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 الخالصة

تعد آفة الفساد ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سووا    وهوي موجوودة فوي القنواعيا العواا وال وا   

وفي م تلف طبقوا  المتتمو،   اموا ان الفسواد الموالي وا دا ا موا امنور المتو ت  التوي تعواسي مناوا مةسسوا  الدولوة 

والتراا  المملواة للدولة بصفة ماصة   ويتمثل الفساد المالي واالسحورا  ا دا ا بالم اسوو واالمتيوا ا  بصفة عامة 

 التي يتم الحصول علياا بت ل غير متروع.

ال تف عا مدى العتقوة بويا الحواموة والفسواد ا دا ا للتوراة المبحوذوة. ال ان الحواموةجا    د  هوهد  البحث      

 ا  ودعوة المساهميا وأصحاب المصلحة ما متل متموعة ما االليا  لمعالتة الفساد .فعل واستتابة لند

فوي محنوة ااربوا  التواجي الةا يوة   اسوت دمح الباحثوة مناتوا   ا( موظف  91اعتمد البحث على عينة عتوائية مت وسة ما )

 وصفيا  تحليليا  .

 المتو ت حلاوا فوي التواسبيا الن ورا والعملوي وموا هو   عدد ما االش اليا  التي هدفح للتوصل الوى إلى واشا  البحث 

هي مدى توافر ا م اسا  لتنبيق الحوامة في المحنة المبحوذة ؟ , وما األسباب التي تنلبوح الوى ال ووي فوي منواميا 

الفسوواد ا دا ا . وتوصوول البحووث الووى عوودد مووا النتووائل أهماووا ر ان الفسوواد ا دا ا ي ووون غالبووا بسووبو  ووعف األجاوو ة 
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The Role of Governance and its Mechanisms in Reducing Administrative Corruption 

Aida A. Saleh 1 

 

Abstract 

The aim of the research is to reveal the extent of the relationship between governance and 

the administrative corruption of the researched company. Governance has reacted and 

responded to the call and call of shareholders and stakeholders through a range of 

mechanisms to address corruption. The research was based on a random sample of 91 

employees at the Taji Gas Power Plant, and the researcher used a descriptive analytical 

approach. The research pointed to a number of problems that the researcher aimed to solve 

in the theoretical and practical aspects, including the availability of the possibilities for the 

application of governance in the researched station? And what are the reasons that required 

to delve into the contents of administrative corruption. The research has reached a number 

of results, the most important of which is that administrative corruption is often due to the 

weakness of regulatory bodies and sometimes their weak role, which contributes to the 

emergence of private benefits. 
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وأساليو  صينة تعمل علوى تقليول السولبيا  موا موتل العمول علوى 

تبنووي مفوواهيم الحوامووة للتووراا  التووي تسوواهم فووي  يووادة االسووتتابة 

للتةيووورا  الحاصووولة وتعنياوووا القووود ة علوووى الت يوووف فوووي تحقيوووق 

 االستمرا ية والنمو.

  ااسعووداا الحوامووة  عوودةوا تبنووح ظوواهرة الفسوواد ا دا ا بعواموول 

والتفافية المسةولة   االمر ال ا جعل الفساد ا دا ا اذباتا على ان 

 عدا وجود الحوامة في التةون العامة للتراة . 

س مووة فووي التووراا  وتوووفير األوس وورا لم اسووة الحوامووة فووي تقيوويم 

معلوموا  عووا سقوواط القوووة والنووعف مووا اجوول تع يوو  هوو   األس مووة 

اح والبقا  ما اجل استمرا  التراة   وسو  وااتساب عوامل النت

ستنوواول فووي هوو   البحووث دو  الحوامووة والياتاووا فووي الحوود مووا الفسوواد 

االدا ا فوووي محنوووة ااربوووا  التووواجي الةا يوووة عينوووة البحوووث   وان 

 البحث يت ون ما المباحث االتية ر

 األول ر المناتية البحثية والد اسا  السابقة 

 ل المفواهيم )الحوامووة   الثواسي ر التو   الن ورا مووا موت

 آليا  الحوامة   الفساد   الفساد ا دا ا(

  الثالووث ر التوو   العملووي مووا مووتل )االدوا  ا حصووائية

 وامتبا  الفر يا  وتفسيرها(

  الراب، ر االستنتاجا  والتوصيا 

 المبحث األول : االطار العام للبحث

 اوال : مشكلة البحث 

حفاظ على سمعتاا وم استاا الجل ان التراا  ال دمية تحتاج الى ال

يتنلو اعتماد أساليو إدا ية حديثة  مامواابة التنو  الت نولوجي   

  واحوود هوو   األسوواليو هووي الحوامووة الم اسيتاووا فووي القنووا  علووى 

 السلبيا  التي  افقح ا دا ة التقليدية .

