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الممتقى الوطني حول  

الفساد وتأثير عمى التنمية االقتصادية 
 2018 افريل 25 و24يومي 

 
ر إستراتيجية مكافحة الفساد عمى تحقيق التنمية المستدامة دو:" عنوان المداخمة

- دراسة حالة مؤسسة أوالد يوسف لمعتاد الفالحي                          - 
. العالقة بين الفساد والتنمية: المحور الثاني

 
ممخص 

 باستخدام الفساد مكافحة إلى الحكومات تسعى      أصبح الفساد طاىرة متفشية في المجتمعات، لذلك
 مبادئ تدعيم وعمى العاممين وعمى الحكومية، األجيزة عمى الرقابة طريق عن األساليب من العديد

 األساليب الحكومة استخدمت فقد العمل، في والمحاباة المحسوبية عمى القضاء وعمى اإلدارة في الشفافية
 التشريعية، لمييئات الرقابي الدور وتفعيل والموائح والقوانين األنظمة سن ناحية من الفساد لمكافحة المتنوعة
 كأحد الفساد بعمميات الخاصة العقوبات وتفعيل الفساد مواجية في التكنولوجيا واستخدام الرقابية والييئات
. في المجتمع، وىذا كمو يساىم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة لمبمد الفساد لمكافحة اليامة الوسائل

.  الفساد االقتصادي، التنمية المستدامة، المؤسسة:الكممات المفتاحية
Abstract 
     Corruption has become rampant in societies, so governments seek to combat corruption 
using many methods by controlling government agencies, workers, promoting transparency 
in management, and eliminating nepotism and nepotism. The government has used various 
methods to combat corruption by age Laws, regulations and activating the supervisory role 
of legislative bodies, supervisory bodies and the use of technology in the face of corruption 
and the activation of penalties for corruption as an important means to combat corruption in 
society, S sustainable development of the country. 
Keywords: economic corruption, sustainable development, institution. 
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مقدمة 
 والمتخمفة المتقدمة المجتمعات في كل موجودة خطيرة مرضية ظاىرة االقتصادي الفساد ظاىرة      تعد

 انخفاض يؤدي إلى ما مجتمع في انتشر ما إذا اإلداري والمالي متفاوتة، فالفساد بدرجات ولكن منيا،
 الدولة إضعاف عمى الفساد يعمل كذلك.االقتصادية التنمية مستويات وتراجع االقتصادي، النمو معدالت
 زيادة إلى يؤول مما السياسية لمقرارات اتخاذىم في الفاسدين الحكوميين لممسؤولين العقالنية وافتقار خارجيا
 االقتصادية األوضاع واالقتصادي، وتردي السياسي االستقرار وعدم الطبقي التفاوت وتفاقم الفقر حدة

 .المستقبمية األجيال مستقبل ويرىن المستدامة التنمية ييدد ما وىذا والسياسية، واالجتماعية
 في البت تحاول التي والنظريات والمناىج اآلراء اختمفت والذي المستدامة التنمية موضوع       ونجد

 .التخمف حمقات من يخرجيا أن شأنو من الذي التنموي المسار عمى الدول ووضع بتحقيقيا الكفيمة السبل
 خطط سن خالل من المستدامة التنمية لتحقيق األساسية الدعائم عمى التركيز إلى البعض يذىب حيث

 االقتصاديات بجعل الكفيمة و الموجيستية المادية واإلمكانيات اآلليات طياتيا في تحمل وبرامج
 جية أخرى من. التنمية قطار لركوب أقرانيا وتسابق التخمف ضد حقيقية معركة في تدخل والمجتمعات

 اليائمة التنموية الفجوة ىذه نشوء إلى أدت التي األسباب معرفة ومحاولة دراسة ضرورة ومنطقيا جميا يبدو
 ومنو يمكن طرح .متجاورة دول بين السنين عشرات إلى تصل التنموية الفروق صارت حتى الدول بين

ماىي أىمية وضع إستراتيجية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية المستدامة؟ : اإلشكالية التالية
األسئمة الفرعية 

 ماىي أشكال الفساد االقتصادي؟ -
 ماىو دور إستراتيجية مكافحة الفساد في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة؟ -
 ماىو اثر إستراتيجية مكافحة الفساد عمى تحقيق التنمية المستدامة؟ -

الفرضيات 
 .المؤسسة جيدة وفي تحسنفعالية إستراتيجية مكافحة الفساد في  -
 .إن فرص إستراتيجية مكافحة الفساد ليا اثر كبير عمى تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة -

استخدمنا في ىذه الدراسة المنيجي الوصفي والتحميمي لتالؤميما مع معطيات دراستنا : المنيج المستخدم
 .في الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي اعتمدنا عمى منيج دراسة حالة

قسمنا دراستنا إلى ثالث محاور، ففي المحور األول ركزنا عمى أشكال الفساد االقتصادي، : ىيكل الدراسة
أما في المحور الثاني ركزنا عمى دور إستراتيجية مكافحة الفساد في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، أما 

 .في المحور الثالث ركزنا عمى اثر إستراتيجية مكافحة الفساد عمى تحقيق التنمية المستدامة
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أشكال الفساد االقتصادي : المحور األول
 واسعة، أبعادا تأخذ عميقة جذور وذات االنتشار شديدة عالمية ظاىرة االقتصادي الفساد ظاىرة تعتبر     

 آلخر مجتمع من وخطورتيا شموليتيا درجة وتختمف بينيا، التمييز يصعب عوامل مختمفة فييا وتتداخل
 .وتنظيماتو خصوصيتو باختالف

مفيوم الفساد االقتصادي واىم الجيات المسئولة عن مكافحتو : أوال
. سنتطرق في ىذا العنصر إلى مفيوم الفساد االقتصادي و الجيات المسئولة عن مكافحتو

مفيوم الفساد االقتصادي . 1
 عندما يحدث فالفساد الخاص، لمكسب العامة الوظيفة استعمال ىو إساءة":لمفساد الدولي البنك تعريف
 عندما يتم كما عامة منافسة طرح إجراء أو عقد لتسييل رشوة، أو ابتزاز أو طمب، أو بقبول موظف يقوم

 عامة إجراءات أو سياسات، من لالستفادة رشوة تقديم خاصة أعمال أو لشركات وسطاء أو وكالء يعرض
 طريق عن يحصل أن لمفساد يمكن كما المرعية، القوانين إطار خارج أرباح وتحقيق المنافسين عن لمتغمب

 1".الدولة أموال سرقة أو األقارب بتعيين وذلك الرشوة، إلى المجوء دون العامة الوظيفة استغالل
 ما ووفق ودائمة مستمرة بصفة العامة المنظمات أحدى خدمة في ال يعمل من كل:" يعرف الفساد اإلداري

