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  تقديم

  

           تقدم األمم هو محصلة ونتاج تفاعـل البـشر وجهـدهم وتعـامالتهم اليوميـة وطموحـاتهم وقـيمهم                   
  ،التى يعتنقونها

ـ         لباحث ومتخذ القرار    والقارئ  يسعدنى أن أقدم ل     ضارة وكل مصرى يطمح أن تظل مصر رائـدة للح
        دراسـة لقـيم النزاهـة      : تيـاراتهم واخاألطر الثقافية الحاكمـة لـسلوك المـصريين         "الدراسة البحثية   
 ".والشفافية والفساد

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بعض األطر الثقافية الحاكمة للسلوك في مصر عبر دراسة ميدانية                
ركزت على األطر الحاكمة لقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد من خالل رؤية المـصريين للعـالم                

  . بالقيم محل البحث، والممارسات والمواقف الفعلية المتصلة بتلك القيمولالتجاهات المتصلة

تعرضت الدراسة للتغييرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التى واجهت المجتمع المصرى منذ بداية            
، وهو أمر جدير بالتعامل معه بجديـة         يهدد مسيرة التنمية   قد القيم بشكل    تغير بعض الستينات وأدت إلى    

  .ثبت صحتهإن 

تمت الدراسة باألساليب العلمية المتعارف عليها دولياً، وفى هذا الشأن تعتبر الدارسة متفردة واألولى من               
نوعها فى مصر والشرق األوسط من حيث تناول الموضوع ومن حيث المنهجية ومن حيث الحجم، فقد                

ر العام على مستوى الجمهوريـة      اعتمدت على عينة احتمالية مختارة بدقة إحصائية لتكون ممثلة للجمهو         
  .اإلدارة الرشيدة كما أنها ربطت األبعاد االجتماعية بموضوعات مكافحة الفساد وتحقيق

حتى نجنى الثمار، يجب أن يتم تناول الدراسة فى اإلطار العلمى الالئق بها لالستفادة من النتائج التى تم                     
التعامل مع مجموعة من األرقام المبتورة من موضعها        الوصول إليها وأتعشم أال يتم تناولها بسطحية أو         

  .أو بتعريف مغاير أو دون النظر والتدقيق إلى السؤال المطروح على العينة
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فى النهاية يسعد وزارة التنمية اإلدارية أنها ساهمت فى تقديم هذا الجهد للمجتمع المصرى والذى أوضح                
دين وعلماء االجتماع فى التعامل معها ووضع حلول        تضافر جهود صانعى القرار ورجال ال     أنه مطلوب   

  .وق محاوالت اإلصالح االقتصادى والسياسىعوبرامج عمل فاعلة لمعالجتها قبل أن تتفاقم وت

لفريق العمل الذى أعد الدراسة وعلى رأسه عالم جليـل األسـتاذ            و  لجامعة القاهرة  أتقدم بعميق شكرى  
الشفافية والنزاهة والعميد السابق لكلية اآلداب بجامعة القـاهرة         أحمد عبد اهللا زايد عضو لجنة       / الدكتور

، وجائزة الدولة التقديريـة     2004والحاصل على جائزة الدولة للتفوق العلمى فى العلوم االجتماعية عام           
  .2007فى العلوم االجتماعية عام 

ا له من أهمية بالغـة فـى   موضوع لملكما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة الشفافية والنزاهة على اختيارهم ل      
  .التعرف على المشكلة وأسبابها ودوافعها وبالتالى تشخيص الحالة لوضع آليات التعامل معها

  
  أحمد درويش. د

  وزير الدولة للتنمية اإلدارية
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  مقدمة
  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بعض األطر الثقافية الحاكمة للسلوك في مصر عبر دراسة ميدانية                
 ولقد جاءت فكرة الدراسة من خـالل مناقـشات          ، على األطر الحاكمة للنزاهة والشفافية والفساد      ركزت

دارت في لجنة النزاهة والشفافية بوزارة التنمية اإلدارية وبتشجيع ودعم كبيرين مـن معـالي األسـتاذ                 
ياً راقياً بأن فهـم      ولقد عكس هذا الدعم وعياً علم      ، وزير الدولة للتنمية اإلدارية    -أحمد درويش / الدكتور

 ونأمل  ،اته ووضوح البيانات ودقتها هو األساس المتين لرسم السياسات وإصدار القرار          كيالمجتمع ودينامي 
  .أن يمتد هذا الوعي ويتعمق في كل دوائر الدولة ووزارتها

ر ولقد تلقى فريق البحث دعماً وعوناً من كل أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة فلهم جميعاً كل الشك
 بمجلس واتخاذ القرار رئيس مركز دعم -ماجد عثمان/ لألستاذ الدكتور وثمة شكر خاص ،والتقدير

 كما نشكر ، على دعمه المستمر ونصائحه العلمية وعلى مساعدته في اختيار عينة البحثالوزراء
  .  على متابعتها وتشجيعهامدير مركز الحوكمة بالمعهد القومى لإلدارة -غادة موسى/ الدكتورة

ولقد أنجزت هذه الدراسة عبر عام من العمل الشاق لفريق البحث، وحاولنا فيها أن نتحرى الدقة 
 وحاولنا في نهاية الدراسة أن نقدم رؤية ،والموضوعية، وأن نقدم النتائج التي توصلت إليها بشكل مبسط

نات التي تحتويها الدراسة  ونأمل أن تفيد البيا،أولية إلعادة بناء القيم وتحديثها في المجتمع المصري
 وأن تحقق الفائدة ،والرؤى التحليلية التي قدمت بها في تقديم فهم لبعض جوانب واقع حياتنا المعاصرة

  .المرجوة منها
  

  الباحث الرئيسى

  أحمد زايد. د.أ
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  تنفيذىالملخص ال
  

  :المقدمة
  :لتحقيق عدد من األهداف هي تسعى الدراسة •

  .التعرف على مالمح رؤية المصريين للعالم 
  .التعرف على اتجاهات المصريين نحو القيم الحاكمة لكل من النزاهة والشفافية والفساد 
  . ت والمواقف الفعلية للقيم الحاكمة لكل من النزاهة والشفافية والفسادالتعرف على الممارسا 

  :تنقسم الدراسة إلى ستة فصول •
 .يتناول الفصل األول المدخل المنهجي للدراسة 
يعرض الفصل الثاني لمالمح رؤية العالم عند المصريين، ويركز على النظرة لألخالق،  

 .للمستقبل، للفساد
 .التي تتحدد في قيم األمانة والعدلوطر الثقافية الحاكمة للنزاهة، يتناول الفصل الثالث األ 
 .يعرض الفصل الرابع األطر الثقافية الحاكمة للشفافية، وهى قيم الصدق والمشاركة والثقة 
يتناول الفصل الخامس األطر الثقافية الحاكمة للفساد، وهى المحسوبية، وتغليب المصلحة  

 . وقيمة اإلنجازالشخصية على المصلحة العامة،
 .يعرض الفصل السادس أهم نتائج الدراسة 
  . الفصل السابع رؤية متكاملة لصياغة األطر الحاكمة للسلوك في مصريحدد 

  
  الفصل االول

  المدخل المنهجي للدراسة
 .اعتمدت الدراسة على ثالثة مفاهيم أساسية هى النزاهة والشفافية والفساد •
وتعريفه ، وتعريفه االصطالحى اللغوى، دام الدارج لكل مفهومحاولت الدراسة التعرف على االستخ •

 .وتحديد األطر البنائية والثقافية الحاكمة لكل مفهوم، االكاديمى
 .قامت الدراسة بصياغة التعريف االجرائى بمؤشراته لكل مفهوم •
 :انتهت الدراسة الى تحديد القيم التالية •

 .نزاهةواألمانة والعدل كقيم حاكمة لل، قيم االتساق 
 .والثقة كقيم حاكمة للشفافية، والصدق والمشاركة، قيم الوضوح 
 .واالنجاز كمؤشرات حاكمة للفساد، والمحسوبية، إعالء المصلحة الشخصية على العامة 

تم سحبها باالعتماد على بيانات ،  مفردة2001 عينة قومية قوامها ىأجريت الدراسة الميدانية عل •
  .       كز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءالمسح البعدى بمساعدة من مر
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  الفصل الثاني
  مالمح رؤية العالم عند المصريين

  
  :النظرة ألخالقيات المصريين

أن هذا التغير % 13.3من المصريين أن أخالق الناس تغيرت هذه األيام، بينما يرى % 80.9يرى  •
مقولة أن الناس في مصر قد تغيرت أخالقهم من المصريين % 5.8 ويرفض ،لم يكن بالشكل الكبير
من المصريين يرون أن هذا التغير قد سار إلى األسوأ بينما % 88.4 وأن ،بفعل عوامل كثيرة

  . عن قناعتهم بأن هذا التغير كان لألفضل% 11.6عبر
 ،نمن العينة أن األزمة االقتصادية تمثل أحد األسباب القوية لتراجع أخالق المصريي% 80.5ويرى  •

  %.26.3 ويمثل ضعف الوازع الديني السبب الثاني في تغير أخالق المصريين بنسبة
  

  :مظاهر التغير في البناء األخالقي للمصريين
من العينة يرون أن العالقات اإلنسانية السيئة باتت من ثوابت التغير % 63.1تشير البيانات إلى أن  •

  . األخالقي السيئ

  . إلى أسوأئغير يسير من سمن المصريين أن الت% 78.6يرى  •
 .أن أخالق الناس تتحسن% 12.7يرى  •
  . أن قيم المصريين تحتاج إلى بعض اإلصالحاتالعينةمن % 70.9يرى  •
  . أن قيم المصريين تحتاج إلى تغيرات جذريةالعينةمن % 15.1يرى  •
  . ضرورة الحفاظ على قيم المصريينالعينةمن % 14يرى  •
  

 :النظرة للمستقبل
     مـن  % 36.6من المصريين يخافون مـن المـستقبل، بينمـا اطمـأن            % 63.4ج أن   تعرض النتائ  •

 .العينة للمستقبل
 ،%73.4 إلى ارتفاع األسعار والغالء الذي يعانى منه كثير من أفراد المجتمـع لـدى                ذلكويرجع   •

 %. 25.9، وانعدام الثقة عند %37.4وعدم وجود رؤية مستقبلية في المجتمع عند 
  

  :دالنظرة للفسا
 .من العينة أن الفساد زاد في مصر% 83,6يرى  •
، %43,1 أكثر الناس فسادا في المجتمع بنسبةهمترى غالبية العينة أن رجال األعمال ذوى السلطة  •

وأعضاء المجالس المحلية  ،%28ثم رجال الشرطة بنسبة % 33,6يليهم في الترتيب التجار بنسبة 
 %.6.1م كأقل الفئات فسادا في المجتمع بنصيب  ويأتي رجال الدين الخاضعين للحاك،13.4%
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تشير البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي تحتل المرتبة األولى ضمن رؤية العينة  •
ويليها مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم بنسب % 48.4ألكثر المؤسسات فسادا في المجتمع بنسبة 

وأخيرا % 17.5ووزارة الداخلية % 19.4عالم بنسبة ثم وزارة اإل% 20.3و% 20.5متقاربة بين 
  %. 15.5المحليات بنسبة 

، وتحتل %70.6احتل انتشار الرشوة مكان الصدارة في رؤية المصريين لمظاهر الفساد بنسبة  •
  .المحسوبية المرتبة الثانية

تغالل النفوذ من العينة أن الفوضى األخالقية من المظاهر التي تجسد الفساد، يليها اس% 29.3يرى  •
  %.10، ثم التزاوج الواضح بين المال والسلطة عند %26عند 

  

  :رؤية المصريين للفساد الحكومي
% 43,5 الكبير الدخل ينبع من تفضيل المصريين الختيار العمل الحكوميتشير النتائج إلى أن  •

 ،%31,1 واإلعالء من مكانة الشخص وأن العمل الحكومي يخلق وضعا محترما بين الناس بنسبة
% 4,8والتكسب منها  % 4,6واإلجازات الكثيرة% 8,8وتتوزع النسب الباقية بين المواعيد المناسبة 

  %. 1,5وأخيرا االستفادة منها 
 أنه ال يقبل الرشوة، وينجز مهامه بدقه مواصفات الموظف الجيدمن العينة أن من % 51,1يرى  •

، وتعنى هذه البيانات أن %41,0بط ومنض% 42,4، ويعامل الجمهور باحترام بنسبة 42,9%
  .من المصريين ال يرون في قبول الرشوة ما يعيق أو يوصم الموظف الحكومي% 49,9

 تمثل المشكلة األولى التي تواجههم في تعاملهم مع تعقد اإلجراءاتمن العينة أن % 61.2ويرى  •
 المشكالت الملحة التي  منعدم إنجاز معاملتهممن العينة أن % 41.8المؤسسات الحكومية، وأفاد 

 .تواجههم في التعامل مع األجهزة الحكومية
يمثل  كما ، واحدة من المشكالت التي تصادفهم في المؤسسات الحكوميةسوء المعاملةأن % 36 ذكر •

  . من المشكالت التي تصادف المصريين في المؤسسات الحكوميةدفع رسوم غير منطقية
  

  الفصل الثالث
   للنزاهة داخل المجتمع المصريمنظومة القيم الحاكمة

  

  :اتجاهات المصريين نحو قيمة االتساق
% 88.4، حيث أفاد المجتمع المصري يعانى من نقص في قيمة االتساقكشفت نتائج الدراسة أن  •

 وترجع أسباب ،من أفراد عينة الدراسة أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل
، %53.6، والخوف على المصلحة الشخصية بنسبة %54.7نسبة التناقض إلى النفاق والكذب ب
أما الفئات األكثر تناقضا ، %11.7، وأخيرا الخيانة بنسبة %12.4الفهلوة والكسب السريع بنسبة 

، %43.0، ورجال الدين بنسبة %73.2، ثم رجال الشرطة بنسبة %83.1فهم رجال السياسة بنسبة 
 .%38.4ورجال القضاء بنسبة 
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من عينة الدراسة أن رجال الدين ال يفعلون ما يقولون، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى % 43.0يرى  •
% 17.3، وأن إغراءات الحياة قوية بنسبة %84.9أن هؤالء األفراد تدينهم شكلي ومظهري بنسبة 

وقد أكد على مظهرية التدين في المجتمع المصري ، يجعل االتساق بين أقوالهم وأفعالهم منخفض مما
  .ان الريف، واإلناث، وكبار السن، واألميينسك

  
  :ممارسات الحياة اليومية للمصريين قيمة االتساق في قياس

% 98.4أوضحت النتائج أن ثمة إجماع على رفض ممارسات التناقض وعدم االتـساق، فقـد رفـض                 
عـدم  ممارسات التنـاقض و   % 95.8 ورفض بنسبة    ،ممارسات التناقض وعدم االتساق في القيم الدينية      

   ممارسات التناقض وعدم االتساق فـي التفـاعالت اليوميـة          % 94.2 كما رفض    ،االتساق داخل العمل  
ممارسات التناقض وعـدم االتـساق فـي        % 67.1 كما رفض    ،وما يرتبط بها من التعبير عن المشاعر      

  .سلوك األب مع ابنه
  

  :)مؤشرات قياس قيمة العدل في المجتمع المصري (قيمة العدل
     فقد كشفت النتائج عن ثمة إحساس مرتفع بالظلم داخل المجتمع المـصري حيـث أكـد               بالظلم،  الشعور  

 وترتفع  ،مون وحقهم مهضوم في المجتمع المصري     وأنهم مظل % 49.7ما يقرب من نصف العينة بنسبة       
رب من  الفرد بأنه مظلوم وحقه مهضوم أي ما يقت       شعورإذا ما أضفنا إليه أحيانا      % 63.8هذه النسبة إلى    

 في المجتمع المصري، كمـا      – من وجهة نظر عينة الدراسة       –ثلثي العينة؛ مما يشير إلى انتشار الظلم        
، %50.2أهل الريف بنسبة    : أوضحت النتائج أيضا أن أكثر المصريين شعوراً بالظلم وضياع الحق هم          

  %.52.9، واألميين بنسبة %52.5بنسبة ) 34-18(، والشباب %51.2والذكور بنسبة 
مون فقد تمثلت في عدم توفر ظروف الحيـاة         وأما عن األسباب التي دفعت األفراد إلى إدراك أنهم مظل         

% 30، ثم عدم اإلحساس باألهميـة بنـسبة         %41.2، يليها ضعف األجور بنسبة      %62الكريمة بنسبة   
 %.18.9وأخيرا عدم اإلحساس بالمواطنة بنسبة 

تائج أن هناك ما يقرب من نصف العينة من المصريين قد           فقد كشفت الن  التعرض الفعلي ألحداث ظالمة،     
لم يتعرضوا للظلم حتى ولو مرة واحدة فـي         %) 53.6(فى مقابل نسبة    %) 46.4(تعرضوا للظلم بنسبة    

 وعلى الرغم من انخفاض نسبة من تعرضوا بالفعل للظلم مقارنة بمن لم يتعرضوا لهذا الظلـم؛                 ،حياتهم
تكاد تتفق مع نسبة شعور الفـرد بـالظلم داخـل المجتمـع المـصري               إال أن نسبة من تعرضوا للظلم       

 وقد تباينت هذه النسبة بتباين متغيرات الدراسة حيث كان أكثر األفراد تعرضا لمواقف فعلية               ،%)49.7(
  . ظالمة الريفيون والذكور، ومتوسطي العمر، وذوى التعليم أقل من المتوسط

، %32.7قد لحق بهم من خالل أحد المسئولين الحكوميين بنسبة          وأكد الذين تعرضوا للظلم أن هذا الظلم        
، ثم أحد زمالء العمـل      %18.2، ثم أحد أفراد األسرة الصغيرة بنسبة        %24.4يليها أحد األقارب بنسبة     

  %.8.0، ثم أحد الجيران بنسبة %11.8بنسبة 
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ع المصري يـسوده الظلـم      أفادت غالبية عينة الدراسة بأن المجتم     انتشار الظلم في المجتمع المصري،      
 وأن أكثر األفـراد     ،بسيادة العدل % 24.9بسيادة الظلم بينما أقر نسبة      % 75.1أكثر من العدل، فقد أقر      

% 63.7 كما أقر    ،إقرارا بانتشار الظلم هم الحضريون، واإلناث، والشباب، وذوى المؤهالت المتوسطة         
تراجع المـساواة   % 76.1وارجع  لعدل زاد،   أكدوا على أن ا   % 14.4بانخفاض المساواة والعدل، مقابل     

، وقلة الوازع الـديني عنـد       %43.9إلى زيادة الفروق بين األغنياء والفقراء، وانتشار المحسوبية لدى          
 وأن الفقراء أكثر الناس تعرضا للظلم في المجتمع المصري          ،%3.7، وعدم نزاهة القضاء لدى      28.1%
، %11.5، ثم موظفو الحكومة بنسبة      %12.3لمرأة بنسبة   ، وا %39.8، يليهم الشباب بنسبة     %83.3عند  

  %.4.3، وأخيرا األطفال بنسبة %8.9ثم كبار السن بنسبة 
  

  هل الدولة المصرية عادلة؟: رؤية المصريين لعدل الدولة
  :مبرراته ومظاهره: نقص العدل في الدولة

وا بأن الدولة عادلة إلـى      أقر% 47.1أن الدولة غير عادلة في مقابل نسبة        % 40.8ثمة تصورات لدى    
 لفئـات   هـا وترجع أسباب عدم عدالة الدولة إلى انحياز      ،  أقروا بأنها عادلة جدا   % 12.1حد ما، ونسبة    

، وأخيـرا ألنهـا ال تطبـق        %42.5، وأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء بنسبة         %66.5بعينها بنسبة   
اخل الدولة في زيـادة أعـداد الفقـراء         وتجلت مظاهر نقص العدل والمساواة د     ،  %31.1القانون بنسبة   

، %35.7، وضعف أجور العاملين     %45.3، وتفشى المحسوبية    %70.6المجتمع وفقاً آلراء المبحوثين     ب
  %.11.4، غياب الشفافية بنسبة %30.6الجريمة انتشار 

ة حيث أكدت عينة الدراس   : كما تجلت مظاهر ظلم الدولة في حصول فئات معينة على حق أكبر من حقها             
وهم على الترتيب رجـال األعمـال       " دة حقها على اآلخر اليومين دول     خوا"أن هناك فئات داخل الدولة      

، ثم القـضاة بنـسبة      %34.5، يليهم رجال الشرطة بنسبة      % 51.5، ثم المسئولين بنسبة     %57.1بنسبة  
  %.10.4وأخيرا أساتذة الجامعة بنسبة % 15.3فاإلعالميون بنسبة % 17.2

  

  :عدل والمساواة في سلوك المصريين قيمة القياس
يفـوض أمـره هللا     :  جاءت آراء عينة البحث فيما يتعلق بالمطالبة بحق لدى الحكومة على النحو التالي            

، أو دفع   %12.3، ومحاولة الحصول على واسطة بنسبة       %40.4، يليها تقديم طلب بنسبة      %50.4بنسبة  
  %.5.8رشوة بنسبة 

  
  :)ن حول معنى األمانةصورات المصرييت (قيمة األمانة

، يليهـا الخيانـة     %67.6يتمثل مفهوم عدم األمانة في عقول المصريين على أنه الشهادة الزور لـدى              
 والمماطلة فـي رد الحقـوق ألصـحابها بنـسبة           ،%49.8، ثم أخذ رشوة لدى      %57.8الزوجية عند   

، %8.4 الشغل بنسبة    ، والتزويغ من  % 3.2، والسمسرة  عند     %45.4، وإفشاء األسرار بنسبة     38.7%
  %. 13.1، والتصويت في االنتخابات مقابل أجر بنسبة %10.3والغش في االمتحانات بنسبة 



10 / 209  

  :تصورات المصريين النتشار قيمة األمانة في المجتمع المصري
% 68.8 كما أكد    ،أكدوا على أن المصريين ال يتعاملون بأمانة هذه األيام        % 72.9كشفت النتائج عن أن     

  .لدراسة على أن قيمة األمانة قد انخفضت خالل السنوات الخمس الماضيةمن عينة ا
  

  :التصورات حول العالقات والفئات المهنية التي تعانى من عدم األمانة
التعـامالت الماليـة    : أوضحت النتائج أن العالقات التي يشوبها انخفاض لقيمة األمانة هي على الترتيب           

، ثـم   %56.1، فالعالقات داخل العمل بنـسبة       %60.8ارع بنسبة   ، ثم التفاعالت في الش    %87.6بنسبة  
وأخيرا العالقات األسرية   % 21.6، فالعالقات بين األصدقاء بنسبة      %30.4العالقات بين الجيران بنسبة     

أما الفئات المهنية التي تعانى تفاعالتهم مع اآلخرين من نقص في قيمة األمانة، فقد جاء               ،  %16.7بنسبة  
، ثـم   %37.0، فالمهنيون بنـسبة     %69.4، ثم موظفو الحكومة بنسبة      %79.6تجار بنسبة   في مقدمتها ال  

، وأخيـراً   %18.5، ثم العمال بنسبة     %27.9، فالحرفيون بنسبة    %31.3موظفو القطاع الخاص بنسبة     
  %.5.6الفالحون بنسبة 

  
  : قيمة األمانة في سلوك المصريينقياس

 ففي حين   ،م تتعرض بالفعل إلى سلوك تتمثل فيه عدم األمانة        كشفت النتائج عن أن معظم عينة الدراسة ل       
علـى  % 64.2من عينة الدراسة تعرضهم لموقف تنقصه قيمة األمانة، أكدت نسبة           % 35.8أكدت نسبة   

 وبالرغم من ذلك ما تزال هناك نسبة تتجاوز ثلث العينـة تعرضـت              ،عدم تعرضهم لمثل هذه المواقف    
 عن التصرفات المفروض القيام بها من قبـل المـصريين وتوضـح             أما،  بالفعل لموقف من هذا النوع    

طلـب   ضرورة الذهاب إلـى الـشهادة متـى ت   :توجهاتهم نحو قيمة األمانة فقد جاءت على النحو التالي    
 وأن على   ، وضرورة التدخل عند رؤية أي موقف خطأ بهدف تغير هذا الموقف وتصويبه            ،الموقف ذلك 

      ، %55.8في سيارته أن يسلمها مباشرة إلـى قـسم الـشرطة بنـسبة              سائق التاكسي إذا ما وجد حقيبة       
 كما أكدت نسبة كبيرة من المصريين على ضـرورة رد           ،%40.3أو البحث عن صاحب الشنطة بنسبة       

 .األمانة ألصحابها حتى بعد وفاة صاحبها
  

  الفصل الرابع
  األطر الثقافية الحاكمة للشفافية في المجتمع المصري

  
  :)االتجاهات نحو الوضوح (حقيمة الوضو

% 80توضح البيانات أن غالبية المصريين يميلون إلى تفضيل عدم اإلفصاح بشكل عام بنسبة  •
من المصريين يتوقف ميلهم لإلفصاح من عدمه % 14فقط، وهناك % 6تقريبا، بينما يميل لإلفصاح 

 .على عوامل أخرى مثل موقف اإلفصاح وطبيعة البيانات التي يعبر عنها
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تأتى البيانات المتعلقة بأسرار األسرة في مقدمة البيانات التي يفضل غالبية المصريون بنسبة  •
عدم اإلفصاح عنها، وبفارق كبير تأتى البيانات المتعلقة بأسرار العمل في المرتبة الثانية % 93.4

 المتعلقة تقريبا، وتحتل البيانات% 33من البيانات التي يفضل المصريون عدم اإلفصاح عنها لدى 
تقريبا من المصريين، % 17بالمدخرات واألموال المرتبة الثالثة في تفضيل عدم اإلفصاح عند 

  .تقريبا البيانات المتعلقة بالصداقة% 14وتأتى في المرتبة الرابعة بنسبة 
  

  :ممارسة الوضوح واإلفصاح
عدم اإلفصاح من المصريين % 72وفى تأكيد التجاهات الغموض وتفضيل عدم اإلفصاح، يفضل  •

% 78تقريبا فقط يميلون لإلفصاح، كما يفضل % 28عن المكسب والخسارة بشكل عام في مقابل 
من المصريين تقريبا عدم اإلفصاح عن الجوانب المتعلقة بكشف الذات، وذكر العيوب أمام اآلخرين 

  .تقريبا فقط يميلون لإلفصاح% 22في مقابل 
 والمكاشفة يكون اضطراريا أحيانا، تفرضه ظروف من المصريين أن عدم اإلفصاح% 77يؤكد  •

% 22يفضل خمس المصريين تقريبا بنسبة  وعند نفس المستوى من اإلفصاح والمكاشفة،، الحياة
 .إلى عكس ذلك وتفضيل الغموض% 78مصارحة اآلخرين بكافة شئونهم، بينما يميل 

     ند التعرض ألزمة من المصريين اإلفصاح للزوجة فقط ع% 52على مستوى األسرة، يفضل  •
فقط من المصريين، وعلى عكس % 30أو مشكلة، بينما تتسع دائرة اإلفصاح لتشمل األبناء لدى 

  .تقريبا من المصريين عدم اإلفصاح بشكل كامل ألي فرد من أفراد األسرة% 18ذلك يفضل 
  

  :أسباب الغموض وعدم اإلفصاح
شكل عام ويأتي في مقدمة هذه األسباب الخوف يعدد المصريون األسباب الدافعة لتفضيل الغموض ب •

من % 29من المصريين، بينما يشير % 35، والحفاظ على المصلحة الشخصية عند %57بنسبة 
المصريين إلى أن عدم اإلفصاح يرجع لعدم الثقة باآلخرين، وهناك خمس المصريين تقريبا بنسبة 

  .يفسرون عدم اإلفصاح على أنه عادة% 20
% 38ارسة اإلفصاح والوضوح في بعض المواقف االفتراضية، أفادت البيانات أن فيما يتعلق بمم •

من المصريين إلى رفض % 79تقريبا من المصريين يفصحون عن أخطائهم ألسرهم، كما يشير 
 .إخفاء وضعهم المالي عن األسرة

فصاح بشكل تشير المواقف التالية وكلها يتعلق بأوضاع في العمل إلى ميل المصريين إلى تفضيل اإل •
من المصريين يرفضون موقف رؤساء العمل الذين ال يضعون مواصفات دقيقة % 95عام، فهناك 
% 96يرفضون موقف رئيس العمل الذي ال يعلن عن الوظائف الشاغرة، و% 98للوظائف، و

  .يرفضون موقف الموظف الذي يخفى البيانات عن زمالئه
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  :رؤية المصريين لوضوح المسئولين الحكوميين
من المصريين أن % 43أما عن رؤية المصريين لشفافية المسئولين والحكوميين والدولة، يرى  •

وتشير البيانات إلى أن المعلومات االقتصادية من أكثر ، المسئولين الحكوميين ال يتحدثون بصراحة
بالفساد، ثم البيانات التي تخفيها الحكومة وال تتحدث عنها بصراحة كافية، يليها البيانات المتعلقة 

  .البيانات المتعلقة باألزمات والكوارث، وأخيرا البيانات المتعلقة باألوضاع السياسية
على الرغم من عدم ثقة المصريين في شفافية الحكومة وتعاملها مع البيانات إلى الدرجة التي  •

حة البيانات، تجعلهم يؤكدون على إخفاء الحكومة للبيانات، إال أنهم يقدرون محاوالت الحكومة إلتا
من المصريين أن ما تقوم به الحكومة لتسهيل الحصول على البيانات يعد خطوة % 93حيث يرى 

فقط من المصريين يفضلون استخراج وثائقهم عن طريق اإلنترنت، % 21 ورغم ذلك هناك ،مفيدة
 .بينما يفضل ما يقرب من ثلثي المصريين استخراجها بالتعامل المباشر

صريين أنهم سبق لهم السمع عن مكاتب الشكاوى الحكومية، كوسيلة للتصدي من الم% 41يفيد  •
من الذين سبق لهم % 69 ويؤكد ،تقريبا% 59لتجاوزات الموظفين الحكوميين، بينما لم يعرف بها 

 .من أهميتها% 31السمع عن هذه المكاتب أنها مهمة، بينما يقلل 
 

  :)االتجاهات نحو الصدق (قيمة الصدق
من المصريين يؤكدون على أن هناك مواقف يضطر فيها % 53نات إلى أن هناك تشير البيا •

وترجع أسباب االضطرار لعدم قول الحقيقة إلى تجنب ، الشخص إلى الكذب أو عدم قول الحقيقة
المشاكل التي قد تترتب على قول الحقيقة، والخوف، وعدم وجود وازع ديني والمظهرية والتباهي 

  .أمام اآلخرين
فقط من المصريين أكدوا على أنهم يتعاملون بصدق مع اآلخرين، % 16لبيانات إلى وجود تشير ا •

على زيادة الكذب خالل % 76ويؤكد ، تقريبا بنوع من الكذب مع اآلخرين% 71بينما يتعامل 
  .الخمس سنوات السابقة

قدان الوازع تقريبا من العينة، وف% 46ترجع أسباب زيادة الكذب إلى غلبة المصالح الشخصية عند  •
زيادة الكذب % 28زيادة الكذب إلى انعدام األخالق، ويفسر % 37، ويرجع %41.5الديني لدى 

  .بانعدام الثقة في اآلخرين
  

  :المشكالت المترتبة على الصدق
ويأتي في ، من عينة الدراسة على أن الصدق يسبب مشكالت أو يكون ضارا أحيانا% 67يؤكد  •

، ومشكالت في العمل عند %81لعالقات االجتماعية مع اآلخرين بنسبة مقدمة هذه المشكالت فقدان ا
 .من المصريين% 15من العينة، والحقد والحسد عند % 31
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رغم رفض غالبية المصريين للكذب مهما كانت أطرافه، إال أن هناك من يتسامحون مع الكذب في  •
قد بلغت نسبة الذين رفضوا هذا مواقف من قبيل المسئول الحكومي الذي يكذب ليطمئن المواطنين، ف

موقف االبن الذي يكذب على والده خوفا من العقاب، % 88.6، بينما رفض %72.5الموقف 
فقط، كما % 63وتنخفض نسبة رفض موقف الزوجة التي تكذب على زوجها لتجنب المشاكل إلى 

  %.37تنخفض في حالة رفض موقف الموظف الذي يكذب حفاظا على أسرار عمله إلى 
  

  :)االتجاهات نحو العمل الجماعي (قيمة المشاركة
يرون أن الناس تتباعد مقارنة بنسبة % 79تكشف البيانات الميدانية عن أن غالبية المصريين بنسبة 

 وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المصريين الذين يقرون بتباعد الناس، يفضل ،يرون عكس ذلك% 21
  .فريقالعمل في % 76.4غالبية المصريين بنسبة 

  
  :رؤية المصريين للمسئولين الحكوميين كفريق

أن كل % 68.7من عينة الدراسة أن المسئولين الحكوميين يعملون كفريق، بينما يرى % 31.3يرى  •
  . مسئول يعمل بمفرده، وال يشكلون في نظرهم فريق عمل يهدف لتحقيق نتيجة متفق عليها

من العينة المطالبة % 70الحقوق، حيث يفضل يقدر المصريون العمل كفريق في حالة المطالبة ب •
  .المطالبة بالحق بمفردهم% 14بالحقوق مع آخرين لهم نفس الحق، بينما يفضل 

  
  :قياس المشاركة لدى المصريين

  تشير البيانات الخاصة بالمشاركة إلى انخفاض معدالت المشاركة االجتماعية والسياسية للمصريين،  •
هاتهم االيجابية نحو المشاركة بشكل عام، حيث تشير البيانات إلى أن مع التأكيد على ارتفاع اتجا

من المصريين على استعداد للمشاركة في مواجهة أو حل مشكلة غير شخصية، بينما يفضل % 82
  %. 17.8عدم المشاركة 

وفى محاولة لقياس حجم المشاركة من خالل العضوية في مؤسسات المجتمع المدني تشير البيانات  •
، يليها العضوية في األندية بنسبة %56.6ن أعلى معدالت للعضوية كانت في النقابات بنسبة إلى أ
، كما تنخفض العضوية في %27.4، وتنخفض معدالت العضوية في األحزاب إلى 38.3%

  %.6.4فقط، وأخيرا العضوية في الروابط والجماعات الدينية بنسبة % 13الجمعيات األهلية إلى 
  

  :المشاركةاالتجاهات نحو 
توضح البيانات الميدانية أنه ال يوجد اتجاه عام لدى المصريين نحو زيادة أو انخفاض إقبال  •

المصريين على المشاركة، حيث تتساوى نسبة من يرون أن هذا اإلقبال قد ارتفع بنسبة من يرون 
  . أنه قد انخفض خالل السنوات الخمس الماضية
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لى المشاركة إلى الضغوط االقتصادية التي تدفع المصريين ترجع أسباب انخفاض إقبال المصريين ع •
تقريبا، بينما % 57لالنشغال بالشأن الخاص على حساب االنشغال بالشأن العام، حيث يشير لذلك 

انخفاض إقبال % 30تقريبا انخفاض اإلقبال بفقدان الثقة بجدوى المشاركة، ويرجع % 40يفسر 
أن هذا % 17.5الوعي من جانب المواطنين، بينما يرى المصريين على المشاركة بسبب انخفاض 

 وتحمل غالبية هذه األسباب الدولة مسئولية تراجع ،االنخفاض سببه غياب روح العمل الجماعي
إقبال المواطنين على المشاركة بينما يحمل سبب واحد المواطنين أنفسهم مسئولية انخفاض إقبالهم 

  . المشاركة وجدواها االجتماعيةعلى المشاركة نظرا لعدم وعيهم بأهمية
يعطى غالبية المصريين تقديرا كبيرا ألهمية المشاركة على مستوى المجتمع المحلى، حيث يرى  •

، أن مشاركة المواطنين في حل مشكالت المجتمع المحلى مفيدة، وتأتى بنتيجة إيجابية% 95.3
 تحسين المنطقة وال تفيدهم من العينة للمشاركة في أي أنشطة تستهدف% 78ويؤكد ذلك استعداد 

من العينة تقريبا يؤكدون أن األهالي على مستوى % 75كما تشير البيانات إلى أن ، بشكل شخصي
المجتمع المحلى يساعدون بعضهم بعضا، وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لالهتمام بالمشاركة على 

  .المستوى المحلى، حيث يخلق بيئة داعمة للمشاركة بشكل عام
  

  :لمصريين للمشاركة االنتخابيةرؤية ا
فقط % 13ضرورة مشاركة المواطنين في االنتخابات، مقابل % 80.5يرى غالبية المصريين بنسبة  •

من المصريين % 65ويدعم النتيجة السابقة أن ، مشاركة في االنتخابات غير ضروريةيرون أن ال
  .  فقط يرون أنها تنخفض%19يرون أن مشاركة المواطنين في االنتخابات تتزايد، في مقابل 

يفسر من يرون أن هناك انخفاضا في مشاركة المصريين في االنتخابات بسببين رئيسيين يأتي في  •
، بينما يرى %53.4تقريبا، وتزوير االنتخابات لدى % 63مقدمتهما عدم مصداقية الحكومة بنسبة 

  .ب السياسية في مصرتقريبا تراجع مشاركة المواطنين في االنتخابات سببه ضعف األحزا% 9
من المصريين قد سبق لهم التصويت في االنتخابات، ويدعم % 51.4تشير البيانات إلى أن  •

من المصريين يرون أنه يجب على % 86.4االتجاهات اإليجابية لدى المصريين نحو المشاركة أن 
  .تقريبا يرون عكس ذلك% 14المواطنين المشاركة، في مقابل 

  
  :ماعية المختلفةمشاركة الفئات االجت

تقريبا، % 45، يليهم الشباب بنسبة %51يأتي في مقدمة هذه الفئات األكثر مشاركة الفالحين بنسبة  •
، ثم كبار %36.5، وفى المرتبة الرابعة تأتى فئة المهنيين بنسبة %41ثم قيادات المجتمع بنسبة 

بة من يشيرون لمشاركتها تقريبا، وفى المرتبة األخيرة المرأة حيث تنخفض نس% 31السن بنسبة 
  .فقط% 25إلى 
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حول رؤية المصريين لحجم مشاركة الموطنين في بعض المواقف، ترتفع نسبة من يرون أن أهل  •
تقريبا، بينما تبلغ نسبة من يرون أن % 95المنطقة يشاركون في مواجهة األزمات والكوارث إلى 

ا، وتنخفض نسبة من يرون أن أهل تقريب% 68أهل المنطقة يشاركون في حل المشكالت العامة 
 في األزواجأن % 24تقريبا، بينما يرى % 34المنطقة يهتمون بالمشاركة في االنتخابات النيابية إلى 
تقريبا يرى المصريون أن أهل المنطقة % 22المنطقة يشاركون زوجاتهم في أعمال المنزل، وبنسبة 

  .يشاركون في انتخابات المحليات
من العينة ال يقبلون موقف الجار الذي يرفض مشاركة أبنائه في % 87.3 أن تشير البيانات إلى •

 موقف االبن الذي يتطوع لالتصال بالمسئولين العينةمن % 71.6لشارع، بينما يقبل احملة نظافة 
 موقف االبن عندما يرغب فى التطوع في جمعية العينةمن % 70.1لعرض مشكلة عامة، كما يقبل 

تقريبا، % 80 من يقبلون موقف طلب الجار للتبرع من أجل حل مشكلة إلى أهلية، وترتفع نسبة
 وجميع هذه ،%82.2كذلك ترتفع نسبة من يقبلون موقف التوسط لحل خالف بين عائلتين إلى 

  .المواقف تؤكد على ارتفاع استعداد المصريين للمشاركة طالما أنها على المستوى المحلى
  

  :)قةاالتجاهات نحو الث (قيمة الثقة
، يليها األقارب %76.8تشير بيانات الدراسة أن األسرة هي األولى بالثقة عند المصريين بنسبة  •

فقط، وتأتى % 26.4تقريبا، وتنخفض نسبة الذين يثقون في رجال الدين إلى % 40حيث يثق بهم 
ى أن غالبية كما تؤكد البيانات عل، تقريبا% 23الثقة في األصدقاء في المرتبة الرابعة حيث يثق بهم 

  . تقريبا يرون أن الثقة قد انخفضت خالل السنوات الخمس الماضية% 68المصريين بنسبة 
أن الثقة قد % 38، بينما يرى %63ترجع أسباب تراجع الثقة إلى االهتمام بالمصلحة الشخصية لدى  •

من % 21، وانتشار النفاق لدى %31تراجعت بسبب فقدان الضمير، وغياب الصدق لدى 
  %.20ريين، وأخيرا فقدان الوازع الديني عند المص

% 9، بينما يرى الناس  مععند التعامل أنهم يجب عليهم توخي الحذر العينةتقريبا من % 87ويؤكد  •
  .فقط أنه يمكن الوثوق بغالبية الذين يتعاملون معهم

  
  :الجماعات األولى بثقة المصريين وصفاتهم

الجماعات التي يثق بهم المصريين ثقة كبيرة، حيث يثق بهم تشير البيانات إلى أن األقارب من أولى  •
، %18.4تقريبا، يليهم الجيران بنسبة % 27تقريبا، يليهم بفارق كبير األصدقاء حيث يثق بهم % 83

  .%10وتنخفض الثقة في غالبية الجماعات األخرى إلى أقل من 
% 48ين الحكوميين حيث يشك فيهم أما الفئات التي يشك فيها المصريون فيأتي في مقدمتهم المسئول •

تقريبا، يليهم الجيران % 33تقريبا، أي ما يقترب من نصف المصريين، يليهم السياسيين بنسبة شك 
  %.13.3تقريبا، وزمالء العمل لدى % 14، وأهل المنطقة لدى %14.4بنسبة 
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 المتدين أن الشخص% 63.5أن الشخص الجدير بالثقة هو الشخص األمين، بينما يرى % 64يرى  •
، وتتراجع أهمية التعليم %23هو الشخص الجدير بالثقة، أما ثالث هذه الصفات فهي القرابة لدى 

  %.12كصفة تزيد الثقة فيمن يتصفون بها إلى 
  

  :ثقة المصريين في المؤسسات
طاع ، يليها الثقة بالق%27.5تأتى الجمعيات األهلية في مقدمة المؤسسات التي يثق فيها المصريون بنسبة 

، ثم الثقة في مؤسسات الخدمة العامة %20، ثم الثقة في وسائل اإلعالم بنسبة %22.4الخاص بنسبة 
% 13تقريبا لكل منهما، والثقة في األجهزة المحلية بنسبة % 16والثقة في القطاع الحكومي بنسبة 

  .تقريبا% 12تقريبا، وأخيرا الثقة في النقابات بنسبة 
  

  :ةثقة المصريين في الحكوم
من المصريين، بينما ال % 50.4ينقسم المصريون من حيث مدى الثقة في الحكومة، حيث يثق بها  •

من % 68وترجع أسباب عدم الثقة بالحكومة إلى عدم الوفاء بوعودها لدى ، %49.6يثق بها 
تقريبا من % 22، وانحيازها لرجال األعمال عند %46المصريين، وعدم اهتمامها بالفقراء لدى 

  .يين، وعدم تصديها للفساد بنفس النسبة تقريباالمصر
% 78من العينة أن أفعال الدولة ال تشجع المواطنين على الثقة بها، ويبرر ذلك % 61.5كما يرى  •

رأيهم بزيادة الفقر، كما يبرر % 34.4بأن تصريحات وأقوال الدولة عكس قراراتها وأفعالها، ويبرر 
تقريبا رأيهم بعدم مصداقية % 25لة البطالة، بينما يبرر رأيهم بفشل الدولة في معالجة مشك% 29

  .وسائل اإلعالم الحكومية
  

  الفصل الخامس
   الحاكمة للفساد في المجتمع المصرياألطر الثقافية

  
  :)معدل انتشار المحسوبية والواسطة (قيمة المحسوبية

، وات الخمس الماضـية   من العينة أن المحسوبية والواسطة زادت في المجتمع خالل السن         % 87.4يرى  
 منتشرة بدرجة متوسطة وبمـا يعنـى أن       % 14.3أن المحسوبية منتشرة بدرجة كبيرة و     % 82.9ويرى  
من المصريين يرون أن المحسوبية منتشرة في المجتمع بدرجات تتراوح بين الدرجة الكبيـرة              % 99.2

  . المجتمعفقط أن المحسوبية غير منتشرة وغير موجودة في % 0.8ويعتقد   ،والمتوسطة
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  :تجسد الواسطة والمحسوبية في حياة المصريين
     إلى أنهم ال يستطيعون قضاء مـصالحهم دون اللجـوء إلـى الواسـطة، بينمـا يـرى                 % 89.7يشير  
أن للواسطة فائـدة كبيـرة فـي        % 86.7ويرى  ،  عدم ضرورة وجود واسطة لقضاء المصالح     % 10.3

إلى اللجـوء للواسـطة لتقليـل       % 13.9 الوقت، ويميل    أنها توفر % 26.4تخليص المصالح، كما يرى     
 ويعتقـد   ،المجهود الناتج عن اإلجراءات الحكومية المعقدة، وأن الواسطة تسهل لهم الوقـت والمجهـود             

  . أي فائدة للواسطة% 4.8 بينما ال يرى ،أن اللجوء إلى الواسطة يمنح الشخص مكانة بين الناس% 8.4
  

  :معدالت استخدام الواسطة
 بينما ،أنهم استخدموا الواسطة كوسيلة لحل مشكالت في تعاملهم مع األجهزة الحكومية% 42.1ريعب •

أنهم قد قاموا بدفع رشاوى إلنهاء % 26.4 ويرى ،أنهم لم يستخدموا الواسطة % 57.9يرى 
، كما %75.8 ويبرر المصريون ذلك السلوك بضعف أجور الموظفين بنسبة ،مصالحهم الحكومية
من العينة % 13.9 ويبدى ،قابة الحكومية أحد العوامل الدافعة لقبول الرشوةيعد ضعف الر

  .استعدادهم وقناعتهم بأهمية دفع الرشوة إلنهاء مصالحهم
من العينة أن أكثر األماكن التي تستخدم فيها الواسطة تتمثل في األجهزة الحكومية % 55.8يرى  •

، ويلي ذلك مصلحة %28.9 والمحليات ،%34.4 المرورالخدمية، ثم أقسام الشرطة، والتعامل مع 
  %.5.1 أما عن أقل األماكن التي تستخدم فيها الواسطة فتمثلت في هيئة القضاء بنسبة ،الضرائب

  
  :رؤية المصريين للعمل الحكومي

عمل أبنائهم في % 25.8من العينة عمل أبنائهم في الوظيفة الحكومية، بينما ال يفضل % 74.2 ليفض
، كما تشير النتائج %71.2 إلى ضمان تعيين األبناء عند ويرجع سبب ذلك ، يعملون بهاالوظائف التي

 كما ،من المصريين يرغبون في تعيين أبنائهم في المؤسسات الحكومية التي يعملون بها% 36.7إلى أن 
  . توفر عمل ألبنائهم عدممن العينة عن تخوفهم من% 18.7عبر 

  

  :مصريينالواسطة في الممارسة اليومية لل
 حيث ،تشير النتائج إلى استعداد المصريين لقبول الواسطة إذا ما تم اللجوء إلى شخص لتنفيذها

هم للتدخل بالواسطة إذا اقتضت دعلى استعدا% 28.1استعدادهم لقبول الواسطة، كما يؤكد % 64.3يرى
واسطة من أن ال% 94.5ويرى ، قبول فكرة الواسطة من أساسها% 7.6الظروف ذلك، بينما رفض 

من % 69.1 كما يرى ،الممكن أن تظلم ناس على حساب ناس ولكن ال يمكن قضاء المصالح دونها
 بينما ذكر ،العينة أنهم يفوضون أمرهم إلى اهللا إذا تعذر وجود واسطة والبعض رأى أنه يعتمد على نفسه

  .أنهم يضطرون لدفع رشاوى لتخليص مصالحهم طالما لم تتوفر الواسطة% 8.7
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  :)اتجاهات المصريين نحو المصلحة العامة (يمة المصلحة الشخصية والمصلحة العامةق
تشير البيانات بوضوح إلى تزايد تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وبنسب كبيرة تصل 

 وعن األسباب التي تدعو إلى تغليب المصلحة ،%6.3بينما من يفضل المصلحة العامة بلغ % 83.9إلى 
أن الظروف االقتصادية الصعبة تجعلهم يميلون إلى تغليب % 81.1ية ترى غالبية العينة بنسبة الشخص

عدم جدوى االهتمام بالمصلحة العامة، كما % 25.1 ويرى ،المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة
ى ، وتر%12.5تلعب قيمة عدم االنتماء دورا في سيادة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لدى 

أن غياب المشروع القومي من األسباب الدافعة لتغليب المصلحة % 4.4نسبة ضعيفة تصل إلى 
وتؤكد نتائج الدراسة على أن وجود الفقر وتزايده من األسباب الرئيسية لتقليل االهتمام ، الشخصية

ة من العينة أهمية تغليب مصالح أبنائهم الشخصية على المصلح% 83.5ويرى ، بالمصلحة العامة
 .فقط أنهم يفضلون المصلحة العامة حتى لو تعارضت مع مصالح أبنائهم% 16.5العامة، بينما ذكر 

  

  :النظرة النحياز الدولة
من العينة أن الدولة ال تهتم بمصالحهم وال تعبر عنهم، وأن همومهم ومشكالتهم لم تنل % 40.2يرى 

أن الدولة تهتم بمصالح المواطنين % 59.8ا ذكر  بينم،القدر الكافي من العناية واالهتمام من قبل الدولة
من العينة أن الدولة % 73.6يرى و، بدرجات متفاوتة بين االهتمام الكبير واالهتمام في بعض األحيان

، منحازة ألصحاب النفوذ، بينما يرى ربع العينة تقريبا أن الدولة غير منحازة وتعبر عن كافة المواطنين
، %55.2 أن الدولة منحازة ألصحاب النفوذ، يليهم رجال األعمال بنسبة من العينة % 70.4كما يرى 

  %.6.9وأخيرا التجار كفئة تنال انحياز الدولة تجاههم بنسبة % 34.5وأصحاب المحسوبية بنسبة 
  

  :)رؤية المصريون لإلنجاز (قيمة االنجاز
 باالنجاز ال يمثل لهم أي تقريبا من العينة الحصول على عائد من غير تعب، وأن االهتمام% 60يفصل 
تقريبا من المصريين أن االهتمام باإلنجاز في الحياة من القيم االيجابية التي يجب % 20 بينما يرى ،قيمة

أن تحقيق االثنين معا أي الحصول على العائد من غير تعب مع االهتمام % 20 ويرى ،أن ندافع عنها
  .باإلنجاز من األشياء المهمة في الحياة

  
  :ة والمثل األعلى لدى المصريينالقدو

أظهرت نتائج الدراسة أن القدوة الدينية جاءت في المرتبة األولى التي يفضل المصريون االقتداء بها 
% 2.6 وتوزعت النسب الباقية بين القدوة العلمية ،%35 تليها القدوة العائلية بنسبة ،%50.6بنسبة 

 ويشير ،من العينة أنه ال توجد قدوة% 7.4 بينما رأى ،%0.8والقدوة الفنية % 2.2والقدوة السياسية 
ميل غالبية العينة إلى القدوة الدينية والعائلية إلى سيادة قيم المجتمع التقليدي على الرغم من حدوث 

  .تغيرات اجتماعية واقتصادية
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  الفصل السادس
  النتائج العامة للدراسة

  
  :يويعرض ألهم نتائج الدراسة والتي يحددها في اآلت

  غياب الذات الجمعية •
 وتفشى الهلع األخالقي •
 وطأة األعباء البنائية والثقافية •
  .الوهن األخالقي •
  

  
  الفصل السابع

  نحو رؤية متكاملة لصياغة األطر الحاكمة للسلوك في مصر
  

يقدم هذا الفصل مجموعة من االعتبارات العامة لفهم عمق ونطاق التغير المطلوب، ولفهم الحدود 
لى هذا التغير والعقبات التي يمكن أن تعترضه، كما يقدم نموذجا تصوريا لتحديث األطر المفروضة ع

  . المجتمعىالثقافية ف
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  الفصل األول
  اإلطار المنهجى للدراسة

  : مقدمة
نتناول فى هذا الفصل التمهيدى أهداف البحث وتعريف مفهوم القيم، والعالقة بينه وبين مفهوم التوجهات 

، ونخلص )والتى يستخدمها فى هذا البحث كبديل لمفهوم القيم(طر الثقافية الحاكمة للسلوك القيمية أو األ
من ذلك إلى تعريف مفاهيم الفساد والنزاهة والشفافية، كما نعرض لإلطار التحليلى الذى يعتمد عليه 

 ونختتم ،للبحثالبحث، ويشكل هذا الجزء اإلطار التفسيرى الذى يساعدنا على قراءة النتائج الميدانية 
  . الفصل بالتعرف على اإلجراءات المنهجية التى اتبعت فى هذا البحث

  

   أهمية البحث وأهدافه-1
  أهمية البحث •

شهد المجتمع المصري خالل السنوات الماضية العديد من التغيرات السياسية واالقتصادية 
رة للدول العربية الخليجية، واالجتماعية، أهمها التحول نحو النموذج االقتصادي الرأسمالي والهج

 وقد صاحب ،وتراجع جودة النظام التعليمي وضغط المشكالت االجتماعية كالبطالة وأزمة اإلسكان
هذا التغير قدر ال بأس به من التراجع القيمى، بالدرجة التي أصبحت تهدد النظام العام فى المجتمع، 

ين اليومية تؤكد تراجع الحرص على  ولعل المشاهدات البسيطة ألحوال المصري،وتهدد موارده
المال العام، وضعف هيبة الدولة بمؤسساتها المختلفة، وارتفاع وتيرة العنف فى سلوك المصريين، 
وضعف المشاركة السياسية واالجتماعية، والميل للفردية واالنعزالية، وضحالة المستوى الثقافي 

  .العام، وتدهور الذوق العام
قيم السلبية وانتشارها على مستوى قطاعات وشرائح المجتمع المختلفة، فإن وعلى الرغم من سيادة ال

ذلك ال يعنى عدم وجود قيم إيجابية، أو نماذج تعكس هذه القيم فى مختلف المجاالت، والتى قد 
ترجع إلى عوامل ذاتية وشخصية أكثر من كونها ميراثا اجتماعيا تتفق عليه الجماعة، ولكن هذه 

بالتأييد فى المواقف االجتماعية المختلفة، وربما تواجه باالستهجان فى بعض النماذج ال تحظى 
 وال شك أن رصد هذه النماذج بقيمها اإليجابية، ،األحيان، وينظر إليها على أنها نماذج غير مألوفة

وتقديمها باعتبارها قدوة قد يساهم فى إحداث نوع من التوازن االجتماعي، أو نوع من مواجهة القيم 
  .لنماذج السلبية فى المجتمعوا

وفى ضوء هذه التوجهات الفكرية، فإن رسم سياسة إلرساء معايير الشفافية وااللتزام األخالقى 
يستوجب التعرف على القيم المحورية التى يتحدد فى ضوئها سلوك التماس واختياراتهم أى دراسة 

قيم الشفافية والنزاهة وااللتزام األطر فلن يكون بمقدورنا رسم سياسات لمكافحة الفساد وتدعيم 
األخالقى، إال فى إطار فهم لطبيعة األطر الثقافية التى تحكم سلوك البشر، والتى تحدد اختياراتهم، 
ففى إطار هذا الفهم سوف تأتى هذه السياسات شاملة، آخذة فى اعتبارها أهمية تحديث البنية الثقافية 

  . جيهه نحو مستقبل أفضلفى إطار سياسة شاملة لتغيير المجتمع وتو
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وفى هذا اإلطار جاءت مبادرة وزارة التنمية اإلدارية لتوجيه االهتمام نحو دراسة القيم االجتماعية 
 ال شك أن تلك ،لرصد المالمح العامة لقيم المصريين ومصادر تشكلها والتغيرات التي لحقت بها

 التى تتبناها الحكومة وتنعكس آثارها المبادرة تستهدف العمل على دعم التوجهات الفكرية الجديدة
  : ومن بين تلك التوجهات،فى برامج وسياسات اجتماعية محددة

تأخذ فى اعتبارها   Evidence-Based Policiesرسم سياسات عامة تعتمد على حقائق 
  . منظومة القيم فى سياقات اوسع محلية وعالمية

  .االلتفات الى هموم المواطنين ومشكالتهم الحياتية 
  .إعالء مبدأ العدالة االجتماعية الذي يرفع الجور والظلم عن المواطنين 
  . أهمية تحديث البنية الثقافية كضرورة من ضرورات التغير 
  .إعالء مبدأ الشفافية والنزاهة والمكاشفة 
  .الرغبة الحقيقية فى مكافحة الفساد بكافة صوره ومنابعه 

  :أهداف البحث •
لى األطر الحاكمة ألفعال المصريين واختياراتهم بين النزاهة  التعرف ع:الهدف الرئيسى للبحث 

 .والشفافية من جهة مقابل الفساد من جهة أخرى فى ميادين الحياة المختلفة
 وفى ضوء الهدف الرئيسى السابق يمكن بلـورة مجموعـة مـن األهـداف              : األهداف الفرعية  

 : الفرعية وهى
  .التعرف على رؤية المصريين للعالم -
، والشفافية  )االتساق، الرفاهية، العدل  (على االتجاهات المتصلة بالقيم الحاكة للنزاهة       التعرف   -

