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 ملخص الدراسة
العام   الواسطة واحملسوبية يف القطاع  التعرف على مدى تفشي ظاهريت  هدفت هذه الدراسة إىل 

ومعرفة   العملية أاألردين  واملقرتحات  احللول  وضع  يسهم يف  ومبا  أثرمها  وتقدير  ممارستهما  ودوافع  سباهبا 
يق أهداف الدراسة  الناجعة للحد منهما من وجهة نظر موظفي األجهزة احلكومية األردنية. ويف سبيل حتق

مها  أساسيني  مصدرين  اىل  االستناد  مت  بياانهتا  ثالثة    :ومجع  من  مكون  استبيان   األولجزاء،  أتصميم 
الدميغرافية والوظيفية، والثاين اشتمل على ثالثة حماور تضمنت   البياانت  فقرة ملعرفة أسباب    47تضمن 

واملقرتحات   واحللول  ممارستها  ودوافع  واحملسوبية  الثالث  الواسطة  اجلزء  وتضمن  منهما،  للحد  العملية 
استبيان لعينة نسبية عشوائية من املوظفني يف   2500األسئلة املفتوحة املتعلقة أببعاد الدراسة. مت توزيع  

اسرتداد   ومت  اململكة،  حمافظات  يف كافة  األردين  العام  القطاع  أجهزة  منها    2230مجيع  استبيان كان 
ولغاايت حتليل البياانت مت استخدام .  %(93)وبنسبة مئوية بلغت    صاحلا للتحليل االحصائي  2085
اىل    أساليب ابالضافة  املئوية،  والنسب  والتكرارات  احلسابية  املتوسطات  مشلت  واليت  الوصفي  التحليل 

اساليب حتليل الفروقات،وملعرفة ثبات فقرات االستبيان مت استخدام اختبار الثبات من خالل استخراج 
  قيمة ألفا.

 

يف ضوء حتليل البياانت خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أمهها: وجود ممارسة متوسطة  
% . أما أكثر األسباب والدوافع املؤدية ملمارسة  60.6للواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين بلغت 

ة لصعوبة حصوهلم على الواسطة فكانت غياب العدالة يف اجملتمع، وتراجع مستوى ثقة املواطن يف احلكوم
الواسطة   تفشي ظاهريت  للحد من  العملية  واملقرتحات  يتعلق ابحللول  فيما  أما  الرمسية.  ابلطرق  حقوقهم 
الدور،   واحرتام  املعامالت  اجناز  تسريع  ضرورة  إىل  املبحوثني  فأشار  األردين  العام  القطاع  يف  واحملسوبية 

واملديرين ع املوظفني  الديين لدى  الوازع  وأنظمتها  وتعزيز  االلكرتونية  تطبيق احلكومة  وتفعيل  السواء،  لى 
بني  االلكرتونية  اخلدمات  اإللكرتوين إلجناز  الربط  تفعيل  واخريا  احلكومية،  واخلدمات  املعامالت  الجناز 

 الدوائر واملؤسسات احلكومية ذات العالقة.

 

امهها  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  ي:  اوال أوصت  من  على  العقوابت  جرمية  تغليض  رتكب 
واحملسوبية،   اإلجراءات  :  اثنياالواسطة  وتبسيط  الرقمي  والتحول  اإللكرتونية  احلكومة  تطبيق  تفعيل 
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للتدخل    والعمليات والربط اإللكرتوين بني الوزارات واملؤسسات وفروعها ومع غريها من املؤسسات تالفياً 
حتفيز املوظفني عن اإلبالغ عن حاالت الواسطة   :اثلثا .البشري املفضي إىل حدوث الواسطة واحملسوبية

واحملسوبية جلميع أنشطة وقرارات املؤسسات عن طريق تقدمي احلوافز هلم أو رفع مستوى الوعي خبطورة 
احلد من ظاهريت الفقر والبطالة عن    :رابعا .الواسطة واحملسوبية واالعتداء على املال العام أو حقوق الغري

ابالضافة    ،دة وتشجيع االستثمار وتقدمي املزااي التشجيعية للمستثمر االردينطريق خلق فرص عمل جدي
لالستثما مناسبة  بيئة  توفري  طريق  عن  األجنبية  االستثمارات  استقطاب  مفاهيم    خامسا: ر.اىل  تعزيز 

النزاه ملنظومة  مناهج  واستحداث  املدرسية  املناهج  االخالقية من خالل  القيم  وترسيخ  والعدالة  ة النزاهة 
تفعيل دور مؤسسات اجملتمع    :سادسا  .الوطنية أو انشطة المنهجية يف اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة

املدين يف التوعية من أخطار الواسطة واحملسوبية مثل دور العبادة والنوادي الثقافية واالجتماعية والرايضية  
جيل قيادي حكومي من خالل اختيار   خلق  سابعا: .ووزارة الشباب وغريها من الوزارات ذات العالقة

بناء سلوك القدوة للقيادات  بناء على الكفاءة والنزاهة، ومن خالل  القرار  املسؤولني احلكوميني وصناع 
تفعيل الرقابة وخصوصا يف فروع الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية    اثمنا: .وإظهار قصص جناحهم

  اصمة عمان. رج العوخصوصا يف املناطق البعيدة والنائية خا
 

 
 

القطاع   مكافحة الفساد،النزاهة و ، هيئة  الوطنية   منظومة النزاهة  : الواسطة، احملسوبية، الكلمات املفتاحية
 العام، األردن.   
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 األولالفصل 
 اخللفية العامة للدراسة 

 مقدمة

أهنا  تعد   إال  البشرية،  اجملتمعات  مجيع  يف  موجودة  ظاهرة  بني  الواسطة  حجمها  يف  تتفاوت 
لى حساب اآلخرين  اجملتمعات املتقدمة والنامية، وهي تعين بشكل عام احلصول على عمل أو شيء ما ع

و   ؛2004  )الشيخلي، النظام   (.2017العدوان، أخوارشيدة  مكوانت  من  واحملسوبية  الواسطة  وتعد 
العريب،  –اإلجتماعي اليت    القيمي  العرب بطريقة إجيابية حنو حل  حيث كانت من األدوات  أستخدمها 

األفراد واجلماعات  القائمة بني  الواسطة وتطورت    ،النزاعات  تبلورت  الدولة ومفهوم احلكومة  تطور  ومع 
أشكاهلا من مفهوم اجيايب يرتكز على إحقاق احلق إىل مفهوم سليب يشكل تعدايً على حقوق اآلخرين  

الدولةو  فالواسطةواجملتمع  حقوق  الفساد   ومةاملذم  ،  من  جزء  املعاصرة  العربية  جمتمعاتنا  يف  أصبحت 
اخلدمات  تسريع احلصول على    مثله حق  دون وجاإلداري وأضحت وسيلة فاعلة يف احلصول على منافع  

أو  احلكومية لرسوم،  ختفيض  أو  ضريبة  من  إعفاء  أو  و ،  للموظفني  تعيني  وترقيات    احلكومينيتنقالت 
 (.  2017والعدوان، أخوارشيدة )

املمارسات فإن  وابلطبع   هذه  آاثراً   مجيع  احلكومي  هلا  األداء  على  النزاهة   سلبية  منظومة  وعلى 
املؤسسية   القانون،  اليتواحلاكمية  وسيادة  والشفافية،  النزاهة،  والفاعلية،  والعدالة،  تشمل    والكفاءة 

تراجع جودة اخلدمات   دت اىلأ، و واملؤسسية، وعلى قيم العدالة اجملتمعية  واالستدامة  واملسؤولية اجملتمعية،
الظواهر السلوكية واإلدارية والتنظيمية    بعض   أنالواسطة من األمراض اإلدارية واليت تعين  تعترب  . و احلكومية

مدى   يف  تؤثر  املؤسسات  تصيب  يتميز    كفائتهااليت  الذي  السليب  االجتاه  إىل  اإلداري  النظام  فيتحول 
مبخالفة روح القوانني والتعقيد الشديد والتقيد حبرفية التعليمات وجتميد العملية اإلدارية وجتنب املسؤولية  

العدالة   وغياب  عن  واحملاابة  واالحنراف  والنفوذ  السلطة  واستغالل  واحملسوبية  الواسطة  إىل  نصل  حىت 
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امل عام  أهداف  بشكل  واجملتمع  بتحقيقؤسسات  الضيقةاملصاحل    واالهتمام  للضغط    الشخصية  نتيجة 
 (.  2017أخوارشيدة والعدوان،)على حساب املصلحة العليا للحكومة االجتماعية والسياسية 

حالة    أيةعدم تسجيل    2016التقرير الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة    بني  وقد
حمسوبية يف القطاع العام األردين، وقد يكون هذا مدعاة للتفكري من قبل اهليئة لبحث مدى   أوواسطة  

األردين العام  القطاع  الواسطة واحملسوبية يف  الدراسة  تفشي ظاهريت  ف على  للتعر احلالية  . وعليه جاءت 
عينة من استقصاء  واحملسوبية من خالل  الواسطة  ممارسة  والدوائر    املوظفني يف  مستوى  الوزارات  خمتلف 

طريق    احلكومية  واملؤسسات  ميدانياً اجراء  عن  بلغت    مسحاً  اىل    2085لعينة  عاماً، ابالضافة  موظفاً 
 قليم. ألكل  ةعشر اىل  سبعة بني  فيها عدد املشاركنييرتاوح جمموعات مركزة  ثالث تنفيذ 

 

 أهداف الدراسة:  
الدراسة   فإن  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  قبل  من  اعدادها  مت  اليت  العطاء  وثيقة  إىل  استناداً 

 تسعى اىل حتقيق ثالثة اهداف رئيسية:  

 : تشخيص وتقييم مستوى تفشي ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف أجهزة القطاع العام األردين. أوالا 

واجلماعية  اثنياا  الفردية،  املستوايت  على كافة  واحملسوبية  الواسطة  ظاهريت  خبطورة  العام  املوظف  توعية   :
 والوطنية.  

الداللة    اثلثاا: مستوى  عند  اإلحصائية  الفروقات  ظاهريت يف    (α≤0.05)معرفة  ممارسة  مستوى 
الواسطة واحملسوبية، واألسباب والدوافع ملمارسة ذلك، واحللول واملقرتحات للحد من املمارسة يف القطاع  
والعمر،   اخلدمة،  سنوات  وعدد  )اجلنس،  للمبحوثني  والوظيفية  الشخصية  للمتغريات  تبعاً  األردين  العام 

صنيف املوظف، والراتب الشهري، ومكان العمل، واملسمى الوظيفي، وطبيعة العمل، ومكان السكن، وت 
 واحملافظة(.  
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وتقدمي  رابعاا  األردين  العام  القطاع  يف  واحملسوبية  الواسطة  بظاهريت  تتعلق  واستنتاجات  بنتائج  اخلروج   :
  التوصيات والسياسات املناسبة للحد من هاتني الظاهرتني.
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 الثاين الفصل 
 اإلطار النظري  

 متهيد  
 

البيئة اداة    تعد   ... والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  وعواملها  احلكومية  ابملؤسسات  احمليطة 
والصداقة كلها  واالسرة  والقرابة  فالقبيلة  ملؤسساهتم،  وادارهتم  أعماهلم  يف  للمديرين  مثبطة  او  مساعدة 

لألفراد واجلماع اليومية  احلياة  أمهية يف  وينظر  عوامل ذات  أوسع.  نطاق  واملؤسسات احلكومية على  ات 
تشكل  العالقات  هذه  أن  القول  ميكن  بل  ال  والفاعلية،  الكفاءة  لتحقيق  معيقة  املديرون كعوامل  اليها 

جمتمع أي  يف  واإلدارية  السياسية  للممارسات  وضابطة  اجلذور  عميقة   & Cunnigham)   مؤسسة 

Sarayrah, 1993)  . 

هتدف هذه الدراسة إىل التحقق من املمارسات الواقعة يف القطاع العام األردين وخاصة الواسطة  
السلبية منها، فالواسطة موجودة يف القطاع العام األردين وعلى عدة مستوايت، خاصة عند التعامل بني  

الواسطة لتسريع إجناز بعض املعامالت و  العامة، حيث تسعى  اإلجراءات اإلدارية االفراد واجهزة اإلدارة 
أو احلصول على وظيفة واليت بدوهنا ال يستطيع  املرافقة هلا مثل استصدار جواز سفر أو رخصة سياقة 

 Loewe)الشخص املعين احلصول عليها، وهنا تلعب عالقات القرىب دوراً رئيساً ال بل وملزماً اجتماعياً  

et. al, 2007 .) 

 

 مفهوم الواسطة واحملسوبية 
ام الواسطة واحملسوبية كمصطلحني مرتادفني حيل أحدمها مكان اآلخر فالواسطة بنية  يتم استخد

معقدة للغاية وأتخذ أكثر من شكل او تصور أو داللة، وهلذا ليس من السهل تعريفها بدقة. ولكل من 
عدة   واحملسوبية  فمثالً   مضامنيالواسطة  املتباينة.  اجملتمعات  بني  الثقافية  االختالفات  عن    انمجة 

خمتلفني،    Mohamed & Hamdy  (2008)ميز مفهومني  أهنا  اعتبار  على  واحملسوبية  الواسطة  بني 
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فاحملسوبية هي تقدمي خدمة أو تعيني اقارب او اصدقاء، أي أهنا حمصورة يف جماالت حمددة، يف حني أن  
احملسوبية من  أمشل  الواسطة  أن  مبعىن  واألفعال،  السلوكيات  أنواع  مجيع  تشمل  وأكثر    الواسطة 

وقد عرف   اتساعاً  فقط.  الواسطة  أوجه  أحد  استخدام   Jones   (2016)فاحملسوبية هي  أبهنا  الواسطة 
شبكة معقدة من االتصاالت والعالقات االجتماعية واالرتباطات إلنفاذ عدد غري حمدد من الواجبات يف  

اليومية.  حسب   احلياة  فهي  (Johns, 2016) فالواسطة كذلك  عديدة  وأوجه  أمناطا  تتخذ  أو  تشمل 
 الجتماعية املماثلة.  تراعي االعتبارات العشائرية والقبلية والتأثري وكل القضااي ا

بني نوعني من الواسطة، فاالوىل توسط    (Cunnigham & Sarayrah, 1993)ويف املقابل فرق           
تقليدي أيخذ شكل احلكم أو التوسط لتحقيق غاية ذات فائدة كاحقاق حق او تسهيل مهمة أو القيام  

خالهلا من  يقوم  اجرائية  عملية  فهي  األخرى  أما  قائم،  نزاع  صاحب    حبل  للواسطة  املمارس  الشخص 
الوجاهة ابستخدام وجاهته او أتثريه وقوته كطريقة للحصول على مزااي ومنافع ال يستطيع من ال ميلك 

إليها   الوصول  القوة  أو  الوجاهة  فقد     (Brandstaetter, et al., 2016)تلك  األردنية  التشريعات  أما 
الوا الواسطة االوىل امسوها  اما فرقت بني نوعني من  للمظلوم،  سطة احملمودة وفيها احقاق للحق ونصرة 

   النوع اآلخر فيه تعدي صارخ على حقوق اآلخرين و جيرمه القانون ويسمى الواسطة املذمومة. 

 : واحملسوبية  الواسطة ممارسة ومضامني  آاثر
هناك آاثر وتداعيات للواسطة واحملسوبية على كل من املواطن واالجهزة احلكومية بكافة مكوانهتا. فمثال  

الواسطة  (Cunnigham & Sarayrah, 1993)يرى كل من   واحملسوبية من أسباب ضعف األداء   أن 
 ,Loewe et. alاالقتصادي يف الوطن العريب واحد مربرات هجرة األدمغة والكفاءات اىل اخلارج. واعترب

ن انتشار الواسطة هي أهم معوقات احلكم الرشيد والتنمية االقتصادية يف مشال أفريقيا ومنطقة إ  ( (2007
الواسطة هي شكل من    MENA  الشرق األوسط أن  النظرية  األدبيات  األردن. وتشري  ومن ضمنها 

وحي الشاملة.  التنمية  أهداف  يعيق  مما  جلي  بشكل  املمارس  الفساد  اجملال أشكال  هذا  يف  النقاش  تدم 
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فبعض املمارسني هلا يعتربوهنا وسيلة مشروعة الجناز املعامالت احلكومية، يف حني يرى آخرون أن ممارسة  
   الواسطة ال جيوز أن تكون سلوكاً مشروعاً او مقبوالً ويعتربوهنا اساساً للفساد.

اساسياً  et. al, 2013)   (Barnetواعترب   للثقافة العربية وجزءاً  اساسياً  ان ممارسة الواسطة مكوانً 
أن   ابلذنب. يف حني  أي شعور  دون  الواسطة  ممارسة  والدليل  االجتماعي،  النسيج   Alramahiمن 

%( من األردنيني الذين مشلتهم الدراسة اعتربوا الواسطة  87وجدت يف دراستها ان مانسبته )  (2008)
اد. وكذلك فالبنك الدويل يتفق ووجهة النظر اليت تعترب الواسطة فساداً ذا اثراً سلبيىاً  منطاً من أمناط الفس 
. واألمر الالفت أن جتذر ممارسة الواسطة مبفهومها السليب et al., 2015)  (Brixi   على اجملتمع االردين

صحاهبا بكل  يف اجملتمع األردين يناقض صراحة مبادئ الدين اإلسالمي الذي يوجب احقاق احلقوق أل
  .Mohamed, & Hamdy  (2008)عدالة ومساواة 

أبن هناك غموض حول موقف    (Loewe et al., 2007)  يذكرهمما سبق ميكن االتفاق مع ما  
تتناىف وأبسط قواعد  و  الغري  أهنا ال أخالقية واعتداء على حقوق  فالبعض يرى  الواسطة،  األردنيني من 

يعترب  اثنية  فئة  أن  حني  حقوقهم  العدالة، يف  اىل  الوصول  على  الناس  ساعدت  طاملاً  مقبوالً  سلوكاً  وهنا 
أما  ابملال،  ترتبط  مل  طاملا  فسادا  الواسطة  تعترب  ال  اثلثة  فئة  وهناك  العامة،  املنافع  من  االستفادة  وعلى 
القانون ولكنها   الرابعة فتنظر للواسطة حسب هدفها فهي فساد إذا استخدمت للتحايل على  اجملموعة 

  لك يف حال هدفت لتسريع اإلجراءات احلكومية أو للتخفيف من البريوقراطية السلبية السائدة. غري ذ

املواطنني    (Johns, 2016)اضافة اىل ما سبق، فقد بني سلبية على توجهات  ااثراً  للواسطة  إن 
وثقتهم ابلعملية السياسية واحلاكمية يف جماالت رئيسية ثالثة هي: النظرة لالجهزة والسلطات السياسية،  

 ,Fawziوتقديرهم للقادة السياسيني واملؤسسات وامكانية اجراء اصالح سياسي ذا معىن. يف حني أن  

and Almarshed   (2013 اشار من كفاءات  (  الدولة  حيرم  قد  واحملسوبية  الواسطة  انتشار  ان  اىل  ا 
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ومواهب الزمة للتوظيف، واوصيا بضرورة التعاون والتنسيق مع اجلامعات لتوظيف أفضل اخلرجيني كحل 
 لعدم اللجوء إىل ممارسة الواسطة وتبعاهتا السلبية. 

واسطة يؤثر سلباً على مناخ أن االستخدام الواسع لل   ( Loewe etal., 2007)كما بينت دراسة  
االعمال يف االردن وجعل العالقة بني قطاع األعمال واملستثمرين من جهة واحلكومة من جهة أخرى غري  

%( من عينة الدراسة إىل أن اختاذ القرار من قبل املوظفني احلكوميني يعتمد على 39فعال، اذ اشار ) 
العا اإلدارة  يف  النفوذ  بذوي  املوظف  ارتباط  دراسة  درجة  وأكدت  األردنية.   ,et. alمة 

2013)   (Barnettوجعلت االجراءات االدارية معقدة   ردنيف األ  عمالان الواسطة قد اثرت على بيئة األ
مع هذه النتائج اليت تؤكد    Ali et al., (2015)اختاذ القرار واتفق     ومرهقة مما أنتج ظلما يف عملية

ت العامة والتوظيف غري عادلة وال تتفق ومهارات وقدرات  أن الواسطة جتعل من الوصول للخدما على  
دراسة وأظهرت  للوظيفة.  املتقدم  ومؤهالت  والكيالين   ومعارف  نسبته    (2002)سكجها  ما  ان 

الواسطة يف املستقبل، كما أظهرت دراسة90)  Whiteoak)%( من املستجيبني سوف يستخدمون 

et. al, 2006)   يف االمارات ان املواطنني الشباب ينظرون إبجيابية للواسطة اكثر من االجيال االكرب
   .سناً 

دراسة   املوظفون    Fawzi and Almarshed (2013)ويف  دعا  السعودية  احلد  يف  ضرورة  إىل 
استئصال     من حنو  للسعي  السعودي  للمجتمع  التوظيف كمحفز  قضااي  يف  واحملسوبية  الواسطة  تدخل 

ووجد   للتنمية.  املثبطة  الثقافية  املعتقدات  وزارة    Alreshoodi (2016)بعض  يف  الواسطة  ممارسة  أن   ،
در  ويف  املوظفني.  التزام  على  سلباً  تؤثر  السعودية  والتعليم  قام  الرتبية  الكويت  يف  خمتلفة  لقطاعات  اسة 

يكن     Al- Eniz et al. (2017)هبا مل  ملعلومات جديدة  الوصول  من  البعض  متكن  الواسطة  أن  بينت 
واحملسوبية  الواسطة  على حماربة  سلباً  تؤثر  بدورها  واليت  الواسطة،  استخدام  إليها دون  الوصول  بوسعهم 

  والوظيفي. املؤسسيوعلى األداء 
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تشريعية هي أسس ( ان غياب انظمة الرقابة والنزاهة والثغرات ال2010وبني النقيب يف دراسته )
اهليجان   نتائج  وتشاهبت  العريب.  العامل  يف  واحملسوبية  ابلواسطة  املتمثل  األخالقي  غري  السلوك  ملمارسة 

الرقابة  مع  (  1997) املنتشرة هي ضعف  الفساد  الرئيسي ألشكال  السبب  أن  تبني  اليت  النقيب  دراسة 
للمسؤوليات وغياب معايري األداء وعدم  االدارية وعدم وضوح التعليمات والتوزيع غري العادل والغامض  

املصلحة  اجل  من  واخالص  أبمانة  ابلتصرف  وفشلهم  حياديتهم  وعدم  اإلداريني  القادة  كفاءة 
سلبية   العامة   نظرة  هناك  أن  مصرية  دراسة  بينت  واخرياَ  واحملسوبية.  الواسطة  تقوي  عوامل  واليت كلها 

تؤدي   الواسطة  أن  مبعىن  الواسطة  اجيملمارسي  ااىل  وتشويه صورهم يف  اد  ممارسيها  سلبية عن  نطباعات 
  . (Mohammed & Hamdy, 2008)اذهان الناس

 

 : مكافحة الواسطة واحملسوبية اسرتاتيجيات 

ملواجهة   الالزمة  االسرتاتيجيات  بعض  توصياهتا  يف  اقرتحت  اليت  الدراسات  من  العديد  أجريت 
الواسطة واحملسوبية، فمثال ركز   يف   (Cunnigham & Sarayrah, 1993)الفساد بكافة أشكاله ومنها 

 Mohammed & Hamdyدراستهما على إجراءات هيكلية كاالصالح اإلداري وتعزيز الرقابة. واقرتح  
على    دراستهما   يف   (2008) السلبية  آاثرها  تبيان  خالل  من  العمل  يف  الواسطة  ممارسة  من  للتخفيف 

العمل   زمالء  تشكيك  على  او  املمارس  املدير  على  السليب  ألثرها  ابلواسطة  املتعامل  فإدراك  ممارسيها، 
درت احلكومة  بكفاءة مستخدم الواسطة قد حيدان من استعداد املمارس للواسطة الستخدامها. كما أص

أنواع   من  نوع  الي  حظراً كامالً  تضمنت  واليت  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  سلوك  قواعد  مدونة  االردنية 
العام   القطاع  مراجعي  مع  التعامل  يف  التفضيلية  بعض (Loewe etal., 2007)املعامالت  ونظمت   ،

لتوضيح اآلاثر السلبية النامجة عن املؤسسات غري احلكومية وبدعم من احلكومة األردنية محالت توعوية  
( أن تفعيل الرقابة واملساءلة الذاتية وحتسني الوضع  2007استخدام الواسطة، واخرياً بينت دراسة اهلماش )

  املايل للموظفني قد تكون اسرتاتيجيات مالئمة لكبح بعض أمناط الفساد ومنها الواسطة واحملسوبية.
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أن على الربملان واحلكومة جعل حماربة الفساد واحملسوبية  Loewe etal., 2007)) واقرتحت دراسة
 والواسطة اولوية قصوى يف جدول اعماهلم من خالل االهتمام مبا يلي: 

بديلة    -1 طرق  وطرح  الواسطة،  الستخدام  الضارة  والعواقب  السلبية  ابلنتائج  املواطنني  توعية 
من رجال األعمال    % 43إلجناز االعمال، وينبغي توافق الناس مع املصلحة العامة، فقد أجاب  

  .  واحملسوبية املشمولني ابلدراسة اىل ضرورة تغيري االجتاهات واإلدراك للحد من ممارسة الواسطة

من    سواءالتعامل مع احلكومة    عندتشديد العقوبة على من يقدم أو يطلب معاملة تفضيلية    -2
 املواطنني أو املوظفني.قبل 

 احلكومية للقرارات اليت يتخذها املوظف العام.  الرقابةحتسني وتفعيل إجراءات  -3

للموظف     ح جوائزمنح حوافز إجيابية ومكافآت للذين ميتنعون عن ممارسة الواسطة، فقد متن  -4
 األكثر التزاماً وأكثر عدالً بتقدمي اخلدمة العامة ضمن الشروط املطلوبة.