 2."العام الرضاء نحو سعيا وأىدافيا المنظمة ىذه صالح تحقيق مستيدفا ولوائحيا تأسيسيا أحكام تمميو
 والمؤسسات لممواطنين كبيرة مادية خسائر عميو يترتب ومنحرف سيء سموك ىو:" تعريف الفساد المالي

 عنيا غنى في تكون قد أعباء من يحمميا بأكمميا، مما الدولة عمى ثم ومن التنمية عمى ويؤثر االجتماعية
 3".العام المال في تتحكم ولم الفساد استشرى إن الدولة سياسة تتدىور مثال، وقد كالديون

  عالميا الفساد مكافحة عمى المسؤولة الجيات. 2
  4:وىي عالمي نطاق عمى اإلداري الفساد مكافحة ميمتيا دولية كجيات التالية الجيات حددت

 لمقناعة الفساد ومكافحة لمحاربة القرارات من عدد المتحدة األمم أصدرت: المتحدة األمم منظمة- 1
 اتفاقية أيًضا وأصدرت المجتمعات وامن استقرار عمى وتيديد مخاطر ومالو من الفساد بخطورة التامة

 . العالم دول من كثير إلييا انضمت  وقد2003 سنة الفساد لمكافحة
 عمى الدول مساعدة لغرض واالستراتيجيات الخطوات من مجموعة الدولي البنك وضع: الدولي البنك- 2

 . االقتصادية التنمية عممية عمى السمبية أثاره من والحد الفساد مواجية
                                                           

 11-9،  منتدى الرياض االقتصادي، نحو التنمية اقتصادية مستدامة، الدورة السادسة، الواقع واآلثار وسبل الحد منو- الفساد اإلداري والمالي.  1
 .25، ص2013ديسمبر 

، مجمة دراسات دولية، العدد الفساد في العراق تجربة إلى خاصة إشارة مع واالقتصادية السياسية وآثاره اإلداري الفسادابتيال محمد رضا، .  2
. 25الثامن واألربعون، بدون سنة نشر، ص

 www.aldiwan.org/993.html االنترنيت  عمى مقال ،أضراره – أنواعو – تعريفو - السياسي والفساد االبتزازعامر،  عادل .3
  www.hrdiscussion.com ،الفساد المالي واإلداريسعاد عبد اهلل الفتاح محمد، . 4
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 ألي المالية المساعدات بتعميق الفساد من الحد إلى الدولي النقد صندوق لجأ: الدولي النقد صندوق- 3
 .االقتصادية التنمية عممية في عائق الفساد فييا يكون دولة
 تعمل (أىمية) حكومية غير منظمة وىي 1993 سنة المنظمة ىذه أنشأت :العالمية الثقافة منظمة- 4

 اإلجراءات وتبسيط التشريعات وضوح خالل من منو والحد الفساد مكافحة عمى األساسي بالشكل
 واالجتماعية االقتصادية لمتغيرات وفًقا والتطور والمرونة الموضوعية في بعضيا مع وانسجاميا واستقرارىا
 . واإلدارية

 االقتصاديأسباب وأنواع الفساد : ثانيا
 .سنتطرق في ىذا العنصر إلى أسباب الفساد االقتصادي وأنواعو

 الفساد االقتصادي أنواع .1
ىذا  في الباحثين تواجو التي المعضالت من الفساد عميو متفق و شامل تعريف إلى التوصل عدم     إن

المجال وذلك راجع لعدة أسباب، ولعمو في مقدمة ذلك وجود صور وأنواع مختمفة ومتنوعة لمفساد ىذه 
 :الصور تتنوع بتنوع المؤسسات والقطاعات التي ينتشر فييا الفساد ونذكر من بينيا

التنظيم  درجة حسب الفساد- 1
 :المعيار ىي ىذا حسب لمفساد رئيسية أنواع ثالثة يوجد
 عن تعبر التي العرضية و الصغير الفساد أشكال كافة إلى يشير التعبير وىذا ذا: العرضي الفساد - 

 المحاباة،  و.المحسوبية االختالس و مثل ىذا و باإلدارة عام نظام عن تعبر مما أكثر شخصي سموك
 5.الصغيرة المبالغ بعض سرقة
 خالل من المختمفة اإلدارات و المنظمات و الييئات في ينتشر الذي النوع ذلك ىو و: المنظم الفساد- 

 .الرشوة مقدار خالليا من تعرف محددة، و مسبقة ترتيبات و إجراءات
 الوىمية، أو الصفقات طريق عن الحكومية الممتمكات و لألموال النطاق و نيب واسع: الشامل الفساد- 

 .6العامة المصمحة دعوىب خاصة مصالح إلى العامة الممتمكات تحويل ،صورية السمع أثمان تسديد
 فيو المنخرطين اإلفراد انتماء حسب الفساد- 2
 و تتبعيا، التي العمومية الييئات وجميع الحكومية اإلدارة في المستشري الفساد ىو: العام القطاع فساد- 
 المصالح و .ألجل األغراض الشخصية العام المنصب استغالل يتم فيو و التنمية معوقات اكبر من ىو

. الشخصية

                                                           
. 64ص ، 2009 الجامعي، اإلسكندرية، الفكر ، دار1ط ،المقارن الشريع و النامية الدول في اإلداري الفساد ظاىرة أمين، بالل الدين زين . 5
 .34 ص ، 2004 العربية، بيروت، الوحدة دراسات مركز ،العربية البالد في الصالح الحكم و الفساد ،آخرون و الشطي إسماعيل.  6
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 العامة السياسة مجريات عمى لمتأثير الخاص القطاع نفوذ استغالل يعني و :الخاص القطاع فساد- 
 من شخصية،كاإلعفاء مصمحة تحقيق ألجل ىذا و اليدايا و الرشوة من الوسائل مختمف باستعمال لمدولة،
 7.مسح الديون إعانة عمى الحصول الضريبة

الحجم  حيث من الفساد- 3
 :ىما قسمين إلى الفساد ينقسم

 و المسئولين كبار بو يقوم و لإلدارة العميا الوظيفية الدرجات في ينتشر فساد وىو :الكبير الفساد- 
. ضخمة مبالغ الدولة لتكميفو الفساد أنواع اخطر ىو و كبيرة اجتماعية أو مادية أىداف لتحقيق الموظفين

 لضخامة الصغير الفساد عن تختمف و ، الدولة في الكبار المسئولين و الوزراء و الدول رؤساء يرتكبو و
 حجم يكون حيث العميا المراتب في المسئولين بتوريط إال يتم أن يمكن ال و فيو المستخدمة الرشاوى
 المعدات و السمع توريد عمميات مثل الموظفين الصغار سمطة عن تخرج كبيرة ضمنو تقع التي العمميات
 8.عسكرية المعدات و الثمن مرتفعة

