
املخاطسة السابعت 

أعصائي الؼلبت سخجدون في هره الىزيقت املخاطسة السابعت املخعلقت بأسباب اندشاز 

 :اللفاا  اازر واملااي لرلو علينك  ساعاة جسريك  سباب  حت   جتخلؽ علينك   ىز 

أسباب انتشار الفساد إلاداري واملالي 

 في واندشازها اللفاا ظاهسة بسوش إاى أاث الحي  سباب  ن  جمىعت هناك

 الخننيمي والفلىك  اازة علك وبا ثي  ننسر  ألد فقد املجخمعاث،  تخلف

 :هي والحي  سباب هره  داث فئاث زالر وجىا على

 :املننسين ننس وجهت  ن اللفاا أساب 1-

 : واى اللئت زأر  فب  اازر  اللفاا أسباب 1-1

 هى  اازر  اللفاا ظاهسة بسوش سبب إن وحعني : الحضارية ألاسباب 1-1-1

 ورىاعد ريك وبحن املجخمع في الفائدة الخظازيت القيك بحن لبحرة فجىة وجىا

  تاللت  ا ث هناك سخهىن  لرلو الدولت أجهصة في املؼبقت السسميت العمل

 .الخظسر  القيمي للننام ػبيعيت اسخجابت حعد السسميت العمل ورىاعد لقيك

 .السسميت العمل رىاعد ريك بحن اللجىة لخقليص ػبيعيا جحسما جبدو أنها لما

على  السسميت غحر الخأزحر رنىاث  حدوايت إن : السياسية ألاسباب 2-1-1

 واندشاز والجمهىز   اازة  ا بحن العالرت طعف إاى إطافت  اازيت القسازاث

 اللفاا بسوش إاى جؤار أن شأنها  ن الخا ث هده مل .الجصئيت الى ءاث

 . اازر 

 :الثانية الفئة رأي حسب إلاداري  الفساد أسباب 2-1

 رديمت هيامل وجىا إاى الهيهليت  سباب وحعصي  : هيكلية أسباب 1-2-1

 ريك في والخغحر النبحر الخؼىز   ن السغك على جخغحر لك  اازيت لؤلجهصة

  فالو اجتاذ إاى العا لحن افع في النبحر أزسه له ،وهرا  فساا وػمى اث



 القديمت الهيامل  حدواياث ججاوش  بغيت  اازر  اللفاا سخاز حعمل وػسر 

 .املسلصيت  اازيت  جهصة وجضخك باإلجساءاث جخعلق  شامل عن عنها ينشأ و ا

 الننام  نهياز نديجت يحدر  اازر  اللفاا إن : قيمية أسباب 2-2-1

 .أو املجمىعت لللسا القيمي

 في العدالت عدم هى  سباب هده أهك  ن لعل : اقتصادية أسباب 3-2-1

  لبحر زساء ذاث فئاث يىلد أن شأنه  ن املجخمع والرر في الثروة جىشيع

 .وأخسي  حسو ت

 . الثالثة الفئة رأي حسب إلاداري  الفساد أسباب 3-1

  واي اافعها الحي  سباب جميع وهي: وفزيولوجية بايولوجية أسباب 1-3-1

 بالخلليت يخعلق  ا ومل الىزازت ػسيق عن اللسا الدفبه  ا هى و ساس ي

 .وجصسفاجه سلىلياجه أزاز  ن جسلخه و ا  ياجه  ن الفابقت

 للخأزحراث نديجت جنشأ الحي  سباب جميع وهي : اجتماعية أسباب 2-3-1

 .والاجخماعيت البيئيت

 لخلاعل نديجت جنهس الحي  سباب جميع وهي : مركبة أسباب 1-3-2

 . سباب  ن الفابقخحن املجمىعخحن

 للفساد العامة ألاسباب 2-

 :املؤسسات ضعف 2-1

 فال سىاء  د على والسرابيت الىرائيت املؤسفاث طعف هنا واملقصىا

 و   نه والىرايت اللفاا بمتاػس الخحفيس على ردزث املؤسفاث الىرائيت

 اسخلحاله ربل اللفاا  ىاػن والدشلذ بدوزها را ذ السرابيت املؤسفاث

 وملها لآلخسين عبرة ليهىنىا امللفدين بمعاربت را ذ القظائيت املؤسفاث و 

 .اللفاا اندشاز إاى جقىا عىا ل