العمل جلعل الواسطة عدمية اجلدوى متاماً من خالل تلمس املواطنني لسهولة اإلجراءات وقلة    -5
الواسطة امهية  بعدم  يشعره  مما  اخلدمات  تلك  وسرعة  للخدمات  مقابل  من  يدفعه  ويدفعه     ما 

 غيري سلوكياته حنوها. لت

توزيع    -6 خالل  من  العامة  االدارة  يف  املسؤولية  وحتديد  الشفافية  لتعزيز  عملية  تدابري  اختاذ 
 املسؤوليات وحتمل عواقب القرارات اليت يتخذها موظفي القطاع العام. 

استخدام  -7 املثال،  سبيل  فعلى  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  املاسة   احلاجة 
نظام الشراء اإللكرتوين والعطاءات يساهم يف ختفيض النفقات العامة وتسريع االجراءات االدارية  

أن الواسطة    ,Fidler, et. al)  (2011سطة. كما بينت دراسة  اوجعلها أكثر شفافية وحد من الو 
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 ( النقيب  دراسة  وأظهرت  االردن،  يف  االلكرتونية  احلكومة  تطبيق  معوقات  ان  2010من   )
إلغاء   خالل  من  واملايل  اإلداري  الفساد  مع  التعامل  يف  حامساً  دوراً  تلعب  االلكرتونية  احلكومة 
وإساءة   احلكومية  اخلدمات  تقدمي  يف  والظلم  الغموض  من  واحلد  الضرورية  غري  اإلجراءات 
استخدام السلطة والرشاوى والسلوكيات غري األخالقية اليت يقوم هبا بعض موظفي القطاع العام.  

( النظر للحكومة االلكرتونية أبهنا بداية جادة حملاربة الفساد وتعزيز  2009أيدت دراسة اهلييت ) و 
الدراسة  بينت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  اإلداري.  واإلصالح  االلكرتونية     الشفافية  احلكومة  ان 

  ( يف دراسته عدة 2010النقيب )   ستقلل من ممارسة الفساد بني موظفي القطاع العام. واقرتح
اسرتاتيجيات للتعامل مع الفساد والسلوكيات غري السوية مبا يف ذلك الواسطة واحملسوبية وعلى 

 النحو التايل: 

 . تطوير مدونة اخالق للوظيفة العامة ▪

الدراسية ▪ اخلطط  صلة  مشول  ذات  مساقات  على  اجلامعات  ومواجهة    ابالبعاد  يف  االخالقية 
 . دالفسا

 . مبوضوع الفساد وكيفية مواجهته عقد دورات تدريبية تتصل  ▪

 .واحلفاظ على املال العام مبكافحة الفسادالسعي لاللتزام  ابلتعاليم الدينية املتصلة  ▪

املتعلقة ابملال   ▪ السوية  الفساد والسلوكيات غري  للعمل على مكافحة  تفعيل دور وسائل االعالم 
 .العام

 ظاهرة الفساد مثل:( عدة وسائل للحد من 1997كما اقرتح اهليجان ) 

 . اجلدارة يف التوظيف والبعد عن الواسطة واحملسوبية لنظامالتطبيق اجلاد   ▪
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 . ربط رواتب املوظفني وحوافزهم  ابلتطورات االقتصادية ▪

 . اعادة هيكلة املؤسسات مبا يضمن زايدة املشاركة يف عملية صنع القرار ▪

 .تطبيق سياسات التدوير الوظيفي ▪

 .  وظفني ابلشفافية والفاعليةامل  اءادان يتصف نظام تقييم  ▪

 .زايدة وتفعيل دور الوحدات االشرافية يف القطاع العام ▪

 . اشكاله لالسلبية للفساد وبك اثرالقيام حبمالت توعية للتعريف ابآل ▪

   : يف حماربة الفساد  دولية جتارب 

عام   بشكل  الفساد  مكافحة  يف  الدولية  التجارب  بعض  عرض  اتلياً  املختلفة  سيتم  وأمناطه 
كالواسطة واحملسوبية. وقام فريق الدراسة ابختيار جتارابً من خمتلف مناطق العامل مع الرتكيز على تلك اليت  
كانت ابرزة ومت اختاذ إجراءات عملية وواقعية ساعدت يف مكافحة الفساد أبشكاله املختلفة، وعليه فقد 

   .اهلندية، والبلغارية، واملكسيكية مت اختيار التجربة السنغافورية، والنيجريية، و 

 جتربة سنغافورة  :اوالا 

الواسطة   العاملية يف مكافحة الفساد ومنها    احملسوبيةتعترب جتربة سنغافورة واحدة من أجنح التجارب 
 والسبب يف ذلك يعود اىل عدة عوامل هي: 

 البالد.الرغبة واالرادة السياسية من اجل القضاء على مجيع اشكال الفساد يف  ▪
 وضع اسرتاتيجيات وآليات جادة وانجعة ملكافحة الفساد. ▪
 اشكاله.  جبميعدعم ورفض اجملتمع املدين الفساد   ▪
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تقاريره مباشرة  يقدم مدير املكتب   ، حيثيف املمارسات الفاسدة  للتحقيقإنشاء مكتب خاص   ▪
 .  إىل رئيس الوزراء

 التالية:  املسؤوليات  ويتوىل املكتب 

 .سياسات مكافحة الفساد يف اجلهاز اإلداري احلكومياعتماد   ▪
 .التحقيق يف إساءة استخدام السلطة من قبل املسؤولني  ▪
 . إعداد وتقدمي تقارير للسلطات املتهمة واملعنية مبلفات الفساد ▪
ممارسات  ▪ على  للقضاء  املختلفة  احلكومية  اجلهات  يف  العمل  أنظمة  هندسة  وإعادة  مراجعة 

 . الفساد
 .ت مكافحة الفساد يف اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفسادعرض مقرتحا ▪
للتأكيد على   بشكل مستمر  ةاللقاءات مع املسئولني واملوظفني الذين يتعاملون مع متلقي اخلدم  ▪

 . مبادئ الشرف والنزاهة
 . ي طرفألالتحقيق يف الشكاوى اليت يتلقاها املكتب خبصوص ممارسات الفساد   ▪
 .  ممارسات الفساد من قبل املسؤولني احلكومينيالتحقيق يف  ▪

  ربة نيجريايجت:  اثنياا 

من أعلى عشرة دول يف العامل تنتشر فيها مظاهر الفساد من واسطة    2005كانت نيجرياي يف العام  
وحمسوبية ورشوة وسوء ائتمان ...اخل، وقد عملت نيجرياي على اتباع العديد من االسرتاتيجيات اليت من 

تقليل من مظاهر الفساد اإلداري واملايل مواجهة بذلك حتدايت اقتصادية وسياسية وتنموية كثرية  شأهنا ال
من أبرزها الفقر والبطالة. وفيما يلي عدد من االسرتاتيجيات اليت تعكس جناح نيجرياي يف حماصرة مظاهر 

  :ومظاهره من واسطة وحمسوبية داريالفساد اإل
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 تدعيم االصالح السياسي واالقتصادي.  ▪

 خلق الثروة وفرص العمل، وتقليل معدالت الفقر يف البالد.  ▪

 حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي.   ▪

 رفع كفاءة اجلهاز اإلداري للدولة عن طريق تشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.  ▪

التشر  ▪ وضع  هو  للحكومة  األساسي  الدور  والتدخل  جعل  االقتصادية،  احلالة  ومراقبة  يعات، 
 لضبطها، وليس منافسة املواطنني والقطاع اخلاص. 

وحتسنينيني  حتسنينيني أداء القطنينياع العنينيام ابلدولنينية منينين حينينيث االكتفنينياء ابلعنينيدد املناسنينيب منينين العنينياملني، ▪
 اخلاصة هبم. والرواتب والتقاعدنظم األجور 

 رفع مستوى املوظفني يف اجلهاز االداري للدولة.   ▪

العنيامنية"كما   اخلنيدمة  "تنيحسني  منيكتب  بتنيأسنييس  النينيجريية  احلنيكومة  خطة  (BPSR) قامت  ووضعت   .
 ( تقوم على: UNCACعمل لإلصالح ومكافحة الفساد ابلتعاون مع األمم املتحدة )

 وضع مسودة قانون خلطة عمل فيدرالية ملكافحة الفساد. ▪

 تطبيق آليات مكافحة الفساد يف املناطق املختارة.  ▪

 نشر هذه اآلليات وتعميمها على مستوى الدولة. ▪

 وضع آليات ملراجعة وتقييم املراحل املختلفة للمشروع. ▪

 اما عن العوامل الرئيسية يف جناح التجربة النيجريية فتكمن يف األمور اآلتية:  

 اهر املختلفة. فكرة اإلصالح والقضاء على الفساد ومظتبين  ▪
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 حتديد اجلهات اليت حتتاج إيل تغيري وتطوير للبدء هبا يف عملية اإلصالح.  ▪

 حال وضع خطة تنفيذ حمكمة حمدد هبا دور كل جهة وواجباهتا والعقوابت اليت ستقع عليها يف   ▪
 عدم االضطالع بدورها. 

 ختلفة.  حداث التغيري والقضاء على الفساد ومظاهره املتوافر رغبة سياسية قوية إل  ▪
 

   جتربة اهلند  لثاا:اث

 عدة  من الفساد يف  ، وقد عانت البالد1999 أطلقت اهلند مبادرة اإلصالح ومكافحة الفساد يف عام  
واالقتصاديجماالت   السياسي  اهلند منها  منخفض يف  اىل وجود مستوى معيشة  االحصائيات  وتشري   ،

٪ من الشعب اهلندي 62تبني أن نسبة  ٪ من السكان حتت خط الفقر. كما  25حيث يعيش حوايل  
البالد بشكل كبري وأهنم جمربون على دفع رشاوى للحصول على   يرى أن الفساد ظاهرة حقيقية وتغزو 
الفساد   ملكافحة  مبادرة  اهلند  إطالق  جاء  لقد  احلكومية.  املنظمات  من  يريدوهنا  اليت  العامة  اخلدمات 

 :وهي استجابة لعدد من العوامل الداخلية واخلارجية 

 .رغبة الناس يف القضاء على الفساد -
 .اإلجيابية للمواطننيو املشاركة النشطة  -
 .الرغبة السياسية يف القضاء على البريوقراطية وأسباب الفساد -
احلصول على املعلومات لغرض الوصول اىل الشفافية   يف  ووعياً   حرصاً يصبح اجملتمع املدين أكثر    -

 .واملسؤولية واملساءلة

  معاً ، عملت احلكومة اهلندية ووكاالت اجملتمع املدين تعاون مع منظمة الشفافية الدوليةويف سياق ال
 : أمهها اآلليات ملكافحة الفساد من خالل جمموعة من 
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 احلد من مستوايت الفقر يف البالد -
 حتقيق مبدأ الشفافية يف القطاع التجاري  -
 حتقيق التنمية املستدامة  -
 الدميقراطية تطبيق مبادئ  -
 حتقيق األمن القومي  -

الفساد مكافحة  معاهدة  على  اهلند  وقعت   ، ذلك  إىل  مبادرة   (ADB-OECD) ابإلضافة  وهي 
آلليات حيث مت تطوير خطة عمل ملكافحة الفساد لتشمل: ا  ،واحمليط اهلادئ   آسياة الفساد يف  ملكافح

 انتشار مجيع انواع الرشوة.  ، واحلد من املستخدمة ملكافحة الفساد، وإصالح اجملتمع املدين

 :كما تعاونت اهلند مع االحتاد األورويب يف مكافحة الفساد من خالل

 .دعم اجملتمع املدين يف مكافحته للفساد -
 . اإلصالح السياسي -
 .إنشاء هيئة ملكافحة الفساد -
 . وضع خطة وطنية ملكافحة الفساد -

 

 جتربة بلغاراي   رابعاا:

مكافحة   على  بلغاراي  عام  تعمل  منذ  أصبح1997الفساد  احلكت  حيث  هتم  قضية  ومة أهم 
وقد كان على حد سواء.  اتثرياً   والشعب  البالد  الفساد يف  السي  لتوغل  اجلوانب  واالقتصادية  على  اسية 

التواالجتماعية و  البالد. وقد أجربت كل هذه    واضحاً   ثريأ كان هذا  السلبية على  العديد من اآلاثر  مع 
عل  واحلكومة  املدين  اجملتمع  الفسادالظروف  ملكافحة  وطنية  خطة  تبين  االتفاقية  ى  ضوء  يف  خاصة   ،

 .السياسية واالقتصادية اليت اعتمدهتا بلغاراي 
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واملنظمات   املدين  اجملتمع  منظمات  خالل  من  الفساد  مكافحة  مبادرة  احلكومية جاءت  غري 
البالد.   يف  التصحيحية  اإلجراءات  ومتابعة  الفساد  لرصد  حكومية  غري  هيئات  أنشأت  اليت  والشركات 

٪ من الشعب البلغاري يعتقدون أن الفساد يؤثر عليهم وعلى أسرهم  75كشفت نتائج االستطالع أن  
و  سليب.  ي  أيضاً   تبنيبشكل  الفساد  أن  يعتقدون  أشخاص  أربعة  من كل  ثالثة  حياهتم  أن  على  ؤثر 

 .االقتصادية بشكل مباشر إىل حد كبري

 تشمل أسس اخلطة الوطنية البلغارية ملكافحة الفساد ما يلي:و 

 تغيري وإصالح احلكومة إىل جانب اإلرادة السياسية للقضاء على الفساد. -
 ابلفساد.لوزارة الداخلية والية مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكيب املمارسات املرتبطة   -
حتديث العديد من القوانني املنظمة للخدمة العامة واإلصالح اإلداري ؛ ابإلضافة إىل حتديث  -

 القوانني املنظمة للتجارة حملاربة الفساد.
، مما أدى إىل نظام مراقبة يف القضاء على الفساد ابرز ويشارك بنشاط يساهماجملتمع املدين   -

 .(CMS) الفساد

  جتربة املكسيك خامساا:

األزمة  بعد  الرشيد  احلكم  وحتقيق  الفساد  من  للحد  جادة  عمل  خطة  املكسيك  وضعت 
عام   يف  الفساد 1994االقتصادية  على  القضاء  بني  قوية  صلة  هناك  أن  املكسيكية  السلطة  وتعتقد   .

االقتصادية.   التنمية  اإلصالحو وحتقيق  حتقيق  أجل  املكس من  تعاونت  واملنظمات  ،  اهليئات  مع  يك 
وال، وخالدولية الدويل  البنك  الدوليةاصة  للتنمية  األمريكية  التنمية من وكالة  تسريع وترية عملية  ، هبدف 

 .الشفافية واملسؤولية يف الدولة و ، عيشة وتفعيل مبادئ احلكم الرشيدخالل دعم التعليم ورفع مستوى امل

 : أمهها على املستوى الوطين عدًدا من اخلطوات ملكافحة الفساد املكسيكية احلكومة اختذت 
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 إنشاء وحدة مكافحة الفساد يف وزارة اإلدارة العامة.  -
املواطن - منح  على  تعمل  مستقلة  هيئة  وهي  املعلومات  إىل  للوصول  االحتادية  اهليئة   حق   إنشاء 

 علومات والبياانت احلكومية.للمالوصول 
على   - التوقيع  خالل  من  الدولية  االقتصادية  املعامالت  يف  الرشاوى  ملكافحة  مكافحة  اتفاقية 

 الرشاوى اليت أدت إىل إنشاء قانون العقوابت االحتادي لرصد املعامالت االقتصادية الدولية. 

 اعتمدت احلكومة املكسيكية مشروعني وطنيني ملكافحة الفساد: ابإلضافة إىل ذلك 

  وفاعلية ة  كفاءو  مشروع لتقييم مدى تطبيق الشفافية يف املناطق احمللية هبدف توفري نظام إداري ذ  -
 يطبق الشفافية ومشاركة املواطنني.

املوظفني إىل كيفية ممارسة   - العامة هبدف توجيه  القيم واألخالقيات ملوظفي اخلدمة  إدارة  مشروع 
 مبادئ النزاهة والشرف يف املؤسسات احلكومية.
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    الثالث الفصل 
 منهجية الدراسة  

 متهيد  
املختلطة   املنهجية  على  الدراسة  اداة     وذلك  Mixed Methodologyاعتمدت  من  اكثر  اىل  ابالستناد 

اليت   األحادية  املنهجيات  يف  القصور  ملعاجلة  حماولة  املنهجية يف  هذه  أمهية  أتيت  حيث  البياانت،  جلمع 
لعمل يف أدوات مجع  حتقيق ذلك نوع فريق ا تعتمد على مصدر واحد جلمع البياانت األولية. ويف سبيل  

البياانت للوصول اىل فهم أعمق للظاهرة حمل الدراسة والتعرف على األسباب احلقيقية لتفشي الواسطة 
أداة من أدوات  موجزاً عن كل  يلي شرحاً  العام األردين ومن زوااي متعددة. وفيما  القطاع  واحملسوبية يف 

  .الدراسة
 مصادر البياانت األولية:  

سابقاً  ذكر  خالل  ت سوف    كما  من  والنوعي(  )الكمي  املختلط  املنهج  على  الدراسة    توظيف عتمد 
 (:  1جلمع البياانت كما هو موضح يف الشكل رقم ) مصدرين اساسيني

 ( مصادر البياانت األولية 1شكل رقم ) 

 
 

 
 

مصادر جمع البيانات

المجموعات 
المركزة

االستبيان
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 : االستبيان  اوالا 
العمل       فريق  نظر قام  وجهة  من  واحملسوبية  الواسطة  ظاهريت  تفشي  مستوى  لقياس  استبانه  بتطوير 

( الثالث  الدولة  أقاليم  يف  األردين  العام  القطاع  واجلنوب موظفي  والشمال  أداة  الوسط،  ولتطوير   .)
ة  االستبيان قام فريق العمل مبراجعة الدراسات السابقة واألدبيات ذات العالقة مبوضوع الواسطة واحملسوبي

اهلييت،    ؛2010، النقيب،  2014مع الرتكيز على بيئة القطاع العام األردين، مثل دراسات )عليمات،  
 & Cunnighamذات العالقة مثل    واألدبيات األجنبية  (.2007  اهلماش،  ؛1997اهليجان،    ؛2009

Sarayrah, 1993) (Loewe etal., 2007,. اعدادها  ابإلضافة إىل االستفادة من االستبياانت اليت مت 
فريق  قام  الدراسة  تطوير  االنتهاء من  وبعد  او حبوث مشاهبة.  دراسات سابقة  العمل يف  فريق  قبل  من 
االستبياانت   حتكيم  ويف  الدراسة  جمال  نفسه كوهنم خرباء يف  العمل  فريق  خالل  من  بتحكيمها  العمل 

 .حة الفسادوتقييم الدراسات االدارية وغريها وبعد اعتمادها من هيئة النزاهة ومكاف

الظاهري   للتأكد من صدقه  االستبيان  بعرض  البحث  فريق  قام  على عشرة  (Face Validity)كذلك 
حمكمني من ذوي اخلربة يف جمال الدراسة يف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأخذ مالحظاهتم واقرتاحاهتم  

االنتهاء من حتكيم االستبيان مت توزيعه  بعني االعتبار لتعديل االستبيان وزايدة مستوى مصداقيته. وبعد  
بلغ عددها   عينة عشوائية  املؤسسات    30على  من  عدد  للدراسة يف  األصلية  العينة  خارج  من  موظفاً 

املبحوثة هبدف إجراء دراسة استكشافية للتأكد من صدق وثبات االستبيان وللتأكد من استيعاب أفراد  
وأ واسئلته  االستبيان  لفقرات  الدراسة  املناسب  عينة  الوقت  تقدير  ولالستفادة يف  عليها  خذ مالحظاهتم 

دقائق(. وبعد االنتهاء من الدراسة االستكشافية   7لتعبئة كل استبيان والذي استغرق يف املتوسط قرابة ) 
قام فريق العمل إبجراء بعض التعديالت الطفيفة جداً على االستبيان واعتماده بصورته النهائية من هيئة  

ومك )النزاهة  رقم  الشكل  يوضح  الفساد.  تطوير  2افحة  عملية  هبا  مرت  اليت  اإلجرائية  اخلطوات   )
  ن: االستبيا
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 ( اخلطوات االجرائية لتطوير االستبيان 2شكل رقم )
 

 
 
 

 مكوانت االستبيان: 
الفساد    تكونت ومكافحة  النزاهة  هيئة  قبل  من  املعتمد  االستبيان  من  النهائية  جراء  أثالثة    منالنسخة 
 :  (1 امللحق رقمأنظر ) رئيسية

 للمبحوثني وتشمل:  اوال: البياانت الدميغرافية والوظيفية
 اجلنس  ▪
 عدد سنوات اخلدمة. ▪
 العمر  ▪
 املسمى الوظيفي  ▪
 املؤهل العلمي  ▪
 طبيعة العمل ▪
 االنتماء احلضري ▪
 تصنيف املوظف   ▪
 الراتب الشهري  ▪
 مكان العمل  ▪
 : فقرات االستبيان وتشمل عدد مناسب من الفقرات املقفلة لعدد من احملاور منها:  اثنياا 
، وتكون هذا البعد من  الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردينممارسة    فقرات لقياس مستوى ▪

 فقرة(.    11)

(4)

اعداد النسخة 
االخيرة

(3)

الدراسة
االستكشافية

(2)

تحكيم 
االستبيان

(1)

مراجعة 
االدبيات 
السابقة
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وتكون هذا البعد  الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام االردين. اسباب ودوافع ممارسة فقرات ملعرفة  ▪
 فقرة(.     15من )

احللول   ▪ ملعرفة  للحدفقرات  العملية  العام    واملقرتحات  القطاع  واحملسوبية يف  الواسطة  من ظاهريت 
 فقرة(.    21د من )، وتكون هذا البعاالردين

كورة  ذ تجيبني وغري مسطة واحملسوبية من وجهة نظر املس للتعرف على اسباب الوا  مفتوحانسؤاالن  اثلثاا:  
املغلقة االسئلة  الواسطة   ،يف  ظاهريت  من  للحد  العملية  واملقرتحات  احللول  حول  سؤال  اىل  ابالضافة 

 واحملسوبية يف القطاع العام األردين. 
 