 ما عادة و قيمتيا في محدودة عوائد و منافع تستيدف التي الفساد بممارسات  يتعمق:الصغير الفساد- 
 المالي المقابل أن ،كما الموظفين صغار قبل من ويرتكب والمنخفضة الدنيا الوظيفية المستويات في ينتشر
 الحصول في التعجيل مقابل تقدم التي تمك الطواعية، مثل الرشاوى تحتو حد ما، ما تندرج إلى بسيطا فيو
 النجاز الزمة وثائق تقديم عن لمتقاضي أو معينة مينة نشاط مزاولة مثال،أو ترخيص البناء تراخيص عمى

 9.معاممة
 االقتصادية لمفساد االقتصادي األسباب. 2
 األسباب ىذه اإلداري، ومن الفساد ظاىرة تفشي في الرئيسية األسباب أىم من االقتصادية العوامل تعد
 10:ىي
 الجياز اىتمام عدم جراء من لممعيشة كافية غير متدنية مستويات إلى اإلفراد مدخالت فالنقص في- 1

 القومي الناتج توزيع في العدالة تحقيق وعدم والرواتب األجور بييكمية الخاصة بالتشريعات الحكومي
 بعض ميول زيادة في ميم سبب األجور، ومستويات المعيشة مستمزمات بين التوازن وتحقيق اإلجمالي
العمل  ليذا مضطرا الفرد يكون قد إذ ,مشروعة غير طرق خالل من إضافية مدخالت تحقيق إلى األفراد
 إن كما ،المعيشة تكاليف لتغطية واإلداري المالي الفساد جوانب في االنخراط خالل من مدخالتو لزيادة

                                                           
 .66زين الدين بالل أمين، مرجع سبق ذكره، ص.  7
 .40، ص1999ألوي، األردن،  مجد دار ، 1ط ، العامة الوظيفة أخالقيات الشيخمي، القادر عبد.  8
 .72، ص2008 الجامعية، اإلسكندرية، ، دار1ط ،العولمة فساد و الفساد عولمة العظيم، عبد حمدي . 9

 مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية، ،2003ظاىرة الفساد المالي واإلداري ودورىا في تحجيم أداء االقتصاد العرقي بعد عام ، .  10
 .747، ص 2016العدد الثالث، العراق، 
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 المعايشة األعباء من وتزيد اإلفراد مدخالت عمى تنعكس أخرى أسباب األسعار وارتفاع التضخم حاالت
 . لمفرد

 القومي الناتج انخفاض أو خاطئة مالية سياسات إتباع عن الناجمة التضخم مستويات ارتفاع- 2
 من اعمي بمستويات العام اإلنفاق زيادة أو منتجة غير قطاعات عمى الدولة إنفاق جراء من اإلجمالي
 كبيرة تخصيصات ميمة غير قطاعات إعطاء)الصحيحة  غير الدولة موازنة أو الطبيعية المستويات
 المعيشية القدرة عمى سينعكس أسباب كميا ىذه,المدفوعات ميزان توازن عدم أو (صحيح بالعكس والعكس

 .الفساد الرتكاب والخاص العام القطاع لموظفي المناسبة األرضية وستشكل لمفرد
 صفقات عن عبارة ىي االقتصادية العمميات اغمب أن ذلك الدولة في االقتصادية الفعالية غياب- 3

 ىذه ستؤثر إذ واسعا، حيزا فييا المالي الفساد يحتل سمسرة عمميات عن ناتجة أو مشبوىة تجارية
 أو بصورة سينعكس ما وىو ج،اإلنتا عممية عمى وبالتالي المشاريع تنفيذ عممية سير مدى عمى العمميات
 .الوطني االقتصاد وبنية مستوى عمى بأخرى

 الوعي قمة أن ذلك الفساد ظاىرة تفشي في حاسم عامل يشكل والبطالة والتخمف الجيل مستوى نإ- 4
 .بالرشوة ممتزمة أو مالزمة ظمت الحضاري

 تغري كبيرة ومصاريف نفقات تتطمب التي تمك وخاصة الحكومية المشاريع بعض حجم ضخامة- 5
 .الطائمة األرباح جني إلى الطامعين الموظفين

 قانوني نظام وجود أن إذا الحكومية، المؤسسات تحكم التي والتشريعية القانونية البيئة استقرار عدم- 6
 المؤسسات ىذه قيام عمى يؤثر القوانين تطبيق عمى قادرة حكومة وجود إلى إضافة وفاعل عادل وضريبي
 يدفع فقد وظائفيا تأدية في فشميا حالة في ،أما الفساد انتشار من يحد فاعل بشكل إلييا الموكمة بالميام

 .أعماليم إلنجاز الحكوميين المسؤولين لرشوة قانونية غير أساليب إلى المجوء إلى المتعاممين
  والمالي اإلداري الفساد مظاىر :ثالثا

 أو الوظيفي واالنحراف الفساد بين ما حصرىا يمكن والتي عديدة ومظاىر تجميات واإلداري المالي لمفساد
 أو العمل أوقات احترام كعدم لمخدمة تأديتو أثناء العام الموظف يرتكبيا التي كالمخالفات التنظيمي
 المتعمق السموكي االنحراف الفساد أو وغيرىا المسؤولية تحمل وعدم التراخي أو العمل أداء عن االمتناع
 الفساد أو السياسية، أو الشخصية المحسوبية ممارسة أو المواطنين إلى اإلساءة أو اليدايا بقبول

 في والمالي اإلداري العمل سير تنظم التي المالية واألحكام القواعد بمخالفة وتتعمق المالية واالنحرافات
 بالرشوة وتتعمق الجنائية واالنحرافات الفساد وآخرىا مسرفة، بطريقة العام المال واستدام الدولة مؤسسات
 الفساد مظاىر أبرز إلى التطرق وسنحاول الجنائية، المظاىر أخطر من ىو والذي العام المال واختالس
 :يمي كما واإلداري المالي
 جانب يمثل األول لطرف (والمرتشي الراشي )طرفين  بين تفاعل الرشوة تحقيق يتطمب: الرشوة 1-

 والطرف مكاسب أو مكافئات أو مصالح أو مزايا عمى لمحصول دوما الساعين بأولئك ويتعمق العرض



                               جامعة قالمة الممتقى الوطني حول الفساد وتأثيره عمى التنمية االقتصادية                
 

 يسيمون أو أفضمية أو ميزة يقدمون الذين والسمطة والنفوذ المراكز أصحاب وىم الطمب جانب يمثل الثاني
 .شخصية مكاسب عمى الحصول
 األنظمة عمى االلتفاف في تسيم والتي (الميسرة) الموجبة الرشوة بين التفريق إلى يذىب من وىناك