  .اإلنجاز المحسوبية، الشخصية، المصلحة إعالء( والفساد ،)الثقة المشاركة، الصدق، الوضوح،(
 .التعرف على الممارسات والمواقف الفعلية المتصلة بالقيم الحاكمة للنزاهة والشفافية والفساد -

  
  )األطر الثقافية الحاكمة للسلوك( تعريف مفهوم القيم -2

 ،على هذا االرتباط" قيمة"يرتبط مفهوم القيمة فى أذهان الناس بما هو مثالى؛ ويدل المعنى اللغوى لكلمة 
 ،وهو فعل يشير إلى الوقوف واالستقامة واالعتدال" قام"فكلمة قيمة تشتق فى اللغة العربية من الفعل 

أى القيام على األمر " القوامة"أى االعتدال واالستواء، كما تشتق كلمة " االستقامة"تشتق كلمة ومن الفعل 
، أى ثمن الشئ "القيمة"يراً كلمة خأى النهضة؛ وأ" القومة"أو المال، أو والية األمر؛ كما تشتق كلمة 

ف يسعى إليه اإلنسان  وكل هذه االشتقاقات تشير إلى فكرة وجود معيار أو مثل أعلى، أو هد،(1)وقدره
وعندما أنتقل المعنى إلى العلوم االجتماعية التصق نفس المعنى بمفهوم القيمة حيث نجد ، نهضةبقيام أو ب

  .كثيراً من المفكرين والفالسفة ممن ربطوا بين القيم وبين األهداف المطلقة والسامية للسلوك البشرى
  

 
 .768-767المعجم الوسيط، ص ص  (1)
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م عليها السلوك االنسانى ومن ثم فإنها تشير إلى مجموعة فالقيم هى التى تحدد المعايير التى يجب أن يقو
 وبالتالي ،األفكار التى تتكون لدى األفراد والجماعات اإلنسانية حول المرغوب فيه وغير المرغوب فيه

 فالقيم تشكل بناء علوياً ،فإن مصدر القيمة يكمن فيما هو مجرد أعلى من تجمعات األفراد والجماعات
 والقيم بهذا المعنى هى مثل معيارية على المجتمع أن يحققها، وهى تمثل بناء ،اقعىيتجاوز البناء الو

 أنها تشكل الضمير األخالقي، أو الرصيد األخالقي الذى يجب ،أخالقياً مثالياً يضبط المجتمع من الخارج
تزام أخالقي أن يستوعبه األفراد عبر عمليات التنشئة االجتماعية، ومن ثم ينعكس فى سلوكهم فى شكل ال

  .بالمثل العليا
ولقد أختلف الباحثون االجتماعيون اختالفا كبيراً حول مفهوم القيم، ولعلهم لم يجتمعوا إال على شئ واحد 

والمتأمل للتعريفات التي قدمها علماء النفس وعلماء . وهو أن القيم يصعب تعريفها كما يصعب قياسها
  : جد أن هذه التعريفات تنحو منحنييناالجتماع واألنثروبولوجيا لمفهوم القيم ي

 تضيق مفهوم القيم، بحيث يقتصر فقط على المعايير واألعراف المثالية التي يقدرها المجتمع :األول
 فالشئ يكون له قيمة عندما يسعى الناس إلى ،ويثمنها وتظهر هنا مناظره بين القيمة وبين الشئ الثمين

 القيمة Burgess  وفى ضوء ذلك يعرف بيرجس،فاظ بما لديهمزيادة أرصدتهم منه أو على األقل االحت
  .(2)"أى شئ يقدره األفراد"بأنها تشير إلى 

 فالقيم فى ،مفهوم القيم بأنها الشئ المرغوب فيه ومن هذه المناظرة بين القيمة وبين الشئ الثمين ظهر
هو مرغوب فيه، وهى تمكن أو الجماعة تجاه ما  نظر علماء األنثروبولوجى هى مفهومات يحملها الفرد

   ، ويشترك فى نفس المعنى علماء (3)الفرد من االختيار بين وسائل وغايات عديدة النجاز فعله
االجتماع الذين يؤكدون على أن القيم هى حاالت مرغوب فيها تعمل كتوجهات لتحقيق الغايات 

  .(4)ةالمشروعة لألفعال االجتماعي
ين القيم وبين الفضائل التي يرغب فيها األفراد ويفضلونها، تقاس القيم ووفقاً لهذا التعريف الذى يربط ب

 فمنظومة القيم ة،ن سلوك أو اتجاهات أو أساليب حياعبر اختيارات األفراد لما يفضلونه أو ال يفضلونه م
لدى الفرد تعرف من قدرته على تحديد موقع األفعال وأساليب الحياة واألشياء التي يفضلها على متصل 

  .                تدرج من القبول إلى الرفضي
    ، يوسع من مفهوم القيم ليستغرق كل التوجهات الثقافية التي تلبى حاجات األفراد ومصالحهم:الثاني

ال تظهر إشارات هنا إلى السلوك المرغوب فيه أو المفضل من قبل المجتمع أو حتى الذى يتصف 
ل الدوافع ويشعبها وينظمها، وهذا هو التعريف الذى تتبناه عالم  فالقيم هى بناء معياري يقاب،بالشرعية

 فالقيم هى التي تضبط ،االجتماع تالكوت بارسونز فى تفرقته الشهيرة بين البناء المعياري والبناء الدافعي
  .(5)دوافع األفراد وتهيمن عليها، وتتيح لهم اختيارات عديدة للسلوك

  
 

(2) E. Burgess, Introduction to science of sociology, Longman, 1921. 
(3) A.L. Kroeber, and Kiuckhon, C. Culture, New York, 1963. 
(4) N. Smelser, Essays in Sociological Explanation, Englewood Cliffs, N.J., 1968. 
(5) T. Parsons, Social system, New York The Free Press, 1951. 
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على أنها موضوعات للحاجات، أى أنها تعبير عن حاجات األفراد  القيم H. Beckerويرى هوارد بيكر 
 يعنى ذلك أن القيم هـى مـزيج عـضوي مـن الحاجـة               ،والجماعات، تشكلها الجماعة وفقاً لحاجاتها    

والمصلحة، والشعور، والهدف، وهى من نواتج الوجود االنسانى، فهو الذي ينتجها وهو الـذى يحـافظ                
      ، العام هى توجه اختياري، بصرف النظـر عـن مثاليتهـا أو معياريتهـا               القيمة بهذا المعنى   ،(6)عليها

   فهى تعبر عن مصلحة، أو متعة، أو تفضيالت أو ميول أو واجبات أو التزامات أخالقيـة أو رغبـات                   
 ووفقاً لذلك يمكن أن نتـصور  ،او حاجات أو انجذابات أو أي شكل آخر من أشكال التوجهات االختيارية    

 يحكم بالضرورة بقيمة أو اعتقاد يشكل التوجه المعياري الـذى يحـدد             - أى كل اختيار   – أن كل سلوك  
   وبهذا المعنى تصبح القيم نسبية وليـست مطلقـة، أى أنهـا تختلـف بـاختالف الجماعـات                   ،االختيار

ـ  ، التى ال يمكن قياسـها     intangible أنها ترتبط بالمعاني الالمادية      ،وباختالف السياق االجتماعي   ا  أنه
تتشكل على نحو عام من المعانى التى يضيفها األفراد على أفعالهم، وفى ضوئها يتم تبرير هذه األفعال                 

  . واالستمرار فيها
 فقد ، هذا الجدل حول تعريف القيم1987وقد حسم تقرير نادي روما الذي أشرفت عليه اليونسكو عام 

 فهذه القيم ،لقيم االقتصادية التي يمكن قياسها القيم المعنوية أو الالمادية تختلف عن اأنأكد التقرير 
    وعرف التقرير نسق القيم ،المعنوية تعكس المعاني والجوانب الروحية ومن ثم فإنها صعبة القياس

 وهى تنبع من ،بأنها مجموعة من القيم المترابطة التي تشكل نسقاً يعضد بعضه بعضاً) أو منظومة القيم(
 وأكد التقرير على أن القيم ذاتها تختلف عن الطرق والوسائل التى ،نيمصدر دينى أو من تراث إنسا

 ،يحقق بها الفرد سلوكه، أى عن القواعد السلوكية فثمة خالفات عديدة فى الرأي حول قواعد السلوك
 ومن هنا يشهد كل مجتمع مجموعات مختلفة من القيم تفاق عام حول األهداف األخالقية،ولكن هناك ا
  . (7) بجانب البعض اآلخرتتعايش بعضها

ويمكن القول بأن هذا المدخل يربط بين التيارين السابقين فى تعريف القيم، أعنى التيار الـذي يـضيق                  
التعريف بحيث يكون قاصراً على القيم المثالية، واآلخر الذى يوسع التعريف بحيث تستغرق كل أشكال               

األخالقية وبين القواعد الواقعية للسلوك تسمح بقدر مـن          فالتفرقة بين القيم المثالية      ،االختيارات السلوكية 
 ويتيح لنا هذا الفهم أن نتعمق       ،االتساع فى مفهوم القيم ليشمل وجود منظومات مختلفة ومتنوعة من القيم          

 فالحديث عن القـيم مـثالً وتأكيـدها ال يعنـى            ،في مستويات مختلفة حتى بالنسبة لكل قيمة على حده        
 ولذلك نجد أن بعض الباحثين يفرقون بين القـيم          ،وف يكون مرتبطاً بهذه القيمة    بالضرورة أن السلوك س   

 التي تعتنق من أجل أن يكون لها تأثير محدد فـي الـسلوك، وبـين القـيم     assessed valuesالمقدرة 
 والتي تكشف عن ميول األفراد أو الجماعات نحو منظومات معينة مـن  imputed valuesالمتصورة  

 أي التي تعتنق كقيم في حـد ذاتهـا،          intrinsicتفرقة بديلة للتمييز القديم بين القيم الداخلية        وتلك  . القيم
  . أي التى تعتنق  لتحقيق غايات محددةinstrumentalوالقيم األدائية 

 
(6) H. Becker, Outsider; Studies in the Sociology of Deviance, New York, The Free Press, 1963. 
(7) Club of Rome, Human Values Project, Defining Values, UNESCO, 1987. Available on Line: 

www.un.intelligible.org. 



25 / 209  

وبصرف النظر عن هذه التصنيفات فإننا ننطلق فى هذا البحث من المعنى األوسع للقيم، بوصفها أطراً 
للسلوك البشرى أياً كان االختيار الذى يرتضيه الفرد فى هذا السلوك وفى ضوء ذلك فإننا ثقافية حاكمة 

 موجهات عامة للسلوك ترتبط بحاجات األفراد :نعرف القيم أو األطر الثقافية الحاكمة للسلوك على أنها
نعكس فى سلوك وتتشكل عبر المعانى واآلراء والتصورات التى تنبنى عليها رؤية األفراد للعالم، كما ت

  .األفراد واختياراتهم، وتتحدد فى ضوئها
 ،ويتيح لنا استخدام مفهوم القيم بهذا المعنى أن نفهم االختالفات فى السلوك بين األفراد والجماعات

فعندما ننتقل إلى الواقع المعاش فإننا نجد تعقيداً كبيراً فى الطريقة التى تنعكس بها أألطر الثقافية الحاكمة 
 فالبشر ليسوا ، فثمة اختالفات بين البشر فى االختيارات والقرارات المتصلة بالسلوك، فى الواقعللسلوك

 فهذا أمر يصعب حدوثة فى المجتمع ،صوراً متكررة يأتى كل منهم سلوكاً مناظراً لسلوك اآلخرين
حاكمة للسلوك، تسمح  التوجهات القيمية، أو األطر الثقافية ال،الحديث الذى يقوم على التعددية واالختالف

لألفراد بهذا االختالف فى إطار حدود تحددها الثقافة، والخروج عن هذه الحدود يعد انحرافاً أو خروج 
ونستطيع فهم تعقيد هذه العملية عبر التفرقة بين مستويات متدرجة ، عن المثل التى يربطها المجتمع

  : لمنظومة القيم، والتى تتدرج على النحو التالي
ـ       : المطلقةالقيم   • ة كـالحق والخيـر والجمـال    وهى القيم العليا التي تمثل منطلقـات أخالقيـة عام

 . الخ.. .والفضيلة
وهى القيم التى تحكم سلوك الجماعات، والتي تحدد الحـدود العامـة الختيـارات              : القيم الجماعية  •

 .أعضاء كقيم االنجاز والعمومية والمصلحة العامة
م الجماعة من عدد من التوقعات المتبادلـة المرتبطـة بـأداء األدوار              تتشكل قي  :التوقعات المتبادلة  •

االجتماعية، فقيم الجماعة هى التى تحدد للطبيب والمعلم والموظف العام والعامل حقوقه وواجباتـه،              
 ماذا يجب أن يكون عليه هذا الدور، ومـا هـى            ،ومن ثم تحدد له التوقعات المرتبطة من أداء دوره        

لمتميز واألخالقي لهذا الدور؟ وتشكل التوقعات المرتبطة باألدوار، األسس التـى           مواصفات األداء ا  
يقوم عليها التفاعل فى الحياة اليومية، وعندما يخرج الدور عن هذه التوقعات فإنه يكون قد انحـرف            

 ،عن جادة الصواب، وانصرف نحو تطوير توجهات قيمية خاصة به ال بالمجتمع الذى يعـيش فيـه               
 كأن يتوقع الموظف العام     ،توقعات متبادلة من نوع مختلف وهى أغلبها توقعات منحرفة        وهنا تظهر   

 وعندما  ،أن يقدم له طالب الخدمة رشوة، أو يتوقع طالب الخدمة من الموظف العام أن يطلب رشوة               
" الوهن الخلقى "يقبل هذا األمر ويصبح أشبه بالعرف تدخل حالة االنحراف عن المعايير فى حالة من               

 . تى تصبح فيها التوقعات المتبادلة الشاذة أو المنحرفة هى األغلب واألكثر قبوالًال
 والتى تحدد السلوك الفردى والذى قد يكون متصالً بسلوك الجماعة مرتبطاً بها، وقـد      :القيم الفردية  •

كذلك  وعند هذا المستوى الفردى تظهر عملية اختراق المنظومة المثالية لقيم، و           ،يكون منحرفاً عنها  
  .اختراق التوقعات المتبادلة لألدوار التى يؤديها الفرد

  
  



ونستطيع فى ضوء هذا االطار أن نفهم طبيعة األطر الثقافية المرتبطة بالنزاهة والـشفافية مـن ناحيـة      
 ويمكن القول فى هذا الصدد أن هذه المستويات األربعة تترابط وثيقاً، أما إذا              ،وبالفساد من ناحية أخرى   

 ويرتبط االتساق ارتباطاً وثيقاً بقدره الفرد       ،سلوك هذه المثل العليا، يظهر التناقض وعدم االتساق       خالف ال 
 ويؤدى االتساق وعدم التناقض فى السلوك إلى مستويات عليا من           ،على اإلفصاح وانفتاح األفق األخالقي    

وفى ضوء ذلك   ،   من الشفافية  النزاهة، أما اإلفصاح وانفتاح األفق األخالقى فإنه يؤدى إلى مستويات عليا          
يمكن القول بأن قيمة النزاهة والشفافية تعتبران قيمتان مركزيتان فى صناعة السلوك الفاضل، ومن ثـم                

 وإذا ما ظهر التناقض بـين المـستويات         ،فى صناعة المجتمع الفاضل، وصناعة الحكم الفاضل الرشيد       
 التوقعات التى ينتظرها المجتمع، حينئذ يمكـن        المختلفة للتوجهات القيمية، بحيث يخرق السلوك الفردى      

 ويمكن وصف التوجهات القيمية التى تحكم سلوك األفـراد الـذي            ،وصف السلوك بأنه سلوك منحرف    
وتدخل التوجهات المرتبطـة بالفـساد فـى اطـار هـذه       ،يخرقون القيم الجمعية بأنها توجهات منحرفة    

  .التوجهات المنحرفة
حاولة دراسة األطر الثقافية الحاكمة للنزاهة والشفافية والفساد، على اعتبار          ولقد تركز هذا البحث على م     

 فاختيارات  ،أن هذه األبعاد الثالثة، يمكن أن تشكل متصالً يبدأ بالنزاهة والشفافية وينتهى بالسلوك الفاسد             
لية نسق القـيم،    المجتمعات والجماعات واألفراد تقترب من هذه األقطاب الثالثة أو تبتعد عنها وفقاً لفاع            

 ،وتعـضيده  االلتزام هذا مراقبة على السياسي النظام وحرص يفرضها، التي بالمعايير االلتزام على والحرص
ويمكن أن نضع هذه األبعاد الثالثة فى منظومة تمكننا من ان نقارن بين سلوك المجتمعات والجماعـات                 

 :أو االقتراب منها على النحو التالىواألفراد فى ضوء االبتعاد عن النزاهة والشفافية والفساد 
  نموذج للعالقة بين القيم الحاكمة للفساد والنزاهة والشفافية) 1-1(الشكل

للعالقة بين القيم الحاآمة للفساد والنزاهة والشفافية نموذج
الغموض

26 / 209  

االفصاح
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غالباً على مستوى القول ال ( مع الفساد فيكون الشخص نزيهاً ح

      

   نجـازاتهم دائمـاً                  
ما ت
لسا
إال 
ويم
odEthica    أو الشخص المهتم بنفسه ومظهره وبالتالى فالشخص النزيـه هـو ذلـك 
الش
  النز
وير

مير     فى حين يؤكد آخرون على أن تعريف النزاهـة يجـب أن يـأتى مـن معايـشة      ،هو
ن الـسلوكيات التـى تظهـر فـى أفعـال            فالنزاهة هى مجموعة م    ،شخاص الذين يتميزون بالنزاهة   

طة فالشخص النزيه هو هذا الشخص الذى تعبر أفعالـه عـن كلماتـه                 
وم
هى

  .كل مرحلة وفى كل وقت فعندما يكذب األطفال فيما يخص واجباتهم تنقصهم النزاهة

فيظهر لنا )  الفساد– االستقامة - الغموض–الوضوح (فى هذا النموذج نقابل بين متغيرات أربعة هى 
  : أربعة أنماط من السلوك

النقى المرتبط بالدرجة العالية من االستقامة والوضوح، وهو السلوك الذى تحكمه توجهات السلوك  •
  . ثقافية ترتبط بالشفافية والنزاهة

السلوك الفاسد، وهو الذى تظهر فيه الدرجة العالية من الفساد والغموض، وهو السلوك الذى تحكمه  •
 . توجهات منحرفة فاسدة

السلوك الذى تتداخل فيه اإلفصا •
 . ولكنه يميل إلى الفساد فى حياته الوظيفية والعامة) الفعل

وأخيراً السلوك الذى تتداخل فيه االستقامة مع الغموض، فيكون الشخص مياالً إلى تأكيد قيم  •
 . ساد فى حياته العمليةولكنه يميل إلى الف) غالباً فى أقواله ال أفعاله(االستقامة 

 
   مفهومات الدراسة-3

 integrityمفهوم النزاهة  •
  التعريف الدارج للنزاهة 

يرتبط مفهوم النزاهة فى الحياة اليومية بممارسات البشر الفعلية اليومية سـواء أكانـت ممارسـات ماديـة                  
، )الفاعـل (ن صاحب الفعـل     بي" نزيه"أو فكرية على أساس أن ثمة صيغة تعاقدية من المفترض أن تكون             

؛ فمن  )علَيه القوم ( ومن هنا فمفهوم النزاهة يرتبط لدى عامة الشعب بالنخبة           ،)البشر جميعاً (والمفعول ألجله   
المفترض أن يتسم سلوك هذه النخبة بالنزاهة على أساس أن سلوك هذه النخبة وأفعالهم وا

 فالعلماء والمفكرون والساسة والمثقفون والنقاد والشعراء هم        ،قبل اآلخرين كون محط غربلة ومقارنة من       
ن الشعب النزه الصادق الذى يعمل على صالح خير وجمال البشر ورفعت وتقدم األمة ولن يحدث ذلـك                  

  .إذا كانت هذه النخبة تتسم بالنزاهة
ل لبعض الكلمات األخرى مثـل الحـسن        يل كثير من الناس إلى استخدام كلمة النزاهة على أنها بدي          

goأو األخالقى l 
 وعلـى هـذا فالـشخص       ،خص الذى يرفض االنخراط فى أى سلوك غير مسئول كالكذب أو النفاق           

 ،خر أن تكون أفعاله متسقة مع أقوالهأو بمعنى آ" يفعل ما يقول ويقول ما يفعل"يه هو الشخص الذى 
، أو أن الشخص النزيه  ”good name“ أو ”reputation“ى البعض أن النزاهة هى السمعة الطيبة

 الذى لديه ض
األ

وتصرفات األفراد اليومية البسي
أن أقول لنفسى الحقيقة، واألمانـة        والنزاهة هى  المه طيب وهو شخص جدير باالحترام،     عتقداته، فك 

 مرحلة عمرية معينة ولكن النزاهة موجودة فى         وال يقتصر النزاهة على    ، أن أقول الحقيقة لآلخرين    
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 والـشرف،  األمانـة والفـضيلة،   : الل تبنى األفراد لمجموعة من القيم أهمها       خ   

والخيانـة،               

  

وهو يتنَزه  ،  عن السوء وترك الشبهات وعلو األخالق        
 ،األقذار ويتَنزه نفسه عنها أى يباعد نفسه عنها       فالن يتَنَزه عن    : ه قيل  

ور
وال
الخل
ور

بأنها صون النفس، وحفـظ الـدين، ومخالفـة الهـوى،           "بية أيضأ   م
وإ
 وهى  ،"االلتزام والثبات على األخالقيات   "نها   وتع

        whole  الكتمـال     واcomplete    والـسالمة unbroken   والمتانـة 
unimpaired والتمام perfect.  

                                                

وعندما يقضى الموظف وقت عمله فى إجراء المحادثات التليفونية أو اإللكترونية مع األصدقاء فهو              
 يقظة الضمير فهم غير نزهاء، وبالتالى       غير نزيه، وعندما يتعامل األفراد مع بعضهم البعض بدون        

فتعامل األفراد فى الممارسة اليومية البد وأن يعتمد على النزاهة والمتمثلة فى عدم مخالفة األخالق               
أو القيام بأفعال غير إنسانية مثل الخداع والنفاق والجبن وضعف اإلرادة وغيرها من األفعال التـى                

  .تنقصها النزاهة
تنعكس النزاهة من

 ،، والمبادئ، واالستقامة، والوضوح، وحسن المعاشرة، وتحمل المسئولية       )الخلق الحسن (واألخالقية  
ورفض األفراد للقيم غير النزيهة مثل عدم األمانة، واالزدواجية، والجحـود، والظلـم، 

  .(8)والخداع

  :التعريف اللغوى للنزاهة 
تباعـد  : بعد عن الريف، ونزه فالن    : نزه المكان نزاهة  : فى معجم لسان العرب   ) نزه(ورد فى مادة    

 والنزاهة البعد ،عن كل مكروه فهو نزه ونزيه     
 ومن،إذا تباعد عنه  : عن الشئ 

عفيف متكَرم يحلُّ وحده وال يخالط البيوت بنفسه وال مالـه،           : جل نَزه الخُلُق ونَزهه ونازه النَّفس     
     والنَّزاهه هواالسم النَّز ،اهزون هاءجمع نُز،   مِ    :  وأن فالن لنَزيهوهـو نزيـه     إذا كان بعيد عن الُلو ،

 والتَّنَزه رفْعه نفسه عن الشئ تكرساً       ،ق وفالن يتنزه عن مالِئم األخالق أى يترفَّع عما يذم منها          
ورع، وفـالن  :  والنزاهة هى البعد عن السوء والمعاصى والحرام، ورجل نزيه ونـزه  ،غبة عنه 
  . (9)نزيه أى بعيد

ا تعرف النزاهة فى اللغة العر      ك
  .(10)"طاعة اهللا، وهى ثمرة التورع، وشيم النفوس الطاهرة، وآية العفة وطاهرة الروح

 بأWebster بقاموس   Integrityرف كلمة النزاهة    
حالة أو ظرف مـن الكمـال

 
(8) Tucker, C. (2001). The meaning of integrity.(c)St. Petersburg Times, Published January 1, 2001. 

  : النزاهة فى القواميس العربية من خالل المواقع اإلليكترونى التاليةتم الحصول على المعنى اللغوى لكلمة (9)
– http://www.content.com.sa/languages/lisanelarab/Default.asxp 

 :اهة يمكن االستعانة بالمواقف اإللكترونية التاليةولمزيد من التوضيح حول هذه المرادفات المرتبطة بالنز -
– http://plato.stanford.edu/entries/integrity 
– http://www.webweevers.com/integrity.htm 

 :آما يمكن الرجوع لبعض الموسوعات منها-
– Stanford Encyclopedia of philosophy  
– Wikipedia Free Encyclopedia 
- Merriam- Webster online Dictionary. 

 ".فى النزاهة ومدحها"  الفصل الثالث 7344 الحديث 318غرر الحكم ص  (10)
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د مـن المترادفـات ومـن أهـم                   وت
  (11):ة النزاهة ما يلى

-
 ويعنى أيضاً البعد    ، أو حجة، أو استدالل، أو منطق      رأى،ح إلى مدى صحة       

م؛ علـى أسـاس أن          
وخبرة ذات قيمة صحيحة ومنطقية يصدق تطبيقها؛ التفاقها مع وجهات            

  واالستقرار والشمول؛ مما يظهر الحـس الـسليم        بات      
  . ة

-

  . ؛ بما تشمله من أجزاء ممكنوبدقة

 
ألخالقى، والبعد عن الفـساد               

    

شير العديد من المعاجم والموسوعات إلى أن لكلمة النزاهة العدي
المتردافات المرتبطة بكلم

  Soundness :السالمة 
ويشير هذا المصطل

، أو سوء الفهـوالمغالطة وخلو الشئ من الخطأ،      ،عن العيب أو االنحالل   
الدقيق لمعرفة  التحليل  

وهو يعنى أيضاً القوة والث ،النظر المقبولة 
أو الحكم بناء على معلومات صحيح

 Completeness :الكمال 
تنفـذ  ؛ وعاليـة المهـارة؛ و      أجزاء أو عناصر أو خطوات ضرورية      وهى تعنى كل ما يلزم من     

بالكامل تماماً 
   Sincerity :اإلخالص -

  .  واالنضمام إلى الحقائق واستقامة السلوك؛ويعنى اإلنصاف
  Honesty :األمانة -

 . وتعنى ضمناً رفض الكذب، والسرقة، والخداع عموماً بأى شكل من األشكال
 Honor :الشرف -

  . ويعتبر شريطة أساسية وفعالة لمعايير أى مهنة، أو تخصص، أو مركز
   Probity :االستقامة -

   .ةواألمانوتعنى ضمناً التمسك بالصدق 
 Incorruptibility: عدم الفساد -

 ، بالثقة والصدق إلى درجة كبيرة جداً، أو أن الشخص رهـن المـسؤولية             الجدارةويعنى ضمناً   
كما يعنى أيضاً عدم القدرة على الفساد، وعدم الخضوع لالنحالل ا

  . والتخريب
  

 :للنزاهة) العلمى(التعريف األكاديمى  
النزاهة هى واحدة من أهم الفضائل      "وسوعة جامعة ستانفورد للفلسفة مصطلح النزاهة بأنه        عرفت م 

ف بشكل مـراد  ) النزاهة(وأكثرها فاعلية، كما أنها مصطلح غامض ومحير جداً فقد يتم استخدامها            
  ".لألخالق أو االلتزام األخالقى

بـة منـه، وأحيانـا مـا يـتم          ويتداخل مفهوم النزاهة فى اإلطار الفلسفى مع مفـاهيم أخـرى قري           
  .استخدامها بالترادف

                                                 
(11) Erhard, W., Jensen, M. & Zaffron, S. (2008). Integrity: A Positive Model That Incorporates the 

Normative Phenomena of Morality, Ethics and Legality. Harvard Business school, The Monitor 
Company; Social Science Electronic Publishing. 
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  . (12)، وما ال يجب، والصواب والخطأئيلنزاهة بالجيد والس مفهوم ا
 ويعد  ،واالحترام والمسئولية ) العدل (

ال
            أما 

  أما 
ساسية فى النزاهـة وتعنـى          معا

ى فقيمة النزاهة ليست سوى حلقة       
سلو
كما
تص

ابكة التى تتضمن الشفافية بهدف الوصول إلى المعلومات، والمساءلة مـن               
لكسب غير المـشروع، وإسـاءة               

است
زوا
-

عتبارها تعكس النزاهة من األمور               
(14)

-
 

  . (15)بااللتزام أو اإلدانة
                                                

 وإن كان هـذا     ،legality، والشرعية   ethics، واألخالق   moralityاألخالقية  : ومن أهم هذه المفاهيم   
يختلف عن هذه المفاهيم الثالثة فى ابتعاده عن المعيارية فى الحكم على األشياء             ) مفهوم النزاهة (المفهوم  

حيث ال يرتبط
واإلنصافالصدق والثقة   : وتتميز النزاهة بقيم خمس أساسية وهى     

  .صدق هو جودة االتصال مع اآلخرين وحسن اإلصغاء لهم وقول الحقيقة
ذ أنهـا تكمـن فـى تـصديق مـا يقـال ويكتـب مـن                 الثقة فتشكل قيمة أساسية من قيم النزاهة إ        

  .دون أى تشكيك
، واإلنـصاف هـو     وإمكانيـاتهم االحترام فهو األخذ بعين االعتبار آراء اآلخرين وتقدير ميـزاتهم            

 وتشكل المسئولية القيمة األ،لجة شتى أنواع سوء السلوك بطريقة مماثلة      
 وبالتال،يق القوانين والقواعد ومبادئ المسئولية االجتماعية     وجوب تطب 

  .ك ال متناهية
بأنها مجموعة متـشابكة مـن التـدابير تـم       ) النزاهة السياسية ( تعرف النزاهة من الناحية السياسية       

 وتنطوى النزاهة   ،شفافية ومساءلة الحكم  ميمها لتخفيض التأثيرات الضارة للفساد السياسى وفقا لمبدأ ال        
على الكثير من العوامل المتش

خالل التنفيذ والمراقبة الخارجية، والتعامل مع تضارب المصالح، أو ا
 فمعظم االتجاهات الفلسفية واالجتماعية تنظر إلى النزاهة من عدة          وعلى أية حال   ،(13)خدام موارد الدولة  

  : يا وهى
   Integrity as self-integration :النزاهة تكامل الذات 

 ويؤكد فرانكفورت على فكرة تكاملية الذات من حيث         ،وتعنى الحفاظ على الذات سليمة وغير فاسدة      
ميز بين ماهيـة الرغبـات ومـستوياتها، والرغبـات           وهذا يقتضى الت   ،التكامل بين اإلرادة الرغبة   

 وتعد معرفة الذات والرغبات الخاصة بها عملية متغيرة عبر الزمن، كما أنها عمليـة               ،المتصارعة
صعبة التحقيق وبالتالى ففكرة تكاملية الذات أو ال تكاملية الذات با

  .ر من الفكرة المثالية للذات الكاملةالصعبة جداً إذ النزاهة ليست أكث
   The Identity view of integrity: الهوية كرؤيه للنزاهة 

ويقصد بالهوية هنا هوية االلتزام وبالتالى فالنزاهة هى التى تمنح الفـرد وتدفعـه نحـو االلتـزام                  
فعـه ومـصالحه    والحفاظ على الهوية، والتصرف بالطريقة التى تعكس مشاعر الفرد الحقيقية ودوا          

 فالنزاهة فضيلة من نوع ما وتستحق الثناء، كما أنها المصدر الذى من خالله يشعر الفرد                ،والتزاماته

 
 .2008ول  كانون األ15، 4الرسالة اإلخبارية، بيروت، العدد . المبادرة الوطنية للنزاهة األكاديمية واختالف العمل). 2008(جنا األسطى  (12)
  .انظر فى هذا الصدد موسوعة جامعة ستانفورد للفلسفة فيما يتعلق بمفهوم النزاهة (13)

- Stanford Encyclopedia of Philosophy (integrity) 
  :انظر فى مفهوم النزاهة كتكامل ذاتى (14)

-   Halfon, M. (1989). Integrity: A Philosophical Inquiry. Philadelphia: Temple University Press. 
- Frankfurt, H. (1987). 'Identification and Wholeheartedness.' Ferdinand Schoolman, ed. Responsibility, 

Cahracter, and the Emotions: New Essays in Moral Psychology. New York: Cambridge University Press. 
  :انظر (15)

- Calhoun, C. (1983). "Standing for Something.' Journal of Philosophy XCII, 235-260. Carr, Spencer (1976). 
'The Integrity of a Utilitarian. 'Ethics 86, 241-46. 
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-
تحديد األشياء القيمة                 

تحدد األحكـام األفـضل     ) النزاهة(مع اآلخرين، فهى           
ك و
الوقو
الحياة
االجت

ال -
من ال
د الذى يفنـون  األخ

طلبات الحياة، كما يطلق أيضاً على هـؤالء                   
األفراد الذين تكون لديهم مفاهيم واضحة ومت

والش
النزا -

oquality of moral f-g    علـى المـستوى
، Wholenessى مشتقة مـن الالتينيـة وتعنـى الكمـال            

o Moral Conscientiousness and discernment 

o
Moral resolution and pub  

وتشير النزاهة من خالل هذا المعنى إلى األحكام األخالقية المتوازنة التى يمكن مـن خاللهـا                

  .(20)ن
                                                                                                                                                         

   Integrity as standing for something: النزاهة التزام 
والنزاهة من هذا المنطلق هى عبارة عن الدور الذى يلعبه المجتمع المحلى فى

التى يجب على األفراد مراعاتها فى التعامل 
ن األفراد من التعامل بهذه األحكام مع اآلخرين ومن ثم تقلل األحكام المتعصبة وذلك من خالل                 تم

ة وفهم األشياء الجديرة باالحترام فى      ف دائماً على الوجه الصحيح للحكم من الناحية االجتماعي        
فالنزاهة هنا ليست قيـد أخالقـى ولكنهـا الفهـم المثـالى للحيـاة               . ، بل وفهم الحياة نفسها      

    .(16)ماعية
    Integrity as Moral Purpose :نزاهة كغرض أخالقى

عليها الـبعض النزاهـة     طبيعى أن ينظر إلى النزاهة باعتبارها غرض أخالقى؛ والتى يطلق            
 وتعنى النزاهة األخالقية هذه الخصال التى تميز األفرا، Moral integrityالقية

حياتهم من أجل مبدأ ما، أو من أجل السعى إلى فهم مت
سعى الدائم نحو الكمال ونحو مـا هـو         سقه منطقياً، وال        

 ومن ثم فالنزاهة هنا تعد غرض ومطلب أخالقى فى الحيـاة، وهـى الممارسـة الفكريـة                  ،أفضل
  .(17)خصية للفضائل من أجل التوصل إلى حياة جيده من الناحية األخالقية

   Integrity as a virtue :هة كفضيلة
sel :النزاهة حسن إدارة الـذات   overnance

 وه،(18)الفردى والمستوى الجمعى  
 أو تحمـل  conscientious Coherence وتماسـك الـوعى   committednessوااللتزام 
  .committed responsibilityالمسئولية 

لفطنةالنزاهة هى الوعى األخال وا  :قى
واب والخطأ، وقدرة الفرد على اإلحساس بأنه جـدير               وتعنى سعى الفرد الدائم للتمييز بين الص

  .(19) ولديه القدرة أيضا على اختبار معتقداته حول األمانةtrustworthyبالثقة 
 :النزاهة هى القرار األخالقى والمسئولية العامة 

lic accountability

بعد فهم متواصل وتحليل وعى لكل األفـراد والجماعـات الـذين            ) التناقضات(حل الخالفات   
األخالقـى أن   يجعلوا من أنفسهم أشخاص مسئولين عن اآلخرين، ويمكن من خالل هذا الفهم             

يشعر الفرد بالسعادة فى تواصله مع اآلخري
 

- Herbert, M. R. (2002). 'Integrity, Identity and Fanaticism.' Contemporary Philosophy 24, 25-29. 
(16) Mcfall, L.(1987). Integrity.Ethics, 98, 5-20. 
(17) Ashford, E. (2000). 'Utilitarianism, Integrity and Partiality.' Journal of Philosophy 97 , 421- 439. 
(18) Carter, S. (1996). Integrity. New York : Basic Books. 
(19) Van Hooft, Stan (2001). 'Judgment, Decision, and Integrity.' Philosophical Explorations 4, 135-149. 
(20) Murphy, P. (2002). 'Integrity as a Moral Imperative : Some Difficulties at the Borders of Moral Integrity.' 

Contemporary Philosophy 24, 9-11. 
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o النزاهة هى الشخصية الملتزمة:  
 ديهم التزام شديد لما يعتنقـه مـن مبـادئ، وهـم مـستعدون                  

o

 اليومية واإلخالص والتفانى فى العمل بالرغم من المـشكالت التـى              
  

  
      ومما س

أو 
هو السلوك النزيه   . الموض

  
المجاال 

-
وهن
  . إلخ"... النزاهة األخالقية "، أو"والنزاهة الشخصية"، "العملية التعليميةوال

النزاهة يمكن أن تصف سلوك مجتمع، أو جماعة، أو مؤسسة، أو تنظيم، كما أنهـا يمكـن أن                   -

من  

 اعتبـار العمـل فـى مقدمـة     -...) النميمـة    -اء مهام أخـرى    

لتزيد فى   عدم النفاق أو ا    – وضوح طبيعة العالقة باآلخرين      :االجتماعية  

    – الغش التجـارى         
 

  
  

                                                

وتعنى أن األفراد والجماعات ل
للتصرف بشكل أخالقى عند تعرضهم ألى موقف سواء كان هـذا الموقـف موقـف أزمـة                 

  .(21)أو موقف إغراء) مصيبة(
  :النزاهة هى التماسك الخلقى واألصالة 

وتعنى تماسك األحكام والمعتقدات، والتعبيرات، وااللتزامات، والتمـسك بالكلمـة وااللتـزام            
بالمبادئ أثناء الممارسة

.(22)يمكن أن تتعرض لها والثبات على الموقف وعلى الرأى

أن النزاهـة هـى كمـال الـنفس         : األولى: بق يتضح أن مفهوم النزاهة يشير إلى بديهيتين        
أن النزاهة قيمة أخالقية أو التزام أخالقى لها مجموعة من المعايير           : وحدة جوانب النفس، والثانية    

وعية التى توضح ما 

  :ا النزاهةت التى تتجلى فيه
، "النزاهـة المهنيـة  "أو " النزاهة فى العمل"ترتبط النزاهة بسياقات بنائية متعددة فقد نتحدث عن     

نزاهة البيع  "أو  " النزاهة التجارية "، و "، أو نزاهة العالقات االجتماعية    "النزاهة االجتماعية "اك  
نزاهة "، و"شراء

  . تصف سلوك شخصى
  : وتتجلى صور النزاهة بوضوح فى سياقات الحياة المختلفة -

o   ب  الدقة فى أداء ما يطل     – فى العمل    واإلخالص الوالء   – العمل   إتقان :مجال المهنة ففى
 عدم االنشغال بأى شئ أثناء أداء العمـل         – محاسبة النفس عند التقصير فى األداء        –الفرد  

 أد–المحادثات التليفونية   (
  . إلخ...األولويات

o   مجال العالقات وفى
  .  حسن المعاشرة– احترام اآلخرين – الصدق والصراحة فى الحوار –المجامالت 

o   فتظهر بوضوح من خالل عدم): البيع والشراء  (:المجال التجارى وفى
 إظهار العيوب الموجـودة     – عدم بخث اآلخرين بضائعهم      –عدم المغاالة فى تكلفة األعمال      

... فى البضائع

 
 and Moral Development.' The Journal of Value Inquiry 30, pp.237-246. 
ation for moral Integrity. Journal of Philosophy of Education, 35, 219- 23 . 

(21) Putman, D. (1996). 'Integrity
(22) Musschenga, A. (2001). Educ 5
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ع له أطر بنائية داعمة                   م

وأنظمة محددة وإلزامية لمكافحة الفساد، وضـمانات        قوانين      -

  .ويعزز دور األحزاب-

زامى لكبار المسئولين فى الدولـة              

  .عاملة

بض بالحياة ومراقب ألداء المؤسسات السياسية وأصـحاب الـسلطة الـسياسية،              
  .ت السلوكية والقانونية

التع 

الحا
والت
االت
  :ى للنزاهة وهىالم
-
-
  .عكس-

  .ه قيم األمانة والعدل واالتساق فى الممارسات اليومية لألفراد
  .األشخاص أو المؤسسات التى تفتقر إلى قيم العدل واألمانة واالتساق نوعية نحو األفراد اتجاهات -
  .دى إدراك زيادة أو نقصان القيم الحاكمة للنزاهة فى المجتمع المصرى فى الوقت الراهنم -

   :األطر البنائية الحاكمة للنزاهة 
ا الشك فيه أن أى مجتمع تسود فيه النزاهة فى التعامالت اليومية هو مجتم م

  :على ترسيخ وبلورة وغرس النزاهة بين األفراد وأهم هذه األطر البنائية الحاكمة للنزاهة ما يلى
االلتزام بالمبادئ القانونية، ووضع 

  .دستورية الستقاللية القضاء
نظام سياسى ديمقراطى، يعلى من المصلحة العامة،  

  .أطر واضحة للمساءلة -
إعطاء فاعلية للقوانين، بحيث يمكن رصد األخطاء والقيام بالمساءلة والمحاسبة وفقـا للقـوانين               -

  . دون عقوبات واضحة من الصعب وجود مساءلة أو نزاهة إذ،الموضوعة
تحديد األطر الحاكمة ألى وظيفة حكومية أو غير حكومية، وتحديد قواعد واضحة وإلزامية لعدم               -

 .تضارب المصالح
تحقيق مبدأ الشفافية فى أداء المهمات والتصريح الدورى واإلل -

  .عن الدخل والممتلكات
  .الحياد السياسى، وضبط وإدارة سلوك أصحاب السلطة السياسية -
تحقيق مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع وعدم التمييز فى الم -
  .نظام تعليمى موجه نحو قيم الثقافة المدنية والمواطنة ونشر العلم والثقافة -
فى التعامل اليـومى، واالتـساق بـين       نظام اعالمى حر وشفاف وموضوعى يرسخ قيم األمانة          -

  .القول والفعل، والعدل والمساواة
مجتمع مدنى نا -

وكاشف لألخطاء والتجاوزا
  : ريف اإلجرائى للقيم الحاكمة للنزاهة

التى تم عرضها والمجاالت التى تتجلى فيها النزاهة واألطر البنائيـة           وفى ضوء التعريفات النظرية     
 مجموعة السلوكيات   :كمة لها؛ يمكن تحديد تعريفا إجرائياً لمفهوم النزاهة وهو على النحو التالى           

الحياة االجتماعية والتى تكشف عن قـدر مـن         ) بنية(صورات والقيم التى تتداخل فى تركيبة       
وتـم تحديـد مجموعـة مـن        ،  لقول والفعل واإليمان العميق بالعدل وتقدير األمانة      ساق بين ا  

ر التعريف اإلجرائؤشرات التى تعكس عناص
  .اتجاهات الفراد تجاه السلوكيات التى تفتقر إلى األمانة والعدل واالتساق 
  . والتناقضالمواقف الفعلية التى مر بها األفراد وتعكس عدم األمانة والظلم 
األسباب التى تدفع األفراد للقيام بالسلوك األمين والعادل والمتسق، أو ال 

الصور التى تتجلى في -
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مفه •

سخ عند الكتابة، أى تعطى صورة أو أكثر 
  .  فى الصورة عبر وسيط يسمح بذلك

ويقصد  ،على زجاج يجلى للعين من خالل نور يشع خلفها حسب ما يوصف             
 

استيعابه وفهمه على ما يمكن "تطلق ) افية

                                                

  :وم الشفافية
  :التعريف الدارج للشفافية 

هناك أكثر من تعريف فى االستخدام الدارج للكلمة، فى الحياة اليومية لدى المصريين يقترب 
ة فى السياق الشعبى بتغير الموضوع،  ويتغير تعريف الشفافي،إلى حد كبير من معناها العلمى

فشفافية الروح فى التراث الصوفى تعني أن مادتها األثيرية رقيقة، ليست كثيفة، وشفافية اإلنسان 
تعني ذلك المرء الذي استطاع التوصل إلى روحه واالستفادة من صفائها ونقائها، كما تعنى 

 المفهوم فى هذا السياق أن تكتسب  وجوهر،شفافية أخالق اإلنسان أنه ذو خلق رفيعة وعالى
  .(23)سمات الروح) الجسد اإلنسانى(المادة 

وفى االستخدام الشعبى اآلخر للكلمة تأتى على سبيل االستعارة، حين يطلقونها على ورق 
، وهو المادة التى تساعد فى الن)الشفاف(الكربون 
كوس أو أن األصل مع،لألصل

 :الشفافية فى اللغة 
أو الـشيء القليـل      الخفة ورقة الحال،  ) شفف(تعني الشفافية في اللغة العربية طبقاً لجذر الكلمة         

 وثـوب   ،، فشف عليه ثوبه أى رق حتى يرى ما تحته         هو ستر القليل  ) الشف(، و )جمع أشفاف (
 الحالة التـي تكـون      فى اللغة اإلنجليزية  ) Transparency(تعني المفردة    و ،(24)شف أى رقيق  

، أو هي الشيء الجلي، أي هي كما        )Obvious( إنها الوضوح    ،شافة ويمكن الرؤية من خاللها    
الصورة المرسومة 

 بمرور نوع ما من األشـعة،        أن ترى من خالله، أو أن يسمح       Transparentبمصطلح شفاف   
أو أن يتسم الشىء بالوضوح الكاف الذى يسمح بالرؤية من خالله، كما يشير أيضاً إلى إمكانية                

  .(25)الوصول للمعلومات وخاصة المعلومات المتعلقة بالممارسات االقتصادية
الشف(أما إذا انتقلنا إلى المفاهيم المتخصصة فنجد أن 
  ".بسهولة، أو ما يمكن استيضاحه واكتشافه بسهولة

  :التعريف األكاديمى للشفافية 
فى المجاالت العلمية المختلفة، ففى االصطالح       لكلمة الشفافية الكثير من المعانى واالستخدامات     

 بدون أى   األشعةالعلمى، فى العلوم الطبيعية عامة وعلم الفيزياء خاصة، يقصد بالشفافية عبور            
عائق، أو ببساطة السماح بمرور الضوء عبر وسيط مثل الزجاج، ولذلك يمكن رؤية أى شـىء                

 وفى حصر سريع الستخدامات الكلمة كشف عن وجـود          ،على الجانب اآلخر منه بشكل واضح     
أكثر من أربعين تعريفا أو استخداما لها فى مجال البصريات والتصوير والفيزياء، وأخيرا فـى               

  .الجتماعيةالعلوم ا

 
(23) التصوف اإلسالمى  ،  http://www.islamic-sufism.com 

 .خمتار الصحاح، مادة شفف (24)
(25) Merriam Webste Merriam Webster Dictionary, Transparent 
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وأ
ويقت
بالر

است
فى 

   ويـشير   ،"ـبة              -

بطريقـة اسـتثمار              

-

المـدنيين وأهـل           

-

حول السياسة   المعلومات اإلحصائية
االقتصادية، وتعتبر الحكومة  صويب السياسات

                                                

صبحت الكلمة أكثر شيوعا واستخداما فى العلوم االجتماعية مع بداية تـسعينيات القـرن العـشرين،                
رب معناها من المعنى المستعار من التعريف األصلى لها فى العلوم الطبيعية والخـاص بالـسماح                

  . عبر وسيط بدون عائقاألشعةؤية الواضحة، أو عبور 

 بداية فى مجال الكتابات واالتفاقيات االقتصادية، والتى تنص على ضـرورة إتاحـة              واستخدمت الكلمة 
المعلومات للمستثمرين والمساهمين ليتمكنوا من اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار أموالهم، ثـم انتقـل              

تماعية ويمكن حصر تعريفات الشفافية فى العلوم االج      ،  خدام الكلمة للكتابات السياسية والسوسيولوجية    
  (26):التعريفات التالية

إتاحة المعلومات عن األنشطة التى تهم الرأى العام بالدرجة التى تمكنهم مـن المحاس 
 كما يشير إلى أن هـذه المعلومـات تتعلـق           ،هذا التعريف إلى أن الشفافية تتعلق بإتاحة المعلومات       

فالشفافية تسمح للناخبين بمعرفة أنشطة السياسيين       ،بالنشاط البشرى، وأن هذه المعلومات تهم الناس      
 كما تعمل الشفافية على توفير تفاصيل       ،بدرجة تمكنهم من اختيار الشخص الذى يرغبون فى انتخابه        

أعمال الشركات االقتصادية بدرجة تمكن المستثمرين اتخاذ القرارات المتعلقـة 
ن والقراء والمشاهدين ليتشكفوا بأنفسهم درجـة ثقـتهم فيمـا            كما تسمح الشفافية للمستمعي    ،أموالهم

  .يقرأون أو يشاهدون
المبدأ الذى يسمح للمتأثرين بالقرارات اإلدارية      "وتعرف المنظمة العالمية للشفافية الشفافية على أنها         

 والتحويالت المالية أو حتى العمل الخيرى أن يعرفوا ليس فقط الحقائق األساسـية ولكـن اآلليـات                
 إنها الشرط الذى يلزم المديرين والموظفين ،والعمليات الكامنة وراء تلك القرارت    

 وفى ضوء ذلك، تـسمح  ،(27)"الثقة أن يتصرفوا على نحو واضح، ومتوقع، ومفهوم أو يمكن تفسيره      
  .الشفافية بتسليط الضوء على الموضوعات أو األشياء التى يرغب الناس فى معرفتها

البعض أبعد مـن      البعض الشفافية بشكل سلبى بحيث تشير إلى أنها نقيض السرية، ويذهب           ويعرف 
ذلك ويعرفها على أنها نقيض الخصوصية، ويحدد البعض العالقة بين الشفافية والخـصوصية بـأن               

  ".الشفافية ال تعنى تقليل الخصوصية ولكنها تعطينا القوة لمساءلة من ينتهكونها"
الجميع  توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح المجال أمام"لى أنها ع كما تعرف الشفافية -

لالطالع على القرارات في مجال السياسات العامة، وإبراز
المالية والنقدية واالقتصادية بشكل عام وأهميتها في ت

المصدر الرئيسي لهذه المعلومات، ويجب  ت االقتصادية العامة والخاصة مثل البنوك هىوالمؤسسا
 ".دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ان يتم نشرها بعلنية ودورية من أجل توسيع

 
(26) Sturges, Paul, What is this absence called transparency?, Internat ion 

Ethics, Vol7, 9/2007. 
(27) UNCTAD, Transparency, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreement, 

UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2006 

ional Review of Informat
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وتشير االتفاقية الدولية لالستثمار إلى نفس األبعاد تقريبا حيث تؤكد على 
لقواعد اإلدارية، 

-
  ".ا بالوصول إليها

 شفافية الميزانيات على أنها وصول Open budget Projectويعرف مشروع الميزانية المفتوحة  

نقدية، والبيانات الخاصة بمحاسبة وتقييم المسئولين عن ريرها، والسياسات المالية وال

ة وإنجاز 

-
  

    خال
رس بها 

السل
وقد

وله
الم

  . (28)كومى وباقى القطاعات

                                                

تؤكد منظمة التجارة الدولية على أن الشفافية فى االتفاقيات الدولية يجب أن تتضمن ثالث أبعاد  -
احة المعلومات حول السياسات والقوانين المرتبطة باالتفاقيات، وإعالم األطراف إت" ضرورية هى

المعنية بالقوانين وأى تغيرات تطرأ عليها، وتوضيح األسس المنطقية واألبعاد الشاملة للقوانين 
 ،"واإلجراءات التنظيمية

ضرورة أن يقوم كل طرف متعاقد بنشر أو إتاحة قوانينه وإجراءاته المنظمة، وا"
  ".والقرارات القضائية والتى قد يكون لها تأثير على موضوع االتفاق

التدفق المتزايد للمعلومات الصادقة والحديثة حول الجوانب السياسية واالجتماعية " الشفافية هى 
كل يسمح لكل المعنيين بهواالقتصادية، بش

  ".إتاحة المعلومات االقتصادية فى وقتها"الشفافية هى  -
-

ة والعمل على المواطنين للمعلومات المتعلقة بالميزانية بما فى ذلك التقارير المنشورة حول الميزاني
  ".تيسير فهمهم للميزانية

البيئة التى تضع أمام المواطنين بيانات حديثة ومفهومة " وتعرف شفافية السياسات المالية على أنها -
حول أهداف السياسة وقوانينها، واإلطار االقتصادى والمؤسسى، والقرارات المتعلقة بالسياسة 

االقتصادية وتب
  ".صنع السياسات المالية

  ".الشفافية هى نتجة التصال ثنائى االتجاه بين الحكومة واألطراف المعنية األخرى -
إعطاء المواطنين فهم واضح للمظاهر المختلفة لحال" ويشير تعريف آخر للشفافية على أنها -

وإحاطتهم باألنشطة المنفذة، ومساعدتهم للمشاركة فى صناعة القرار، بهدف التمكن النظام الحالى، 
  ".من تحقيق مستويات عالية من التطوير

  ".قيام المؤسسات بنشر المعلومات التى تساعد فى تقييم أداء هذه المنظمات"الشفافية هى  

ق المواطنين والخدمات التى صة القول أن الشفافية تقوم على تعميم المعلومات المتعلقة بحقو
يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق، ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التى تما

طة فى بلد ما من أجل الصالح العام، مثل عملية اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم 
 وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة رة الحكومة على إدارة مواردها بفعالية

  .لمؤسسات الدولة
لجميع لالطالع عليها من أجل توسيع دائرة لذا تشترط الشفافية توفر المعلومات وإفساح المجال 

شاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة من 
ما تفترض الشفافية التمييز الواضح بين القطاع الحجهة أخرى، ك

 
 http://www.transparency-kuwait.orgالجبالى، عبد الفتاح، نحو مجتمع أكثر شفافية فى مصر، جمعية الشفافية الكويتية،  (28)
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 تتضمن ثالثة أبعاد رؤيةوتجمع كل هذه التعريفات على أن الشفافية باختصار هى عبارة عن عملية 
وضوع المرئى عبر وسيط للرؤية، ويشبهها البعض بأنها تتم عبر عملية اتصال 

ع ما بطريقة منهجية قابلة للفهم والمتابعة والمراجعة القائمة على 

  

   
طقية المعلومات التى تتيحها، أو إذا كانت الدولة تتسم بالدكتاتورية وعدم 

 وكذلك يظهر غياب الشفافية ،Unresponsive Stateمعلومات 

 
  

    

ويات التعليم المتاح ونوعيته تحد من القدرة علـى فهـم وتفـسير            

                                                

هى الرائى، والم
 غير أن كثيراً من المحللين يلقون بقدر أكبر من المسئولية ،مستقبل وموضوع للرسالةتشمل مرسل و

 ،على المرسل، وهى فى الغالب الدولة أو أحد أجهزتها، على تمكين المواطنين من عملية الرؤية
ويقصد بالرؤية فى هذا السياق محاولة إلعادة بناء صورة للدولة أو المؤسسة وإنجازاتها والقائمين 

  . واإلنجازاتواألنشطةليها عبر كمية من المعلومات الحديثة والمنطقية التى تصف األداء ع
وفى ضوء ذلك تجمع التعريفات السابقة على أهمية المعلومات الحديثة والصادقة والمنطقية 

 وعلى ذلك يمكن تبنى تعريف للشفافية ،باعتبارها الوسيلة الوحيدة أو المؤشر على تحقيق الشفافية
أنها نظام إدارى مقنن قائم على اإلفصاح المتكامل والوضوح التام عند طرح أو مناقشة "اده مف

موضوع أو خطة أو مشرو
المصارحة والمكاشفة دون إخفاء أو غموض، وذلك عن طريق عرض المعلومات بطريقة دقيقة 

  (29) ."املة بدرجة عالية من المصداقية والثقةوصحيحة ومتك

  :غياب الشفافية 
يظهر غياب الشفافية فى مواقف تتعلق بأطراف االتصال بين الدولة والمواطنين، وموضوع الرسالة 

 فتغيب الشفافية فى حالة تفكك الدولة باعتبارها المسئولة عن إتاحة المعلومات، ،)المعلومات(بينهما 
دم منأو فى حالة ع

االستجابة لمطالب المواطنين من ال
فى حالة إخفاء المعلومات، أو إتاحتها بعد فترة تصبح فيها عديمة القيمة، أو إتاحة معلومات 

 وأخيرا تختفى الشفافية فى حالة غياب ، غير واضحة، أو نشر معلومات غير صحيحةمتضاربة أو
المستقبل المهتم والواعى والرشيد، الذى يمكنه توظيف المعلومات الحكومية فى مواقف تعبر عن 

  .(30)رؤى وسلوكيات سياسية
أنـه موجـود    ويحظى المواطن الفاعل سياسيا بأهمية فى نظرية الشفافية، والتى تفتـرض مـسبقا              

ويحتاج فقط للمعلومات الحكومية، أو يطالب الحكومة بإتاحتها، غيـر أن كثيـر مـن الدراسـات،                 
كذلك تفتـرض   ،  السيما فى المجتمع المصرى، توضح تدنى المعرفة والمشاركة السياسية للمواطنين         

وهـذه  نظرية الشفافية قدرة المواطنين على تفسير وفهم المعلومـات الحكوميـة بـشكل صـحيح،               
القدرة تتطلب وجود سمات خاصة بمستويات التعليم ونوعيته، ومن ثم تنخفض هذه القدرة فى حالـة            

ارتفاع معدالت األمية، أو أن مست
  .المعلومات الحكومية

 
  .ناصف، أحمد مصطفى ، الشفافية المعلوماتية ودورها فى فاعلية الحكومة االلكترونية، جمعية الشفافية الكويتية (29)

 http://www.transparency-kuwait.org 
(30) Fenster, Mark, The Opacity of Transparency, bepress Legal Series, Paper 520, 2005. 
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ات واإلجـراءات التـى تـسمح    
  .راقبة الفساد بأشكاله المختلفه

هى موضوع الرؤية فى جميع األحوال، ولكن قد يكون القطاع الخاص موضـوعا               

 والذى يـشير  civil society المجتمع المدنىصطلح 
 أما عـن المـصطلحات المرتبطـة        ،إلى المنظمات غير الحكومية والشبكات والحركات االجتماعية      

 والنـشر واإلفـشاء   ،  scrutiny والتحريـات ،  audit البيانـات تى فى مقـدمتها       

         اعهـا فهنـاك مـن يحـدد أنـواع                     

           إتاحـة المعلومـات فـى الـشفافية غيـر المقيـدة               
non agent controlled transparenc  والتى يقوم فيها طرف آخر من خارج المؤسسة بنـشر 
 والتى تقوم فيهـا  agent controlled transparency  والشفافية المقيدة

                                  

  :المصطلحات المرتبطة بالشفافية 
عليها أوليفر الرائى والمرئى والتى فى الغالب        يؤكد والتى إليها، اإلشارة سبق تىال الشفافية لعناصر وفقا

  (31) ،د من المصطلحات المرتبطة بكل عنصرتكون الحكومة بمؤسساتها، ووسيلة الرؤية، هناك العدي
 الحكومـة المفتوحـة   من أولى هذه المصطلحات ما يطلق عليـه         : المصطلحات المرتبطة بالمرئى  

Open Government الحكم الرشيد( وهو المفهوم الذى يشير لسياق الشفافية فى مجال الحوكمة( ،
وهو النظام الذى يسهل متابعة المواطنين لالجتماعات الحكومية واالتفاقيات الحكوميـة واستـشارة             

 إلـى جانـب ذلـك هنـاك مـصطلح           ،الراى العام فى عملية التخطيط وصناعة القرار الحكـومى        
 ويشير إلى الوسيلة المفضلة لتـدخل الدولـة فـى    Regulatory systems لمنظمةا) النظم(الدول

 نظـام النزاهـة القـومى      ويشكل هذان المصطلحان جزءا مما يطلـق عليـه           ،االقتصاد والخدمات 
national integrity systemوالذى يشير لمجموعة من المؤسس 

بم
وليست الحكومة 

المسئولية االجتماعيـة   للرؤية، وفى هذه الحالة فمن المصطلحات المرتبطة بالشفافية ما يطلق عليه            
 والتى تشير التجاه أخالقى ومحاسـبة فـى إدارة   corporate social responsibility للشركات

شركات، بحيث توضح للمعنيين إنجازاتهم االجتماعية، وتأثيراتهم على البيئة إلى جانب عالقـاتهم             ال
وفى مجال اإلعالم والنشر يكتسب مـصطلح       . بالعمال، وغيرها من المظاهر األخالقية لرأس المال      

 أهمية خاصة، وهى حركة تسعى لمناهضة والحد من ما يـسمى  open access الوصول المفتوح
 وفيما  ،كية الفكرية وتسعى إلى المطالبة بضمان إتاحة المعلومات والبيانات والمصادر والبرامج          بالمل

يتعلق بالمصطلحات المرتبطة بالرائى يأتى م

وسيلة الرؤية فتأب
disclosure ،وحرية المعلومات freedom of information.  