 مصادر البياانت الثانوية: 

النظري للدراسة ولتطوير بعض ادواهتا، قام فريق العمل إبجراء مسح مكتيب   هبدف بناء اإلطار 
السابقة   الدراسة  واحلوكمة  الدبيات  ابلشفافية  اخلاصة  الدولية  والتقارير  والقوانني،  الكتب،  على  اعتماداً 

الع والدراسات  ...اخل  الفساد  موضوعات    لميةومدركات  عاملية حمكمة يف  املنشورة يف جمالت  وامليدانية 
بية يف البيئة  الواسطة واحملسوبية والفساد وتناوهلا من زوااي متعددة مع الرتكيز على ظاهرة الواسطة واحملسو 

الدول يف حماربة   تناولت جتارب  اليت  الدراسات  العربية واألردن على وجه اخلصوص، مع االستفادة من 
  .الواسطة واحملسوبية...اخلالفساد و ظواهر مثل 
 

 )املسح امليداين(  عينة االستبيان 
موزعة على   ممثلة اختيار عينة مت    بات هيئة النزاهة ومكافحة الفساداىل وثيقة العطاء ومتطل   استناداً 

عن    أقاليم يقل  ال  ومبا  عشر  االثنىت  وحمافظاهتا  الثالث  للتحليل   2000الدولة  صاحلة  استبيان 
 ( يبني توزيع املوظفني العموميني حسب احملافظات.   1االحصائي، اجلدول رقم )
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 2017حسب االقليم واحملافظة لعام    االردين  ( توزيع موظفي القطاع العام1جدول رقم )
 النسبة من امجايل املوظفني   عدد املوظفني   احملافظة   االقليم 
 

 الوسط  اقليم
 % 25.1 55423 )عمان( العاصمة  

 % 8.64 18767 البلقاء 
 % 9.72 21116 الزرقاء 
 % 4.09 8875 مأداب 
 % 47.96 104181 اجملموع 

 
 

 اقليم الشمال 

 %18.92 41107 اربد 
 % 7.33 15929 املفرق 
 % 3.75 8152 جرش 
 % 3.32 7219 عجلون
 % 33.33 72407 اجملموع 

 
 

 اقليم اجلنوب

 % 8.16 17725 الكرك
 % 3.10 6735 الطفيلة 
 % 4.46 9691 معان 
 % 2.99 6500 العقبة 
 % 18.71 40651 اجملموع 

 % 100 217239 العدد االمجايل 
 

 .2017لسنة  ردينالتقرير السنوي لديوان اخلدمة املدنية األاملصدر: 
 

واحملافظات،   األقاليمختيار عينة عشوائية تناسبية وفقا لتوزيع املوظفني حسب  قام فريق العمل اب
% من 30الوسط، و قليم  إ( من  2500طلوبة  )% من حجم العينة امل50حيث مت سحب عينة مبعدل  

و اقل  الشمال،  اجلنوب،% من  20يم  لكل    اقليم  النسبة  اختيار  التمثيل من إومت  لنسبة  وفقا  تقريباً  قليم 
 : اآليتللرتتيب  حسب بياانت ديوان اخلدمة املدنية وفقاً  رديناملوظفني يف القطاع العام األ
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 حملافظات اململكة   عينة الدراسة وفقاا توزيع  (  2جدول رقم )
 النسبة املئوية  للتحليل حجم العينة الصاحلة  االقليم 
 %50 1250 الوسط 
 %30 750 الشمال 
 %20 500 اجلنوب
 %100 2500 اجملموع 

 
 
 

 على ادارة االستبيان    مساعدي البحثتدريب 
الفساد ومكافحة  النزاهة  هيئة  قبل  من  واعتماده  وحتكيمه  االستبيان  من  االنتهاء  العمل    بعد  فريق  نفذ 

 حي توىل كل منسق / عضو   واحد ملساعدي البحث وفقا ألقاليم الدولة الثالث برانمج تدرييب ملدة يوم  
املسح   على  واإلشراف  البحث  مساعدي  بتدريب  االختصاص  منطقة  حسب  العمل  فريق  أعضاء  من 

إدارة االستبيان وتوزيعه واسرتداده بطريقة   .(3) امليداين. كما هو موضح يف اجلدول رقم والدارة عملية 
  :أهداف الدراسة مت اختيار فريق من مساعدي البحث مؤهل وفقا للشروط التاليةفاعلة ولتحقيق 

 
 املسوحات البحثية.  اجراء ان يكون له خربة يف توزيع االستباانت و  .1
 ان يكون على معرفة واطالع مبوضوع الدراسة.   .2
 ويتمتع ابالخالقيات احلميدة.  ان يكون حسن السرية والسلوك  .3
 ان يتعهد ابحلفاظ على سرية البياانت ضمن منوذج معد هلذه الغاية.   .4
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 الجناز املسح امليداين الدراسة  فريق  توزيع اعضاء  (  3جدول رقم )
 عدد الباحثني امليدانيني  املشرف احملافظة  االقليم 

 
   الشمال  اقليم

  اربد 
 الروابدة   حممد. د.أ

 
  عبابنة  رائد.  د.أ

 
  املفرق 12

 جرش 
 عجلون

 
 الوسط  اقليم

 

  )عمان(   العاصمة 
  العدوان   شاكر .  د

 
 النوافلة   سهم.  د

 
            8 

 
 

 البلقاء
  الزرقاء
  مأداب

 
 

 اقليم اجلنوب 

  الكرك
 د. علي العضايلة أ.

 
5 

 
 الطفيلة 
 معان 
 العقبة 

 25  مساعدي البحث  جمموع 
 
 

 بياانت االستبيان )البياانت الكمية(حتليل 
 

 

هبدف حتليل البياانت الكمية اجملمعة من االستبيان مت استخدام عدداً من أساليب اإلحصاء الوصفي 
اعتماداً على    Reliability Testمنها املتوسطات احلسابية، والتكرارات... ابإلضافة اىل اختبار الثبات  

االجتماعية للعلوم  اإلحصائية  الربامج  الت ،   SPSSحزمة  حتليل  إجراء  مت  األحادي كما     One) باين 

Way   ANOVA)      ملعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ألبعاد الدراسة املتعلقة مبستوى
ممارسة ظاهريت الواسطة واحملسوبية، واألسباب والدوافع ملمارسة الواسطة واحملسوبية، واحللول واملقرتحات  

ال  القطاع  يف  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  من  والوظيفية  للحد  الشخصية  للمتغريات  تبعاً  األردين  عام 
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للمقارانت البعدية يف حال إذا كان  (Shceffe)للمبحوثني. عالوة على ذلك مت توظيف اختبار شيفيه  
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية لتقدير مستوى ممارسة أبعاد الدراسة

 على النحو اآليت:  جرائيةعملية حتليل البياانت بعدد من اخلطوات اإل مرت عليه، و 
 

منها غري الصاحل  اجعة كافة االستبياانت واستبعاد  : وتتلخص هذه اخلطوة يف مر تنظيف البياانت ▪
عل  ادخاهلا  قبل  اجملمعة  البياانت  تدقيق كافة  اىل  ابالضافة  االحصائي،  احلاسوب للتحليل  ى 

 والربانمج االحصائي.  
 .  : وتتمثل يف اعطاء رقم لكل اجابة من اجاابت االستبيان ترميز البياانت ▪
اخلام ▪ البياانت  االحصائي    ادخال  التحليل  برانمج  البياانت  ومن    SPSSعلى  حتليل  مث 

 النتائج األولية.  واستخراج
النتائج  ▪ نتائج  ومت:  ومناقشتها  عرض  عرض  اخلطوة  هذه  يف  معرب   جداول  يف  لكل   هاالستبيان 

 . وتفسريها ومناقشتها والتعليق عليها متغري من متغريات الدراسة
 

 املتعلقة  الدراسة   أبعاد   قياس  أجل  من  اخلماسي   ليكرت   مقياس   على  االعتماد  متو 
  واحملسوبية،   الواسطة  ملمارسة   والدوافع  واالسباب   واحملسوبية،   الواسطة  ظاهريت  ممارسة   بنيمستوى
  إعطاء   مت  وقد.  االردين   العام  القطاع  يف   واحملسوبية  الواسطة   ممارسة   من  للحد  واملقرتحات   واحللول
  واالجابة   درجات،(  4)   عالية   بدرجة   واالجابة   درجات،(  5)  جداً   عالية  بدرجة   موافق  االجابة
  على  موافق  غري  بدرجة   واالجابة  درجتني، (  2)  موافق  غري  بدرجة   واالجابة   ، (3)   متوسطة   بدرجة

 .واحدة  درجة( 1)  االطالق
  مستوايت   ثالثة  إىل   احلسابية  للمتوسطات   املستوايت   تقسيم  مت   املشاهبة  الدراسات   مع  وإنسجاماً 

 :التالية املعادلة خالل من وذلك  ،(منخفضة درجة متوسطة، درجة عالية، درجة)
 الفئات  عدد/  املدى= الفئة طول

 3/الدنيا الفئة -العليا الفئة= املدى
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 1.33= 3(/ 1-5= ) الفئة طول
 احلسابية،  املتوسطات   على  احلكم  أجل  من  التايل  املقياس  على  االعتماد  مت  ذلك   على  وبناءاً 

 :كمايلي   املستوايت  وصنفت
 منخفضة   2.33 تساوي أو من أقل
 متوسطة 3.67 – 2.34 من

 مرتفعة  5.00  – 3.68
 

 

   الرتكيز: جمموعات  اثنيا
ويتم    10-5جمموعة من االفراد يرتاوح عددهم من    عن  يف العادة تكون جمموعات الرتكيز عبارة

االردين   العام  القطاع  يف  واحملسوبية  الواسطة  ملناقشة  وجتميعهم  اخلربات    اعتماداً اختيارهم  تبادل  على 
الشخصية وطرح األراء والتعبري عن املشاعر واالجتاهات ذات العالقة هبذه الظاهرة وملدة زمنية ترتاوح ما 

الثالثة    نفذني. ويف سبيل ذلك  بني ساعة اىل ساعت الدولة  اقاليم  العمل ثالثة جمموعات تركيز يف  فريق 
املختلفة   مت)الوسط والشمال واجلنوب(، حيث   العام يف االقاليم  القطاع  اختيار عدد من االفراد ميثلون 

الواسطة واحمل العامللتعرف على خرباهتم الشخصية وارائهم يف تفشي ظاهريت  القطاع  ، األردين  سوبية يف 
 افراد يف كل جمموعة.   10 -7حيث تراوح عددهم من 

الرتكيز    مت لتنفيذ جمموعات  اجرائي  دليل  وموضوعات   متتطوير  املستهدفة،  الفئة  من خالله حتديد 
النقاش املطروحة، والتعليمات اخلاصة بتنفيذ جمموعات الرتكيز، والوقت املستغرق....اخل.  ولضمان جناح 

 من اخلطوات على النحو اآليت:  عدداً فريق العمل  سلك ة اجملموعات املركز 

  مت إجياد جمموعة متجانسة ويف هذه احلالة  من خالل  :  الرتكيبة املالئمة للمجموعة وعددها ▪
العام القطاع  موظفي  على  من    ،الرتكيز  العديد  اثبتت  مثلحيث   Sekaran and)  املصادر 

Bougie, 2016)   قواسم تربطهم  الذين  اولئك  هم  اعماقهم  عن  يكشفون  الذين  االفراد  ان 
  يساعد والطبقة االجتماعية ...اخل. حيث    ،واجلنس، والعمر  ،مشرتكة مثل العرق، اهلوية الثقافية
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هذا التجانس اىل تفاعل مريح بني كافة اعضاء اجملموعة مما يسهم يف الوصول اىل تشخيص دقيق 
لظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين من وجهة نظر املشاركني، ويف ذات الوقت  

الفراد  بعضهم البعض النه يف العادة مييل ا  يعرف املشاركونفريق العمل يف االختيار حبيث ال    نوع 
اختيار موظف او اكثر من    متالذين يعرفون بعضهم اىل االنغالق وعدم املشاركة ويف سبيل ذلك  

 كل جهة حكومية )وزارة، دائرة مركزية، مؤسسة عامة، بلدية(.   
مت  لكي يستطيع ان يديل كل عضو من اعضاءجمموعة الرتكيز برأيه حبرية  اختيار مكان حمايد:   ▪

يوفر   مالئم  مكان  احليادية حبيث الإختيار  على  يتبع    شروط  تؤثر  ان  املكان الي جهة ممكن 
جمرايت اجللسة النقاشية ومبا يسهم يف اخلروج بنتائج واضحة وشفافة تعرب عن اراء املشاركني بكل 

    موضوعية وامانة.
اجللسات ▪ بياانت  املستجيبني  :  النقاشية   توثيق  موافقة  أخذ  العملبعد  فريق  بتدوين    قام 

النقاشات واالراء املطروحة وتسهيل عملية  املشاركني    مالحظات  الرجوع  ليتم تسهيل رصد كافة 
   عند التحليل وكتابة فصل النتائج اخلاصة هبا. اليها

مشرف   ▪ مهمته:  النقاشية للجلسة  )ميسر(  تعيني  تكون  النقاشية    حبيث  اجللسات  ادارة 
  واصفات حمددة منها: مضمن  من فريق اختيار املشرفني ومتضمن اجملموعة املركزة، 

 خربته السابقة يف تسيري جلسات نقاشية وجمموعات تركيز. .1
 معرفته التامة مبوضوع الدراسة واملتمثل يف الواسطة واحملسوبية مع الرتكيز على القطاع العام.  .2
 . مبهارات عالية يف االتصال والتواصل وادارة الوقتمتتعه  .3
 الدقة واالمانة واملصداقية.    .4

 سرية البياانت واملعلومات 
ة الفساد فيما يتعلق حبتعليمات اخلصوصية والسرية هليئة النزاهة ومكاف  التزاماً كامالً فريق العمل    التزم

 يلي:   إبجراء هذه الدراسة لتشمل ما
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ذ اختإحرتام سرية البياانت واملعلومات اليت تشري اىل هوية أو عنوان افراد العينة، ويف سبيل ذلك   ▪
على  خمول  غري  شخص  اي  اطالع  دون  للحيلولة  الوقائية  االجراءات  من  العديد  العمل  فريق 

 البياانت وهذه االجراءات هي: 
 .  وجمموعات الرتكيزعدم طلب ذكر اسم املوظف يف االستبيان  .1
 ستخدام اسلوب ترميز االستبياانت واعطائها رقم مرجعي ال يعرفه اال فريق العمل. ا .2
 مدة زمنية.  من اجهزة احلاسوب بعد حذف البياانت األولية .3
من   .4 مباشر  إبشراف  امليدان  من  آمنة  بوسيلة  البياانت  االقليمنقل  حسب    منسق  كل 

 اختصاصه.  
من   .5 امليدان  الطلب  يف  حبث  مساعد  او  ابحث  طائلة كل  وحتت  بياانت  اية  افشاء  بعدم 

 املساءلة القانونية من جامعة الريموك ومن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
ختزين البياانت  و تشمل أخذ نسخ احتياطية بصورة دورية،  خطة الدارة خماطر البياانت  وضع   .6

ضع رقم سري لكل حاسوب مستخدم يف ادخال  ، وو ومادايً   يف مكان آمن وحممي الكرتونياً 
 البياانت او حتليلها.   

بعد االنتهاء من العمل عليها   هليئة النزاهة ومكافحة الفساد  االستبياانت و تسليم كافة االوراق   .7
 لالطار الزمين الذي حتدده اهليئة.   ووفقاً 
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رابع الالفصل   
   الكمية  حتليل البياانت

 

 متهيد 

هذه العام  هدفت  القطاع  واحملسوبية يف  الواسطة  ظاهريت  على  التعرف  اىل  من   األردين  الدراسة 
واأل املمارسة،  مستوى  واحملسوبيةحيث  الواسطة  ظاهريت  من  للحد  املمكنة  واحللول  والدوافع    .سباب 

الفصل حتليالً  الدراسة والتعرف على أل  وصفياً   يتضمن هذا  الثالثة وعرض خلصائص عينة  الدراسة  بعاد 
 لذلك.  تبعا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية وفيما يلي تفصيالً  املستجيبني آراءفروقات 

 اوال: خصائص عينة الدراسة  
موظف عام يف خمتلف الوزارات والدوائر املركزية واملؤسسات العامة    2500مت توزيع االستبيان على  

يف   والبلدايت  املستقلة  اململكة واهليئات  اسرتجاع  حمافظات  مت  استبعاد    (2230)،  مت  استبيان 
االحصائي145 للتحليل  صاحلة  غري  اكتماهلا  استبيان  الصاحلة    لعدم  االستبياانت  عدد  يكون  وبذلك 

   واالجتماعية  ( وهي نسبة مرتفعة يف الدراسات االدارية%93)  مئوية بلغت  ة بوبنس   (2085)للتحليل  
.(Sekaran and   Bougie, 2016)    للمتغريات الشخصية   خلصائص عينة الدراسة وفقاً   اً يلي عرضوفيما

مكان  و   طبيعة العمل،و املسمى الوظيفي،  و ،  العمرو عدد سنوات اخلدمة،  و اجلنس،  والوظيفية واليت مشلت )
 (.  ، واحملافظةومكان العمل ،الراتب الشهريو  تصنيف املوظف،و  ،او االنتماء احلضري السكن

 : اجلنس .1

 للجنس عينة الدراسة وفقا افراد  ( توزيع4جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار اجلنس
 1 %58.1 1211 ذكر 
 2 %39.5 824 أنثى 

 3 2.4 50 ال يوجد اجابة 
  %100 2085 اجملموع 
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  1211ان نسبة الذكور اكثر من نسبة االانث حيث بلغ عدد الذكور    (4رقم )من اجلدول    يتبني
مئوية  بوبنس  ) ة  االانث    %(، يف حني 58.1بلغت  )   824بلغ عدد  بلغت  مئوية  %(،  39.5وبنسبة 

فقد   العام االردين.لتمثيل املوظفني يف القطاع  التوزيع الطبيعي  عينة الدراسة  وتعكس  وهذه نتيجة منطقية  
تقرير سنوي اشار   لعام    آخر  املدنية  املوظفني هم ذكور 54ان حوايل     2017لديوان اخلدمة  % من 

عمل حنو  اقبال املرأة على العمل وتغري نظرة اجملتمع    % لالانث.كما تظهر هذه النسب46مقارنة بنسبة  
سوق العمل والقطاع العام على لدخول رتفاع مستوى التعليم لدى االانث مما اهلهن ابالضافة اىل إ ،املرأة

 وجه اخلصوص. 

 عدد سنوات اخلدمة   .2

 يف القطاع العام االردين  لعدد سنوات اخلدمة عينة الدراسة وفقاا  افراد ( توزيع5جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار عدد سنوات اخلدمة  

 4 %17.6 368 سنوات فأقل   5
 3 %19.5 406 سنوات 6-10

 2 %24.5 511 سنة  11-15
 1 %35.1 731 سنة 15أكثر من 

 5 %3.3 69 ال يوجد اجابة 
  %100 2085 اجملموع 

 

ر  اجلدول  يف  النتائج  )تشري  الدراسةأ(  5قم  عينة  املوظفني  ان    ن  حيث  عالية  خبربات  يتمتعون 
سنوات خدمت35.1 يزيد عدد  العينة  من  من    15هم عن  %  الفئة  تليها  وبنسبة    15-11سنة  سنة 

بلغت ) الثالثة جاءت  24.5مئوية  املرتبة  بنسبة مئوية % 11-6من    الفئة%(، ويف  ، ويف 19.5سنة 
جا سنوات  مخس  عن  خدمتهم  تقل  ممن  العينة  ان  يتبني  االخرية  االخرية  املرتبة  قبل  املرتبة  يف  ءت 

اخلربة17.6 املوظفني من حيث  فئات  تشمل مجيع  الدراسة  عينة  ان  على  يدلل  وهذا  يشري    ،%  ومما 
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للوظيفة    استمرارية كذلك على   دماء جديدة  وابلتايل دخول  العام  القطاع  استقطاب موظفني جدد يف 
 .العامة مع احملافظة على اصحاب الكفاءات احلاليني

 العمر .3

 عينة الدراسة وفقا للعمر   افراد  ( توزيع6رقم )  جدول
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار الفئة العمرية 

 3 11.7 244 سنة   30أقل من 
 1 42.7 891 سنة  30-40
 2 34.0 709 سنة  41-50

 4 9.2 191 سنة   50أكثر من 
 5 2.4 50 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
 

املبينة يف اجلدول رقم   النتائج  اذ    (6)  تشري  العمر  الدراسة من حيث  افراد عينة  توزيع  ان  اىل  تبني 
على درجة   املبحوثنيمما يشري اىل أن    سنة  50اىل    30  % من املبحوثني تقع اعمارهم بني  76حوايل  

يف   مناقشته  مت  ما  مع  يتوافق  وهذا  احلكومي  العمل  يف  واخلربة  املعرفة  من  حيث  عالية  السابق  اجلدول 
فقرة اخلدمة الكثر من   املوظفني ذوي اخلدمة    سنة   15جاءت  االغلب من  املرتبة االوىل وهم على  يف 

وقد يستدل من تدين نسبة ذوي اخلربة املتدنية من املستجيبني  ة اىل الطويلة يف القطاع احلكومي.  املتوسط
 ات االخرية من خالل ديوان اخلدمة املدنية. %( اىل حمدودية التوظيف يف القطاع العام يف السنو 11.7)

 

 

 

 



40 
 

 املسمى الوظيفي  .4

 للمسمى الوظيفي   عينة الدراسة وفقاا   افراد  ( توزيع7جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار املسمى الوظيفي  

 3 %5.9 122 مدير 
 4 %5.2 109 انئب/ مساعد مدير 
 2 %20.8 434 رئيس قسم / شعبة  

 1 %65.7 1369 موظف 
 5 %2.4 51 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
 

ثلثي    تقارب وبنسبة مئوية    1369وبعدد  املوظفني    من  اغلبية املبحوثني همان    (7رقم )اجلدول    يشري
  %، واخرياً 20.8وبنسبة مئوية بلغت    434%(، تليها رؤساء االقسام والشعب وبواقع  65.7العينة ) 

%، وهذه النتيجة  11.1لغت  نواهبم ومساعديهم وبنسبة مئوية بمع  اعداد املديرين  متثيل  تقارب يف    يتبني
املوظفني كلما اجتهنا    حيث يزيد عدد  املتعارف عليه يف مؤسسات القطاع العام  تعكس التسلسل اهلرمي

   .اىل قاعدة اهلرم التنظيمي وتقل هذه النسبة كلما ارتفعنا حنو قمة اهلرم التنظيمي 
 

 املؤهل العلمي  .5

 للمؤهل العلمي   عينة الدراسة وفقاا افراد  ( توزيع  8جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار املؤهل العلمي 

 3 %15.7 328 اثنوية عامة فأقل  
 2 %22.4 466 دبلوم متوسط 

 1 %45.9 958 بكالوريوس 
 4 %10.8 225 ماجستري 

 6 %2.5 53 دكتوراه 
 5 %2.6 55 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
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)اجلدول    اظهر يقارب    (8رقم  ما  ان  الدراسة، حيث  عينة  ابلنسبة الفراد  التعليم  مستوايت  ارتفاع 
 ( العينة  يقارب  45.9نصف  ما  ان  حني  يف  )البكالوريوس(،  االوىل  اجلامعية  الشهادة  حيملون   )%