ضفاء جية من منتظمة وبطرائق والروتينية الفعالة غير والقوانين  الرشوة دافعي سموك عمى الشرعية وا 
 تمك من الغرض أحيانا يكون وقد أخرى، جية من معينة وامتيازات صفقات عمى الحصول في الراغبين
 العرض كآلية فعميا الرشوة فستفعل لذلك المحمي، في المنافسين المستوردين أمام العراقيل وضع الرشوة

 أو نوعيا كان أيا الخدمة في النوعية مستوى في تدني إلى الرشوة تؤدي قد بالمقابل أنو إال والطمب،
 .11األعمى الرشوة مبمغ تحمل أجل من الصفقات أو والصفقات العقود في في التكاليف تخفيض

 من الحزبية و الوالءات الطائفية أو القبمية أو العائمية الروابط شكل المحسوبية تأخذ: المحسوبية 2-
 األىل)لمبدأ  ووفقا الكفاءة مستوى عن النظر بغض السمطة في ىؤالء من معينة شريحة استدامة خالل

 إنتاج إعادة عممية سيخدم تمعلمجا في واسع نطاق وعمى المحسوبية انتشار فإن وبالتالي ،(والغنيمة
الوحيدة  ىي تصبح والتي ،(أمني اقتصادي، سياسي،) الوظيفي الجياز عمى المسيطرة الشرائح
 تقريب عبر ذلك لتحقيق الالزمة اآللية يوفر كونو بالرعوي الفساد من النوع ىذا عمى يطمق.المنتفعة
 قد أخرى وطبقات جماعات اضطياد حتى أو استبعاد مقابل الحزبية و الوالءات والجماعات الطبقات
 .12الفرص توزيع في كفاءة أكثر تكون
 ويقصد النامية، الدول في الضرائب حصيمة تردي في كبيرا دورا العامل ىذا يمعب: الجبائي التيرب- 3
 إقرار تقديم عن بامتناعو وىذا منيا، جزئيا أو انيائي التخمص من الضريبة بدفع قانونا المكمف يقوم أن بو

الضريبة  أساسو عمى لتقدر خاطئة بيانات يتضمن صحيح غير إقرارا يقدم أن أو لمقانون، طبقا بدخمو
 في الطبيعي محيطو في الجبائي التيرب يحصل كما ،(الخاص القطاع لدى شيوعا األكثر المظير وىو)

 مراقبة عمى القدرة الحكومة يفقد مما داخمو المال رأس يراكم فيو (الموازي االقتصاد)الرسمية  غير السوق
 التيرب تشجيع عمى ويساعد المالئم، بالشكل الخزينة تمويل فرصة عنيا ويفوت جية من النقدية الكتمة

 ضعف إلى باإلضافة فييا، الموجودة والثغرات الضريبية القوانين غموض أىميا عوامل عدة الضريبي
 .الخصوص ىذا في أساسيا دورا الضريبي بالجياز الموظفين رشوة تمعب حيث الضريبية، اإلدارة تأىيل

 الدول بعض وفي األعوان، وبعض الجمارك عمى المسؤولين كبار من وأبطالو: الجمركي التيرب- 4
 الجمارك مؤسسات العالمي البنك وثائق وتضع الجمركي، الفساد تتيح األعوان من معقدة شبكات ىناك

                                                           
 واآلداب، والفنون لمثقافة الوطني ، المجمس38المجمد  الفكر، عالم مجمة االقتصادية، واآلثار األسباب في دراسة الفساد الوصال، أمين كمال.  11

  ،329الكويت، ص ،2009 الكويت،
-www.transparencyااللكتروني،، الموقع 15، ص االقتصادي اإلصالح إمكانيات و اإلداري الفساد القاضي، عمر.  12
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دارة  و مداخيل األسعار مستوى عمى انعكاسات من ليا لما الكبير الفساد دوائر رأس عمى الضرائب وا 
 .السوق في الكاممة المنافسة تحقق وعمى الدولة

 بوضعية يتصل األول رئيسية مظاىر لمدولة العامة النفقات في لمتبذير :العامة النفقات في التبذير- 5
 كبار بعض سموك األول  المظير ويخص الموجو، االقتصاد بمرحمة مرت التي الدول لدى االقتصاد
 طبقات أو أفراد لصالح العام اإلنفاق فواتير تضخيم خالل من الجيش؛ وفي الدولة في المسؤولين

 13.معينة
 دور إستراتيجية مكافحة الفساد في تحقيق أبعاد لمتنمية المستدامة: المحور الثاني

مفيوم التنمية المستدامة 
     تعتبر التنمية المستدامة من التحديات التي تشغل دول العالم لما ليا من أىمية كبيرة في حياة أجيال 

.  القادمة فيي تسيم بشكل كبيرة في المحافظة عمى ثرواتيم وتعمل عمى سد احتياجات األجيال الحاضرة
مفيوم ومتطمبات التنمية المستدامة : أوال

. سنتطرق في ىذا العنصر إلى مفيوم التنمية المستدامة واىم متطمبات تطبيقيا
مفيوم التنمية المستدامة . 1

 السياسات صياغة خالليا من يتم ا عمميةنوبأ :"1992عام  في لمتنمية المتحدة األمم برنامج ويعرفيا
 اقتصاديا تكون تنمية إقامة بقصد كميا والصناعية، الزراعية الطاقوية، التجارية، الضريبية، االقتصادية،
 14".وبيئيا مستدامة واجتماعيا

ىي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيو التغير التقني و المؤسساتي بطريقة تضمن :"تعرف الفاو 
في )إن تمك التنمية المستدامة . تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية و المستقبمية

تحمي األرض و المياه و المصادر الوراثية النباتية و الحيوانية و  (الزراعة و الغابات والمصادر السميكة 
 15."ال تضر بالبيئة وتتسم بأنيا مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية

 إلى تؤدي أن دون الحاضر احتياجات تمبية ىي:" 1987سنة  المستدامة لمتنمية العالمية المجنة تعريف
 16..الخاصة احتياجاتيا تمبية عمى القادمة األجيال قدرة تدمير

                                                           
 والسياسات لمعولمة الجزائرية  المجمةاإلسالمي، الفكر منظور من واإلداري المالي الفساد من لوقايةكرودي صبرينة، وصاف عتيقة، ا. 13

. 233، ص2016، الجزائر،3، جامعة الجزائر07االقتصادية، العدد 
 التنمية ضوابط ظل في العربية االقتصاديات في البترولية لمثروة االستخدامية الكفاءة ترقية استراتيجيات حسيبة، مداني فتيحة، مزارشي.  14