  
  :أنواع الشفافية 

حاولت الكثير من الكتابات تـصنيف الـشفافية أو تحديـد أنو
 radical transparency المتاح منها فهناك الشفافية المقيدة والـشفافية الكاملـة   الشفافية وفقا للقدر

 ،وهى عباره عن أسلوب لإلدارة يعتمد على مشاركة المعنيين فى صناعة كل قـرارات المؤسـسة               
وهناك من يحدد أنواع الشفافية وفقـا لوسـيلة 

y
المعلومات عن المؤسسة، 

  .المؤسسة نفسها بنشر المعلومات عن أدائها
               

(31) Paul sturges, 2007, 6 
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ك 
 ترتفع فيها معدالت الفساد، ويمكن النظر 
ا، كما 

  .ة إلعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنينتبر الشفافية أدا
، أو أنها ترفع معدالت المحاسبية، وأيضا هناك من يربط 

  :جعها فى العناصر التالية
  .ركة المواطنين واهتمامهم بالشأن العام
  .ه فى مراقبة الحكومة والقطاع الخاص

  .كوسيلة للوصول للمعلومات): علومات
مات على المجتمع العالمى وتؤكد على 

 .داء الحكومىالعام الذى عليه مراقبة األ
  
  :عريف اإلجرائى للشفافية ومؤشراتهالت 

ة وأبعاد المفهوم وعناصره المختلفة يمكن صياغة تعريف الشفافية الذى تتبنـاه              
ذواتهـم،   /اح الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو التنظيم عن ذاتـه           

وقي
يط
تشك

-
-
-
-
  .فى صناعة القرار-
  .دير تقييم المعنيين ألداء الفرد أو المؤسسة -

  

  :فوائد الشفافية 
اك من يعتبرها وسيلة لمكافحة الفساد ومحاربته، ولذلتشير كثير من الكتابات لفوائد الشفافية فهن

تزيد الحاجة للشفافية والمطالبة بها فى المجتمعات التى
للشفافية على أنها أداة لتقييم السياسات فى حالة قيام المواطنين بقراءة وفهم المعلومات ونقده

تع
وهناك من يربط بين الشفافية والمحاسبية

بين الشفافية والتنمية البشرية بشكل عام وطردى، حيث تنخفض أو ترتفع مستويات الشفافية كلما 
  .ريةانخفضت أو ارتفعت معدالت التنمية البش

  
  :األطر البنائية للشفافية 

ويمكن تحديد األطر البنائية التى تؤدى النتشار الشفافية أو ترا
بما تضمن من مشا: الديمقراطية -
تأكيدا لدور: مجتمع مدنى قوى -
تكنولوجيا الم(ولوجيا انتشار التكن -
بما تشير النفتاح الدول والحكو: دور المؤسسات الدولية -

  .دور المؤسسات الدولية فى مراقبة األداء الحكومى
ر  بما تشير لنوعية الجمهو: تنمية بشرية مرتفعة -

وفقا للتعريفات السابق
 إفص:الدراسة على النحو التالى   
حيحة ودقيقة فى مواقيتها، وأن يكون متقبال لمراجعتها وتقييمهـا، وأن           امه بإتاحة البيانات ص   

وفى ضوء هذا التعريف يمكن تحديد المؤشرات التى        ، ور اتجاهات إيجابية نحو كل هذه العناصر      
  :ل عناصر التعريف اإلجرائى للشفافية على النحو التالى

  .الحرص على نشر المعلومات 
  .اإتاحة المعلومات فى أوقاته 
  .صحة وصدق البيانات النشورة 
  .الحرص على تلبية استفسارات المعنيين حول البيانات 
األخذ بآراء المعنيين وإشراكهم  
تق
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مفه •

ويتجـه   أن معنى الفساد هـو الـسرقة والنهـب،        اد يكون شبه إتفاق بين أفراد المجتمع على         
لكلمة بمفهوم الكبار بمعنى أصحاب السلطة، حيث يرى عامة الناس              

   (33) .ضاً معنى التحلل العضوي للمادة بتحلل الجراثيم كتفسير علمي صرف

عى ونعتقد أنه اإلطار العام الذى يجمـع كـل هـذه                 

ن 

 ي
عمل ضد الوظيفة العامة التـي      :  أو أنه         :أنه

                                                

  :الفســادوم 
  :االستخدام الدراج للفساد 

يك
اإلستخدام الشعبى إلى ربط ا

كما ينظر كثير  ،واحدة فى المجتمع وهم أصحاب الجاه والمناصب الكبيرة فئة بين منتشر الفساد أن
 ، والقذرة وغير الصالحة لإلستخدام كالطعام مـثال       من الناس إلى الفساد على أنه األشياء الملوثة       

 ،ويحظى مفهوم الفساد فى اإلستخدام الشعبى بدرجة من اإلتساع على مستوى لغة الحياة اليومية             
كما يـسود   ،فمع إشتداد األزمة المجتمعية يلجأ عامة الناس إلى الحديث عن سرقة موارد الدولة

 فهى تعنى فـى اإلسـتخدام الـشعبى         ،)الخصخصة( إستخدام الكلمة بمعنى بيع أصول المجتمع     
  . السرقة ونهب موارد الشعب

  
  :األصل اللغوى للفساد 

والمفسدة هي ضد   ) أفسده ففسد (و) فاسد(فهو  ) فساداً(بالضم  ) يفسد(الشيء،  ) فَسد(يقال   اللغة ففي
ه لغوياً الجدب والقحط،    ب ويراد والعطب التلف يعني أو ظلماً، المال أخذ يعني :والفساد ،(32)المصلحة

ويراد بالمفردة أي
  
  :التعريف االكاديمى للفساد 

كما سبق وعرضنا فإن الفساد ظاهرة مركبة وذات أبعاد متعددة ومتداخلـة فمنهـا مـا يتعلـق                  
فى المجتمع ومنها ما يتعلق بمجموعة من األفراد لها         بالشخص ذاته، ومنها ما يتعلق ببنية الفساد        

 كما تتنوع أشكال الفساد بين الفساد االقتصادى والفـساد الـسياسى            ،مصالح تسعى إلى تحقيقها   
والفساد اإلدارى وفى النهاية الفساد االجتما

ة بمكان اإلتفاق على تعريف جامع مانع للفـساد،          وفى ضوء ذلك من الصعوب     ،األشكال األخرى 
  . ولكن سوف نستعرض بعض التعريفات التى تساعد على فهم ظاهرة الفساد

سلوك الموظفين الحكوميين الذي: الفساد على أنه)  Huntingtonصموئيل هانتنغتون (يعرف 
   (34) .ينحرفون عن القواعد المقبولة لخدمة أهداف خاصة

 الفـساد علـى   Transparency International((35) الدوليةالشفافية نظمة م(ف حين تعرف 
سوء استخدام السلطة العامة لربح أو منفعة خاصة 

   .)هي ثقة عامة
 

 .503، ص1983حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، الكويت، دار الرسالة،  (32)
 .907، ص1973عريب احلديث، باريس، مكتب الروس، خليل اجلر، املعجم ال. د (33)
 .77، ص1993صموئيل هانتنغتون، النظام السياسي تمعات متغرية، ترمجة مسية فلو، بريوت، دار الساقي،  (34)

(35) Gerard Carney/ Conflict of Interest/ Ti working paper/ Berlin/ 1998/ p.1 
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  .انه عمل مخالف للقانون والنظام وغير منسجم مع القيم األخالقية السائدة في المجتمع 
ج عن سوء استخدام المنصب العام أو استغالله ويهدف إلـى خدمـة أغـراض              

 ،تفسخة غيـر مقبولـة               

  .واالقتصادية

أشك 
تتع

رسه فرد أو       جماعةباخ

أو 
أفرا
  .واجتماعياالف

                                                

وهناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القـانون والنظـام                
أو استغالل غيابهما مـن اجـل تحقيـق مـصالح سياسـية أو اقتـصادية                ) زام بهما عدم االلت (

أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، بينما يعرفه آخرون بأنه قيام الموظف العام وبطرق غيـر                
سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبات وظيفته، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنـصب              

ويوسع البعض مفهوم الفـساد بحيـث       .  إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية       العام تطلعا 
  . يشمل كل سلوك يجافي المصلحة العامة

كـل عمـل   "بأنـه  " منظمة الشفافية الدوليـة "وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته     
  ".هيتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعت

  :الخصائص المصاحبة للفساد وهى على النحو التالى/ وتؤكد الدراسات وجود بعض السمات
-
انه عمل نات -

  .شخصية مادية أو معنويةخاصة أو تحقيق منافع 
عالقة تعاقدية غير مشروعة بين فاعلين يقع       ( تعرف على أنها     "الفساد"ويرى آخرون أن مفردة     

حيث أن األخير هو كل شـخص يحـوز         " المفسود" و "الفساد"فعلهما تحت طائلة القانون، وهما      
مادية لشراء تلك السلطة،     هو كل من يحوز وسيلة       "الفاسد"سلطة ويستعملها استعماالً احتيالياً، و    

 :ومما تقدم نخلص إلـى أن ، (36))أو باألحرى شراء قرار بعينه يمكن أن يصدر عن تلك السلطة          
الفساد ظاهرة تعني تحول الشيء من حالته الطبيعية المقبولة إلى حالة م

 إلى حالـة مـن التفـسخ        وبهذا الشكل يعد الفساد تحوال من الحالة الطبيعية للمنظومة المستقرة         
ذوي منـصب حكـومي لوضـعهم الـوظيفي         ) مجموعة أفراد (والعطب، إنها استغالل فرد أو      

بقبـول رشـوة أو بتهيئـة منـصب         ) مادياً، أو معنوياً  (للحصول من ورائه على مردود يكون       
لـك  للمقربين وبما يعنى الخروج من الحالة الطبيعية للمنظومة اإلدارية الى حالة غير طبيعية لت             

 وبشكل عام يعنى الفساد إحداث خلل فى المنظومة المالية والسياسية ،المنظومة
  

  :ال الفساد
دد مظاهر وصور الفساد بحيث ال يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهى تختلف 

تالف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يما
أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي 

 وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع ،مكسب اجتماعي
د أو جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك أخطر أنواع 

و يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا ساد فه

 
  .20،ص1999 متوز 11، 13273طية والفساد، صحيفة احلياة، العدد جورج طرابيشي، ثنائي الدميقرا (36)
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الع
الم
معا

 

لى             

المجـال   أو فـتح   ت القانونية المطلوبة كاإلعالن عنهـا       
  .لجميعن تكافؤ الفرص ل

التعيينات الحكومية، كقيام بعـض المـسؤولين بتعيـين             

رص، أو قيـام بعـض المـسؤولين               
المالية من المال العام على فئـات معينـة أو منـاطق               

     العام من خالل منح تراخيص أو إعفاءات ضـريبية أو جمركيـة ألشـخاص                -
ـ           ي المجتمـع أو تحقيـق      حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات ف

-
 راء أصـوات  ـت أو ش          -

 غير المشروع للحمالت االنتخابية، أو التأثير على قرارات المحـاكم،             

  :لفساد
-

ـ  ـت التى تتسم بنيتها االجتماعي       دم ـة بع
  . التجانس أو اإلتفاق العام مع غياب للضمير الجمعى

  :لكفؤة

يشمل قطاع الموظفين ) فساد صغير(وينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى فساد أفقي 
موميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف 

به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا أكبر من مجرد يقوم ) فساد كبير(سؤول، وفساد رأسى 
 وعلى ،مالت إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغيرة

  :على النحو التالي وجه التحديد يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد وأشكاله
      وزراء، وكـالء،  (استخدام المنـصب العـام مـن قبـل بعـض الشخـصيات المتنفـذة                 -

كاالحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة    : للحصول على امتيازات خاصة   ) الخ...مستشارون  
ومشاريع البنية التحتية، والوكاالت التجارية للمواد األساسية، أو الحصول من آخرين  ع

 .العموالت مقابل تسهيل حصولهم على هذه االمتيازات دون وجه حق
عطاءات بطرق غير شرعية     طرح العطاءات الحكومية، كإحالة   غياب النزاهة والشفافية في      -

على شركات ذات عالقة بالمسؤولين، أو أفراد عائالتهم، أو إحالة العطاءات الحكومية على             
دون اتباع اإلجراءا شركات معينة 

للتنافس الحقيقي عليها أو ضما
المحسوبية والمحاباة والوساطة في  -

الوالء السياسي أو بهدف تعزيز نفـوذهم        أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو       
الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الف

عينية أو المبالغ بتوزيع المساعدات ال  
  . أو جغرافية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسيةقبليةجغرافية محددة على أسس 

إهدار المال  
أو شركات بدون وجه 

  .مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها
  . أموال الضرائب أو توزيع أموال على مؤسسات وهميةمثل العامة الممتلكاتو األموال سرقة 
استغالل المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير االنتخابا 

الناخبين، أو التمويل 
 .أو شراء والء األفراد والجماعات

العوامل البنائية الحاكمة ل 
 :افتقاد البنية االجتماعية للتجانس 

 فى المجتمعا-  وعلى نطاق واسع   -ينتشر الفساد   

السياسات اإلجتماعية غير ا -
ينتشرالفساد فى المجتمعات التى تتميز بها السياسات االجتماعية بعـدم العدالـة واالنحيـاز              

  .لفئات بعينها
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  . كسب السريع دون أسس موضوعية لتراكم الثروة

-
  .م العدل

 ).هدر أصول المجتمع
  
األ 

كما
م األخالقيـة               يتعل

      سات والبحوث التى تـربط بـين الفـساد كظـاهرة متعـددة األبعـاد                   
ن القيم التى تدعم تفشى الظاهرة وعلى نطاق واسـع فـى             عدد م       

  :)الفردية(تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة -
         أجمعت معظم التعريفات التى تم تناولها علـى أن تغليـب المـصلحة الشخـصية للفـرد                 

 سـادت الـروح الفرديـة        فكلما ،مصلحة العامة من القيم الداعمة للفساد        

صالح مجموعات محـددة            
كمـا يتجـسد     ،خلـد          

 ،وإغفالها لمصالح الغالبية من أفراد المجتمع           
  .)الالمساوة(سد غياب العدالة فى عدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع

  ).التنمية(مجتمعى 

  . العملة لقيمة

  
  

   :تركز الثروة والسلطة -
ى زيادة اإلحساس بعدم العدالة والظلـم    يساهم تركز المال والسلطة لدى أفراد أو جماعات إل        

ويستتبع ذلك ترسيخ لقيم المصلحة الشخصية وسيادة األنانية         حيث تحتكر قلة موارد المجتمع    
والسعى إلى ال

  :غياب الديموقراطية -
  .المشاركة درجة وتسوء ذاتال على نغالقواال المشاركة عدم قيم سيادةل الديمقراطية غياب يؤدى

  :عدم فعالية القانون 
 بالظلم وعداإلحساسيولد مما  فئات بعينها إلىعدم فعالية القانون وانحيازه 

(عدم تقدير أصول المجتمع -

  :طر الثقافية الحاكمة للفساد
فيها متغيرات كثيرة فمنهـا مـا        سبق القول الفساد ظاهرة اجتماعية مركبة ومعقدة وتتداخل          

ق بالسلوك الشخصى للفرد ومنها ما يتعلق بجوانب التنشئة االجتماعية، والقـي
  .المصاحبة لشخص أو لجماعة

ورغم قلة بل ندرة الدرا
والقيم، إال أنه يمكن أن نرصد

  : هاالمجتمع ومن

أو الجماعة على ال
  . وتغليبها على المصلحة العامة ينتشر الفساد ويتغلغل فى أحشاء المجتمع

  :غياب العدالة االجتماعية -
يتمثل غياب العدالة االجتماعية فى إنحياز السياسات االجتماعية ل

فى المجتمع، وينعكس ذلك اإلنحياز فى مجاالت التعليم والتوظيف وال
غياب العدالة االجتماعية فى إنحياز التشريعات 

كما تتج
عدم اإليمان بفكرة النهوض ال -
  ).السلبية(الالمباالة  -
نظرة سلبي -
  عدم اإلنجاز -
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عريف اإلجرائى ل 
لها ت ينطلق
اس ست ل

ز و  
ات الفساد التى تم اإلعتماد   وتتضم

تغليب المصلحة الشخصية على الم -
ال -
ال -
حفا - نهب 
ع  -

هدار
ال -

حاك اهيم

الت  لفساد
 شـكل مـن     : ويعنى           

ب شخصية مـع مـا               
ف التعريفات السابقة التى تم تناو
غالل الوظيفة العامة لتحقيق مك

  .يل إلى السلبية والالمباالةالم
: عليها فى هذه الدراسة كال من

  .حة العامة

ل  التعريف اإلجرائى للفساد من مخ
 إعالء المصلحة الشخصية عبر ا
إليه من إهدار لقيم العمل واإلنجا

ن مؤشر

أشكا
يؤدى

صل
  .رشاوى
  .الواسطة/ المحاباة/ محسوبية

  .ظ عليهالمال العام أو إهداره وعدم ال
اإلنجاز   دم

إ -  قيمة العمل
 .الة والسلبيةالمبا

 الدراسة ومؤشراتها والقيم ال  مة لهاالتعريفات اإلجرائية لمف
  الشفافية    النزاهة  

  

  الفساد

التعريف 
  اإلجرائى

مجموعة الـسلوكيات والتـصورات     
) بنية(يم التى تتداخل  فى تركيبة        والق

الحياة االجتماعية والتى تكشف عـن      
قدر من االتساق بين القول والفعـل       

ميـق بالعـدل وتقـدير       يمان العواإل
  .األمانة

ــرد أو الجماعــة أو    ــصاح الف إف
ــيم عــن    ــسة أو التنظ المؤس

ذواتهم، وقيامه بإتاحة البيانات    /ذاته
صحيحة ودقيقة فى مواقيتها، وأن     
اجعتها وتقييمهـا،      كون متقبال لمري
وأن يطور اتجاهات إيجابية نحـو      

  .كل هذه العناصر

الفساد هو شكل مـن أشـكال         
 المصلحة الشخصية عبر    اعالء

الوظيفة العامة لتحقيق     غالل ست إ
مكاسب شخصية مع ما يؤدى     
إليه ذلك من إهدار لقيم العمل      
واالنجاز والميل إلى الـسلبية     

  .والالمبااله
            

المؤشرا  ت

 نحو األمانة والعـدل     االتجاهات •
   .واالتساق

المواقف الفعلية التى مـر بهـا        •
األفراد وتعكس عـدم األمانـة      

 . الظلم والتناقضو
الصور التى تتجلـى بهـا قـيم         •

األمانة والعدل واالتـساق فـى      
 .الممارسات اليومية لألفراد 

اتجاهات األفراد نحـو نوعيـة       •
األشخاص أو المؤسسات التـى     
تفتقر إلى قيم العـدل واألمانـة       

 .  واالتساق 
مدى إدراك المصريين لزيـادة      •

  .أو نقصان القيم الحاكمة للنزاهة

علــى نــشر  الحــرص •   
المعلوما  .ت

  .إتاحة المعلومات فى أوقاتها •
ــات   • ــدق البيان ــحة وص ص

  .المنشورة
الحرص على تلبية استفسارات     •

  .المعنيين حول البيانات
ــين    • ــآراء المعني ــذ ب األخ

  .وإشراكهم فى صناعة القرار
تقدير تقيـيم المعنيـين ألداء       •

  .الفرد أو المؤسسة

  

تغليب المصلحة الشخصية    •
 ةعلى المصلحة العام

 . الرشاوى •
ــسوبية • / ــاهالمحاب/ المح

  . الواسطة
هداره     نهب المال العام أو إ •

 . وعدم الحفاظ عليه
 .عدم االنجاز •
 .إهدار قيمة العمل •
  .الالمباالة والسلبية •

           

القيم 
  الحاكمة

  األمانة •
  العدل •
  االتساق •

  الثقة •
  المشاركة •
  الصدق •
•

  

  الوضوح واإلفصاح 

  اإلنجاز •
  تغليب المصلحة العامة •
  سوبية والواسطةالمح •
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  :منهجية الدراسة -4
ة والشفافية  • تحكيم 

إلى ت  ، ديدا  ل مفهو ب
دليل للخبراء   خ  ن خالل استطالع 
إلدارة، به  ن فى  واإلع

ونعرض فيما  على رؤية الخبراء للقيم الحاك
الخبراء   .ل

ل عن  و ليل القيم الحاكمة للفساد ك ه93أ  ا حول تك 
ا أ  ع ى المصلح ها تفضيل ال ق

الحاكمة للشفافية عن   ياتى فى مقد 1زت غالبيتها حت
ل والصدق وإتا هة الصراحة  عنأفرز تحلي

 ويعرض ، قيمة، يأتى فى مقدمتها التدين والعدالة واألمانة11تكرار تركزت غالبيتها حول 

القيم الحاكمة للنزاه  :والفساد
حكيم نظريا هدفت الدراسة  م من مفاهيم الدراسة تح عد تحديد القيم الحاكمة لك
على تطبيق  براء والمتخصصين حيث تم رأى ال هذه القيم م

دف المتخصصي من28عدد  الم والسياسة وا على االجتماع والنفس
مة لكل من الفساد والشفافية  ،والنزاهة يلىالتعرف 

نتائج تطبيق دليل 
رد فى الدلي ما  تركزت غالبيتفرز تح 10 رار

فرز امة والالمباالة، كم ة ال مصلحة الشخصية عل يم، ياتى فى مقدمت
ول  ت72حليل القيم  متها قيمة،1كرار ترك

حة ا ،معلومات ل القيم الحاكمة للنزاوالوضوح   77 كما 

  .الجدول التالى لنتائج تحليل دليل الخبراء
  

  نتائج تحليل دليل الخبراء) 1- 1(جدول

  ك القيم الحاكمة للنزاهة  ك  القيم الحاكمة للشفافية  ك  القيم الحاكمة للفساد
  9  التدين  9  الصراحة والوضوح  22  صية تفضيل المصلحة الشخ

  8  العدالة والمساواة  6  الصدق  9  الالمباالة
المعلومات ودقتها  8  األمانةعدم     8  االمانة  5  إتاحة
حرية   7  الموضوعية  5  التعبير والنقد  8   ووضوح القوانيناحترامعدم 

  التدين وااللتزام األخالقى  4  6  الصدق  5  المحاباة

  لغيرية  واة  5اإليثار وا  4  الثقة  4االتمييز وعدم المس
قيمة     ألمانة  5  العمل4ا  3  القرابة
  إحترام القانون  لموضوعي  ة  44ا  3  المادية

الوضوح والصر  وضوح الق  وانينضعف الوازع  3  احة3  3   الدينى
اإلخال    لديموقراطية  3  ص4ا  3  عدم المساءلة

  الضمير    لمسئولية  23ا  26  قيم أخرى 
م أخقي    قيم أخرى  16  رى 21    

    المجموع  77  المجموع72  93  المجموع

  
كما يعرض الجدول التالى ألعلى خمس قيم حاكمة لكل مفهوم وفقا لتحليل نتائج دليل الخبراء، 

وعدم تفضيل المصلحة الشخصية والالمباالة وعدم األمانة : والتى جاءت على النحو التالى
احترام القوانين والمحاباة كقيم حاكمة للفساد، والصراحة والوضوح والصدق وإتاحة المعلومات 
وحرية التعبير والنقد والتدين كقيم حاكمة للشفافية، والتدين والعدالة واألمانة والموضوعية 

  .والصدق كقيم حاكمة للنزاهة
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  أعلى خمس قيم حاكمة لكل مفهوم)2-1(جدول 

  النزاهة  افيةالشف  الفساد
  التدين  الصراحة والوضوح  تفضيل المصلحة الشخصية على العامة

  العدالة والمساواة  الصدق  الالمباالة
  االمانة  إتاحة المعلومات ودقتها  عدم االمانة

  الموضوعية  حرية التعبير والنقد  .عدم إحترام القوانين وعدم وضوحها
  الصدق  التدين وااللتزام األخالقى  المحاباة

  

  نموذج تصورى لتداخل القيم الحاكمة للفساد والنزاهة والشفافية وفقا لرؤية الخبراء

الصراحة والوضوح 
إتاحة المعلومات 

القيم الحاآمة للفساد  
القيم الحاآمة للشفافية  

حرية التعبير والنقد  

التدين  
الصدق 

العدالة والمساواة 
األمانة 

الموضوعية  

عدم األمانة 
الالمباالة   

ةتغلي ب المصلحة الشخصية على المصلحة العام

القيم الحاآمة للنزاهة  

ى   :حس
      

 بأبعـاد المفـاهيم الـثالث                

كثر من األطـر               

. 
  .والصدق المعلومات، إتاحة عدم مثل الشفافية، بمفهوم الخاصة الجوانب بعض

المحاباة   
عدم احترام القوانين  

  
واستخلصت الدراسة مجموعة من النتائج من عرض القيم الحاكمة للفساد والنزاهة والشفافية 

ب رؤية الخبراء نعرضها فيما يل
والتى قد تساعد فـى انتـشار ساناإلح قيمة مثل الفساد تحكم قد التى اإليجابية القيم بعض وجود 

  .الفساد
أظهرت نتائج دليل الخبراء عدم إلمام بعض الخبراء إلماما كافيا 

  .وطرق قياسها، ومن ثم القيم الحاكمة لها
ركز كثير من الخبراء على الجوانب السلوكية واألطر البنائية لكل مفهوم، أ 

  .ة لكل مفهومالثقافية الحاكم
وجود اتفاق على بعض القيم الحاكمة للفساد، مثل تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة              

العامة، وعدم وضوح القوانين
 على اتفاق وجود 

  :نوعية البيانات •
  :التاليةملة من البيانات اعتمدت الدراسة على حزمة متنوعة ومتكا

من خالل مسح ميدانى بهدف التعرف على خريطة القيم االجتماعية بما فيهـا              :بيانات كمية  
قيم وسلوكيات النزاهة و  . الشفافية والفساد لدى المصريين، ومدى انتشارها
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 مقابالت متعمقة  وحلقات مناقشة جماعية ودراسـات حالـة           راء
ف التعرف على آليات عمل هذه القـيم ، وتعميـق فهـم كيفيـة                  

 .ة

ا•
ة أساسية لجمع البيانات، وهدفت االستمارة إلى 

يفية الخاصة بالمواقف الفعلية مع بعض البيانات الك
 :أحد عشر قسما هىلبية أقسام الدراسة وتكونت االستمارة من 

 مة

 قيمة األمانة: القسم الثالث 

 المصلحة الشخصية والعامة

 األساسية
 

  ل •
 على مستوى 

إج من خالل    :بيانات كيفية  
 مفردات العينة بهدلبعض

تجسيدها فى مواقف مختلف
 
ة جمع البيانات    :أد

اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان كأدا
جمع بيانات كمية بشكل أساسى إلى جانب ج

لمفردات العينة حول غا
رؤية عا: القسم األول 
 قيمة اإلنجاز: القسم الثانى 

 المحسوبية: القسم الرابع 
 الصدق/عدم االتساق/التناقض: القسم الخامس 
 الوضوح واإلفصاح/الغموض: ادسالقسم الس 
: القسم السابع 
 العمل الجماعى والمشاركة: القسم الثامن 
 الثقة: القسم التاسع 
 العدل: القسم العاشر 
البيانات : القسم الحادى عشر 

عينة وطريقة اختيارها :حجم ا
ية ممثلة للجمهور العامتم االتفاق على أن تكون عينة الدراسة عينة احتمال

 سنة، يتم اختيارها وفقاً 18 مفردة ممن ال تقل أعمارهم عن 2000الجمهورية، قوامها 
  :لإلجراءات التالية

  :يتم تقسيم  الجمهورية إلى خمسة أقاليم جغرافية 
  .الحضريةالمحافظات  -
  .ريف الوجه البحرى -
  حضر الوجه البحرى   -
  .ريف الوجه القبلى -
 .وجه القبلىحضر ال -

  .وتم استبعاد محافظات الحدود نظرا لصغر نسبة سكانها من إجمالى الجمهورية
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ـضرية، ومحافظـة                اختار فريق ال
الوجـه القبلـى،               ج ات الو و الدقهلية لتمثيل

صريح     ك، يتم اختيار الوحـدات            وحصل  ذه المحافظات، وفى ضوء جمع ا
األولية م 

ت المعاينة ا والتى تمثل الـشياخات                 ث إل تم تقسيم من الم
طق الر ة، والقر فى المنا

يتراوح حجمها  تم اختيار  وحدة، يتم توزيعها علـى  من  
األقاليم التى تمثلهـا كـل                  عدد الس فى كل إقليم   للتو

وحدات األوليـة    والجدول التالى يشير إلى عدد ال      ،)2006(محافظة من واقع آخر تعداد للسكان       

بحث بشكل عشوائى محافظة القاهرة لتمثيل المحافظـات الح
محافظة سوها لتمثيل محافظـات  جه البحرى،  محافظ

لبيانات فى ه ذلعلى ت
ن المحافظات  .الثالث السابقة

ألولية ى وحدا حافظات الثال  كل محافظة
ى فى المنا  .يفية طق الحضري

 عينة عشوائية     
اً المحافظات ال

األولية   40تلك الوحدات
من  كان زيع النسبى ل ثالث، وفق

  .التى تخص كل إقليم
  عدد الوحدات األولية وفقا للتوزيع النسبى لعدد السكان) 3- 1(دولج

  

 عدد الوحدات األولية الوزن النسبى عدد السكان اإلقليم
 7 0.16 11965188  حضر

 6 150. 10715113 حضر بحرى
 14 0.34 24874521 ريف بحرى
 4 0.11 7852217 حضر قبلى
 9 0.22 16097918 ريف قبلى

 0 0.02 1293074 محافظات الحدود
 40 1 72798031 المجموع

  

  .  أفراد5حجمها ية 
  .فى عينة الدراسة) إناث/ ذكور( النوع 

  :ات
اعتمد تحليل البيانات على الفرد كوحدة للتحليل، وركز التحليل على التحليل الكمى اإلحصائى على 

ت كل قيمة، وقيم كل مفهوم، ثالثة مستويات،  اعتمد ال
ل المركب لبحث تأثير المتغيرات األساسية  النوع (بينما اعتمد المستوى الثانى من التحليل على الت

 فتم تكوي مؤشر مركب لكل قيمة على حده، ومؤشر خاص ،يم الحاكمة لكل مفهوم
للقيم الحاكمة للنزاهة 

 فرد على األقل من كـل       50قام مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بسحب عينة حجمها            
  . سنة، باالعتماد على بيانات المسح البعدى18وحدة معاينة أولية ممن ال تقل أعمارهم عن 

أولتم سحب عينة بديلة لكل عينة أساسية داخل كل وحدة معاينة  
تم مراعاة تمثيل متغير 
  .تم مراعاة تمثيل متغير التعليم  فى عينة الدراسة 

تحليل وتفسير البيان •

مستوى األول على التحليل الوصفى لمتغيرا
حلي

على الفروق فى القيم الحاكمة لكل مفهوم، بينما اختص ) وفئات العمر، والريف والحضر، والتعليم
مستوى الثالث بإعداد مؤشر مركب للقيم الحاكمة لكل مفهوم من خالل بعض المتغيرات األساسية ال

نلكل قيمة من الق
  .والقيم الحاكمة للشفافية والقيم الحاكمة للفساد



49 / 209  

  :راسة خصائص عينة الد-5
من الذكور، % 46.7توضح البيانات أن توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع قد جاء على النحو التالى 

  .من اإلناث% 53.3و
  

  توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع) 2- 1(شكل رقم 

  
  

لدراسة وفقا للريف والحضر) 3- 1(شكل رقم    توزيع عينة

من % 42من عينة الدراسة فى الريف، مقابل % 58بينما توزعت العينة وفقا للريف والحضر إلى 
  .حضرالعينة فى ال

  
 ا
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أما عن توزيع عينة الدراسة الدراسة حسب فئات العمر فقد كشفت البيانات أن غالبية مفردات العينة تقع 
، أى ما يقارب من ثلثى عينة الدراسة، ويقع %64.6 سنة، بنسبة 49 سنة حتى 20فى الفئة العمرية 

  . سنة فأكبر50 الباقى من مفردات العينة فى الفئة العمرية غالبية الثلث
  

  توزيع عينة الدراسة وفقا لفئات العمر) 4- 1(شكل رقم 

  
  

، %38.1وتوزعت عينة الدراسة من حيث الحالة التعليمية حيث جاءت نسبة األميين فى عينة الدراسة 
تفع نسبة الحاصلين على مؤهل ، بينما تر%15.6وتبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل أقل من ثانوى 

  %.20.4تقريبا، بينما بلغت نسبة الحاصلين على تعليم أعلى من متوسط % 26متوسط إلى 
  

  توزيع عينة الدراسة وفقا للحالة التعليمية) 5- 1(شكل رقم 
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  الفصل الثانى
  مالمح رؤية المصريين للعالم النظرة لألخالق والمستقبل

  
  مقدمة

رؤية العامة لألطر الثقافية الحاكمة للفساد فى مصر، وينطلق التناول المنهجى فـى             يتناول هذا الفصل ال   
 في العقود األخيرة في جميع الكتابات       "رؤي العالم "هذا الفصل من مفهوم رؤى العالم، حيث شاع مفهوم          

 فـي فهـم     التي تتعلق باألسئلة الكبرى في الدين والفلسفة والعلوم واألخالق، حتى أصبح مفهوماً مفتاحياً            
جوهر النشاط االنسانى؛ إذ يقوم هذا المفهوم بدور حاسم في الممارسة العلمية، ويتداخل مفهـوم رؤيـة                 

في الدين، والفلسفة، والعلوم االجتماعية والطبيعية، والفنون، والعلـوم         : العالم في مختلف حقول المعرفة    
خالله كل فرد بتفسير العالم المحيط بـه         ومفهوم رؤى العالم يشير الى اإلطار الذى يقوم من           ،التطبيقية

والتفاعل معه ومع مكوناته، كما أن وظيفة رؤية العالم في األساس إنما تكمن فى تزويدنا باإلطار العـام                  
الذي نفهم به كل شيء ونفهم أنفسنا أيضاً، وجعل فهمنا ضمن كٍل موحد، فكلما حاولنا أن نكـون فهمـاً                    

يء ما، فإننا بالضرورة وبطبيعة عمل العقل نستخدم رؤيتنـا للعـالم،            معيناً أو نصوغ نظرية لتفسير ش     
  ولذلك فإن وظيفة رؤية العالم هي وظيفة معرفية، وهـي األسـاس ألي نظريـة معرفـة وأي جهـد                    

  .الكتسابها أو توظيفها
  
ت  تستند إلى مستويين األول يؤلف الكتلة األساسية للمعتقدا"الصورة الكونية" أو "رؤية العالم"و

والمسلمات االفتراضية عن العالم الحقيقي الواقعي، والتي يمكن في ضوئها الوصول إلى إجابات شافية 
عن التساؤالت حول مغزى الكون والوجود، ويتعلق المستوى الثاني بالسياق التصويري ـ الواعي 

مركبة من النواحي واالرادي ـ الذي تضع فيه الذات الجمعية نفسها ضمن تقسيمات العالم الواقعية أو ال
 وأقتصر التناول فى هذا ،الثقافية في األصل، لكن أيضاً من النواحي األخالقية واالجتماعية والسياسية

  . األخالق والمستقبل وأخيرا  النظرة للفسادإلىالفصل على رؤية عينة الدراسة للنظرة 
 ويعرض للقيم الحاكمة ،ة، والدينويتناول هذا الفصل رؤية عينة الدراسة  للتغير فى المنظومة األخالقي

 األدبيات الخاصة بتناول الفساد، وما طرحه دليل الخبراء الذى تم إليهللفساد من خالل ما توصلت 
  . تطبيقه بالدراسة لتحديد القيم واألطر الثقافية الحاكمة لموضوعات الدراسة

ويدور . القية كما تراها عينة الدراسةويتناول الفصل فى البداية تقديم إطار عام للتغير فى المنظومة األخ
 ثم نحاول ، للتغير فى البناء االخالقى والعوامل المفسرة لهذا التغيرعينة الدراسةهذا اإلطار حول رؤية 

بعد ذلك التعرف على واقع القيم المرتبطة بالفساد داخل المجتمع المصرى، ويعتمد التحليل فى هذا 
والحضر والنوع والحالة التعليمية والعمر وهى المتغيرات الفصل على مدى التباين بين الريف 
  . االجتماعية التى اعتمدت عليها الدراسة

  



  : النظرة إلى األخالق-1
مساحة التغير التى حدثت فى البناء ) 1-2(تعكس استجابات عينة الدراسة التى يوضحها الشكل 

من العينة أن أخالق الناس قد % 80.9األخالقى بالمجتمع المصرى خالل اآلونة األخيرة، حيث يرى 
من % 5.8ويرفض . على أن هذا التغير لم يكن بالشكل الكبير% 13.3تغيرت هذه األيام، بينما عبر 

  .  القول أن الناس قد تغيرت أخالقهم فى مصرالعينة
  

 انت شايف ان أخالق الناس اتغيرت اليومين دول) 1- 2(الشكل 

  

 أكثر فى تفسير هذا التغير على مستوى بعض المحددات االجتماعية، فسوف يتضح ب

  
ة الدراسة لمساحة التغير الحادث فى البناء األخالقى للمجتمع، حيث وتعكس تلك االستجابات رؤية عين

 لم يكن بالشكل الكبير، أو أنه لم يحدث األخالقفى  يرى ما يقترب من خمس عينة الدراسة  التغيرأن
فى منظومة  مطلقا بينما النسبة الكبيرة وهى أربعة أخماس مجتمع الدراسة ترى انه قد حدث تغير تغيير

  . األخيرةاآلونةلمصرية خالل األخالق ا
  

االقتراإذا حاولنا  و
 يتميز الحضر بأنه اإلقامة فعلى مستوى محل ،أمامنا الكثير من فهم عوامل التغير فى البناء األخالقى

  .للريف% 78.6 مقابل%84فى األخالق بنسبة  أكثر تعبيرا عن التغير
 عن الحضر الذى يشهد تحوالت كبيرة األخالقيةومن المعروف أن الريف أكثر استقرارا فى المنظومة 
  .تعكسها ثقافة الحياة الحضرية والضغوط الحياتية المختلفة

    وهو ما تؤكده ،فى األخالق أسرع وأعمق منه فى الريف وبالتالى إدراك سكان الحضر للتغير
لسكان الريف ويتشابه الى % 7بالحضر لعدم وجود تغير فى األخالق مقابل % 4.2 من رفض البيانات
الريف والحضر فى القول أن مساحة التغير فى األخالق المصرية لم تكن كبيرة وإنما هى  حد كبير

ت  .غيرات محدودة
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 وداللة هذه النسب أن متغير التعليم يلعب دورا مؤثرا فى منظومة األخالق وإدراك 
  .تغيرها أو استقرارها

  
المختلفةأما ع مست توجد فر سة حيث تشير  رة بين فئات  التى تناولت

م9النسب الى أن عم2و1ل هى 3للف أ
مري5رللفئ0.4 لف ة-35ع        ال 

ت مال ن ي ى ا الن وى   د
ات  توى ض  عل ن ر   ت را  يكن

المخت العمري

يث أفادت اإلناث عن التغير فى األخالق ح وعلى مستوى النوع  تتفوق اإلناث عن الذكور فى التعبير
أن هناك تغيرا قد حدث فى منظومة األخالق المصرية بينما كانت النسبة لدى الذكور % 82.6بنسبة 
 ويتباين الموقف من تغير األخالق فى مصر على مستوى الحالة التعليمية حيث تشير البيانات ،78.9%

 % 74.6ر فهى لدى األميين أنه كلما تقدم المستوى التعليمى كانت رؤية التغير فى األخالق أكب
وأخيرا من هم فوق التعليم % 83.6والمؤهالت المتوسطة% 83ومن هم أقل من المتوسط 

،%87.8المتوسط 

وى العمر فال كبيوق ها الدراالعمر لى
8(ريةل% 57.ها  5(رية % 58.هى ) 34-فئة الع خيرا و) 54-ئة ال

( ة و،)5 من أكث(ة % 8 ئة الع تزايدها فى ا أن نسبإ) 54لى الرغم من
لذى ا نه وجود فروق مؤثرةتغير ليس بالقدر لقول أ ويكا،ستنتج  سب ف  تتسا باقى 

ى مس الفئ تغير األخالق على م رف فكرة ينطبق ، وذا األم التغير لم كبي
ة   .لفة

  
  رؤية المصريين للتغير فى البناء األخالقى اليومين دول) 1-2(الجدول

  

   التعليم النوع مرالع منطقة االقامة
أقل من  أمى إناث ذآور +5455-3435-18 حضر ريف

 المتوسط
فوق  متوسط

 المتوسط
 87.8 83.6 82.674.683 78.9 80.4 82.5 79.5 84 78.6 نعم

 10.2 12.1 11.926.311.9 14.9 12.5 12.4 11.814.8 14.4 حد ماإلى

 2 4.3 5.1 9.1 5.4 6.2 7.1 5.1 5.7 4.2 7 ال
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

 كانت استجابات المصريين لألسوأوحول ما إذا كان هذا التغير فى منظومة األخالق كان لألفضل أو 
  .أن هذا التغير كان لألفضل واألحسن% 11.6بينما رأى % 88.4تشير الى أنها لألسوأ بنسبة 

رات االجتماعية وجود تباين واضح بين الريف والحضر، حيث على مستوى المتغيوتظهر نتائج التحليل 
أفراد يعبر 
  العينة 

النسبة تبلغ الفئات افةوال توجد تبا الفئات ال
ة العمرية وهم يرون أن التغي فى  وجد فروق على مستوى  كما
وأ ى .ى

أن التغير كان لألسوأ بينما كانت النسبة لدى % 93.8أفراد العينة من ساكنى الحضر بنسبة 
.%84.4الريفيين 

لك% 88تقريبا ينات ظاهرة  
النوع 

عمرية حيث   على مستوى مختلف
ر كان ل

  
عن سم  ال ت التعبير ،ألسوأ

  التغير وال سار ال األس
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ى  ترت س التعليمية، ل ي حظ ف يم ال تو
   يرون أن التغير كان لألسوأ، بينما كانت النسبة والذين % 95حاصلين على مؤهالت عليا بنسبة 

فع لد تويات وهى  ف الم ن مخت روق ب ية لو وجود ة التعل ى الح وعلى مس
ال

  %. 83.6لدى األميين
 رؤية المصريين للتغير فى البناء األخالقى اليومين دول حسب بعض المتغيرات االجتماعية) 2-2(الجدول

 الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة  
اقل من  حضر ريف  

  سنة35
 35من 
 54حتى 
 سنة

 55من 
 فأآثر

مؤهل  أمي أنثي ذآر
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
اعلي من 
 متوسط

 5 8.7 14.2 16.4 12.710.6 11.7 12.5 10.5 6.2 15.6 لألفضل

 95 91.3 85.8 83.6 87.389.4 88.3 87.5 89.5 93.8 84.4 لألسوأ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  
ظ رجح أغلب مجتمع الدراسة وبالبحث عن أ سباب التغير 

ر أخالق الناس، حيث يرى  أن المشكالت االقتصادية الت
ى ف  االقتصادية الراهنة تمثل أحد األسباب القوية لهذا التغيراألزمةمن أفراد العينة أن % 80.5

 ويلعب ،%26.3  ويمثل ضعف الوازع الدينى السبب الثانى فى تغير أخالق العينة بنسبة،األخالق
التفكك   كما يؤثر،%20.4التليفزيون دورا كما يرى أفراد هذه الدراسة فى تغير األخالق لألسوأ بنسبة 

تعطى النتائج  ولم ،كما يراها جمهور البحث% 17 بنسبة لألسوأاألسرى فى تغير منظومة األخالق 
 الخارج إال بنسبة ضئيلة إلى وزنا كبيرا فى تغير األخالق لهجرة اآلباء لألسوأألسباب تغير األخالق 

عن أن تراجع دور المدرسة أو المؤسسة التعليمية بشكل عام قد ساهم فى % 3.8 ويعبر ،%7.3بلغت 
  . تغير منظومة األخالق فى المجتمع المصرى

  
   أخالق المصريين وقيمهمأسباب تغير)2- 2(الشكل 

ى عينة الدراسة، فقد ومة األخالقية فى المن
ى تعيشها مصر اآلن من األسباب القوية لتغي

 لد

  



  :مظاهر التغير فى البناء االخالقى للمصريين -2
 المنتشرة بين اإلنسانيةوتتجلى مظاهر التغير فى البناء االخالقى فيما عبروا عنه من سوء العالقات 

جة  وتفسر تلك النتياإلنتاجية، العمل وانخفاض إتقانجميع فئات المجتمع اآلن، والفساد األخالقى وعدم 
الحالة العامة السائدة فى المجتمع اآلن، والتى تتسم بحالة من العداء بين كثير من فئات المجتمع، 

وتمهد تلك الحالة لسيادة القيم .  الثقة بين أفراد المجتمع، حيث أصبح الكل متربصا بالكلإلى واالفتقاد
 ويدلل على ما سبق ما كشفت ، الفسادالنتشارالفردية مقابل القيم الجماعية، وهى القيم التى تمهد الطريق 

 السيئة بين فئات المجتمع  اإلنسانيةمن عينة الدراسة يرون أن العالقات % 63.1عنه البيانات من أن 
 المجتمع يشوبها أفراد بين اإلنسانيةباتت من ثوابت التغير االخالقى نحو األسوأ حيث لم تعد العالقات 

ما يعبر عنه المصريين بنسبة  ميزت العالقات بالمنفعة والفردية، وهوالثقة واالحترام والمشاركة وإنما ت
ويمثل .  االخالقى ما تمثل فى الفساد االخالقى السائد فى المجتمع اآلنمظاهر التغيرأن من % 56.9

 %16.3 مظهرا من مظاهر تغير البناء االخالقى لألسوأ بنسب اإلنتاجية وانخفاضعدم إتقان العمل 
  بقيمة اإلنجاز فى المجتمع والتى تفرد لها الدراسة مساحة أيضا وهو ما يرتبط ،والىعلى الت% 2.4و

  . فى المجتمعانتشارهباعتبارها من القيم المعبرة عن وضع الفساد ودرجة 
  

 مظاهر التغير فى أخالق المصريين) 3- 2(الشكل 

 
  

والتى من المفترض أن تصاحبها  وعلى الرغم من عملية التحديث والتنمية التى تتم فى المجتمع اآلن 
 إال أن رؤية المصريين للتغير فى البناء االخالقى تعكسها ، باالنجاز والتقدم والتنميةقيم ايجابية خاصة

فى منظومة األخالق يسير الى األسوأ  من المصريين أن التغير% 78.6درجة من اإلحباط حيث يرى 
ن أخالق الناس تتحسن كل ما رغم كل التغيرات البنيوية الحا

 وتعنى تلك ،من المصريين أن أخالق المصريين تظل كما هى دون تغيير% 8.6 ويعبر ،الزمن بيمر
األسوأ،  من مجتمع الدراسة يرون أنه كلما تقدم المجتمع تغيرت القيم األخالقية نحو% 80النسب أن 

ة فى المجتمع حيث من المفروض أن يصاحب اإلنجاز والتنمية دوما وهذه االستجابات تعكس أزمة حقيقي
تغيرا فى القيم والمنظومة األخالقية نحو اإليجابية وتتمثل فى قيم االنجاز والمشاركة والجماعية وسيادة 

 .للروح الجماعية
  

أ% 12.7 بينما يرى ،جتمعدثة اآلن فى الم
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  كل الزمن ما بيمر الناس أخالقها) 4- 2(الشكل 

 
  

ات فى أخالق الناس هى الرؤية السائدة لدى عينة الدراسة،  نحو إحداث تغيراإلصالحيةوتظل الرؤية 
 فقط وليس اإلصالحاتمن أفراد مجتمع الدراسة أن أخالق المصريين تحتاج بعض % 70.9حيث يرى 

 وهى نتيجة تتفق وواقع حال المصريين الذين يميلون دوما الى انتهاج الطرق الوسطية ،التغير الجذرى
من تلك العينة أن % 15.1 وفى هذا السبيل يرى ،يرات جذرية عنيفةأكثر من ميلهم الى إحداث تغ

من المصريين أهمية وضرورة الحفاظ % 14 تغيرات جذرية بينما يرى إلىأخالق المصريين تحتاج 
 ، المجتمعواستقرارعلى قيم المصريين كما هى بدون تغيير، وهؤالء يميلون الى الحفاظ على ثبات 

منظومة األخالق، جة المصريين الى إحداث بعض التغيرات اإلصالحية فى وتعنى تلك النتائج مدى حا
  . وأن كثير من العينة لديهم القناعة الراسخة بأهمية التغير االصالحى فى منظومة القيم

 تظل كما هى/ جذرية/ أخالق الناس محتاجة تغيرات إصالحية) 5- 2(الشكل 
  

  
  

لمتغيرات االجتماعية تشير النتائج أن الريف كان وحول وجود فروق لدى عينة الدراسة حسب بعض ا
 وكانت الفئات الشابة ،%67.7مقابل % 73.1 بنسبة اإلصالحيةأكثر ميال نحو إحداث بعض التغيرات 

أكثر ميال نحو التغيرات اإلصالحية من كبار السن، وكانت اإلناث أكثر قبوال للتغيرات فى بعض القيم 
يم أنه كلما تقدم المستوى التعليمى كلما كان هناك ميال نحو إحداث المصرية، كما أشار متغير التعل

  . فى بعض القيم السائدةإصالحيةتغيرات 
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ويميل كبار . ى الريفوكان الحضر أكثر قبو
ت األقل عمراإلىالسن  رات جذر القيم عنه لد الذكور عن ، ضرو  ك

ص ل ر و ال اإلناث فى قبول  ا  تعل ع وت
 ويؤكد ذلوالتقدم فى مراحله المختلفة من العوامل المؤثرة نحو الميل نحو التغيرات 

م عل ال ال كلما2ةوا أك  الن
وم ال لر1ورأل

د   ظل ال  
  رؤية عينة الدراسة لحاجة التغير فى القيم المصرية) 3-2(الجدول

 التعليم النوع العمر إلقامة

لد% 11.4مقابل % 20.2ال إلحداث تغيرات جذرية بنسبة 
ى الفئا ية فى ما مال رة إحداث تغي

قيم الم ،رية ية فى ا تعليمالتغيرات الجذ
ك أن 

ل من أن سبق الق
،الجذرية

يم كم القة ال ثبت 

حالية ال كاناألميين ى القي حفاظ  0.7 ثر مي نحو سب  تقدم وتقل%  كما هى بنسب
7.3ى  ى حيث تصل يمى فوق المت ،سطللمست% المستوى التعلي يفيين من ا% 5.5ى وى التع

ى الحضريين  النسبة ل هى بينما كانت قيم كما %.12أهمية أن ت

امنطقة   

 

 

أقل من  أمى إناث ذآور +55 54-35 34-18 حضر ريف
 المتوسط

فوق  متوسط
المتوسط

16.9 19 13.110.717 17.3 16.8 15 20.214.2 11.4 غيير جذرى  ت

75.8 69.8 72.768.571.8 68.8 65.7 72.2 67.772.4 73.1 اإلصالحاتعض   ب

1 7.3ت 11.2 14.220.711.2 13.9 7.5 12.9 13.3 12 15.5 ظل كما هى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100االجمالى 
  

 : النظرة للمستقبل-3
 وتعكس تلك الرؤية ، الدراسة ضمن رؤيتها العامة التعرف على كيف ينظر المجتمع للمستقبلاهتمت

 يعيشون فيه، وفى الجانب األخر ترتبط بقضية  لمستقبل الوطن الذىالمختلفةنظرة فئات المجتمع 
 وتشير النتائج الى وجود درجة من الخوف والقلق لدى المصريين من المستقبل، حيث تظهر االنتماء،

  . منهم للمستقبل% 36.6من عينة الدراسة يخافون من المستقبل، بينما اطمئن % 63.4النتائج أن 
  

  النظرة للمستقبل) 6-2(الشكل
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% 59.3مقابل % 69ى الحضر أكثر منه فى الريف بنسبة 

 ، سنة35 وكانت أقل الفئات خوفا من المستقبل من هم أقل من ،%64.1ر السن بنسبة 
أنه كلما وتؤكد ن

الخوف من  كبيرة التعليمى كانت  حيث يعطى ،   وهى 
ن وعدم وما د التعليم

ر االطمئنانوحول  يفيي ثر اطمئنانا للمستقبل  األ ال  من الحضريين، 
ن ماط خ و ور م ا أل لف هم عد
لالم ال م م م ا ى ة وك  

م المستقبل م و م ئد س ل  عدم ال و
  .ضوح لديهم

 والنوع والحالة اإلقامة من رؤية عينة الدراسة للمستقبل حسب فروق منطقة االقترابلنا وإذا حاو
 بين الريف والحضر فى اإلقامة وجود فروق واضحة حسب منطقة إلى فالنتائج تشير ،التعليمية والعمر

الخوف من المستقبل، فالخوف من المستقبل ف
 ومن المعروف أن اسلوب الحياة الحضرية يختلف عن الريف الذى يغلب عليه طابع االستقرار، ،للريف

 ويمثل الشباب عنصر قلق من المستقبل حيث زادت ،بينما تتسم الحياة الحضرية بالتعقيد وعدم االستقرار
لتأكيد هى مرحلة وبا% 74.3وبلغت )  سنة54-35( نسبة من يخافون من المستقبل فى الفئة العمرية