بعوود االطووتع علووى الواقوو، العملووي للتووراة المبحوذووة   ومووا مووتل 

الموواا الباحثووة بووالت   الن وورا لمو وووع البحووث عووا طريووق مووا 

الد اسووا  السووابقة . فووان متوو لة البحووث تتسوود  فووي  إليوو توصوولح 

 فنووت علوووى ووعف اد اا التووراة المبحوذووة لمفاووووا الحوامووة   

تنبيووق ابعوواد الحوامووة التحووديا  التووي تواجااووا ا دا ة العليووا فووي 

ميووداسيا الجوول تحسوويا أسوواليو الحوود مووا الفسوواد االدا ا لتسوواهم فووي 

تسووايل ا جوورا ا  وتحسوويا جووودة ال وودما  التووي تقوودا للمووواطا   

 تحسيا سمعة التراة بالت ل العاا. فنت على

 اهم التساؤال  البحثية تتمثل في االتي ر

جي مووا مووودى اد اا المووووظفيا فووي محنوووة ااربوووا  التوووا .1

 الةا ية لمفاهيم الحوامة  ؟

هل الموتا الووظيفي فوي محنوة ااربوا  التواجي الةا يوة  .2

لوووديام االسوووتعداد لتفعيووول آليوووا  الحواموووة فوووي المحنوووة 

 المبحوذة؟

مووودى تووووافر ا م اسوووا  لتنبيوووق الحواموووة فوووي المحنوووة  .3

 المبحوذة ؟

هوول هنالووث تووةذير اليووا  الحوامووة فووي الحوود مووا الفسوواد  .4

 المبحوذة ؟ ا دا ا في المحنة

 ثانيا : أهمية البحث 

تتمثل أهمية البحث في اوس  محاولة لبيان التةذير للحوامة وأهميتاوا 

المت ايوودة فووي شووراا  األعمووال   وموودى األهميووة التووي تم ووا هوو   

التراا  ما التحوط والتحصيا ما اش ال الفساد الم تلفوة . حيوث 

اصبح ما النرو ا االستثما  في الحوامة مدموة للتوراا  التوي 

ل الت اليف والتاد البتورا   والتوي ت فوف تساهم في أدا  عملاا باق

ما متاعو المواطنيا ما متل الحد ما الفسواد ا دا ا الو ا يقبو، 

 في ه   المةسسا  . ويم ا ان اشير الى أهمية البحث باالتي ر 

  يسووواعد فوووي تع يووو  تنبيوووق مفووواهيم الحواموووة والياتاوووا

واالسووتثما  فووي متالاووا   بوواالما ان شوورااتنا ال دميووة 

 الى االستثما  في الياتاا ا دا ية .تحتاج 

   يبيا أهمية الحوامة ومساهمتاا ا يتابية فوي المسوتويا

 ا دا ية اافة.

  يقف علوى مودى األهميوة فوي اسوتثما  معنيوا  الحواموة

 وإيتاد اليا  لةري تنوير الفساد االدا ا.

  اووون ان الحوامووة تعوود مووا الوسووائل الحديثووة التووي تعموول

ال وودما  المقدمووة للمووواطنيا  علووى  فوو، مسووتوى افووا ة

و يووادة ذقووتام فووي هوو   التووراا  و وومان حقوووقام مووا 

 متل المساهمة في الحد ما الفساد ا دا ا.

 ثالثا : أهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق الةايا  التي تلبي مصالح التوراا  والتوي 

ا مو، االهتماموا  المسوتقبلية لاوا   والو ا يوتم موا موتل إدا ة  تتت

لووف جواسووو عموول هوو   التووراا  بتنبيووق الحوامووة والياتاووا   م ت

وو وو، أسووا إدا يووة وعلميووة حديثووة لووادا ة . ولاوو ا فووان اهوودا  

 البحث تتمثل باالتي ر

  تحديوود العتقووة بووويا الحوامووة والفسوواد ا دا ا للتوووراة

 المبحوذة

  تقديم اطا  س را فيما يتعلق بالمفاهيم االساسية للحوامة

 المبحوذة.في التراة 

 . تو يح تةذير الحوامة على الفساد االدا ا 
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  محاولووة التوصوول الووى ستووائل وتوصوويا  يم ووا االسووتفادة

مناا في التراة المبحوذة   باد  تع ي  افا ة ا ستاجيوة 

 فياا ما متل اليا  الحوامة.

 رابعا : مجتمع البحث وعينته

تابعوة الوى يتمثل متتم، البحث في محنة ااربوا  التواجي الةا يوة ال

و ا ة ال اربا  المسوةولة عوا تقوديم ال ودما  لمدينوة بةوداد . ال توم 

 . اموظف   91ما  ةام  عينة عتوائية مت وس

  خامسا : فرضيات البحث

ال توجد عتقوة لا  داللوة معنويوة بويا المتةيور الحواموة  .1

 وآلياتاا وبيا المتةير الفساد االدا ا  

للمتةيور الحواموة وآلياتاوا ال يوجد تةذير لو داللة معنوية  .2

 في المتةير الفساد ا دا ا

 سادسا : المخطط الفرضي للبحث 

بنح الباحثة الم نط الفر ي للبحث في ال ا يحدد عتقة اال تباط 

 (1والتةذير بيا المتةيرا  واما مو ح في الت ل )

 وان الم نط الفر ي يت ون ما متةيريا اساسييا همار

 امة(المتةير التفسيرا )الحو 

   )المتةير االستتابي )الفساد االدا ا 

 

 

 

 

 ( : يوضح انموذج البحث1شكل )

 