سطيف،  جامعة التسيير، وعموم االقتصادية العموم كمية المتاحة، لمموارد االستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية حول الممتقي الدولي  ،المستدامة
. 03، ص2008 افريل 08 و07الجزائر، ليومي 

، مجمة عموم استراتيجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية و التكنولوجية بالجزائركربالي بغداد ، حمداني محمد، .  15
 .11، ص2010، 45إنسانية، العدد 

16 . Anthony Rosa, karen Delchetl, Mérylle Aubrun- guide pratique du développement durable-AFNOR  
,2005, P1. 
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األمد  من بدل البعيد األمد عمى التركيز خالليا من يتم األىداف من جممة أنيا وضع:"كذلك وعرفت
 وأقاليم دول من بدل بكاممو األرض كوكب وعمى الحالية األجيال بدل المقبمة األجيال وعمى القصير
 والتي الموارد المنعدمة والشعوب والمناطق األفراد عمى وكذلك األساسية الحاجيات تمبية وعمى منقسمة
 17."التيميش من تعاني

    من خالل التعريف السابقة نستنتج أن التنمية المستدامة ما ىي إلى تعبير عن مدى قدرة عمى 
 .المحافظة عمى الثروات األجيال القادمة مع إمكانية االستفادة منيا في الحاضر

متطمبات التنمية المستدامة . 2
 18: يمكن إدراج المتطمبات العامة لمتنمية المستدامة بما يأتي

حصر الثروة الطبيعية و الموارد المتاحة في الوقت : االقتصاد في استيالك الثروات و الموارد الطبيعية- 
. الحاضر وتقدير ما ىو يكفي من الموارد لألجيال المستقبمية

التعرف عمى االحتياجات البشرية القائمة و المستقبمية : سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستيالك- 
. واولياتيا

العمل عمى بناء مجتمع قائم عمى المعرفة بما في ذلك التنمية : العناية بالتنمية البشرية في المجتمع- 
. البشرية وتوفير المعمومات و سبل التعمم وتشجيع االبتكار وتوظيف المالكات المحمية

. تبني برامج اقتصادية رشيدة مبنية عمى المعرفة: التنمية االقتصادية الرشيدة- 
صيانتيا بالعمل عمى تمبية متطمبات الحفاظ : الحفاظ عمى البيئة و االىتمام بالبيئة الخاصة و العامة- 

. عمييا عمى أساس من المعرفة مع المعرفة بان صالح البيئة يؤثر عمى البيئة الخاصة بالشكل االيجابي
توطيد عالقات التعاون و الشراكة في المعمومات داخل : الشراكة في العالقات الخارجية و الداخمية- 

. المنطقة و التبادل المعرفي مع الخارج بداية بمناطق ذات الطبيعة المتشابية
فوائد التنمية المستدامة بالنسبة لمنشات األعمال واىم أبعادىا : ثانيا

 19:تكمن أىمية التنمية المستدامة لممنشات في عدة فوائد ىي
:  األمن البيئي- 

  مثل األراضي )االرتقاء بإنتاجية الموارد الطبيعية المستغمة من جانب الصناعة بالفعل
 (المناطق الترويحية- المصائد- الغابات– الزراعية 

  (الماء)ضمان الوصول إلى المدخالت الطبيعية الجوىرية المستخدمة في اإلنتاج. 
  الحفاظ عمى الموارد الجينية الضرورية إلحراز تقدم مستقبمي في مجموعة من الصناعات( 

 .(الموارد الكيماوية و الزراعية و الطاقة و األدوية و اإلنشاء
                                                           

17 . Marie Claude SMOUTS, Le développement durable, Editions Armand Colin, France, 2005, p4. 
. 51،  ص2016، دار األيام، األردن، 1، طاالقتصاد األخضر مسار جديد في التنمية المستدامةىاشم مرزوك عمي الشمري و آخرون، .  18
 .233- 232، ص2014، دار د جمة، األردن، اإلبعاد االقتصادية لممشاكل البيئة واثر التنمية المستدامةممك حسين حوامدة، .  19
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  حدوث فيضانات )حماية أصول الشركات من التأثيرات الضارة المحتممة لعدم استقرار المناخ
 .(ساحمية مؤثرة عمى العقارات ومنشات اإلنتاج

  المساعدة في إيجاد عمالء أوفر صحة وعمل أكثر إنتاجية وتكاليف طبية وقانونية وتأمينية
 .أقل مع تناقض المخاطر الصحية و النفايات السامة

: األمن المتصل بالموارد- 
 توفير التكاليف نتيجة لكفاءة استخدام الطاقة والمواد. 
 تقميل االعتماد عمى مصادر الطاقة غير المستقرة. 
 تحقيق استقرار األسواق وأسعار الموارد الطبيعية. 
 خمق أسواق لمتقنيات و المنتجات والخدمات ذات الموارد الكفء. 
 تحقيق ميزانية تنافسية نتيجة لالقتصاد في استخدام الموارد الخام. 

: األمن االجتماعي و االقتصادي- 

 توسيع دائرة العمال والعمالء األوفر صحة و األفضل تعميما . 
  فتح أبواب األسواق الكبيرة أمام المنتجات وخدمات التي تمبي االحتياجات مادية أساسية عمى 

 .النحو سميم بيئيا ويحقق كفاءة استخدام الموارد
 تقميص إمكانية التعرض النييار اجتماعي أو صراعات ومجاعات أو أوبئة وحروب. 
 يزيد بصفة عامة الثقة في مستقبل مستقر وىو أمر حيوي إلزىار االقتصاد العالمي . 

 المستدامة لمتنمية االقتصادي البعد تحقيق في االقتصادي الفساد مكافحة إستراتيجية دور: ثالثا
 االقتصادي البعد وتحقيق الفساد أنواع شتى تسيم بمحاربة الفساد لمكافحة جيدة إستراتيجية تبني    إن
 والفعالية الكفاءة من والرفع االقتصادية لمموارد والعقالني األمثل االستخدام خالل من لممستدامة لمتنمية

 .المستدامة التنمية مشاريع مختمف في تنفيذ االقتصادية
 االستثمار معدل من الرفع في االقتصادي الفساد مكافحة إستراتيجية دور. 1

 معدل فانخفاض االستثمار، ومعدل الفساد بين عكسية ىناك عالقة أن االقتصادية الدراسات أثبتت     لقد
 عمى وخطيرة سمبية آثار لو الفساد واستفحال صحيح، فانتشار والعكس االستثمار من معدل يزيد الفساد
 والثروات الموارد تخصيص في سوء يتسبب أنو كما األجنبية، المحمية أو سواء االستثمارات وتوطين جمب