 وتلت هذه الفئة ،من حيث تأكيد الذات والبحث عن فرص فى الحياة عمرية قلقلة فى حياة الشباب
العمرية فئة كبا

 وتثبت النتائج ،المختلفةسب الحالة التعليمية وجود تباينات بين المستويات التعليمية 
المستقبل مساحة 

  . الخوف
المستوى 

رجة من األما
انخفض
 د

نتيجة منطقية 

ن أكث قل أككان الر عمرية  وكانت الفئات 
وف م وئنانا يال نح عدم ال ، وكان الذك أكثر كبر سن ئات ا م الخوف عن لدى ا
مستقب ،ستقبل يال لعد الخوف من  ألكثر  عام كانت مساحوبشكل. ان ذو التعلي العالى

غمن  له هذا بما يح جتمع الدراسة  ة لدى  مة السا هى ال مستقبل ض وخوف من ا
و

   والنوع والحالة التعليمية والعمراإلقامةرؤية عينة الدراسة للمستقبل حسب منطقة ) 4-2(الجدول

   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة
اقل من  حضر ريف

35 
 إلى 35

54 
55 
 فأآثر

اقل من  امى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 43.6 51.8 34.728.236.2 38.7 35.9 25.7 38.1 31 40.7 مطمن

 56.4 48.2 65.371.863.8 61.3 64.1 74.3 61.9 69 59.3 خايف

 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 االجمالى

  
يتضح أن  ،) 7-2(وحول أسباب الخوف من المستقبل كما يراها مجتمع الدراسة والتى يعرضها الشكل 

األسباب األساسية لخوف مجتمع الدراسة من المستقبل يتمثل فى ارتفاع األسعار وغالء المعيشة  من
، والشك أن تأثير المشكالت االقتصادية على كثير من فئات المجتمع يخلق حالة من عدم %74.3بنسبة 

ؤية واضحة من عينة الدراسة أن من أسباب الخوف عدم وجود ر% 37.4كما يرى  ،األمان واالستقرار
للمستقبل فى المجتمع اآلن حيث ينتشر الغموض وعدم الوضوح وال أحد يعرف فى المجتمع صورة 

  . واضحة للمستقبل
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ب الخوف من المستقبل لدى نسبة ال يستهان بها من مجتمع الدراسة حيث بلغت هذه 
اسى أهمية ضمن أسباب خوف  وعلى المستوى،%17.5النسبة 

ن العزوف عن المشاركة بكافة أشكالها خاصة المصريين من المستقبل، حيث يشهد المجتمع حالة
وبالتالى ال يشكل هذا المظهر خوفا من المستقبل لدى عين الدراسة وقد بلغت هذه 

 

 وجود إلى االفتقاد الخوف من المستقبل، وأن أسباب الثقة بين جميع أفراد المجتمع سببا من انعدامومثل 
 وتمثل محدودية موارد ، والخوفاالطمئنانهذه الثقة بين جميع فئات المجتمع يخلق حالة من عدم 

المجتمع كأحد أسبا
 السياالستقرار السياسى ال يشكل عدم 
 م

المشاركة السياسية 
  . فقط من استجابات مجتمع الدراسة% 8النسبة 

ت االجتماعية وتفرض هذه النتائج ضرورة بل وأهمية توفير رؤية مستقبلية للمجتمع فى كثير من المجاال
 كما تتسم هذه ،واالقتصادية والسياسية لها درجة من التوافق المجتمعى حتى يطمئن المصريين للمستقبل

 وأن تتسم هذه الرؤية المستقبلية بأنها تعبر عن كل ،الرؤية المستقبلية بدرجة من الشفافية والوضوح
       العدل بين كافة قطاعات  وأن تحقق هذه الرؤية ،فئات المجتمع وال تتحيز لفئة ضد اخرى

  .المجتمع المختلفة
 أسباب الخوف من المستقبل) 7-2(الشكل

  

   النظرة للفساد-4
يمهد هذا القسم من الدراسة لوضع الفساد كما يراه مجتمع الدراسة، وهى رؤية ذات طابع عام وذلك قبل 

هذا اإلطار تتناول الدراسة ضمن  وضمن ،تحليل األطر الثقافية الحاكمة للفساد فى المجتمع المصرى
هذه الرؤية العامة النظر لقضية الفساد ومدى انتشاره واتجاهاته وقياس بعض المواقف التى تعبر عن 

هذه الرؤية العامة عن نظرة المجتمع ألكثر الناس فسادا وأكثر  مواقف المصريين تجاه الفساد، كما تعبر
       خر درجة الثقة المفقودة آس فى النهاية بشكل أو بالمؤسسات فسادا فى المجتمع والتى ربما تعك

المختلفة حول الوظيفة الحكومية   كما تقدم هذه الرؤية العامة وجهات النظر،بين الدولة والمواطن
تشار وتعاظم  ومواصفات الموظف الحكومى الجيد كإطار لتناول المحسوبية والواسطة كقيم مؤثرة فى

  .الفساد فى المجتمع

 

 ان
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  ية العامة للفسادالرؤ •
تتناول لرؤية العامة التى يتم تناولها فى هذا الجزء مدى إنتشار الفساد والمؤسسات والمجموعات 

فى  %83,6 وفى هذا تشير تلك الرؤية العامة الى أن الفساد قد زاد بنسبة ،األكثر فسادا فى المجتمع
أن % 7,3 كما هو، بينما راى أن الفساد ظل% 9,1المجتمع المصرى خالل األونة األخيرة، ويرى 

 وتشير هذه النتائج الى الدرجة التى يدرك بها كثير من مجتمع الدراسة لقضية ،الفساد قل عما سبق
 وانه أصبح من الموضوعات المطروحة بقوة على ،وموضوع الفساد ودرجة إنتشاره فى المجتمع

  .المستوى الشعبى والرسمى
  

  ادة الفساد أو نقصه أوظل كما هورؤية عينة الدراسة لزي) 8- 2(الشكل 

  
  

ر  ة التعليمية ت م ا والنوع تغي د وحاولت 
م ا صل ال  ل ا ك ة  مستوى

كان نت ف م ه ضحة   ،ق  
م%رأى زي م ح ا ري0.1سك ما سكا

ذل مق%عك ب ف  ن 4كا

 

 والحال والعم
م  ا

إلقامة نطقة را
د

الدراسة استخدام العدي من م
، للفسا صريين رؤية ال أعمق ى فهم ك فروقللتو انت هن ة إلقا  فعلى  منطق

هذهت  شار الفساد و عدل ا بين الري والحضر فى الحضروا فى إتجا تصب  الفرو
 88.3 قابل من  حيث  صر  د فى لفساد ي ضر أن ن ال بين،فل% 8ان ال

9.3ى  ك ير س من  5.ابل من س على ال ق فى  عما س ساد قل لسكا% ن الريف أن ال
لواسع النطاق لسكان الحضر  وهى نتيجة نعتقد أن السبب المباشر فيها التعامل المباشر وا،الحضر

 وحول متغير العمر لوحظ ،مع السلطة المركزية هو الدافع لوجود تلك الفروق بين الريف والحضر
لمن هم % 78.1 سنة ممن لديهم القناعة بأن الفساد بيزيد فى مقابل 35ارتفاع نسبة من هم أقل من 

  . من مشكالت خاصة البطالة وربما يعود ذلك الى تعرض الشباب ومعاناتهم، سنة55أكثر من 
وعلى مستوى النوع لم يلحظ وجود فروق كبيرة بين الذكور واإلناث فى رؤيتهم للفساد وربما يعود 

 أما عن الفروق فى ،لى اإلحساس المشترك لدى النوعين بوطأة الفساد وتأثيره فى حياتهمإذلك 
 واضحة بين المتعلمين وغير المتعلمين  فالنتائج تشير الى وجود فروق،الحالة التعليمية لرؤية الفساد

من الحاصلين على مؤهل أعلى من متوسط أن % 90.7فى رؤيتهم إلنتشار الفساد حيث يرى 
 ولكن علينا اإلقرار فى ضوء تلك ،لدى األميين% 76.8الفساد بيزيد بينما تصل هذه النسبة الى

لمين لديهم القناعة باتساع دائرة من المصريين سواء من المتعلمين أو غير المتع% 75الفروق أن 
  . الفساد فى المجتمع
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 الة التعليمية
  )كما هو/ يقل/ يزيد(رؤية المصريين للفساد فى مصر) 5-2(الجدول
الح النوع فئات العمر منطقة االقامة   

اقل من  امى إناث ذآور 55 إلى 35اقل من  حضر ريف
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 فأآثر 54 35 عالى

83.86.8 78.183.3 84.1 86.2 90.7 87.6 88.3784 80.1 بيزيد  
  3.2 5.4 10.67.7 6.7 9.28 7.7 5.7 4.5 9.3 بيقل

 6.1 7 12.68.3 9.6 8.7 12.7 8.2 8.1 7.1 10.6 زى ماهو
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  
الدراسة ألكثر الناس فسادا فى المجتمع والتى يرى وتعكس تلك النتائج نفسها على مستوى رؤية عينة 

معظمهم أن رجال األعمال من ذوى السلطة يقعون على قائمة أكثر الناس فسادا فى المجتمع 
 رجال األعمال نظرة سلبية وتحمل  إلى، وهى نسبة تقترب من نصف المجتمع تقريبا تنظر%43,1بنسبة

 وتدعم رؤية لرجال األعمال ، رجال األعمال بالسلطةالكثير من المضامين ذات المغزى حول عالقات
 ويلى فئة رجال األعمال ،المشاهدات والوقائع اليومية لتجاوزات رجال األعمال فى الكثير من المجاالت

 ويأتى أعضاء المجالس النيابية ضمن الفئات ،%28طة بنسبة ثم رجال الشر% 33,6التجار بنسبة 
 بأس به من أكثر الناس 16.2األكثر فسادا بنسبة 

 ويأتى رجال الدين الخاضعين للحاكم كأقل الفئات فسادا فى المجتمع بنصيب ،%13.4فسادا بنصيب 
 وتعكس ،وهى نتيجة نعتقد أنها طبيعية نظرا للمكانة التى يحظى بها رجال الدين فى المجتمع%. 6.1

لعام الموجود لدى المجتمع بمحابة السلطة لرجال األعمال والتجار وتقديم تلك التصورات الشعور ا
وفى الجانب اآلخر تعكس أزمة الثقة الموجودة فى المجتمع، وأن كثير من فئات . تسهيالت كبيرة لهم

  .المجتمع ترى السلطة غيرمحايدة وأن كثير من الفئات االجتماعية تتعرض للظلم
  

   فسادا فى المجتمعأكثر المجموعات) 9-2(الشكل

 يحظى أعضاء المجالس المحلية بنصيب ال كما،%
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سات فسادا فى المجتمع 
ل على الخدمات وتوفير الكثير من عن وجود فجوة كبيرة بين المواطن

ولة لها إنحيازاتها ومؤسسات يحتل المواطن فيها حتياجاته  وبين الدولة، ويظل المواطن محصورا بين

أما ما يتعلق بأكثر المؤسسات فسادا والتى تكشف عن حجم معاناة المصريين فى تعاملهم مع المؤسسات 
 فهى تشير الى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى تحتل المرتبة األولى ضمن رؤية ،الحكومية

يليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم و% 48.4المصريين ألكثر المؤسسات فسادا فى المجتمع بنسبة 
ووزارة الداخلية % 19.4على التوالى ثم وزارة اإلعالم بنسبة % 20.3و% 20.5بنسب متقاربة بين 

 وتعبر رؤية المصريين ألكثر المؤس،%15.5وأخيرا المحليات بنسبة % 17.5
و صاحب الحق فى الحص

 دا
  .ذيل القائمة فى اهتماماتها وأولوياتها

  

  رؤية عينة الدراسة ألكثر المؤسسات فسادا) 10- 2(الشكل 

  
  

ر ععب جت  ف ممظاهر ال متن ى  ر
لف6ر  هر ضمن نية رت و ، ا

س% ن ح شو ر  ر ر  ،
س س حشامتعظم من و ةا هذ تكا

  .  الرشوة والمحسوبية من أهم مظاهر الفساد فى المجتمعاعتبرتكثير من الدراسات والبحوث التى 
ألخالقية من المظاهر التى تجسد الفساد فى المجتمع حيث يرى 

.3

الم
نيل الحقوق من األشياء التى يتعامل معها المصريين اليو
باس
الن

  .ن األسباب الداعمة للفساد

مع كما ى الم فساد  باسة وتتجلى  ع الدرا كان ن الشارها مجت احتلت  شوة الت
بنسبة  ساد %.70الصدارة لمظاه الفساد بة الثا  مظا تجلى ا بية الم لمحس  وتحتل

مات 46.2بنسبة  سوبية م أهم ال ة والم هذه الدراسة أن الر اد عينة ى كثي من أف حيث ي
اد وت جود الف حى ال و،ياة فى غلهوتغل رهبانتح التى  ن ه النتيج مع تى مش د تتفق 

وترى عينة الدراسة أن الفوضى ا
وضى األخالقية من مسببات الفساد وأن هذه الفوضى األخالقية تخلق حالة من عدم أن هذه الف% 29

من % 26 النفوذ حيث يرى استغالل ومن تجليات الفساد أيضا ،الثقة وتفقد المجتمع ترابطه وانسجامه
صريين أن استغالل النفوذ أصبح من المسلمات والحقائق التى يتعامل بها المصريين فى حياتهم 

وأصبح الحديث عن دور للقانون فى . يةم
 أن صاحب النفوذ  سيحقق ما يريده بصرف اعتبار وعدم احترام وفقد القانون هيبته، على تخفاف

 حيث  ويرتبط بما سبق التزواج الواضح بين المال والسلطة،ظر عن إتفاقه أو تعارضه مع القانون
من المصريين أن زواج المال بالسلطة م% 10يرى 



  مظاهر الفساد) 11- 2(الشكل 

  
  

    وبمحاولة فهم أعمق لتجليات  مظاهر الفساد على مستوى بعض المتغيرات االجتماعية، تشير 
 بالرشوة كمظهر من مظاهر  أن التباين بين الريف والحضر يكاد يكون منعدما فيما يتعلقإلىالبيانات 

الفساد، ويعنى هذا القناعة التى لدى مجتمع الدراسة على كافة المتغيرات االجتماعية من أن الرشوة 
 ومن المفارقات عدم وجود تباينات واضحة بين كافة مظاهر الفساد ،تجسد أحد مظاهر الفساد األساسية

   أن مظاهر الفساد المختلفة تتجسد ستنتاجاال وداللة هذا ،على مستوى كل المتغيرات االجتماعية
وتنتشر بين كافة قطاعات المجتمع، فالفروق بين الريف والحضر قليلة وعلى مستوى النوع والعمر 

  .والحالة التعليمية
  

  مظاهر الفساد حسب محل اإلقامة والنوع والعمر والتعليم) 6-2(الجدول
   يميةالحالة التعل النوع فئات العمر منطقة االقامة

 
اقل من  حضر ريف

35 
 الى 35

54 
55 
 فاآثر

اقل من  امى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
عالى

71.6 69.6 69.669.673.1 71.7 71.2 72.9 70.867.6 70.4 رشوة  ال
51.8 43.3 45.644.447.8 46.8 44.5 51.5 46.441.4 46 محسوبية  ال

9.5 7.5 5.1 8.5 7.9 8 6.9 9.1 7.3 6.8 8.8 ألنانية  ا
13 13.3 5.4 8 8.7 11.4 8.3 10.2 10.8 9.8 10.2 واج المال بالسلطة  ز
29.6 35.8 29.523.632.4 29.2 27.4 28.2 30.531.7 28.5 فوضى األخالقية  ال
32 29.4 20.426 25 27.2 23 26.1 27.327.6 25.1 ستغالل النفوذ  ا

 14.7 15.9 16.917.816.7 16 13.6 16.8ا 14.617.8 17.8 إلستغالل
 
  الرؤية العامة للفساد الحكومى  •

 كما أن الثقافة الشعبية المصرية تضفى على 
  .العمل الحكومى الكثير من األهمية والمكانة

يحاول هذا الجزء التعرف على رؤية المصريين للعمل الحكومى وطبيعة الفساد السائد داخل القطاع 
الحكومى، ومن المعروف أن المصريين يميلون الى تفضيل العمل الحكومى الذى يوفر لهم 

ا العمل أقل دخال، واألمان حتى لو كان هذاالستقرار
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وقت الراهن تجاه العمل بالقطاع الحكومى، حيث   ولكن لمجتمع الدراسة وجهة النظر الخاصة فى
التى تساعدهم على يفضلون العمل الحكومى لوقته المحدود وقيامهم بكثير من األعمال الموازية 

الشخص، كما أن 

  %. 1,5 منها االستفادةرا 

 ى

  .التى يعمل بها ظيفة

 ال

  .مواجهة األزمات االقتصادية التى يعانون منها
وتجسد النتائج التى تم التوصل اليها تلك الحقيقة حيث تشير الى أن من أسباب تفضيل المصريين 

واإلعالء من مكانة % 43,5 العمل الحكومى ينبع من المرتب الكبير الختيار
 وتتوزع النسب الباقية بين المواعيد ،%31,1ترما بين الناس بنسبة العمل الحكومى يخلق وضعا مح

وأخي% 4,8والتكسب منها % 4,6  الكثيرةواألجازات% 8,8المناسبة 
والتى ترى أن العمل الحكومى يمكن أن يكون وسيلة للتكسب من هذه % 6,3ونقف عند نتيجة 

رغم محدودية النسبة إال أنها تدعو للقلق من جراء وجود نظرة  و،ورآهاالوظيفة وعمل مصلحة من 
إل مصلحته الشخصية دون النظر إلىللعمل الحكومى ذات طابع نفعى حيث ينظر الشخص 

 وال يهتم الشخص بتقضية مصالح الناس وإنما الحصول على أكبر مكاسب ممكنة ،مصالح اآلخرين
من وراء الو

  سبب اختيار الوظيفة الحكومية) 12- 2(الشكل 

  
  

) 13-2(كما تعكس هذه النتائج نظرة عينة الدراسة لمواصفات الموظف الحكومى التى يتناولها الشكل 
من عينة الدراسة يرون أن من مواصفات الموظف الجيد انه ال يقبل الرشوة، % 51,1ومنه يتبين أن  

 ،%41ومنضبط فى عمله بنسبة  %42,4 بنسبة ترامباح، ويعامل الجمهور %42,9 بدقه مهامهوينجز 
من عينة الدراسة ال يرون فى قبول الرشوة ما يعيق أو يوسم صورة % 49,9وتعنى هذه البيانات أن 

الموظف الحكومى، وكأن قبول الرشوة أصبحت من البديهيات والمسلمات التى يتعامل معها المصريون 
  . وكأنها جزء من روتين العمل الحكومى
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موظف الحكومى الجيد) 13- 2(الشكل    مواصفات

وإجماال نرى أن رؤية عينة الدراسة للعمل الحكومى قد تغيرت وأصبحت تحمل بين طياتها قيما جديدة 
  .وتبريرات لها انعكاسات على واقع حال المصريين اآلن

  
 ال

  
  

 أفراد العينة أن تعقد يعانى مجتمع الدراسة من سوء حيث يرى
المؤسسات الحكومية بنسبة  أى % 61.2اإلجراءات تمثل المشكلة األولى 

  . تعانى من الروتين وتعقد اإلجراءات البيروقراطية أن أكثر من نصف عينة الدراسة
عينة أن عدم إنجاز لامن أفراد % 41.8وتعد مشكلة عدم اإلنجاز على درجة من األهمية حيث أفاد 

  .معاملتهم من المشكالت التى تواجههم فى التعامل مع األجهزة الحكومية
كما يمثل سوء معاملة الموظفين مشكلة من المشكالت الكبيرة فى تعاملهم مع المؤسسات الحكومية حيث 

  .كوميةأن سوء المعاملة واحدة من المشكالت التى تصادفهم فى التعامل مع المؤسسات الح% 36ذكر
كما يمثل دفع رسوم غير منطقية مشكلة تصادف عينة الدراسة فى التعامل مع المؤسسات الحكومية 

  .%18.9بنسبة 
مثل غياب الموظفين الحكوميين عن العمل واحدة من المشكالت التى تسبب كثير من المضايقات عند 

  

  

 تعامل المؤسسات واألجهزة الحكومية
التى تواجههم فى تعاملهم مع 

و

وي
بيرة وتؤثر على مسار قضاء وهى نسبة نعتقد أنها ك% 13.1التعامل مع االجهزة الحكومية بنسبة 

  .مصالح وتعامالت الجمهور مع الجهاز الحكومى
وبشكل عام يواجه مجتمع الدراسة مشكالت فى التعامل مع الجهاز الحكومى، وأن القضاء على هذه 

 ومن الممكن أن يقضى على ،المشكالت يوفر أرضية مناسبة لحالة من الثقة تسود بين المواطن والسلطة
  .ر الفساد السائدة فى المجتمعكثير من مظاه



  أهم المشكالت التى تواجه المواطن فى تعامله مع األجهزة الحكومية) 14-2(الشكل

  
 

 التعرف على رؤية المصريين للموظف الذى يحصل على فلوس من المستفيدين من وتحاول الدراسة
، وكان %94.6كا فاسدا بنسبة  وكان هناك إجماع على أن هذا السلوك يعد سلو،تقديم الخدمات الحكومية

 هنا واالستدالل ، ليس سلوكا فاسدا وأنه يمكن أن يندرج تحت بند الحسنة أو الجدعنههأن% 5.4رأى
  .عينة بالربط بين الفساد والرشوة كأحد مظاهر الفساد والتى سبق تناولهاال القناعة التى لدى  إلىيشير

  

  حصل على رشوةرؤية عينة الدراسة للموظف الذى ي) 15-2(الشكل

  
  

 الدراسة ضمن إطار رؤيتها العامة التعرف على الحاجات التى يرى أفراد العينة أنها ناقصة فى واهتمت
، يحتل التدين واألخالق قائمة الحاجات التى ترى عينة )16-2(حياتنا اآلن والتى يعرضها الشكل

 الدراسة ان التدين من االحتياجات نةعيمن % 49 اآلن، وفى هذا عبر إليهاالدراسة أننا فى أشد الحاجة 
 ومثل الحصول على فرص عمل أحد الحاجات المهمة لدى ،%42.5 وحظيت األخالق بنسبة ،األساسية

   ،عينة الدراسة ونعتقد أنها نتيجة طبيعية فى ظل ارتفاع معدالت البطالة وتزايد األزمة االقتصادية
وداللة النسبة أن ربع مجتمع الدراسة يضع قضية العدل  ،وتلى ذلك حاجة المجتمع الى العدل والمساواة

 ولم تحظى قيم النزاهة والشفافية بإهتمام  أفراد ،والمساواى ضمن قائمة الحاجات التى تنقصنا اليوم
 مظاهر الفساد انتشار ونعتقد أن هذه النتيجة طبيعية فى ظل سيادة مناخ داعم للفساد من خالل ،المجتمع

  .واالستغالل والواسطة كالرشوة والمحسوبية
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الحاجات التى تنق) 16  صنا اليوم-2(الشكل

  
  

وفى الختام عرض الفصل رؤية عينة الدراسة للتغير فى البناء األخالقى وأسباب هذا التغير، وتوصل 
الى أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة لديهم القناعة الكاملة أن منظومة األخالق فى المجتمع قد تغيرت 

 وأرجع مجتمع الدراسة ذلك الى ضعف الوازع الدينى ،سوأ األخيرة، وأن هذا التغير كان لألةفى الفتر
 وأن هذه المنظومة األخالقية أفسدت العالقات ،وجودة اآلن وتفكك األسرةوالمشكالت االقتصادية الم

ن هناك اجماع لدى عينة الدراسة 

    وأن هناك حاجة ملحة بأهمية تحسين ، المواطنين تجاه المؤسسات الحكومية

الحات فى  كما مال مجتمع الدراسة الى ضرورة وأهمية إجراء بعض االص،اإلنسانية بين فئات المجتمع
  .البنية األخالقية

  
وتناول الفصل بعد ذلك اإلطار العام للفساد فى المجتمع المصرى، وكا

وتناول الفصل بعد . أن الفساد قد زاد فى السنوات األخيرة، وأصبح على درجة من اإلنتشار فى المجتمع
 وتمثلت مظاهرها  فى الرشوة والمحسوبية وهى من القيم ذلك مظاهر الفساد كما عبر عنها أفراد العينة

  .الداعمة لوجود وإنتشار الفساد
  

وعرض الفصل بعد ذلك للرؤية العامة للفساد الحكومى، وأثبت الفصل ان هناك أزمة حقيقية بين 
تعامالت  وان هذه األزمة يعكسها كم كبير من الخبرات وال،المواطن واألجهزة التنفيذية التى يتعامل معها

السيئة الموجودة لدى
جودة الخدمات الحكومية وتنمية القدرات البشرية لدى هذا القطاع حتى تقل كل مظاهر أزمة الثقة 

  .الموجودة اآلن
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  مقدمة 

ت التعرف على مقدار هذه القـيم ، واتجاهـات                  
  .فراد نحوها، وكيف تتمثل هذه القيم فى الممارسات اليومية لألفراد

      

    ونحاول فى النهاية تقديم مؤشر عام للقيم الحاكمة للنزاهـة داخـل المجتمـع المـصرى مـن خـالل                    
 –األمانـة   : مؤشرات فرعية لثالث من األطر الثقافية التى تحكم أفعال الناس وتعاملهم النزيـه وهـى              

  . والعدل–واالتساق 
لـديهم  " مفادها أن أفراد المجتمع المصرى محل الدراسـة          نتيجة مهمة ) 1-3(وتعكس نتائج الشكل رقم     

وذلك من خالل التأكيد على ضـرورة تـوافر         " ميل عام إلى ضرورة إعالء قيمة النزاهة لدى اإلنسان        
  ، فالـصدق   %36.4، ثـم الـضمير بنـسبة        %44.3، يليها األمانة بنسبة     %51.7فضيلة اإليمان بنسبة    

  %. 30.00بنسبة 
  
  

  الفصل الثالث
  المصرىاألطر الثقافية الحاكمة للنزاهة فى المجتمع 

كلما ازداد التفكير فـى المـشكلة األخالقيـة         "ينطلق التحليل فى هذا الجزء من مسلمة أساسية وهى أنه           
تجريدا ازدادت صحته؛ ولن يحدث ذلك اال بالدراسة الواقعية للقيم األخالقية المرتبطة بالنزاهـة داخـل                

االجتماعية بدون قيم النزاهة؛ التـى تـؤدى     حيث أثبت الدراسات أنه يستحيل أن تستقيم الحياة          ،المجتمع
بصاحبها إلى التحرر من الهوى والتحيز والتعصب والتناقض بين القول والفعـل وااللتـزام األخالقـى                

، والبعـد   )الذى يرجع إلى ضألة المعلومات ونقص المعرفة      (بشكل عام الذى يتجلى فى البعد عن الظن         
ل الشخص الالموضوعى مع السياق االجتمـاعى ومـع         الذى يرجع إلى نقص العدل وتعام     (عن الهوى   

، وااللتزام بالموضوعية، وااللتزام بالعفة سواء فى القول أو الفعل، والترفع عن خـداع              )أفراد المجتمع 
والميول الفطريـة   ) التناقض(فكلما ازداد إمكان تجنب االنحياز والعشوائية       . الخ... الناس والتغرير بهم  

  ".هةالنزا"اقتربنا أكثر من 
ويتطلب تعزيـز   . وتسعى المجتمعات اآلن إلى تعزيز قيم النزاهة وذلك من أجل خلق بيئة مقاومة للفساد             

هذه القيم الحاكمة للنزاهة داخل أى مجتمع من المجتمعا
األ
من الدراسة التعرف علـى واقـع القـيم المرتبطـة بالنزاهـة داخـل المجتمـع                    حاول هذا الجزء وي

صغار الـسن،   (، والعمر   )إناث/ ذكور(النوع  : المصرى، وإلى أى حد تتباين هذه القيم بتباين متغيرات        
 –خفض  مـن (، والمستوى التعليمى    ) حضر –ريف  (، والمتغيرات اإلقليمية    )متوسطى السن، كبار السن   

  .) مرتفع–متوسط 
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      ومـن ثـم فهـو      " ـشخص الفاضـل        
 –بيانات نتيجة أخرى أن ثمة تصورات لدى األفراد حول ضرورة توافر القيم الدينيـة               كما تعكس هذه ال   

فالشخص المـؤمن هـو ال" لدى اإلنسان؛    –كما يعكسها اإليمان    
  ".الشخص النزيه"

  
  التصورات ألهم الفضائل التى يجب أن يتصف بها اإلنسان عموما) 1- 3(الشكل رقم 

  

  

ضوء هذه النتيجة السابقة ألهم الفضائل التى يجب أن يتحلى بها المصريين يمكن االقتراب أكثـر                 
  

 وفى
من

أكدت ال
النزاهة
التعرف

وفقا لثالثة م         حاور أساسية تتمثل فى قياس مدى توافر هذه القـيم          أسفرت
الث
الفع

قـيم الحاكمـة         ويفضى هذا التح
للنزاهة داخل المجتمع المصرى، وكيف يتباين هذا المؤشر العام بتباين متغيـرات النـوع، والمـستوى                

  .التعليمى، والمستوى االقتصادى، والمتغيرات اإلقليمية
  
    قيمة االتساق-1

 فقيمة االتساق   ،اهة كقيمة عامة  يعد االتساق وعدم التناقض من القيم األساسية التى تتجلى من خاللها النز           
ـ                 ذى ـهى أحد القيم الحاكمة للنزاهة حيث ينظر الناس عادة إلى الشخص النزيه باعتباره الـشخص ال

دم ازدواجية بـين    ـ، فهناك اتساق وع   "أفعاله متسقة مع أقواله   "، أو أن    "يفعل ما يقول  "، و "يقول ما يفعل  "
  .القول والفعل

 وهى القيم الثالثة التى     ، القيم الحاكمة للنزاهة والمتمثلة فى االتساق وعدم التناقض، والعدل، واألمانة          
م القيم التى تحـدد ماهيـة       أنها من أه  ) انظر الجزء الخاص بمفهومات الدراسة    (دراسة النظرية    

 ومن ثم يحاول هذا الجـزء مـن التحليـل           ،الخ...  لدى الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الدولة        
 على واقع القيم الحاكمة للنزاهة داخل المجتمع المصرى وتصورات العينة حولها من خالل مـا                

 عنه الدراسة الميدانية من نتائج 
والـسلوكيات  ،   داخل المجتمع المصرى، واتجاهات العينة نحو هذه القيم الثالثة         - كل على حدة   –الثة  

 .لية التى تتمثل فيها قيم النزاهة داخل المجتمع المصرى
ة وضع مؤشر عـام للليل النوعى لكل قيمة من القيم الثالث إلى إمكاني          
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وقد
الم
• 

ن الريف فى تصوراتهم النتشار               
  ).لسكان الريف% 85.9سكان الحضر فى مقابل  91.8نسبة (عدم التناقض بين المصريين 

 حيث  ،بين المصريين  ارتبط التعليم  
 ،أوضحت النتائج أنه كلما ارتفع مستوى  مال األفراد إلى تأكيد وتصور انتشار التنـاقض              

ار السن والمتعلمين تعليما عالياً هم أكثر الفئات إدراكـا                
  . النخفاض قيمة االتساق فى السلوك العام، وفى التفاعل بين األفراد وبعضهم البعض

  م االتساق بين القول والفعلحول انتشار التناقض وعد

قيمة االتساق فى المجتمع المصرى كما تنعكس من خـالل اتجاهـات             أسفرت نتائج الدراسة حول      
  :صريين نحوها والطريقة التى تتمثل بها فى سلوكهم عما يلى

  :االتجاهات نحو قيمة االتساق
كشفت نتائج الدراسة عن أن لدى العينة تصورات واضحة ومؤكدة بأن المجتمع المصرى يعانى من               

من أفـراد عينـة الدراسـة أن        % 88.4ت النتائج تأكيد نسبة     نقص فى قيمة االتساق، حيث أوضح     
وتنـوع هـذا التـأثير      ) 3-2انظر الشكل   (المصريين اليومين دول بيقولوا حاجة ويعملوا عكسها،        

 :النتشار عدم التناقض فى سلوك المصريين عبر متغيرات الدراسة حيث أوضحت النتائج ما يلى
 اتجاههن نحو تأكيد انتشار التناقض وعدم االتساق بين         كانت  اإلناث أكثر تأكيدا من الذكور فى        

  %.87، فى مقابل %89.6القول والفعل فى سلوك المصريين بنسبة 
أوضحت النتائج وجود عالقة عكسية مطردة بين العمر وتأكيـد عـدم االتـساق فـى سـلوك                   

ـ                 صرى المصريين، فكلما زاد العمر قل التأكيد على انخفاض قيمة االتـساق فـى الـشارع الم
 35أقل من   (من أفراد العينة فى المرحلة العمرية       % 90.9والعكس بالعكس؛ ففى حين أكد نسبة       

فى المرحلة العمرية   % 89.3عدم االتساق يعد شائعا بين الناس اليومين دول، أكدت نسبة           ) سنة
 55فى المرحلة العمرية    (أييد لدى كبار السن     ـذا، وانخفض هذا الت   ـعلى ه  )سنة 45-35من  (
  %.82.0ليصل إلى نسبة ) نة فأكثرس
كما أظهرت النتائج أيضا أن سكان الحضر أكثر تأكيدا من سكا 

ل% 
ناقض ارتباطا جوهريا بالتأكيد على شيوع عدم االتساق والت         

التعليم
يؤكدون على انتـشار التنـاقض، يلـيهم ذوى    % 80.2حيث أوضحت النتائج أن األميين بنسبة       

وأخيراً التعليم  % 93.0ثم ذوى التعليم المتوسط بنسبة      % 92.6التعليم األقل من المتوسط بنسبة      
  %.94.4فوق المتوسط بنسبة 

ومعنى هذه النتائج أن سكان الحضر وصغ

  

التصورات ) 2- 3(الشكل 
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ض وعدم االتساق بين القول والفعل فى سلوك المصريين بمجموعـة                فس

% 11.7يرا الخيانة بنـسبة     خ الش
، واختلفت نسب التأكيد على هذه األسباب باختالف متغيرات الدراسة حيث           )3-3الشكل رقم   انظر  

           

  المصريين

ر أفراد العينة انتشار التناق
، والخـوف علـى المـصلحة       %54.7النفاق والكذب بنسبة    : من األسباب ترتبت على النحو التالى     

، وأ%12.4، الفهلوة والكسب السريع بنسبة      %53.6خصية بنسبة   
)

مال إلى التأكيد على أن السبب وراء هذا التناقض هو النفاق والكذب لسكان الحضر أكثر من سكان                 
)  سنة 55أكثر من   (ر السن   ، وكبا )لسكان الريف % 53.8للحضر فى مقابل    % 55.9بنسبة  (الريف  
، أما سكان الريـف فقـد       %59.8، ومرتفعى التعليم بنسبة     %55.8، واإلناث بنسبة    %58.7بنسبة  

أكدوا أكثر من سكان الحضر على أن السبب فى التناقض هو الخوف على المـصلحة الشخـصية                 
 52.0قابل  فى م % 54.9بنسبة  (، واإلناث   )للحضر% 48.8للريف فى مقابل نسبة     % 57.3بنسبة  (

 ). لكبار السن% 47.8للشباب فى مقابل % 56.1بنسبة ) ( سنة34-18(، والشباب )للذكور
تؤكد هذه النتيجة بأنه إذا كانت قيمة االتساق منخفضة على نحو واضح داخل المجتمـع المـصرى                 

 وقيمة إعـالء    فإن لذلك ما يبرره أو يربطه بانخفاض قيم نوعية أخرى أهمها انخفاض قيمة الصدق             
المصلحة العامة، واإلعالء من شأن بعض القيم السلبية كالتحايل والكذب والنفاق والخيانة والبحـث              

البـد    وبالتالى فأى محاولة لترسيخ قيمة االتساق داخل المجتمع المصرى         ،عن المصلحة الشخصية  
  .لها من التعامل مع مبررات وتصورات األفراد لنقص هذه القيمة

  
التصورات حول أسباب التناقض فى سلوك ) 3- 3(الشكل 

 
  

نحو التأكيد علـى وجـود          اتجاهات أفراد عينة البحث ) 1-3(عكست النتائج الموضحة بجدول رقم      
يلتزمون به وهم                  أفراد بعينهم 

السياسة:الترتيبعلى   بنسبة      ورجال
%.38.4بنسبة 43.0

أكثر ميال للتناقض بين القول والفعل، وأنهم عادة ما يقولون كالم وال 
، %73ال الشرطة بن83.1بة  رجال  بنس     الدين 2.سبة      ، ثم رج%

  ، فرجال القضاء %
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  :يلى

هما أكثر األفراد   ) رجال السياسة والشرطة  (تأثيرا فى حياة المصريين       
وتثيـر  . وعدم االتساق   وجاء رجال الدين فى المرتبة الثالثة من حيث التناقض         ،تناقضا وعدم اتساقا  

إذا كان التـدين    "بالتناقض بين القول والفعل لدى رجال الدين سؤال مهم مفاده              

، واإلنـاث   )

كما أوضحت النتائج أيضا ما 
ورجـال  رجـال الـسياسة،     (كان أهل الحضر أكثر تأكيدا من أهل الريف على الفئات األربعة             

  .صرى فى التناقض بين القول والفعل باعتبارهم أكثر أفراد المجتمع الم)البوليس، ورجال الدين،
ـ                 ئ يكان لمتغير التعليم دورا فى تمييز استجابات العينة حول أكثر الفئات المصرية التى تقول ش

كـانوا أكثـر    ) خاصة التعليم فوق المتوسط   (وتفعل عكسه، حيث أوضحت النتائج أن المتعلمين        
 .تأكيدا على هذه الفئات بالمقارنة بمستويات التعليم األخرى

على أن رجال السياسة ورجاء القضاء هم أكثر الفئات التى يظهـر فـى              ) 34-18(أكد الشباب    
علـى أن رجـال     )  سنة فأكثر  55(سلوكها التناقض بين القول والفعل، فى حين أكد كبار السن           

 .الشرطة هم أكثر الفئات
ل الشرطة ورجـال    كما أكد الذكور بالمقارنة باإلناث أن أكثر الفئات فى قيمة التناقض هى رجا             

  .الدين، فى حين أكدت اإلناث على رجال السياسة ورجاء القضاء
  

وتعكس هذه النتيجة بشكل جلى وجود تصورات سلبية لدى عينة الدراسة نحـو انتـشار وتكـريس                 
للتناقض وعدم االتساق داخل المجتمع المصرى؛ انعكس ذلك من خالل التأكيـد علـى أن األفـراد                 

 واألكثر المتنفذين فى المجتمع  

هذه النتيجة المرتبطة 
واإليمان من أكثر الفضائل التى أكد األفراد فى عينة البحث على ضرورة توافرها فى المـصريين                

من عينة الدراسة أكدوا أن رجال الدين ال يفعلون مـا           % 43.0فكيف يمكن تفسير ذلك وهناك نسبة       
كبيرة يقولون؟ وقد فسر األفراد فى عينة البحث هذه النتيجة بقولهم أن السبب فى ذلك يرجع بدرجة                 

، أو ربما ألن إغراءات الحيـاة قويـة         %84.9إلى أن هؤالء األفراد تدينهم شكلى ومظهرى بنسبة         
مما  يجعل االتساق بين أقوالهم وأفعالهم منخفض وقد أكد على مظهرية التدين فـى               % 17.3بنسبة  

لـسكان الحـضر   % 83.7فى مقابل   % 85.8بنسبة  (المجتمع المصرى سكان الريف     
% 84.4فى مقابل نـسبة     % 87.1، وكبار السن بنسبة     )للذكور% 81.6لإلناث فى مقابل    % 87.8(

  %.87.7لمتوسطى العمر، واألميين بنسبة % 84.2للشباب، ونسبة 
  

  التصورات حول أكثر فئات المجتمع تناقضا وعدم اتساقا) 1-3(جدول رقم 
   التعليم النوع السن محل االقامة

أقل من  أمى إناث ذآور +55 54-35 43-18 ريف حضر
المتوسط

فوق  متوسط
 المتوسط

رجال 90.5 87.2 82 76.8 83.3 82.9 78.6 83.4 85.3 80.8 86.3  السياسة
 53.7 44.8 42.6 36.2 41.9 44.3 39.4 44.7 43.3 35.7 53رجال  الدين

رجال 42.5 37.4 37.2 37.5 41.3 35.2 36.8 38 39.8 34.8 43.4  القضاء
 80 85.2 74 67.8 71.2 75.4 74 73.2 73.2 68.5 79.6رجال لبوليس ا
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  :فى ممارسات الحياة اليومية للمصريين•
يمك
رض لهـذه       المم
الم

 قيمة االتساق قياس 
 قيمة االتساق فى سلوك المصريين من خالل درجة رفـضهم لـبعض             قياسن الكشف عن مدى     

يما يلـى عـارسات اليومية التى توضح ميل األفراد إلى التناقض وعدم االتساق وف          
  ).2-3(واقف ودرجة رفض األفراد لها من خالل ما يعرضه الجدول

  

  يوضح درجة الموافقة على بعض السلوكيات المتناقضة) 2-3(جدول رقم 
  موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك السلوآيات/ الموافقة 
أب يدخن  22.4 449 10.4 209 67.1 1343 وينصح أوالده بعدم التدخين

 0.5 10 3.7 74 95.8 1917موظف ي طالب بمزايا فى العمل دون بذل جهد
شخص يت 1 22 4.7 95 94.2 1884 ظاهر بمشاعر عكس الموجودة بالفعل

 0.3 7 1.2 25 98.4 1969شخص يت حدث عن قيم الدينية وال يعمل بها 
  

رسا             ت يمكن أن تتجلـى فيهـا       مة إج
، %98.4مظاهر التناقض وعدم االتساق بين القول والفعل وبخاصة فيما يتعلق بـالقيم الدينيـة بنـسبة                 

، واالتساق فى التفاعالت اليومية وما يرتبط بها من التعبير عـن            %95.8واالتساق داخل العمل بنسبة     
كمـا توضـح هـذه      %. 67.1نه بنسبة   ، وأخيرا االتساق فى سلوك األب مع اب       %94.2المشاعر بنسبة   

النتائج أيضا شكل من أشكال تأكيد المصريين لضرورة االتساق فى الحياة اليومية بشكل عام وأال يمس                
التناقض وعدم االتساق القيم الدينية؛ فهناك ضرورة تحتم على من يتحدث عن القيم الدينية أن يعمل بها،                 

كما أن هناك   . ن قبل المصريين وعرضه للنقد وعدم التحبيذ      وإال فأن هذا السلوك يعد سلوكا مرفوضاً م       
درجة من الموافقة على إمكانية أن يكون اإلنسان غير متسق داخل المنزل ومع األبناء، وربمـا يرجـع             
هذا التناقض فى سلوك المصريين داخل األسرة إلى اعتبار أن األسرة حيز صغير يستطيع أن يفعل فيه                 

  . الصغار أن يستجيبون ويطيعون كل ما يقدمه الكبارالكبار ما يحلو لهم وعلى

إنه عل"
لديهم ت
رجال ا

  

 قيم-2
والمساواة،ترتكز  ا
م وتبحث
بين األفراد 
) الخ..  واالستقالل واإلنصافالرابطة

نة، والحكم النزيه هو              
ية على المساواة هى المنشودة   .لمطلو 

ماع من قبل عينة الدراسة على رفض مما وتوضح هذه النتائج أن ث

:  االتساق داخل المجتمع المصرى هى     والنتيجة العامة التى يمكن استخالصها من النتائج المرتبطة بقيمة        
ى الرغم من رفض المصريين للتناقض وميلهم إلى ضرورة االتساق بين القول والفعـل، إال أن                 

 التناقض وعدم االتساق هو السمة الغالبة التى تسم المصريين وبخاصـة            صورات عامة تؤكد أن    
 ".لسياسة ورجال الشرطة

  )العدالة(ة العدل 
على أسئلة تتعل) العدالة(لعدل     .  والمبادئ المجردة  الفردية،ق باألنصاف  والحقوق       قيم

لة المساواة والحرية    وتحمى العدا  متنافسة،وق فردية    قي العدالة عن حل منصف بين مصالح وحق        
وتعد العدالة أحد قيم النزاهة فيكفى القول بأن الحكم العادل هو الحكم النزيه حتى يتضح لنا                ،  

عدم االنحياز والمساواة    (وتحتل قيم العدالة       ،بين العدالة والنزاهة   
 فى النظريات األخالقية، وفى ممارسة العدالة تكون الحقوق الفردية مصواألولوية

والعقاب المستحق هو المفروض، والمعاملة المبن ب، ا
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ى ى الدولة وعلى مستو           كما–والعدل أو العدالة    
ى دولة عادلة                رجة من  كما أنه ال يس أن يحقق أ ل هـو     "،الفرد فالف

ة      ة س"الفرد الذى يعيش ف ن ق   ه تكتسب بالتدريب
يتعلق  الع   ل  ـشفوفيما ر م ج داخل

ع   ي
صر تم فى ة 

هى             ر ؤش ثال ن  ص جت ظ: قيمة   شعور ال
ظلم فى المجتمع، وقد    داخل المجتمع، والتعرض الفعلى للظلم، ووجود تصورات لديه حول انتشار ال          

        

  

 تعد قيمة يمكن أن تتحقق على مستو– يذهب أفالطون     
العدالة إال ف على د تطيع الفرد رد العاد، 

ب            ى دول عادل
ت      

من الممك أن تكت
ع المص

ولكنها ا فضيلة الشا ، كما أن
،  والدول      النسق القيمى لألفراد  بقيمةوتستدمج داخ ى ك  ت دل  الم

:ما يلى دانية  نتائج الدراسة الم
ع الم  :ىمؤشرات قيا • العدل  المج س قيم

عية  رات ف ثة م خالل  رى م مع الم فى الم العدل لم   تم قياس  فرد بال

  :جاءت النتائج لنوضح ما يلى
  :الشعور بالظلم 

حاولت الدراسة التعرف على مدى شيوع إحساس األفراد بالظلم، وأسباب هذا اإلحساس، وما إذا              
  : وقد كشفت النتائج عما يلى،كان قد تعرضوا بالفعل للظلم فى حياتهم اليومية أم ال

ع المصرى حيث أكـد مـا يقـرب مـن نـصف العينـة               أن ثمة إحساسا بالظلم داخل المجتم     
 وترتفع هذه النـسبة إلـى       ،أنهم مظلمون وحقهم مهضوم فى المجتمع المصرى      % 49.7بنسبة  
إذا ما أضفنا إليها أحيانا يشعر الفرد بأنه مظلوم وحقه مهضوم أى مـا يقتـرب مـن                  % 63.8

 فـى المجتمـع   –ظـر عينـة الدراسـة     من وجهة ن–ثلثى العينة؛ مما يشير إلى انتشار الظلم     
أهـل  :  كما أوضحت النتائج أيضا أن أكثر المصريين شعوراً بالظلم وضياع الحق هم          ،المصرى

، واألميـين   %52.5بنسبة  ) 34-18(، والشباب   %51.2، والذكور بنسبة    %50.2الريف بنسبة   
  %.52.9بنسبة 

  شعور الفرد بالظلم وضياع حقه) 4- 3(الشكل 

  
اب التى دفعت األفراد إلى إدراك أنهم مظلمون فقد تمثلت فى عدم توفر ظـروف               أما عن األسب  

، ثم عدم اإلحـساس باألهميـة       %41.2، يليها ضعف األجور بنسبة      %62الحياة الكريمة بنسبة    
 ). 3-3انظر جدول رقم % (18.9وأخيرا عدم اإلحساس بالمواطنة بنسبة % 30بنسبة 
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ى ضعف األجور، وعدم إحساسهم باألهمية، وعدم            أسباب ش  - عور أهل الريف بالظلم تتمثل 
توافر الظروف ل

 ، لإلنـاث % 34.6فى مقابل نسبة    % 48.4 بالظلم بسبب ضعف األجور بنسبة        الذكور يشعر -
فى مقابل نـسبة    % 35.3 بالظلم بسبب عدم إحساسهن باألهمية بنسبة         اإلناث فى حين يشعر  

  .للذكور% 24.2
  .بالظلم بسبب عدم إحساسهم باألهمية )  سنة34-18(ويشعر الشباب  -
 .ويشعر األميون بالظلم بسبب ضعف األجور -

  

  أسباب الشعور بالظلم وفقا للمتغيرات االجتماعية) 3-3(جدول 

 التعليم النوع العمر محل اإلقامة

  :حيث أوضحت النتائج ما يلى
ف

  .حياة كريمة

  

أقل من  أمى إناث ذآور +55 54-35 34-18 ريف حضر
 المتوسط

أعلى من  سطمتو
المت وسط

 645. 39.1 37.4 42.3 34.6 48.4 45.4 45.8 34.5 40.641.7 ضعف األجور
3. 24 32.3 28.4 31.4 35.3 24.2 25.1 29.3 33 23.434.6عدم  اإلحساس بأهميتى
5. 24.1 12.9 16.3 18.6 19.2 19.7 18.5 19 21.217.3 اإلحساس بالمواطنة  22عدم 
8. 53 54.5 71 69.1 62.7 63 65 59.2 65.7 62.363.7عدم  اةتوافر ظروف الحي

 613. 13.9 9.7 6.7 11.7 8.8 8.7 9.8 11.4 11.99.1 أسباب أخرى
 

التعرض الفعلى ألحداث 
 بالشكلأما فيما يتعلق بالتعرض الفعلى للظلم ولو مرة واحدة فى الحياة فقد كشفت النتائج الموضحة                

ر ذلك إلى أن هذه المشاعر        
الخاصة بالظلم وضياع الحق ليست مشاعر خاو من خبرات فعليـة وممارسـات حقيقيـة للظلـم              

ثـر            ي
وا أل8.مق ،%9 بنـسبة ( ل ا ةعلاألفراد تعر

م)% ،      (، الذكور   )الحضر سـ ،35
المتوسطبنسبة) سنة يم ر،2ى ال د 

ق  م  بن  ك و ح ي 2من 
ة     ل بن%حد  األ لعم.حد  م ثم 

سب1.8بة  جي  

   ظالمة 

فى مقابل نـسبة  %) 46.4(يقرب من نصف العينة قد تعرضوا للظلم بنسبة   أن هناك ما    ) 5-3(رقم  
 وعلى الرغم من انخفاض نسبة مـن        ،لم يتعرضوا للظلم حتى ولو مرة واحدة فى حياتهم        %) 53.6(

تعرضوا بالفعل للظلم مقارنة بمن لم يتعرضوا لهذا الظلم؛ إال أن نسبة من تعرضوا للظلم تكاد تتفق                 
 وقد يشي،%)49.7(بالظلم داخل المجتمع المصرى      الفرد شعور مع نسبة 

ية
 وقد تباينت هذه النسبة بتباين متغيرات الدراسة حيث كان أك،تعرض لها البعض داخل وطنهم    

قف ف    ابـل     .46لريف أه :همظالم يةضا لم
طى الع

هـل  % 45فـى 
(ـر      لإلناث44.5فى مقابل، نسبة%48.7بنسبة   54-  متو

ضوا      %.52 التعل أقل من  بنسبة        ، وذو48.8%   ذين تع األفراد   وقد أك
بهم       قد لح هذا الظل 7.سبة للظلم أن وميين  لين الح د المسئ مـن  ، ي%3خالل أ ها الظلم ل

األقارب بنسب 2سبة        24.4أ صغيرة سرة ا أفراد  ـل       ، %18، ثم أ ـالء ا أحد ز
8.0ة ، ثم%1بنس ران بن   %.أحد ال
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  التعرض للظلم) 5-3(الشكل

 

  :التصورات حول انتشار  فى المجتمع المصرى 
مصريين فالنتشاروحول تصورات المصريين      الظلم تشير النتائج الى إقرار الغالبية العظمى

سب ي ى  ال ال المصرى  م
س%  ل4بسيادة الظلم ضح3ريا ائج ك

لم ش ضرر األفراد إقرا ـ3سبأهل ـ6ى
، وذوى %80.3، والـشباب بنـسبة   )للـذكور % 

الظلم
ى             من ال
ة                    ـ ه نـ أقـر ف عدل ففى الوقت الذ ظلم أكثر من  يسوده  جتمع  عينة الدراسة بأن ال

9.بة     75.1 انظ(   بس% 2 أقر ن لنتت ا   ،)6-  رقم الشكل  دة العد  ما أو
:  هم       ار الظ را بانت بن(   أن أكث 9.3ل    ف% 08.ة   الح ل  أله%  مقاب

71.4فى مقابل   % 78.2بنسبة  (واإلناث   ،)الريف
  %.80.7المؤهالت المتوسطة بنسبة 

  
  اآلراء حول مدى انتشار العدل أو الظلم) 6-3(الشكل

 
  

دت عينة الدراسة على أن قيم الظلم قد زادت وتوطدت فى جسم المجتمع المصرى خـالل الخمـس                  وأك
المساواة

عدل والمـساواة          
، واإلنـاث   %66.6باب بنـسبة      :خالل الخمس سنوات الماضية هم    

  %.4.، وذوى المؤهالت الجامعية بنسبة %65.7بنسبة 

على أنه خالل هذه الفترة انخفضت  والعدل فى مقابـل   % 63.7سنوات السابقة، حيث أقر نسبة      
ر أشاروا إلـى أن األمـو     % 21.9أشاروا إلى أن العدل زاد خالل تلك السنوات، ونسبة          %  14.4نسبة  

، وكان أكثر الفئات تأكيداً على انخفاض ال)7-3(تسير كما هى والتى يوضحها الشكل       
، والـش%69.8أهل الحضر بنسبة     

71



  ن فى قيمة العدلمعدالت الزيادة والنقصا) 7- 3(الشكل 

  
  

: أن أكثر فئات المجتمع المصرى تعرضا للظلـم هـم         ) 4-3(كما أوضحت النتائج المبنية بجدول رقم       
، %85.8وكانت أكثر أفراد المجتمع تأكيدا على هذه الفئة أهل الريـف بنـسبة              % (83.3الفقراء بنسبة   

ثم موظفو الحكومة    %12.3بة  ، فالمرأة بنس  %39.8، ثم الشباب بنسبة     %)84.3ومتوسطى السن بنسبة     ،
بن

 
  %.4.3، وأخيراً األطفال بنسبة %8.9، ثم كبار السن بنسبة %11.5سبة 

  
  أكثر الفئات تعرضا للظلم وعدم المساواة داخل المجتمع المصرى وفقا للمتغيرات االجتماعية) 4-3(جدول 

  التعليم النوع الســن اإلقامة

أقل من  مىأ إناث ذآور +55 54-35 34-18 ريف حضر
المتوسط

أعلى من  متوسط
 المتوسط

 7.6 11.6المرأ 10.3 16.3 15.4 8.9 12.2 12.4 12.4 13.8 10.4 ة
 76 79.5 84.6 89.1 83.3 83.2 83.4 854.3 82 85.8 79.8الفقر اء

11 18.6 13.5 8.3 7.6 9.2 14.1 1. 13.5 9.6 9.6 14 موظفو الحكومة
 49.9 46 38.1 30.9 38.9 40.9 34.8 40.4 42.1 35.9 45.2 الشباب
  8.3 4.1 2.2 3.32 3.8 2.84.9 5.1 4.4 2.8 6.4 األطفال

السن  9.3 9.9 10.3 7.5 7.6 10.4 12.9 8.3 7.2 7.9 10.2ار  آب
  

أن هـذه   ) 5-3(عن أسباب انخفاض العدل والمساواة فى المجتمع المصرى تشير النتـائج بالجـدول              

 %).38.4 بنسبة والجامعيون، %33.3بنسبة 
 %.3.7عدم نزاهة القضاء بنسبة  

و
 :تالىاألسباب تترتب على النحو ال

أهـل الريـف بنـسبة    : وأكد على هذا الـسبب  % (76.1زيادة الفروق بين األغنياء والفقراء بنسبة        -
 %).84.9 بنسبة واألميون، %76.1، وكبار السن بنسبة %76.9، واإلناث بنسبة 83.1%

، ومتوسـطى   %45.4أهل الحضر بنسبة    : وأكد على هذا السبب   % (43.9انتشار المحسوبية بنسبة     -
 %).50.0 بنسبة والجامعيون، %45.8، والذكور بنسبة %44.4 السن بنسبة

، وكبار الـسن    %29.9أهل الحضر بنسبة    : وأكد على هذا السبب   % (28.1قلة الوازع الدينى بنسبة      -
، والذكور %31.2بنسبة 

-
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  ت الماضية(جدول 
 التعليم النوع السن اإلقامة

العدل والمساواة خالل الخمس سنواأسباب انخفاض قيمة ) 3-5
 

أقل من  أمى إناث ذآور +55 54-35 34-18 ريف حضر
المتوسط

أعلى من  متوسط
 المتوسط

 69.5 72.4 73.7 76.984 74.175.3 75.4 77 83.1 67.9 زيادة الفروق بين األغنياء والفقراء
 38.4 29 23.623.122.4 31.233.3 28.1 26.6 26.6 29.9 قلة الوازع الدينى
 50 46.4 42.337.643.4 43.245.8 44.4 43.6 42.6 45.4 انتشار المحسوبية
 5.8 4.85 2.4 1.9 3.1 4.4 3 4.3 3.4 3.85 3.6 عدم نزاهة القضاء