 سابعا : الدراسات السابقة

فوادة البحوث لتبعري البحث عددا ما الد اسوا  السوابقة المتعلقوة ي

 مناا   واهم ه   الد اسا  ر 

(   بعنووووان ر فالفسووواد 2011د اسوووة عبووود   غسوووان فيصووول ) .1

 .[2]سبل معالتت ف  –اذا   -أسباب  -ا دا ا

هوودفح الد سووة لتقووديم اطووا  عووا مفاوووا الفسوواد ا دا ا والتعوور  

لوجاا  الن ر بتةن الفساد وتت يا وتحليل اهوم األسوباب للفسواد 

واشووو لح الد اسوووة الوووى موووا هيوووة األسوووباب و ا  الفسووواد ا دا ا   

ا دا ا والتوودابير العتجيووة لم افحتووو   واوصووح الد اسووة اجووورا  

تعديت  في السياسة االقتصادية ما اجل تقليل النلو على الفساد   

و يووادة الحووواف  باتتووا  السوولوا األموويا   وتووةميا الرقابووة الفاعلووة 

 ما الموظفيا. وا جرا ا  الرادعة  د الفاسديا

(   بعنووووووان ر فدو  السياسوووووا  2020د اسوووووة ال ريبووووواسي ) .2

الح ومية فوي الحود موا جورائم الفسواد ا دا ا والوقايوة منو    

موووا وجاوووة س ووور العوووامليا فوووي السووولث القنوووائي فوووي دولوووة 

 .[3]ال ويحف

هدفح الد اسة الى اظاا  المستوى العاا لدو  السياسوا  الح وميوة 

ان  إلوووى سووواد ا دا ا   واظاووور  النتوووائلفووي الحووود موووا جووورائم الف

المسووتوى العوواا الووى معوقووا  دو  السياسووا  الح وميووة للحوود مووا 

جرائم الفساد التي جا   بد جة مرتفعة   وبينح ان اهوم المعوقوا  

تتمثل فوي مرا يوة ات وال القورا ا  ا دا يوة   وإعنوا  مروسوة فوي 

في المناصو  عامليالالصتحيا  الوظيفية  ما الاي ل التن يمي ل

العليووا   وتع يوو  دو  السياسووا  الح وميووة فووي الحوود والوقايووة مووا 

 اة جوورائم الفسوواد ا دا ا مووا مووتل تفعيوول دو  المووواطا والمتووا

 .التفاعلية بيا أجا ة الرقابة

(   بعنوان ر فدو  الحواموة والتوفافية 2021د اسة التلفان ) .3

 .[4]في الحد ما الفساد ا دا اف

معرفة دو  الحوامة والتفافية في م افحة الفسواد   هدفح الد اسة ل

التعوور  علووى االسووتراتيتيا  واالليووا  الت مووة فووي  فنووت علووى

ل هوي إم افحة الفساد . واعتمود  الد اسوة علوى المونال الوصوفي   

د اسة س رية تعتمد على مراجعة االدبيوا  المرتبنوة فوي الحواموة 

فووي م افحووة الفسوواد    للمن مووة   ال ان الحوامووة لا  أهميووة ابيوورة

حيووث توووفر للمن مووة هي وول تن يمووي يسوواعدها مووا تحقيووق غاياتاووا 

الى العوامليا ااثور اموان بتفعيول  تعد  بةفنل السبل   اما ان التفافية 

الرقابووة الدقيقووة فووي جميوو، مفاصوول المن مووة   وفووي  ووو  النتووائل 

تسام لتفعيل الحوامة والتفافية ودو هما في عدة و عح توصيا  

حة الفساد واهماا ر و ، أس مة فعالية فوي تقوويم أدا  المن موة م اف

فووي تتميوود  اعووا طريووق محاسووبة ت لفووة الفسوواد حتووى ال ت ووون مبوور   

 الةا  منط م افحة الفساد بسبو ا تفاع الت اليف.

 

 

 

 الفساد الاداري  الحوكمة
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 المبحث الثاني : االطار النظري

 مقدمة :

متنلبوا  ان االهتماا بالحوامة وتنميتاا تعد  رو ة حنا ية موا 

العصوور   ومووا غيوور المم ووا تصووو  متتموو، حنووا ا متقوودا فووي 

فقيور فوي فاعليوة الحواموة وآلياتاوا الجول   ام اسات  االستاجية وتقدمو 

 الحد ما الفساد عامة والفساد ا دا ا ماصة.

 اوال : الحوكمة

اشووتقح الحوامووة مووا الفعوول ح ووم   يح ووم   ح مووا   وح موو    وقووال 

الت ا الح يم بمعنى صا  ح يموا    أا ان تصود  أقوالو  وافعالو  

برؤية و  وية سديدة   وح م التئ واح م  بمنع  ما الفساد   تقول 

العوورب ح ووم اليتوويم مثلمووا تح ووم ولوودا   امنعوو  عووا الفسوواد وصوولح  

 [5]ا الفساد   واح م التئ بمعنى اتقن  مثلما تصلح ولدا وتبعد  ع

في تقريرهوا لحواموة التوراا  علوى اساوا  Cadburyوعر  لتنة 

الن اا ال ا يتم عا طريق  التوجي  والرقابة للتراا  الجول تحقيوق 

الرفاهيوووة  فنوووت علوووىتوافوووق بووويا مصوووالح المسووواهميا وا دا ة   

 .[20]االجتماعية وال فا ة االقتصادية 

أينووا علووى اساووا س وواا يووتم عووا طريقوو  إدا ة المن مووة وين وور الياووا 

وتوجيااا وتحديد المسةوليا  والحقوق بيا األطرا  في متموعة 

إجوورا ا  وقووواسيا تحتوووا التووفافية والرقابووة والمسووا لة والن اهووة 

 .[6]الجل عمل توا ن بيا األهدا  التماعية والفردية 

من مووة التعوواون االقتصووادا والتنميووة علووى  (OECD)امووا عرفتاووا 

اساا متموعة العتقا  بيا إدا ة التراا  ومتالا ادا اتاا وحملة 

مريا ما أصحاب المصولحة   والتوي تووفر االطوا  الو ا آاألسام و

يووتم عووا طريقوو  و وو، اهوودا  المن مووا  وادواتاووا التووي تنفوو  باووا 

 .[21]األهدا  المرسومة وتحديد مدى األدا  المنلوب 

مووا هوو    األابوورأعووت  توورى الباحثووة بووان التوو    التعريفووا ومووا 

يرا  على ان الحوامة اطا  او س اا يتم ما متل إدا ة  التعريفا 

االعمال والتةون ال اصة بالتراا  وباالم ان ان ت هو البعد ما 

االلت اا باالس مة فقط حيث تعود باساوا س واا قابول للفحوا والتووا ن 

 بصو ة فعالة . وإم اسية التنفي 

 ( االتي ر 2بالت ل )اما مو ح ويم ا تةطير حوامة التراا  

 

 

 ( : يبين تأطير حوكمة الشركات2الشكل )

 [22]المصد  ر *

 