والدكتورا13.3 املاجستري  يقارب  ه% منهم حيملون درجيت  ما  ان  املقابل نالحظ  % من 15.7، ويف 
العام    نتيجةوميكن تفسري  علمي اثنوي او أقل.  العينة لديهم مؤهل   التعليم يف القطاع  ارتفاع مستوايت 

الوظائف حسب  التوظيف الغلبية  البكالوريوس من شروط  املوظف على درجة  ان حصول  اىل  األردين 
املدنية  اخلدمة  االوىل  نظام  الفئة  الوظيفية  وخاصة  الفئات  بعض  وجود  مع  االدارية  ،  املستوايت  يف 

 سواء كان أكادميي او مهين.  أقل اليت تتطلب مستوايت تعليم التنفيذية او  ليةالتشغي
 

 طبيعة العمل  .6

 لطبيعة العمل   عينة الدراسة وفقاا   افراد  ( توزيع9جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار طبيعة العمل 

 1 %52.5 1094 اداري 
 2 %37.5 783 فين 

 4 %3.9 82 قانوين 
 3 %6.0 126 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
 

مئان    (9)يبني اجلدول رقم   وبنسبة  ادارية  يعملون يف وظائف  العينة  بلغت  نصف  %، ويف 52.5وية 
الفنية  املقابل جاءت  الوظائف  املثال  مشلتاليت  و   %  37.5    نسبة    ، املهندس، واحملاسب)  على سبيل 

  % 3.9يف حني بلغت نسبة من يشغلون وظائف قانونية    ....اخل(، واحمللل املايل، والصيدالين، والطبيب،
انه مل جييب   اىل  بلغت    126وجتدر االشارة  وبنسبة مئوية  وتعكس هذه  السؤال.  هذا  % على  6فردا 

 . وتنوعها يف القطاع العام األردينالنتيجة الواقع الفعلي لتوزيع عينة الدراسة، ابالضافة اىل توزيع الوظائف 
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 مكان السكن  .7

 ملكان السكن   عينة الدراسة وفقاا افراد  ( توزيع  10جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار مكان السكن 

 1 %60.7 1265 مدينة 
 2 %32.6 679 ريف/ قرية 

 4 %3.0 63 ابدية 
 5 %0.7 14 خميم

 3 %3.1 64 ال يوجد اجابة 
  %100 2085 اجملموع  

 

وبنسة   ،غلبية عينة الدارسة ينتمون او يسكنون يف املدينةأان  (10) اظهر التحليل من خالل اجلدول رقم
بلغت   او60.7مئوية  الريفي  االنتماء  او ذوي  الريفية  املناطق  القاطنون يف  املوظفون  يليها  القروي    %، 

العديد من املدلوالت منها تركز الوظائف احلكومية ودوائرها   النتيجة وهلذه  %.32.6وبنسبة مئوية بلغت 
احملافظات،   او  املدن  مراكز  ال  وتغرييف  من  واهلجرات  العيش  املدينةطبيعة  اىل  املوظف   ريف  يسكن  اذ 

بشكل عام ابلقرب من مكان عمله لكثري من االسباب امهها تقليل كلفة النقل وتقليل الوقت املستغرق 
 سة ينتمون اىل البادية. % من عينة الدار 3ان   تبني . واخرياً لوصول اىل العملل

 تصنيف املوظف  .8

 لتصنيف املوظف   عينة الدراسة وفقاا   افراد  ( توزيع11جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار تصنيف املوظف 

 1 %79.8 1663 موظف دائم 
 2 %15.6 326 موظف بعقد 

 4 %1.8 38 أخرى 
 3 %2.8 58 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
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%، يف  79.8الدائمني وبنسبة مئوية بلغت اغلبية عينة الدراسة من املوظفني أن  (11) رقم اجلدول يشري
ان   بعقود15.6حني  مياومة1.8، و  % منهم  او عمال  اعتماد   ،% منهم مستخدمني  وهذا يعكس 

العام على موظفني دائمني مما   الوظيفي  حيسن من مستوايت القطاع  ومبا يسهم يف استمرارية    االستقرار 
جهود احلكومة اىل شراء خدمات   ه النتيجةذه الوقت تعكس وبنفس االعمال وتقدمي اخلدمات احلكومية

(Outsourcing) .لبعض الوظائف املتخصصة   

 الراتب الشهري  .9

 للراتب الشهري  عينة الدراسة وفقاا   افراد  ( توزيع12جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار الراتب الشهري 

 3 %12.0 251 دينار فأقل  300
 1 %50.1 1045 دينار  301-500
 2 %23.5 490 دينار  501-700
 4 %8.8 184 دينار  701-900

 5 %4.1 86 دينار   900أكثر من 
 6 %2.8 29 ال يوجد اجابة 

  %100 2085 اجملموع  
 

% ترتاوح رواتبهم  50.1الدراسة    عينةان ما يقارب نصف    يتبني  (12)  رقممن خالل اجلدول  
دينار، وهذه النتيجة منطقية وتعكس الواقع الفعلي ومتوسط رواتب    500دينار اىل    301الشهرية من  

العام القطاع  اشرافية، كما  األردين  واجور موظفي  مواقع  بدون  املوظفني  العينة من  اغلبية  ان  ، ال سيما 
دينار وهذه قد تكون    700-501رية ترتاوح بني  % من العينة يتقاضون رواتب شه23.5الحظنا ان  

املكافأت    أواحلوافز    الرواتب أو  يف املؤسسات العامة او اهليئات املستقلة اليت لديها مرونة اكثر يف منح 
دينار    300% حيصلون على رواتب اقل من  12كما يتبني ان حوايل  مقارنة ابلوزارات والدوائر املركزية.  

النتي  هذه  ان  حيث  رقماردين  جدول  نتيجة  مع  تنسجم  حوايل    (8)  جة  ان  اشار  من  15الذي   %
 .  قلأاملبحوثني ميتلكون مؤهل علمي اثنوية ف
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 مكان العمل  .10

 ملكان العمل   عينة الدراسة وفقاا   افراد  ( توزيع13جدول رقم )
 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار مكان العمل  

 1 %31.8 662 وزارة 
 2 %27.3 570 دائرة مركزية  

 3 %24.8 517 مؤسسة عامة 
 7 %2.0 41 هيئة مستقلة  

 4 %9.6 201 بلدية 
 6 %2.2 45 أخرى

 5 %2.4 49 ال يوجد اجابة 
  %100 2085 اجملموع  

 

املركزية  اىل    ( 13)  مقر اجلدول    يشري والدوائر  الوزارات  الدراسة على  افراد عينة  توزيع  تقارب يف 
موظف وبنسبة مئوية    662واملؤسسات العامة، حيث بلغ عدد موظفي الوزارات املشاركني يف الدراسة  

%، يليها موظفي املؤسسات 27.3%، يليها موظفي الدوائر املركزية وبنسبة مئوية بلغت  31.8بلغت  
،  يف الدراسة  % من موظفي البلدايت 9.6%. وقد شارك ما نسبته  24.8وية بلغت  العامة وبنسبة مئ

للموظفني الفعلي  التوزيع  الكلية  النتيجة  الوحدات    وتعكس  األردين  التنظيميةحسب  العام  القطاع  ، يف 
  يف القطاع العام األردين. وانواعهاوتعكس هذه النتيجة مشولية الدراسة ومتثيلها ملعظم فئات املؤسسات 
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 لالجابة على جماالت الدراسة الرئيسية  اثنيا: التحليل الوصفي  
والنسب املئوية  التكرارات  لفقرات االستبيان، حيث مت استخراج    وصفياً   يتضمن هذا اجلزء حتليالً 

   هو موضح على النحو اآليت: كما لكل فقرة من الفقرات  

 ستوى ممارسة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين  وال: م أ

مستوى ممارسة متوسط للواسطة واحملسوبية يف القطاع   هناكن  أ  (14)   رقم  الحظ من اجلدولي
بداللة األردين  والبالغ )  العام  الكلي  )  ( 3.03املتوسط احلسايب  بلغت  ان  %(61ونسبة مئوية  . وتبني 

جناز  ال  واحملسوبية  تشري اىل جلوء املواطنني اىل ممارسة الواسطةواليت  ة االوىل  جاءت يف املرتب  1الفقرة  رقم  
) معامالهت بلغ  ومبتوسط حسايب  احلكومية  الفقرة3.76م  هذه  على مضمون  وافق  يقارب    (، حيث  ما 
ويؤكد  90.7 العينة.  افراد  من  حسايب  %81  ومبتوسط  العينة  افراد  من  رقم    %3.69  ان   5للفقرة 

ظاهريت الواسطة واحملسوبية من األمور غري املقبولة، وقد تعكس هذه النتيجة مستوى الوعي لدى املوظف  
ويؤكد هذه النتيجة نسبة املمارسة  العام يف معرفة خطر الواسطة واحملسوبية على االدارة العامة ومؤسساهتا. 

رقم  75) للفقرة  الصد  %4(  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  من  العام  املوظف  بتهرب  تتعلق  ائهم  قواليت 
 ومعارفهم.  
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 ( 2085)ن=  ممارسة الواسطة واحملسوبية جمالعلى  املبحوثني( اجاابت 14جدول رقم )
 املتوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقـــــــــــــــــــــــــــــــ ت

 احلساب 
مستوى   النسبة املئوية الجاابت افراد العينة % 

 أبدا  اندرا  احياان  غالبا  دائما  املمارسة 
معامالهتم   1 إلجناز  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  إىل  املواطنون  يلجأ 

 احلكومية. 
 عالية  3.7 5.6 27.3 37.9 25.5 3.76

يرفض املوظفون طلبات الواسطة ملعارفهم واقرابئهم الجناز معامالت  2
 خمالفة. 

 متوسطة  12.3 21.2 31.2 21.0 14.3 3.04

التوسط يف معاملة ختص أحد  تعتذر بعدم االستجابة إن طلب منك   3
 معارفك. 

3.22 
17.1 24.2 32.9 15.4 10.4 

 متوسطة 

 متوسطة  10.2 14.1 29.9 24.4 21.5 3.33 أهترب من التوسط ألصدقائي ومعاريف ألي معاملة.  4
 عالية  11.4 7.6 20.2 22.5 38.3 3.69 تعترب الواسطة واحملسوبية من االمور غري املقبولة.  5
الرسوم  6 يدفعوا  أن  دون  ومعاريف  أقاريب  معامالت  إجناز  ُأحاول 

 املستحقة. 
81.7 

7.1 7.1 10.3 7.8 67.6 
 متدنية 

املتعاملني   7 املراجعني/  دور  متجاوزاً  ومعاريف  أقاريب  معامالت  أجنز 
 اآلخرين. 

2.15 
7.0 9.5 19.1 19.9 44.5 

 متدنية 

 متدنية  40.0 22.6 20.4 9.0 8.0 2.22 اترك مكتيب للتوسط ألقاريب ومعاريف إلجناز معامالهتم.   8
 متوسطة  22.3 15.1 31.5 18.0 13.2 2.85 أشعر ابإلحراج إذا مل أتوسط ألقاريب ومعاريف إلجناز معامالهتم.  9

 متوسطة  19.9 22.5 28.5 17.9 11.2 2.78 أقوم ابالتصال بزمالئي لتسريع معامالت أقاريب ومعاريف.   10
 متدنية  49.7 17.0 16.3 9.4 7.6 2.08 أقوم إبجناز معامالت أقاريب ومعاريف دون حضورهم.  11

 متوسطة   3.03 ككل   ممارسة الواسطة واحملسوبية ككل يف القطاع العام األردين 
 

رقم الفقرة  جاءت  االخرية  املرتبة  على6)  ويف  تنص  واليت  أقاريب     (  معامالت  اجناز  "أحاول 
بلغ )  الرسوم املستحقة" ومبتوسط حسايب  ان يدفعوا  السبب اىل وجود  1.78ومعاريف دون  يعود  ( وقد 

حموسبة يصعب العبث هبا او وجود ادوات رقابية حتول دون ذلك. وابلرغم من هذه   حماسبية وماليةانظمة  
واحمل الواسطة  ملمارسة  للرفض  االجيابية  حوايل  النتيجة  اشار  فقد  اقارهبم %  14سوبية  اعفاء  سعيهم 

وقد يكون من خالل طرق ملتوية تعتمد    من الرسوم الجناز معامالهتم يف القطاع العام االردينومعارفهم  
التقدير او التخمني كما هو احلال يف بعض الرسوم او الضرائب املفروضة مثل املسقفات، ختمني  على 

 ...اخل.   ، بعض خمالفات السريالبضائع
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 وبية يف القطاع العام األردين س سباب ودوافع ممارسة الواسطة واحملأاثنياا: 
 ( 2085)ن=  أسباب ودوافع ممارسة الواسطة واحملسوبية  على جمالملبحوثني اجاابت   (15جدول رقم ) 

 
 ت

 
 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

املتوسط  
 احلساب 

مستوى   النسبة املئوية الجاابت افراد العينة % 
مهم  املوافقة 

 جدا 
متوسط  مهم

 االمهية 
غري 
 مهم

غري مهم 
 مطلقا

بسبب   1 واحملسوبية  الواسطة  املوظفون  ميارس 
 ضعف الرقابة الداخلية ابملؤسسة.  

3.27 20.2 28.2 25.1 11.4 15.1 
 متوسطة 

يف  2 الشفافية  غياب  بسبب  املوظفون  يتوسط 
 اجراءات او عمليات املؤسسة. 

3.26 18.1 29.6 26.1 12.1 14.0 
 متوسطة 

الضغط   3 نتيجة  ابلتوسط  املوظفون  يقوم 
 االجتماعي من األقارب واملعارف. 

 متوسطة  6.9 9.3 25.7 33.1 25.0 3.60

ضعف  4 بسبب  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  يتم 
 الوازع الديين لدى املوظفني. 

 متوسطة  12.9 12.9 25.0 27.1 22.1 3.32

تطبيق  5 لضعف  واحملسوبية  الواسطة  مُتارس 
 العقوابت التأديبية. 

 متوسطة  11.7 9.1 24.0 29.6 25.7 3.48

تزداد الواسطة واحملسوبية بسبب ضعف املساءلة  6
 10.0 8.1 20.9 30.6 30.4 3.63 واحملاسبة.  

 متوسطة 

تغاضي  7 بسبب  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  يتم 
 11.3 10.3 24.7 28.9 24.7 3.46 املديرين عن معاقبة املخالفني. 

 متوسطة 

الفساد  8 مكافحة  تشريعات  حتديث  عدم  ان 
 7.3 6.5 18.8 30.5 37.0 3.83 والواسطة يساعد على تفشيها. 

 عالية 

ان غياب العدالة يف اجملتمع من االسباب املؤدية  9
 لظاهريت الواسطة واحملسوبية.  

4.08 49.0 24.8 16.1 5.6 4.5 
 عالية 

اسباب   10 من  والبطالة  الفقر  ظاهريت  تفشي 
 الواسطة واحملسوبية. 

3.85 38.4 28.3 19.8 7.0 6.5 
 عالية 

من   11 املوظفني   لدى  واإلنتاج  العمل  قيم  تراجع 
 أسباب الواسطة واحملسوبية.  

3.62 28.8 29.0 25.0 9.6 7.6 
 متوسطة 

يف  12 بفاعلية  االلكرتونية  احلكومة  استخدام  عدم 
 اجناز املعامالت يزيد من الواسطة واحملسوبية. 

3.80 34.3 30.6 21.8 7.3 6.0 
 عالية 

عدم  13 نتيجة  واحملسوبية  للواسطة  الناس  يلجأ 
 ثقتهم حبصوهلم على حقوقهم ابلطرق الرمسية.  

4.01 41.9 30.2 18.8 5.0 4.1 
 عالية 

يطلب الناس الواسطة رغبة منهم ابحلصول على   14
 منافع ليست هلم. 

 عالية  8.1 12.5 30.6 27.5 21.3 3.41
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اخلدمات   15 خمتلف  على  الطلب  احلكومية  زايدة 
 تعد من اسباب الواسطة. 

3.48 21.0 31.1 30.6 9.4 8.0 
 متوسطة 

يف   واملسحوبية  الواسطة  ممارسة  ودوافع  أسباب 
 ككل  القطاع العام األردين

3.61  
 متوسطة 

 

تقارب يف االسباب والدوافع ملمارسة الواسطة واحملسوبية    هناكان  (  15يتبني من اجلدول رقم )
وتراوحت بني    ، 4.08اىل    3.26يف القطاع العام األردين، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني  

سباب والدوافع من وجهة نظر الدرجة املتوسطة والعالية من االمهية حسب مقياس الدراسة. أما أكثر األ
فافراد   الدراسة  اجملتمععينة  يف  العدالة  غياب  )  كان  رقم  الفقرة  يف  ورد  بلغ (  9كما  حسايب  ومبتوسط 

يعين(،  4.08) يقارب    ةوافق م  مما  السبب 90ما  هذا  على  الواسطة   %  ممارسة  يف  الفاعل  ودوره 
االردين القطاع  ويرى  واحملسوبية يف  يقارب  كذلك  .  الثقة حبصول 90ما  ان عدم  الدراسة  عينة  % من 

على حق واحملسوبية  املواطن  الواسطة  ظاهريت  انتشار  اىل  املؤدية  االسباب  من  بلغ  وقه  حسايب  ومبتوسط 
الدراسة على ان الفقر  افراد عينة  % من  87ويؤكد ما يقارب  (،  13( كما ورد يف الفقرة رقم ) 4.01)

للفقرة   (3.85للواسطة واحملسوبية ومبتوسط حسايب بلغ )ملمارسة  املؤدية    املهمة و   والبطالة من االسباب 
االسباب  10رقم   اقل  أما  نظر    ممارسة  على  أتثرياً .  وجهة  من  واحملسوبية  فكانت الواسطة  املبحوثني 

وغياب الشفافية يف جهة العمل سواء يف  ضعف الرقابة الداخلية  واللتان تركزان على    2و    1للفقرتني رقم  
على التوايل.    3.27و    3.26   بلغ  ومبتوسط حسايبالوزارات او الدوائر املركزية او اهليئات او البلدايت  

% من 76كون هاذين السببني مها األدىن حسب اجاابت املبحوثني اال أن ما يقارب    وعلى الرغم من
 العينة اشاروا اىل أمهيته كسبب مهم يف ممارسة الواسطة واحملسوبية يف االجهزة احلكومية األردنية. 

 ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين احللول واملقرتحات العملية للحد من اثلثاا: 

بني افراد عينة الدراسة على املقرتحات   ل  اتفاق عاعلى وجود    ( 16)  تدل النتائج يف اجلدول رقم
، فقد بلغ املتوسط احلسايب  واحللول املقدمة للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين
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تعزيز  "، و"تسريع اجناز املعامالت واحرتام الدورويعتقد افراد عينة الدراسة ان "  (. 4.36لكافة الفقرات )
امل الديين لدى  واملديرين على حد سواءالوازع  وانظمتها  "، و "وظفني  االلكرتونية  تطبيق احلكومة  تفعيل 

"، و"تفعيل الربط اإللكرتوين إلجناز اخلدمات احلكومية بني الدوائر  إلجناز املعامالت/ اخلدمات احلكومية
الناجحة   احللول  من  العالقة"،  ذات  ظاهريت  بشكل كبري  واملؤسسات  تفشي  من  الواسطة للتقليل 

 ( بلغ  حسايب  ومبتوسط  التوايل4.50،  4.53،  4.71واحملسوبية  على  احلكومة    .(  توجه  يعزز  وهذا 
الواسطة  ظاهريت  تفشي  من  احلد  يف  البارز  ودورها  االلكرتونية  احلكومة  تطبقيات  تبين  اىل  الرامي 

يرين فيعد من احللول الناجعة  واحملسوبية. اما الوازع الديين وتفعيل مبدأ الرقابة الذايت لدى املوظفني واملد
 .  ممارسة الواسطة واحملسوبية كما اشار املبحوثونللحد من 

 ( 2085)ن=  احللول واملقرتحات العملية للحد من الواسطة واحملسوبية  جمالعلى  حوثنيبامل( اجاابت  16جدول رقم ) 

 
 ت

 
 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

املتوسط  
 احلساب 

مستوى   النسبة املئوية الجاابت افراد العينة % 
مهم  االمهية 

 جدا 
متوسط  مهم

 االمهية 
غري 
 مهم

غري 
مهم 
 مطلقا

 عالية  5. 8. 4.3 16.5 77.9 4.71 تسريع اجناز املعامالت واحرتام الدور.  1
 عالية  1.0 1.9 9.4 26.4 61.3 4.45 تفعيل العقوابت وتشديدها ملن ميارس الواسطة واحملسوبية.  2

املعامالت/   3 إلجناز  وانظمتها  االلكرتونية  احلكومة  تطبيق  تفعيل 
 اخلدمات احلكومية. 

 عالية  8. 1.3 9.3 24.3 64.3 4.50

 عالية  8. 2.4 10.3 29.9 56.6 4.39 تفعيل ادوات وقنوات الرقابة الداخلية على املوظفني. 4

للواسطة  5 السلبية  اآلاثر  عن  للموظفني  توعوية  محالت  عقد 
 واحملسوبية. 

4.25 51.7 28.0 15.0 3.7 1.6 
 عالية 

يف   6 للموظفني  متخصصة  تدريبية  دورات  الواسطة عقد  مكافحة 
 واحملسوبية ولتفعيل منظومة النزاهة. 

4.22 49.4 30.0 15.3 3.6 1.6 
 عالية 

 عالية  4.1 7.5 16.8 24.7 46.8 4.03 مكافأة املوظفني املبلغني عن حاالت الواسطة واحملسوبية.  7

حاالت  8 عن  مبعلومات  يديل  ملن  والوظيفية  القانونية  احلماية  أتمني 
 واحملسوبية. الواسطة 

4.25 54.1 25.7 13.4 4.8 2.1 
 عالية 

الواسطة   9 املتعاملني واجملتمع حول ظاهريت   / املراجعني  تثقيف وتوعية 
 واحملسوبية. 

4.28 52.3 30.1 12.9 3.1 1.6 
 عالية 

إىل  10 تفضي  ممارسات  الية  جتنبا  للموظف  املايل  الوضع   عالية  7. 2.0 9.9 18.1 69.4 4.53حتسني 
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 استغالل املوقع الوظيفي. 
اشكال  11 حماربة كافة  يف  املوظفني  دور  لتعزيز  أخالقي  ميثاق  إجياد 

 1.1 2.6 12.4 28.9 55.0 4.34 الواسطة واحملسوبية. 
 عالية 

 عالية  1.4 2.7 11.0 28.7 56.2 4.36 احلسنة من الزمالء واإلدارة لرتسيخ قيم النزاهة واملواطنة. إجياد القدوة  12

 عالية  1.1 3.5 9.8 26.9 58.8 4.39 تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية بني املوظفني.  13

 عالية  1.9 2.8 11.7 29.2 54.5 4.32 التعاون مع االجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.  14

 عالية  1.3 2.6 8.3 22.6 65.1 4.48 تعزيز الوازع الديين لدى املوظفني واملديرين على حد سواء.  15

الواسطة  16 ميارس  ملن  الوظيفية  واالمتيازات  الرتقية  من  احلرمان 
 واحملسوبية. 

4.28 54.2 27.1 13.5 3.3 1.9 
 عالية 

الواسطة   17 ميارسون  الذين  املوظفني  من  الصالحيات  بعض  سحب 
 واحملسوبية. 

4.36 58.7 25.1 11.8 2.8 1.7 
 عالية 

املناهج  18 النزاهة ضمن  الفساد وترسيخ قيم  دمج موضوعات مكافحة 
 املدرسية واجلامعية. 

 عالية  1.4 2.7 13.4 29.6 52.9 4.30

 عالية  1.7 3.1 13.0 28.3 53.8 4.29 تفعيل دور وسائل االعالم يف الكشف عن الواسطة واحملسوبية.   19

مكافحة   20 يف  الدين  ورجال  املساجد  وخطباء  الوعاظ  دور  تفعيل 
 الواسطة واحملسوبية. 