 

  هل الدولة المصرية عادلة؟: النظرة لعدل الدولة •
وهى % (40.8من المصريين أن ثمة تصورات لدى البعض بنسبة         توضح استجابات عينة الدراسة     

أقروا بأن الدولة عادلة إلـى      % 47.1أن الدولة غير عادلة فى مقابل نسبة        ) نسبة تتعدى ثلث العينة   
  )  8-3(أقروا بأنها عادلة جدا والتى يعرضها الشكل% 12.1حد ما، ونسبة 

  

  التصورات نحو مدى عدل الدولة) 8-3(الشكل

  

، وأنهـا تقـدم     % 96.5 لفئات بعينها بنسبة     باالنحيازفسر المصريون تصوراتهم لعدم عدالة الدولة         
  %.31.1، وأخيرا ألنها التطبق القانون بنسبة %42.5مات غير جيدة للفقراء بنسبة 

  

  مبررات عدم عدالة الدولة) 9-3(الشكل

وقد
خد
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زيـادة أعـداد الفقـراء      : لنحـو التـالى   وقد تجلت مظاهر نقص العدل والمساواة داخل الدولة علـى ا                 
كما مثل ضعف أجور العـاملين أحـد        % 45.3وتفشى المحسوبية بنسبة    % 70.6داخل المجتمع بنسبة    

وأخيرا غيـاب الـشفافية     % 30.6وانتشار الجريمة بنسبة    % 35.7مظاهر نقص العدل والمساواة بنسبة      
  %.11.4بنسبة 

  ساواة داخل الدولةمظاهر نقص العدل والم) 10- 3(الشكل 

 

  

حيث أكـدت عينـة     : وتجلت أيضا مظاهر ظلم الدولة فى حصول فئات معينة على كثير من الحقوق            
وهم على الترتيـب كمـا      " واخدة حقها على اآلخر اليومين دول     "الدراسة أن هناك فئات داخل الدولة       

رجـال    ، يليهم %51.5، ثم المسئولين بنسبة     %57.1رجال األعمال بنسبة    ) 11-3(يوضحهم الشكل   
وأخيرا أساتذة الجامعة   % 15.3فاإلعالميون بنسبة   % 17.2، ثم القضاة بنسبة     %.34 5الشرطة بنسبة   

 وعلى أية حال فإن هذه النتيجة تؤكد على أن المصريين يدركون أن ثمة فئات أكثـر                 ،%10.4بنسبة  
  .على التوالىتميزا فى المجتمع، وهم رجال األعمال وكبار المسئولين ورجال الشرطة 

  
  التصورات حول أكثر الفئات تميزا داخل الدولة) 11- 3(الشكل 
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ومن م
ة فى الحقوق لدى فئات معينـة،              فى الش
روقد

بين األ
السن و
والمسي

  

ظاهر عدم عدالة الدولة أيضا وجود تمييز بين فئات معينة، حيث أوضحت النتائج المشار إليهـا                 
أن ثمة تصورات لدى المصريين بعدم وجود مساوا) 12-3(كل   

التمييز :  فى ضوء تصورات عينة البحث على النحو التالى        – الناقصة الحقوق    –تبت هذه الفئات     ت 
والتمييز بين كبـار  % 85.9والتمييز بين المتعلمين واألميين بنسبة     % 92.8غنياء والفقراء بنسبة     

ييز بين المسلمين   والتم% 40.3بنسبة   والتمييز بين  الذكور واإلناث% 55.6بنسبة  صغار السن
  %.32.1حيين بنسبة 

  التصورات حول عدم وجود مساواة فى الحقوق) 12-3(الشكل

 

كس هذه النتيجة بشكل جلى أن ثمة صور للتمييز وعدم المساواة بين فئات بعينها داخل المجتمع                
 واضحة لـدى    صرى؛ وبخاصة التمييز بين األغنياء والفقراء، كما تعكس أيضا وجود تصورات          

صريين بأن االختالف فى الدين 

  
وتع
الم
الم
ف
داخ
  

لسلوك بـشكل   تمثل قيمة العدل فى ا          

ال يؤدى إلى نقص فى العدل والمساواة بينهما حيث يأتى التمييز                
قا لعامل الديانة فى المرتبة األخيرة، وهذه نتيجة جديرة بالنظر ألنها تؤكد تماسك الروح الوطنيـة              و

  . ل المجتمع المصرى

  :ريينتمثل قيمة العدل والمساواة فى سلوك المص •
فى محاولة للتعرف على مدى تمثل قيمة العدل والمساواة فى السلوكيات الفعلية للمصريين، طلـب               

وقد ) 6-3يوضحها الجدول   (منهم تحديد درجة موافقتهم على سلوكيات بعينها تتمثل فيها قيمة العدل            
أن ثمة ميل لدى المصريون نحو : جاءت النتائج لتوضح مايلى   

  .عام، وبخاصة إذا ما ارتبط هذا العدل بعدم التمييز بين األغنياء والفقراء فى التعليم
  



يليها التمييز بين الذكور واإلناث فى األجور، ثم التمييز بين الذكور واإلناث فى االلتحـاق بـالتعليم                 
  .وأخيرا التمييز بين الذكور واإلناث فى الميراث

  

   العدل والمساواة فى السلوكتمثل قيمة) 6-3(جدول 
   موافق محايد غير موافق

 % ك % ك % ك
 8.3 168 13.3 266 78.3 1567 أب بيعلم بناته لحد المرحلة الثانوية فقط حتى لو متفوقات

 2.9 60 6.5 131 90.4 1810 صاحب مصنع يدفع لإلناث أجر أقل من الذآور
 0.2 14 1 21 98.2 1966 حدمدير مدرسة بيجمع أبناء األغنياء فى فصل وا

 18.3 367 16 320 65.6 1314أخ رفض توريث أخته فى األرض ال زراعية ودفع لها فلوس
 

بخاصة حق الفرد لدى     كما تتجلى قيمة العدل ف
مكن أن يستخدمها الفرد فـى      إلى أن هناك أساليب ي    ) 13-3(الشكل  ب حيث أوضحت النتائج     –الحكومة  

 وقد جاءت آراء عينة البحث فيما يتعلق بالمطالبة بالحق عند الحكومة على             ،المطالبة بحقه لدى الحكومة   
، فمحاولة الحصول علـى     %40.4، يليها تقديم طلب بنسبة      %50.4يفوض أمره هللا بنسبة     : النحو التالى 

ى أية حال فالمصرى لو له حق عند الحكومة         وعل"%. 5.8، أو دفع رشوة بنسبة      %12.3واسطة بنسبة   
  . وأن هذا هو السلوك الذى يسلكه أكثر من نصف عينة الدراسة من المصريين،"يفوض أمره هللا 

  

  ممارسات المصريين للحصول على حق لدى الدولة) 13- 3(الشكل 

 و-ى سلوك المصريين من خالل طريقة المطالبة بالحقوق           

  

ساسية الحاكمة للنزاهـة    تيجة العامة التى يمكن أن نخرج بها مما سبق أن قيمة العدل كأحد القيم األ              
 المجتمع المصرى تتبلور حولها مجموعة من الكوابح المتمثلة فى وجـود تـصورات عامـة لـدى              
صريين بانتشار الظلم ونقص العدل والمساواة فى نسيج المجتمـع المـصرى، وأن أكثـر الفئـات                 

لمسضررة من نقص قيمة العدل داخل المجتمع هم الفقراء بشكل أساسى، وأن ا            

  

والن
فى
الم
تفيدون من ذلك هـم     المت

رجال األعمال
وعلى الرغم من تأكيد نقص قيم العدالة داخل المجتمع إال أن ثمة نتيجة جـديرة باالعتبـار وهـى أن                    
المصريون لديهم إدراك ووعى بعدم وجود تمييز بين األفراد داخل المجتمع المصرى قائم على أسـاس                

  .إلى إدراك المصريين للوحدة الوطنية التى يزعم البعض زعزعتها داخل األمةالدين مما يشير 

  .  وكبار المسئولين ورجال الشرطة
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  :قيمة األمانة -3
األمانة هى طمأنينة النفس وزوال الخوف وخلق يعفّ به اإلنسان عما ليس له به حق، ويؤدى ما عليـه                   

مانتـه أن   من الحقوق، فمن أمانة اإلنسان أن يتعفف عن األموال واألعراض التى ال تحل لـه، ومـن أ                 
        وقد أكدت جميع الشرائع السماوية على قيمـة األمانـة وربطتهـا باإليمـان              ،يؤدى ما عليه من حقوق    

 ولألمانة مجاالت متعددة فاألبناء أمانة، واألموال أمانـة، والكلمـة أمانـة،             ،"ال إيمان لمن ال أمانة له     "
 العلمية، واألمانة فى أداء العمل، وحفظ األسرار        والوظيفة أمانة، والحكم أمانة، واألمانة المالية، واألمانة      

 وتعد األمانة أحد القيم الحاكمة للنزاهة على أساس أن األمانة تشير إلى االستقامة ونظافـة                ،الخ...أمانة  
 وقـد كـشفت البيانـات       ،اليد، وأداء الحقوق لآلخرين، واإلحساس بالمسئولية، وإسناد األمور إلى أهلها         

  .مانة عن عدد من النتائج نوضحها فى الجزء التالىالمتعلقة بقيمة األ
  :تصورات المصريين حول األمانة كأحد األطر الثقافية للنزاهة 

         كمفهـوم يتمثـل فـى عقـول       ) الخيانـة (أن عـدم األمانـة      ) 7-3(توضح البيانـات بالجـدول      

 فـى معنـى     –الدراسة     كما كشفت   
ى الـشهادة الـزور،          األمانة حيث ات  أ

    علـى التـوالى،    % 40،  %51.9،  %69.9د الحقوق ألصحابها بنـسب      والرشوة والمماطلة فى ر   
، على التوالى لسكان الريف، فى حين أكد سكان الريف 37%

•

  :التالىكالمصريين 
، ثم أخـذ رشـوة بنـسبة        %57.8سبة  ، يليها الخيانة الزاوجية بن    %67.6الشهادة الزور بنسبة     

كما تعرف الخيانة وعدم األمانة أيضا بأنها المماطلة فى رد الحقوق ألصحابها بنـسبة     ، 49.8%
، والغش فـى    %8.4، والتزويغ من الشغل بنسبة      %45.4، وأنها إفشاء األسرار بنسبة      38.7%

ويـأتى فـى    ،  %13.1، والتصويت فى االنتخابات مقابل أجر بنسبة        %10.3االمتحانات بنسبة   
  %.  3.2باعتبارها عدم أمانة بنسبة  المرتبة األخيرة السمسرة

هناك فروق بين المصريين            عبر متغيرات –النتائج عن أن
عدم األمانة يتمثل كمفهوم فـضح     ن أن سكان الحضر يرون

8.، %48.2، %66.0فى مقابل نسب 
على أن عدم األمانة يعنى أن يعرف الزوج أمرأة أخرى على زوجته، وإفـشاء األسـرار بنـسبة                  

 .على التوالى% 42.0، %52.9على التوالى، فى مقابل % 47.8، 61.4%
  التصورات لمعنى األمانة) 7-3(جدول رقم 

 % ك التعامل باألمانة
 57.8 1157 زوج يعرف واحده ثانية على زوجته
 38.7 775 المماطلة فى رد الحقوق ألصحابها

 45.4 908 إفشاء األسرار
 67.6 1353 الشهادة الزور

 13.1 262التصويت  فى االنتخابات مقابل أجر
3. 207 فى االمتحانات  10الغش 
 8.4 168 التزويغ من الشغل

 49.8 996 الرشوة
 3.2 65 السمسرة
 %100 5891 اإلجمالى
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الشهادة الزور والرشوة، والمماطلة فى رد الحقوق ألصحابها        : أكد الذكور على أن عدم األمانة هو       
% 36.3،  %46.2،  %65.8على التوالى، فى مقابـل نـسب        % 41.5،  %53.8،  %69.7بنسب  

 أخـرى  المـرأة  فى حين أكدت اإلناث على أن عدم األمانة هو معرفة الزوج        ،لإلناث على التوالى  
، %46.0على التوالى فى مقابـل نـسب        % 45.9،  %68.2 األسرار بنسب    وإفشاء على زوجته، 

   .للذكور على التوالى 44.8%
ألمانة وبخاصة ما يرتبط منها     ومعنى هذا أن المصريين لديهم تبريرات حول بعض صور عدم ا           

وفى ضوء فهم المصريين لعدم األمانة،      . بالتزويغ من الشغل، والغش فى االمتحانات، والسمسرة      

مانة هـو األكثـر     أن سلوك عدم األ   لى  ع) 3-15
المصريين ال يتعـاملوا       انتشارا فى تعامالت 

ثمة تعامالت أمينة بين      % 18.5بأمانة هذه األيام أكدت نسبة        ، وكان أكثر المؤكـدين      همفقط على 
سن     : على عدم األمانة هم    ر، وذوى التعلـيم    ، والـذكو  ) سـنة  54-35(سكان الحضر، ومتوسطى

مـن  % 68.8 نـسبة     80.7العالى بنسب   
عينة على أن قيمة األمانة قلت خالل السنوات الخمس الماضية و أكد على ذلـك سـكان الحـضر               ال

  يعنـى أن لـدى     مما، %80.4، وذوو التعليم العالى بنسبة      %70.7، والشباب بنسبة    %76.5بنسبة  
المصريين قناعة مؤكدة بأن قيمة األمانة كإحدى القيم الفاعلة والحاكمة للنزاهة تعد قيمة منخفـضة               

  .داخل المجتمع المصرى
  

  التصورات نحو وجود األمانة فى تعامالت األفراد) 14- 3(الشكل 

  .فإلى أى مدى تنتشر قيمة األمانة فى المجتمع المصرى
  

  :تصورات المصريين النتشار قيمة األمانة فى المجتمع المصرى •
ر عن مجموعة من النتائج بعضها يتعلـق بتـصورات          تكشف استجابات المصريين عبر هذا المحو     

المصريين لمدى انتشار قيمة األمانة فى المجتمع المصرى، وبعضها اآلخر يتعلق بتصوراتهم حول             
  .زيادة قيمة األمانة أو انخفاضها خالل السنوات الخمسة الماضية

(،  )14-3(وقد كشفت النتائج الموضحة بالشكلين      
عينة على أن المن  % 72.9 ففى حين أكدت     ،المصريين   

ن 
ل
أ
 ا

كما أكدت، على التوالى % 83.4،  73.3%،  75.0%،  %
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ال) 15-3(الشكل  تصورات عن زيادة األمانة خالل السنوات الخمسة الماضية

  
  

  :والفئات المهنية التى تعانى من عدم األمانة) التفاعالت(العالقات التصورات حول  •
أن ثمة ترتيب لدى المصريين لنوعيـة العالقـات التـى           ) 16-3(أوضحت النتائج المبينة بالشكل     

ائج لتوضح أن أكثر العالقات التى يشوبها انخفاض لقيمـة                تنخفض فيها قيمة األمانة، وقد جاءت النت
، ثم التفـاعالت فـى الـشارع بنـسبة          87% 6.التعامالت المالية بنسبة    : تيباألمانة هى على التر   

، فالعالقات  %30.4، ثم العالقات بين الجيران بنسبة       %56.1، فالعالقات داخل العمل بنسبة      60.8%
 وربما تكشف هذه النتيجـة      ،%16.7وأخيرا العالقات األسرية بنسبة     % 21.6بين األصدقاء بنسبة    

اتساع دوائر العالقات االجتماعية وشعور المواطن المصرى بعـدم األمانـة           عن وجود عالقة بين     
فكلما ابتعد المصرى عن فضاء األسـرة إلـى         ) التى قد تكون مرتبطة فى األساس بانخفاض الثقة       (

  . ينقصهم األمانة والعكس صحيحاآلخرينفضاء الشارع تشكل لديه إدراك أن 
  

  ت التى ينتشر فيها الخيانة وعدم األمانةالتصورات نحو أهم العالقا ) 16- 3(الشكل 
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أن ثمة ترتيب لـدى     : وفيما يتعلق بنوعية الفئات المهنية التى تتعامل بعدم األمانة، جاءت النتائج لتوضح           
 مع اآلخرين من نقص فى قيمة األمانة وقد جـاء                 

   فى
الم(
فال

المصريين لماهية الفئات المهنية التى تعانى تفاعالتهم
، فـالمهنيون   %69.4، ثـم موظفـو الحكومـة بنـسبة          %79.6تجار بنـسبة     مقدمة هذه الفئات ال    

، %31.3، ثم موظفو القطاع الخاص بنسبة       %37.0بنسبة  ) الخ..  األطباء   – والمهندسون   –حامون  
 ومعنـى هـذا أن   ،%5.6، وأخيراً الفالحون بنسبة %18.5، ثم العمال بنسبة    %27.9حرفيون بنسبة   
  .التجار وموظفو الحكومة والمهنيون: اعل مع اآلخرين بأسلوب ينقصه األمانة همأكثر ثالث فئات تتف

  

  تصورات المصريين للفئات التى ال تتعامل بأمانه ) 17-3( الشكل 

  

  :ل قيمة األمانة فى سلوك المصريينتمث 
 علـى   يهدف هذا الجزء التعرف على الكيفية التى تتمثل بها قيمة األمانة فى سلوك المصريين سواء              

مستوى التعرض لمواقف فعلية أو من خالل السلوك المفترض أن يقوم به األشخاص ليعبروا عـن                
  :وقد جاءت النتائج عبر هذا المحور لتوضح مايلى، تمثلهم لهذه القيمة

 
•

عن أن معظم عينة الدراسة لم تتعرض بالفعل إلى سلوك          ) 18-3( كشفت النتائج التى يتناولها الشكل    
من عينة الدراسة تعرضهم لموقـف تنقـصه        % 35.8سبة        ففى حين أكدت ن،ألمانةتتمثل فيه عدم ا   

وبالرغم من ذلك ما تزال     . على عدم تعرضهم لمثل هذه المواقف     % 64.2قيمة األمانة، أكدت نسبة     
  .األمانةهناك نسبة تتجاوز ثلث العينة تعرضت بالفعل لموقف أو أكثر لعدم 

  فر فيها األمانةالتعرض لمواقف ال تتوا) 18- 3( الشكل
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ة األمانـة فقـد                   أما 

تأكي

الم

تغيي

عن التصرفات المفروض القيام بها من قبل المصريين وتوضح توجهاتهم نحو قيمـ
 :جاءت النتائج لتوضح ما يلى

فى مقابـل  % 74.8نسبة (د المصريين على ضرورة الذهاب إلى الشهادة عندما يتطلب الموقف ذلك     
لى ضرورة التدخل عند رؤية أى موقف خطأ بهدف تغير هذا           ، وتأكيد المصريين أيضا ع    )%25.2نسبة  

% 31.7على ضرورة التدخل للتغيير، أشارت نـسبة        % 54.4 ففى حين أكدت نسبة      ،وقف وتصويبه 
 وفى كل األحوال فثمة اتجاه إيجـابى نحـو          ،يسكت وال يفعل شئ   % 13.2على إبالغ الشرطة، ونسبة     

  ).الشرطة (ر الخطأ سواء بنفسه أو بجهة مسئولة
  

  مدى ضرورة اإلدالء بالشهادة فى حالة طلبها) 19- 3(الشكل 
  

  
  

  تصورات المصريين فى حالة رؤية تصرف خطأ) 20- 3(الشكل 
  

  
  

يه ي س يب ق تاكس سما ة ن ه 
الشرطة        ح  8مبا ة      ، ب ب 

وقوام ذا ال ن عد   2سل
ه ة و  ب صر  من

ألصحابه   أك رد المال ثمة     ،رو النقـودإلى رد إجماع  
ص   .أل

من(             جب عل يارته ف ة فى  ى حق أن) ـة     أ إذا ما وجد سائ ظر عين الدرا ا   وجهة   يـسلم
بنسبة صاح الشنط بنسبة أو الب%.55شرة إلى قسم  ة  وانخف% 40.3ث عن ضت نس

يعبرصريين الذين قد  ف إلى ال م ة فى ه م األما وك  %..3 عن 
ا حيـث                  عد وفا صاحب األمانة ألصحابها حتى رة رد يين على ضر كما أكدت نسبة كبيرة الم

أمانـة           مما يشير  أن رة  ض% 95.8دت نسبة    على  
ريين صحابه كقيمة لدى الم
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ع                 كن استخالصها من خالل قيمة األمانة حاكمة للنزاه والنت
ا وأن تم خل ما ن قي ص  المصريين لد المصرى 

لتد ل ال م  ه لت عا ث

اكمة للنزاهة عن مجموعة من     اسة الحالية للقيم الح        
تائج يمكن استخالصها

متغير الريف •
ر  ع  ل  ي على الرغم

حو غالبية مؤشرا ا لنسبيا وفقا لمحل اإلقامة حيث تسود اتجاهات أكثر سلبية ن         
م ق ف ة ـ%  م

ي ر ت ر فادوا بأن  7ف
ن        ة م اريين خ

مـن  % 28من الحضريين لمواقف فعلية لعدم األمانة، مقارنة بنـسبة          % 47الريفيين، كما تعرض    

  .من الريفيين% 86يين، مقارنة بنسبة 
وعلى مستوى قيمة العدل، ترتفع االتجاهات السلبية فى غالبية المؤشرات بين الحـضريين مقارنـة               

مـن الحـضريين أن المجتمـع       % 83بالريفيين، وتكاد تتقارب فىى بعض المؤشرات، فبينما يرى         
تقريبا مـن الحـضريين أن      % 70من الريفيين، كما يرى     % 69مصرى يسوده الظلم، يرى ذلك      ال

من الـريفيين،   % 59الظلم وعدم المساواة قد زادت خالل السنوات الخمس الماضية، مقارنة بنسبة            
من الـريفيين،   % 34من الحضريين أن الدولة ظالمة وغير عادلة، مقارنة بنسبة          % 51كذلك يرى   
     بة الريفيين والحضريين فى مؤشرين من مشرات قيمة العـدل، ويتعلقـان بـالتعرض              وتتقارب نس 

  .أو اإلحساس بالظلم، مثل التصور بأن الحق مهضوم فى المجتمع، أو التعرض للظلم بالفعل
 

ة فى المجتمـ يجة العامة التى يم تحليل كقيمة
دة               أن  ع،  ثمة اتجاه لزي نة دا المج مة األ خفاض حول ا ورات يهم ت

عالقـات                وأن أكهورهذه القيمة،  يـة وا ت الما المعام انة هى ر فيها عدم األ ى تظ مالت ا ر الت
  .التجار والمهنيون: ، وأن أكثر الفئات االجتماعية تتمثل بهم عدم األمانة هم)فى الشارع(الخارجية 

  
  : نظرة عامة لألطر الثقافية الحاكمة للنزاهة فى المجتمع المصرى-4

ستجالء الرؤية العامة لدى المصريين والمرتبطة باألطر الثقافية الحاكمة للنزاهة          نحاول عبر هذا الجزء ا    
 وهذه الرؤية   ،، والنوع والعمر والتعليم   )حضر/ ريف(فى الشارع المصرى عبر متغيرات محل اإلقامة        

العامة يمكن استشفاف بعض النتائج منها التى تمثل دليل إرشادى عند وضع أى سياسة اجتماعية تهدف                
 فإذا لم يكن لدى صناع القرار مثل هذه الرؤية الكاشفة لمجموعـة             ،لى تغيير النسق القيمى لدى األفراد     إ

التصورات واإلدراكات الموجودة لدى المجتمع المستهدف بالتغيير فلن يجد هذا الجهد وال هذه الـسياسة               
ال ومن هذا المنطلق، أسفرت الدر،نتائج المرجوة منه  

  : على النحو التالىالن
  :الريفيون أكثر ميال للنزاهة:  والحضر

تفاوتـا                  
لنزاهة      

ك  هنا أن
لحاكمة

ى، إال
ت القيم

المص عام فى المجتم هة بشك ة للنزام م الحاك  من تراجع الق

81ت            انة كشفت البيانا يمة األ ، فعلى مستوى  الحضر مقارن بالري ضريين    تقريبا  فى ن الح
%67ة           ا غير أمينة مقارنة بنسب يين حال تعامال المص 6.5ى    أ يين، وي من % من الري

ة األمان قد تراجعت خالل الس 63سبة       الحض أن قي ضية مقارنة بنـ مس الم مـن  % وات ال

 وترتفع االتجاهات السلبية لدى الريفيين عنها لدى الحضريين فـى مؤشـر واحـد مـن                 ،الريفيين
من % 22وامل أخرى حيث أفاد بذلك      مؤشرات األمانة وهو ما يتعلق بتوقف الذهاب للشهادة على ع         

 أما على صعيد قيمة االتساق فتشير البيانـات إلـى أن   ،من الريفيين% 28الحضريين مقارنة بنسبة   
من الحضريين يرون أن الناس عادة ما يقولون أشياء ويفعلون عكسها، بينما يرى ذلك مـن                % 92

 المجتمع المصرى تدينا مظهريا حيث      ، وتكاد تتقارب نسبة الذين يرون أن التدين فى        %86الريفيين  
من الحضر% 84يرى ذلك 
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المرأة المصرية أقل ميال: متغير النوع •
الـذكور لمواقـف   تفيد البيانات أن 

ت أكثر سلبية نحـو                 عدم األمانة مقار
القيم الحاكمة للنزاهة بين اإلناث عنها بين الذكور، مما يدل على انخفاض الميل للنزاهة بين اإلناث                

مانة كشفت البيانات عن تقارب نسب الذكور واإلنـاث فـى            فعلى مستوى قيمة األ    ،نة بالذكور 

% 26سبة      

تقريبا من اإلناث على أن المصريين يقولون أشياء ويفعلـون          % 90 حين أكد     
       

 ،من الـذكور  % 82ة              

من % 65ن تعكس إحساسهن بالظلم وعدم المساواة فى المجتمع المصرى، كما يرى             

  :الشباب أقل ميال للنزاهة: متغير العمر 
متغير العمر عن وجود فروق فـى إدراك        ات مؤشرات القيم الحاكمة للنزاهة وفقا ل        

نزاهة، تميل لالتجاهات السلبية بين الشباب مقارنة بكبـار العمـر، فقـد                

بب وجود اعتبارات أخرى، هى              

ن عكسها أعلى من نسبة كبار السن، بينما انخفضت نـسبة الـشباب الـذين                 

شر داخل المجتمع، وأن عدم المساواة والظلم زاد خالل          
  . الخمس سنوات األخيرة، وأن المصرى مظلوم وحقه مهضوم، وأن الدولة ظالمة

  : للنزاهة
مانة، رغم ارتفاع تعرض المرأة المصرية أكثر إدراكات لعدم األ      

نة باإلناث، وعدم االتساق، والظلم، وهو ما يشير لسيادة اتجاها

مقار
من اإلناث أن المصريين يتعـاملون      % 72.5من الذكور و  % 73غالبية مؤشرات القيمة، حيث يرى      

تقريبا من الذكور واإلناث أن األمانة قد انخفـضت خـالل الـسنوات             % 69بعدم أمانة، كما يرى     
 أخرى مقارنة بنـأشياء للشهادة على    من الذكور % 24الخمس الماضية، ويتوقف ذهاب     

من اإلناث، وترتفع فقط نسبة الذكور عن اإلناث فى التعرض لموقف عدم أمانة حيـث تبلـغ بـين                   
  %.31، بينما تصل بين اإلناث %41الذكور 

أما على مستوى قيمة االتساق، فقد مال اإلناث إلى تأكيد انخفاض قيمة االتـساق بـين المـصريين                  
الذكور، ففىمقارنة ب 

 من اإلناث أن بعـض المتـدنين يقولـون مـا          % 88من الذكور، كما أكد     % 87عكسها، أكد ذلك    
ال يفعلون والسبب فى ذلك يرجع إلى التدين المظهرى أو الشكلى مقارنة بنسب

مـن  % 78ى مستوى قيمة العدل، يكثر إدراك الظلم بين اإلناث مقارنة بالذكور، فقد أكـد               كذلك عل 
 من الذكور على سيادة وانتشار الظلم بين الناس، وهو ما يـشير لوجـود               715اإلناث مقارنة بنسبة    

تصورات لديه
 الظلم وعدم المساواة زادت بشكل واضح خالل السنوات الخمس األخيرة مقارنـة بنـسبة               اإلناث أن 

  .من الذكور% 40الدولة ظالمة مقارنة بنسبة  أن اإلناث من %42 يرى كذلك الذكور، من تقريبا 61%
 
•

كشف تحليل بيان
المصريين للقيم الحاكمة لل

أوضحت النتائج الخاصة بقيمة األمانة أن نسبة الشباب الذين يميلون إلى تأكيـد أن المـصريين ال                 
مانة فى المجتمع المصرى خالل السنوات الخمـس  يتعاملون بأمانة، ويؤكدون على انخفاض قيمة األ      

األخيرة، وأن المصريين عندما يطلبوا للشهادة ال يذهبون مباشرة بس
نسبة أعلى من نسبة كبار السن، بينما تقل نسبة الشباب الذين يفيدون بتعرضهم لموقف فعلى لعـدم                 

قد جاءت نسبة الشباب التى تؤكد على أن المصريين دائما          أما على مستوى قيمة االتساق، ف     . األمانة
مايقولون أشياء ويفعلو

 وعلى صعيد قيمة العـدل، فقـد        ،يقرون بمظهرية التدين فى المجتمع المصرى مقارنة بكبار السن        
 منتارتفعت نسبة الشباب فى تاكيد أن الظلم      
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المتعلمون أقل ميال للنزاهة: متغير التعليم •
ين تعل                 يمـا  يوضح ت

نحو تبنى تصورا سلبية حول قيم النزاهة لدى عينة الدراسة، فكلما           ) جامعى فأعلى (فوق المتوسط   

 قيمة االتساق فقد انخفضت نسبة األميين مقارنة بالمتعلمين فى مؤشر أن المـصريين               
ألميين مقارنة بالمتعلمين فى مؤشر آخر وهو                 عادة ما يقولون عكس ما يفعلون، بينما ا

المبالمتعلمين م م دة لقة ك و ة  فى  
بـ                فعل ـ ما  الخ سنو خ لم

ي م ا أل م ت ا ول هـى  ا
وهضوم        م لبالتأكيد  ل د

المتعلمين بالمقارنة بغير المتعلمين نحو تبنى تصورات سلبية نحو القيم الحاكمة للنزاهة مما يـشير               

:  
حليل بيانات مؤشرات القيم الحاكمة للنزاهة وفقا للتعليم أن ثمة اتجاه لدى المتعلم

ت
ارتفع مستوى التعليم انخفضت التصورات اإليجابية التى تؤكد على القيم الحاكمة للنزاهـة، فعلـى               

ن قيمة األمانـة    مستوى قيمة األمانة تنخفض نسبة األميين مقارنة بالمتعلمين نحو ثالثة مؤشرات م           
وهى التى تتعلق بعدم وجود أمانة فى التفاعالت اليومية، وانخفاض قيمة األمانـة خـالل الخمـس                 
سنوات األخيرة، والتعرض الفعلى لمواقف عدم أمانة، بينما ترتفع نسبة األميين مقارنة بـالمتعلمين              

  .فى مؤشر واحد فقد وهو ما يتعلق بتوقف الذهاب للشهادة على أشياء أخرى
وعلى مستوى

رتفعت نسبة ا
يين مقارنة  بينما على مستوى قيمة العدل فقد انخفضت نسبة األم        . ما يتعلق بمظرية التدين فى مصر     

صرى،                جتمع   فى ال
خ

هى تل المتع بسيا الظل من قيم العدل  ثالثة مؤشرات
الظلم، ـاص  ـى  ف  والتعرض لموق ضية، مس ال ات  الل ال ساواة  وزيادة عدم ا

ن فى وؤشر            لمتعلم قارنة ب ميين ة، بينم ارتفع نسبة ا ظلم الد و مـا      والتأكيد عل حد و
على أن المصرى مظلو وحقه  بيانات على أن ثمة مي لـدى         وتؤك. يتعلق   هذه ا

  .إلى انخفاض ميلهم للنزاهة
  

   وفقا للمتغيرات االجتماعيةمؤشرات القيم الحاكمة للنزاهة) 8-3(جدول 
 الحالة التعليمية النوع العمر اإلقامة

 
مؤشرات القيم الحاآمة 

أقل من  أمى إناث ذآور +5455-35 35- حضر ريف للنزاهة
 متوسط

أعلى من متوسط
مت وسط

 .483 75.6 76.3 64.4 72.5 73.3 66.1 75 74.4 67.280.7 عدم تعامل المصريين بأمانة
انخفاض األمانة خالل الخمس 

 80.4 72.3 72.8 58.5 68.9 68.7 63.6 69.7 70.7 63.176.5 سنوات األخيرة
يتوقف ذهاب المصريين إلى 
 26 24.4 23.3 25.4 26.2 27.721.8 19.3 16.8 27.2 33.3 الشهادة على حاجات ثانية

 األمانة

التعرض الفعلى لموقف عدم 
 46.5 44.1 31.1 26.5 31 41.4 34.3 38.7 32.6 27.647.1 أمانة

عادة ما يقول المصريين 
 94.4 93.5 92.6 80.2 89.6 87 82 89.3 90.9 85.991.8 أشياء ويفعلون عكسها

مظهرية التدين فى المجتمع التناقض
 84.4 81.6 84.3 87.7 87.8 81.6 87.1 84.2 84.4 85.883.7 المصرى

إدراك المصريين لسيادة الظلم 
     78.2 71.4  76.2 80.3 69.383 المجتمعفى 

زيادة عدم المساواة خالل 
 71.4 68.1 65.7 55.7 65.4 61.4 53.9 66.2 66.6 59.369.8 السنوات  الخمس األخيرة

إدراك المصرى لكونه مظلوم 
 41.3 51.5 49.7 52.9 48.3 51.2 42.2 51.1 52.5 50.248.9 وحقه مهضوم

 44.3 47.4 52.2 44.6 44.5 48.7 44.9 48.8 44.7 46.945.8عل للظلمتعرض المصرى بالف

 العدل

 46.2 47.2 39.1 34.3 41.7 39.9 33.4 43.3 42.5 33.650.9 إدراك المصريين لظلم الدولة
 



90 / 209  

وفى ضوء مؤشرات كل قيمة تم تكوين مؤشر مركب بعد تصحيح اإلجابات فى اتجاه واحـد، وتكـوين                  
ويوضح الجدول التالى نتيجة المؤشر المركب، والـذى        . ث الحاكمة للنزاهة  مؤشر مركب من القيم الثال    

يعرض لمقارنة متوسطات كل مؤشر وفقا للمتغيرات االجتماعية، فتبين البيانات أنه على مستوى قيمـة               
األمانة ارتفاع المتوسط فى الريف مقارنة بالحضر، وانخفاض المتوسط بين الشباب مقارنة بكبار السن،              

ض متوسط قيمة األمانة بين الذكور مقارنة باإلناث، وارتفاع المتوسـط بـين األميـين مقارنـة                 وانخفا
 أما على مستوى قيمة االتساق تؤكد البيانات، انخفاض متوسط القيمة بين الـريفيين مقارنـة                ،بالمتعلمين

 مقارنـة   بالحضريين، وارتفاعه بين الشباب مقارنة بكبار السن، وانخفاضه إلى حد مـا بـين الـذكور               
   ،باإلناث، وانخفاضه بين األميين مقارنة بالمتعلمين

  
  مقارنة متوسطات القيم الحاكمة للنزاهة وفقا للمتغيرات االجتماعية) 9-3(جدول 

  

    المنطقة  المستوى التعليمى  النوع   فئات العمر
أقل من   أمي  أنثي  ذآر  +55  54-35  34-18  حضر  ريف

 متوسط
مؤهل 
  متوسط

أعلي من 
  متوسط

  41.50 45.36 47.04 45.9648.2251.47 50.58 45.74 41.1946.74 51.49  األمانة
  72.62 72.53 71.71 65.50 70.52 68.85 66.19 70.16 68.5071.4671.34التناق  ض
  61.93 59.62 59.02 61.06 61.29 59.70 62.95 59.46 61.1859.6860.34  العدل

 43.61 44.15 44.78 48.0643.1445.2545.0149.1145.6046.3349.01مؤشر   النزاهة

  
أما 
وان
 متوسط المؤشر بين الريفيين مقارنة بالحضريين،           مست

وانخفض بين الشباب  مقارنة باإلناث، وارتفـع                 
  .بين األميين مقارنة بالمتعلمين

على مستوى قيمة العدل، فتؤكد البيانات ارتفاع متوسط القيمة بين الريفيين مقارنـة بالحـضريين،                
أمـا علـى   . خفاضه إلى حد ما بين الشباب، وتساوى متوسط القيمة بين المستويات التعليمية المختلفة     

م الحاكمة للنزاهة، فقد ارتفعوى المؤشر العام للقي   
مقارنة بكبار العمر، كما انخفض إلى حد ما بين الذكور
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  الفصل الرابع
  صرىاألطر الثقافية الحاكمة للشفافية فى المجتمع الم

  

  مقدمة
تؤكد الدراسة على وجود أربع قيم أساسية حاكمة للشفافية، وتفترض الدراسة أنه فى حالة تمثل هذه القيم 
وارتفاع معدالتها تعطى أرضية النتشار الشفافية فى المجتمع، وتحدد الدراسة هذه القيم األربعة فى 

  .ضوح قيمة الصدق، قيمة الثقة، قيمة الو)المشاركة والعمل الجماعى(قيمة المسئولية : اآلتى
كما تفترض الدراسة أن كل من هذه القيم ال يوجد فى الفراغ، ولكن تحددها السياقات االجتماعية 

      
 يعطى أرضية خصبة لنموها وانتشارها، أو على األقل تقديرها والمطالبة بها من 

  . قبل المواطنين
افي م ي لح اويعرض هذا الف يح ص ما ش  

ى  هذه تج  كل  والتعرف  بوصف   
. همم
  

هذه القيمة، 
هات عينة الدراسة نحوها، وتفتر الدراسة أن قيمة الوضوح واإلفصاح تتوارى فى وطبيعة اتجا
المجاالت ال

ال تظهر فى  العام إال بالقدر اليسير، بداية توضح البيانات أن  وأن فكرة الوضوح واإلفصاح 
 يميل غا

6لإلفصاح 
ل % 14هناك  خ عو من  ع صا م ا عين

ي    وط

 
 كما أن هذه القيم ال توجد فى جزر منعزلة، فكل منها له عالقة ،واالجتماعية واالقتصادية فى المجتمع

على سبيل المثال تلك المصاحبة بين . لقيم المجتمعيةبالقيم األخرى، تتأثر بها وتصاحبها فى منظومة ا
  .قيمتى الثقة والمشاركة

وتشير األدبيات الخاصة بالشفافية، كما سبق توضيحه عند معالجة مفهوم الشفافية، أن المفهوم يستخدم 
  .لمواجهة الفساد، ويشير فى الغالب إلى الشفافية فى ممارسات الدول والحكومات

تمثل السكان القيم الحاكمة للشفافية، ال يحسن شفافية الحكومات والدول وتفترض الدراسة أن 
بشكل مباشر، ولكن

ة للشف م األربعة الحاك الة الق لس كة بـصل  اول قي
لى كل

ل، ف قيمة، ككل مف
من  القيم ف مدى  قيمة، على الدراسة نحو  عينة اتجاهات يهتم 

  وسلوكياتهممارسات

   قيمة الوضوح-1
  االتجاهات نحو الوضوح •

تأتى قيمة الوضوح فى مقدمة القيم الحاكمة للشفافية، وتستعرض هذه الفقرة مدى تجلى 
ض

  .عامة بشكل كبير، وال تتجلى إال فى المجاالت الخاصة
المجال

تقريبا، بينما% 80 تفضيل عدم اإلفصاح بشكل عام بنسبة لبية عينة الدراسة يميلون إلى
   .فقط% 

رى مث موقف امل أ لى  عدمه ح  سة يتوقف ميله لإلف ة الدر من 
. عنها انات التى يعبر بيعة الب اإلفصاح 
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1شك
  م يجب يحتفظ بحاجات لنفسهمدى االعتقاد بأن الشخص يجب أن يعبر عن كل اللى عنده أ

- 4(ل   )

  
مـن  % 83.5بنـسبة     وتنخفض نسبة الذين يم

 سنة، وتنخفض   54 حتى   35بين فئة العمر    % 83، وترتفع إلى    %79الحضريين، كما تبلغ بين الشباب      
        النـوع، بينمـا تختلـف       ، وال تختلف نسبتهم تقريبـا حـسب       %76 سنة إلى    54بين من هم اكبر من      

   بـين المتعلمـين تعليمـا      % 80تقريبا، ترتفع إلى    % 76وفقا للمستوى التعليمى، حيث تبلغ بين األميين        
بين المتعلمين تعليمـا  % 85بين المتعلمين تعليما ثانويا، وترتفع إلى       % 83أقل من ثانوى، ثم ترتفع إلى       

  .أعلى من ثانوى
  )1-4(جدول 

  بأن الشخص يجب أن يعبر عن كل اللى عنده أم يجب يحتفظ بحاجات لنفسه وفقا للمتغيرات االجتماعيةمدى االعتقاد 
 الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

  

مقارنـة % 78يلون لعدم اإلفصاح بين الـريفيين إلـى            

   
أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف

 متوسط
متوس
 ط

اعلي من 
 متوسط

 4.9 4.8 4.8 8 5.1 7.2 7.4 5.4 6  5.2  6.6 يعبر عن آل اللى عنده
 84.8 83 80.775.680.1 79.5 76  83.2 79.1 83.5 77.7 يحتفظ بحاجات لنفسه

 12.210.3 14.316.415.1 16.613.4 11.4 14.9 11.3 15.7 االتنين معا
 100 100 100 100 100 100 100 100 00100 1 100 المجموع

  

مة البيانات التى يفضل غالبية بأسرار األسرة فى مقد
أن األسرة عند عينة الد  يشير إلى استخالص مؤ

% 93.4المصريون بنسبة وتأتى البيانات المتعلقة 
راسة فى عالقتها بالبيانات  د عدم اإلفصاح عنها، بشكل
ل الثقب األسود تمتص وال تفصح، أو أن عالقة األسر بالبيانات فى اتجاه واحد هو دائما لداخل 

  .تقريبا البيانات المتعلقة بالصداقة% 14

اه 
مث

ى البيانات المتعلقة بأسرار العمل فى المرتبة الثانية من البيانات التى يفضل األسرة، وبفارق كبير تأت
تقريبا، وتحتل البيانات المتعلقة بالمدخرات واألموال المرتبة % 33المصريون عدم اإلفصاح عنها لدى 

بة تقريبا من عينة الدراسة، وتأتى فى المرتبة الرابعة بنس% 17الثالثة فى تفضيل عدم اإلفصاح عند 



  الحاجات اللى المفروض الواحد يحتفظ بيها لنفسه) 2- 4(شكل 

  
  
•

فقط يميلون لإلفصاح، وهو ما 
انب النقص والعيوب فى الشخصية  يشير بشكل أو آخر عن عدم الث

لدراسة أن عدم اإلفصاح والمكاشفة فى مواقف ضد مصلحة الش  
  .يكون اضطراريا أحيانا، تفرضه ظروف الحياة

  
  ى الموافقة على بعض مظاهر اإلفصاحمد) 3- 4(شكل 

  ممارسة الوضوح واإلفصاح 
من عينة الدراسة عدم اإلفصاح % 72وفى تأكيد التجاهات الغموض وتفضيل عدم اإلفصاح، يفضل 

ط يميلون لإلفصاح، فلدى المصريين تقريبا فق% 28عن المكسب والخسارة بشكل عام فى مقابل 
الكثير من التفسيرات الثقافية التى تميل لتفضيل الغموض فى المسائل المتعلقة بالمال، وخاصة فى 

 المتعلقةمن عينة الدراسة تقريبا عدم اإلفصاح عن الجوانب % 78حالة الربح والمكسب، كما يفضل 
تقريبا % 22بكشف الذات، وذكر العيوب أمام اآلخرين فى مقابل 

قة باآلخرين، أو استغاللهم لجو
ا% 77 كما يؤكد ،خص من عينة
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  مدى الموافقة على بعض مظاهر اإلفصاح وفقا للمتغيرات االجتماعية) 2-4(جدول 
    الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

اعلي من  -18  حضر ريف
34 

35-
54 

أقل من  أمي أنثي ذآر +55
 متوسط

 متوسط
 متوسط

مدى تفضيل أن يتحدث 
 عن مكسبه وخسارتهالشخص 

30.4 5.4 28.2 24.7 29.8 29.3 2 26.6 28.7 30.4  29.3 27.4

مدى الموافقه على ذآر العيوب 
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الشخ صية أمام اآلخرين
19.5 24.8 24.6 20 .319.1 25. 518.4 15.2 18.3 27. 12 9.6

 االضطرار أحيانا لعدم 
 ر آل ما لدي الشخص

77.7 75.7 8.6 مدى
إظها

7 77.6 .276. 80.2  72.677 5 72.378.5 79.9 

  

با بن راس س  مكاشفة، يف مصارحة % 2و
وا تفضي عكس

  الميل للمصارحة

2سبة  ة تقري عينة الد ضل خم عند نفس المستوى من اإلفصاح وال
ل الغم  .ضإلى % 78آلخرين بكافة شئونه، بينما يميل   ذلك و

  
مدى ) 4- 4(شكل 

  
  

% 20، بينما تنخفض بين الحضريين إلى %23ى وترتفع نسبة الذين يميلون للمصارحة بين الريفيين إل
 حتى 35تقريبا، وتنخفض بين فئة العمر % 23لغ بين الشباب تقريبا، وتتباين وافقا لفئات العمر حيث تب

   

 تعليما أعلى من المتعلمينبين المتعلمين تعليما ثانويا، بينما تبلغ بين 
  .طفق% 19ثانوى 

 الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

% 27 سنة، كما ترتفع بين الذكور إلى 54بين من هم أكبر من % 23، ثم ترتفع إلى 205 سنة إلى 54
 ارتفاعقريبا، وتنخفض نسبة الذين يميلون للمصارحة مع ت% 17تقريبا بينما تبلغ بين اإلناث 

بين المتعلمين تعليما أقل % 21.5تقريبا، تنخفض إلى % 24المستوى التعليمى فبينما تبلغ بين األميين 
% 21.1من ثانوى، وتنخفض إلى 

  مدى الميل للمصارحة وفقا للمتغيرات االجتماعية) 3-4(جدول 
  

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

يصارح الناس 
 بكل حاجة

22.7 20.4 22.9 19.9 23 26.6 17.4 23.7 21.5 21.1 18.8 
 81.2 78.9 78.5 76.3 82.6 73.4 77 80.1 77.1 79.6 77.3 يداري

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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من عينة الدراسة اإلفصاح للزوجة فقط عند التعرض ألزمة % 52وحتى على مستوى األسرة، يفضل 
قط من عينة الدراسة، وعلى عكس ذلك ف% 30أو مشكلة، بينما تتسع دائرة اإلفصاح لتشمل األبناء لدى 

  .تقريبا من عينة الدراسة عدم اإلفصاح بشكل كامل ألى فرد من أفراد األسرة% 18يفضل 
  

  مدى المصارحة على مستوى األسرة فى حالة مشكلة أو أزمة خاصة) 5- 4(شكل 

  
  

  رات االجتماعيةمدى مصارحة مستوى األسرة فى حالة مشكلة أو أزمة خاصة وفقا للمتغي) 4-4(جدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 54 57.6 53.5 46.7 57.4 46 39.4 52.6 58.9 53.1 51.3 يحكى للزوجة فقط
 25.7 27.7 28.8 34.3 29.4 30.7 41 30.8 22.8 27.6 31.7 يحكى للزوجة واألبناء
 20.3 14.7 17.6 19 13.2 23.3 19.6 16.7 18.4 19.3 17 يحتفظ بالمشكلة لنفسه

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  

وعلى الرغم من تفضيل عدم اإلفصاح بشكل عام لدى عينة الدراسة، إال أن هذا التفضيل يتراجع فى 
الحكومية للبيانات، ففى حالة طلبة الجهات الحكومية لبيانات عن األسرة أفادت حالة طلب الجهات 

وجود حالة من % 94البيانات أن  من عينة الدراسة سوف يدلون ببيانات كاملة، وهو ما يؤكد عل

حكومية لبيانات  ن عينة فتش
  .طاء بيانات منقوصة أو خاطئة أو رفض اإلدالء بهاإلع% 13الدراسة ببيانات كاملة، بينما يفضل 

ى 
التناقض بين تفضيل اإلفصاح وتفضيل الغموض فى البيانات المتعلقة باألسرة، حالة من اإلفصاح 

يتراجع عدم اإلفصاح عن البيانات المتعلقة كما  ، حالة طلب الجهات الحكومية للبيانات فىاإلجباري
  .باألسرة مقارنة بالبيانات المتعلقة بالوضع المالى

م% 87عن المكسب سوف يدلى  ير البيانات أنه فى حالة طلب الجهات ال
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المـالى           هذهفى             عـن الـسرية المتعلقـة ببيانـات         أولويـة  الحالة تكتسب السرية المتعلقـة 
  .خاصة باألسرة

  كيفية التصرف فى حالة طلب بيانات لجهة حكومية) 6- 4(شكل 

بالوضـع 

  
ميل العمل فى حالة إفشائه ألسرار العمل، بينما إلى نصح ز% 73يل غالبية عينة الدراسة بنسبة 

  .إبالغ الرؤساء% 19ضل 
  

  التصرف فى حالة إفشاء زميل ألسرار العمل) 7- 4(شكل 

  

ويم
يف

  
  

 بنسبة وتشير ا
ئات الع  ارب تقر ث حيث تبلغ فى الر رتفع بين الذكور مر، 

إل1بين الذكور  ب وفقا 1تق ال ن يفضلون  سبة تر
ل إلىال المس  مين ت بين  تق

ط0س ر  

فى الحضر مقارنة% 21لبيانات إلى ارتفاع نسبة الذين يفضلون إبالغ الرؤساء إلى 
يبا وفقا لف17% كما ت مقارنة باإلنايف، كما تتق

7ناث % 2 ينما تظل بين ا رؤساء ، و%ريبا،  إبالغ  تفع ن الذي
غ بين األميين  حيث تب توى التعليمى % 24 تق% 15رتفاع صل  المتعلريبا، و ريبا 

ى ل إل طا، وتق أعلى من متوستق% 2تعليما متو المتعلمين تعليما   .يبا بين
  



  التصرف فى حالة إفشاء زميل ألسرار العمل وفقا للمتغيرات االجتماعية) 5-4(جدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 20.3 23.6 19.9 14.9 17 21.4 19.4 19.4 18.5 21.3 17.4 رؤساءأبلغ ال
 73.6 67.7 73.4 75.2 74.4 70.7 71 74.4 71.8 69.6 74.8 أنصحه

 6.1 8.7 6.7 9.8 8.6 7.9 9.7 6.3 9.7 9 7.8 ال أفعل شيئا
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

  أسباب الغموض وعدم اإلفصاح •
ألسباب الدافعة لتفضيل الغموض بشكل عام ويأتى فى مقدمة هذه األسباب ويعدد المصريون ا

يتعلق النتائج المترتبة على إفصاح %57الخوف بنسبة  ، وقد
ند  من عينة الدراسة، % 35البيانات، ويرجع عدم اإلف

من عينة الدراسة إلى أن عدم اإلفصاح يرجع لعدم الثقة باآلخرين، وهناك خمس % 29يشير بينما 
يفسرون عدم اإلفصاح على أنه عادة، فالطبيعى هو عدم اإلفصاح % 20عينة الدراسة تقريبا بنسبة 

واالستثناء هو اإلفصاح من وجهة نظرهم، وهناك أسباب أخرى لعدم اإلفصاح تنتشر لدى فئة قليلة 
  .فقط% 8 عينة الدراسة منها أسباب ثقافية كالغيرة والحسد لدى من

  

  أسباب عدم اإلفصاح) 8- 4(شكل 

  بالخوف فى هذا السياق، الخوف من
صاح إلى الحفاظ على المصلحة الشخصية ع

  
  

% 38تراضية، أفادت البيانات أن  اإلفصاح والوضوح فى بعض المواقف االفبممارسةوفيما يتعلق 

لمالى عن األسرة بينما يقبل 
ها يتعلق بأوضاع فى العمل إلى % 10بذلك  تقريبا من عينة ال

 من عينة الدراسة يرفضون موقف% 95ميل عينة الدراسة إلى تفضيل اإلفصاح بشكل  فهناك 
يرفضون موقف رئيس العمل % 98رؤساء العمل الذين ال يضعون مواصفات دقيق للوظائف، و

يعانى منها   ال 
الالمجتمع المصرى،  البي  ى  ظ ف

أيضا ال يفصحون عن % 38تقريبا من عينة الدراسة يفصحون عن أخطائهم ألسرهم مقابل 
من عينة الدراسة إلى رفض إخفاء وضعهم ا% 79ئهم، كما يشير أخطا

دراسة، بينما تشير المواقف التالية وكل
عام،
ة

يعلن عن الوظائف الشاغرة، وربما يرجع هذا الرفض ألزمة البطالة التى  الذى
عن زم  .ئهيرفضو% 96و انات يخفى  ف الذ ن موق المو
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ف   ا
موافق را

ضى بع) 6-4(جدول   المواقفلتصرف 
 ق جدا موافمحايد فضرافض  جدا 
. أخطائى 6.5 2سرتى كل  721. 23.51 15.3 2.9  أحكى أل

ل ى  5.98 53. أخفى  من أموا عن أسرت ما لدى  .3 11.1 .19 9.9 المفروض
 0.3 0.8 3.7 17.5 77.6 .رئيس عمل ال يضع مواصفات دقيقة للوظائف

 0 0.3 1.4 14.8  83.5 .ةرئيس عمل ال يعلن عن الوظائف الشاغر
اللى بيطلبوها زمالؤه المعلومات 2.8 14.3 81.4   0.5 0.9  موظف بيدارى عن

 
  ن لوضوح المسئولين الحكوميينرؤية المصريي •

     
  الحكوميين المسئولينتقريبا أن % 41ثون بصراحة، كما يرى  يتحد

  ن كل حاجة9- 4(شكل 

من عينة الدراسة % 43 والحكوميين والدولة، يرى المسئولينأما عن رؤية عينة الدراسة لشفافية 
 الحكوميين الالمسئولينأن 

 الحكوميين بعيدين تمام المسئولينمن عينة الدراسة أن % 15.5يتحدثون أحيانا بصراحة، بينما يرى 
 ويشير ذلك إلى عدم ثقة عينة الدراسة فى تصريحات ،عن الصراحة فى أحاديثهم وتصريحاتهم

  . الحكوميينالمسئولين
  

التصور حول مدى ميل المسئولين فى الدولة للتحدث بصراحة ع) 

  
وتشير البيانات إلى أن المعلومات االقتصادية من أكثر البيانات التى تخفيها الحكومة وال تتحدث عنها 

ا من عينة بصراحة 
ه ا الدراسة أن الح 

ث  كو في ث ك  م
سة % 33ي عينة ى  ذل نات  هذه ا خ الح ة الدراسة م

ن خ ح ن األو السياسيةتق بة ت
  .عينة الدراسة أن الحكومة تخفيها

  

  

تقريب% 45تقريبا، يلى ذلك البيانات المتعلقة بالفساد حيث يرى % 52كافية بنسبة 
فة بشأن  .ا غير شف كومة

مة، حي ها الح ة بين البيانات التى تخ فى المرتبة الثال وارث ات وال وتأتى البيانات المتعلقة باألز
ربع  الدرارى  ك ير جانب  ، إلى لبيا فى  كومة ت ن عين أن 

المتات  فى البيا كومة ت ضاعريبا أن ال رى نس قليلة موهنا. علقة ب ك بيانات أخرى 



  (%)التصور حول أكتر الحاجات التى تخبيها الحكومة عن الناس ) 10- 4(شكل 

  
 تجعلهم على الرغم من عدم ثقة عينة الدراسة فى شفافية الحكومة وتعاملها مع البيانات إلى الدرجة التى

% 93أنهم يقدرون محاوالت الحكومة إلتاحة البيانات، حيث يرى  دون على إخفاء الحكومة للبيانات،
  . عينة الدراسة أن ما تقوم به الحكومة لتسهيل الحصول على البيانات يعد خطوة مفيدة

  

  (%)نات التصور حول مدى فائدة ما تقوم به الحكومة لتسهيل الحصول على البيا) 11- 4(شكل 

  

يؤك
من

  
  

رغم محاوالت الحكومة لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية عن طريق اإلنترنت، كمحاولة لتجنب التعامل 
فقط من عينة الدراسة % 21المباشر مع موظفى الحكومة، ومن ثم تقليل احتماالت دفع الرشاوى، إال ان 
 ثلثى عينة الدراسة استخراجها يفضلون استخراج وثائقهم عن طريق اإلنترنت، بينما يفضل ما يقرب من

فالتعامل . وهو ما يشير إلى بعض المعوقات الثقافية للتحول للحكومة اإللكترونية. بالتعامل المباشر
  . للمواطنيناالطمئنانالمباشر مع أجهزة الدولة قد يعطى قدرا من 

  