 ثانيا : آليات الحوكمة 

تعمول آليوا  الحواموة علوى  ومان حقووق حملوة األسوام وأصووحاب 

المصلحة المرتبنيا في اعمال التراة عا طريوق اح واا السوينرة 

والرقابووووة علووووى أدا  إدا ة التووووراة . وباالم ووووان تصوووونيف آليووووا  

 الحوامة الى عدد ما التقسيما  أهماا ر 

   متلا ا دا ة ر وهوو موا ترت و  عليو  الحواموة التيودة مامتو

 [20]توجي  شةون التراا  واالشرا  علياا 

 اليووا  الحوامووة التووي لاووا أهميووة  ىتراوو  المل يووة ر وهووو احوود

ابيرة بسبو اثرة المنالبا  لحملة األسام واالهتماا في تبنوي 

البيووا  الحوامووة الحديثووة للسووينرة علووى القوورا ا  ا دا يووة 

[23] 

   تعوينا  الموديريا التنفيو ييا ر وهوي االليوا  التوي تسوتاد

توافووق بوويا مصووالح حملووة األسووام وبوويا المووديريا التنفيوو ييا 

 .[23] ةليتعلاا وحدة مصالح متآلف
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 ثالثا : الفساد

ن آ  ولار في القور[7]الفساد هو سقيض ا صتح   فسد يفسد فسادا 

يد  عدة ال ريم في موا ، َل س ودفوا فدوي األس الَل تففسسد   مناا قول  تعوالى )وَل

ووواَل  د قَلرديوووو  م  وووحَل  ق مَل حس وووا   إدنق  َل ع  طَلمَل ف وووا وَل وس وووو ف مَل عف ادس اَلا وَل حد وووتَل ووودَل إدصس بَلعس

ندياَل )األعرا   سد حس  . [1](( 56السمف

  ال يعوور  باسوو  عوودة لوو  تعريفووا  فامووا تعريووف الفسوواد اصوونتحا 

  علوى ا دا ة والح وموة   ويعور   فاالسحرا  األمتقوي لمسوةولي

  اس  ف اس  التنا ل عا أمتا دولة الجل مصالح ش صيةف   ويعر  

الحالة التي تتعل الموظف فياا يعمل بت ل مباشر وغير مباشر في 

اجبووا  صوواحو ال دمووة الووى دفوو، هوودايا بصووو ة غيوور قاسوسيووة الجوول 

 .[8]استا  ال دمة المنلوبةف 

ي باسو  فسوو  اسوتةتل المناصوو العاموة ف  صندوق النقد الدولوعر  

يلقي في أعبا  ذقيلة على االقتصاد في  مافي تحقيق م سو ما    

 .[9]جمي، مراحل التنميةف 

ويت   الفساد اش ال عدة وسنتنرق الى ااثرها تةذيرا في المن مة   

 وااالتير

  الفسوواد السياسووي ر يعوور  الفسوواد السياسووي علووى اسوو  اسووتةتل

السلنة العامة في تحقيق م اسو ماصوة   او تةليوو مصولحة 

صوواحو القوورا  علووى مصوولحة االمووريا   أا تةليووو صوواحو 

القرا  مصوالحة الت صوية علوى المصولحة العاموة فن وون فوي 

 .[10]الفساد السياسي 

 تصادا صوو ا عودة ال قود الفساد االقتصادا ر يت   الفساد االق

وو ا  مةسسووي   اي ووون فردي وو الفسوواد المنووت م مووا  يعوود    و ا  منت م 

امنر أسواع الفساد االقتصادا   وهو ينتة فوي المتتمو، الو ا 

يوجد في   عف منافسة سياسوية وسموو اقتصوادا غيور منوت م 

 [11]وسياد السياسا  القمعية وغياب االليا  والرقابة 

  الفسووواد الموووالي ر يعووور  الفسووواد الموووالي علوووى اسووو  فمتمووول

االسحرافووا  الماليووة واالح وواا الماليووة وم الفووة القواعوود التووي 

تووون م سوووير العمووول ا دا ا والموووالي فوووي الدولوووة ومةسسووواتاا 

م الفة التعليما  ألجا ة الرقابة المالية مثل التاا  المرا ا 

سوابا  وامووال الرقابة المالية ال ا ي تا بمراقبة وفحوا ح

الايئووا  والح ومووة والمن مووة فووي القنوواع ال ووا    ويتحوو  

م وواهر الفسوواد المووالي فوووي االمووتتو والرشوواوا والتاووورب 

النووريبي والمحابوواة وت صوويا األ ا ووي والمحسوووبية فووي 

 .[12]التعيينا  الوظيفيةف 

 رابعا : الفساد اإلداري 

 وور عووا د جووة ان الفسوواد ا دا ا يعوود احوود أسووواع الفسوواد بةووض الن

وو  استتووا  م االجتماعيووة واألمتقيووة يللقوو اصووا م   افاسوو  يمثوول استااا 

  وعنوود استتووا   فووي المتتمعووا  هوو ا يعنووي ان فسوواد قواعوود للفوورد

وتن وويم تلووث المتتمعووا    ي وورج مووا وظيفتوو  االصوولية ال ت تفووي 

العناصوور التيوودة مثوول التعوواون والن اهووة والعوودل والحوور  علووى 

 .[13]المصلحة المتتراة 

وهوو اسووتةتل لمووظفي الوودوائر الح وميووة فوي صووتحياتام ومواقوو، 

عملاووم الجوول الحصووول علووى منوواف، ومووآ ب واسووو ش صووي غيوور 

 .[14]ق المتروعة ائمتروع يتع   الحصول علياا بالنر

علووى اسوو  ظوواهرة سوولبية تنتتوور فووي األجاوو ة ا دا يووة  [15]وبينوو  

باش ال م تلفة ستيتة الثقافة السائدة في المن موة والمتتمو، والن واا 

القيمووي وتوورتبط فووي م وواهر م تلفووة مثوول عتقووا  القرابووة والرشوووة 

والصداقة والوساطة   والتي تنتة بمسببا  متنوعة غايتاوا األسواو 

  الصوحيح فوي التاوا  ا دا ا والرئيسوة عمول اسحورا  فوي المسوا

 الجل تحقيق غايا  غير متروعة جماعية او فردية.