 :املصالح ثضارب 2-2

  ىطىعيت فيه جخأزس الرر املىرف ذلو املصالح بخظازب واملقصىا

 أو  اايت بمصلخت شخصيت بأعماله ريا ه أزناء املىظف رساز واسخقالليت



 عند ا أو املقسبحن، أصدرائه أو أرازبه أ د تهك أو هى شخصيا  عنىيت تهمه

 للىظيلت أاائه يخأزس

 الحي باملعلى اث بمعسفخه أو  باشسة غحر أو  باشسة شخصيت باعخبازاث

 بالعمل يلتزم أن الخا ث هره في املىظف وعلى. القساز باجتاذ جخعلق

 ملفؤوليه و فصاح واملفؤوليت والجزاهت بالعدالت التزا ه خالى  ن املؤسفاحي

 الخعازض ذلو عن

 والىساػت املخاباة ربىله عدم وإبداء و رازب  هل أ ام الدشدا وإظهاز

 .واملخفىبيت

 :السريع للربح السعي 2-3

 واملىطىعيت العمليت الخؼىاث وججاوش  الفسيع للسبح الفعي يهىن   ا غالبا

 جحذ الشهسيت بأجسجه يقنع   الرر فاملىظف اللفاا أسباب  ن سببا للسبح

 ، العائليت شيااة الالتزا اث أو الشسائيت القدزة لظعف الدجج  ن حجت أر

 يلجا رد اجخماعيت  هانت وجحقيق الفسيع السبح في زغبت لديه جتلق رد

 .اللفاا يقع وبالخااي ذلو لخحقيق للسشىة

 :واملساجد وإلاعالم التعليمة باملؤسسات التوعية دور  ضعف4-2

 ريام عدم هى اللفاا ظاهسة اسخلحاى أسباب بحن  ن أنه هنا واملقصىا

 بالدوز  والخعليميت  عال يت الىسائؽ

  ن واملجخمع و سسة اللسا على اللفاا  تاػس  ن الخحريس في املنىغ بها

 بالتربيت  سسة فقيام إلخ، ... الفياسيت الاجخماعيت ، الارخصاايت النىاحي مل

 اللفاا، بمتاػس واسدشعازهك بل اللفاا  ن وجحريسهك لؤلبناء الفليمت

 يجعل و هافحخه اللفاا  ن الىرايت في املنهج لهرا واملعلك املدزست وجنملت

 أو جا عيا ػالبا وججعله بل اللفاا بمتاػس جدا واع وهى ينبر الؼلل

 . تاػسه يفدشعس فقؽ ليس اللفاا يحازب أو عا ال

 الخحفيس خالى  ن به جقىم أن يجب لبحر اوز  لها بدوزها املفاجد

 فقؽ  خالر على ليس لللفاا بالخؼس النبحر املجخمع أػياف لهل املفخمس



 على أزسه ينعنس الرر و اازر  املااي اللفاا خاصت أنىاعه بهل اللفاا بل

املجخمع  ألفساا الديني الىاشع جسفع أن يجب فاملفاجد ، الخياة  ناحي شحت

  هافحخه في الؼسر  بمتخلف ويفاهمىن  أنىاعه بهل اللفاا ينبرون  ججعلهك

 . نه والىرايت

 الخحريس لشف في فعاى بدوز  جقىم  سر بها أن  خسي  هي  عالم وسائل

 في واملفاهمت بل وجدث إن  ىاػنه عن والنشف اللفاا  تاػس  ن

  ن واملفخليدين املجخمع في اللاسدين لشف خالى  ن اللفاا  هافحت

 املنىغ بالدوز  أعاله إليها املشاز املؤسفاث ريام عدم. اللفاا واسخلحاى بقاء

 واملفاهمت بمتاػسه املجخمع ا أفساا وجىعيت اللفاا بمتاػس الخحفيس في بها

 و اازر  املااي واللفاا عمى ا اللفاا أسباب  ن سبب هى  هافحخه في

 .الخصىص وجه على

 :صارم بشكل اللانوو  ثطبيق عدم 2-5

 سن  ن اللائدة  ا وأ  " أسنان للقانىن  جهىن  أن يجب "يقاى لما

   ذلو مل آلاخس، اون  البعع على جؼبق ػبقذ إذا ,جؼبق   رىانحن

 أشخاص للفاا سببا يهىن   ما املجخمع في اللاسدين أ ام زااع يهىن 

 .آخسين

 