  مدى تفضيل طريقة استخراج وثائق الرسمية) 12- 4(شكل 
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راسة أنهم سبق لهم السمع عن مكاتب الشكاوى الحكومية، كوسيلة للتصدى من عينة الد% 41ويفيد 
من الذين سبق لهم % 69 ويؤكد ،تقريبا% 59لتجاوزات الموظفين الحكوميين، بينما لم يعرف بها 

  .من أهميتها% 31السمع عن هذه المكاتب أنها مهمة، بينما يقلل 
  

  التصور حول مدى أهميتها) 14-4 (شكل  السمع عن مكاتب شكاوى المواطنين) 13-4(شكل 

  

  االتجاهات نحو الصدق •
تب % 53البيانات أن وتحتل قيمة ا

يضطر فيها الشخص إلى الكذب أو عدم قول  من عينة الدراسة يؤكدون على أن هناك م
غير  لسك ر  فبين ض المت االجت

ى ذل ال غير حقيقة  فنسبة ن لعدم
تفع %6تقريبا، بنسقيقة فى الريف  حض

بين فئة العمر % 54، وتنخفض إلى %57النسبة حسب انخفاض فئة العمر فتبلغ بين الشباب هذه 
  . سنة54بين من هم أكبر من % 47، وتنخفض إلى 

  

   قيمة الصدق-2

هناك لصدق مر ة هامة بين القيم الحاكمة للشفافية، بداية تشير  إلى
واقف 

ن ومتف هذه النسبة وفقا لبع وتختل،الحقيقة منطقة ا ما تؤث ماعية،  غيرات
فإن مت النوع  يؤثر ف ،ك العمر والتعليم فى نسبة الذين يضطرو قول ال

0بة % 48الذين يضطرون لعدم قول الح ر، وترفى ال  مقارنة

 سنة54 حتى 35
  

  مدى وجود مواقف يضطر الشخص فيها لعدم قول الحقيقة) 15- 4(شكل 
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 يضطرون لعدم قول الحقيقة بارتفاع ويظهر تأثير الحالة التعليمية أن ارتباط ارتفاع نسبة الذين
تقريبا بين المتعلمين تعليما أقل من % 58، ترتفع إلى %41المستوى التعليمى حيث تبلغ بين األميين 

بين المتعلمين تعليما % 65بين الحاصلين على تعليم ثانوى، ثم ترتفع إلى % 60ثانوى، وترتفع إلى 
  .أعلى من ثانوى

  
   تضطر الشخص فيها لعدم قول الحقيقة وفقا للمتغيرات االجتماعيةمدى وجود مواقف) 7-4(جدول 

   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة
 أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف

 متوسط
اعلي من متوسط

 متوسط
5 9.865 57.7 40.9 52.4 54.3 46.8 53.7 60.456.7 48.2 نعم
74 0.235 42.3 59.1 47.6 .45 53.2 46.3 39.643.3 51.8 ال

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10المجموع
  

تجنب المشاكل على قول  بنسبة كبي با لعدم ق ويرجع أ
بهمن العينة، فى إشارة إلى الصدق قد  م% 76الحقيقة، حيث أكد ذلك   ،شكالت لل

غم 35و ساب نت ب ل ع  ق و
ذب  فض ن، ن بب  ذ ر قي  ق تب

   ، أو سعيا لألمان إليه كوسيلة لتجنب المشاكليلجئونفى حد ذاته، ولكنهم 

رة إلى  التى قد تترتب ول الحقيقة  ب االضطرار س
ناطق يترتب عليه

قة، ورمن ال% يؤكد  يجة ال ما يؤكد على ال خوف،  إلى ا ة يرج ل الحقي عينة أن عدم ق
ان الك أن هذا السببا ال ير ين، إال ين الس اسة به غالبية عينة الد قة عند ول الح رير عدم 

ود وازع دينى فتبلغ ـدم قول الحقيقة يرجع ألسباب سلبية مثل عدم وجـأما من يشيرون إلى أن ع
ام اآلخرين، ـ والتباهى أمالمظهريةد يرجع إلى ـأن عدم قول الحقيقة ق% 4فقط، ويرى % 16نسبتهم 

  .وهو أيضا سبب سلبى
  

  أسباب االضطرار لعدم قول الحقيقة) 16- 4(شكل 

  
  

تقريبا بنوع من الكذب مع اآلخرين، ويشير ذلك إلى مدى انتشار الكذب وتراجع  
  .الصدق فى حياة المصريين

فقط من عينة الدراسة أكدوا على أنهم يتعاملون بصدق مع اآلخرين، % 16وتشير البيانات إلى وجود 
%71بينما يتعامل 
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نسبة  مع ارتفاع المستوى وال تختلف تقريبا 
التعليمى إلى 

  

  طريقة التعامل مع اآلخرين) 17- 4(شكل 

فى % 67تقريبا، مقارنة بنسبة % 77 وترتفع نسبة من يتعاملون بنوع من الكذب فى الحضر إلى 
% 73 سنة 54 حتى 35، وتبلغ بين من هم فى فئة العمر %72الريف، كما ترتفع بين الشباب إلى 

   سنة،54تقريبا من من هم أكبر من % 67تقريبا، بينما تنخفض إلى 
وفقا للنوع، بينما تبلغ بين األميين   ، فإنها ترتفع%64هذه ال

  .فى المستويات التعليمية األعلى% 76و% 75راوح بين 
 

ما يت

  

ج  تغ وف تع ط
ة ميةلط حال

  
يرات اال  تماعية) 8-4(جدول قا للم امل مع اآلخرين  ريقة ال
قة اإلقام ة التعلي النوعفئات ا عمر من   ال

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

بنوع 14.4 14.1 15.1 18.6 15.5 16.7 19.4 15.4 14.8 10.8 19.8  من الصدق
بنوع 76.3 75 76.3 64.2 71 71.8 66.6 73.3 72 77.4 67  من الكذب

ال أع 9.3 10.8 8.7 17.2 13.5 11.6 14.1 11.3 13.2 11.8 13.2 رف

الم 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جموع
  

ويؤ
  .الل نفس الفترة المرجعية

ترت
71
 سنة، وتنخفض إلى 54 حتى 35بين فئة العمر % 76ض إلى كما

ن  بين كبار % 69أقل
تفع بارتفاع المستوى التعليمى، ركور واإلناث، بينما تذه النسبة بين الذبدو فروقا جوهرية فى هتوال 
بين المتعلمين تعليما أقل من جامعى، وتبلغ بين % 79تقريبا، ترتفع إلى % 68لغ بين األميين فتب

  %.84المتعلمين تعليما أعلى من متوسط 
  

  

تقريبا من عينة الدراسة يفيدون بزيادة الكذب خالل الخمس سنوات السابقة، وترى % 76كد ذلك أن 
أنه قد انخفض خ% 6.5نسبة قليلة جدا تصل إلى 

مقارنة بحوالى % 83 من الحضريين إلى فع نسبة الذين يقرون بزيادة الكذب بين عينة الدراسة
  .فى الريف% 

، تنخف%80 ترتفع بين الشباب إلى 
  .السن م
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  مدى زيادة الكذب خالل السنوات الخمس الماضية) 18- 4(شكل 

  
  

م9 تغير وفقا اذب السنوات 
عق ا

ات االجتمدى ) -4(جدول  الخمس الماضية  للم   عيةزيادة الك خالل
لحالة الت ليمية النوعفئا ت العمرمنطقة اإل امة   

أأ نثي ذآر +55 54-53 34-81 حضر ريف
مت

ت
متو

مأقل من  مي
 وسط

اعلي من  وسط
 سط

7724336.2.3.9 .70 زاد 82. 79. 76  69. 76. 75. 67. 79 79 83 
 3.4 6.2 7.1 8.3 6.2 7 6.7 7.1 5.9 2.9 9.2 قل

 12.7 14.5 13.8 24.1 18.5 16.8 24 16.9 14.9 14.4 20.1 زي ماهو
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

ويرجع المصريون زيادة الكذب إلى مجموعة من األسباب يأتى فى مقدمتها غلبة المصالح الشخصية 
ب إلى زيادة الكذ% 37، ويرجع %41.5تقريبا من العينة، وفقدان الوازع الدينى لدى % 46عند 

  .زيادة الكذب بانعدام الثقة فى اآلخرين% 28انعدام األخالق، ويفسر 
  

  (%)أسباب زيادة الكذب ) 19- 4(كل ش

  
  
 



104 / 209  

•
ثى عينة الدراسة على أن الصدق يسبب مشكالت أو يكون 

إلى ضارا أحيانا، وتبلغ هذه النسبة بين الحضر ، %63بينما تنخفض بين الريفيين إلى % 72يين
 سنة، 54 حتى 35 وترتفع بين الشبا

ويظهر تأثير النوع فى الرؤية لمدى إحداث . نة54بين من هم أكبر من % 59وتنخفض إلى 

ن المتعلمين 
  .تعليما أعلى من ثانوى

  :المشكالت المترتبة على الصدق 
من عينة الدراسة، أى ثل% 67يؤكد 

 
بين فئة العمر% 66.5، بينما تنخفض إلى %72ب إلى 

 س
تقريبا بينما تبلغ بين الذكور % 70لى الصدق لمشكالت حيث ترتفع نسبة من يرى ذلك بين اإلناث إ

تقريبا، تنخفض قليال بين المتعلمين تعليما أقل من ثانوى % 64، وتبلغ هذه النسبة بين األميين 64%
بي% 72بين المتعلمين تعليما ثانويا، وتبلغ % 72.5تقريبا، بينما ترتفع إلى % 59لتبلغ 

  

  دى وجود مشكالت أو أضرار مترتبة على الصدقم) 20- 4(شكل 

  
  

ترتبة على الصدق وفقا للمتغيرات االجتماعية) 10-4(جدول    مدى وجود مشكالت أو أضرار
 الة التعليميةمنطقة اإلقا

 م
الح النوع فئات العمر مة   

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 33.3 26.5 18.9 29.6 26.5 29.5 26.5 29.2 27.3 30.7 25.8 نعم
 38.6 46 39.7 34.2 43.1 34.4 32.3 37.3 44.9 41.5 37.2 أحيانا

 28.1 27.5 41.3 36.2 30.5 36 41.2 33.6 27.8 27.7 37 ال
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

، فى إشارة إلى أن %81لعالقات االجتماعية مع اآلخرين بنسبة ويأتى فى مقدمة هذه المشكالت فقدان ا
المجتمع كما تراه مفردات العينة ال يرحب بالصدق، وثانى المشكالت المترتبة على الصدق تتعلق 

من العينة، فى إشارة إلى أن مجال العمل يرحب بالكذب عند ثلث عينة % 31بمشكالت فى العمل عند 
من عينة % مشكالت المترتبة على الصدق تتعلق بالحق والحسد عند الدراسة تقريبا، وثالث ال

  .دراسة، وتلجأ هذه النسبة للكذب تجنبا ألحقاء اآلخرين
  

  

15
ال



  المشكالت التى يسببها الصدق) 21- 4(شكل 

  
  

ورغم رفض غالبية عينة الدراسة للكذب مهما كانت أطرافه، إال أن هناك من يتسامحون مع الكذب فى 
قبيل المسئول الحكومى الذى يكذب ليطمئن المواطنين، فقد بلغت نسبة الذين رفضوا هذا مواقف من 

موقف االبن الذى يكذب على والده خوفا من العقاب، وتنخفض % 88.6، بينما رفض %72.5الموقف 
فقط، كما تنخفض فى % 63نسبة رفض موقف الزوجة التى تكذب على زوجها لتجنب المشاكل إلى 

  %.37ف الموظف الذى يكذب حفاظا على أسرار عمله إلى حالة رفض موق
  

  رجة الموافقة على مواقف الصدقد) 11-4(جدول 
غير موافق  المواقف موافق جدا ق

 إطالقا
مواف  محايد غير موافق

طمن الناس ع .1 4. مسئول حكومى ممكن لشان ي  42 14.30.7 55.117  يكذب 
8.  8.3 22 66.6 ابن يكذب على أبوه علشان خايف من العقاب 2.20 

ل ب  6 1 8.  جة بتكدب على زو المشاآ جها علشان تتجن  17.23.9 47.115زو
رار شغله .7 81.  ب حفاظًا  على أس 1 7.82 18 24.212موظف يكذ

  
كة قيمة المشار-3

  :ى

تقريبا، بينما تنخفض بين % 82بين الشباب إلى 

لمين 
تعليما مت

  
االتجاهات نحوالعمل الجماع •

س تتباعد مقارنة يرون أن النا% 79تكشف البيانات الميدانية عن أن غالبية عينة الدراسة بنسبة 
% 88 وترتفع نسبة الحضريين الذين يقرون بتباعد المصريين إلى ،يرون عكس ذلك% 21بنسبة 

بين الريفيين، وترتفع النسبة % 73تقريبا بنسبة 
بين من هم % 75 سنة، وتنخفض إلى 54-35بين من هم فى الفئة العمرية % 79كبار السن إلى 

% 82عنها بين اإلناث التى تصل إلى % 76 سنة، وتنخفض النسبة بين الذكور إلى 54أكبر من 
% 72تقريبا، فى حين ترتفع النسبة التى ترى بتباعد المصريين كلما ارتفع المستوى التعليمى فمن 

با بين المتعتقري% 84تقريبا بين المتعلمين تعليما أقل من متوسط، إلى % 76بين األميين، إلى 
  .بين المتعلمين تعليما أعلى من متوسط% 87.5وسطا، إلى 
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  مدى التصور حول تقارب أو تباعد المصريين من بعضهم) 22- 4(شكل 

  
  

  التصور حول مدى تقارب المصريين وفقا للمتغيرات االجتماعية) 12-4(جدول 
  يةالحالة التعليم النوع ت العمرفئا منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 12.5 15.7 24.4 27.8 18.4 24 24.7 21.4 18.4 12.4 27.2 بتقرب
 87.5 84.3 75.6 72.2 81.6 76 75.3 78.6 81.6 87.6 72.8 بتبعد

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  

ع نسبة عينة الدراسة الذين يقرون بتباعد الناس، يفضل غالبية عينة الدراسة بنسبة لرغم من ارتفاوعلى ا
عنها بين الحضريين، كما ترتفع ،العمل فى فريق% 76.4  وترتفع

اث، كما ترتفع نسبة أيضا ارتفاعا طفيفا مع التقدم فى العمر، وتزيد قليال بين الذكور عنها بين اإلن
بين المتعلمين % 84بين األميين إلى % 72تفضيل العمل فى فريق مع ارتفاع المستوى التعليمى، فمن 

  .تعليما أعلى من متوسط
  مدى تفضيل العمل فى فريق) 23- 4(شكل 

 هذه النسبة بشكل طفيف بين الريفيين 
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 الحالة التعليمية وع
  تفضيل العمل فى فريق عمل وفقا للمتغيرات االجتماعية) 13-4(جدول 

الن رفئات العم منطقة اإلقامة   

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

4. 21.1 26 28.3 24.9 22.2 23.5 22.3 25.2 26.8 21.4 16 لوحده
6. 778.9. 75.1 7 76.5 .77 73.2فر 78.6 يق  83 74 77.871 74.8مع 
000000المج موع 10 100 100 10 10 10 10 100 100 10 100 

  

إ ى لع ب ا فرتف قا
ري% 

إل و ا ك ىكما تر إل ض  % ا

54لى  مل ف فريق  ق لهم ا لذين س ع نسبة  ى الحضر إلى تقريب% وت ارنة بنسبة م% 56، تزيد 
فى ال  .ف52

75ى  لذكور  ظ بين ل ملح 35 ، بينم%تفع بش ناث إل وترتفع مع  تنخف بين ا تقريبا،
بين المتعلمين تعليما أقل من متوسط، إلى % 52 إلى بين األميين،% 40ارتفاع المستوى التعليمى من 

  .بين المتعلمين تعليما أعلى من متوسط% 74بين المتعلمين تعليما متوسطا، إلى % 59
  

  سبق خبرة العمل مع فريق عمل وفقا للمتغيرات االجتماعية) 14-4(جدول 
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي  متوسط
متوس

من 
 ط

 73.8 59.4 51.6 39.8 34.9 75.1 52.3 56.4 51.5 56.1 51.9 نعم
9 26.2 40.6 48.4 60.2 65.1 .24 47.7 43.6 48.5 43.9 48.1 ال

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  

ل داخل فريق كانت ويؤكد غالبية من 
  %.92وترتفع نسبة نجاح العمل فى فريق ب أصحاب التعليم األعلى من متوسط إلى . تجربة ناجحة

  

قا للمتغيرات االجت) 15- ة العمل فى ف مدى 
قا لت وعتم

أن تجربتهم فى العم% .87لعمل فى فريق بنسبة سبق لهم ا 5
ين

ريق وف  ماعية4(جدول  نجاح تجرب
الحالة ا عليميةالنفئا  العمرنطقة اإل مة  

أنثذآر183555
ت

أقل من  أمي ي  + 54- 34- حضر ريف
م وسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

8 88 ناجحة .9......7 85 884 290 886 886 89 887 85. 83.4 92.4 
1.2.2.2.2.2.36. 11 فاشلة 14 15 9.8 13 13 11 12 14 16. 7.6 

000000000 10 المجموع 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 
  

 وترتفع نسبة من يرون أن كل مسئول يعمل ،متفق عليهاة 
نما تنخفض هذه النسبة من بمفرده بين الحضريين إ

  .بين كبار السن% 61بين الشباب إلى % 71

  رؤية المصريين للمسئولين الحكوميين كفريق •
% 31.3وفى إشارة إلى نقد طريقة عمل المسئولين الحكوميين، يرى ثلث عينة الدراسة تقريبا بنسبة 

أن كل مسئول يعمل بمفرده، وال يشكلون % 68.7أن هؤالء المسئولين يعملون كفريق، بينما يرى 
فى نظرهم فريق عمل يهدف لتحقيق نتيج

بين الريفيين، بي% 64مقارنة بنسبة % 75لى 
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ميين بين الذكور، وتبلغ هذه النسبة بين األ% 66.6، مقارنة بنسبة %70.5وترتفع بين اإلناث إلى 
بين % 74تقريبا بين المتعلمين تعليما أقل من متوسط، وتصل إلى % 70، ترتفع إلى %64إلى 

  .المتعلمين تعليما أعلى من متوسط
  

  التصور حول مدى عمل المسئولين كفريق واحد) 24- 4(شكل 

  
  

  ماعيةالتصور حول مدى عمل المسئولين فى الدولة كفريق واحد وفقا للمتغيرات االجت) 16-4(جدول 
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

بيشت 26.4 28.6 30.1 36.3 29.5 33.4 39.2 29.5 28.8 25.1 35.8 غلوا يد واحدة
آل وا 73.6 71.4 69.9 63.7 70.5 66.6 60.8 70.5 71.2 74.9 64.2 حد لنفسه

ا 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 لمجموع
  

من عينة الدراسة % 70 فى حالة ال بالحقوق، حيث يفضل 
   وتتقارب،بة بالحق بمفردهمالمطالبة بالحقوق مع آخرين

ن الريفيين والحضريين، كما تتقارب بين الفئات نسبة الذين يفضل ون المطالبة بالحقوق مع آخرين
لكل منهما على  العمرية المختلفة،

ى من ، التوالى اع المستو علمين تعليما 74 األميين إلى 64رت
على من متوسأ
  

ر ح ق ف ط
ل قا

مطالبة ويقدر المصريون العمل كفريق
المطال% 14 لهم نفس الحق، بينما يفضل 

 بي
%72.2،و%67.4 وتتفوت قليال بين الذكور واإلناث حيث تبلغ 

ى التعليم فع مع ارتف بين المت% بين% كما ت
  .ط

ات االجت  ماعيةال) 17-4(جدول  كومة وفقا للمتغي ضلة للمطالبة بح لدى ال ريقة الم
الحالة ا تعليميةالنوع فئات العمرمنطقة اإل مة  

أذ35-18حر يف
مت

ا  مت أقل من  مي أنثي آر +55 54- 34 ضر
 وسط

علي منوسط
 متوسط

58917157لو حده 14. 13. 11. 16. 14.  16. 12. 17. 15.4 10.3 11.7 
 74.3 73.7 72.8 64 72.2 67.4 68.4 69.6 71.2 68.7 70.9 مع آخرين

حسب 
 الظروف

14.6 17.5 16.9 14.3 16.8 16.5 15.3 18.3 11.9 16.1 13.9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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  :صريين
عية والسياسية للمصريين،         تشير البيانات الخاص   ة

مع التأكيد على ارتفاع اتجاهاتهم االيجابيه نحو المشاركة بشكل عام، حيث تشير البيانـات إلـى أن                 
       من عينة الدراسة على استعداد للمشاركة فى مواجهـة أو حـل مـشكلة غيـر شخـصية،                  % 82

   ،%17.8المشاركة عدم  بينما يفضل
  

  مدى االستعداد للمشاركة فى حل مشكلة فى الشارع) 25- 4(شكل 

 
قياس المشاركة لدى الم •

 بالمشاركة إلى انخفاض معدالت المشاركة االجتما

  
  

ي بين ش د ي نفع ا ـ9ا
ك ا إ ة   ض ـ ن ت ه ل أ

 

ن إلى           اركة  الريفي اد للم هم استع لذين لد ـسبة      تق% 85وترت نسبة رنـة ب ين  ب% 7ريبا، مق
79لى        لشباب ما تنخفض بين ريين،  ين        %85ة بنسبمقار% الح فـع ب م، وتر كبر من من هم

  .، وتتفاوت قليال مع تفاوت  المستوى التعليمى%76بينما تبلغ بين اإلناث% 89كور إلى الذ
  

  مدى االستعداد للمشاركة فى حل مشكلة فى الشارع وفقا للمتغيرات االجتماعية) 18-4(جدول 
الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة  

متوسط من أقل أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  
 متوسط

84 80.6 76.2 89 82.5 85.2 78.7 78 81.4 83.9 8. 84.6 أشارك
1 18.6 16.1 16 19.4 23.8 1 17.5 14.8 21.3 21.2 15.4 ال أشارك
 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 المجموع

  
سات المجتمع المدنى تشير البيانات إلى وفى محاولة لقياس حجم المشاركة من خالل العضوية فى مؤس

، %38.3، يليها العضوية فى األندية بنسبة %56.6أن أعلى معدالت للعضوية كانت فى النقابات بنسبة 
، كما تنخفض العضوية فى الجمعيات األهلية إلى %27.4وتنخفض معدالت العضوية فى األحزاب إلى 

  %.6.4ات الدينية بنسبة فقط، وأخيرا العضوية فى الروابط والجماع% 13
  
  



  (%)معدالت عضوية منظمات المجتمع المدنى ) 26-4(جدول 

  
  

وتشير البيانات إلى أن عضوية األندية بين الحضريين تبلغ أربعة أضعاف العضوية بين الريفيين، وال 
ناث إلى تقريبا فإنها تصل بين اإل% 12تختلف باختالف الفئة العمرية، وبينما ترتفع بين الذكور إلى 

   تقريبا،% 2، وترتفع عضوية األندية بارتفاع المستوى التعليمى، ففى حين تبلغ بين األميين 6.6%

ل بين الذكور ست أضعاف 
بين % 13.4بين األميين إلى % 3مثيلتها بين اإلناث، كما ترتفع أيضا بارتفاع المستوى التعليمى من 

 ضعف العضوية بين الحاصلين على تعليم أ
ب إلى  نخفض بي ة بنسبة %7الريفيين  الفئة العمرية 20%،

بين الذكور  س7.4بنسبة وترتفع فاع أيضا ف بين  
أ4نعليم المتعلمين ي

ت  ن ع ث ي ل ف أل معي
ب ي   م   والحضريي ر ف 

ا ترتفع من % 1مقارنة بنسبة % 5ور الذك تقريبا % 7 تقريبا بين األميين إلى 15تقريبا بين اإلناث، 
  

بين المتعلمين تعليما % 24.4تقريبا بين الحاصلين على تعليم متوسط، بينما تبلغ % 10فإنها تصل إلى 
  .أعلى من متوسط

رات االجتماعية، حيث تزيد بين الريفيين عنها بين أما عضوية األحزاب فلها توزيعا مختلفا وفقا للمتغي 
الحضريين، وتنخفض بين الشباب بشكل ملحوظ عنها بين كبار السن، وتص

وتصل عضوية النقابات بين الحضريين ،على من متوسط
ن الشبا  التالية،تقريبا بين  مقارن تقريبا، وت

20إلى  توى % مقارنة %    بارت الم
ط

ع  كما ترت اإلناث،
ى من  على من متوستقر% 5 إلى  األمييبين% 1الت جل عضوية وتس، با بين  تعليما 

وال  عليميا، وعيا و مريا و قافيا و ن الفئات االجتماعية المختلفة  حوظا ب اضا م هلية انخ ات ا الج
ين  وتصل  السن، ن كبار عنها ب الشباب ا تنخفض بين ن، بين يفيين  بين ال تختل تقريبا

كم
.بين الحاصلين على تعليم أعلى من متوسط

  عضوية منظمات المجتمع المدنى وفقا للمتغيرات االجتماعية) 19-4(جدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 24.4 9.9 5.4 1.6 6.6 11.8 8.8 9.7 8.4 16.1 3.9 نادى
حزب 13.4 7.4 5.1 2.6 1.9 11.7 8.1 8.9 2.8 5.4 7.2  سياسى

 44.7 11.4 5.1 1 7.4 20 11.5 20.2 6.8 18.6 9.5 نقابة
 7.3 4.3 1.3 0.7 1.3 5 3.2 4 1.9 2.7 3.3 جمعية أهلية

 2 1.7 1.6 1 1.4 1.6 1.8 1.5 1.3 2.1 1 رابطة أو جماعة دينية
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  :االتجاهات نحو المشاركة •

حو زيادة أو انخفاض إقبال  وتوضح البيانات الميدانية 
ن يرون أن هذا اإلقبال قد  ارتفع بنسبة من يرون المصريين على المشاركة، حيث تتساوى نسبة

  .  تعليم اعلى من متوسط
  

  ات الخمس الماضية

م لدى المصريين ن عا أنه ال يوجد اتجاه
 م
  . أنه قد انخفض خالل السنوات الخمس الماضية

، وال باختالف الفئة )الريف والحضر(وال تختلف نسب من يرون بزيادة المشاركة باختالف المنطقة 
العمرية، وال باختالف النوع، بينما تسجل اختالفا باختالف المستوى التعليمى، حيث تصل هذه 

بين الحاصلين على% 46، وترتفع إلى %25ى النسبة بين األميين إل

مدى زيادة إقبال المصريين على المشاركة خالل السنو) 27- 4(شكل 

  
  

  ) 20-4(جدول 

  مدى زيادة إقبال المصريين على المشاركة خالل السنوات الخمس الماضية وفقا للمتغيرات االجتماعية
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر قامةمنطقة اإل

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 45.7 35.8 33.3 25.4 32 35.2 35.3 33.6 32.4 34.4 32.8 زاد
 30.8 33.5 34 31.6 31.1 33.7 24.7 34.2 34.6 37.3 28.7 قل

 23.5 30.8 32.7 43  37 31.1 40.1 32.2 33 28.3 38.5 زي ماهو
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

ويرجع الذين يرون انخفاض إقبال المصريين على المشاركة هذا االنخفاض إلى الضغوط االقتصادية 

57
تهم
وير

 التى تدفع المصريين لالنشغال بالشأن الخاص على حساب االنشغال بالشأن العام، حيث يشير لذلك
تقريبا انخفاض اإلقبال بفقدان الثقة بجدوى المشاركة، فى إشارة إلى % 40تقريبا، بينما يفسر % 

  .يش الدولة لمشاركة المواطنين
انخفاض إقبال المصريين على المشاركة بسبب انخفاض الوعى من جانب المواطنين، % 30جع 

  .ل الجماعىأن هذا االنخفاض سببه غياب روح العم% 17.5بينما يرى 
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 وت
ة المشاركة  واح

  .وجدواها االجتماعية

حمل غالبية هذه األسباب الدولة مسئولية تراجع إقبال المواطنين على المشاركة بينما يحمل سبب 
د المواطنين أنفسهم مسئولية انخفاض إقبالهم على المشاركة نظرا لعدم وعيهم باهمي

  أسباب انخفاض المشاركة) 28-4(جدول 

  
  

البية عينة الدراسة تقديرا كبيرا ألهمية المشاركة على مستوى المجتمع المحلى، حيث يرى ويعطى غ
.3
وتر
تقر

  .أن مشاركة المواطنين فى حل مشكالت المجتمع المحلى مفيدة، وتأتى بنتيجة إيجابية% 95
بين الحضريين، بينما ال تختلف % 92تقريبا مقارنة بنسبة % 97تفع هذ النسبة بين الريفيين إلى 

  .يبا باختالف الفئة العمرية والنوع والمستوى التعليمى
  

  مدى فائدة مشاركة الناس فى حل مشاكل منطقة سكنك وفقا للمتغيرات االجتماعية) 21-4(جدول 
   اإلجمالى الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي  متوسط
من 
 متوسط

 % العدد

9 مفيدة 97.4 92.3 94.4 95 97.2 95.6 94.9 95.8 94.9 95.2 94.6 1906 5.3
7. 95 5.4 4.8 5.1 4.2 5.1 4.4 2.8 5 5.6 7.7 2.6  4غير مفيدة
00 2001 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  1المجموع

  

فى أى أنشطة تستهدف تحسين المنطقة وال تفيدهم من عينة الدراسة ل% 78ويؤكد ذلك استعداد  لمشار
ن للمشاركة على مستوى  ،بشكل شخصى وتؤكد 

 وترتفع ،مجتمع المحلى، فى مقابل انخفاض هذا التقير للمشاركة على المستوى القومى بشكل أو بآخر
هذه
والن

  

كة 
هذه النتيجة االستخالص السابق بتقدير المصريي

ال
بين الريفيين، وال تختلف باختالف الفئة العمرية % 76 مقارنة بنسبة %79 النسبة بين الريفيين إلى 

  .بين الحاصلين على تعليم أعلى من متوسط% 83بين األميين إلى % 71وع، بينما ترتفع من 

  



  

  مدى االستعداد للمشاركة فى مشروع لخدمة المنطقة) 29- 4(شكل 

  
  

  لخدمة المنطقة وفقا للمتغيرات االجتماعيةمدى االستعداد للمشاركة فى مشروع ) 22-4(جدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 83.1 81.6 82.7 71.2 74.6 82.1 77.2 79.4 77.2 76.5 79.2 أشارك
  4.9 4.4 7.7 9.6 8 7.45.9 7 6.8 6.4 7.4 ال أشارك

 12حسب الظر 13.9 9.6 19.3 17.4 12 15.4 13.6 16 17 13.4 وف
 100 100 10 100 1001 100 100 100 0100 00100  المجموع

  

مع % 75كما تشير البيانات إلى أن  على مستوى من عينة الدراسة تقريبا يؤكدون أن األ
ع  ع يساع ى، ال وى ا ا ا ب

ك م  ب
  

  درجة مساعدة سكان المنطقة لبعضهم) 30- 4(شكل 

هالى  المجت
لك سبذ ضا، وقد يكون ضهم ب دون ب ركة على المست المحلمحلى  م بالمش ا رئيسي لالهتم
.ل عام ة للمشاركة بش يئة داع   حيث يخلق
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% 13ضرورة مشاركة المواطنين فى االنتخابات، مقابل % 80.5 الدراسة بنسبة 
ة، وهذه نتيجة إيجابية على عكس أدبيات  فقط يرون أن المشاركة فى االنتخابات

من المقيدين % 4السلوك التص
ب ال،بجداول  مجموعة  رد  جابي تى ة

وق  أجرتها أن الل الدولة وفى مقدمتها احتيار رئيس الجمهورية باالنتخاب، مما يشي
وك  ا    و ص تم نا خاب 

ة  ت ب م ف ر و ذي بين  ن
 

  ة المشاركة االنتخابية

  :رؤية المصريين للمشاركة االنتخابية •
يرى غالبية عينة

 غير ضروري
0ويتى فى االنتخابات فى مصر، والتى ال تتجاوز فى أفضل أحوالها 

لسياسية ااالنتخا
جوء لصند

حات ال اإلص
ر إلى 

فعل ل ة ك  وربما تأتى هذه النتيج اإلي

إلى سل نحو ضرورة االنتخاب االتجاه ل هذ ريين، وقد يتح ام الم ل اه سوف ي االنت
، بعيدة عد فتر ليست بات خاتصويتى ى االن شاركة ورة ال ن بض ن يقر سبة ال وترتفع

بين الريفيين، وال تتباين هذه النسبة باختالف الفئة العمرية % 71مقارنة بنسبة% 87.5الريفيين إلى 
  .والنوع والمستوى التعليمى

  

مدى ضرور) 31- 4(شكل 

  
  

  مدى ضرورة المشاركة االنتخابية وفقا للمتغيرات االجتماعية) 23-4(جدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 80.2 81.4 81.7 79.4 79.8 81.2 80.4 81.3 79.6 70.7 87.5 ضرورية
 18.3 12.6 12.8 10.2 11.6 14.3 10.4 12.9 14.4 21.5 6.6 غير ضرورية

 1.5 6 5.4 10.4 8.5 4.5 9.2 5.9 6 7.7 5.9 ال أعرف
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

من عينة الدراسة يرون أن مشاركة المواطنين فى االنتخابات تتزايد، % 65ويدعم النتيجة السابقة أن 
نتخابات وترتفع نسبة من يرون بتزايد مشاركة الناس فى اال. فقط يرون أنها تنخفض% 19فى مقابل 

بين الحضريين، وال تختلف تقريبا باختالف الفئة العمرية % 54مقارنة بنسبة % 73بين الريفيين إلى 
بين الحاصلين والنوع حيث تظل

تو على تعليم أعلى
بين األميين إلى % 67، بينما تنخفض من %65ند مستوى  % 63 ع

 من م  .سط
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  مدى زيادة المشاركة االنتخابية للمصريين) 32- 4(شكل 

  
  

  مدى زيادة المشاركة االنتخابية للمصريين وفقا للمتغيرات االجتماعية ) 24-4(جدول 
   اإلجمالى الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

% العدداعلي  متوسطأقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
من  متوسط

 متوسط

 

64.8 1297 62.6 .264. 53.9 72.7 بتزيد 64 65.2 65.2 65.2 64.4 66.7 63.8 4
19.1 382 28.9 21.3 20.7 19.9 29.9 11.3 بتقل 18.9 18 17.6 12.6 18.6 

16.1 322 8.6 14.3 17.6 20.7 17.9 14 16.8 15 16.9 16.2 16 زي ماهي
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2001 100 المجموع

  

ك يويفسر من يرون  رئ س خاب فى صر  مشاركة
بن ح ات6د الن ر.تز   ب

س ح ضع س تخ ف وا ر

الب ري   ك

أتى فى أن هنا يسيين  ببين  ات ب يين  االنت  انخفاضا فى الم
3سبة  كومة  اقية ال 4 لدى تق% مقدمتهما عدم مص تخاب وير ا %9ى ،%53ريبا، و ينما ي

ياسية فى مصر زاب ال ف األ ببه  ابات  ى االن طنين  كة الم   .تقريبا تراجع مشا

  
3- 4(ل  نتخابات انخفا مشارضأسبا) 3شك ين فى ا ة المص

  
  



116 / 209  

االنتخابات، وهذه النتيجة لها تشير البيانات إلى أن  تصوي عينة الدراسة قد 
لعض األحزاب فإن هذه المشاركة  العديد من الدالالت، منها أ فى االعتبار انخ

س يجابية لدى عينة الدراسة نحو تأتى بشكل عشوائى وال تع التجاها ياسية، فمع ارت
للعض يشكل مطلبا مهما الستيعاب  السياسية  التصويت فى االنتخابات، ف

ل الديموقراطى داعية ط اإلصالح السيا  وثانى هذه ،هذه االتجاهات اإليجابية 
ويتى للمصريين، مما يؤكد ما الدالالت ارتفاع  لسلوك ية مقارنة بأدبيات ر حجم الخبر

صرى، وثالث الدالالت أن  سبق اإلشارة إليه من أن هناك حراكا سياسيا  

ت فى من % 51.4 سبق لهم ال
ى ية فو فاض ا نه مع اآلخذ

ت اإلبر عن رؤية  فاع ا
وية فيها والدعوة  إن دعم األحزاب 
سى ال للتحو ودفع خط
صد ا التص ة التصويت
المجتمع الم يحدث فى

االتجاهات اإليجابية نحو المشاركة االنتخابية ربما بدأت فى التحول لسلوك تصويت انتخابى قد يتزايد 
  .ى فترة مقبلة إذا استمرت خطط اإلصالح السياسى فى مجراهاف

  

  خبرة المشاركة فى أى انتخابات) 34- 4(شكل 

  
  

من عينة الدراسة يرون أنه % 86.4ويدعم االتجاهات اإليجابية لدى عينة الدراسة نحو المشاركة أن 
ع  من يرون  وترتف،تقريبا يرون عكس ذلك% 14يجب على المواطنين المشاركة، فى مقابل 

بين الحضريين وتظل عند مستوى % 79مقارنة بنسبة % 92إلى 
يترا

نسبة
بضرورة المشاركة بين الريفيين 

  .ة والنوعية والتعليمية المختلفةبين الفئات العمري% 88و% 84وح بين 
  

  مدى ضرورة المشاركة وفقا للمتغيرات االجتماعية) 25-4(جدول 
   اإلجمالى الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي  متوسط
من 
 متوسط

 % العدد

86.4 1728 83.9 86.3 85.6 88.1 86.8 85.9 88.2 85.8 85 تشارك 91.8 78.8 .9
13.6 273 16.1 13.7 14.4 11.9 14.113.2 11.8 14.2 14.1 21.2 8.2 التشارك  
0 100 100 100 100 10 100 2001 100 100 010 100 100 100 موعالمج
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  :ختلفة

وفى المرتبة الرابعة تأتى فئة المهنيين 

مشاركة الفئات االجتماعية الم •

وتشير البيانات الخاصة بمعدالت مشاركة الفئات االجتماعية إلى مجموعة من النتائج الهامة فعلى 
تماعية من حيث الرغم من أن معدالت المشاركة منخفض إلى حد ما، إال أن ترتيب هذه الفئات االج

، يليهم %51معدالت مشاركتها له دالله خاصة، حيث ياتى فى مقدمة هذه الفئات الفالحين بنسبة 
، %41تقريبا، ثم قيادات المجتمع بنسبة % 45الشباب بنسبة 

المرأة حيث تنخفض نسبة تقريبا، وفى المرتبة األخيرة % 31، ثم كبار السن بنسبة %36.5بنسبة 
  .فقط% 25من يشيرون لمشاركتها إلى 

  
  معدالت مشاركة الفئات االجتماعية) 35- 4(شكل 

  

وحول رؤية عينة الدراسة لحجم مشاركة الموطنين فى بعض المواقف، ترتفع نسبة من يرون أن 
غ نسبة من يرون تقريبا، بينما تبل% 95أهل المنطقة يشاركون فى مواجهة األزمات والكوارث إلى 

مة  تقريبا، وتنخفض نسبة من يرون أن أهل % 68أن أهل المنطقة يشاركون فى حل المشكالت 
المنطقة يهتمون بال

يشاركون ز فى أعمال المنبينما يرى  تقريبا % 22زواج فى
  .صريون أن أهمل المنطقة يشاركون فى انتخابات المحلياتيرى الم

مع  و ع ال و ذ  
أخذ  حلي ا ع ي ت ا لى 

على   اللة فى 

  

  

العا
  .تقريبا% 34مشاركة فى االنتخابات النيابية إلى 

زل، وبنسبة أن ال% 24 وجاتهم  المنطقة 

ى المجت لى مست تى تتسع جدا  ائر المشاركة  عليه د يمكن أن يطلق ه النتائج إلى ما وتشيره
ة، وت جهة مشكالت م ن مو ق إلى حد ما  ، وتض ألزما عند مواجهة الكوارث و المح

.البرلمانيةاالنحسار  المستوى القومى بد االنتخابات   المشاركة فى
  .كما تشير النتائج إلى عدم اهتمام عينة الدراسة بانتخابات المحليات حيث احتلت المرتبة األخيرة
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  مدى مشاركة الناس فى المنطقة فى بعض المواقف) 36- 4(شكل 

  
  

البيانات إلى أن غالبية وحول المواقف المتعلقة بالمشاركة ومدى الموافقه عليها من عدمه، تشير 
ال يقبلون موقف الجار الذى يرفض مشاركة أبنائه فى حملة نظافة % 87.3عينة الدراسة بنسبة 
من عينة الدراسة موقف االبن الذى يتطوع لالتصال بالمسئولين لعرض % 71.6للشارع، بينما يقبل 

غب فى التطوع فى جمعية من عينة الدراسة موقف االبن عندما ير% 70.1مشكلة عامة، كما يقبل 
تقريبا، % 80أهلية، وترتفع نسبة من يقبلون موقف طلب الجار للتبرع من أجل حل مشكلة إلى 

 وجميع هذه ،%82.2كذلك ترتفع نسبة من يقبلون موقف التوسط لحل خالف بين عائلتين إلى 
  .ى المحلىالمواقف يؤكد ارتفاع استعداد عينة الدراسة للمشاركة طالما انها على المستو

  
  مدى الموافقة على بعض المواقف المتعلقة بالمشاركة) 26-4(جدول 

غير موافق   
 إطالقا

غير 
 موافق

موافق جدا موافق محايد

 1.5 3.3 7.9 16.5 70.8 جار رفض مشارآة أبنائه فى حملة نظافة للشارع
ابن تطوع إنه يتصل بمسئولين لعرض م 39.9 31.7 16 7.6 4.7 شكلة عامة

 41.8 28.3 18.2 6.2 5.5 نك طلب موافقتك إنه يتطوع فى جمعية أهليةاب
 52.1 25.8جيرانك طلبوا منك تجمع تبر 10.3 5.1 6.6 عات لحل مشكلة

بين خالف  عائلتين 5 64.1 18.1 7.9 4.4 4.ناس لجأتلك إنك تتوسط لحل 
  

   قيمة الثقة-4
  :االتجاهات نحو الثقة •

ين مجموعة القيم الحاكمة للشفافية، وتفترض الدراسة أن الشفافية تحتل فيمة الثقة أحمية خاصه ب
 وتهدف هذه الفقرة إلى رصد حجم الثقة بين عينة الدراسة، ومدى ثقتهم ،تتراجع فى ظل انعدام الثقة

  .فى اآلخر، سواء أفراد، أو جماعات وفئات اجتماعية، أو مؤسسات
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أن هذا 
% 23لمرتبة الرابعه حيث يثق بهم ا  وتأتى الثقة فى األصدقاء فى،التقدير قد تراجع بشكل ملحوظ

 ففضال ،ى اآلخرين بشكل كبير

قة بين الفئات محل الثقة عند عينة الدراسة بنسبة تشير بيانات الدراسة أن األسرة هى األولى بالث
تقريبا، وتؤكد هذه النتيجة ما سبق أن ذهبت إليه % 40، يليها األقارب حيث يثق بهم 76.8%

  .األدبيات الخاصه بالثقة، فيما يتعلق بأنها تتجلى بناء على التجارب الشخصية
جم المخاطرة فى الثقة بالغرباء، حجم المخاطرة بالثقة فى األهل واألقارب منخفض مقارنة بح

فقط، أى ما يزيد قليال عن ربع عينة % 26.4وتنخفض نسبة الذين يثقون فى رجال الدين إلى 
الدراسة، وهو ما يعد نتيجة مفاجئة، نظرا لتقدير المصريين لرجال الدين، فعلى ما يبدو 

تقريبا من عينة الدراسة، وفيما عدا ذلك تتراجع ثقة عينة الدراسة ف
تقريبا فقط، وهى النتيجة التى تشير إلى تقبل الثقة % 11عن الثقة فى من هم من نفس الديانة بنسبة 
  .لدراسةفى المختلفين فى الديانة لدى غالبية عينة ا

  
  التصورات حول أكتر الناس محال للثقة) 37- 4(شكل 

 

تقريبا يرون أن الثقة قد انخفضت خالل % 68كما تؤكد البيانات على أن غالبية عينة الدراسة بنسبة 
  

بين % 71، وتنخفض إلى %74سط 
  .بين المتعلمين تعليما أعلى من متوسط

  

تقريبا، بينما تبلغ بين % 60 وتنخفض هذه النسبة بين الريفيين إلى ،السنوات الخمس الماضية
تقريبا بين الشباب والفئة العمرية الكبر منها، بينما تصل بين % 69تبلغ تقريبا، و% 80الحضريين 

بين الذكور، % 67.5، وتتقارب بين الذكور واإلناث حيث تبلغ %64 سنة إلى 54من هم أكبر من 
بين اإلناث، وترتفع نسبة يرون بتراجع الثقة مع ارتفاع المستوى التعليمى، حيث تبلغ بين % 69و

ما تصل بين المتعلمين تعليما أقل من متو، بين%57األميين 
تقريبا % 81المتعلمين تعليما ثانويا، بينما ترتفع إلى 

  



  مدى زيادة الثقة خالل السنوات الخمس الماضية) 38- 4(شكل 

 
  

  مس الماضية وفقا للمتغيرات االجتماعيةمدى زيادة الثقة خالل السنوات الخ) 27-4(جدول 
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

زا 7.3 10.3 11.5 17.8 12.4 13.2 14.3 13.1 11.5 6.9 17 دت
قل 80.7 70.8 74 57.4 68.9 67.5 64.1 69.5 69.2 79.9 59.8 ت

 12 19 14.4 24.8 18.8 19.4 21.7 17.4 19.3 13.2 23.3 زي ماهي
ال 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع

  

% 38يرى تر
ما يشير إلى أن كتير من الخبرات الشخصية قد انتهت  

لدى
20

، بينما %63جع أسباب تراجع الثقة فى الغالب إلى االهتمام بالمصلحة الشخصية لدى  و
، وهو الثقة قد تراجعت بسبب فقدان الضميرأن

 ثالث اسباب انخفاض الثقة فيرجع إلى غياب الصدق بشكل سلبى مما يؤدى لتراجع الثقه باآلخرين، أم
من عينة الدراسة، واخيرا يرى % 21، وانتشار النفاق كسبب رابع النخفاض الثقة لدى 31% 

  .ان سببا لتراجع الثقةأن فقدان الوازع الدينى ك% 
  

  أسباب انخفاض الثقة) 39- 4(شكل 
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وفي
الد
المت
فى 

  )28-4(جدول 
  كيفية التصرف عند التعرف على آخرين ألول مرة وفقا للمتغيرات االجتماعية

 الحالة التعليمية النوع

من عينة % 95ما يؤكد على االفتراض الخاص بأهمية الخبرات الشخصية فى بناء الثقة، يفضل 
 وال تختلف هذه النسبة باختالف ،راسة التروى فى الثقة بالغرباء حتى يظهر ما يشير إلى بناء الثقة

 فهناك إجماع بين مختلف الفئات االجتماعية ثقافيا وعمريا وتعليميا على التروى غيرات االجتماعية،
  .الثقة فى الناس

   فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي نثيأ ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 4.6 2.3 5.1 6.2 4.4 5 6.2 5.3 3.2 3 5.9 يثق فيهم
 95.4 97.7 94.9 93.8 95.6 95 93.8 94.7 96.8 97 94.1 يستنى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  

سة أنهم يتعاملون مع الناس بثقة، وهم فى من عينة الدرا% 50ى الرغم من النتيجة السابقة يؤكد 
من عينة الدراسة % 38.5فقط، ويعلق % 11.5لب من سبق لهم التعامل معهم، بينما يتعامل بشك 

  . م بالناس على الموقف الذى يتعاملون فيه معهم
% 53.1 تفع نسبة الذين يتعاملون مع الناس بثقة بين الريفيين عنها بين الحضريين حيث تبلغ

لكل منهما على التوالى، بينما ترتفع هذه النسبة مع ارتفاع العمر حيث تبلغ ادنى مستوى بين % 45
 سنة، وتبلغ 54-35تقريبا بين من هم فى الفئة العمرية % 53تقريبا، ترتفع إلى % 43اب بنسبة 

بين اإلناث ، %51.4 سنة، وترتفع بين الذكور إلى 54تقريبا بين من هم أكبر من %  بينما تصل

وعل
الغا
ثقته
وتر
7.و

الشب
57 
49
متو

تقريبا، ما عدا المتعلمين تعليما أقل من % 50، تصل بين الفئات التعليمية المختلفة إلى مستوى %
  .تقريبا% 46سط حيث تصل بينهم 

  

  كيفية التعامل مع اآلخرين) 40- 4(شكل 
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االجتماعية29جدول مت ع اآلخرين  الت
مت ا اإلقامةمنطقة ال

غيرات كيفية ) -4(  وفقا لل   عامل م
حالة التعلي ية النوعفئا لعمر    

ل أنث55-3-1ح
و

اعليو
متو

س ط من  متمن أق أمي  554 834 ضر ريف ي ذآر +
 سطمت سط

9 45 153. بثقة .7........6 42 652 457 451 748 51 246 350 50 
7 3.3.6.1...6...1  16 412 513 7 511 411 8 11 1 17.7 بشك

3.3..0......5. 40 حسب الظروف 36 843 835 634 137 839 441 44 37 33 
00000000000000 001 المجموع 1 1 100 100 1 1 100 1 1 1 

  

تقريبا من عينة الدراسة أنهم يجب عليهم توخى الحذر من الناس عند التعامل معهم، % 87كما يؤكد 
لنسبة بين الريفيين إلى  وترتفع هذه ا،فقط أنه يمكن الوثوق بغالبية الذين يتعاملون معهم% 9بينما يرى 

فقط، وترتفع نسبة الذين يرون أنه يمكن الوثوق % 7تقريبا، بينما تنخفض بين الحضريين إلى % 11
بين من هم فى الفئة % 10، ترتفع إلى %7بمعظم الناس مع ارتفاع العمر، حيث تبلغ بين الشباب 

 سنة، وال تختلف نسبة الذين 54بين من هم أكبر من % 11.3 سنة، بينما ترتفع إلى 54-35العمرية 
تقريبا، بينما تنخفض % 9يرون انه يمكن الوثوق بمعظم الناس باختالف النوع حيث تقف نسبتهم عند 

بين % 9.6، تنخفض إلى %11.5هذه النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمى، حيث تبلغ بين األميين 
% 5.4لمين تعليما متوسطا، بينما تنخفض إلى بين المتع% 7.7المتعلمين تعليما أقل من متوسط، وتبلغ 
  .فقط بين المتعلمين تعليما أعلى من متوسط

  

  التصور حول مدى جدارة معظم الناس بالثقة) 41- 4(شكل 

  
  

  التصور حول مدى جدارة معظم الناس بالثقة وفقا للمتغيرات االجتماعية) 30-4(جدول 
الن فئات العمر ليميةالحالة التع وع منطقة اإلقامة   

أقل من  أمي أنثي 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

 ذآر +35-55
54 

6 11.5 8.8 11.39.2 9.9 6.7 10.6.7 5.4 7.7 .79 يمكن الوثوق بمعظم الناس
يجب أن أآو 92.4 88.4 87.5 82.7 86.7 87.182.987.2 85.389.288.9 ن حريص جد

 2 2.3 2.2 4.6 3.3 2.9 4.8 2.2 3.1 3.2 3 ال أعرف
 0.2 1.5 0.6 1.2 1.2 0.7 0.9 0.7 1.3 1 1 لم يجب

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع



  :الجماعات األولى بثقة المصريين وصفاتهم •
أما عن الثقة فى الجماعات االجتماعية، فتشير البيانات إلى أن األقارب من أولى الجماعات التى يثق 

تقريبا، يليهم بفارق كبير الصدقاء حيث يثق بهم % 83 عينة الدراسة ثقة كبيرة، حيث يثق بهم بهم
، وتنخفض الثقة فى غالبية الجماعات االخرى إلى اقل %18.4تقريبا، يليهم الجيران بنسبة % 27
شك ، أما الفئات التى يشك فيها المصريون فيأتى فى مقدمتهم المسئولين الحكوميين حيث ي%10من 

تقريبا، % 33تقريبا، أى ما يقترب من نصف عينة الدراسة، يليهم السياسيين بنسبة شك % 48فيهم 
  %.13.3تقريبا، وزمالء العمل لدى % 14، وأهل المنطقة لدى %14.4يليهم الجيران بنسبة 

  

  معدالت الثقة والشك فى الجماعات االجتماعية) 31-4(جدول 
 (%)الشك  (%)الثقة   

 1.8 83.1 األقارب 
ال 14.4 18.4 جيران 

 13.3 4.3 زمالء العمل 
 4.7 26.8 األصدقاء 

 3.8 1.9 زمالء الدراسة 
 13.9 5.8 أهل المنطقة بتاعتى 

المسئولون ال 47.6 1.7 حكوميون
 32.7 0.6 السياسيون
 8.8 1.3 آل الناس 

 19.8 17.9 أخرى
  

لجدير بالثقة لدى عينة الدراسة، حيث يرى وتحتل صفتان فقط أحمية قصوى بين صفات الشخص ا
أن الشخص المتدين هو % 63.5أن الشخص الجدير بالثقة هو الشخص األمين، بينما يرى % 64

  .الشخص الجدير بالثقه، على الرغم من انخفاض الثقة برجال الدين كما سبق وأشارت البيانات
ن القريب هو الشخص الجدير بالثقة، تقريبا أ% 23يرى  أما ثالث هذه الصفات فهى القرابة حيث 

من يتصفون بها إلى  ، وهو ما يشير إلى أن التعليم ليس %12تت
عا
شخ

راجع أهمية التعليم كصفة تزيد الثقة في
م
و

ال حاسما فى الثقة، وربما يرجع ذلك بشكل أو بآخر إلى نقد مضمون التعليم، أو أنه ال يخلق 
  .صية جديرة بالثقة لدى عينة الدراسة

  

  مواصفات الشخص الذى يمكن أن تثق فيه) 42- 4 (شكل
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  :ثقة المصريين فى المؤسسات •
وعلى الرغم من انخفاض ثقة عينة الدراسة فى المؤسسات بشكل عام، إال أن ترتيب المؤسسات 
التى يثق فيها المصريون قد يكون له دالله هامة، حيث تأتى الجمعيات األهلية فى مقدمة المؤسسات 

، ثم الثقة فى %22.4، يليها الثقة بالقطاع الخاص بنسبة %27.5 المصريون بنسبة التى يثق فيها
، ثم الثقة فى مؤسسات الخدمة العامة والثقة فى القطاع الحكومى بنسبة %20وسائل اإلعالم بنسبة 

تقريبا، واخيرا الثقة فى النقابات % 13تقريبا لكل منهما، والثقة فى األجهزة المحلية بنسبة % 16
  .تقريبا% 12سبة بن

  
  معدالت الثقة فى المؤسسات) 43- 4(شكل 

 

  :ثقة المصريين فى الحكومة 

من عينة الدراسة، بينما % 50.4وينقسم المصريون من حيث مدى الثقة فى الحكومة، حيث يثق بها 
9.6ال يثق بها 

 

•

بين % 40.4مقارنة بنسبة % 57.7 وترتفع نسبة الثقة بين الريفيين إلى ،4%

  .فقط% 
  

 سنة إلى 54-35فئة العمرية ل، بينما ترتفع بين ا%42.2ن، وتنخفض بين الشباب إلى الحضريي
  .%57.6 سنة إلى 54، وترتفع بين من هم أكبر من 54.1%

، وينخفض معدل الثقة %51.3، بينما تصل بين اإلناث إلى %49.4وتصل نسبة الثقة بين الذكور 
  ، %56ة بين األميين كلما ارتفع المستوى التعليمى حيث تبلغ نسبة الثق

، كما تنخفض بين المتعلمين %51.6 بين من هم متعلمين تعليما أقل من متوسط إلى  النسبةتنخفض
45، وتنخفض بين المتعلمين تعليما أعلى من متوسط إلى %45.8تعليما متوسطا إلى 
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كومة) 4 فى الح4- 4(شكل   معدل الثقة 

 
  

  مة وفقا للمتغيرات االجتماعيةمعدل الثقة فى الحكو) 32-4(جدول 
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف
 متوسط

اعلي من  متوسط
 متوسط

7 13.9 16.4 24 35.1 23.8 .24 35.9 25.2 16.4 16 30.2 ثقة آبيرة
7ثقة م 31.1 29.4 27.6 20.8 27.5 .24 21.7 28.9 25.8 24.4 27.5 توسطة

 55 54.2 48.4 44 48.7 50.6 42.4 45.8 57.8 59.6 42.3 ال أثق
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

  

من عينة الدراسة، وعدم % 68وترجع أسباب عدم الثقة بالحكومة إلى عدم الوفاء بوعودها لدى 
تقريبا من عينة الدراسة، وعدم % 22ها لرجال األعمال عند ، وانحياز%46اهتمامها بالفقراء لدى 

  .تصديها للفساد بنفس النسبة تقريبا

  أسباب عدم الثقه فى الحكومة) 45- 4(شكل 
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من عينة الدراسة أن أفعال الدولة ال تشجع المواطنين على الثقة بها، بينما % 61.5غم ذلك يرى ور
   ،فقط% 38.5يرى عكس ذلك 

  
  مدى تشجيع أفعال الدولة للناس على الثقة فيها) 46- 4(شكل 

 
  