 ما أسواع الفساد ا دا ا حسو من و  القناعر

  الفساد في القناع الح ومي ر هو الفسواد المستتورا والمنتتور

فووي مفاصوول أجاوو ة الدولووة   والوو ا ينووال مووا بوودامل السوول ة 

ا  المسوةوليا فوي أموو  ومواق، الدولية الم تلفوة   ال يقووا ابو

الدولووة علووى مما سووة م تلووف اشوو ال الفسوواد   والوو ا يمثوول 

سوورقا  تووتم  مووا متلوو  لا منووو ة عاليووة جوودا  اادا ي وو ااسحراف وو

وسمسرة في اافة المتا ي، ال برى في الدولة لتحقيق مصوالح 

ش صية دون الرجوع الى مصولحة الدولوة وتحقيوق المصولحة 

 .[16]العامة 

  القنواع ال وا  ر هو ا النووع موا الفسواد ينتتور فوي الفساد في

التراا  ال اصة   ال يتير تقرير صاد  ما من مة التفافية 

الدولية الى ان ال ثير ما التوراا  االمري يوة تموا و اعمواال 

غير متروعة   ذم ما بعدها الفرسسوية واأللماسيوة والصوينية   

وااثور  %80وتقرير امر لصندوق النقد الدولي يتوير الوى ان 

ما األموال التي تعمل البنوا االمري ية القرا اا الوى الودول 

الناميووة هووي تعووود موورة أموورى الووى أمري ووا وسويسوورا  ويووتم 

إيداعاا في بنوا بحسابا  ش صية لمسةوليا ما تلوث الودول 

 .[17]   واسرا  ابير في اسفاق تلث األموال

 المبحث الثالث : االطار العملي

ا  ا حصووائية التووي تسووت دا للحصووول علووى يتنوواول المبحووث األدو

 النتائل   وامتبا  فر يا  البحث وبيان مدى تحققاا اا ال .
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 اوال : واقع محطة كهرباء التاجي الغازية

تعد محنة ااربا  التاجي الةا ية احدى التراا  ا ستاجيوة للناقوة 

   1976ال اربائية في مدينوة بةوداد   ال تةسسوح هو   المحنوة عواا 

وحووودا  توليديوووة للناقوووة ال اربائيوووة   بناقوووة تصوووميمية  7 وفياوووا

السووائل  يالمحنووة هوو  فووي هوو  ة(   وان الوقووود المسووت دم25*7)

  وتووم إ ووافة ا بوو، وحوودا  إستاجيووة جديوودة باسووم  ةوالوقووود الةا يوو

حد تت يت  أ د  (   وتع40*4( بناقة تصميمية )2)متروع التاجي 

ال اربائيووة للمننقووة الوسوونى التابعووة التووراة العامووة الستوواج الناقووة 

 لو ا ة ال اربا  العراقية.

 ثانيا : استمارة االستبانة

تعوود المصوود  ( 1فووي الملحووق  قوم )  المرفقوة  ان اسوتما ة االسووتباسة

الرئيا ال ا اعتمد في الحصول على البياسا  المتعلقوة بوالمتةيرا  

لتواه ة فوي البحثية   صوممح االسوتباسة باالعتمواد علوى المقايسوا ا

البحوووو والد اسووا  القريبووة لمو وووع البحووث. لتتعوور  علووى دو  

الحوامة وآلياتاا فوي الفسواد ا دا ا   اعتمود فوي االسوتباسة للمتةيور 

  اموا المتةيور االسوتتابي الفسواد [18]الحوامة وآلياتاوا موا د اسوة 

  .[19]ا دا ا ال تم اعتماد  ما د اسة 

  ( .10-1الفقرا  )ت وسح الحوامة وآلياتاا ما 

 (  20-11ت ون الفساد االدا ا ما الفقرا. ) 

 ثالثا : المقابالت الشخصية 

إجرا  عدد موا المقوابت  الت صوية مو، المووظفيا ا دا يويا قمنا ب

في محنة ااربا  التاجي الةا ية لةري جم، المعلوموا  المتئموة 

لاووو ا البحوووث وااسوووح المقوووابت  باووود  شووورح وتو ووويح ومناقتوووة 

التفاصيل التي  منح في االستما ة ولبيان واقعيتاا مو، موا موجوود 

 في التراة حول متةيرا  البحث . 

 عا : اختبار طبيعة البياناتراب

ولمعرفووووة هوووول ان متةيوووورا  الحوامووووة وآلياتاووووا والفسوووواد االدا ا 

( (Komogorove-Simirnovالتو ي، النبيعي استعمل امتبوا  و

تو ووووح ان إل ( 4( و)3( , واالشوووو ال )1امووووا فووووي جوووودول  قووووم )

متةيوووورا  الحوامووووة وآلياتاووووا والفسوووواد االدا ا يتبعووووون التو يوووو، 

 راطبيعي   اان البياسا  تتو ع تو يع  النبيعي   اا 

 Komogorove-Simirnov test( : يبين اختبار 1جدول )

 
Tests of Normality 

Statistic Df Sig. 

 200. 91 106. الحوكمة وآلياتها

 200. 91 067. الفساد االداري

*. This is a lower bound of the true significance. 

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 

 

 

 طبيعي لبيانات متغير الحوكمة وآلياتهااللتوزيع لن المدرج التكراري ( : يبي  3شكل )

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 
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 طبيعي لبيانات متغير الفساد اإلدارياللتوزيع لن المدرج التكراري ( : يبي  4شكل )

 المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا * 

 

 خامسا : اختبار صدق وثبات االستبانة

يمثول صودق االسووتباسة ال اصوة بالحوامووة وآلياتاوا والفسوواد ا دا ا 

فر قبل اجرا  امستوى التمولية وو وح الفقرا  التي يتو ان تتو

التحليووول االحصوووائي ل وووي ت وووون وا وووحة   وللتحقوووق موووا صووودق 

 بااتي ر قمنااالستباسة 

 ثبات االستبانة 

يتم اسوت راج ذبوا  االسوتباسة لبيوان اساوا تعنوي النتوائل سفسواا الا توم 

مورة أمورى   وان القيموة ال افيوة لمعامول سفسواا تنبيقاا على العينة 

( فااثر   ان 0.60ستباسة معتمدة هي )اال تعد  الثبا  التي ما متلاا 

( بمعنوى ان االسوتباسة بمقاييسواا لا  0.70قيمة الفااروسباخ بلةح )

 ذبا  عال باالم ان االعتماد علياا .