4.32 56.1 26.4 12.5 3.2 1.8 
 عالية 

الدوائر  21 بني  احلكومية  اخلدمات  إلجناز  اإللكرتوين  الربط  تفعيل 
 واملؤسسات ذات العالقة. 

4.50 65.2 23.5 8.8 1.3 1.2 
 عالية 

يف  واحملسوبية  الواسطة  ظاهريت  من  للحد  العملية  واملقرتحات  احللول 
 ككل  القطاع العام األردين

4.36      
 عالية 

 

 وفقا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية   بحوثنياالحصائية يف اجاابت املحتليل الفروقات رابعاا: 

الدراسةافراد  جاابت  إل  هذا اجلزء حتليالً   يتضمن الواسطة واحملس   عينة  وبية،  على مستوى ممارسة 
الواسطة واحملسوبية يف  واسباب ودوافع الواسطة واحملسوبية، واحللول واملقرتحات العملية للحد من ظاهريت  

تبعاً  األردين  العام  )اجلنس،    القطاع  مشلت  واليت  والوظيفية  الشخصية  سنوات و العمر،  و ملتغرياهتم  عدد 
لتلك   مكان السكن، وطبيعة العمل ...اخل(. وفيما يلي بياانً و مكان العمل،  و   املسمى الوظيفي، و   اخلدمة،
  ( F( أو )Tابستخدام اختبار )  ( One Way  ANOVA) وذلك ابجراء حتليل التباين األحادي    النتائج 

  يف اجتاهات املبحوثني (  α≤0.05)عند مستوى الداللة    ذات داللة إحصائية   اً ملعرفة إذا ما كان هناك فروق
  البعدية   للمقارانت   (Shceffe)  شيفيه  إختبارو   ،والوظيفية  الشخصية  متغرياهتمل  تبعاً   الدراسة  بعادملمارسة أ
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وسيتم   .الفروقات   تلك   ملعرفة لصاحل اي الفئات كانت  إحصائية  داللة  ذات   فروق  هناك  كان   إذا  حال  يف
   يف اجتاهات املبحوثني حنو ابعاد الدراسة فروقاً شتها للمتغريات اليت أظهرت قالرتكيز يف عرض النتائج ومنا

 كما هو موضح على النحو اآليت:  

 :اجلنس تغري م حسب االحصائية الفروقات -1

يف اجتاهات    (α≤0.05)الداللة  عند مستوى    احصائية  روقات ف  وجود(  17)  رقم  اجلدول  يظهر
واحملسوبية    الواسطة   ممارسة   يف  املبحوثني  من  واالانث   الذكور حيث  االردين  العام  القطاع  يفوالواسطة   ،

  بدرجة   واحملسوبية  للواسطة  ممارسة  وجود  يروا  الذكور  ن أ  النتائج  اظهرت   حيث  .( 3.47)بلغت قيم ت  
متوسطة    التوايل  على  2.97  و  3.06  احلسابية  املتوسطات   بلغت  حيث  ،انث إلا  من  علىأ وبدرجة 

  الذكوري   طابعال  عليها  يغلب  االردين  اجملتمع  ثقافة  ان   اىل   ذلك   سبب  يعزى  وقد  حسب مقياس الدراسة. 
  تكون   االجتماعية   العالقات   نأ  ىلإ  ابالضافة   ،املرأة  أكثر من    واحملسوبيةملمارسة الواسطة    وامليل  واجلرأة

  حنو   واالانث   الذكور  بني  احصائية  داللة  ذات   فروقات   يأ  وجود  يتبني  ومل.  الذكور  لدىقوة وممارسة    اكثر
الواسطة واحملسوبية، واحل للحد من ممارسة ذلك  اسباب ودوافع  العملية  واملقرتحات  التحليل   ني ب  اذ لول 

، مما يعين اجتاهات متشاهبة  كبري  بشكل  متطابقة  واالانث   للذكور  احلسابية  املتوسطات   قيم  ان  االحصائي
 هاتني الظاهرتني بشكل عام.  حنو 
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 ( 2085للمبحوثني )ن=  والوظيفية الشخصية  متغريات ل ل الفروقات االحصائية حنو جماالت الدراسة تبعاا   (17)   رقم  جدول

  الدراسة  جماالت       
 ممارسة الواسطة واحملسوبية 

 
سباب ودوافع الواسطة  أ

 واحملسوبية 

 
احللول واملقرتحات للحد من  

  الشخصية  املتغريات ظاهريت الواسطة واحملسوبية 
 والوظيفية 

 .517 .286 *3.47 اجلنس  
 .488 *6.48 *18.0 سنوات اخلدمة 

 .703 2.43 *3.53 العمر 
 .395 *3.18 *4.62 املسمى الوظيفي 

 .667 *9.28 *3.18 املؤهل العلمي 
 *5.10 *4.72 *3.37 طبيعة العمل 

 .392 *4.67 *12.13 مكان السكن 
 .378 .915 *7.69 تصنيف املوظف 
 1.66 1.34 1.13 الراتب الشهري 

 1.51 *6.63 *3.59 مكان العمل 
 *4.51 *9.23 1.19 االقليم

 ( α≤0.05عند مستوى الداللة )ف دالة احصائياً  /*قيمة ت       

  :اخلدمة سنوات عدد متغري  حسب الفروقات حتليل -2

ا التحليل  نتائج  )إلتشري  رقم  اجلدول    احصائية   داللة  ذات   فروقات   وجود   اىل(  17حصائي يف 
  القطاع  يف  ودوافعها  سباهباأجمال    و  واحملسوبية  الواسطةممارسة    جمال  يف  ( α≤0.05)الداللة  عند مستوى  

ابلفئات    ( سنوات 10-6)  الفئة  ولصاحل  اخلدمة  سنوات   لعدد  تعزى  األردين  العام يف    األخرى مقارنة 
بشكل  يلحظو .  ( على التوايل3.77( و ) 3.21للمجالني )حيث بلغت قيمة وسطها احلسايب    ،اجملالني

أن    اخلدمة   فئات   من  أكثر  واحملسوبية  للواسطة  ممارسة   وجود   يروا  أقل  خدمة  سنوات   لديهم   منعام 
  ويلفت   غريب  مرأ  الفئة  هذه  لدى  واحملسوبية  الواسطة  مظاهر  رؤية  ان  اىل  ذلك   يعزى  نأ  وميكن  ،األخرى
  . القدامى ملوظفنيمقارنة اب االردين العام القطاعيف  العمل يف حلداثتهم  نظراً  اكثربصورة  انتباههم
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 :العمر متغري  حسب الفروقات  حتليل -3 

  يروا   سنة  30  من  اقل  العمرية  الفئة  ذوي  من  املوظفني  نا  االحصائي  التحليل  نتائج  اظهرت 
مستوى    احصائياً   (3.08)  علىأ  بدرجة   واحملسوبية   الواسطة   ممارسة   رنة امق  ( α≤0.05)الداللة  عند 

 ممارسة   وجود  أقل  خدمة  سنوات   لديهم  منن  أ  يلحظ  حيث  املبحوثني  من  االخرى  العمرية  ابلفئات 
تفسريه ابلنسبة ألثر متغري   . وهذا ينسجم مع ما متاألخرى  اخلدمة  فئات   من  أكثر  واحملسوبية  للواسطة

  اكثر   انتباههم   ويلفت  غريب  مرأ  الفئة   هذه   لدى   واحملسوبية  الواسطة   مظاهر  رؤية  ن أب  عدد سنوات اخلدمة
ومل يتبني اي فروقات احصائية يف    .االردين  العام  القطاعيف    العمل  يف  حلداثتهم  نظراً   القدامى  املوظفني  من

اسباب ودوافع الواسطة واحملسوبية، واحللول واملقرتحات العملية للحد من ظاهريت  اجتاهات املبحوثني حنو  
  .الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين

  :الوظيفي املسمى متغري  حسب الفروقات حتليل -4

  ( α≤0.05)الداللة  عند مستوى    احصائية   داللة  ذات   فروقات   وجود  (17من اجلدول رقم )  تبنيي
الدراسة   عينة  أفراد  اجاابت    العام   القطاع  يف  ودوافعها  واسباهبا   واحملسوبية  الواسطةممارسة    جمايل  يفيف 

التحليل االحصائيالوظيفي  املسمى  ملتغري  تعزى  األردين    ( Shceffe)  شيفيه  إختبارمن خالل    . واظهر 
الفروقات كانتأ )  ( موظف)  الوظيفية  الفئات   بني  ن    ، ( مدير  انئب/مدير  مساعد)  و   (قسم  رئيسو 

  بدرجة ( 3.22)  واحملسوبية  للواسطة  ممارسة  وجود  يروا حيث اهنم( مدير  انئب/ مدير  مساعد)  فئة  ولصاحل
  مارسة مل  واالسباب   للدوافع  اجتاهاهتم ابلنسبة  وكذلك   املبحوثنيالفئات الوظيفية من    من  غريهم  من  علىأ

  لديهم   عادة   العليا  الوظيفية  املستوايت   ذوي  ن أ  اىل  ذلك   سبب  يعزى  وقد  (. 3.76)   واحملسوبية  للواسطة
وكذلك احلكومية  الدائرة  معامالت كافة    اجناز  على  واطالع  املام يقوم    غالباً   ،    التوسط  يف  وناملراجعما 

ك مما جيعلهم يروا وجود  بذل   القيام   املوظف  رفض  حال يف  معامالهتم  الجناز يف الدائرة    القرار   متخذي  لدى
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أ ملمارسةمستوى  واالسباب  الدوافع  أبهم  لديهم  واملعرفة  الدراية  زايدة  مع  واحملسوبية  الواسطة  من    على 
 الواسطة واحملسوبية.  

  :العلمي املؤهل متغري  حسب الفروقات حتليل -5

 حنو   املبحوثني  اجتاهات   يف  احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجود  حليل االحصائيتائج التاظهرت ن
  األردين  العام  القطاع  يف  ذلك   ممارسة  ودوافع  اسباب   حنو  اجتاهاهتميف    كذلك و   واحملسوبية   الواسطة  ممارسة 
) حيث    العلمي  املؤهل  ملتغري  تعزى ف  قيمة  )3.18كانت  و  مستوى    اً احصائي  لة اد(  9.28(  عند 

  املستوايت   ذوي  من  املستجيبني  أن   (Shceffe)  شيفيه   إختبار ابستخدام    وتبني.  ( α≤0.05)الداللة  
  وقد .  االدىن  العلمية  املؤهالت   من  نظرائهم  من  علىأ  واحملسوبية  للواسطة  ممارسة  وجود  يروا  العالية  العلمية

  مما   االشرافيةو   القيادية  ابلوظائف  يقوموا  من  هم  االغلب  على  العالية  املؤهالت   ذوي  أن  اىل  ذلك   يعزى
  الواسطة   ودوافع  سباب أب  معرفتهم  وكذلك   واحملسوبية  الواسطةممارسة    جوانب  كافة  معرفة  فرصة  مينحهم

 .يف دوائرهم واحملسوبية

  ل:العم طبيعة متغري  حسب الفروقات حتليل -6

اىل النتائج    ممارسة   حول  الدراسة  عينة  اجاابت   يف  احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجود   دلت 
 ملتغري  تعزى  األردين  العام  القطاع  يف  واملقرتحات   احللول  وكذلك   والدوافع  واالسباب   واحملسوبية  الواسطة

 يعزى وقد. االخرى الوظائف بباقي مقارنة الواسطة  مارسةمل  (3.19) "القانوين" فئة ولصاحل العمل طبيعة
 الجراءات   الناظمة   ابلتشريعات   كبري  بشكل  وإملام  درايه   لديه  القانوين  االختصاص  ذو  املوظف  أن  ذلك 

 . واحملسوبية مما يعطيه صورة اوضح عن ممارسة الواسطة العمل يف الزمالء بباقي مقارنة دائرة كل  يف العمل

  لطبيعة  تعزى  احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجود  تبني  الواسطة  واسباب   بدوافع  يتعلق  فيما  اما
  أن   ذلك   يف  السبب  يعزى  قدو   .االخرى  الوظائف  بباقي  مقارنة  (3.67)  " املايل"  فئة  ولصاحل  العمل
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  اجناز  خالل  مالية  خصومات   او  اعفاءات   على  احلصول  اىل  يهدفون  اسطةو ال  ميارسون  الذين  من  الكثري
م اسباب ممارسة  همن ا، وابلتايل يرى من يعمل يف املهام املالية ان هذه الدوافع هي  احلكومية  معامالهتم

  داللة   ذات   فروقات   وجود  تبنيو   الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام االردين مقارنة بغريهم من املوظفني.
  الواسطة  ظاهريت  من  للحد  العملية  واملقرتحات   ابحللول  يتعلق  فيما  الدراسة  عينة   اجاابت   يف  احصائية

  قد و   ، األخرى  الوظائف  بباقي  مقارنة  (4.40)  " االداري"  فئة  ولصاحل  العمل  لطبيعة  تعزى  واحملسوبية
  مما   حكومية   معاملة  اي  المتام  االجراءات   بكافة  يقوم  من  هو   عادة   االداري  املوظف  أن   ذلك سبب    يعزى
 .احلكومية املعامالت  اجناز لتسريع واملقرتحات  احللول بكافة ةدرايعلى  يكون

 : السكن مكان متغري  حسب الفروقات حتليل -7

عند    احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجودواعتمادا على قمية  )ف(    (  17)  تبني من اجلدول رقم
 يف  لذلك   والدوافع  واالسباب   واحملسوبية   الواسطة  ملمارسة  الدراسة   عينة  افراد  الجاابت   ( α≤0.05)مستوى  

  البادية  سكان من املبحوثني أن  (Shceffe) شيفيه إختبار  ودل .السكن ملكان  تعزى األردين العام القطاع
  او   املدينة   يف  يسكنون   ممكن  نظرائهم  من  اكثر   ( 3.40)  االردين  العام  القطاعيف    للواسطة  ممارسة   يروا

  البادية   يف  يسكنون   ممن  العام  القطاع  يف  يعملون  الذين  املوظفني  ان  ذلك   يعزى  وقد.  خميم  او   قرية/الريف
  والدوافع   ابالسباب   يتعلق  فيما  ماأ.  واحملسوبية  الواسطة  ملمارسة  قارهبمأ  من  عليهم   للضغط  عرضة  اكثر
 يسكنون  من  مع  مقارنة  عام  بشكل  والبادية  املخيمات   يف  يسكنون  من  لصاحل  احصائية  فروقات   فتبني

  اجتماعية   روابط  لديهم  يوجد   املناطق  تلك   يف   يسكنون  الذين  ان   ذلك   يعزى  وقد   ، قرية/والريف  ابملدينة 
املعامالت   واحملسوبية  الواسطة  ملمارسة  املوظفني  هؤالء  على  الضغط  زايدة  يف  تساهم  قد  قوية الجناز 

 احلكومية.
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  : فاملوظ  تصنيف حسب الفروقات حتليل -8

عند    احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجود   (17يف اجلدول )   ( ف)لقيم  اشار التحليل االحصائي  
  تبعا   األردين  العام  القطاع  يف   واحملسوبية  الواسطة   ممارسة  حنو   العينة   افراد  اجاابت   يف  ( α≤0.05)مستوى  

  وقد  .( 3.01)  الدائمني  املوظفني  مع  مقارنة (  3.10)  بعقد  املوظفني  ولصاحل  املوظف  تصنيف  ملتغري
  سلوكيات   يأ  مالحظة  يستطيع  ولذلك   معينة  ولفرتة  دائم  غري  موظف  هو  بعقد  املوظف  نأ  ذلك   يعزى

 لوجود  السلوك  هذا  ممارسة  على  اعتادوا  قد  الذين  الدائمني  ابملوظفني  مقارنة  واحملسوبية   الواسطة  ملمارسة 
  . لديهم غريب سلوك  أبنه انتباههم يسرتعي ال مما  يوميا عليهم ضغوط

 :الراتب متغري  حسب الفروقات حتليل -9

مستوى    احصائية  فروقات   اي  وجود  االحصائي  التحليلنتائج    تظهر  مل   يف   (α≤0.05)عند 
العالقة  الثالثة   الدراسة  جماالت   حنو  املبحوثني  اجتاهات   واحللول  والدوافع  واالسباب   ملمارسةاب   ذات 

االردين  واملقرتحات  العام  القطاع  يف  واحملسوبية  الشهري  للواسطة  الراتب  ملتغري  ان وفقا  يدل  وهذا   .
اجتاهات املبحوثني متقاربة حنو مستوايت ممارسة كل جمال من جماالت الدراسة وبغض النظر عن مستوى  

 الراتب الشهري. 

  :العمل مكان متغري  حسب الفروقات حتليل -10

االحصائي   التحليل  نتائج  مستوى    احصائية  داللة  ذات   فروقات   وجوداشارت    يف   (α≤0.05)عند 
  األردين   العام  القطاع  يف  والدوافع  واالسباب   واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  حنو  الدراسة   عينة  افراد  اجاابت 

  هناك   ان   يروا   عام  بشكل املستقلة  اهليئات   يف  يعملون  الذين   املوظفني  ان   تبنيو   . العمل  مكان   ملتغري  تعزى
)  دوافعالو   السباب ول  (3.10) واحملسوبية  للواسطة  ممارسة   يف   املوظفني  من  علىابدرجة    (3.82لذلك 

  املستقلة   اهليئات   تلك   ان  ذلك  سبب  يعزى  وقد.  والوزارات   املركزية  الدوائر  مثل  االخرى  احلكومية  اجلهات 
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وعدم وجود رقابة صارمة من    هبا  خاصة  انظمة   وتشريعات   انظمة   ووجود  واداري  مايل  ابستقالل  تتمتع
  الواسطة  ملمارسة مناسبة بيئة اجياد على يساعد قد االدارة املركزية كما هو احلال يف الوزارات املركزية، وهذا

 .املركزية والدوائر ابلوزارات  مقارنة  يف تلك اهليئات  ودوافعها واحملسوبية

  )احملافظات(: االقليم متغري  حسب الفروقات حتليل -11

احصائية    االحصائي  التحليل  نتائج   اظهرت  فروقاً  مستوى  وجود  أبن   ( α≤0.05)عند    وذلك 
  جداً   كبري   دور  هلايف الدراسة    املذكورة   والدوافع  االسباب   ان   يروا  (3.73)  اجلنوب   اقليم  من  املستجيبني

. والوسط  الشمال  اقليم  من  املستجيبني  بباقي  مقارنة  رديناأل  العام  القطاع  يف  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  يف
  االقتصادية  التنمية   مشاريع  توزيع  يف  العدالة  مستوى  تدين  يروا  اجلنوب   سكان  ان  ذلك   سبب  يعزى  وقد

  النتشار   اساسية   سباب أك  والبطالة  الفقر  من  عالية   مستوايت   وجود  وكذلك   ،التحتية   والبنية   واالجتماعية 
  املستجيبني   لصاحل  النتيجة  فجاءت   واملقرتحات   احللول  خيص  فيما  اما.  واحملسوبية  الواسطة  مظاهر  وتربير

 ان   ذلك   سبب  يعزى  وقد   .واجلنوب   الشمال  اقليم  من  بنظرائهم  مقارنة  (4.40)  الوسط  اقليم  من
عادة   العامة  التطوير  بعمليات   تقوماحلكومة    أ تبد  مث  ومن  العاصمة  يف   الوزارات   مراكز  يف  للخدمات 

 الربط   وتفعيل  االلكرتونية  احلكومة  تطبيقات   التحديثات   تلك   ومن  ،الحقاً   االقاليم  يقاب  يف  التطبيق
 ومقرتحات   كحلول  االقاليم  ابقي  اىل  مث  ومن  العاصمة  يف  احلكومية  واالجهزة  الوزارات   بني  االلكرتوين

   . واحملسوبية الواسطةللحد من ممارسة 

 حتليل االسئلة املفتوحة 

هبدف منح فرصة ألفراد عينة الدراسة لتقدمي أي فكرة أو التأكيد عليها بلغتهم وتعبريهم الذايت  
فقد   الدراسة،  لبياانت  مفتوحانتواثراًء  االستبيان سؤاالن  حول  األ  ، ضمن  الواسطة  أول  ودوافع  سباب 

.  ريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردينواحملسوبية والثاين حول احللول واملقرتحات للحد من ظاه
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االشار  أ  ةوجتدر  هذإىل  على  أجاب  املبحوثة من    اً مستجيب  (349)  نيالسؤال   يننه  الدراسة    عينة 
(2085 ) ،  ( بلغت  مئوية  حتليالً   (،%17وبنسة  يلي  االمه  وفيما  درجة  ترتيب  مع  السؤالني  ية  هلذين 

 .  املستجيبونلالجابة اليت قدمها 

 : أسباب ودوافع الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين السؤال املفتوح االول
 يف القطاع العام االردين  سباب ودوافع الواسطة واحملسوبية حتليل السؤال املفتوح االول أل(  18جدول رقم ) 

  النسبة املئوية التكرار   األسباب والدوافع  الرتتيب
 ( تقريباا )

 %14 49 تغليب الوالء العائلي والعشائري والضغط االجتماعي واملصاحل الشخصية  1
 %11 40 غياب العدالة يف تقدمي اخلدمات للمواطنني  2
 %11 38 بطء اجناز املعامالت وطول االجراءات والرتهل وتدين الشفافية  3
 %7 24 ضعف كفاءة اداء املوظف العام   4
 %7 23 الرئيسة للحصول على احلق وعدم القدرة على احلصول على ذلك ابلطرق الرمسيةالواسطة الوسيلة  5
 %6 22 للموظف العام الدوافع املادية  6
 %6 22 ضعف املساءلة واحملاسبة والرقابة املؤسسية الداخلية  7
 %6 21 واحملسوبية  تويل املناصب القيادية من ذوي الكفاءات املتدنية ومن خالل الواسطة  8
 %6 21 ترسخ ثقافة الواسطة يف اجملتمع  9

 %5 19 ضعف الوازع الديين واالخالقي   10
 %3 11 ضعف ثقة املواطن بنزاهة االجراءات واالدارة  11
 %3 11 وجود ثغرات قانونية وعدم حتديث التشريعات 12
 %3 11 تدين مستوى الرواتب للموظفني  13
 %3 10 اختاذ القرار واملزاجية من املوظف او املسؤول التفرد يف  14
 %2 6 امتتة االجراءات احلكومية  ضعف 15
 %2 6 ضعف العقوابت   16
 %2 5 ابالجراءات    املتعامل / املراجع جهل وعدم معرفة  17
 %1 4 عدم توعية املوظف خبطورة الواسطة واحملسوبية واثرها على اجملتمع  18
 %1 4 فاعلية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحمدودية صالحياهتا تدين  19
 %1 4 غياب اجلدية يف مكافحة الفساد  20
  3 املعامالت احلكومية   ارتفاع رسوم  21

 3 ضعف انتماء املوظف ملؤسسته   22 
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 % 1اقل من  3 ضعف الرقابة الذاتية   23
 3 الشللية يف العمل   24
 2 )املمارسني للواسطة( دوافع انتخابية من املوظفني  25
 1 خوف املوظف من التبليغ عن حاالت الواسطة  26

 

يف السؤال املفتوح تنسجم اىل    املستجيبوناليت قدمها    اىل أن األسباب   (18يشري اجلدول رقم )
يف القطاع العام مما يدل   واحملسوبيةاجابتهم على السؤال املغلق واملتعلق أبسباب الواسطة    معحد بعيد  

االجاابت.   مصداقية  أعلى  ثالثة  أكثر  تكرار أما  والعشائري   اً سباب  العائلي  الوالء  "تغليب  فكانت 
الصوامل أاحل  العامة"، حيث  املصلحة  السبب  شخصية على  بلغت بنسبة  و   مستجيباً   49كد هذا  مئوية 
السؤال  (% 14) هذا  على  اجاب  يف  ممن  العدالة  "غياب  التأثري  حيث  من  تليها  اخلدمات  تقدمي  ، 