  األجيال حق ويرىن المستدامة، االقتصادي والتنمية النمو معدل عمى سمبا ينعكس ما وىذا الوطنية،
 .الثروات ىذه من باالستفادة المستقبمية

وأسس الحكم الراشد  مبادئ عمى العريضة بخططيا تعتمد الفساد لمكافحة إستراتيجية تبني يسمح وعميو
 االستثمارات وتفعيل بتعزيز )والمحاسبة والرقابة المساءلة نظم وتعزيز المعمومات توفير شفافية في من(
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 تكون مستقرة استثمارية بيئة خمق خالل من وذلك االقتصادي، النمو ؿمعد من والرفع واألجنبية المحمية
 تحفيز وبالتالي واألعمال، إنجازات المشاريع تكمفة تخفيض إلى يؤدي ما وىذا مرتفعة، فييا التأكد حالة
 وحسن لالقتصاد الموارد المتاحة حجم عمى إيجابا استثماراتيم، مما ينعكس من الرفع عمى األعمال رجال

 20.المستدامة التنمية جوانب مختمف تخدم التي في المشاريع واستثمارىا تصحيحيا
 والخدمات السمع مختمف إنتاج وتكمفة وقت كبير في تخفيض دور لو اإلستراتيجية ىذه مثل تبني كذلك
 الرشاوى( الفساد الناتجة عن المنتجون يدفعيا التي اإلضافية التكاليف قيمة تقل الفساد قل كمما ألنو

 أو المحمية سواء االستثمارات يشجع ما والتوزيعية، اإلنتاجية والفعالية الكفاءة من يزيد ما وىذا ،)والعموالت
 .المستدامة التنمية مشاريع بإقامة منيا واالستفادة الحديثة التكنولوجيا ونقل التوطين عمى األجنبية
 النفقات مختمف في توزيع والمساواة العدالة بتحقيق سيسمح الفساد معدل انخفاض أن إلى باإلضافة
بداعاتيا مواىبيا إلبراز والقدرات الكفاءات الفرصة بمختمف يتيح ما وىذا والعقود،  في النمو فتساىم وا 

 زيادة وبالتالي األجنبية أمام المنتجات المحمية لممنتجات التنافسية القدرة من والزيادة االقتصادي،
 .الوطني االقتصاد استقرار عمى يساعد ما الصعبة العممة من والعائدات الصادرات

 تحكمو ضوابط مستقر استثماري ومناخ بيئة خمق وفعال في كبير ليا دور الرشيدة فالحوكمة ومنو
 خمق عمى ليا القدرة تكون التي الجادة االستثمارات وتوطين جمب عمى تساعد وشفافة واضحة وتشريعات

 .ومستدامة شاممة تنمية وتحقيق لالقتصاد مضافة القيمة
 المستدامة التنمية لمشاريع وتوجيييا الحكومية اإليرادات دعم في الفساد مكافحة إستراتيجية دور .2

 واألمثل الرشيد الحكومية واإلنفاق اإليرادات حجم وزيادة دعم كبير دور الفساد مكافحة إستراتيجية تمعب
 والمراقبة والمساءلة الشفافية تحسين خالل من االستخدامية وفعاليتيا كفاءتيا من الرفع إلى باإلضافة ليا،
 ومشاريع الفقر، مكافحة وبرامج والسكن، والتعميم، كالصحة، األساسية االجتماعية مجال الخدمات في

 .استدامتيا أمام عائق أىم الفساد يعتبر التي االقتصادية القطاعات تختمف و التحتية، البنية
 المشاريع إنجاز تكمفة من والتخفيض الفساد أشكال مختمف عمى بالقضاء اإلستراتيجية ىذه تسم كذلك

 وتوطين جمب عمى يساعد ما وىذا االستثماري، المناخ وأمن استقرار تيدد التي نسبة المخاطر وخفض
 أىم من تعد التي الحصيمة الضريبية عمى إيجابا ينعكس نسبة نجاحيا، مما من والرفع االستثمارات

غير  الكمية السياسات االقتصادية مخاطر والحد من العامة الموازنة وتعزيز لمدولة، اإليرادات مصادر
 .الموازنة العامة إعداد في عممية الثقة وزيادة المستقرة
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 الضريبي القطاع وضعية تحسين في االقتصادي الفساد مكافحة إستراتيجية دور. 3
 لكونو نظرا وذلك االقتصادي، الفساد أشكال لمختمف تعرضا القطاعات أكثر من الضريبي القطاع يعتبر
رساء القطاع إستراتيجية لحوكمة ىذا تبني عمى العمل ليذا يجب الدولة، إيرادات مصادر أىم من  مبادئ وا 

 .المختمفة بأبعادىا المستدامة التنمية في تحقيق ىذا القطاع دور تفعيل أجل من والمحاسبة، الشفافية
 األعباء وتوزيع الضريبي العبء تحمل في االجتماعية والمساواة العدالة تحقيق خالل من :اجتماعيا
خضاع الدفع، عمى حقيقية مقدرتو حسب فرد كل يساىم بحيث العامة،  عمى المقدرة نفس ليم الذين وا 
 المجتمع أفراد بين والتكافل التضامن روح تقوية عمى يساعد ما وىذا واحدة، ضريبية لمعاممة الدفع

 .االجتماعية الطبقات مختمف بين االجتماعية الفوارق من والتقميص
 من قدر أكبر وضمان التحصيل إجراءات بتبسيط سيسمح الضريبي القطاع وحوكمة إصالح :اقتصاديا
 بيئة خمق عمى يساعد ما وىذا الجزافي، بالنظام منيا يتعمق ما خصوصا الضريبة، في فرض الشفافية
 مشاريع وتفعيل االقتصاد تنشيط يمكن ما االستثمارات، وتوطين في جمب تساىم وشفافة مستقرة اقتصادية
 21.المستدامة التنمية

دراسة حالة مؤسسة أوالد -اثر إستراتيجية مكافحة الفساد عمى التنمية المستدامة : المحور الثالث
- يوسف لمعتاد الفالحي

سنحاول تقديم وصفا لممنيجية واإلجراءات المتبعة في إنجاز الدراسة، إضافة إلى تحميل بيانات الدراسة 
          .واختبار الفرضيات

 منيجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة                                                            : أوال
يتكون مجتمع الدراسة من عمال مؤسسة أوالد يوسف لمعتاد الفالحي في والية : مجتمع وعينة الدراسة

 استمارة عمييم تم استرجاع 40مستغانم وىي مؤسسة متوسطة من مؤسسات المتوسطة، وقد تم توزيع 
من االستمارات الموزعة، وىو عدد مقبول % 87.50 استمارة صالحة لمتحميل أي ما يعادل 35منيا 