 التحليل العاملي التوكيدي 

الجل التعر  على صودق البنوا  اسوتعملح الباحثوة التحليول العواملي 

لةوري  (Amos V24)التوايودا موا موتل البرسوامل االحصوائي 

التةاوود مووا ستووائل التحليوول العوواملي التوايوودا   حيووث تبوويا ان القوويم 

علووى صوودق  ايعنووي مةشوور   مووا( 0.40المفسوورة ااسووح اابوور مووا )

 ( ر6( والت ل )5المتةيرا    اما مو ح في الت ل )

 

 

 لبيانات متغير الحوكمة وآلياتها( التحليل العاملي التوكيدي 5الشكل )

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 
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 لفساد االداريا( التحليل العاملي التوكيدي لبيانات متغير 6الشكل )

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 

 سادسا : االساليب االحصائية

مووا االسوواليو  اعوودددمنا األسووئلة البحثيووة   قووولةووري ا جابووة عووا 

االحصووائية المتئمووة لنبيعووة البياسووا  مووا مووتل اسووت داا البرسووامل 

باد  وصف وتحليل البياسوا  البحثيوة    (Spss V24)االحصائي 

 وااالتي ر

 امتبا  التو ي، النبيعي 

 التحليل العاملي التوايدا 

  معامل اال تباط البسيط(Person) 

 سووئلة الفرديووة واالسووئلة ال وجيووة الموجووودة فووي يووا ا قوواا اال

عامل االسحدا  واالستباسة , وما ذم تصحيح معامل اال تباط م

 البسيط

  اما معامل(Alpha Cronbach) 

 سابعا : عالقة الحوكمة وآلياتها بالفساد االداري

التحقووق مووا صووحة فر ووية البحووث ال اصووة فووي عتقووة م  عووري توو

وواال تبوواط بوويا متةيوورا البحووث  صووياغتاا , واسووت دمح  حالتووي تم 

لتحديود فيموا الا ااسوح هنالوث عتقوة  Personمعامل ا تباط الرتوو 

 ا تباط بيا متةيرا البحث ر

( ان معامول ا تبواط الرتوو بيرسوون للعتقووة 2يتنوح موا التودول )

( 0.534بيا المتةير الحواموة وآلياتاوا ومتةيور الفسواد االدا ا )**

وهووو ا ا تبووواط قووووا ودال معنويوووا (   0.01عنووود مسوووتوى داللوووة )

وايتووابي اا يوودل علووى ان ال يووادة الحاصوولة فووي المتةيوور الحوامووة 

وآلياتاا يقابل   يادة في االتتا  سفسو  لمتةيور الفسواد االدا ا   وموا 

مووتل النتووائل التووي تووم التوصوول الياووا يتبوويا عوودا قبووول الفر ووية 

لوة معنويوة بويا الرئيسة االولى التي فحوها فال توجد عتقة لا  دال

متةير الحوامة وآلياتاا وبيا متةير الفساد االدا اف   بمعنى وجود 

 ا دا اعتقة ا تباط بيا المتةير الحوامة آلياتاا والمتةير الفساد 

 

 اد االداري( : يبين عالقة االرتباط بين المتغير الحوكمة وآلياتها ومتغير الفس2الجدول )

 المعنوية الحوكمة وآلياتها 

 0.000 0.534** الفساد االداري

 (0.01**اال تباط معنوا عند مستوى داللة )

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 

 

 : عالقة التأثير للحوكمة وآلياتها على الفساد االداري ثامنا

 را فر ية البحث التي هي عتقة التوةذير بويا متةيوصحة نا عر 

 نامت لة البحث , واسوت دمإلى صياغتاا باالستناد  حالبحث التي تم  

فوي  (Simple Regression Analysis)تحليل االسحدا  البسويط 

 تحديد وجود او عدا وجود تةذير بيا متةيرا البحث .

تفسوير التبوايا عري د جة مساهمة متةير الحوامة وآلياتاا فوي م  ت

است راج النتائل لتحليل االسحودا  ال نوي ولد جة الفساد االدا ا   
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( ان المتةير الحوامة وآلياتاا فسور 3البسيط   ويتنح ما التدول )

( ما التبايا في الفساد االدا ا   وان موا مقودا   0.285ما مقدا   )

( هووو تبووايا غيوور مفسوور مووا قبوول عواموول اموورى لووم توودمل 0.715)

 لج االسحدا .اسمو

 

 ( مصفوفة التأثير الحوكمة وآلياتها في الفساد االداري3الجدول )

 المتغيرات
 الحوكمة وآلياتها

R Square Fالمعنوية  قيمةP 

 0.000 35.500 0.285 اإلداريالفساد 

 * المصد ر الباحثة ما تحليل البياسا 

 

( 0.01يتحوو  اينووا ان االمتبووا  معنووووا عنوود مسووتوى معنويوووة )

ويعني وجود تةذير للحوامة وآلياتاا في الفساد االدا ا   ويدل على 

ان منحنى االسحدا  هو جيود لوصوف العتقوة بويا المتةيوريا , وموا 

قبووول الفر ووية  مووتل النتووائل التووي تووم التوصوول الياووا يتبوويا عوودا

داللوة معنويوة للمتةيور  االرئيسة الثاسية التي فحوها فال يوجد توةذير ل

 الحوامة وآلياتاا في المتةير الفساد ا دا اف .