السبب   للمواطنني"، حيث اكد هذا  بلغت )  مستجيباً   40احلكومية  من جمموع    (%11وبنسبة مئوية 
% على هذا  90  حيث وافق  سباب والدوافعوهذا ما اكدته نتائج التحليل االحصائي جملال األ  اجمليبني.
القطاع    السبب يف  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  يف  الفاعل  بلغ االردين  العام  ودوره  حسايب  ومبتوسط 

مالت وطول  وبية من حيث االمهية فكان "بطء اجناز املعااما السبب الثالث للواسطة واحملس  (.4.08)
هذا السبب وبنسبة مئوية    على  مستجيباً   38االجراءات والرتهل االداري وتدين الشفافية"، حيث أكد  

وقد اشارت نتائج التحليل االحصائي كذلك على هذا اجلانب حيث أكده ما     ، (% 11)   تقريباً   بلغت
 (. 3.27)  بلغ حسايب ومبتوسط% من املبحوثني 65يقارب 

وبية يف القطاع  س  الواسطة واحمل: احللول واملقرتحات العملية للحد من ظاهريتالسؤال املفتوح الثاين 
 العام االردين  

)  اجلدول  يشري أ  (  19رقم  ان  الواسطة   تكراراً   واملقرتحات   لولاحلكثر  اىل  ظاهريت  من  للحد 
األردين   العام  القطاع  يف  االلكرتوين  )  كانواحملسوبية  والربط  االلكرتونية  احلكومة  عملية و تطبيق  تفعيل 

% ممن اجابوا  10(، وبنسبة  يل ادوات الرقابة االلكرتونيةالدفع االلكرتوين وامتتة العمل ابالضافة اىل تفع
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السؤال. املقرتح ينسجم مع توجه احلكومة االردنية واجهزهتا  وهذ  على  ابلتحول حنو احلكومة  التنفيذية  ا 
هبدف   إااللكرتونية  اىل  املفضي  البشري  التدخل  الشاعة  تقليص  واحملسوبية  تقدمي  سيالواسطة  عند  ما 

الاخلدمات احلكومية.   القيادات االدارية من ذوي  اءة والفاعلية واالمانة واالخالق  فكأما مقرتح إختيار 
فالقيادة امللهمة  ممن أجابوا على هذا السؤال،  (  %9احلميدة فجاء يف املرتبة الثانية وبنسبة مئوية بلغت )

احلسنة   العالية  والقدوة  واالخالقية  املهنية  الكفاءة  االستقامة  دائماً ذات  على  والعدالة    حترص  واالمانة 
الفرص   أو  وتكافؤ  املواطنني  قبل  من  سواء  واحملسوبية  الواسطة  ممارسة  من  حيد  مما  دوائرهم  ادارة  يف 

األ حيث  من  الثالث  املقرتح  اما  أ  مهيةاملوظفني.  بكافة  احلوافز  تقدمي  يف  املفيتمثل  واملعنوية  شكاهلا  ادية 
حيث حصلت على تكرار    ،واحملسوبيةممارسة الواسطة  من الوقوع يف    يف القطاع العام  لتحصني املوظفني

 %( من املبحوثني الذين أجابوا على هذا السؤال.8)
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 ( حتليل السؤال املفتوح الثاين حللول ومقرتحات احلد من الواسطة واحملسوبية 19جدول رقم ) 
النسبة  التكرار احللول واملقرتحات الرتتيب 

 املئوية 
والكامريات  1 والربيد  العمل  وامتتة  االلكرتوين  الدفع  عملية  وتفعيل  االلكرتوين(  )الربط  االلكرتونية   احلكومة  تطبيق 

 )الرقابة االلكرتونية(.  
36 10% 

 %9 30 اختيار القيادات االدارية العليا من ذوي الكفاءة واالمانة واالخالق  2
 %8 27 ملمارسة الواسطة واحملسوبية )حتسني الوضع املايل للموظف(.  للموظفني منعاً مادية ومعنوية  تقدمي حوافز ومكافآت 3
 %6 22 توفري برامج تدريبية وتوعوية ذات عالقة ابحلد من الواسطة واحملسوبية )االعالم والوعاظ( 4
 %4 15 تعزيز الوازع الديين والقيم واالخالق احلميدة 5
 %4 15 اجياد موظفني اكفاء  6
 %3 11 اعداد قائمة ابمساء املمارسني والعقوابت اليت اختذت حبقهم ونشرها بعد ثبوت ذلك قضائيا )دور وسائل االعالم(.  7
 %3 10 حتديث التشريعات ومواكبتها للمستجدات 8
 %2 7 ان ال يعمل املوظف يف نفس املنطقة اليت يسكن هبا.  9

 %2 6 مكافحة الفساد.التعاون مع االجهزة الرقابية كهيئة  10
 %2 6 احلرمان من الرتقية واالمتيازات الوظيفية.  11
 %2 6 لضمان عدم احتكارهم لبعض املهام  تدوير املوظفني ونقلهم داخلياً  12
 %2 6 تعزيز دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يف الرقابة امليدانية  13
التبليغ  14 طريقة  )استخدام  احلماية  ضمان  مع  واحملسوبية  الواسطة  حاالت  عن  للتبليغ  وحتفيزهم  املواطنني  حث 

 االلكرتوين(. 
4 1% 

اقل     3 أتمني احلماية القانونية للمبلغني.  15
من 

1% 
 2 النقل التأدييب  16

 2 التخفيف من رسوم املعامالت 17

 2 تفعيل صناديق الشكاوي  18

 1 ترسيخ مباديء االنتماء الوطين  19

 1 التشاركية يف اختاذ القرار  20
 1 تقدمي مكافآت للمبلغني عن حاالت الواسطة واحملسوبية  21
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   اخلامسالفصل 
 حتليل البياانت النوعية )جمموعات الرتكيز(  

 متهيد 
هبدف زايدة استيعاب النتائج الكمية املستخرجة من االستبيان وزايدة مصداقيتها نفذ فريق العمل ثالث  

الثالث   الدولة  اقاليم  يف  تركيز  واجلنوب )جمموعات  والشمال  يف كل    (الوسط  املشاركني  عدد  وتراوح 
من   تركيز  خمتلفة  10اىل    7جمموعة  حكومية  جهات  ميثلون  و   افراد  الوزارات،  املركزية،  مشلت  الدوائر 

. ولغاايت حتليل البياانت مت استخدام حتليل واملؤسسات العامة، والبلدايت ويف مستوايت ادارية متعددة
رقم   ملحق  )انظر  االجرائي  للدليل  وفقا  ومعاجلتها  االجاابت  تدوين  بعد  اجاابت 2احملتوى  اتليا   )

 اآليت: املستجيبني وفقا لتسلسل اسئلة جمموعة الرتكيز على النحو 
 

 واحملسوبية  مفهوم الواسطةاوال: 

يف ضوء حتليل البياانت مت التوصل إىل جمموعة من التعريفات املتعلقة ابلواسطة واحملسوبية من وجهة نظر 
املعىن  على  تؤكد  التعريفات  اغلب  االردين،  العام  القطاع  يف  احلكومية  األجهزة  من  عدد  يف  املوظفني 

للواسطة   هدفها  السليب  إذا كان  إجيابية  مدلوالت  للواسطة  أن  إىل  يشري  منها  القليل  والنزر  واحملسوبية 
فمثال يقول البعض أن الواسطة واحملسوبية قد تكون مرتادفات اجتماعية احياان تستخدم   ،احقاق للحق
  مبعىن واحد.

أو تدخل جهات  نتيجة  الغري  التعدي على حقوق  تعين  الواسطة  ان  نستنتج  ان  والواسطة    وميكن  افراد 
الواسطة ختتلف عن احملسوبية  ان  الفساد بكافة اشكاله وانواعه، ابالضافة اىل  واحملسوبية احد مقومات 
فمثال ميكن أن تكون الواسطة سلبية او اجيابية لكن احملسوبية يف أغلب األحيان سلبية، فاحملسوبية تضر  

ا للوظيفة العامة وحتمل أحياان يف طياهتا منافع  ابملصلحة العامة ومصاحل اآلخرين وتعين استغالال واضح
  . يف هناية املطاف  شخصية متبادلة هذه املنافع تضر ابملصلحة العامة

ويضيف أحد املستجيبني أن الواسطة ختتلف عن احملسوبية حيث يقول "إن الواسطة من وسيط وكانت   
"إن احملسوبية هي نوع من أنواع الفساد    تستخدم قدميا وقد حتتمل معان إجيابية وسلبية ايضا" ويقول آخر
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ان   قائال  املستجيبني  أحد  ويضيف  عن كفاءته".  النظر  بغض  عليك  حمسوب  هو  من  تساعد  النك 
"الواسطة واحملسوبية متثل احنرافات قيمية وسلوكية هتدم العدالة وتقوض بنيان اجملتمع". ويعرف مستجيب 

نه مظاهر سلبية، ويقول ان الواسطة تكون من خالل  آخر الواسطة على أهنا سلوك غري حضاري ينتج ع
 شخص وسيط وقد تتحول الواسطة اىل فساد كبري عندما يتخللها رشوة وللتوضيح يقول:  

"الواسطة قدميا كانت مقبولة الغاثة الضعفاء، أما اآلن فقد صار هناك جتار للواسطة!! فيدخل شخص  
يتقاضى مال على ذلك ويتم   تتحول اىل  وسيط عند مسؤول  الوسيط واملسؤول وعليه  املال بني  تقاسم 

  رشوة ألنه أصبح يدخل هبا أطراف كثرية".

ويف  اآلخرين.  األشخاص  تغتصبان حقوق  واحملسوبية  الواسطة  أن  على  البعض  يؤكد  السياق  ذات  ويف 
لك  املقابل يرى البعض أن البحث عن الواسطة أصبح أمر اعتيادي للحصول على حق لك أو جزء من ذ

املعىن احلقيقي   آلية  للواسطةاحلق!!! ويف أتصيل  الواسطة  أن  البعض  أداة  يرى  وليست غاية يف حد    / 
ذاهتا للوصول إىل أهداف شخصية وقد تكون اجيابية اذا اعطت األفراد حقوقهم املشروعة ولكن يف ظل  

احملسوبية اليت تكون    غياب الرقابة والعدالة اصبحت سلبية الهنا تسلب حقوق اآلخرين وهذا ينطبق على
بعض   نورد  وللتوضيح  إداري  ختتلف كمفهوم  اللغة  حيث  من  الواسطة  ان  البعض  ويقول  فتكا.  اشد 

  االقتباسات على النحو اآليت:

 القوانني واألنظمة.   وخرق: ادااتن للتحايل وااللتفاف الواسطة واحملسوبية ▪

 ابملعىن االجيايب هي وسيلة ملعاجلة االجراءات البريوقراطية.   الواسطة ▪

قد  احلكومية  املؤسسات  داخل  الرمسية  غري  العالقات  شبكة  من خالل  الواسطة  أن  نستنتج  أن  وميكن 
تسهم يف اختصار الوقت واجلهد وحتسني عملية االتصال وهذا هو التوظيف اإلجيايب هلا، ولكن قد تكون  

   األجهزة احلكومية األردنية. وال تنسجم مع املفهوم العام والدارج للواسطة واحملسوبية يف  هذه احلالة مثالية 
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 ( معاين الواسطة السلبية 3شكل رقم )

 
 

 ( معاين الواسطة االجيابية 4شكل رقم )

 
 

 

الواسطة 
السلبية

اداة للتحايل 
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 الواسطة واحملسوبية  ممارسةاثنيا: 

يقول احدهم "كثري ما اتوسط ملعاريف   .املبحوثني حول ممارسة الواسطة واحملسوبية  لقد تفاوتت اجاابت 
اليت اعمل هبا، وحقيقية األ الوزارة  لست مقتنع ابلواسطة، لكن ميارس علي ضغوط    اان   مرابحملاكم ويف 

مادام انين خدمتك جيب ان  "  البعض يقول  اجتماعية، واحياان تكون )قرضة ودين(، حيث لسان حال
الواسطة قد تكون بدل سداد مواقف. ويقول احدهم اان ا عن  يلست راض  ختدمين!!". ويقول آخر ان 

واذا احقاق حق  فيها  يكون  ان  اال يف حالة  الشخص مظلوم  الواسطة  املستجيب   ،كان  يقول  وابلتايل 
 قصة قائال:   املشاركنياقبلها نسبيا اذا كانت حممودة وارفضها اذا كانت تظلم أانس آخرين. ويروي احد  

موظف من ابناء منطقته، وال حاجة هلم،    200عني ما يقارب    الوزراء"ان احد   
 والوطن".  أكيد اخلاسر الكبري هي مؤسسات الدولة  !!على حساب من

يتوسط لدي العديد من الناس    ي يقول احدهم نعم مارست الواسطة وإبجتاهني فمثال حسب طبيعة عمل 
ويف   به  اقتنع  ومل  الفعل  هذا  مارست  لقد  ويقول  لذلك!!  ارضخ  االجتماعية  الضغوط  بسبب  واحياان 

 املقابل وضعت واسطات الحصل على حقي ولوال الواسطة مل اكن يف مكاين هذا!!".    

يقول أحد املستجيبني من له مظلمة "قابلت الوزير قبل يومني )ابلواسطة( ووضحت له سبب املشاركة  
ابلصني )كوين خبري تغري مناخي( وهي على حسايب وحساب اجلهة الداعية ومل يرتتب عليها تكلفة من 

الوزارة أخربين .قبل  رواايت    الوزير  كما  من  منشورايت  اغلب  له  وقلت  بوك؟  الفيس  على  تكتب  ملاذا 
مشهورة ومنها لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه "اتق هللا اي أمري املؤمنني فقال عمر رضي هللا عنه"دعه 

. بعدها  "ال خري فيكم إذا مل تقولوها وال خري فينا إذا مل نقبلها منكم"فليقلها نعم ما قال، مث قال عمر  
على الفيس بوك ومنشورات الوزارة ومنشورات موقع رائسة الوزراء يف التعليقات، ويوم   قصيتبوضع  قمت  

الرمثا.   اىل  املزار  نقلي من  احلكومي "اخلميس وصل كتاب  املسؤول  أن  القصة  يكون خالصة هذه  قد 
 . "دائما ما يكون حوليه زمرة حتركه وهتمس يف أذنه وتقرب وتبعد حسب مزاجها
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البعضوعن   يقول  الواسطة واحملسوبية  قرابة    ممارسات  املدنية،    3"ان هناك  لديوان اخلدمة  آالف خمالفة 
ولكن   استخدمها،  مل  ولكن  واسطة  وعندي  وماجستري  بكالوريوس  عندي  اان  الديوان  يف  فساد  هناك 

عام  مت  عندما   )  2009تعييين  أكثر من  الفئة  250تنافس معي  ( شخص، وجدان حاالت حولت من 
وهم ليسوا أقدم مين وحصلوا على مكتسبات متعددة،   لديوان اخلدمة املدنيةالثانية لألوىل دون الرجوع  

هناك حاالت تثبيت    ،مناصب وأحدهم أصبح رئيس قسم علّي رغم أنين أقدم منهم وخريج أقدم منهم
ن حاجة هلم وكان هناك نية بعدم تعيينهم ولكن بسبب )أطباء بيطريني( وجمموعة موظفني مت تعيينهم دو 

 واسطة من احد النواب وبعض أفراد عشرية املسؤولني".   

 ويقول آخر:   

، سألته كيف ختالف أنظمة وقع عليها جاللة امللك؟  هناك حالة فساد أخرى خاطبت هبا الوزير شفوايً "
يتم تعيني مدير من منطقته رغم عدم موافقته للشروط؟   يتم تعميم  كيف  شاغر االشرايف العلما أبنه مل 

 الذي مت تعيينه فيه ومن مث نقله وترفيعه مبخالفه االنظمة والتعليمات". 

احد املديرين "اان امارس الواسطة لكن بشكل اجيايب تسريعا خلدمة اآلخرين ويستطرد ويف املقابل يقول  
ة من املقيمني من ابكستان وبنغالدش  قائال يف بعض االحيان العب دور الداعم لبعض الفئات الضعيف

ومصر وخصوصا يف تسريع معامالهتم للحصول على تصاريح العمل" ويضف "أييت واسطات خمالفة وال 
   ". امشيها

 اثلثا: اسباب الواسطة واحملسوبية 

يف ضوء اجاابت املشاركني يف جمموعات الرتكيز نستنتج عددا من االسباب املؤدية للواسطة واحملسوبية يف 
 القطاع العام األردين على النحو اآليت: 

وجيه  اجملتمعية  الثقافة .1 او  القبيلة  شيخ  او  املتنفذ  اىل  تلجأ  "الناس  ان  املستجيبني  احد  يقول   :
ومع مرور الوقت اصبحث ثقافة ومن موروثنا، طبعا اصبحت  العائلة او الباشا لقضاء حاجاهتم  
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اصب والتقاليد  العادات  سلطة  "لالسف  آخر:  ويقول  سلبية".  العلم  حثقافة  من  قوة  أكثر  ت 
 والدين".

إب  ضاغطة  اصبحت  اجملتمعية  الثقافة  ان  على  يدل  احلكوميني وهذا  واملوظفني  املسؤولني  اذعان  جتاه 
احدهم ان الواسطة اصبحت منتشرة على مستوى اجملتمع اي اصبحت  للضغوط االجتماعية".  ويقول  

ثقافة جمتمعية واحياان من ابب املباهاة!! ويقول البعض ليس دائما احلق على احلكومة بل املواطن ساهم  
هبذه   ساهم  املواطن  يتبعه  الذي  "النهج  املستجيبني  احد  من  نقتبس  وهنا  واحملسوبية  الواسطة  زايدة  يف 

 املشكلة!!". 

ويضيف البعض قائال "يف االردن أصبحت الواسطة نوع من )املفخرة(" ويرى آخرون ان الواسطة ترتبط   
من   الواسطة  طلب  اىل  تدعو  أصبحت  "القيم  يلي:  ما  نقتبس  وللتوضيح  اجيابية  وبقيم  سلبية  بقيم 

    نائب، ابلنسبة يل قيمة اجيابية ألين مستفيد، ولكن ملن سلب حقه هي سلبية". الاملسؤول/

تفشي ظاهريت  إىل  املؤدية  األسباب  االجتماعية من  والتنشئة  الرتبية  منظومة  تشويه  أن  آخرون  ويضيف 
الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين، ويقول أحدهم معلقا على ذلك "من شب على شيء شاب  

التنشئة شاهب أساس  أن  بفعل عدد من    اعليه" ويقصد  اآلونة األخرية  الكثري من االحنراف ال سيما يف 
  العوامل االجتماعية واالقتصادية.

يؤكد معظم املستجيبني ان غياب الرقابة واملساءلة من االسباب املؤدية    غياب الرقابة واملساءلة: .2
امل احد  يقول  حيث  األردين،  العام  القطاع  يف  واحملسوبية  الواسطة  ظاهريت  تفشي  ستجيبني اىل 

)جملس   مثل  وحمسوبية  واسطة  من  اشكاله  وكافة  الفساد  تكافح  ال  اجلهات  بعض  "لألسف 
ان ضعف   البعض  ويقول  الفساد ال حماربته.  نشطة أبجتاه  ادوات  يكونوا  قد  واحياان  النواب("، 

واحمل الواسطة  اىل  املؤدية  القوية  االسباب  من  ابلرقابة  العالقة  ذات  العامة  االدارة  ية  وبس اجهزة 
ة  ي ويفسر هذا السبب عدد من املستجيبني، فيقول احدهم "رغم وجود العديد من االجهزة الرقاب

 اال ان بعض منها قراراهتم غري ملزمة!". 



68 
 

: ويعتقد عدد ال يستهان به من املستجيبني ان غياب العدالة من ابرز االسباب  غياب العدالة .3
ؤسسات احلكومية. ويقول آخر  ان "العدالة هي  املؤدية اىل زايدة حدة الواسطة واحملسوبية يف امل

االساس، وان العدالة اذا توفرت ال داعي للرقابة". ويقول آخر "نقصد العدالة مبفهومها الواسع 
والشامل ويف كل مناحي احلياة وليس فقط يف القطاع احلكومي، الن غياب العدالة االجتماعية  

 يؤدي اىل خلل يف العدالة املؤسسية وهكذا".  

العام .4 ابلقطاع  املواطن  ثقة  ابحلكومة  ضعف  املواطن  ثقة  مستوى  حتسن  من  الرغم  على   :
يرون ان غياب الثقة او تراجع مستواها    املستجيبنيوخصوصا بعد جائحة كوروان اال ان اغلب  

الواسطةمن االسباب اليت تدفع ابالفراد اىل   ، يقول احد املستجيبني "كثريا ما يتصل استخدام 
معامالهتم قانونية و"ماشية" بدوين اال اهنم يتوسطون لعدم ثقتهم ابجلهاز احلكومي".  معي افراد  

بني   البعص  ويرتبط  الشعب".  ثقة  ينالون  ال  حاليا  القرار  صناع   " ان  املستجيبني  احد  ويقول 
ضعف الثقة ابحلكومة وغياب العدالة او الظلم وهنا نقتبس ما يلي: " اذا وقع ظلم على املوظف 

 ".  ويؤدي اىل تدىن الثقة السياسية واالقتصادية اعف الثقة ابلدولة ومصداقيتهالعام يض

القدوة احلسنة: .5 القدوة احلسنة يف االداء والسلوك    غياب  يعترب عدد من املستجيبني ان غياب 
الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين. وأتكيد    ممارسةالوظيفي من االسباب املؤدية لزايدة  

 "إن هللا يزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن".   شريف حبديث أحدهميستشهد  النتيجةعلى هذا 

احلكومية .6 اخلدمات  توزيع  يف  العدالة  او  املوضوعية  احدهم  ضعف  يقول  توزيع   ".  سوء  ان 
مشكلة يف املسؤول او    هناك. ويضيف احدهم ان  اخلدمات يفضى اىل ممارسة الواسطة واحملسوبية

اآلخر  عنده  يتوسط  لكي  االجراءات  تعقيد  يتعمد  انه  حيث  اخلدمة  لتحقيق  و مقدم  وذلك  ن 
 ويف هذا املقام يعطي احد املستجيبني مثال قائال:   "مكاسب شخصية
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يتوسط   اليت فيها اجتهاد رغم بساطتها احياان حىت  املسائل  يعقد بعض  عنده اآلخرون، ويركز  "مديري 
   ".دائما على املعامالت الدمسة ... حىت يتوسط عنده املسؤول االعلى او اي شخص مسؤول )واصل(

القيم:  .7 الواسطة    زعزعة  التغري يف القيم من االسباب املؤدية اىل زايدة ظاهريت  يعتقد البعض ان 
 لنا ان نستشهد ما يلي:ا املقام ذويف هواحملسوبية 

العامل،  "أان ال   العامل يعيش أحداث متسارعة وال نستطيع االنغالق عن  الدولة امجاال، ولكن  أدافع عن 
والفضائيات  االنرتنت  مثل  عدة مصادر  من خالل  القيم  على  مؤثرات  قد حيدث  ويضيف    ".  وابلتايل 

 قائاًل: 

حت" الصني  اآلن  منغلق  شيوعي كان  بلد  الصني  مثال   . منعزل  بشكل  العيش  استطيع  ال  فيه اان  دث 
تغيريات على نظامها الشيوعي ملواكبة املستجدات والنظام الرأمسايل/التحديثات األربعة على القطاعات 

 الرئيسية ملواكبة نظام الرأمسالية".  