ويب
الفق
م

ممث
  

رأيهم بزيـادة   % 34.4بان تصريحات واقوال الدولة عكس قراراتها وأفعالها، ويبرر         % 78رر ذلك   
تقريبا رأيهم بعدم   % 25رأيهم بفشل الدولة فى معالجة مشكلة البطالة، بينما يبرر          % 29ر، كما يبرر    

كومية، وتشير كل هذه المبررات إلى الخبرات السلبية للمصريين مع الدولة           صداقية وسائل اإلعالم الح   
  .لة فى سياساتها ومؤسساتها

  أسباب عدم تشجيع أفعال الدولة لثقة المواطنين) 47- 4(شكل 
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  :نظرة عامة على القيم الحاكمة للشفافية فى المجتمع المصرى -5
س األطر الثقافية الحاكمة للشفافية بشكل عام، على الرغم         أظهرت النتائج الميدانية انخفاض مؤشرات قيا     

من ارتفاع مؤشرات االتجاهات اإليجابية، وهو ما يؤكد على وجود تناقض فى القيم الحاكمة للشفافية فى                
المجتمع المصرى، ففى حين تنخفض نسب الوضوح واإلفصاح فى المجال العام، ترتفع إلى حد ما فـى                 

ة باألسرة واألقارب، كما رفض غالبية المصريين الكذب، وإن كانت هناك مواقف            الدوائر الضيقة المتعلق  
يضطرون فيها إلى ذلك، منها مثال التعامل مع الحكومة بشكل أو بآخر أو فى مجاالت العمـل، تجنبـا                   

 كذلك تنخفض مؤشرات المشاركة فـى الحيـاة العامـة بـشكل عـام               ،للمشكالت التى قد تترتب عليه    
تخابية بشكل خاص، على الرغم من ارتفاعها على المستوى المحلـى، أو فـى مواقـف                والمشاركة االن 

 كذلك تنخفض معدالت واتجاهات الثقة فى المسئولين والمؤسسات الحكومية، على الرغم مـن              ،األزمات
والمعارف، وترتفع الثقة فى االشخاص الذين يتحلون بصفات تقليدية مثل التدين،                رتف

 ويفسر هذا التناقض والتراجـع  ،الكفاءة محال فى الصفات المؤهلة للثقة       
فى
اال
  
•

رى بشكل عام، فقد أشارات  على الرغم من انخفاض
ة بشكل اكبر منها فى المناطق الريفية، حيث     البيانات إلى أنها تنخفض فى المناطق 

    

من الريفيين يرون أن % 27 بيانات مؤشرات قيمة المشاركة على أن 
  من الريفيين العمل % 21المصريين يتقاربون مق

كلة بالشارع  من الحضريين، ويشارك% بمفردهم، يف من الريفيين فى 
نما% 79مقابل  خابية زاد% 73ى من الحضريين، من الريفيين أن المشار

ضريين% 5   .م

اعها بين األقارب 
 تأخذ صفات حديثة كالتعليم ووال
ا

 وتستعرض الفقـرة التاليـة تـأثير المتغيـرات          ، القيم الحاكمة للشفافية، تراجعها كفضيلة مجتمعية      
  .تمع المصرىجتماعية على المؤشرات العامة للتصورات نحو القيم الحاكمة للشفافية فى المج

  الريفيون أكثر ميال للشفافية من الحضريين: متغير الريف والحضر 
 القيم الحاكمة للشفافية فى المجتمع المص

الحضري
المشكلة لألطر ) الوضوح والصدق والمشاركة والثقة(لسلبية نحو القيم األربعة سادت االتجاهات ا

الثقافية الحاكمة للشفافية فى المناطق الحضرية بشكل أكبر منها فى المناطق الريفية، فوفقا لمؤشرات 
 من الريفيين عن كل اللى عنده مقارنة% 6.6يعبر : قيمة الوضوح، أكدت البيانات على أنه

من الريفيين التحدث عن المكسب والخسارة % 30.4كما يفضل ، من الحضريين% 5.2 بنسبة
تقريبا من الريفيين الناس بكل حاجة، % 23من الحضريين، كما يصارح % 25.4مقارنة بنسبة 
  .%20.4مقارنة بنسبة 

تقريبا من الريفيين يضطرون % 48كما أكدت البيانات المتعلقة بمؤشرات قيمة الصدق على أن 
من الريفيين بنوع من الصدق، % 20تقريبا من الحضريين، ويتعامل % 60للكذب مقارنة بنسبة 

% 31من الريفيين أن الصدق له أضرار مقابل % 26تقريبا من الحضريين، كما يرى % 11مقابل 
% 83من الريفيين أن الكذب زاد فى المجتمع المصرى مقابل % 71تقريبا من الحضريين، ويرى 

 كذلك أكدت،نمن الحضريي
من الحضريين، وبينما يفضل % 12ابل 

حل مش%85 27ضل ذلك 
ت، يرى  ير وبي كة االنت

ن الح4ذلك 
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من الريفيين يرون أن الثقة زادت % 17وعلى صعيد مؤشرات قيمة الثقة أكدت البيانات على أن 
% 46من الريفيين مع الناس بثقة، مقابل % 53من الحضريين، ويتعامل % 7بين المصريين مقابل 

من % 30من الريفيين، ويثق % 7من الريفيين بمعظم الناس مقابل % 11ويثق من الحضريين، 
  .من الحضريين% 16الريفيين فى الحكومة ثقة كبيرة مقابل 

  
  المرأة المصرية أقل ميال نحو للشفافية: متغير النوع •

رى، تتقارب تصورات الذكور واإلناث نحو غالبية مؤشرات القيم الحاكمة للشفافية فى المجتمع المص
ومع ذلك تظهر اختالفات بسيطة تميل أحيانا نحو الذكور لتسود اتجاهات إيجابية مقارنة باإلناث 
والعكس، فعلى سبيل المثال تميل مؤشرات قيمة الوضوح بشكل طفيف نحو الذكور لتسود اتجاهات 

اث، من اإلن% 5من الذكور أنهم يعبرون عن كل ما لديهم مقارنة بنسبة % 7ايجابية، فقد أكد 
% 27من اإلناث، ويصارح % 27 من الذكور عن المكسب والخسارة مقارنة بنسبة 295ويتحدث 

كذلك اكدت البيانات ، من اإلناث% 17تقريبا من الذكور اآلخرين بكل ما لديهم مقارنة بنسبة 
من اإلناث، % 52من الذكور يضطرون للكذب مقابل % 54الخاصة بمؤشرات قيمة الصدق أن 

من الذكور أن % 76من اإلناث، ويرى % 15.5 من الذكور بنوع من الصدق مقابل %17ويتعامل 
من الذكور أن الصدق % 29.5من اإلناث، كما يرى % 75الكذب زاد فى المجتمع المصرى مقابل 

من الذكور أن % 24 وعلى صعيد مؤشرات المشاركة، يرى ،من اإلناث% 26.5بيضر مقابل 
من الذكور إلى رفض العمل % 22من اإلناث، ويميل % 18قابل المصريين يتقاربون من بعضهم م

من الذكور استعدادهم للمشاركة فى حل مشكلة % 89من اإلناث، كما يبدى % 25فى فريق مقابل 
من اإلناث، وتتقارب نسبة الذكور واإلناث الذين يرون أن المشاركة % 76فى الشارع مقابل 

 وفيما يتعلق بمؤشرات قيمة ،)لإلناث% 64للذكور، و% 65(االنتخابية زادت فى المجتمع المصرى 
من اإلناث، ويتعامل % 12من الذكور أن الثقة زادت فى المجتمع المصرى مقابل % 13الثقة، يرى 

من اإلناث، وتكاد تتساوى تقريبا نسبة الذكور % 49من الذكور مع اآلخرين بثقة مقابل % 51
  .م الناس، والذين يثقون فى الحكومة ثقة كبيرةواإلناث الذين يرون أنه يمكن الثقة بمعظ

  
  الشباب أقل ميال نحو الشفافية: متغير العمر •

كشفت البيانات عن تراجع االتجاهات اإليجابية نحو القيم الحاكمة للشفافية فى عينة الدراسة عبر 
قارب على الرغم من ت الفئات العمرية المختلفة لتسود االتجاهات األكثر سلبية بين الشباب،

فقط % 6االتجاهات نحو بعض المؤشرات، فتوضح البيانات الخاصة بمؤشرات قيمة الوضوح أن 
من الشباب % 27بين الكبار، كما يميل % 7.4من الشباب يعبرون عن كل ما لديهم مقارنة بنسبة 

من الكبار، وتتقارب االتجاهات نحو الميل لمصارحة % 30للحديث عن المكسب والخسارة مقابل 
من الشباب قد يضطرون للكذب مقابل % 57 وتكشف بيانات مؤشرات قيمة الصدق أن ،خريناآل

  .من الكبار% 19من الشباب بنوع من الصدق مع اآلخرين مقابل % 15من الكبار، ويتعامل % 47
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من % 69من الشباب فى عينة الدراسة أن الكذب زاد فى المجتمع المصرى مقابل % 79ويرى 
 أما مؤشرات قيمة ،بة الشباب والكبار الذين يرون أن الصدق له أضرارالكبار، وتتقارب نس
% 25من الشباب فى عينة الدراسة يرون أن المصريين يتقاربون مقابل % 18المشاركة فتبين أن 

% 25من الكبار، وترتفع إلى حد ما نسبة الشباب الذين يرفضون العمل فى فريق حيث تصل إلى 
من الشباب استعدادهم للمشاركة فى حل مشكلة بالشارع % 79بدى من الكبار، وي% 23.5مقابل 
من الكبار، وتتقارب نسبة الشباب والكبار الذين يرون أن المشاركة االنتخابية فى % 82.5مقابل 

 كذلك تؤكد بيانات مؤشرات قيمة الثقة سيادة نفس النمط من االتجاهات، فيرى ،مصر قد زادت
من الكبار، % 14اسة أن الثقة زادت بين المصريين مقابل من الشباب فى عينة الدر% 11.5

من الشباب أنه % 7من الكبار، ويرى % 57من الشباب مع اآلخرين بثقة مقابل % 43ويتعامل 
من الشباب فى الحكومة ثقة كبيرة % 16من الكبار، ويثق % 11يمكن الوثوق بمعظم الناس مقابل 

  .من الكبار% 36مقابل 
  
  لمتعلمون أقل ميال للشفافيةا: متغير التعليم •

تكشف بيانات اتجاهات عينة الدراسة نحو القيم الحاكمة للدراسة وفقا للحالة التعليمية عن تراجع 
االتجاهات اإليجابية مع ارتفاع المستوى التعليمى لتسود اتجاهات أكثر سلبية بين األعلى تعليما مما 

من األميين يعبرون عن كل ما % 8 الوضوح أن  فتوضح بيانات مؤشرات قيمة،يقلل ميلهم للشفافية
من المتعلمين تعليما أعلى من ثانوى، وتتقارب نسبة األميين والمتعلمين % 5لديهم مقارنة بنسبة 

من األميين اآلخرين بكل ما % 24الذين لديهم استعداد للتحدث عن المكسب والخسارة، ويصارح 
 وتؤكد بيانات مؤشرات قيمة الصدق أن ،ن ثانوىمن المتعلمين تعليما أعلى م% 19لديهم مقابل 

من المتعلمين تعليما أعلى من ثانوى، ويتعامل % 65من األميين قد يضطرون للكذب مقابل % 41
من المتعلمين تعليما أعلى من ثانوى، % 14من األميين مع اآلخرين بنوع من الصدق مقابل % 19

من المتعلمين تعليما % 84المصرى مقابل من األميين أن الكذب زاد فى المجتمع % 68ويرى 
من المتعلمين تعليما % 33من األميين أن الصدق له أضرار مقابل % 30أعلى من ثانوى، ويرى 

من األميين يرون أن % 28 كذلك تؤكد بيانات مؤشرات قيمة المشاركة أن ،أعلى من ثانوى
  .ا أعلى من ثانوىمن المتعلمين تعليم% 12.5المصريين يتقاربون من بعضهم مقابل 

من المتعلمين % 16من األميين العمل فى فريق مقابل % 28وعلى عكس النمط السائد يرفض 
تعليما أعلى من ثانوى، وتتقارب نسبة الذين يبدون استعدادهم للمشاركة فى حل مشكلة بالشارع 

 المجتمع من األميين أن المشاركة االنتخابية فى% 67باختالف مستوياتهم التعليمية، ويرى 
 وعلى صعيد بيانات مؤشرات ،من المتعلمين تعليما أعلى من ثانوى% 63المصرى قد زادت مقابل 

من % 18قيمة الثقة تؤكد البيانات سيادة نمط أن األقل تعليما أكثر ميال للثقة من المتعلمين، فيرى 
  .ى من ثانوىمن المتعلمين تعليما أعل% 7األميين أن الثقة بين المصريين قد زادت مقابل 

من % 11.5وتتقارب نسبة الذين يتعاملون مع اآلخرين بثقة باختالف المستوى التعليمى، ويرى 
% 35من المتعلمين تعليما أعلى من ثانوى، ويثق % 5األميين أنه يمكن الوثوق بمعظم الناس مقابل 

  .من ثانوىفقط من المتعلمين تعليما أعلى % 14من األميين فى الحكومة ثقة كبيرة مقابل 
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  مؤشرات القيم الحاكمة للشفافية وفقا للمتغيرات االجتماعية) 33-4(جدول رقم 
 الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

أقل من  أمي أنثي ذآر +55 54-35 34-18 حضر ريف المؤشرات القيمة
 متوسط

اعلي من متوسط
 متوسط

 4.9 4.8 4.8 8 5.1 7.2 7.4 5.4 6 5.2 6.6 يعبر عن آل اللى عنده
 الوضوح 29.3 29.8 24.7 28.2 27.4 29.3 30.4 28.7 26.6 25.4 30.4 التحدث عن المكسب والخسارة

 18.8 21.1 21.5 23.7 17.4 26.6 23 19.9 22.9 20.4 22.7 يصارح الناس بكل حاجة
 65 59.8 57.7 40.9 52.4 54.3 46.8 53.7 56.7 60.4 48.2 االضطرار لعدم قول الحقيقة

 14.4 14.1 15.1 18.6 15.5 16.7 19.4 15.4 14.8 10.8 19.8 التعامل مع الناس بنوع من الصدق
 83.9 79.3 79.2 67.6 75.3 76.3 69.4 76 79.2 82.7 70.7 الكذب زاد

 الصدق

 33.3 26.5 18.9 29.6 26.5 29.5 26.5 29.2 27.3 30.7 25.8 الصدق بيضر
 12.5 15.7 24.4 27.8 18.4 24 24.7 21.4 18.4 12.4 27.2 س بتقربالنا

 16.4 21.1 26 28.3 24.9 22.2 23.5 22.3 25.2 26.8 21.4 األفضل الواحد يشتعل لوحده
 81.4 83.9 84 80.6 76.2 89 82.5 85.2 78.7 78.8 84.6 أشارك فى حل مشكلة فى الشارع

المشاركة

 62.6 64.4 63.8 66.7 64.4 65.2 65.2 65.2 64.2 53.9 72.7 المشارآة االنتخابية زادت
 7.3 10.3 11.5 17.8 12.4 13.2 14.3 13.1 11.5 6.9 17 الثقة زادت

 50.6 50.3 46.2 51 48.7 51.4 57.4 52.6 42.9 45.7 53.1 أعامل الناس بثقة
 5.4 7.7 9.6 11.5 8.8 9.2 11.3 9.9 6.7 6.7 10.7 يمكن الوثوق بمعظم الناس

 الثقة

 13.9 16.4 24 35.1 23.8 24.7 35.9 25.2 16.4 16 30.2 الثقة فى الحكومة آبيرة
  

وفى ضوء مؤشرات كل قيمة تم تكوين مؤشر مركب بعد تصحيح اإلجابات فى اتجاه واحد، وتكوين 
لذى  ويوضح الجدول التالى نتيجة المؤشر المركب، وا،مؤشر مركب من القيم األربعة الحاكمة للشفافية

يعرض لمقارنة متوسطات كل مؤشر وفقا للمتغيرات االجتماعية، فتبين البيانات أنه على مستوى قيمة 
الصدق، ارتفع متوسط القيمة فى الريف مقارنة بالحضر، وانخفاض متوسط القيمة بين الشباب مقارنة 

 ،ميين مقارنة بالمتعلمينبكبار السن، وارتفاعه إلى حد ما بين الذكور مقارنة باإلناث، وارتفاعه بين األ
أما على مستوى قيمة الوضوح فقد ارتفع المتوسط فى الريف مقارنة بالحضر، وال توجد فروق فى 
متوسطات قيمة الوضوح وفقا لفئات العمر، أو النوع أو المتسوى التعليمى، أما على مستوى قيمة 

 إلى حد ما بين الشباب مقارنة المشاركة فيرتفع متوسط القيمة فى الريف مقارنة بالحضر، وينخفض
 وتشير مقارنة ،بكبار العمر، ويرتفع بين الذكور مقارنة باإلناث، وينخفض بين األميين مقارنة بالمتعلمين

متوسطات قيمة الثقة إلى ارتفاع متوسط القيمة فى الريف مقارنة بالحضر، وانخفاضه بين الشباب 
ين الذكور واإلناث، بينما يرتفع بين الميين مقارنة مقارنة بكبار العمر، ويتقارب متوسط القيمة ب

 أما على مستوى المؤشر العام لقيمة الشفافية، تؤكد البيانات على ارتفاع المتوسط فى الريف ،بالمتعلمين
مقارنة بالحضر، وانحفاضه بين الشباب مقارنة بكبار السن، وارتفاعه إلى حد ما بين الذكور مقارنة 

  .ين األميين مقارنة بالمتعلمينباإلناث، وارتفاعه ب
  

  مقارنة متوسطات القيم الحاكمة للشفافية وفقا للمتغيرات االجتماعية) 34-4(جدول 
    المستوى التعليمى  النوع   فئات العمر  المنطقة

أقل من   أمي  أنثي  ذآر  +55  54-35  34-18  حضر  ريف
 متوسط

مؤهل 
  متوسط

أعلي من 
  متوسط

  32.38  34.82  37.50  44.21 37.82 38.89  43.76  38.26  35.25 32.99  42.17  الصدق
  54.13  54.76  53.98  54.54  54.16  54.73  54.89  54.47  54.11 53.20 55.31  الوضوح
  51.21  48.90  48.56  45.94  47.11  49.42  48.55  48.78  47.34 45.34 50.25  المشارآة

 21.54 23.44 24.92 28.32 25.07 25.22 28.51 26.18 22.07 20.37 28.59  الثقة
مؤشر 
  الشفافية

44.08 37.98 39.69 41.92 43.93 42.07 41.04 43.25 41.24 40.48 39.82 



131 / 209  

  الفصل الخامس
   فى المجتمع المصرى للفساداألطر الثقافية الحاكمة

  

  مقدمة
 توصل إليه دليل الخبراء مايتناول هذا الفصل األطر الثقافية الحاكمة للفساد، وأعتمد فى ذلك على 

 كما توصل ،لذى حدد قيمة المحسوبية والواسطة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصيةوا
دليل الخبراء الى تناول قيمة اإلنجاز ضمن منظومة القيم الحاكمة للفساد، على اعتبار أن  المناخ  العام 

 فإذا كان المجال ،السائد فى المجتمع سوف يؤثر بال شك على قيمة اإلنجاز سواء باإليجاب أو السلب
والعكس من  العام يتسم بالشفافية والنزاهة فسوف ينعكس ذلك بال شك على قيمة اإلنجاز فى المجتمع،

ذلك صحيح فإذا كان المجال العام يتسم بتزايد المحسوبية والواسطة وتغليب المصلحة الشخصية، فسوف 
  . يغلب ذلك من قيم الفساد

متى المحسوبية والواسطة، ثم نعرض لقيمة تغليب المصلحة ولذا يسعى هذا الفصل الى تناول قي
 ويتم هذا التناول من خالل بيان واقع ،الشخصية على المصلحة العامة، ونعرض بعد ذلك لقيمة اإلنجاز

كل قيمة من حيث درجة انتشارها واتجاهاتها فى المجتمع، والتعرض لبعض المواقف التى تفسر 
  .الممارسة الفعلية لكل قيمة

حاول الفصل فى الختام تقديم نظرة عامة حاكمة لمؤشر الفساد فى المجتمع المصرى فى ضوء وي
 ،المتغيرات االجتماعية الى أعتمدت عليها الدراسة وهى محل اإلقامة والنوع والحالة التعليمية والعمر

لتوافق والشك أن التوصل الى هذا التصور الحاكم سوف يساعد على وضع استراتيجية لها درجة من ا
  .المجتمعى نحو مقاومة القيم  السلبية

  

  : قيمة المحسوبية-1
والمحـسوبية كمـا    .  تحتل قيمة المحسوبية أهمية كبيرة عند الحديث عن األطر الثقافية الحاكمة للفساد           

تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل الحـزب أو العائلـة                 تعرفها األدبيات تتمثل فى     
 وتحاول الدراسـة فـى البدايـة        .الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها     …طقة أو المصلحة الحكومية   أو المن 

التعرف على درجة إنتشار المحسوبية واالتجاهات المؤثرة فيها وأخيرا نعرض قياسا لبعض المواقـف               
  .التى تجسد تلك القيمة فى حياة أفراد العينة

  
  :درجة إنتشار المحسوبية والواسطة •

 يرى أفراد عينة الدراسة أن المحسوبية والواسطة قد زادتا فى المجتمع المصرى وانتشرتا              فى البداية 
على نطاق واسع خالل الخمس سنوات الماضية، حيث بلغـت نـسب درجـة شـيوع المحـسوبية               

من أفراد العينـة    % 10.5، بينما يرى      %87.4والواسطة فى المجتمع كما تراها عينة هذه الدراسة         
أن المحـسوبية   % 2الواسطة ظلتا كما هى فى السنوات الخمس الماضية، ويعتقـد           أن المحسوبية و  

 وتعكس تلك النسب القناعة التى لدى أفراد العينة بـسيادة وانتـشار             ،والواسطة قلتا خالل تلك الفترة    
  .المحسوبية والواسطة فى شتى مناحى الحياة
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 من وجهة نظرك المحسوبية والواسطة زادت وقلت ) 1- 5(الشكل 

 
 

المحسوبية ودرجة زيادتها خالل السنوات الخمس الماضية علـى مـستوى            وبمحاولة التعرف على  
 فسوف نرى أن الحضر قد أظهر تباينا فى درجة زيادة المحـسوبية بنـسبة               ،المتغيرات االجتماعية 

وتقاربت النسب التى ترى أن المحسوبية قلت بين الريف والحضر وإن كان            % 85.8مقابل% 89.6
 وتختلف النسب بين الريف والحضر فى أن المحسوبية ظلت كما هى            ،ف متفوقا بزيادات طفيفة   الري

 وعلى مستوى الحالة العمرية تفيدنا النتائج أن الشباب فى الفئة أقل من             ،دون تغيير خالل تلك الفترة    
) 54-35(وتقل فى الفئـة العمريـة       % 90.1 سنة كانوا أكثر تعبيرا عن زيادة المحسوبية بنسبة        35

وترتفع نسبة من يرون أن المحـسوبية       ،  %80.2وتقل فى الفئة التالية لها لتصل الى        % 88.7بنسبة  
 والالفت للنظـر وجـود      ،%1.3بينما هى للفئة األصغر     % 3.5قلت فى الفئة العمرية األكبر بنسبة       

% 16.4فروق كبيرة بين من يرون أن المحسوبية ظلت كما هى بين الفئة العمرية الكبيـرة بنـسبة                  
 وعلى مستوى النوع تكاد تتساوى النسبتان فى االتفاق حـول           ،للفئة العمرية الصغيرة  % 8.5مقابل  

 ويوجد تبـاين بـين الـذكور    ،لإلناث% 87.7للذكور مقابل % 87.1درجة زيادة المحسوبية بنسبة     
ة لـدى   من الذكور أنها قلت بينما النـسب      % 2.4واألناث فيما يتعلق بأن المحسوبية قلت حيث يرى         

  .%1.8اإلناث 
 ،على التوالى % 10.5و% 10.6ويعود االتفاق بينهما عند القول أن المحسوبية ظلت كما هى بنسب            

وعلى مستوى الحالة التعليمية تثبت النتائج أنه كلما تقدم المستوى التعليمى كان التعبير عـن زيـادة     
 وبؤكـد   ،%80.3مقابل  % 94.4 فهى لدى الحاصلين على مؤهالت فوق متوسطة         ،المحسوبية أكثر 

مقابل % 3.1حسوبية قلت خالل تلك الفترة بنسبة       متلك النسب أن االميين كانوا أكثر تعبيرا عن أن ال         
 وترتفع الفروق بينهما الى أقصى درجات التباين فى القـول أن المحـسوبية              ،للمؤهالت العليا % 1

 وإجمـاال   ،لدى المؤهالت العليا  % 4.6مقابل  % 16.5ظلت كما هى حيث بلغت النسبة بين األميين         
  .ترى الدراسة أن المحسوبية قد زادت على كافة المتغيرات االجتماعية التى تم تناولها

  



133 / 209  

  زيادة المحسوبية خالل السنوات الخمسة الماضية) 1-5(الجدول
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

اقل من  حضر ريف  
  سنة35

 35من 
 54حتى 
 نةس

 55من 
 فأآثر

مؤهل  أمي أنثي ذآر
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل اعلي 
 من متوسط

 94.4 90.9 89.7 80.3 87.7 87.1 80.2 88.7 90.1 85.889.6 زادت
 1 1.5 1.6 3.1 1.8 2.4 3.5 2 1.3 1.8 2.2 قلت

 4.6 7.5 8.7 16.5 10.5 10.6 16.4 9.3 8.5 8.6 12 زي ماهي
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  

حيث ) 2-5(ويرتبط بتلك النتيجة ما تعلق بدرجة انتشار المحسوبية فى المجتمع التى يتناولها الشكل            
يـرون أن   % 14.3من مجتمع الدراسة أن المحسوبية منتشرة بدرجـة كبيـرة وأن            % 82.9يرى  

من أفـراد العينـة يـرون أن        % 99.2المحسوبية منتشرة بدرجة متوسطة وصغيرة، وبما يعنى أن       
المحسوبية منتشرة فى المجتمع بدرجات تتراوح بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة والـصغيرة أى أن              

فقط أن المحـسوبية    % 0.8جميع أفراد مجتمع الدراسة لديهم اإلحساس بإنتشار المحسوبية، ويعتقد          
درجة التى أصـبحت مـن خاللهـا    وتكشف تلك النسب ال ،غير منتشرة وغير موجودة فى المجتمع
  . المحسوبية منتشرة فى المجتمع المصرى

 درجة انتشار المحسوبية) 2- 5(الشكل 

  
  

وتوجد لدى أفراد العينة اختالفات كبيرة حسب منطقة االقامة والنوع والحالة التعليمية والعمر فـى               
 الحضر أن المحـسوبية     من سكان % 86.7 ففى البداية  يرى      ،درجة انتشار المحسوبية فى المجتمع    

لسكان الريف ويعود ذلك كما قلنا من قبل الى         % 80.1والواسطة منتشرتان بدرجة كبيرة فى مقابل       
التعامل المباشر لسكان الحضر مع السلطات المركزية والمحلية وطبيعة الحياة الحضرية ذاتها، بينما             

 الفات واضـحةعلى مـستوى النـوع    وال توجد اخت،يقل هذا التعامل المباشر قليال مع سكان الريف 
فى درجة انتشار المحسوبية حيث تقترب النسب مـن بعـضهما الـبعض فهـى               ) الذكور واإلناث (

  .للذكور% 81.9لإلناث مقابل % 83.7
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 ففى  ،توجد اختالفات على مستوى الفئات العمرية لدرجة إنتشار المحسوبية والواسطة فى المجتمع           و
ب درجة انتشار المحسوبية بدرجات كبيرة وتقل كلما اتجهنا الـى           الفئات العمرية األصغر ترتفع نس    

فى الفئة العمريـة    % 77.4وتقل الى   % 84.2 سنة   35الفئات العمرية األكبر فهى بين من يقل عن         
 وعلى العكس من ذلك ترتفع نسبة من يرون أن الواسطة والمحسوبية منتـشرتان              ، سنة 55أكبر من   

 سـنة  35 وتقل فى الفئة العمرية ألقل مـن        ، سنة 55ة األكبر من    بدرجات متوسطة فى الفئة العمري    
 وال توجد فروق واضحة بين الفئات األصغر واألكبر فى انتـشار المحـسوبية        ،%13.7و% 18بين

  وتتكـشف  ،بدرجات صغيرة أو أنها غير منتشرة، حيث تقترب النسب من بعضها بـشكل واضـح              
 الحالة التعليمية حيث ترتفع النـسبة فـى الفئـات         الفروق فى درجة انتشار المحسوبية على مستوى        

% 17مرورا بأقل من المتوسط بنسبة    % 77.6وتقل لدى االميين بنسبة     % 87.5األكثر تعليما بنسبة    
% 11.2وأخيـرا   % 13.7للحاصلين على مؤهالت أقل من متوسطة والمتوسطة        % 12.5لألميين و 

رئيسيا فى قناعـة الـشخص    تعليم يلعب دوراوبما يشير الى أن متغير ال  ،  للمؤهالت فوق المتوسطة  
  .بأبعاد المحسوبية والواسطة

  درجة انتشار المحسوبية حسب منطقة اإلقامة والنوع والعمر والحالة التعليمية) 2-5(الجدول

   التعليم العمر النوع منطقة االقامة
-18 إناث ذآور  حضر ريف

34 
35-
54 

أقل من  أمى +55
المتوسط

فوق متوسط
طالمتوس

 87.5 84.9 77.686.2 77.4 84.6 86.781.983.784.2 80.1 درجة آبيرة
 11.2 13.7 12.5 17 18 12.9 11.915.213.513.7 16 درجة متوسطة
 1.1 1.0 1.0 3.7 2.1 2 1.9 1.9 2.1 7.0 2.9 درجة صغيرة
 0.2 0.4 0.3 1.7 2.5 0.5 0.3 0.9 0.7 0.7 0.9 غير منتشرة
 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100  االجمالى

  

  :تجسد الواسطة والمحسوبية فى الحياة اليومية •
وانتقاال لتجسد قيمة المحسوبية والواسطة فى الحياة اليومية للمصريين يرى أغلب أفراد عينة هذه 

          أنهم % 89.7  حيث يشير،الدراسة أنه ال يمكن قضاء المصالح دون اللجوء الى الواسطة
ال يستطيعون قضاء مصالحهم دون اللجوء الى الواسطة التى أصبحت البوابة الرئيسية لقضاء 

  .عدم أهمية وجود واسطة لقضاء المصالح% 10.3 بينما يرى ،المصالح
أن % 86.7وحول فائدة الواسطة يعبر أفراد العينة عن رؤيتهم الخاصة لهذه القضية حيث يرى 

تى تواجههم أثناء لليص المصالح وأنهم بدونها ال يمكنهم حل المشكالت اللواسطة فائدة كبيرة فى تخ
أن الواسطة توفر الوقت والجهد، وتشير كافة % 26.4 كما يرى ،تعاملهم مع المصالح الحكومية

االستنتاجات الى أن تعقد اإلجراءات الحكومية وعدم إنجازها فى الوقت الكافى يسبب الكثير من 
الى اللجوء للواسطة لتقليل % 13.9الشخص الى استخدام الواسطة، ويميل المشكالت التى تدفع 

  .المجهود الناتج عن تعقد اإلجراءات الحكومية، وأن الواسطة توفر لهم الوقت والمجهود
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من أفراد العينة أن اللجوء الى الواسطة يمنح الشخص مكانة بين الناس ويضفى عليه % 8.4ويعتقد 
 وتعنى تلك النسب السيادة شبه المطلقة ،أى فائدة للواسطة% 4.8ما ال يرى بين، هيبة ومكانة متميزة

 ونعتقد أن القناعة التى لدى أفراد ،للواسطة كأحد الحلول التى يلجأ اليها أفراد العينة لحل مشكالتهم
 ويتم ،العينة بأن مصالحهم لن تقضى إال بوجود الواسطة تعكس نمطا سائدا فى المجتمع اآلن

 عبر أشكال ومستويات متعددة منها السياسى ومنها ما يتعلق باستخدام الواسطة للحصول استخدامه
 والشك أن هذا السلوك له تكلفة عالية على المستوى االقتصادى واالحتماعى ويخلق ،على أى منافع

  .  حالة لدى المواطنين بسيادة قيم الظلم وعدم المساواة ونيل كثير من الحقوق بدون وجه حق
  

  فوائد الواسطة) 3-5(كلالش
  

  
  

  :معدالت استخدام الواسطة •
أنهم استخدموا الواسطة كوسيلة لحل مشكالت % 42.1وحول اإلستخدام المباشر للواسطة يعبر

أنهم لم يستخدموا الواسطة فى تعاملهم مع  % 57.9 بينما يرى ،تعاملهم مع األجهزة الحكومية
% 3.7ستخدم الواسطة بين اإلستخدام الدائم بنسبة وتتفاوت نسب من ا. األجهزة الحكومية مطلقا

  .يستخدمون الواسطة نادرا% 19.1 وهناك ،%19.1وبين االستخدام فى بعض األحيان بنسبة 
  

  معدل استخدام الواسطة فى حياتك) 4- 5(الشكل 
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دالت وإذا حاولنا اإلقتراب من تحليل بعض الفروق بين محل االقامة والنوع والتعليم والعمر فى مع
 فسوف نرى فى البداية أن هناك فروقا ملموسة فى معدالت استخدام الواسطة ،استخدام الواسطة

 فهناك فروق بين الريف والحضر حيث يقل استخدام ،على مستوى متغيرات الدراسة االجتماعية
) للحضر% 47.7للريف مقابل % 65.2(الواسطة فى الريف عنه فى الحضر والفروق كبيرة بينهما

لالناث مقابل % 65.9( يقل استخدام االناث للواسطة فى مقابل الذكور وبفروق ملموسة بين كما
 بينما يقل استخدام ،وال توجد فروق كبيرة على مستوى فئات العمر المختلفة) للذكور% 38.7

ده الواسطة حسب الحالة التعليمية فكلما زاد تعليم الفرد كان مهيئا للتعامل مع الواسطة، وهو ما تؤك
 وتوجد فروق ،معدالت استخدام الواسطة أحيانا حيث تزيد وبشكل ملموس كلما أرتفع مستوى التعليم

فى استخدام الواسطة بين الحضر والريف على مستوى االستخدام الدائم للواسطة او استخدامها 
% 5.3 وذات األمر ينطبق على متغير النوع ،%3.2وفى الريف % 4.4أحيانا فهى فى الحضر 

  . لإلناث2.3ذكور مقابل لل
  

  الفروق فى معدالت استخدام الواسطة) 3-5(الجدول
   التعليم النوع العمر منطقة االقامة

-18 حضر ريف
34 

35-
54 

أقل من  أمى إناث ذآور +55
 المتوسط

فوق  متوسط
 المتوسط

 4.2 5.2 3.8 2.4 2.3 5.3 2.3 4.4 3.7 4.4 3.2 دائما
 28.1 19.7 16.422.920.917.918.223.914.911.824 أحيانا
 24.9 19.7 19.6 17.221.818.422.116.916 15.225 نادرا

 42.8 55.3 65.247.758.255.961.148.765.969.952.6 لم استخدمها
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  

طاق دفع الرشاوى خالل الممارسة الفعلية والتى التعرف على مدى نب الدراسة بعد ذلك وأهتمت
من عينة هذه الدراسة أنهم قد قاموا بدفع رشاوى % 26.4، وفى هذا يرى )5-5(يعرضها الشكل 

أنهم لم يقوموا بدفع أى رشاوى لقضاء بعض % 73.6إلنهاء مصالحهم الحكومية، بينما ذكر
  . م بدفع رشاوى إلنهاء بعض المصالحويشير ذلك الى أن ربع مجتمع الدراسة قد قا.  المصالح

  

  مدى دفع رشاوى ولو لمرة واحدة) 5-5(الشكل
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وحول استخدام الواسطة ولو لمرة واحدة تشير البيانات أن الحضر كان أكثر استخداما للواسطة بنسبة 
 سنة أكثر 35، وكان الشباب من الفئة العمرية أقل من %22بينما كانت النسبة لدى الريف % 32.5

 وتظهر البيانات وجود تباينات واضحة بين ،استخداما للواسطة من كبار السن أو الفئة العمرية المتوسطة
بينما كانت لدى % 34.9الذكور واإلناث فى معدالت استخدام الواسطة حيث تبلغ النسبة لدى الذكور 

باينات واضحة فى وتوجد ت،  وبما يعنى أن الذكور أكثر استخداما للواسطة من اإلناث،%19اإلناث 
معدالت استخدام الواسطة حسب المستوى التعليمى حيث ترتفع معدالت استخدام الواسطة لدى الحاصلين 

 وتقترب نسب استخدام الواسطة بين ،لدى االميين% 19.3مقابل % 36.9على مؤهالت عليا بنسبة 
أن تعنى تلك النتائج  و،على التوالى% 28و% 27.6المؤهالت أقل من المتوسطة والمتوسطة بنسبة 

 الحضر ضمن أفراد هذه العينة أكثر استخداما للواسطة من الريفيين، كما أن الذكور أكثر سكان
 وتثبت البيانات أنه كلما أرتفع المستوى التعليمى للفرد كلما زادت معدالت استخدامه ،استخداما لها

كثر تعليما، ونعتقد أن السبب فى وجود  دفع الرشاوى مقابل الفئات األإلى األميين وال يميل ،للواسطة
تلك الفروق ما يتمثل فى عملية اإلقصاء التى يتعرض لها األميون ويالتالى تقل درجة تعاملهم مع 

  . االجهزة الحكومية
  الفروق فى المتغيرات االجتماعية حول معدالت استخدام الواسطة ) 4-5(الجدول

 التعليميةالحالة  النوع فئات العمر منطقة اإلقامة  
  

 حضر ريف
اقل من 

35 
 سنة

 35من 
 54حتى 
 سنة

 55من 
 أمي أنثي ذآر فأآثر

مؤهل 
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
اعلي من 
 متوسط

 36.9 28 27.6 19.3 19 34.9 21.7 27.6 28 32.5 22نعم
 63.1 72 72.4 80.7 81 65.1 78.3 72.4 72 67.5 78ال

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى 
  

 يبرر أفراد الموظفين الحكوميين لطلب مبالغ مقابل تقديم بعض الخدمات، اضطراروبالسؤال عن أسباب 
، كما يعد ضعف الرقابة الحكومية أحد %75.8العينة هذا السلوك بضعف أجور الموظفين بنسبة 

 والقناعة االستعدادلديهم % 28.1ينة تبلغ  وهناك نسبة من أفراد الع،العوامل الدافعة لقبول الرشوة
  .بأهمية دفع الرشوة إلنهاء مصالحهم، وأنهم بدون دفع الرشوة ل يمكنهم تخليص مصالحهم

  تبرير استخدام الواسطة) 6- 5(الشكل 
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وحول أهمية وجود الواسطة لقضاء المصالح  توضح البيانات عدم وجود فروق بين الريف والحضر 
 العينة من الريفيين والحضريين  على أهمية وجود الواسطة لقضاء المصالح، وأنه من حيث أجمع  أفراد

وعلى مستوى الفئات  اإلجراءات، بدون وجود واسطة تنهى وتسهل اإلجراءاتالصعب تخليص كل 
 أى معامالت بدون وجود واسطة بنسبة إنهاءأنه ال يمكن ) 34-18(العمرية ترى الفئة العمرية الشابة

، وترى اإلناث أنهن ال يستطعن إنهاء مصالحهن دون ) فأكثر55(للفئة العمرية % 85قابل م% 92.7
  .للذكور% 87.6مقابل % 91.5وجود الواسطة بنسبة 

% 92.6و% 90.4وترتفع نسبة وجود الواسطة لدى المؤهالت المتوسطة وأقل من المتوسطة بنسبة 
 ولدى األميين بنسبة ،%89.2 عليا بنسبة  وتقل النسبة لدى الحاصلين على مؤهالت،على التوالى

تقريبا من افراد عينة الدراسة على مستوى كافة المتغيرات % 90 وتثبت هذه النتائج أن ،87.5%
  . االجتماعية يرون أهمية الواسطة، وأنهم ال يستطيعون إنهاء مصالحهم بدونها

  

  سطة إلنهاء المصالحالفروق فى المتغيرات االجتماعية ألهمية وجود الوا) 5-5(الجدول
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

  
 حضر ريف

اقل من 
35 
 سنة

 35من 
 54حتى 
 سنة

من 
55 
 فأآثر

 أمي أنثي ذآر
مؤهل 
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل اعلي من 
 متوسط

 89.2 92.6 90.4 87.5 91.5 87.6 85 89.3 92.7 90.5 89.1 نعم
 10.8 7.4 9.6 12.5 8.5 12.4 15 10.7 7.3 9.5 10.9 ال
 100 100 100 100 100 100100 100 100  100 100االجمالى 
  

  الحكومية الخدمية التى األجهزةويرى المصريون أن أكثر األماكن التى تستخدم فيها الواسطة تتمثل فى 
 نظرا للتعامل المباشر بين ، وهذه النسب تعد نتيجة منطقية%55.8تقع على رأس تلك المؤسسات بنسبة 

 والمرافق واإلسكانالمواطنين واألجهزة الحكومية الخدمية، والتى تشمل قطاعات الصحة والتعليم 
  .والخدمات االجتماعية

يلى تلك النتيجة كما يراها المصريون أقسام الشرطة حيث ال يستطيع المواطن قضاء مصالحه بأقسام 
التى تعد الحصن الذى يحميه من العسف والجورفى بعض األحيان،  الواسطة، وإلىالشرطة دون اللجوء 

  .الحكومية وتعكس فى نفس الوقت أزمة الثقة الموجودة بين المواطن وبعض األجهزة
 وأن يتم بالواسطة لتجنب الكثير من المشكالت المرور البدكما يرى المصريون أن التعامل مع 

  .%34.4ه معها، حيث تشير النسب الى ذلك بوضوح  والتعقيدات التى يواجهها المواطن فى تعامل
 الواسطة فى المحليات، فالتعامل فى المحليات يرتبط أرتباطا الستخدامكما يعبر المواطنون عن رؤيتهم 

 والصرف الصحى والخدمات والمياهمباشرا بحياة المواطن اليومية والممثلة فى خدمات الطرق والبناء 
بالمحليات من األماكن التى تستخدم بها الواسطة % 28.9ح البيانات أن الصحية والتعليمية، حيث توض

  . وعلى نطاق واسع
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ويلى تلك األجهزة مصلحة الضرائب والتى يرى افراد المجتمع أن استخدام الواسطة بها من األمور 
سطة المهمة حيث فى كثير من األحيان تتعسف الهيئة مع المواطنين مما يضطرهم الى اللجوء الى الوا

   .لتجنب التقديرات المبالغ فيها وتسبب لهم مشكالت كبيرة ال يستطيعون السيطرة عليها
وهى نتيجة نعتقد % 5.1أما عن أقل األماكن التى تستخدم فيها الواسطة فتمثلت فى هيئة القضاء بنسبة 

ريخ العريق، أن لها مدلولها االجتماعى والسياسى من حيث القيمة الحقيقية لمؤسسة القضاء ذات التا
 وتتطلب تلك النتيجة قيام ، والتوازن والحفاظ على الحقوق فى المجتمعاالستقراروأنها أداة من أدوات 

  .مؤسسات الخدمة الحكومية بتسهيل إجراءاتها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
  

  أكثر األماكن اللى بتستخدم فيها الواسطة) 7-5(الجدول 

  
  

  ة لعمل األبناء بالقطاع الحكومىرؤية أفراد العين •
 الدراسة بالتعرف على رؤية أفراد العينة ألسباب تفضيلهم لعمل األبناء فى المصالح اهتمت

  .الحكومية التى يعملون بها
وهو % 74.2تشير النتائج الى ارتفاع رؤية أفراد العينة لعمل أبنائهم فى الوظيفة الحكومية بنسبة 

عمل المتاحة اآلن فى مصر ومعاناة كثير من الشباب من قضية موقف تعكسه محدودية فرص ال
البطالة وأن كثير من اآلباء يرون فى عمل أبنائهم فى المصالح الحكومية حلوال لمشكالت ال 

 كما أن العمل الحكومى يضفى ،يستطيعون مواجهتها تتعلق بمعدالت البطالة المنتشرة بين الشباب
ن بالقطاع الحكومى بعكس القطاع الخاص الذى يصبح فيه درجة استقرار وأمان لدى العاملي

 وال ، ومن هنا يأتى السعى دائما نحو التعيين بالحكومة،الشخص مهددا فى أى لحظة بترك عمله
 أن ثالثة ارباع المجتمع مما يعنى ،عمل أبنائهم فى المصالح التى يعملون بها% 25.8يفضل 

ية التى يعملون بها، وهى نتيجة تحتاج الى مراجعة يفضلون تعيين ابنائهم فى الوظائف الحكوم
مجتمعية، خاصة مع التغيرات البنيوية الراهنة فى مسار التنمية وإعطاء القطاع الخاص أدوارا 

  . مما يستلزم تغيير النظرة الى العمل الحكومى وتفضيالته،جديدة يضطلع بها فى المجتمع
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 ح الحكومية تفضيل تعيين األبناء فى المصال) 8- 5(الشكل 

  
  

أن ضمان تعيين األبناء فى % 71.2وعن سبب تفضيل عمل األبناء فى الوظائف الحكومية يرى 
الوظائف الحكومية  ضرورة تفرضها أوضاع العمل السائدة فى المجتمع المصرى اآلن حيث تقل 

ومية التى يعمل  من تعيين األبناء بالمصالح الحكاالستفادةفرص العمل، وبالتالى من األهمية بمكان 
من أفراد العينة يرغبون فى تعيين أبنائهم فى المؤسسات % 36.7 وتشير النتائج الى أن ،بها آبائهم

الحكومية التى يعملون بها للحصول على بعض المزايا التى توفرها بعض المؤسسات الحكومية من 
باء على سبيل المثال يتمتعان خالل الحوافز والمرتبات ومكافأة نهاية الخدمة، فقطاع البترول والكهر

من  %18.7 كما عبر ،برغبة كل فرد فى التعيين بهما لما يقدمانه من مزايا وتسهيالت للعاملين بهما
      أفراد العينةعن تخوفهم من عدم توفر عمل ألبنائهم حيث تنتشر الواسطة فى التعينات، 

ناء فى المصالح التى يعملون بها فمن وبالتالى طالما توفرت فرصة من خالل الواسطة لتعيين األب
   .المهم استغاللها

  أسباب تفضيل تعيين األبناء بالمصالح الحكومية) 9- 5(الشكل 
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 أن دوتحاول الدراسة استكشاف طبيعة الواسطة فى الممارسة الفعلية اليومية لحياة أفراد العينة، فبع
حاكمة للفساد نتناول هنا بعض المواقف التى  درجة انتشارها واالتجاهات العامة لها كقيمة استعرضنا

  . الواسطة فى الحياة اليوميةالستخدامتدعم رؤيتنا 
  حيث يرى،تشير النتائج الى استعداد أفراد العينة لقبول الواسطة إذا ما تم اللجوء الى شخص لتنفيذها

% 28.1ى أكما راستعدادهم لقبول الواسطة إذا تم اللجوء اليهم باعتبارها شيئا عاديا، % 64.3
من أفراد % 92.4 استعدادهم للتدخل بالواسطة اذا اقتضت الظروف ذلك، وتعنى تلك النتيجة استعداد

 وبما يسمح بالقول أن درجة تغلغل الواسطة فى الحياة إليهم، الواسطة اذا تم اللجوء الستخدامالعينة 
بينما ، يعيشها أفراد العينة اآلنالمصرية أصبحت من المكونات األساسية للمواقف والسلوكيات التى 

  .قبول فكرة الواسطة من أساسها% 7.6رفض 
الى تدخلهم المباشر عن طريق الواسطة لقضاء مصلحة وبما يعنى % 51.6وتحقيقا لتلك النتائج أشار 

الحياة المصرية، وأنها أصبحت من الحقائق االجتماعية المشروع  أن الواسطة أصبحت متغلغلة فى
 وحقيقة هذه ،أنهم لم يلجأ اليهم أحد للقيام بالواسطة% 48.4 بينما ذكر ،ا لقضاء المصالحاللجوء اليه

النسب تثبت أن الواسطة قد أصبحت على درجة من الخطورة حيث أصبحت هى السمة الغالبة لقضاء 
  .لذلككفى يالمصالح، وأن اإلعتماد على القانون واللوائح وحدهما ال 

  
  منك انك تتوسط له فى خدمة ممكن توافق وال أللو حد طلب ) 10- 5(الشكل 

  
  

 فى موافقة الشخص - على مستوى المتغيرات االجتماعية-وعلى الرغم من عدم وجود فروق بارزة
من % 60على استخدام الواسطة عندما يلجأ اليه أحد، أال أن الرؤية العامة تشير الى موافقة أكثر من 

من % 30 كما عبر تقريبا ،دام الواسطة عندما يلجأ أحد اليهمعينة الدراسة على موافقتهم على استخ
% 10 وهناك ،مجتمع الدراسة أنهم من الممكن أن يتدخلوا حسب الظروف التى تفرضها الواسطة نفسها

  .تقريبا ال يوافقون على استخدام الواسطة عندما يلجأ اليهم أحد لتنفيذها
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ة الموجودة لدى عينة هذه الدراسة بأهمية وجود القناعل االستخالص الذى يمكن الخروج به ولع

  .الواسطة واستخدامها بشكل واسع، وأنهم ال يستطيعون التعامل مع األجهزة الحكومية دون وجودها
  

  الفروق فى المتغيرات االجتماعية للموافقة على وجود واسطة) 6-5(الجدول
    الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

  
 حضر فري

اقل من 
35 
 سنة

 35من 
 54حتى 
 سنة

 55من 
 أمي أنثي ذآر فأآثر

مؤهل 
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
اعلي من 
 متوسط

 64.5 68.3 65.1 61.2 64.8 63.7 65.2 64.2 63.9 66 63.1 أوافق
 7.8 5 6.4 9.7 7.3 7.9 9.2 8.1 6.1 6 8.8 ال أوافق

 27.6 26.7 28.5 29.1 27.9 28.3 25.6 27.7 30 28.1 28.1 حسب الظروف
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  
وسعت الدراسة الى معرفة تأثيرات الواسطة وهل من الممكن أن تكون شكل من أشكال الظلم الذى 

أن الواسطة من الممكن أن تظلم ناس على % 94.5وفى هذا يرى . يتعرض له الفرد فى المجتمع
ب ناس، وبما يفيد أن أفراد العينة يحكمهم سلوك متناقض بين استخدامهم للواسطة والقناعة التى حسا

لديهم بأهميتها فى تخليص المصالح وإنهاء الخدمات ورفضهم لها على المستوى السلوكى، غير أنهم 
ى مزايا لم وفى نفس الوقت يرونها أداة من أدوات الظلم الذى يمكن أن تجور على الحقوق والحصول عل

  .يكن الشخص مستحقا لها
  

  رؤية أفراد العينة للظلم الناتج عن الواسطة) 11- 5 (الشكل

  
  

وحول طريقة تصرف أفراد مجتمع الدراسة لمن ليس لديه واسطة ، تشير النتائج أن تفويض األمـر هللا                  
  .%69.1ى يلجأ اليها أفراد العينة بنسبة تيقع على راس طرق التصرف ال
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بـدفع رشـاوى    % 8.7 ويقـوم    ،يحاولون اإلعتماد على أنفسهم لتخليص مصالحهم      أنهم% 20.8يرى  
  . ال يملك واسطة كطريقة للتصرف لمن

  

 طريقة التصرف لمن ال يملك واسطة)  12- 5(الشكل 

  
  

وقد طرح البحث مجموعة من المواقف المختلفة للتعرف على طبيعة كيف يتصرف أفراد العينة تجاه 
 إلى ويشير تحليل مواقف المحسوبية كما جاءت نتائجها ،الواسطة فى الممارسة الفعليةقيمة المحسوبية و

.  من بعض الخدماتاالستفادةاستعداد أفراد العينة للتجاوز إذا كان هذا الموقف يتعلق بمنفعة شخصية أو 
سن  المدرسة وهو دون الاالبن خالل الواسطة لدخول األب منويشير تحليل الموقف األول لتدخل 

وهى نسبة % 72.9 القانونية، ويرفض المصريون ذلك الموقف بين مساحة رافض جدا ورافض بنسبة
 الواسطة للحصول على حق إلىتقترب من الثلثين وبما يعنى أن افراد عينة الدراسة يرفضون اللجوء 

 المدرسة هذا الموقف من تدخل األب من خالل الواسطة إللحاق األبن% 13.8ليس مشروعا، بينما يقبل 
 ويعرض الموقف الثانى لتعيين شخص ليس لديه ،على موقف الحياد %13.1 ويقف ،وهو دون السن

بينما يقبل هذا الموقف % 86.4وترفض العينة ذلك الموقف بنسبة كبيرة تبلغ  الكفاءة المطلوبة بالواسطة،
 الفرص فى الحصول على على الحياد، وبما يعنى قناعة أفراد العينة بأهمية تكافؤ% 10.2ويقف % 3.2

على هذا الموقف % 57.9 ويبرر أفراد العينة موقف تعين األبن فى نفس مهنة األب بموافقة ،الوظيفة
  .على الحياد% 20.7ويقف % 21.4بينما يرفضه

  

  مواقف المحسوبية كما تراها عينة الدراسة) 7-5(الجدول 
 موافق جدا موافق محايد رافضرافض جدا المواقف

 4.3 9.5 13.1 17.5 55.4  واسطة البنه لاللتحاق بالمدرسة وابنه دون السناب يقدم
 1.3 1.9 10.2 19.6 66.8 واحد ليس لديه آفاءة اتعين عن طريق قريب له

 32.4 25.5 20.7 8.4 13.0 اب بيحاول يعين ابناؤه فى نفس مهنته
 50.2 19.7 11.1 8.5 10.4 موظف بيسهل خدماته لألهل بلدته

 3.0 2.0 9.6 16.5 68.8 بيستخدم اى وسيلة علشان يحقق اهدافهواحد 
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ويعنى تفسير هذا الموقف قبول أفراد العينة وبشكل براجماتى لتعين األبناء فى نفس مهنة األب 
 المصلحة إلىلمحدودية فرص العمل وضمان توارث المهنة، وربما يسمح تفسير هذا الموقف بالنظر 

 وينطبق ذات األمر على الموقف الرابع والذى من خالله ،صلحة العامةالشخصية دون النظرالى الم
على % 11.1بينما يقف % 18.9ويرفضه % 69.9يسهل موظف خدمات ألهل بلدته ويقبل هذا السلوك 

 الشخص ألى وسيلة يحقق من خاللها الستخدام ويتعارض مع ماسبق رفض أفراد العينة القاطع ،الحياد
  ،%9.6ويقف على الحياد% 5بينما يقبله % 84.3فض هذا الموقف الى مصالحه حيث تصل نسبة ر

ولعل داللة هذه المواقف تشير الى قبول أفراد العينة لمواقف تحقق لهم بعض النفع الشخصى بينما 
 ويميل كثير من أفراد العينة الى قبول كل المواقف التى ،يرفضون وبشدة مواقف تتعارض مع مصالحهم

  .صيا، بينما يرفضون المواقف الى تتعارض مع أهدافهم ومصالحهمتحقق لهم نفعا شخ
وطرحت الدراسة عددا من الممارسات السلوكية لمحاولة التعرف على درجة تبرير كل سلوك منها، 

  .ومدى قناعة أفراد العينة بذلك السلوك والتبرير له
% 5.3 السلوك بينما يقبله هذا% 90.8يشير السلوك األول الى قبول الرشوة ألداء العمل حيث يرفض 

 وينطبق السلوك الثانى بتعين األبناء فى الوظائف الحكومية مع الموقف ،على الحياد% 3.8ويقف 
بينما يرفضه % 54.7 حيث يقبل هذا السلوك ،السابق الخاص بقبول تعين االبن فى نفس مهنة األب

ض المدرسين درجات  ويرفض المصريون وبشدة إعطاء بع،على الحياد% 19.8ويقف % 25.3
 وذات األمر ،على الحياد% 5.1ويقف % 3.5ويقبل هذا السلوك % 91.3ألبنائهم وأقاربهم بنسبة 

ويقف % 1.3ذلك الموقف ويؤيده % 97.1ينطبق على شراء امتحانات الثانوية العامة حيث يرفض 
ى مصلحة يرفض  وحول تبرير سلوك أفراد العينة تجاه تقديم رشوة للحصول عل،على الحياد% 1.6

على % 4.2 ويوافق ،على الحياد% 8.7ويقف % 6.6بينما يقبله % 84.6أفراد العينة هذا السلوك بنسبة
 وتعكس تلك ،على الحياد% 6ويقف% 89.7تبريرسلوك التزويغ من العمل الحكومى ويرفضه 

راد العينة السلوكيات درجة التناقض فى السلوك تجاه المحسوبية، فعلى المستوى الشخصى يبرر أف
 وربما تلعب تلك ،استخدام الواسطة والمحسوبية، وعلى المستوى السلوك العام يرفض المصريون ذلك

حسب ما تمليه درجة المنفعة الشخصية دورا فى فهم التغير  االزدواجية فى السلوك بين القبول والرفض
  .الحادث فى منظومة االخالق المصرية الراهنة