                                                                                                             .  فردا30إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز 
تم بناء اإلستبانة لمعالجة المتغيرات الثالثة لمدراسة، حيث خصص حيز لممعمومات : أداة الدراسة- 1

الجنس، العمر، المستوى الدراسي، عدد سنوات الخبرة في المؤسسة، )الشخصية ألفراد العينة ومشاريعيم 
                                                                             .(مجال النشاط

تم تحميل البيانات ومعالجتيا بواسطة البرنامج : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات- 2
-، وقد تم قياس االعتمادية لمتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا(SPSS)اإلحصائي 

التكرارات، المتوسط الحسابي، )كرونباخ، كما تم تحميل الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي 
.                                                                        (االنحراف المعياري
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، إضافة إلى (One Sample T-test) كما أن الفقرات تم ترتيبيا وفقا الختبار استيودنت لمعينة الواحدة 
. استخدامو الختبار الفرضيات

                                                                                       تحميل بيانات ونتائج االستبيان: ثانيا
تم اختبار درجة وصدق فقرات كل محور من محاور : تحميل ثبات وصدق فقرات االستبيان -1

: كرونباخ، والنتائج مبينة في الجدول التالي-االستبيان من خالل اختبار ألفا
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 

معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور 
% 80.62% 65.00 5 فعالية إستراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة

تحميل فرص إستراتيجية مكافحة الفساد عمى التنمية 
 المستدامة

5 80.01 %89.44 %

 %90.01 %81.02 10المحاور السابقة معا 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر

  يتضح أن معامل ألفا كرونباخ متوسط بالنسبة لالستبيان بجميع محاوره ويمكن قبولو نظرا أنو يفوق 
بالنسبة إلجمالي المحاور، رغم ضعف ىذا المعامل بالنسبة لفقرات المحور األول، % 80النسبة المقبولة 

وىذا مؤشر عمى الثبات النسبي لفقرات ومحاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز بمعامل صدق عال يفوق 
%.                                                60ما يدل عمى صدق مختمف بياناتو، رغم أن معامل صدق المحور األول أقل من % 90
 صاحب مشروع، وأظيرت خصائص بياناتيم 35تم تحميل إجابات : تحميل خصائص عينة الدراسة- 2 

                                                            :الشخصية وبيانات مشاريعيم ما يمي
، %12.12من المستجوبين ذكور، في حين تشكل نسبة اإلناث % 87.88: بالنسبة لمتغير الجنس- 

وىو مؤشر عمى ضعف المقاوالتية النسوية في الجزائر، وتوجو المرأة الجزائرية نحو الوظائف الحكومية 
                                          أكثر من رغبتيا في إنشاء مشروعيا الخاص؛

تتراوح أعمارىم بين % 36.36 سنة، 30 و21تتراوح أعمارىم بين % 27.27: بالنسبة لمتغير السن- 
 51تتراوح أعمارىم بين % 15.15 سنة، و50 و41تتراوح أعمارىم بين % 21.21 سنة، 40 و31
                                                                                         سنة؛40وىي نسب تؤكد أن أغمب أصحاب المشاريع من الشباب الذين ال يتجاوزن .  سنة60و
% 21.21مستواىم متوسط، % 45.45مستواىم ابتدائي، % 3.03: بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي- 

، (ماجستير)أكمموا دراستيم العميا % 6.06ذوو مستوى جامعي، في حين أن % 24.24مستواىم ثانوي، 
وىي نسب تؤكد أن أغمب أصحاب المشاريع غير جامعيين، وىذا نظرا لتوجو الفرد الجامعي الجزائري إلى 
الوظائف العمومية بصفة خاصة التعميم والصحة وتوجو بعضيم إلى العمل في مناصب إدارية وتقنية في 

المؤسسات االقتصادية؛                                                   
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تتراوح % 30.30 سنوات، 5لم تتجاوز خبرتيم % 36.36: بالنسبة لعدد سنوات الخبرة في المشاريع- 
 20 إلى 16خبرتيم من % 9.09 سنة، 15 إلى 11من % 18.18 سنوات، 10 إلى 6خبرتيم من 

وىو ما يدل .  سنة30 إلى 26خبرتيم من % 3.03 سنة، في حين أن 25 إلى 21من % 3.03سنة، 
أن أغمب المشاريع حديثة النشأة وأصحابيا من الشباب المتخرجين من مراكز التكوين الميني والجامعات؛                                                                                          

                                                                                                           :سنحمل نتائج األجوبة عن فقرات كل محور من محاور االستبيان: تحميل فقرات محاور الدراسة- 3
فعالية إستراتيجية مكافحة الفساد في يتمثل المحور األول في : تحميل فقرات المحور األول- 3-1

:  فقرات مبينة في الجدول التالي5 وىو يشمل المؤسسة،
استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 

عبارة الفقرة رقم الفقرة 
 .الخاص لمكسب العامة الوظيفة استعمال إساءةيتم مكافحة الفساد في المؤسسة عند منع  01

02 
 سياسات، من لالستفادة رشوة تقديم خاصة أعمال أو لشركات وسطاء أو لموكالء ال يسمح  الفساد عندما يحارب

 .المنافسين عن لمتغمب عامة إجراءات أو
. يسام اعتماد مبدأ الشفافية في التقميل من انتشار الفساد االقتصادي في المؤسسة 03
. تيدف إستراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة إلى تحسين نوعية الحياة لممواظفين من الناحية المادية و المعنوية 04

 اإلجراءات وتبسيط التشريعات وضوح خالل من منو في المؤسسة عمى الحد الفساد تعمل إستراتيجية مكافحة 05
 .والمرونة الموضوعية في بعضيا مع وانسجاميا واستقرارىا

االستبيان المعد من طرف الباحثين : المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية تم تحميل فقرات المحور األول، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

 تحميل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 02العبارة محققة  0.023 4.934موافق  0.84 3.38 01
 01العبارة محققة  0.043 6.522موافق  0.72 3.78 02
 05العبارة غير محققة  0.078- 6.434غير موافق  0.93 1.94 03
 03العبارة غير محققة  0.284 1.091محايد  1.18 3.22 04
 04العبارة غير محققة  0.188- 1.352محايد  1.19 2.79 05

المحور 
األول 

 0.038 0.934محايد  0.53 3.18
فعالية إستراتيجية مكافحة 

الفساد في المؤسسة جيدة وفي 
 .تحسن

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
، وىذا فعالية إستراتيجية مكافحة الفساد في مؤسسة جيدة وفي تحسن    يتضح من الجدول السابق أن 