ان البعض  "القيم   ويرى  يلي  ما  نقتبس  وهنا  واحملسوبية  الواسطة  مدخالت  أحد  القيم  منظومة  تراجع 
لة أخرى تتغري قيمنا؟ مثالً عندما أذهب لدولة أخرى أضع النفاايت يف مرتاجعة!! ملاذا عندما نذهب لدو 

يرى البعص ان خرق القيم أييت من قمة اهلرم كما  مكاهنا... السبب أن القانون لديهم مطبق ابلكامل".  
رغم  السياسية  للثقة  هناك سقوط  ان  حيث  يعطيه  ال  الشيء  ففاقد  احلكومية  املؤسسات  يف  التنظيمي 

ف احدهم "القيم موجودة، ولكن هناك تغول على القيم، فصناع القرار يت الستعادهتا ويضوجود حماوال
 جيب ان يعودوا للقيم ألهنم من خيرقوهنا!!".  

يف املدخالت  ضعف .8 الدولة  ضعف  اىل  ابالضافة  املؤهلة،  غري  البشرية  املوارد  من  وخصوصا   :
ت من الواسطة واحملسوبية فمثال  توفري فرص عمل ويقول احدهم "البطالة من االسباب اليت زاد

البطالة وال جيدون عمل حيث يؤثرون على املوظفني  مساسرة تصاريح العمل اغلبهم يعانون من 
  6موظف فقط منهم    36ضعاف النفوس يف مترير معامالت خمالفة!!" ويقول مدير آخر "لدي  
ة الباقني مت تعيينهم بطرق  موظفني مت تعيينهم من خالل املنافسة وضمن قوائم ديوان اخلدمة املدني
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!!! واغلب هؤالء املوظفني غري  الوزراءتثبيتهم حيث يتوسط هلم النواب وبعض    ملتوية ومن مث مت
ملتزم بعمله النه على حد تعبريه "مل يتعب يف احلصول على الوظيفة ويستهني بعمله، ابالضافة  

   ". اىل ان واسطته تبقى ترافقه لعدة سنوات 

العام األردين اليت ذكرها جتدر   الواسطة واحملسوبية يف القطاع  االشارة اىل ان اغلب االسباب املؤدية اىل 
الدراسة املسحية مما   بعيد مع استجاابت املشاركني يف  تتشابه إىل حد  الرتكيز  املستجيبني يف جمموعات 

حملسوبية يف القطاع العام  ( يوضح اسباب الواسطة وا5الشكل رقم )   يدل على ارتفاع مصداقية الدراسة.
 األردين من وجهة نظر املشاركني يف جمموعات الرتكيز. 

 

 ( اسباب الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام االردين 5الشكل رقم )
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 الصعوابت اليت حتول دون السيطرة على الواسطة واحملسوبية  رابعا: 

يف ضوء حتليل استجاابت املشاركني يف جمموعات الرتكيز ميكن لنا استنتاج عدد من التحدايت اليت حتول 
 دون السيطرة على ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين وهي على النحو اآليت: 

حيث يقول أحدهم "لو ان هناك تطبيق عادل للقوانني مع تفعيل اساليب عدم فاعلية القوانني:  ▪
احلكومية   االجهزة  يف  واحملسوبية  الواسطة  ممارسات  هنا  ويقصد  السلوك"  هذا  تكرر  ملا  رادعة 

يقول أحد املشاركني يف جمموعات الرتكيز "ان عدم وجود عقوابت   ذلك   االردنية. وأتكيدا على
زادت من املشكلة". مما يدل على ان ظاهريت الواسطة واحملسوبية مشكلتان تؤرق االجهزة    رادعة

 بشكل عام.  رديناحلكومية وتؤرق ايضا اجملتمع األ

من األسباب اليت حتول دون السيطرة على الواسطة واحملسوبية هو ضعف        ضعف الوازع الديين: ▪
لألفراد طاليب   الديين  الواسطة من موظفني حكوميني يف كافة  الوازع  يقبل هذه  أو من  الواسطة 

أن   مبعىن  املرئية  غري  الظواهر  من  الواسطة  أن  على  نؤكد  السياق  هذا  ويف  االدارية.  املستوايت 
الوازع   تفعيل  وبياانت واضحة على جترميها ومن هنا  ادلة  تتوافر  يكون يف اخلفاء و قلما  العمل 

الواسطة  مبدأ اإلحس   من خالل  الديين املهمة يف حماصرة ظاهرة  األدوات  الذاتية من  والرقابة  ان 
  .واحملسوبية يف القطاع العام األردين

االجتماعيةت  ▪ والعالقات  االردين  االجتماعي  النظام  تكرس    ركيبة  اليت  التحدايت  من  تعد 
املقام   الدولة على وجه اخلصوص ويف هذا  يقول أحد  الواسطة واحملسوبية يف اجملتمع ويف أجهزة 

وغريها  التعيينات  يف  أمور كثرية  علينا  وتفرض   ... تغيريه  صعب  االجتماعي  "النظام  املديرون 
تعيينهم بسبب التمثيل االجتماعي   بسبب هذا النظام ... بعض الوظائف من القيادات العليا يتم

 .  أو املناطقي او العشائري!!!"
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يقول البعض ان وصول عدد من القيادات  ة:ضعف القيادات اإلدارية يف األجهزة احلكومي        ▪
املدى   على  اثرها  من  وزاد  الواسطة  مفهوم  الدولة كرس  يف  املناصب  اعلى  اىل  حق  وجه  دون 
البعيد، حيث يؤكد أحدهم بقوله "إن الواسطة تتغذى من قبل القيادات وعرب سنوات طويلة، مما  

   األحيان". يعين أن التخلص منها اصبح صعب جدا بل مستحيل يف بعض 

مؤسسات جديدة ال مربر هلا اضعف من العمل املؤسسي    واستحداث   املؤسسي  العمل  غياب ▪
 وزاد من حدة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين. 

 هل توافق على ان الواسطة واحملسوبية من الظواهر املنتشرة يف القطاع العام األردين؟  خامسا: 
 

يف ضوء التحليل النوعي لبياانت جمموعة الرتكيز أكد غالبية املشاركني/ املستجيبني أن الواسطة واحملسوبية  
اصبحتا من الظواهر املنتشرة يف مؤسسات القطاع العام األردين على اختالف أشكاهلا ومسمياهتا، ويؤكد  

آخر   يف  املستحدثة  املؤسسات  يف  أكثر  تنتشر  أهنا  على  املستقلة سنوا   10البعض  اهليئات  أو  ت 
واملؤسسات العامة املستقلة، ابإلضافة إىل فروع الوزارات يف املناطق البعيدة. وعند سؤال املشاركني إذا ما  

 كانت الواسطة واحملسوبية تشكالن ظاهرة أجاب اجلميع بنعم!!!  

قاتل  أهنا  حيث  السلبية،  الصفة  عليها  ويغلب  أتكيد  "بكل  أحدهم  يقول  لذلك  و  وأتكيدا  للحقوق  ة 
بعض   يف  مستشرية  هي  بل  بسيطة  منتشرة كلمة  "أن كلمة  آخر  مستجيب  ويقول  للمجتمع".  هدامة 
القطاعات احلكومية". ويقول آخر "إن الواسطة متغلغلة يف عدد من االنشطة واخلدمات ويف التعيينات 

   وميكن وصفها أبهنا ظاهرة".

د ويف اغلب االحيان تتحول اىل فساد الن فيها هضم  على أن الواسطة يف ازداي  كنيويؤكد غالبية املشار 
" ان الواسطة حتولت اىل فساد مثال بعض املسؤولني أيخذ مقابل مادي    اآليتللحقوق وهنا نقتبس القول  

أن عملية   آخر  مباشرة". وخيربان مسؤول حكومي  أو غري  مباشرة  بطريقة  وقد تكون  للتوسط؟  مايل  أو 
ا لكبري بطريقة مباشرة بل من خالل مراسله حىت ال يكتشف أمره. ويؤكد  الواسطة ال ميارسها املسؤول 

مثل اجلهاز القضائي الذي ابالصل يتمتع ابالستقاللية   مستقلةالبعض اىل بلوغ الواسطة واحملسوبية اجهزة 
  التامة. 
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 للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية   : املقرتحات والسياساتسادسا

املستجيبني عددا   الواسطة  قدم  التخفيف من حدة  اليت من شأهنا  العملية  املقرتحات  يف    واحملسوبيةمن 
مايلي نستنتج  النوعية  البياانت  حتليل  ضوء  ويف  االردين  العام  رقم    القطاع  اجلدول  يف  موضح  هو  وكما 

(20 :) 
 يف القطاع العام األردين   ( مقرتحات جمموعات الرتكيز للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية20رقم )   لجدو 

 للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين  والسياسات املقرتحات  رقم
 زايدة مستوى التوعية من خالل خطباء املساجد ومؤسسات اجملتمع املدين  ووفقا لسياسة توعوية او اسرتاتيجية طويلة املدى.    1
 خالل االسرة واملدرسة واجلامعة.  من الرتبية السليمة والتنشئة االجتماعية  2
 تفعيل منظومة القيم االخالقية.   3
 صناعة جيل قيادي مسلح ابلعلم واملعرفة واالخالق احلميدة.   4
 اختيار املسئولني وصناع القرار بناء على الكفاءة.    5
 اتية لدى املوظفني.  ذالديين والرقابة ال الوازعتعزيز  6
 الشفافة املبنية على املكاشفة والوضوح.  تطبيق مفاهيم االدارة 7
 عمل نشرات توعوية للتحذير مبظاهر الواسطة السلبية واحملسوبية.   8
 بناء السلوك القدوة واستخدام مناذج حيتذى هبا واظهار قصص جناحهم.    9

 بناء الثقة السياسية قبل فوات األوان.   10
 تطبيق القانون بشكل صارم )الضبط( و تفعيل التشريعات مع وجود عقوابت رادعة.   11
 تفعيل الرقابة وخصوصا يف فروع الوزارات والدوائر واملؤسسات وخصوصا خارج العاصمة.   12
 تفعيل سياسة الثواب والعقاب، ابالضافة اىل احملاسبة واملساءلة.   13
 واجلدارة.    قناسب مع تفعيل سياسة التمييز االجيايب وفقا لنظام االستحقاوضع الشخص املناسب يف املكان امل 14
 القضاء على الفقر والبطالة وخلق فرص عمل عن طريق تشجيع االستثمار.     15
 ترشيق اهليكل التنظيمي للحكومة وعدم استحداث مؤسسات حكومية ال مربر هلا.    16

احلضن  أن  ابن خلدون  قال  "كما  واحملسوبية  الواسطة  ظاهريت  من  للتخفيف  منطقيا  هنا حال  ونقتبس 
إحياء ويتم  ابجملتمع،  سينعكس سلوكه  األسرة  من  أنطلق  وإذا  البناء  مث    أساس  ومن  القيم  من  جمموعة 

فقط  ةالدول ليس  اآلخر     ولكن  وبعضها  الُعرف  من  مكتسبة  قيم  هناك  ألنه  التشريعات  خالل  من 
مفروض ابلقوة من الدولة، وجيب أن تكون مقرتنة جبزاء". ويضيف آخر مقرتحات للخروج من الواسطة 
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"جيب أن يكون هناك توجيه واضح )لعقل الدولة( السياسات العامة، كذلك جيب أن    منها:  واحملسوبية
 ".  يكون هناك أتصيل للقيم االجيابية حىت لو كانت من دول أخرى
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 الفصل السادس  
 النتائج والتوصيات  

 متهيد 
التعرف على أسباب ظاهريت   الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام كما ذكران سابقا هدفت الدراسة إىل 

ابإلضافة إىل وضع احللول واملقرتحات العملية اليت من شأهنا ختفيف حدة الواسطة واحملسوبية يف    ،األردين
األجهزة احلكومية، ويف ضوء حتليل البياانت الكمية من املسح امليداين وحتليل البياانت النوعية املستخرجة  

الدراسة إىل مجلة من النتائج يتبعها عدد من التوصيات كما هي موضحة    من جمموعات الرتكيز خلصت
  على النحو اآليت:

 التحليل الكمي    نتائج اوال: 

بلغت  ▪ مئوية  وبنسبة  االردين  العام  القطاع  واحملسوبية يف  للواسطة  متوسط  ممارسة  مستوى  وجود 
(60.6 )%  .   

غياب العدالة يف اجملتمع، وتراجع مستوى ثقة املواطن يف احلكومة لصعوبة حصوهلم على حقوقهم  ▪
تعد   الرمسية  الواسطة    منابلطرق  ملمارسة  املؤدية  والدوافع  االسباب  القطاع  أكثر  يف  واحملسوبية 

 العام األردين. 

% من افراد العينة  81الرغم من ممارسة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين اال ان    على ▪
الوعي   مستوى  النتيجة  هذه  تعكس  وقد   ، املقبولة  غري  الظواهر  واحملسوبية من  الواسطة  يعدون 

 ا.  ومؤسساهت االردنية لدى املوظف العام يف معرفة خطر الواسطة واحملسوبية على االدارة العامة

اقل ▪ من  واحملسوبية    ان  الواسطة  ممارسة  على  أتثرياً  اىلاالسباب  الداخلية    تعود  الرقابة  ضعف 
   .  وغياب الشفافية سواء يف الوزارات او الدوائر املركزية او اهليئات او البلدايت 
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وتفعيل ▪ واملديرين،  املوظفني  لدى  الديين  الوازع  وتعزيز  الدور،  واحرتام  املعامالت  اجناز    تسريع 
احلكومية،   واخلدمات  املعامالت  الجناز  وانظمتها  االلكرتونية  احلكومة  الربط  و تطبيق  تفعيل 

احلكومية   واملؤسسات  الدوائر  بني  االلكرتونية  اخلدمات  الجناز  احللول االلكرتوين  من    تعد 
 .  واملقرتحات العملية للحد من تفشي ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين

 اثنيا: نتائج التحليل النوعي 

ونوع من الفساد وسلوك غري    داة للتحايل على القانونأللواسطة دالالت ومعاين سلبية منها اهنا   ▪
 حضاري، واداة هادمة للقيم االخالقية.  

للواسطة العديد من االسباب اليت تتالقى اىل حد بعيد مع نتائج التحليل الكمي ومنها: الفقر   ▪
ا واملؤسسات، والبطالة، غياب  الوزارات  واملساءلة يف االجهزة احلكومية ال سيما يف فروع  لرقابة 

ضعف ثقة املواطن يف احلكومة، زعزعة القيم االخالقية واجملتمعية، غياب القدوة احلسنة، غياب  
 العدالة، ضعف املدخالت ال سيما البشرية منها.  

ا ▪ على  السيطرة  دون  اليت حتول  الصعوابت  من  العديد  العام  هناك  القطاع  واحملسوبية يف  لواسطة 
الواسطة واحملسوبية، تركيبة    ي األردين منها: عدم فاعلية القوانني، ضعف الوازع الديين لدى ممارس

احلكومية   االجهزة  يف  االدارية  القيادات  ضعف  االردين،  االجتماعي  وغياب    ، األردنيةالنظام 
 العمل املؤسسي. 

واحملسوبية   ▪ الواسطة  على  اصبحت  األردين  العام  القطاع  مؤسسات  يف  املنتشرة  الظواهر  من 
ومسمياهتا أشكاهلا  املايل   اختالف  الفساد  اشكال  من  شكل  اىل  حتولت  االحيان  اغلب  ويف 

 واالداري. 
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 اثلثا: التوصيات  

 يف ضوء حتليل البياانت الكمية والنوعية توصي الدراسة مايلي: 
 قوابت على مرتكيب جرمية الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام االردين. تغليض الع ▪

والربط  ▪ والعمليات  االجراءات  وتبسيط  الرقمي  والتحول  االلكرتونية  احلكومة  تطبيق  تفعيل 
البشري  للتدخل  الوزارات واملؤسسات وفروعها ومع غريها من املؤسسات تالفيا   االلكرتوين بني 

 املفضي اىل حدوث الواسطة واحملسوبية.   من قبل املوظفني

املؤسسات  ▪ وقرارات  انشطة  واحملسوبية جلميع  الواسطة  االبالغ عن حاالت  املوظفني عن   حتفيز 
واالعتداء   سوبيةعن طريق تقدمي احلوافز هلم او رفع مستوى الوعي خبطورة الواسطة واحمل   احلكومية

 . على املال العام او حقوق الغري

ضبط مدخالت العملية االدارية ال سيما املوارد البشرية من خالل حوكمة عمليات االستقطاب   ▪
 واالختيار والتعيني.  

الفقر والبطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة   ▪ وتشجيع االستثمار وتقدمي  احلد من ظاهريت 
التشجيعية   االستثمارات    ردين،األ  ستثمر للماملزااي  استقطاب  اىل  طريق   اخلارجية ابالضافة  عن 

 توفري بيئة مناسبة لالستثمار.  

التحول من مفهوم التوظيف املبين على الرعاية اىل مفهوم التشغيل املبين على خلق فرص عمل   ▪
 بواسطة القطاع اخلاص ولعب دور املنظم من قبل احلكومة.  

امل ▪ املناهج  خالل  من  االخالقية  القيم  وترسيخ  والعدالة  النزاهة  مفاهيم  واستحداث تعزيز  درسية 
 و انشطة المنهجية يف اجلامعات االردنية الرمسية واخلاصة.  أمناهج ملنظومة النزاهة الوطنية 
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الواسطة واحملسوبية مثل   ▪ التوعية من أخطار  املدين يف  العبادة   دورتفعيل دور مؤسسات اجملتمع 
الشباب  ووزارة  والرايضية  واالجتماعية  الثقافية  الثقافة   والنوادي  ذات    ووزارة  الوزارات  وغريها من 

 . العالقة

على  ▪ بناء  القرار  وصناع  احلكوميني  املسؤولني  اختيار  خالل  من  حكومي  قيادي  جيل  خلق 
وإظهار قصص    ا هب  حيتذى  الكفاءة، ومن خالل بناء السلوك القدوة للقيادات واستخدام مناذج

    .جناحهم

املناطق   ▪ يف  وخصوصا  احلكومية  واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  فروع  يف  وخصوصا  الرقابة  تفعيل 
 .   ( خارج العاصمة) البعيدة والنائية 
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 ( استبيان الدراسة  1ملحق رقم )
 مدى تفشي ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين 

 أخي املوظف .... أخيت املوظفة 
الفسادتقوم   ومكافحة  النزاهة  مع    هيئة  اجملتمع وابلتعاون  وخدمة  األردنية  للدراسات  رانيا  امللكة   جامعة-مركز 

بدراسة ميدانية للتعرف على مدى تفشي ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين ومعرفة اسباهبا الريموك،
التكرم   نرجو  لذا  منها.  للحد  الناجعة  العملية  واملقرتحات  احللول  يسهم يف وضع  ومبا  أثرها  وتقدير  بقراءة ودوافعها 

شاركة يف هذه الدراسة طوعية وحيق لكم االنسحاب منها يف أي ، علما أبن املعلى مجيعها  فقرات االستبيان واإلجابة 
امليدانية  املسوحات  إعداد  املتبعة يف  التعليمات  البحث  فريق  يتبع  وسوف  البياانت،  سرية  على  نؤكد  وقت، كذلك 

 ووفقا الخالقيات البحث العلمي، مقدرين لكم جهودكم وتعاونكم مسبقا. 

 واقبلوا فائق االحرتام والتقدير،،، 

تسليمه مالحظة:   أو  عمل  اايم  ثالثة  وخالل  تعبئته  بعد  الدائرة  املؤسسة/  لديوان  االستبيان  بتسليم  التكرم  يرجى 
البحث حسب  التواصل مع فريق  اذا كان ذلك ممكننا. لالستفسار ميكن  امليداين مباشرة بعد االنتهاء منه  للباحث 

 التفاصيل التالية: 
 

الوسط  منسق اقليم  رئيس الفريق 
 )العاصمة والبلقاء( 

منسق اقليم الوسط  
 )مأداب والزرقاء( 

 منسق اقليم اجلنوب  منسق اقليم الشمال

 أ. د. علي العضايلة  أ.د. رائد عبابنة  د. سهم النوافلة  د. شاكر العدوان  د. حممد روابدة

0799431043 0795191523 0795367989 0790781984 0795588526 
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 اجلزء األول: البياانت الدميغرافية والوظيفية: 

 أنثى   Oذكر             O:   اجلنس .1

 سنة    15أكثر من   Oسنة     O  11 -15سنوات     O  6-10سنوات فأقل    O5:  عدد سنوات اخلدمة .2

 سنة    50أكثر من   Oسنة     O 41-50سنة      O  30-40سنة      30أقل من    O:   العمر .3

 موظف   Oرئيس قسم/ شعبة  Oانئب/ مساعد مدير    Oمدير  O:املسمى الوظيفي .4

 دكتوراه   Oماجستري    Oبكالوريوس    Oدبلوم متوسط   Oاثنوية عامة فأقل     O:  املؤهل العلمي .5

 أخرى )حدد____________(.  Oقانوين    Oفين    Oمايل   Oاداري     O:طبيعة عملك .6

 خميم   Oابدية    Oريف/ قرية     Oمدينة      O  :اإلنتماء احلضري .7

 أخرى )حدد___________(     Oبعقد    Oدائم    O:  هل انت موظف .8

 .  900أكثر من  O 501- 700 O 701- 900 Oد O3001- 500فأقل O: 300الشهري  الراتب .9

 بلدية Oهيئة مستقلةOمؤسسة عامة     Oدائرة مركزية     Oوزارة     O:مكان العمل .10
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 اجلزء الثاين: استبانة الدراسة 
يتكون هذا اجلزء من عدد من احملاور كل حمور مت قياسه بعدد من الفقرات، نرجو االجابة عن مجيع فقرات االستبيان 

الرقم )  ( ✓)  من خالل وضع اشارة املمثلة لرأيكم، علما أبن  الواسطة واحملسوبية  5يف اخلانة  ( يعين ممارسة ظاهريت 
 .  يعين عدم ممارسة الواسطة واحملسوبية  (1) ان الرقمبشكل دائم يف حني 

 

 ممارسة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين   1.2
 1 2 3 4 5 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ت

 غالبا  دائما 
 

 احياان
 

 اندرا
 

 أبدا 

      احلكومية.   يلجأ املواطنون إىل ممارسة الواسطة واحملسوبية إلجناز معامالهتم 1
       .وأقرابئهم إلجناز معامالت خمالفةملعارفهم  يرفض املوظفون طلبات الواسطة 2
      تعتذر بعدم االستجابة إن طلب منك التوسط يف معاملة ختص أحد معارفك او اصدقائك.   3
      . أهترب من التوسط ألصدقائي ومعاريف ألي معاملة 4
      تعترب الواسطة واحملسوبية من االمور غري املقبولة.   5
      أُحاول إجناز معامالت أقاريب ومعاريف دون أن يدفعوا الرسوم املستحقة.   6
      أجنز معامالت أقاريب ومعاريف متجاوزاً دور املراجعني/ املتعاملني اآلخرين.   7
      اترك مكتيب للتوسط ألقاريب ومعاريف إلجناز معامالهتم.   8
      أشعر ابإلحراج إذا مل أتوسط ألقاريب ومعاريف إلجناز معامالهتم.  9

      أقوم ابالتصال بزمالئي لتسريع معامالت أقاريب ومعاريف.   10
      أقوم إبجناز معامالت أقاريب ومعاريف دون حضورهم.  11
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 أسباب ودوافع ممارسة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين    2.2
 االسباب والدوافع  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ت

5 4 3 2 1 
 أبدا  اندرا  احياان  غالبا  دائما  

      ميارس املوظفون الواسطة واحملسوبية بسبب ضعف الرقابة الداخلية ابملؤسسة.   1
      يتوسط املوظفون بسبب غياب الشفافية يف اجراءات او عمليات املؤسسة.  2
      يقوم املوظفون ابلتوسط نتيجة الضغط االجتماعي من األقارب واملعارف.  3
      يتم ممارسة الواسطة واحملسوبية بسبب ضعف الوازع الديين لدى املوظفني.   4
      مُتارس الواسطة واحملسوبية لضعف تطبيق العقوابت التأديبية.  5
      تزداد الواسطة واحملسوبية بسبب ضعف املساءلة واحملاسبة.   6
      يتم ممارسة الواسطة واحملسوبية بسبب تغاضي املديرين عن معاقبة املخالفني.   7
      ان عدم حتديث تشريعات مكافحة الفساد والواسطة يساعد على تفشيها.  8
      ان غياب العدالة يف اجملتمع من االسباب املؤدية لظاهريت الواسطة واحملسوبية.   9