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

وو للنتووائل التووي توصوول الياووا البحووث    ايتنووما هوو ا المبحووث مل ص 

التوصيا  التي تسام في دعم وتع ي  واال تقا  بمحنة  فنت على

 ااربا  التاجي الةا ية .

 االستنتاجات

 البحث رإلياا  اهم النتائل التي توصل

ان تفعيل اليا  الحوامة وبلو تاوا فوي محنوة ااربوا  التواجي  .1

 فنت علوىالةا ية يتنلو و ، مةشرا  وا حة للمةسسة 

تحلي االفراد الى سما  الصدق وأدا  االعمال باماسوة ودقوة   

يسال على المةسسة ال دمية القنا  علوى أا فسواد ادا ا  ما

 قد ينتة مستقبت .

ان طبيعووة ووعووي ا دا ة العليووا فووي محنووة ااربووا  التوواجي  .2

الةا ية يتنلو  ؤية أوس، في اعتماد اليا  الحوامة ما اجل 

 بالمستقبل الى فساد ادا ا تقييد أا سلوا قد يةدا 

ان الفساد ا دا ا ي ون غالبا بسبو  عف األجاو ة الرقابيوة  .3

 يسام في ظاو  المناف، ال اصة. ماو عف دو ها أحياسا 

هنالث إم اسا  حقيقية وقابلة للتنبيق في المحنة قيود الد اسوة  .4

للحواموووة فوووي ابسوووط صوووو ها والتوووي تسووواهم فوووي اال تقوووا  

 للمتتم،.بال دما  التي تقدماا 

 التوصيات 

 ر البحثاهم التوصيا  التي توصل الياا 

 يووادة الت صيصووا  الماليووة السوونوية مووا اجوول تنميووة وتنوووير  .1

الحوامة وآلياتاا ما متل بنا  وتنوير قد ا  علمية وعملية 

والتووي تووةدا الووى  يووادة الوووعي لوودى العووامليا فووي المحنووة 

 ال اربائية .

الحديثوووة بالحواموووة و يوووادة دو  مواابوووة المفووواهيم االدا يوووة  .2

القرا ا  المتعلقة بالحوامة التي تتوت، علوى تقليول مةشورا  

 الفساد االدا ا.

اصدا  قواسيا حا مة وبت ل دو ا تتتئم مو، حواال  الفسواد  .3

أموال الدولة للمحاف ة على وهد  األموال والمسا لة الحا مة 

. 

ف  مسووووتحقا  الحوووووادفوووو، تفعيوووول المووووراقبيا المووووالييا علووووى  .4

والم افووآ  لتعنووي دافوو، للموووظفيا فووي االبتعوواد عووا الفسوواد 

 ا دا ا بصو ة دو ية وحسو االعمال الم لفيا باا .

د اسووة وتحليووول االسحرافووا  عوووا النوووابط والمعوووايير التوووي  .5

و عح ما قبل المحنة لتن يم األستنة المالية وا دا ية موا 

اجوول السووينرة علووى أا تووداعيا  فسوواد مفووي مم ووا حوودوذاا 

 مستقبت.

تفعيل آليا  تقنا الاد  المالي والفساد ا دا ا التوي توةتي موا  .6

 غياب تن يمي للاي ل ا دا ا

 المصادر 

 القرآن ال ريم [1]

سوبل  –اذا   -أسباب  -الفساد ا دا ا   عبد   غسان فيصل  [2]

معالتتووووو    متلوووووة جامعوووووة اراووووووا للعلووووووا ا دا يوووووة 

 .2011  واالقتصادية

دو  السياسا  الح وميوة فوي الحود   ال ريباسي   احمد حمد  [3]

ما جرائم الفساد المالي وا دا ا والوقاية ما وجاوة س ور 

العووامليا فووي السووولث القنووائي فووي دولوووة ال ويووح   متلوووة 

 .2020  التربية   جامعة اال هر
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دو  الحوامة والتفافية في الحد   التلفان   عادل با احمد  [4]

  2دا ة   العوووددموووا الفسووواد ا دا ا   المتلوووة العربيوووة لوووا

2021. 

عمور   احمود   معتووم اللةوة العربيووة المعاصورة   القوواهرة    [5]

 .537  2008عالم ال تو   

مووودى تنبيوووق مبووواد  الحواموووة فوووي   عسوووا    محموووود  [6]

التامعا  الفلسونينية وعتقتو  بمسوةوليتاا االجتماعيوة فوي 

م افحوووة الفسووواد , جامعوووة العلووووا والت نولوجيوووا   المتلوووة 

  العودد  11لنمان جودة التعليم التامعي   المتلود العربية 

37   2018  8. 

 .583  2000المنتد في اللةة , دا  المترق    [7]

تحووديا  الفسوواد ا دا ا فووي العووراق     الحبينووي   مةيوود  [8]

متلة ت ريح للعلوا ا دا ية واالقتصادية   المتلد الثواسي   

 .84   2005العدد األول   

تقريووور   م افحوووة الفسووواد منلوووو  صوووندوق النقووود الووودولي   [9]

  أساسووووي لتحقيووووق النمووووو واالسووووتقرا  االتقصووووادا ال لووووي

2006  1. 

مل يوووة   هنوووا    جووورائم الفسووواد   دا  التامعوووة التديووودة    [10]

2010  12. 

حسووووا   يوسووووف حسووووا   الفسوووواد ا دا ا واالقتصووووادا  [11]

وال سوووو غيووور المتوووروع وطووورق م افحتووو    دا  التعلووويم 

 . 10  2014 التامعي   ا س ند ية 

حسوويا   ساديووة شوواار   الم الفووا  المحاسووبية واذرهووا فووي  [12]

د اسووة محاسووبية -تفتووي ظوواهرة الفسوواد المووالي وا دا ا 

تحليليووة   متلووة الن اهووة والتووفافية للبحوووو والدا سووا    

2013  91. 