راجع أساسا إلى اعتمادىا إلى اإلجراءات التنظيمية و تماشييا مع التطور الذي يعرفو االقتصاد الجزائري، 
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كما أن كال من العوامل اإلدارية والتنظيمية والقانونية تساعد في ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد لدى المواطن 
الجزائري وبصفة خاصة فئة الشباب، إضافة إلى أن المناخ االقتصادي الجزائري ال يزال يعاني ركودا في 
ىذا الجانب خاصة بسبب البيروقراطية التي تعيق إنشاء وتطوير ىياكل لمكافحة الفساد وتنقص من دورىا 

. في تحقيق التنمية االقتصادية
تحميل اثر فرص إستراتيجية مكافحة يتمثل المحور الثاني في : تحميل فقرات المحور الثاني- 3-2

:  فقرات مبينة في الجدول التالي5، وىو يشمل الفساد عمى التنمية المستدامة
استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 

عبارة الفقرة رقم الفقرة 

06 
إستراتيجية مكافحة الفساد االقتصادي ستسيم في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة من خالل االستخدام 

. األمثل لمموارد خاصة البشرية منيا

07 
 التنمية مشاريع مختمف في تنفيذ االقتصادية والفعالية الكفاءة من تعمل إستراتيجية مكافحة الفساد في الرفع

. المستدامة
. االستثمارات لدى المؤسسة معدل من الرفع في االقتصادي الفساد مكافحة تساعد إستراتيجية 08
. المستدامة التنمية لمشاريع وتوجيييا الحكومية اإليرادات الفساد االقتصادي مكافحة إستراتيجية تدعم 09
. الضريبي القطاع وضعية تحسين االقتصادي البرامج التي تسيم فيتنمي إستراتيجية مكافحة الفساد  10

االستبيان المعد من طرف الباحثين : المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحميل فقرات المحور الثاني، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

 تحميل فقرات المحور الثاني: (05)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 01العبارة محققة  0.004 4.661موافق  0.76 3.65 06
 03العبارة غير محققة  0.253- 1.176محايد  1.28 2.73 07
 02العبارة غير محققة  0.406 0.898محايد  0.83 3.17 08
 04العبارة غير محققة  0.063- 1.945محايد  0.97 2.60 09
 05العبارة غير محققة  0.038- 3.134غير موافق  1.21 2.36 10

المحور 
 0.319- 0.919محايد  0.66 2.95الثاني 

 تحميل اثر فرص إستراتيجية 
مكافحة الفساد عمى التنمية 

المستدامة ضعيف وبحاجة إلى 
 .تحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
 تحميل فرص إستراتيجية مكافحة الفساد عمى التنمية المستدامة ضعيف     يتضح من الجدول السابق أن

وبحاجة إلى تحسين، ىذا راجع إلى عدم وجود استراتيجيات جديدة تسيم في مكافحة الفساد وتشجع التنمية 
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، كما يجب عمييا إرضاءىا مختمف أصحاب المصالح المرتبطة بيا وتحقيق رغباتيم ومتطمباتيم المستدامة
خاصة مواردىا البشرية وزبائنيا، إضافة إلى ضعف انتياجيا ألساليب التحسين المستمر لطرق تسييرىا 

ومختمف عممياتيا، ومن جية أخرى يتم لمس ضعف تركيز المؤسسة عمى فمسفة التنمية الفرص 
االستثمارية وضعف اإليمان بفعاليتيا وجدواىا، كما أن المؤسسة ال تساىم في ترشيد استيالك الموارد 
الطبيعية الناضبة، رغم أن مجالي نشاطيا يحتم عمييا االىتمام بترشيد االستيالك والحفاظ عمى الموارد 

.  الطبيعية من اإلىدار خاصة النادر منيا
اختبار فرضيات الدراسة                                                                             : ثالثا
يتضح أن الفرضية األولى محققة، حيث أن فعالية  (03)من الجدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1

إستراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة جيدة وفي تحسن، وبالتالي فيي تتطمب تحسين وتطوير لترسيخ 
 .الثقافة مكافحة الفساد لدى المواطن الجزائري وبصفة خاصة موظفي المؤسسة

يتضح أن الفرضية الثانية غير محققة في مؤسسة  (05)من الجدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2
تحميل  اثر فرص إستراتيجية مكافحة الفساد عمى تحقيق التنمية المستدامة في  محل الدراسة، حيث أن

وبالتالي فيي غير فعالة في دعم وتحسين دورىا . منخفض ولم تمحق إلى مستوى المطموب منياالمؤسسة 
. في تحقيق التنمية المستدامة لممؤسسة

خالصة 
 السياسي حتى و االقتصادي، االجتماعي الطابع أخذت التي العالمية الظواىر من الفساد        يعتبر

 و السمطة أعضائيا ألحد فييا يعطى تنظيم أو مؤسسة أي في موجود فالفساد .الدولي المستوى عمى
 مكاسب و أرباح لتحقيق العام النفوذ استخدام سوء إذن فيو مختمفة، قرارات اتخاذ عمى القدرة و السيطرة

 االقتصادي الفساد فممكافحة. أشكال باختالف ىياكل والمؤسسات عدة في الفساد يظير خاصة، و
 العقمنية عمى القائمة وفمسفتو الحكم الراشد وآليات قواعد تبني عمى العمل ومظاىره يجب أشكال بمختمف

 والشاممة المستدامة التنمية تحقيق أدوات من أداة بدوره يعتبر والذي الدولة،  لموارد و تسيير الحكيم
 المقومات عمى فقط تقوم ال التنمية بمعنى أن منيا؛ يتجزأ ال جزء الوقت نفس وفي المختمفة، بأبعادىا
 من وغيرىا والمعارضة المشاركة وحق الرأي، مثل حرية مادية غير أخرى مقومات فيناك المادية،
 : ومنو يمكن التوصل إلى النتائج التالية. الراشد والحوكمة لمحكم مبادئ تعتبر التي المقومات

 حيث المستدامة، التنمية مسيرة لتجسيد الرئيسية المعوقات أحد يعد االقتصادي الفساد إن -
 .لمفساد في الدول زاد من حدتو األخرى األشكال ومختمف والمحسوبية الرشوة انتشار أن

أن استراتيجيات مكافحة الفساد في المؤسسة في تحسن وبحاجة إلى اىتمام اكبر من  -
 .طرف الدولة

فعالية وجدوى الييئات المكمفة بمكافحة الفساد في المؤسسات خاصة العمومية لعدم  -
 .وضع وسن قوانين صارمة بيذا الشأن
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إن اثر فرص إستراتيجية مكافحة الفساد عمى تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة  -
. منخفض وبحاجة إلى تحسن
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