      تفشي ظاهريت الفقر والبطالة من اسباب الواسطة واحملسوبية.   10
      تراجع قيم العمل واإلنتاج لدى املوظفني  من أسباب الواسطة واحملسوبية.   11
      يف اجناز املعامالت يزيد من الواسطة واحملسوبية.  يةفاعلب عدم استخدام احلكومة االلكرتونية  12
      يلجأ الناس للواسطة واحملسوبية نتيجة عدم ثقتهم حبصوهلم على حقوقهم ابلطرق الرمسية.   13
      يطلب الناس الواسطة رغبة منهم ابحلصول على منافع ليست هلم.   14
      . زايدة الطلب على خمتلف اخلدمات احلكومية تعد من اسباب الواسطة  15
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  ✓( نرجو تقدير درجة امهية السبب او الدافع من خالل وضع اشارة  15-1ترد يف الفقرات السابقة )من  أي أسباب مل    3.2
 يف اخلانة املناسبة:  

 
 ت

 
 السبب/ الدافع 

 درجة االمهية 
5 4 3 2 1 

مهم 
 جدا 

متوسط  مهم
 االمهية 

غري 
 مهم

غري 
مهم 
 مطلقا

1       
2       
3       
4       
5       
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 احللول واملقرتحات العملية للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام األردين    4.2
  ت

 احللول واملقرتحات للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية 
 درجة امهية احلل او املقرتح 

5 4 3 2 1 
مهم 
 جدا 

متوسط   مهم
 االمهية 

غري 
 مهم

غري 
مهم 
 جدا 

      . اجناز املعامالت واحرتام الدورتسريع  1
      تفعيل العقوابت وتشديدها ملن ميارس الواسطة واحملسوبية.  2
      تفعيل تطبيق احلكومة االلكرتونية وانظمتها إلجناز املعامالت/ اخلدمات احلكومية.  3
      تفعيل ادوات وقنوات الرقابة الداخلية على املوظفني.  4
      محالت توعوية للموظفني عن اآلاثر السلبية للواسطة واحملسوبية. عقد  5
      عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفني يف مكافحة الواسطة واحملسوبية ولتفعيل منظومة النزاهة.  6
      مكافأة املوظفني املبلغني عن حاالت الواسطة واحملسوبية.  7
      القانونية والوظيفية ملن يديل مبعلومات عن حاالت الواسطة واحملسوبية. أتمني احلماية  8
      تثقيف وتوعية املراجعني / املتعاملني واجملتمع حول ظاهريت الواسطة واحملسوبية.   9

      حتسني الوضع املايل للموظف جتنبا الية ممارسات تفضي إىل استغالل املوقع الوظيفي.  10
      إجياد ميثاق أخالقي لتعزيز دور املوظفني يف حماربة كافة اشكال الواسطة واحملسوبية.  11
      تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية بني املوظفني.  12
      إجياد القدوة احلسنة من الزمالء واإلدارة لرتسيخ قيم النزاهة واملواطنة.  13
      التعاون مع االجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.   14
      تعزيز الوازع الديين لدى املوظفني واملديرين على حد سواء.   15
      احلرمان من الرتقية واالمتيازات الوظيفية ملن ميارس الواسطة واحملسوبية.  16
      ميارسون الواسطة واحملسوبية. سحب بعض الصالحيات من املوظفني الذين  17
      دمج موضوعات مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة ضمن املناهج املدرسية واجلامعية.  18
      تفعيل دور وسائل االعالم يف الكشف عن الواسطة واحملسوبية.   19
      الواسطة واحملسوبية. تفعيل دور الوعاظ وخطباء املساجد ورجال الدين يف مكافحة  20
      تفعيل الربط االلكرتوين الجناز اخلدمات احلكومية بني الدوائر واملؤسسات ذات العالقة.  21
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يف اخلانة    ✓( نرجو تقدير امهية احلل او املقرتح من خالل وضع اشارة  20-1اية حلول او مقرتحات مل ترد يف )الفقرات    5.2
 املناسبة حسب رأيكم:   

  ت

 واملقرتحات   احللول

 درجة األمهية 

5 4 3 2 1 

مهم 
 جدا 

متوسط  مهم
 االمهية 

غري 
 مهم

غري مهم 
 مطلقا

1       

2       

3       

4       

5       
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 لتنفيذ جمموعات الرتكيز ( الدليل االجرائي 2ملحق رقم )

   دمــــة مق
مدى تفشي ظاهريت الواسطة   اخلاصة بدراسة "  جمموعات الرتكيزيهدف هذا الدليل إىل وضع اإلطار العام لتنفيذ  

األردين" العام  القطاع  أساسيةواحملسوبية يف  حماور  عدة  إىل  الدليل  قسم  و  وقد  الدراسة  ألهداف  مجع مراحل  وفقا 
 جمموعات الرتكيز. يف    من املوظفني العمومينيالبياانت  

  اإلجراءات العملية  

البياانت   النوعي ومجع  البحث  وفاعلية عملية  الرتكيزمن خالل  هبدف ضمان كفاءة  سوف    جمموعات 
عددا من اإلجراءات والطرق العملية استنادا إىل أفضل املمارسات العلمية والعاملية ومبا  يتبع فريق العمل  

 يتماشى مع املنهجية السليمة للبحث النوعي وعلى النحو اآليت: 

 املرحلة األوىل: املراجعة النظرية  

وضوع الدراسة فريق العمل مبراجعة نظرية شاملة لألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة مب  سوف يقوم
الدراسة كما   أهداف  االعتبار  بعني  األخذ  مع  الرتكيز  ملاهية جمموعات  عام  تصور  احلالية هبدف وضع 

، وصوال إىل حتديد احملاور الرئيسية  هيئة النزاهة ومكافحة الفسادجاءت يف وثيقة العطاء واحملددة من قبل  
 املنوي الرتكيز عليها يف اجملموعات النقاشية/ الرتكيز.  

 موعات الرتكيز جملاملرحلة الثانية: بناء التصور العام 

لكيفية   العام  التصور  بناء  من  االنتهاء  النقاشيةبعد  مت    اجللسات  واليت  األساسية  وحماورها  ومضامينها 
 صياغتها يف ضوء عدة مرتكزات أساسية هي:  

 أهداف الدراسة وخمرجاهتا املتوقعة.   .1
 النتائج االولية للبحث امليداين.  .2
 السابقة ذات العالقة. والبحوث  الدراسات  .3



92 
 

الرئيسية   احملاور  حتديد  من  االنتهاء  الرتكيزجمل وبعد  يتم    موعات  احملكمني سوف  من  عدد  على  عرضها 
 .  واعتمادها واألخذ مبالحظاهتم جمموعات الرتكيزواخلرباء من أساتذة اجلامعات واخلرباء لتحكيم أسئلة 

 املرحلة الثالثة: تطوير أدوات املقابلة 

فريق العمل بتطوير   سوف يقوم  جمموعات الرتكيزضمن    للنقاشبعد االنتهاء من وضع احملاور األساسية  
الرتكيزأدوات   خصائص    جمموعات  أو  العامة  البياانت  مها:األول:  رئيسيني  قسمني  على  تشتمل  واليت 

أما القسم   ، مع مراعاة خصوصية كل فئة من الفئات املبحوثة.موظفي القطاع العام األرديناملشاركني من  
يتضمن  اآلخر   النقاشية يف  ا فسوف  الرتكيزملوضوعات  واليت  جمموعات  بطريقة مرنة من سوف تكتب  ، 

   .حيث الطرح مع الرتكيز على التدرج يف بناء األسئلة وإمكانية طرحها من حيث السهولة والصعوبة

 املرحلة الرابعة: التحضري والتنفيذ  

التأكد من صالحية   وأهدافها وجماهلا، أتيت مرحلة  املوضوعات  بعد  الدراسة  وارتباطها مبوضوع  النقاشية 
هبدفالتحضري   الرتكيز  اليت   وسيسبق تنفيذها،    جملموعات  الفرعية  اإلجراءات  من  عدد  التنفيذ  عملية 

 نلخصها يف اخلطوات اآلتية:  

ا .1 من  سؤال  الطلب  امليدانني  احلكومينيلباحثني  ابملشاركة    املوظفني  رغبتهم  اجملموعات  يف  عن 
وتصميم    ،النقاشية جهة  من  ونتائجها  امليدانية  الدراسة  خمرجات  بني  املؤامة  لضمان  وذلك 

الرتكيز أخرى    جمموعات  جهة  من  الرتكيزوصدقها  جمموعات  عينة  تشمل  موظفا    30وسوف 
 قاليم الدولة الثالث.  مقسمة على ثالثة جلسات يف ا

ة  حهيئة النزاهة ومكافبعد أخذ كتاب تسهيل مهمة من قبل  اجلهات ذات العالقة  التواصل مع   .2
الرتكيز(دف  هب  الفساد جمموعات  )يف  املوظفني  إلجراء   اختيار  والتحضري  خصائصهم  ومعرفة 

   لسات نقاشية معهم. ج
لعقد   .3 اخلاصة  األماكن  النقاشية  حتضري  املتطلبات اجللسات  توفري كافة  مع  مواعيدها  وحتديد 

 ها.  ملطلوبة لتنفيذاللوجستية ا
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  وسوف يتبع. يف مكان حمايد جملموعات الرتكيزوكما ذكر سابقا فسوف تعقد اجللسات النقاشية  .4
 بنجاح على النحو اآليت:  اجللسات النقاشيةفريق العمل اخلطوات االجرائية الفرعية المتام 

 .  اجللسات النقاشيةتدريب الباحثني على كيفية اجراء  .1
 شاركني. ومبا يتناسب مع امل النقاشية للجلسات اختيار مكان وزمان  .2
 . والربيد االلكرتويناتف قبل التنفيذ الفعلي بواسطة اهل اجللسات النقاشيةأتكيد مواعيد  .3
 .  اجللسات النقاشيةتفريغ بياانت  .4
 وعرض نتائجها.  املستخرجة من اجللسات النقاشية حتليل البياانت النوعية .5

 املرحلة اخلامسة: ادارة البياانت النوعية  

البياانت  جودة  من  عال   مستوى  على  واحلصول  وأخالقية  فاعلة  بصورة  النوعية  البياانت  إدارة  هبدف 
 العمل اخلطوات االجرائية اآلتية:  سوف يتبع فريق

من خالل تقدمي   مبجموعات الرتكيزحتفيز املشاركني على التفاعل مع احللقات النقاشية اخلاصة   .1
ابالضافة اىل توضيح كافة    ،العوائد املتوقعة من اجرائهاعن اهلدف الرئيسي للدراسة و   وايفشرح  

   جموعات الرتكيز. مب االجراءات ذات العالقة 
للباحثني   .2 الفرصة  النقاشية من االسهل اىل االصعب مع اعطاء  التدرج يف طرح االسئلة واحملاور 

تفاعلية ملشاركة مجيع املستجيبني يف بيئة  السؤال وابعاده وخلق  املقصود من  النقاش دون    لشرح 
 استثناء.  

 النقاشية مبا يتناسب مع طبيعة كل فئة من الفئات املبحوثة.  االسئلة واحملاوروطرح صياغة  .3
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 النوعية  املرحلة السادسة: حتليل البياانت 

سوف يتبع فريق العمل افضل املمارسات العلمية يف البحث النوعي هبدف حتليل البياانت وتوظيفها يف  
النتائج الكمية من جهة وحتقيق اهداف الدراسة النوعية من جهة أخرى. عمليا، سوف يقوم فريق تفسري  

   : العمل إبتباع اخلطوات التالية يف حتليل البياانت النوعية 

 تدوين املالحظات اوال أبول اثناء اجللسة النقاشية.   .1
 تفريغ البياانت ورقيا / كتابة املسودة االوىل من البياانت.  .2
 .  Themesبناء مناذج جملموعات االجاابت  .3
 حتليل البياانت وربطها مع نتائج التحليل الكمي.   .4
 تلخيص النتائج وعرضها ومناقشتها.   .5

ابالضافة اىل النقاط    ،اآلتيةاما فيما يتعلق ابالعتبارات االخالقية فإن فريق العمل سوف يتبع اخلطوات  
اليت ذكرت سابقا لضمان اتساق عملية البحث النوعي مع االعتبارات االخالقية والقانونية املرعية وهذه  

 االجراءات هي: 

ابلدراسة .1 العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من  املسبقة  املوافقة  ومكافحة أخذ  النزاهة  هيئة  وموافقة   ،
   (. الرتكيز عات )جممو لتنفيذ البحث النوعي  الفساد

 اجللسات النقاشية.  أخذ املوافقة املسبقة من قبل كافة املبحوثني او املشاركني يف  .2
واالقتباسات   .3 النوعي  التحليل  نتائج  امساء مستعارة يف عرض  مثل:أبو  Quotationsاستخدام   ،

خالد....  أبو  رقم  حممد،  املوظف  رقم  1،  املدير  خصوصية   ....1،  على  احلفاظ  هبدف  اخل 
بحوثني مع اعطاء الفرصة ملن يرغب بذكر أمسه احلقيقي وخصوصا فيما يتعلق بقصص النجاح  امل

 .  وبعد أخذ املوافقة اخلطية عليها من قبل املبحوثني
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جموعات الرتكيز بعد االنتهاء الكامل  مباو أية اوراق ذات عالقة    Draftsإتالف املخطوطات   .4
 .  من الدراسة

البياانت يف مكان آمن المي .5 املخولة  حفظ  او اجلهات  قبل االشخاص  اال من  اليه  الوصول  كن 
العمل التفاقية  وفقا  اىل  ،  بذلك  من   اتباعابالضافة  النوعية  البياانت  لنقل  وآمنة  حمددة  طرق 

 . مغلفات مكتومة امليدان وذلك من خالل وضعها يف

 :  جمموعات الرتكيزإرشادات عامة لفريق البحث أثناء تنفيذ 

 : عليك الرتحيب جبميع املشاركني بكلمات ودية، كما عليك شرح جمرايتاستقبال املشاركني ▪
التعرف  عليك شرح اهلدف االساسي للدراسة واملتمثلة يف  و والوقت املستغرق،   اجللسات النقاشية

واحملس  الواسطة  ظاهريت  تفشي  مدى  هاتني  على  حول  وتوعيتهم  االردين،  العام  القطاع  يف  وبية 
هلما. املمكنة  احللول  ووضع  الوعود   الظاهرتني  اعطاء  وعدم  واقعيا  تكون  ان  عليك  كذلك 

وضع  و للمستجيبني.   اىل  الرامية  الدراسة  أمهية  هلم  تشرح  وان  وحياداي  واضحا  تكون  ان  عليك 
 . ية يف القطاع العام األردينللحد من ظاهريت الواسطة واحملسوب مقرتحات عملية

وعليكم   ▪ الدليل،  هذا  يف  الواردة  االخالقية  واالعتبارات  واالرشادات  البنود  مراجعة كافة  عليكم 
تذكر ان هذه املشاركة طوعية، وان املشاركني هلم حرية االنسحاب من اجللسات النقاشية يف اي  

أي   اجابة  عن  االمتناع  يف  التامة  احلرية  وهلم  ان  وقت  عليك كباحث  البدء  قبل  فمثال  سؤال 
منهم اال  مثل    تستأذن  اي حوار  تسجيل  النقاشات؟ وال جيوز لك  بتسجيل  لنا  تسمحون  هل 

 مبوافقة مجيع املشاركني دون استثناء.  
االجابة من مجيع املشاركني ودون   وانتظاربعد طرح السؤال او املوضوع النقاشي عليك التوقف   ▪

ذكية الشخاص   ي أحد ابالجابة او طرح افكار قم إبعادة السؤال بطريقةمقاطعة؟ فإن مل يبادر ا
 حمددين، كذلك عليكم التذكر بعدم طرح اسئلة حمرجة او ذات خصوصية.  
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القضااي   ▪ يف  تتدخل  ال  ان  االردنية  تذكر  الدولة  هبيبة  ميس  شيء  اي  او  العقائدية  او  اجلدلية 
 واحملسوبية يثري حفيظة بعض املوظفني. الواسطة ال سيما ان موضوع  ومؤسساهتا الوطنية،

 اما خالل مناقشات جمموعات الرتكيز عليك االهتمام مبا يلي:  

جمموعات : ادارة وقت املناقشات من االمور املهمة لكي حتقق اهداف  االدارة الفاعلة للوقت ▪
املبحوثة،    الرتكيز الفئات  من  فئة  لكل  االجرائي  الدليل  يف  املطلوبة  االسئلة  من كافة  واالنتهاء 

بعيدا عن    الرتكيزموعات  جموإلدارة الوقت بشكل فعال عليك الرتكيز على اهلدف االساسي من  
التشعب يف القضااي اليت تقع خارج نطاق املناقشة او الدراسة وعليك عدم استعجال املشاركني، 

 هلم الوقت املتاح لكل سؤال من االسئلة.  وبني
، فأنت مبثابة موجه  هو االصغاء ال النقاشعليك ان تصغي جيدا للمشاركني فدورك االساسي   ▪

االجاابت  رأيك يف  تبدي  وال  املقبولة  ابلطرق  االجابة  على  املشاركني  فوظيفتك حث  للجلسة 
ت،وعليك ترك احلرية املطلقة للمشاركني  املطروحة ال اجيااب وال سلبا وال حتاول ان تصحح االجااب

 يف التفكري واالجابة. 
النقاشية   ▪ القضااي  مع  التفاعل  على  املشاركني  مجيع  تشجيع  يف  مشاركتك كباحث  تنحصر 

املطروحة، وحاول ان تعتذر بلباقة للمشاركني املهيمنني على النقاش مثل ان تقول شكرا لرأيك؟ 
عليك  اخرى؟ كذلك  اراء  لديه  احد  من  على   هل  وتشجيعهم  اخلجولني  ابملشاركني  االهتمام 

 املشاركة من خالل التواصل البصري معهم واالبتسامة هلم وطرح االسئلة عليهم بشكل مباشر. 
وهنا عليك ان جتمع كافة البياانت واملعلومات   جمموعات الرتكيزالوضوح مطلب اساسي لنجاح   ▪

 تدوينية او قصص الفشل او النجاح، وعليك  املهمة من خالل الشواهد واالدلة واالمثلة الواقع
 يك او ختالفه.  أمجيع االمثلة املطروحة سواء توافق ر 
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يف اخلتام عليك ان تشكر مجيع املشاركني وتذكريهم أبن املعلومات املقدمة من    :املناقشة  اختتام ▪
قبلهم سوف تعامل مبنتهى السرية واحلياد، واذا احتجت اىل مشاركني آخرين ميكنك االستعانة  

 ابملشاركني احلاليني.  

 اما بعد مناقشات جمموعات الرتكيز عليك االهتمام مبا يلي:  

تنفيذ  من  االنتهاء  النقاشاجل  بعد  العملية    يةلسة  اخلطوات  اىل  ابالضافة  اآلتية،  التعليمات  اتباع  عيك 
 املدونة يف الدليل واخلاصة بتفريغ البياانت وحتليلها:  

أبهداف   • املباشر  واتصاهلا  المهيتها  وفقا  وترتيبها  املالحظات  واعداد  أبول  اوال  البياانت  تفريغ 
 كمايلي:    الباحث اعداد املالحظات خطياالدراسة واجللسة النقاشية، وهنا على 

راجع الكلمات املفتاحية اليت استخدمها املشاركون يف اجللسات النقاشية وقم حبصرها وتدوينها   .1
 مة يف عملية حتليل البياانت النوعية.  الهنا مه

النقاش وخصوصا يف املواقف اليت غرّي  .2  دلةن األ هبا املشارك رأيه واحبث ععليك تعقب جمرايت 
 اليت غري املشارك رأيه يف ضوئها.  

على  .3 الرتكيز  اىل  املشاركني  بعض  مييل  فمثال  املتواترة  وغري  املتواترة  االجاابت  بني  املوازنة  عليك 
نقاشية معينة، الشك ان هذه املوضوعات مهمة، لكن عليك عدم اغفال االجاابت موضوعات  

 القليلة او املوضوعات النقاشية اليت مل يعريها املشاركني جل اهتمامهم. 
عليك ان تعطي االجاابت احملددة والواضحة والدقيقة امهية قصوى وهنا عليك ان تسأل حالك  .4

ك ان يوفر تفاصيل دقيقة عن موضوع معني مع اعطاء  السؤال األيت: اىل أي مدى ميكن للمشار 
امثلة واضحة ومباشرة؟ ويف العادة تعطى امهية لألجوبة اليت يتحدث هبا املشارك عن جتربته اكثر  

 من التجارب اليت يتحدث عنها املستجيب بصورة الغائب.  
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الكبرية يف   .5 االفكار  او  احملاور  تنسى  الرتكيزال  االس  جمموعات  اهلدف  منها وهدف  وتذكر  اسي 
املخرجات   لتحديد  يوم كامل  او  وقت حمدد  عليك ختصيص  ذلك  وعلى ضوء  الكلية  الدراسة 
وهذه   سياساهتا  او  الدراسة  توصيات  عليها  يبىن  سوف  واليت  القصوى  االمهية  ذات  واالفكار 

 العملية تسهل على احمللل النوعي صياغة النتائج بصورة دقيقة وواقعية.  
عليك   .6 مهمتك  املالحظالتهسيل  وتدوين  مجع  يف  يساعدك  والذي  التايل  اجلدول  ت  استخدام 

 جمموعات الرتكيز.  النقاشية من 

  ( منوذج تدوين املالحظات وتصنيفها21جدول )

 النسبة املئوية  تكرار االجاابت  أهم االجاابت  نص السؤال  رقم السؤال 
1     
2     
3     
4     
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(  3ملحق رقم )  
ة تركيز منوذج جمموع  

 

 السالم عليكم   /صباح اخلري/ مساء اخلري 
من    ............... الريموكأان  "بنقوم    جامعة  القطاع دراسة حول  الواسطة واحملسوبية يف  ظاهريت  تفشي  مدى 

بداية نشكركم على استجابتكم الفاعلة وختصيص وقتكم الثمني   لصاحل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  "،العام األردين
 قبل البدء هبا.   اجللسة النقاشية لإلجابة عن التساؤالت املطروحة راجيا السماح يل بشرح جمرايت  

 

 . ؤون ن اجللسة النقاشية يف أي وقت تشاحيق لكم االنسحاب م. 1
 . مناسبحيق لكم عدم اإلجابة عن إي سؤال ترونه غري  . 2
وتعظيم دقتها .  3 البياانت  تفريغ  الباحث يف  والتسهيل على  التوثيق  النقاشية صوتيا هبدف  اجللسة  بتسجيل  نرغب 

 أرجو السماح لنا بذلك. 
 . ساعة  2-1. تستغرق اجللسة النقاشية 4

 

  بياانت إجرائية اوال: 
 

  :  التاريخ
  : الزمان

  : كانامل
 اىل                    من        وقت البدء واالنتهاء: 

 

 اثنيا: االسئلة/ املوضوعات النقاشية
 

 ماذا تعين لكم الواسطة واحملسوبية؟  .1
 هل أحد منكم مارس الواسطة واحملسوبية؟ لطفا اخباران عن ذلك؟  .2
 سباب الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام؟ أما هي  .3
 ما هي دوافع االفراد ملمارسة الواسطة واحملسوبية يف القطاع العام؟  .4
 هل توافقون على ان الواسطة واحملسوبية ظاهرة يف مؤسسات القطاع العام األردين؟  .5
 برأيكم ما هي التحدايت او الصعوابت اليت حتول دون السيطرة على الواسطة واحملسوبية؟  .6
 هل لكم ان تقرتحون آليات، سياسات، حلول للحد من ظاهريت الواسطة واحملسوبية؟  .7


