الحكم ديممراطي  ال رل ال فادية  -1

لم تجعععد بيمعععة منعععاسععععععبعععة يمكن من خاللهعععا تحميق 

شؤو هم الم اركة الفاعلة بين ردراد  المج مع إلدارس 

 عن طريق االطالع علل مجريات األمور.

تم ت ال ععععفادية رمر ضععععروري لسععععالمة الن ععععاطات  -2

 الحكومية كو ها ت سم باال ف اح علل الجمهور.

 ل العمت ضمن  جرا ات واضحة ومعلنة  ال فادية   -3

 ذ ال يمكن اإلصععالح من  الفسععاد،يسععاعد دي ك ععف 

واالب عاد عن  اد،الفسدول ك ف الضرر الناتج عن 

الخموء والسعععععرية ال ي تم ت بداية كت دسعععععاد ن ل 

 ومحاسععب  ،يمكن تحديد المسععؤول عن  لي م مسععا ل   

واخا ما يسععععععاعد علل الحد من ادر المال العام من 

 هبت المسؤولين عن توفيع المالكات ال ربوية.

ية وندس اإلعالم دي المؤسععععععسعععععععات  -4 عدم اسعععععع مالل

مد الحكومية وضعععععععف دوراا دي ت  البنا ،وجي  الن

دهي تسعععععععل  لل االب عاد عن المواجهة مع اإلدارس 

العليععا من خالل ال ركيز علل اإليجععابيععات و امععال 

 السلبيات وجوا ع المصور والماالفات.

دي المؤسععععععسععععععات  اخ صععععععار عمت وندات اإلعالم -5

ظيفة اإلعالل رو ال رويج لن اطاتها الحكومية علل و

 اإليجابية دمط.

 

 التوصيات:

ضععرورس رل يكول المسععؤول عرضععة للمسععا لة دي  -1

ري وهت من هبت الجمهور واي من رولويات  مام 

 الحكم الديممراطي.

ضععععععرورس االب عععاد عن كععت مععا يالق نععالععة من  -2

الضععععبابية وعدم الوضععععوح وذلت بوضععععع موظفين 

مسععععععؤولين عن لونات الك رو ية معلمة دي رماكن 

 معينة دي المؤسععععععسععععععة تدرس بها كادة المعلومات

وتفععاصععععععيععت اإلجرا ات الم اععخس وال ي يه م بهععا 

 المواطن واالب عاد عن رسلوب  خفا  ري معلومة.

ضعععرورس وضعععع آلية ها و ية تسعععاام دي نماية كت  -3

من يعمت علل ك عععف جوا ع المصعععور رو الفسعععاد 

الااصعععة بن عععاطات المؤسعععسعععات الحكومية ل حميق 

نالة من المسعععععا لة الفاعلة وال ي تالق المحاسعععععبة 

  س للوصول  لل اإلصالح المن ود.الكفو

ترصععععععين الميم الدينية واألبعاد األخالهية لمحاربة  -4

الفسععععاد  ذ رل معمم ناالت الفسععععاد ت م بسععععرس تامة 

عع وضععععععع  ية ديكول من الصعععععع مة ان راد وبفري

الموا ين وال  ريعات ال ي تمضي علل جميع ر ماط 

الفساد وخاصة دي ظت اخا ال مدم ال مني الخي يمكن 

 ل  دي تخفية رساليع الفساد.اس خال
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د ح المجال رمام منممات المج مع المد ي واإلعالم  -5

الحر الهععاد  لل عر  علل كععت مععا يععدور داخععت 

 المؤسسات الحكومية من رجت الميام بواجباتها.

ينبخي علل اإلعالمي داخت المؤسعععسعععات الحكومية  -6

رل يكول ل  سععععلوك رهابي اسعععع مصععععافي ورل يل زم 

لمهني للبحث عن الحميمة وتحميق بمعايير السلوك ا

 العدالة المن ودس.
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