الفسوواد والن اهووة فووي العووراق     التتووعمي   حيوود  علووي  [13]

 .15  2014بةداد   النبعة األولى  

دو  التقنيوا  الحديثوة فوي متوال   يوسف   سعيد وامورون  [14]

ال تف عا الةش والفسواد و قوة مقدموة للقوا  العلموي الو ا 

تن موو  المتموعووة العربيووة لاجاوو ة العليووا للرقابووة الماليووة 

والمحاسوووبية   القووواهرة   التاوووا  المراووو ا للمحاسوووبا   

2006   3. 

وائوول للنتوور السوو ا س   بووتل ملووف   الفسوواد ا دا ا   دا   [15]

 .23  2011والتو ي،   النبعة األولى   

صالح   مفتاح وفريدة   معا في   الفسواد ا دا ا والموالي  [16]

موشرا  قياس    الملقتى الوطني حوول -م اهر  -ر أسباب  

حوامة التراا  اآلية للحود موا الفسواد الموالي وا دا ا   

  7/5/2012-6م بر مالية بنوا وإدا ة اعمال   اسعقد فوي 

3-4. 

عبووود العوووالي   حاجوووة   االليوووا  القاسوسيوووة لم افحوووة الفسوووا  [17]

ا دا ا فووي الت ائوور   أطروحووة داتووو ا    اليووة الحقوووق 

  2013والعلوا السياسية   جامعوة محمود منوير بسو رة   

28. 

 اموول   ا دهووا  عبوود     حوامووة التووراا  ودو هووا فووي  [18]

سوووة د ا-م افحوووة الفسووواد الموووالي فوووي الوحووودا  الح وميوووة

تنبيقية في جامعة القادسوية  متلوة اليوة ا دا ة واالقتصواد 

  10للد اسوووا  االقتصوووادية وا دا يوووة والماليوووة   المتلووود 

 .239  2018  2العدد 

فاطيمووة   سووايح   دو  الفسوواد المووالي وا دا ا فووي اسبثوواق  [19]

د اسوة عينوة موا المتوا ايا -الحوراا التوعبي فوي الت ائور

 .45-42  2019  3  العدد 7د في الحراا التعبي   المتل

[20] Enbai, chong & others, Corporate 

Governance & market valuation in China, 

the Newsletter About Reforming 

Economies, vol. 15, NO.l, 2004,3-8. 

[21] Organization for Economic corporation & 

Development (OECD) Ad Hoc Task force 

on corporate Governance, OECD principles 

corporate Governance, 2004, 5. 

[22] Corporate Governance library, what is 

corporate Governance, Ernst & 

young,Australia, 2005, 4. 

[23] Hitt, A. & Others , strategic Management 

:Competitiveness lobalization , 

southWestern College publishing , 5th ed , 

2003,315-322.
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 (1ملحق رقم )

 م/ اســـــــتـبـانــــــــــة

 ( تحت الدرجة التي تعبر عن رأيك لمدى تحقق المؤشرات االتية:التفضل بوضع عالمة ) 

 المتغير : الحوكمة وآلياتها

 السؤال التسلسل
اتفق 

 تماما
 محايد اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تماما

1 
الحوامة عبا ة عا متموعة المباد  والقواعد واالجرا ا  التي تحقق العدالة والحماية 

 بيا اصحاب المصلحة في التراة
     

2 
الحوامة لدياا اهتماا في العتقا  بيا ادا ة التراة ومتلا ادا تاا وبيا االمريا ما 

 اصحاب المصلحة في التراة
     

3 
ما متلا االدا ة  تاد  الحوامة لنمان وتحقيق الن اهة والحياد لتمي، العامليا ابتدا   

 واستاا  في ادسى عامل في التراة
     

      االهتماا في تنوير قواعد الحوامة يسام في تع ي  مباد  التفافية والن اهة 4

5 
است داا االموال عا تعمل آليا  الحوامة لنمان مراجعة االدا  االدا ا مثل حسا 

 طريق ت امل اس مة التدقيق والمحاسبة
     

6 
تتمت، الايئا  االشرافية والرقابية عا تنفي  القواسيا في التراة بالن اهة والسلنة الجل 

 القياا في واجباتاا بمو وعية ومانية
     

7 
واالدا ية الحوامة س اا مت امل ما المفاهيم واالجرا ا  االقتصادية والمحاسبية 

 والقاسوسية واالجتماعية في تحقيق التقييم والمسا لة الدا  التراة
     

8 
توفر الحوامة الم نط ال ا عا طريق  تو ، اهدا  التراة وسبل تحقيق ه   االهدا  

 ومراقبة ادا  التراة
     

9 
المعلوما  المالية ان لتنة التدقيق تعد ما ادوا  الحوامة في  يادة التفافية والثقة في 

 المفصح عناا ما التراا 
     

10 
لتستمرا  في تنبيق مباد  الحوامة يحتاج  يادة االهتماا في تنبيق معايير التدقيق 

 والمراجعة
     

 المتغير الثاني : الفساد اإلداري

 السؤال التسلسل
اتفق 

 تماما
 محايد اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تماما

      في االجو  والرواتو وتدهو  في القد ة الترائية هناا تدن   11

      غياب القواسيا الرادعة في محا بة الفساد دامل التراة 12

       عف المسا لة والرقابة ومحاسبة المسةوليا في التراة 13

      هنالث  عف وعي لدى الموظفيا وت وفام في االبتغ عا الفساد 14

      والعدالة بيا العامليا في التراةغياب المساواة  15

      المستوى التعليمي من فض لدى العامليا في التراة 16

      اس فاي سسبة الم افآ  والحواف  مقابل العمل اال افي 17

      عملية التوظيف يتوباا المحسوبية والوساطة وا لث في الترقية 18

      المناسوعدا امتيا  الت ا المناسو في الم ان  19

      ال يوجد اهتماا في البرامل التد يبية التي تستاد  صقل العامليا 20
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