  

  ى درجة تبريرك لكل سلوك من السلوكيات اللى هقولك عليهاعايزك تقول)8-5(الجدول 
 موافق جدا موافق محايد رافضرافض جدا المواقف

 3.2 2.1 3.8 6.6 84.2 قبول الرشوة ألداء العمل
 28.2 26.5 19.8 9.3 16.0 تعيين األبناء فى نفس الوظائف الحكومية

 1.3 2.2 5.1 4 .15 75.9 اعطاء بعض المدرسين درجات أآبر ألبنائهم وأقاربهم

 0.5 0.8 1.6 10.0 87.1 شراء امتحانات الثانوية العامة
 3.1 3.5 8.7 14.1 70.5 تقديم رشوة للحصول على مصلحة
 2.1 2.1 6.0 17.1 72.6 التزويغ من العمل الحكومى مبكرا
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 وأوضح ، المصرىأستعرض الجزء السابق قيمتى الواسطة والمحسوبية كقيم حاكمة للفساد فى المجتمع

 كما عبر ،التحليل أن هاتان القيمتان لهما درجة من اإلنتشار واالستخدام على مستوى عينة الدراسة
 وهو السلوك الذى يتسم بالتناقض حيث يميل كثير من عينة ،مجتمع هذه الدراسة عن مواقفهم تجاههما

ا تحققان للشخص منفعة شخصية هذه الدراسة الى الموافقة على استخدام الواسطة والمحسوبية طالم
  .وتحقق له أهدافه ومصالحه

، تقف عينة الدراسة موقفا معارضا للواسطة والمحسوبية طالما ال تحقق للشخص أى منفعة شخصية
ومن هنا يأتى تناول قيمة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة كأحد القيم الحاكمة للفساد 

ة والمحسوبية وبهذا الشكل فى المجتمع يدعم من قيم المصلحة الشخصية على اعتبار أن استخدام الواسط
  . وينفى قيم المصلحة العامة والمشاركة فى المجتمع

  
  : إعالء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة-2

تأتى قيمة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة من القيم الحاكمة والمؤثرة فى تحديد وانتشار 
 وغنى عن البيان أن سيادة القيم الفردية مقابل القيم الجماعية واحدة من المشكالت الى تواجه ،ادالفس

  .المجتمعات المعاصرة
فمع التطورات االقتصادية والتكنولوجية الجارية اآلن تسود كثيرمن المجتمعات القيم الفردية وتقل قيم 

فضيل المصالح الشخصية قل االهتمام وندر  ومن المعروف أنه كلما تزايدت مساحة ت،العمل الجماعى
  .بالمصلحة العامة

 ويميل ،فى نفس الوقت تزيد مساحة الفساد كلما قل األهتمام بالمصلحة الشخصية دون المصلحة العامة
  .كثير من الباحثين الى ربط تزايد القيم الفردية بنقص قضية اإلنتماء فى المجتمع

ول درجة انتشار المصلحة الشخصية مقابل المصلحة العامة ضمن يحاول هذا الجزء من الدراسة أن يتنا
القيم الحاكمة للفساد، واتجاهات أفراد العينة نحوها وأخيرا تقيس الدراسة بعض المواقف التى  منظومة

  .تجسد تلك القيمة فى الحياة المصرية
 
  درجة تفضيل المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة •

بوضوح الى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة ) 13-5(يتناولها الشكل تشير البيانات التى 
أما من يفضل % 6.3، بينما من فضل المصلحة العامة بلغ %83.9العامة وبنسب كبيرة تصل الى 

 وبما يعنى بوضوح غلبة النزعة الفردية ،%9.8المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة معا فقد بلغ
  .راد عينة الدراسةفى تفكير وسلوكيات أف
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نرى إنه مع سيادة النزعة الفردية تسود روح اإلنقسام والعزلة ويعيش الفرد منغلقا على ذاته وال 
  .يهمه سوى تحقيق منافعه الشخصية حتى ولو على حساب العمل الجماعى

  
  تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة) 13- 5(الشكل 

  

  
  

ضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة تشير البيانات الى وحول وجود فروق واضحة فى تف
وجود فروق كبيرة بين الريف والحضر فى درجة تفضيل المصلحة الشخصية فهى لدى سكان الحضر 

بينما توجد فروق فى تفضيل المصلحة العامة لدى سكان الريف ، %81.7ولدى سكان الريف % 86.9
ويتفوق الريفيين فى تفضيل القيمتان معا . على التوالى% 5.4الى % 7عنها لدى سكان الحضر بنسبة 

 وتعنى هذه الفروق أن طبيعة الحياة الحضرية تفرض ،%7.7مقابل % 11.4عن سكان الحضر بنسب 
فى أحيانا كثيرة تفضيل المصلحة الشخصية بينما ما يزال الريف المصرى يحتفظ ببعض السمات التى 

  .تكافل بصرف النظر عن تحقيق بعض المنافع الخاصةتميزة من خالل قوة التماسك وال
بينما هى % 85.4كما توجد فروق على مستوى النوع، فمن يفضلن المصلحة الشخصية من االناث بلغ 

 ورغم أن الفروق ليست بالدرجة الكبيرة إال أنها تشير الى أن اإلناث أكثر إدراكا ،%82.1لدى الذكور
 ،لإلناث% 5.2 مقابل% 7.6ور فى تفضيل المصلحة العامة بنسبة  ويتفوق الذك،بمصالحهن عن الذكور

  .لإلناث% 9.5للذكور مقابل % 10.3ويتفق االثنان فى تفضيل القيمتين معا بنسب 
يلعب المستوى التعليمى  ومن الفروق الملموسة فى تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة،

ى كلما زادت قناعة الشخص بتفضيل المصلحة الشخصية فهى دورا مؤثرا، فكلما أرتفع المستوى التعليم
% 85.5وتزيد الى % 83.3وتزيد لدى الحاصلين على مؤهالت أقل من المتوسط% 80.6لدى األميين 

 وتصل الى أعلى معدالتها للحاصلين على مؤهالت فوق ،لدى الحاصلين على مؤهالت متوسطة
لتعليمى أن منظومة التعليم الحالية فى المجتمع  وتظهر الفروق على المستوى ا،%88.3المتوسطة 

المصرى ال تبنى وتدعم قيما إيجابية بل تكرس بعض القيم السلبية كأهمية الغش وسرقة االمتحانات 
  .للنجاح السهل دون بذل الجهد الكافى
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ن وتظهر هذه الفروق ايضا مدى الحاجة الى تضمين المناهج الدراسية لقيم الجماعية والمشاركة، دو
 وبذا يمكن القول أن الفروق فى المستويات التعليمية تؤثر تأثيرا مباشرا فى ،التركيز على القيم الفردية

 وفيما ،منظومة القيم الحاكمة للفساد من حيث درجة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة
ليب المصلحة الشخصية يتفقون فى تغ) 34-18( يتعلق بالفروق على مستوى العمر، فالشباب فى الفئة

 فأكثر الى تفضيل القيمتان معا بنسبة 55الفئة ( ويميل كبار السن،عن من هم فى الفئات التالية لهم
 وربما يكون كبار السن أكثر إدراكا للمصالح الشخصية والجماعية ،للفئة األصغر% 8.3مقابل % 12.4

  .عنهم لدى الشباب الذين يميلون الى تغليب المصلحة الشخصية
 ،ال توجد فروق واضحة بين فئات العمر المختلفة فى تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية

ونخلص من ذلك أن قيمة تغليب المصلحة الشخصية باتت سمة حاكمة لتصرفات وسلوكيات أفراد العينة 
  .على كافة المستويات الريفية والحضرية وعلى مستوى النوع والحالة التعليمية

  
  الفروق فى درجة تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة)  9-5(ل الجدو

   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة
اقل من  حضر ريف  

35 
 الى 35

54 
55 
 فاآثر

اقل من  أمى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 88.3 85.5 85.480.683.3 82.1 81.3 84.2 85 86.9 81.7 تفضيل المصلحة الشخصية

 3.9 6 6.4 7.7 5.2 7.6 6.2 5.9 6.8 5.4 7 تفضيل المصلحة العامة
 7.8 8.5 11.710.3 9.5 10.3 12.4 9.9 8.3 7.7 11.4 االثنين معا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  
عب الظروف اإلقتصادية الصعبة دورا فى وحول األسباب التى تدعو الى تغليب المصلحة الشخصية تل

تغليب هذه المصلحة حيث ينكب الناس على البحث عن لقمة العيش ويصبح الهم األساسى لهم هو تحقيق 
  . المنفعة الشخصية، وليس اإلهتمام بمصالح المجموع العام

تجعلهم يميلون التى يعيشونها  يرون أن الظروف االقتصادية الصعبة% 81.1معظم أفراد العينة بنسبة 
عدم % 25.1 ويرى ،تغليب المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة والبحث دائما عن حلول فردية الى

جدوى االهتمام بالمصلحة العامة، حيث يسود لدى المواطن فى هذه الحالة روح من اليأس واإلحباط 
  .بعدم إهتمام الدولة بهتفرضها أزمة الثقة بين المواطن والدولة والتى تجعل المواطن لدية شعور 

عدم االنتماء دورا فى سيادة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث   كما تلعب قيمة
أن من أسباب تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ضعف االنتماء فى % 12.5يذكر

ألسباب الدافعة أن غياب المشروع القومى من ا% 4.4 وترى نسبة ضعيفة من أفراد العينة ،المجتمع
  . لتغليب المصلحة الشخصية
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وإجماال نرى تغيرا فى نظرة أفراد العينة للعمل والروح الجماعية، حيث تسود النزعة الفردية وتنتشر 
 وفى هذه ،قيمة الالمباالة بالشأن العام واإلنغالق على الذات وجعل بؤرة اإلهتمام الفرد وليس الجماعة

لضعف والهشاشة فى مواجهة األزمات الكبيرة حيث ينغلق الجميع على الحالة يعانى المجتمع من ا
أنفسهم دون وجود للروح الجماعية التى تنهض باألمم والشعوب، وحيث ال يهتم المواطن فى هذه الحالة 

  .بروح األمة فى النهوض، بل يظل أسيرا لنظرته الضيقة ومنغلقا على نفسه دون اإلهتمام بالشأن العام
  

  أسباب تفضيل المصلحة الشخصية ) 14-5(الشكل

  
  

واستكماال لما سبق حول األسباب التى تجعل أفراد العينة يميلون الى تغليب المصلحة الفردية، تصل 
الدراسة الى نتائج ترى أن وجود الفقر وتزايده من األسباب الرئيسية لتقليل اإلهتمام بالمصلحة العامة، 

مجمل السياسات االجتماعية ال تعبر عنه وال تستجيب فمن جانب يحس المواطن فى داخله أن 
 ،إلحتياجاته، وتجعل المواطن فى النهاية يفقد الثقة فى كل ما حوله ويحس أنه ال أهمية له فى وطنه

وعلى الجانب األخر تفرض األوضاع اإلقتصادية والفقر على المواطن أن يلجأ الى الحلول الفردية بعيدا 
من أفراد % 48.1 ويؤكد تلك الحقيقة ما ذكره ،طيع تقديم حلوال كافية لمشكالتهعن الدولة والتى ال تست

أفضل من اإلهتمام بالمصلحة العامة، أى أن نصف المجتمع يعانى من سيادة ) ياالنفسى(العينة من القول 
نغلقا  وكلها من األسباب التى تجعل المواطن م،الروح الفردية واإلنعزال عن اإلهتمام بالقضايا العامة

 كما يؤثر ضعف ، وتظل دائرة مشاركته مرتبطة بالدرجة التى يحقق فيها مصلحته الشخصية،على ذاته
أن ضعف األجور من أسباب النزوع الى % 34.1اإلجور على درجة الشعور بالجماعية وفى هذا يرى 

  .أن عدم اهتمام الحكومة بهم يدفعهم الى تغليب النزعة الفردية% 15.2 ويرى ،الفردية
ونرى فى التحليل األخير أن التغيرات االقتصادية الى يمر بها المجتمع حاليا تؤثر تأثيرا كبيرا على 
اهتمامات الفرد وتجعله غير مهتم بأى عمل جماعى طالما ال تحقق له تلك السياسات تحسنا فى 

 طريقة ومهما مستويات معيشته، وأنه فى ظل األزمات المتعددة واليومية يبحث عن الحل الفردى بأى
 ،كانت مشروعيه هذا الحل، فالمهم أن يحقق الفرد مصالحه وأهدافه دون النظر الى مصالح اآلخرين
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 فالمواطن ال يحس بأى تأثير للسياسات ،ويتم هذا كله فى سياق أزمة ثقة بين المواطن والدولة
 موجهه الى فئات محددة فى االقتصادية على حياته، بل يعتقد أن كل هذه السياسات ال توجه اليه، بل هى

  . وبالتالى تكون المواجهة بين الحصول على أى منافع شخصية،المجتمع
  

  أسباب النزوع الى الفردية والمصالح الشخصية) 15- 5(الشكل 

  
  

  :المشاركة المجتمعية •
يتناول هذا الجزء من الدراسة المشاركة المجتمعية فى إطار البحث عن فهم افضل لدرجة اهتمام 

 ومما الشك فيه أن تزايد معدالت المشاركة فى أى مجتمع من ،اد العينة بالقضايا المجتمعيةأفر
 وأن عزوف أفراد ،المجتمعات من العوامل االيجابية والداعمة لسيادة قيم تفضيل المصلحة العامة

لى المجتمع عن المشاركة، يخلق حالة من السلبية فى المجتمع، ويميل األفراد فى هذا المجتمع ا
  .تغليب مصالحهم الخاصة عن المصالح العامة فى المجتمع

من  % 57.9وحول تناول درجة المشاركة المجتمعية ألفراد عينة الدراسة، تشير البيانات الى أن 
 بينما لم يكن ل ،أفراد العينة كانت لديهم درجات مختلفة من المشاركة فى بعض القضايا المجتمعية

 أى أن نصف المجتمع تقريبا ال يهتم بأى قضايا ،ة المجتمعيةأى أشكال من المشارك% 42.1
 وعلى الرغم من زيادة نسب المشاركة كما ذكرها أفراد العينة اال أن المجتمع المصرى ما ،مجتمعية

  . زال يعانى من محددوية المشاركة فى كثير من المجاالت خاصة المشاركة السياسية
  خاصة بالمصلحة العامةسبق انك شاركت فى حاجة ) 16- 5(الشكل 
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 اإلقامةوفيما يتعلق بالفروق فى درجة المشاركة فى القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة حسب منطقة 
 تظهر البيانات فروقا كبيرة بين اإلقامة فعلى مستوى محل ،والنوع والحالة التعليمية وفئات العمر

 فهناك ،%47.7مقابل % 63.3يفيين الى درجات المشاركة فى القضايا العامة حيث تصل مشاركة الر
  .حالة من العزوف عن المشاركة المجتمعية لسكان الحضر مقابل سكان الريف

 فى القضايا المجتمعية قياسا الى الذكور، حيث ما اإلناثوعلى مستوى النوع تنخفض درجات مشاركة 
 وفى هذا تظهر البيانات أن ،تزال معدالت مشاركة المرأة على المستوى العام تتسم باإلنخفاض الشديد

 وتوجد فروق كبيرة بين النوعين ،%47.2بينما هى لدى اإلناث % 70.4معدالت مشاركة الذكور بلغت 
وبذلك تظل معدالت مشاركة المرأة  فى ، لإلناث% 52.8للذكور مقابل % 29.8فى عدم المشاركة بين 
  .المجال العام محدودة

حفيز درجة المشاركة فى القضايا العامة حيث تصل نسبة مشاركة ويلعب المستوى التعليمى دورا فى ت
ثم ترتفع الى % 54.5وترتفع فى المستوى التعليمى أقل من المتوسط لتصل الى % 51.1األميين 

للمستوى المتوسط، وتبلغ ذروة إرتفاعها لدى الحاصلين على مؤهالت فوق المتوسطة حيث % 61.9
  .%68.2تصل الى 

 وبما يشير الى تلك العالقة ،ك تنخفض درجات المشاركة كلما قل المستوى التعليمىوعلى العكس من ذل
 .االيجابية بين المستوى التعليمى واختالف درجات ومستويات المشاركة

  
  الفروق فى المشاركة المتعلقة بقضايا المصلحة العامة) 10-5(الجدول 

  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة
اقل من  حضر ريف 

35 
 الى 35

54 
55 
 فاآثر

اقل من  امى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 68.2 61.9 47.251.154.5 70.2 57.8 62.5 53 47.7 65.3 نعم
 31.8 38.1 52.848.945.5 29.8 42.2 37.5 47 52.3 34.7 ال

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  

وحول القضايا التى شارك فيها أفراد العينة فكانت تشير الى اإلهتمام بالمشاركة فى االنتخابات 
ثم % 33.8، والمحافظة على الملكية العامة للدولة بنسبة %43.6، ثم نظافة البيئة%79.7بنسبة 

     ومكافحة الفساد% 25.9واخيرا مواجهة المشكلة السكانية % 33المحافظة على المال العام 
  .%25.1بنسبة 

تعكس تلك المجاالت التى شارك فيها أفراد العينة حاجتهم الى تفعيل الروح الجماعية والتذكير بأن 
أى عملية نهوض مجتمعية البد وأن تقوم على مبدأ المشاركة وليست المشاركة السياسية فقط وإنما 

من هذا المجتمع وان مشاركته على مستوى المشاركة المجتمعية ككل بحيث يشعر المواطن أنه جزء 
  .سوف تعود عليه بالنفع
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  الموضوعات العامة التى شاركت فيها عينة الدراسة ) 17-5(الشكل

  
  
  تجسد المصلحة الشخصية كقيمة حاكمة للفساد  •

يحاول هذا الجزء من الدراسة تجسد قيمة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة من خالل 
من المواقف والسلوكيات التى تقبل أو ترفض هذه القيمة، والتى تحدد فى وضع الشخص فى عدد 
من أفراد العينة التزويغ من العمل الحكومى % 71.8 وفى هذا يرفض ،النهاية رؤيته لتلك القيمة

منهم فكرة التزويغ من العمل، وعلى الرغم من % 20.2طالما يحصلون على مرتب، بينما يقبل 
 وطالما ال توجد جزاءات موقعة أو ضعف فى ،ها تمثل خمس عينة الدراسةمحدودية النسبة إال أن

بأنهم ال يعرفون % 8 وذكر ،الرقابة الحكومية فإن مسألة التزويغ من العمل ال تسبب أى مشكالت
  .وال يستطيعون تحديد موقف تجاه هذه القضية

  
  موقف عينة الدراسة من التزويغ من العمل) 18-5(الشكل
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الفروق فى قبول بعض المواقف التى تغلب المصلحة الشخصية، فعلى مستوى متغير محل وتوجد بعض 
% 74.8اإلقامة، تظهر البيانات أن عينة الدراسة الريفية أكثر رفضا لفكرة التزويغ من العمل بنسبة 

من عينة % 67.7 بينما يرفضه،وعلى أعتبار أن الحصول على مرتب يكون كافيا لقبول هذا الموقف
فكرة التزويغ طالما ال توجد أى % 23  كما تقبل عينة الدراسة الحضرية بنسبة،اسة الحضريةالدر

   ،%18.2جزاءات على الشخص وكانت النسبة لدى العينة الريفية 
وتؤكد بيانات الفئات العمرية أنه كلما تقدمت الفئة العمرية كلما زادت مساحة رفض فكرة التزويغ من 

 سنة 54-35 سنة وتقل النسبة فى الفئة 55الفئة العمرية أكثر من من % 79العمل، حيث يرفض 
 والالفت للنظر أن الشباب كانوا أكثر ميال لقبول التزويغ ،%63.6وتقل كثيرا فى الفئة % 75.4بنسبة

 وتقل فى الفئة التالية لها بنسبة% 28.5من العمل طالما ال توجد أى جزاءات فهى لدى الفئة الشابه 
 وال توجد فروق واضحة على ،%10.1سنة فأكثر بنسبة  55 فى الفئة العمرية وتنخفض% 17.9

وعلى مستوى الحالة التعليمية تتفاوت نسب رفض التزويغ . مستوى النوع فالنسب متقاربة الى حد كبير
وكانت النسبة لدى % 75.4حسب المستويات التعليمية حيث يرفض األميين ذلك السلوك بنسبة 

من المؤهالت المتوسطة التزويغ من العمل وكانت النسبة % 66.7ويرفض % 72.9المؤهالت العليا 
   ،%70.2لدى الحاصلين على مؤهالت أقل من المتوسطة 

ولكن ما يلفت النظر فى البيانات المتعلقة بالمستوى التعليمى ما تعلق بأنه كلما أرتفع المستوى التعليمى 
وتوتفع لدى الحاصلين على % 13.9 فهى لدى األميين ،ءاتكان تبرير التزويغ أعلى طالما ال توجد جزا
وتبلغ النسبة للحاصلين على . على التوالى% 25.5و% 24مؤهالت أقل من المتوسطة والمتوسطة بنسب

  %.22.2مؤهالت عليا 
  

  موقف عينة الدراسة من التزويغ من العمل حسب المتغيرات االجتماعية) 11-5(الجدول 
   الحالة التعليمية النوع ت العمرفئا منطقة االقامة

اقل من  حضر ريف  
35 

 الى 35
54 

55 
 فاآثر

اقل من  امى انثى ذآر
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 72.9 66.7 73.370.575.470.2 74.867.763.875.479 ال طبعا ألنى باخد مرتب
 22.2 25.5 13.924 28.517.910.120.420 18.223 أزوغ طالما مفيش جزاء

 4.9 7.7 10.75.8 9.5 10.86.3 6.7 7.7 9.3 7.1 ال أعرف
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100االجمالى 

  
أما ما يتعلق بالمواقف التى يتعرض لها الشخص وتجعله يحدد مواقفه بوضوح فهى تشير الى تبرير أى 

يار الكهربائى من الشارع ال يتم تجريم ذلك السلوك موقف فى مواجهة الدولة فالمواطن الذى سرق الت
من أفراد العينة الموافقة على هذا السلوك طالما أن الدولة ال تساعدهم على توصيل % 58بل يرى 
 ،على الحياد دون تحديد موقف محدد% 13.6هذا السلوك، ويقف % 28.4 ويرفض ،ربائىهالتيار الك

موظف من عمله إلدارة محله التجارى حيث تصل مساحة وتصل مساحة رفض أفراد العينة لتزويغ 
  .%2.9على الحياد ويوافق على هذا السلوك % 7.3بينما يقف % 88.3 إلىالرفض 
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كما يرفض أفراد العينة مواقف بعض المدرسين الذين ال يشرحون فى الفصل بنفس درجة الشرح فى 
ويقبله % 2.3يقف على الحياد بينما % 97الدروس الخصوصية حيث تصل نسبة رفض هذا الموقف 

 اليومية مواعيد العملوتتكرر نفس مواقف أفراد العينة فى استغالل السيارة الحكومية بعد . فقط% 0.2
على الحياد دون تحديد % 5.7يوافقون عليه ويقف % 2.1هذا السلوك فى مقابل% 92.1حيث يرفض

ة والعامة وتكون الدولة طرفا فى هذه  وداللة تلك المواقف أنه اذا تعارضت المصلحة الشخصي،موقف
المصلحة يعطى أفراد العينة ألنفسهم الحق فى استغالل أى مواقف تحقق لهم مصالحهم دون االهتمام 

 وعلى الرغم من رفض أفراد العينة لكثيرمن المواقف التى عرضت عليهم، إال أنهم ،بمصالح الجماعة
  .لى حدهلهم تبريراتهم الخاصة بهم فى تحديد كل موقف ع

  
   عليهاهاقولك على شوية مواقف وعايزك تقولى موافق والال أل)12-5(الجدول 

 موافق جدا موافق محايد رافض جدا رافض المواقف
 39.4 18.6 13.6 9.3 19.1 جار بلغ عن جاره اللى بيسرق الكهربا من الشارع

 1.4 2.9 7.3 21.6 66.7 موظف متعود يزوغ من الشغل علشان عنده محل تجارى
 0.4 0.2 2.3 14.9 82.1 مدرس مش بيشرح فى الفصل زى الدروس الخصوصية
 0.9 1.2 5.7 14.7 77.4 سائق حكومى بيستغل العربية لمصلحته بعد مواعيد العمل

  

وارتباطا بما سبق ذكره من مواقف تحدد الدراسة رؤية أفراد العينة للمصلحة الشخصية والعامة من 
من أفراد العينة أهمية تغليب مصالح أبنائهم الشخصية % 83.5ناء حيث يرى خالل تغليب مصالح األب

على المصلحة العامة، حيث يميل أفراد عينة الدراسة الى تفضيل مصالحهم ومصالح أبنائهم الفردية 
فقط أنهم يفضلون المصلحة العامة حتى ولو تعارضت مع % 16.5 بينما ذكر ،على المصلحة العامة

% 83 أى أن أقل من خمس مجتمع الدراسة تقريبا يفضلون المصلحة العامة مقابل .مصالح أبنائهم
  .يفضلون تحقيق مصالح فردية ألبنائهم

  

  تفضيل المصلحة الفردية لألبناء على المصلحة العامة) 19- 5(الشكل 
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% 16.4وال توجد فروق كبيرة بين الريف والحضر على مستوى تفضيل المصلحة العامة حيث يقبل 
لقبول % 83.2و% 83.6من العينة الريفية والحضرية تفضيل المصلحة العامة مقابل % 16.8و

تفع فى الفئة ر وترتفع درجة قبول المصلحة العامة كلما تقدمت الفئة العمرية حيث ت،المصلحة الشخصية
  وال يهتم الشباب،%16.9 سنة الى54-35وتنخفض فى الفئة العمرية % 19.4 سنة فأكثر بنسبة 55

 وعلى مستوى ،المصلحة الشخصية% 85.5مقابل تفضيل % 14.5بتفضيل المصلحة العامة بنسبة 
من الذكور % 22.6النوع تشير البيانات الى وجود تباينات واضحة بين الذكور واإلناث حيث يفضل 

اد  وتثبت النتائج أنه كلما أرتفع المستوى التعليمى ز،لإلناث% 11.3تفضيل المصلحة العامة مقابل 
% 11.3مقابل % 24 اإلهتمام بالمصلحة العامة حيث تبلغ النسبة لدى الحاصلين على المؤهالت العليا

 وتبلغ نسبة االهتمام بالمصلحة العامة للحاصلين على المؤهالت اقل من المتوسط ،لدى االميين
  .على التوالى% 18.4و%14.7والمتوسط 

  

  لمصلحة الشخصية على المصلحة العامةموقف عينة الدراسة من تفضيل ا) 13-5(الجدول 
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة

اقل من  حضر ريف  
35 

 الى 35
54 

55 
 فاآثر

اقل من  امى أنثى ذآر
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 76 81.6 83.683.285.583.180.677.488.787.985.3 مصلحة والدى
 24 18.4 16.416.814.516.919.422.611.312.114.7 المصلحة العامة
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  

  :التصورات نحو الدولة •
    من أفراد العينة أن الدولة% 40.2فى معرض تناول طبيعة العالقة بين الدولة وأفراد المجتمع يرى 

أن همومهم ومشكالتهم لم تنل القدر الكافى من اإلهتمام من قبل عنهم، و ال تهتم بمصالحهم وال تعبر
 ويعنى هذا أن هناك نسبة ،بدرجات متفاوتةهم أن الدولة تهتم بمصالح% 59.8ذكر  بينما ،الدولة

 ،كبيرة من المواطنين فى أزمة ثقة مع الدولة، فهم يرون الدولة بعيدة عنهم وال تحقق طموحاتهم
 الدولة به، ويسعى جاهدا الى تحقيق وتوفير متطلبات حياته اليومية اهتمامحيث يشعر المواطن بعدم 

  .تنظم المجتمع  القوانين التى إلى، وفى بعض األحيان متجاوزا لدورها دون االلتفات هابعيدا عن
  

  هل الدولة بتهتم بمصالح المواطنين)20- 5(الشكل 
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كيف أنها دولة منحازة لبعض الفئات، حيث يرى  تجاه الدولة وعن تصوراتهمويعبر أفراد العينة بصدق 
أنها % 26.4لبعض الفئات االجتماعية بينما يرى %  73.6أغلب أفراد العينة أن الدولة منحازة بنسبة 
وتؤثر تلك الرؤية من انحياز الدولة على عزوف المواطنين . دولة غير منحازة وتعبر عن كل المواطنين

 بالظلم من أن الدولة ال تدافع عنه، وتسبب تلك اإلحساسق حالة من عن المشاركة، وفى نفس الوقت تخل
  .الحالة درجة من الشك وعدم الثقة بين المواطن والدولة

  
هل الدولة منحازة لبعض الناس ) 21- 5(الشكل 

  
   

من الحضريين أن % 78.2أما ما يتعلق بالفروق بين الريف والحضر فى رؤيتهما النحياز الدولة، فيرى 
من الحضريين أن الدولة % 21.8 بينما يرى ،%70.2ة منحازة بينما كانت النسبة لدى الريفيين الدول

 وتوجد فروق حسب النوع فى رؤية انحياز الدولة حيث ترى ،للريفيين% 29.7غير منحازة فى مقابل 
  ويختلف الذكور عن،للذكور% 71.7أن الدولة منحازة لبعض الفئات مقابل % 75.3اإلناث بنسبة 

  .%24.7مقابل % 28.3اإلناث فى رؤيتهما لعدم إنحياز الدولة فبلغت نسبة الذكور 
  

  انحياز الدولة حسب منطفة االقامة والنوع والتعليم والعمر) 14-5(الجدول
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة

اقل من  حضر ريف  
35 

 الى 35
54 

55 
 فاآثر

اقل من  امى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
 عالى

 80.9 79.1 70.5 67.2 75.3 71.7 64.7 74 78.3 78.2 70.3 منحازة
 19.1 20.9 29.5 32.8 24.7 28.3 35.3 26 21.7 21.8 29.7 غير منحازة
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

يمى فكلما ارتفع المستوى التعليمى كلما زادت وتتضح الفروق فى انحياز الدولة حسب المستوى التعل
مساحة انحياز الدولة، وعلى العكس كلما قل المستوى التعليمى أرتفعت نسبة عدم انحياز الدولة، وبما 

  .يثبت تلك العالقة الطردية بين التعليم ورؤية انحياز الدولة
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ات األقل سنا وتنخفض درجة كما توجد فروق واضحة حسب الفئات العمرية فالدولة منحازة لدى الفئ
 وهى نتيجة منطقية لمعاناة كثير من الفئات الشابة للبطالة وقلة ،انحيازها كلما ارتفعت الفئة العمرية

. فرص العمل ووجود مشكالت كبيرة يعانى منها الشباب وهو ما إنعكس على رؤيتهم إلنحياز الدولة
  .ية ارتفعت نسب أن الدولة غير منحازةوالعكس من ذلك تماما أنه كلما ارتفعت الفئات العمر

  

أن % 70.4ولكن أى من الفئات االجتماعية والسياسية تنحاز لها الدولة، يرى أفراد العينة بنسبة 
والذى يعتقد أغلب أفراد العينة أن % 55.2 النفوذ هم الفئة األكبر، ويليهم رجال األعمال بنسبة أصحاب

. والدعم ويحققون من وراء الدولة الكثير من المكاسب والمصالحالدولة توفر لهم كافة أشكال الحماية 
 المحسوبية النصيب التالى من الفئات التى يرى أفراد العينة انهم  يحصلون على دعم أصحابويمثل 

  %.6.9 التجار بنسبة وأخيرا% 34.5الدولة بنسبة 
  

 مين هما الناس دول) 22- 5(الشكل 

 
  

ل أن أفراد العينة مالوا الى تفضيل مصالحم الفردية على المصلحة وفى نهاية هذا الجزء يمكن القو
العامة، وأن هذه القيمة أصبحت من ثوابت التعامل اليومى حيث يميل كل فرد الى تحقيق منافعه 

 وكأن االنجاز الوحيد المتاح فى المجتمع اآلن يتعلق ،الشخصية دون االلتفات الى مصالح المجموع
  .  الشخصية فقطبتحقيق الفرد للمكاسب

وتوفر تلك الرؤية أرضية مناسبة إلنتشار قيم داعمة للفساد فكل فرد فى المجتمع يعيش منعزال ويبحث 
 كما تقل درجات ومستويات المشاركة ،عن تحقيق مصالحه الشخصية وال يهتم بمصالح األخرين

يظل المواطن مقتنعا أن  وفى األخير ،المجتمعية وال تصبح القضايا المجتمعية محل اهتمام المواطن
الدولة منحازة لفئات معينة، وأن هذه الفئات تظل مدعومة من الدولة، وفيها يحس المواطن باليأس 

  .واإلحباط، وتجعله يحس بالظلم فى كل وقت
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  : قيمة االنجاز-3
يب  الحاكمة للفساد فى مصر من خالل تناول قيمتى المحسوبية وتغلاألطر الثقافيةبعد أن استعرضنا 
 نتناول فى هذا الجزء قيمة االنجاز فى المجتمع والتى ترتبط ارتباطا مباشرا بالقيم ،المصلحة الشخصية

  .واألطر الحاكمة للفساد
على الرغم من أن قيمة اإلنجاز قيمة ايجابية إال أن الدراسة فضلت التعامل معها ضمن منظومة القيم 

وبية وتنتشر فيه قيم تغليب المصلحة الشخصية وتقل فيه  فمجتمع تسوده الواسطة والمحس،الحاكمة للفساد
 مع الدراسة التعاملولذا فضلت ،  تقل فيه قيم االنجاز فى المجتمعقيم النزاهة والبعد عن الشفافية،

  .اإلنجاز ضمن منظومة القيم الحاكمة للفساد لالعتبارات السابقة
  

  رؤية المصريون لإلنجاز •
ة أن الحصول على عائد من غير تعب يمثل انجازا للفرد فى تقريبا من أفراد العين% 60يرى 

 ويرى ،تقريبا من أفراد العينة أنهم مهتمين باالنجاز فى الحياة%% 19.2المجتمع، بينما يرى 
أن تحقيق األثنين معا أى الحصول على العائد من غير تعب مع االهتمام باإلنجاز من % 21.2

  .األشياء المهمة فى الحياة
  

  الناس اليومين دول بيهتموا باإلنجاز فى حياتهم ال يحصلوا على عائد من غير تعب) 23- 5(الشكل 
  

  
  

من الحضريين أهمية الحصول على أى % 67.3وحول الفروق حسب رؤية االنجاز فى المجتمع يرى 
ين ، وتختلف النسبتان فى االهتمام باإلنجاز ب%53.3عائد دون تعب بينما كانت النسبة لدى الريفيين 

 ومن يهتمون باإلثنين معا تظهر فروق بين الريف والحضر ،%22.7و% 14.5الريف والحضر بين 
  .%18.2مقابل % 23.4حيث تميل الكفة ألهل الريف بنسبة 

تعنى هذه النتائج أن سكان الحضر يميلون الى تحقيق ايه مكاسب ومنافع دون بذل الجهد، وبما يعنى 
  .قسيادة لقيم الفهلوة فى كسب الرز
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على مستوى النوع تتساوى النسبتان بين الذكور واإلناث فيما يتعلق باإلهتمام باإلنجاز فهى لدى الذكور 
 بينما يختلف الذكورعن اإلناث فى ،وبما ال يعنى وجود أى فروق بينهما% 19.2 ولدى االناث% 19.3

للذكور مقابل % 61الحصول على عائد دون تعب وإن كانت الفروق ليست بالكبيرة بينهما فهى 
  .لدى اإلناث% 58.3

  
  قيمة االنجاز على مستوى منطقة االقامة والنوع والحالة التعليمية وفئات العمر) 15-5(الجدول

   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة االقامة
اقل من  حضر ريف  

35 
 الى 35

54 
55 
 فاآثر

اقل من  امى إناث ذآور
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

 مؤهل
 عالى

 12 17.2 19.319.223.222.4 21.7 20.8 14.516.1 22.7 مهتمين باإلنجاز
 74.1 61.9 58.352.952.6 61 53.2 59.7 67.363 53.9 غير مهتمين
 13.9 20.9 19.822.523.925 25.1 19.5 18.220.9 23.4 االثنين معا
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  
وتكشف الفروق على المستوى التعليمى عن حقيقة مؤلمة مفادها أن العائد من التعليم ال يساهم فى دفع 

 وأصبح مردود التعليم فى المجتمع مرتبطا بالسياقات المنتشرة خاصة مع إنتشار ، األمامإلىقيم اإلنجاز 
ارتفع المستوى التعليمى كلما قل  والبيانات تشير أنه كلما ،قيم المحسوبية والواسطى وتغليب الفردية

اإلهتمام باإلنجاز، وكلما زادت المستويات التعليمية زادت قيمة الحصول على عائد دون تعب، مما يعنى 
أن المجتمع وعبر وسائله التعليمية ال يحقق ويخلق قيما ايجابية داعمة للتقدم والتطور، بل تساهم العملية 

  .ى إلنتشار قيم اإلنجاز فى المجتمعالتعليمية فى توفير مناخ غير موات
العمرية قلما زادت قيمة  وفيما يتعلق باإلختالفات على مستوى العمر فهى تشير الى أنه كلما قلت الفئة

الحصول على عائد من غير تعب وبما يعنى أن هناك أعدادا من الشباب المصرى ال يضعون قيمة 
حولها المجتمع كيف أحصل على مكاسب ومنافع  بل تظل القيمة التى يدور ،اإلنجاز نصب أعينهم

  . ومصالح دون بذل الجهد الكافى لتحقيق ذلك
  

  الفئات األكثر جدية فى المجتمع •
ن مع وويكاد يتساو% 15.9يحتل موظفو الحكومة أقل الفئات جدية فى المجتمع فى العمل بنصيب 

صورة الموظف الحكومى  وهذه النتيجة تعكس الوضع السيىء الذى تمثله ،%14التجار بنصيب 
 وهى نتيجة لتراكمات كثيرة عانى منها كثير من المواطنين فى تعامالتهم ،لدى أذهان أفراد العينة
ثم % 81 ويقع على رأس الفئات األكثر جدية فى المجتمع الفالحون ب ،مع الجهاز الحكومى

دى أفراد العينة بأن  وربما تفسر تلك النتيجة القناعة التى ل،%54والعمال % 62.1الحرفيون ب
العمل اليدوى ما زال يحتل مكانة مرموقة لدى أفراد العينة وأن قيم العمل اليدوى ما تزال هى 
المسيطرة على العمل واإلنجاز، على الرغم من التغيرات الكبيرة والتحديث الذى يتم فى المجتمع ما 

  . تزال القناعة سائدة بأن العمل اليدوى هو العمل المنجز
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  الفئات األكثر جدية فى المجتمع) 24- 5(ل الشك

  
  

تقريبا ان الذكور أكثر جدية من اإلناث فى  % 60وما يزال المجتمع منحازا الى الذكور حيث يرى 
 بينما يرى ،العمل، وهى نتيجة تتسق وواقع المناخ السائد فى المجتمع تجاه النظرة الى المرأة

أن األثنين لها نفس درجة % 26.1 ويرى ، الرجلأن المرأة أكثر جدية فى المجتمع من% 15.6
 وتسود نظرة داعمة للمرأة كأحد ، وأنه ال توجد فروق كبيرة بين الذكور واإلناث فى المجتمع،الجدية

 وفى هذا تتفوق العينة الحضرية فى رؤيتها لجدية المرأة فى العمل ،الفئات األكثر جدية من الرجل
 وهى نتيجة منطقية لطبيعة العالقات الريفية التقليدية ،الريفيةللعينة % 12.7مقابل % 19.5بنسبة 

  .التى تعطى دائما الذكور مكانة أفضل من اإلناث
  

  أكثر الفئات جدية فى المجتمع) 16-5(الجدول
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

اقل من  حضر ريف  
35 
 سنة

 35من 
حتى 
54 
  سنة

 55من 
 فأآثر

مؤهل  أمي أنثي ذآر
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
اعلي 
من 
 متوسط

 18.1 18 16.3 12.3 18.2 12.6 15.2 14.6 16.9 19.5 12.7 الستات
 52.8 56.7 58.3 62.3 50.8 66.8 61.1 58.7 56.2 53 62.1 الرجالة

 29.1 25.3 25.3 25.4 31.1 20.5 23.7 26.7 26.9 27.5 25.2 االثنين زى بعض
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مالىاالج

  

وعلى  53 من العينة الريفية أن الرجال أفضل جدية فى العمل من المرأة بنسبة% 62.1ويرى 
 وترى االناث ،مستوى الفئات العمرية ال توجد فروق كبيرة ذات مغزى بين الفئات العمرية المختلفة

 بينما ،للذكور% 12.6فى مقابل % 18.2دية من الرجل بنسبة من عينة الدراسة أن المرأة أكثر ج
  .%50.8من الذكور أكثر جدية مقابل % 66.8يرى الذكور أن 
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ترتفع القناعة بأهمية أن المرأة أكثر جدية فى العمل كلما ارتفع المستوى التعليمى فهى لدى 
من األميين % 62.3رى  بينما ي،من األميين% 12.3مقابل % 18.1الحاصلين على مؤهالت عليا 

 وبما يشير الى أن ،أن الرجال أكثر جدية فى العمل وتنخفض النسب كلما ارتفع المستوى التعليمى
 ويؤكد هذا ما ،متغير التعليم يلعب دورا مهما التأكيد على األدوار التى تقوم بها المرأة فى المجتمع

رتفع النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمى تعلق برؤية األثنين معا وأنه ال توجد فروق بينهما حيث ت
  . خاصة لدى الحاصلين على مؤهالت عليا

  

  االنجاز فى العمل •
أهتمت الدراسة معرفة رؤية أفراد العينة لإلنجاز فى العمل وتم تناول ذلك من خالل طرح عدد من 

ء عمل مرهق  وكان الموقف األول يتمثل فى التكليف بإنها،المواقف التى تفسر رؤيتهم لإلنجاز
 وقد مال المصريون الى قبول الموقف ،خالل أسبوع وكان من الممكن انجازه بكفاءة فى أقل فى يوم

 ،عن انجازه فى يوم% 9.2بينما عبر % 69.2األول الذى يؤكد انجازه بكفاءة فى اسبوع بنسبة 
عية تؤكد  وحول تناول المتغيرات االجتما،أنهم ينجزون ذلك العمل حسب الظروف% 21.6وراى 

 بينما ،%68.6مقابل% 70.1البيانات أن الحضر كان أكثر تعبيرا عن انجاز العمل بدقة بنسبة 
 وهناك فروق واضحة فى الفئات العمرية المختلفة ،تساوت تقريبا نسب انجاز العمل حسب الظروف

ل لدى للفئة العمرية الوسيطة وتق% 71.1مقابل %  73 فهى لدى الفئات العمرية األكبر بنسبة
وبما يعنى أن قيمة انجاز العمل بدقة تميل للفئات العمرية األكبر وتقل لدى % 65الشباب بنسبة 

 وترتفع نسب انجاز العمل بدقه ، وال توجد فروق بارزة بين الذكور واالناث،الفئات العمرية الشابة
، وتقل %77.3نسبة حسب المستوى التعليمى فهى ترتفع لدى الفئات ذات المستوى التعليمى العالى ب

  %.66.4النسبة الى 
  

     تصورات عينة الدراسة إلنجاز العمل بدقه ) 17-5(الجدول
    الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

اقل من  حضر ريف  
  سنة35

35-54 
 سنة

مؤهل اقل  امى انثى ذآر +55
من 

 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
فوق 
 متوسط

 77.3 67.3 68.6 66.4 68.9 69.5 73 71.1 65 70.1 68.6 أعمله فى أسبوع
 9 9.7 10.9 8.3 8 10.6 7.6 8 11.5 9.2 9.2 أعمله فى يوم
 13.7 23 20.5 25.3 23.1 19.9 19.4 21 23.6 20.7 22.2 حسب الظروف

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى
  

أثنين من المديرين األول كل ما يعنيه أن الموظفين تحضر فى كما طرحت الدراسة موقفا يتعلق ب
 وفى هذا مال كثير من أفراد العينة الى قبول ،مواعيدها فقط، والمدير الثانى يهتم بإنجاز العمل بدقة
من أفراد العينة على  %4.7بينما وافق % 80.3موقف المدير الثانى الذى يهتم بانجاز العمل بكفاءة ب

من أفراد العينة % 15 وقبل ،ألول الذى يهتم بالشكليات دون إنجاز العمل بالشكل المقبولسلوك المدير ا
  .سلوك األثنين من المديرين وبما يعنى عدم تحديد موقف واضح من هذه القضية
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وحول البحث عن قيمة إنجاز العمل بدقة حسب المتغيرات االجتماعية المطروحة فى هذه الدراسة،  فهى 
من العينة الحضرية قبول موقف المدير % 84.6 فروق بين الريف والحضر حيث قبل تشير الى وجود

من الريفيين موقف المدير األول مقابل % 4.9 وقبل ،للريف% 77.1الثانى الذى يهتم باإلنجاز مقابل 
 54-35ى تؤكد أن الفئة العمرية هموقف اإلنجاز على مستوى الفئات العمرية فعن  أما ،للحضر% 4.5
وانخفضت الى % 79.9بينما كانت لدى الفئة الشابه % 81.9أكثر قبوال لموقف المدير الثانى بنسبة سنة 

 للفئة الشابه% 4.9من كبار السن موقف المدير األول مقابل % 6.2 وقد قبل ،سنا للفئة األكبر% 77.9
قا واضحة بين  وعلى مستوى النوع لم تكن هناك فرو،%3.8 بينما كانت لدى الفئة العمرية الوسيطة

وظهرت فروق واضحة . فى تحديد الموقف من اإلنجاز الذكور واإلناث حيث تقاربت النسب بشكل كبير
 فهى تشير الى قبولها لموقف المدير ،فى تحديد قيمة اإلنجاز حسب المستوى التعليمى لعينة الدراسة

 وتراوحت النسب بين ،ألميينل% 76.4مقابل % 88.8الثانى وارتفاعها لدى الفئة األكثر تعليما بنسبة
 وعلى العكس ،للحاصلين على المؤهالت اقل من المتوسطة والمؤهالت المتوسطة% 80.5و% 78.2

 كما ،للحاصلين على المؤهالت العليا% 2.7من األميين موقف المدير األول مقابل % 5.5من ذلك قبل 
لألميين مقابل % 18.1ا، حيث بلغت بين المستويات التعليمية فى قبول موقف األثنين مع ظهرت فروقا

 وتعنى تلك النتائج أن هناك بعض التصورات اإليجابية لقيمة إنجاز العمل حسب الحالة التعليمية ،8.6%
  .حيث ترتفع نسب قبول موقف المدير الثانى الذى يهتم بإنجاز العمل بشكل دقيق

  

  تصورات عينة الدراسة إلنجاز العمل ) 18-5(الجدول
   الحالة التعليمية النوع فئات العمر قامةمنطقة اإل

اقل من  حضر ريف
  سنة35

35-54 
 امى انثى ذآر +55 سنة

مؤهل اقل 
من 

 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
فوق 
 متوسط

 2.7 4.3 6.4 5.5 4.7  4.8 6.2 3.8 4.9 4.5 4.9 المدير األول
 88.8 80.5 78.2 76.4 80.6 79.9 77.9 81.9 79.9 84.6 77.1 المدير الثانى

 8.6 15.3 15.4 18.1 14.7 15.3 15.9 14.3 15.2 10.8 18 االثنين
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

  

 والتى تشير ،وارتباطا بما سبق  حددت الدراسة نوعية الشروط التى يفضل الشخص ان يقدم بها نفسه
من % 39.2 وكان العمل على رأس هذه الشروط حيث مال ،الى مدى تقدم القيم اإليجابية فى المجتمع

انهم % 38.9 بينما أظهر ،عينة الدراسة الى انهم يفضلون تقديم أنفسهم من خالل العمل والكفاءة
عن تفضيلهم تقديم انفسهم من % 4.5 وعبر،يفضلون تقديم أنفسهم من خالل العائالت التى ينتمون اليها

 والداللة ، وتوزعت النسب الباقية بين العمل والعائلة والمنطقة،اخالل المنطقة التى يعيشون فيه
من أفراد العينة ما زالوا يفضلون تقديم انفسهم من خالل االنتماء % 40المستخلصة من هذه النسب أن 

العائلى، والتى تعنى فى هذه الحالة أن الكفاءة ليست معيارا للحكم على قبول الشخص، بينما يتم اإلعتماد 
وفى أعتقادنا أن هذا يعكس سيادة لقيم فى . العائلة التى تقدم له الدعم بصرف النظر عن كفاءتهعلى 

 ففى المجتمع الحديث تظل كفاءة الشخص ومهاراته وعمله ،المجتمع غير حديثة وتعتمد على التقليدية
  .هى المحك أمام اآلخرين وليس العائلة أو الوسط االجتماعى التى ينتمى اليه
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  اسلوب تقديم الشخص لنفسه) 25-5(الشكل

  
  

وحول تجسد تلك القيمة حسب المتغيرات االجتماعية فهى تشير الى ميل الريفيين الى تقديم أنفسهم من 
 بينما كان الحضريون أكثر إدراكا لتقديم الشخص ،للحضر% 32.5مقابل % 43.5خالل العائلة بنسبة 

وعلى مستوى الفئات العمرية كانت هناك فروقا  ،%39.3مقابل % 43.2نفسه من خالل العمل بنسبة 
% 41.2مقابل % 39.3 بين الفئات العمرية حيث فضلت الفئة الشابة تقديم أنفسهم من خالل العمل بنسبة

 ومال كبار السن والشباب الى تقديم أنفسهم من ،%35.5 إلى وانخفضت سنة 54-35للفئة العمرية 
 وعلى مستوى النوع كانت هناك فروقا كبيرة بين ،التوالىعلى % 39.6و% 39.5خالل العائلة بنسبة 

% 25 تقديم أنفسهم من خالل العمل والكفاءة مقابل إلىمن الذكور % 55.4الذكور واإلناث حيث مال 
  %.24.9من اإلناث تقديم أنفسهن من خالل العائلة مقابل % 51.1 وعلى العكس من ذلك قبل ،لإلناث

 وتؤكد نتائج المستويات التعليمية أن هناك اختالفات ، المرأة فى المجتمعونعتقد أنها فروق تعكسها وضع
 فهى ترتفع لدى الحاصلين على ،كبيرة بين المستويات التعليمية المختلفة فى رؤيتها لتقديم الشخص نفسه

للمؤهالت أقل من المتوسطة بينما % 34.3 كما بلغت ،%29.8مقابل % 63.3مؤهالت عليا بنسبة 
من األميين تقديم أنفسهم من % 50.5 وقد فضل ،%37.1الحاصلين على مؤهالت متوسطة كانت لدى 

  .%18.6خالل العائلة بينما كانت النسبة لدى الحاصلين على مؤهالت عليا 
كما هو واضح تنحصر تصورات عينة الدراسة فى هاتين القيمتين العمل والعائلة فقط وتنخفض فى 

 وتعكس تلك االستجابات أن المجتمع مازال فى ،طقة التى يقيم فيهاتقديم الشخص نفسه من خالل المن
حاجة ماسة الى إعالء قيم العمل حيث ما تزال تصورات كثير من مجتمع الدراسة تتمحور حول 

 وتمثل هذه ،االنتماء العائلى وكيف أن هذا اإلنتماء يمثل السند الحقيقى للشخص دون كفاءته ومهاراته
تصورات سلبية يعكسها المناخ السائد فى المجتمع المنحاز لبعض الفئات التصورات بإعتقادنا 

االجتماعية، وعلى الجانب اآلخر تعكس حالة من عدم تكافؤ الفرص فى المجتمع، والذى تصبح فيه 
  .العائلة هى المحدد لوضع الشخص ومكانته
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  تصورات عينة الدراسة لتقديم الشخص نفسه) 19-5(الجدول
  الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

اقل من  حضر ريف
  سنة35

35-54 
 سنة

مؤهل اقل  امى انثى ذآر +55
 من المتوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل فوق 
 متوسط

 63.3 37.1 34.3 29.8 25 55.4 35.5 41.2 39.3 43.2 36.3 العمل
 18.6 40 35.3 50.5 51.1 24.9 39.6 37.9 39.5 32.5 43.5 العائلة

 1.2 3.5 7.7 5.6 6 2.8 6.9 3.9 3.7 6.1 3.4 منطقةال
 16.9 19.3 22.8 14.2 17.8 16.9 18 17 17.4 18.2 16.8 أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100االجمالى
  

 ،ووضعت الدراسة موقفا يتم من خالله اختيار الشروط التى يجب توافرها للشخص المتقدم الى العمل
   لموقف يتمثل فى جعل الفرد الذى تتم مقابلته مديرا وعليه وضع الشروط التى يجب توفرها وكان ا

    وكانت رؤية أفراد العينة ترى أن الشخص الذى لدية الخبرة والمعرفة ،عند اختياره شخصا للعمل
 ومال% 45.2ثم الرغبة الكبيرة فى العمل % 59.6هى المحك األساسى فى إختيار الشخص بنسبة 

من أفراد العينة الى انهم يجب أن يكونوا من اوالد الناس، وهو تعبير مصرى دارج يعنى أن % 14.4
 وراى ،يكون من األسباب الدافعة إلختيار شخص فى العمل ما يتمتع به الشخص من الحسب والنسب

ب  وحول الفروق حس،أن المعرفة الشخصية من العوامل المهمة عند إختيار الشخص للعمل% 13.5
  .المتغيرات االجتماعية

  
  لو انت مدير واتقدم لك اثنين يشتغلوا عندك ايه الشروط اللى تحب انها تكون متوفرة فيهم) 26- 5(الشكل 

  
  

  تجسد االنجاز فى الحياة اليومية •
سارت منهجية الدراسة على أهمية وضع عدد من المواقف ويخير أفراد العينة بين القبول والرفض 

  .تلك المواقف رؤية أفراد العينة لالنجاز فى حياتهم وتعكس ،والحياد
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تمثل الموقف األول فى موظف بيهتم بشغله لما ييجى عليه تفتيش، وكان رفض أفراد العينة لهذا 
من أفراد العينة واعتبروه سلوكا معيبا أن يعمل الشخص عندما % 95.3السلوك مرتفعا حيث رفضه

 وكان على الحياد من هذا ،عى ضميره فى العمليأتى عليه تفتيش وان على الشخص أن يرا
  .فقط% 1بينما وافق عليه% 3.6الموقف

ووقف % 96.8كما رفض أغلب أفراد العينة استغالل وقت العمل فى اغراض غير العمل بنسبة 
% 84.4 وقبل المصريون فكرة العمل اآلخر لزيادة الدخل بنسبة ،%0.8وقبله % 2.3على الحياد 

  .%6.9ورفضه % 8.6ووقف على الحياد 
ورفض المصريون فكرة نزول الحرفى للعمل بعد صرف فلوسه، فمن المعروف والسائد ان يعمل 

% 9.7هذا الموقف، بينما وقف على الحياد % 87.9 ورفض ،الحرفيين بعد انتهاء المبالغ التى معهم
  .%2.3ووافق عليه 

د قيمة العائد منه وإن كان ومال المصريون الى رفض موقف العامل الذى يعطى شغله على ق
على الحياد ووافق % 17.3 ووقف ،%64.8الرفض بنسب اقل مما سبق تناوله من مواقف بنسبة 

  .من أفراد العينة على هذا الموقف% 8.8
  

  انت موافق وال مش موافق على الحاجات اللى هاقولك عليها) 20-5(الجدول 
موافق جدا موافق محايد رافض رافض جدا 

 0.3 0.7 3.6 15.9 79.4 هتم بشغله لما ييجى عليه تفتيشموظف بي
 0.4 0.4 2.3 18.4 78.4 موظف يستهلك وقت العمل فى أغراض غير العمل

 59.5 24.9 8.6 2.5 4.4 موظف يعمل عمل آخر لزيادة دخله
 0.6 1.7 9.7 24.1 63.8 حرفى ينزل الشغل لما ما يكونش معاه فلوس

 7.2 10.6 17.3 21.7 43.1 عائد منهعامل بيدى شغله على قد ال
 
  :والمثل األعلى لدى مجتمع الدراسةالقدوة  •

 والشك أن وجود القدوة ، الدراسة التعرف على القدوة والمثل األعلى لدى أفراد العينةاهتمت
 وتظهر نتائج الدراسة ان القدوة الدينية كانت على المثل ،واإلقتداء به من العوامل الدافعة للشخص

 ومن المعروف أن أفراد العينة يولون رموزهم الدينية كثير ،%50.6دوة لدى أفراد العينة بنسبة والق
 كما تلعب بعض الرموز الدينية أدوارا كبيرة فى ،من اإلجالل واإلحترام ويحاولون اإلقتداء بهم

  .التأثير على اتجاهات وسلوك أفراد العينة
 %2.6  وتوزعت النسب الباقية بين القدوة العلمية،%35ة وتلى القدوة الدينية القدوة العائلية بنسب

  .%0.8 والقدوة الفنية% 2.2 والقدوة السياسية
من أفراد العينة الى القدوة % 85 وباعتقادنا أن ميل ،من أفراد العينة أنه ال توجد قدوة% 7.4راى 

ى وعلى الرغم من حدوث الدينية والعائلية ما زال يعكس والى حد كبير سيادة لقيم المجتمع التقليد
تغيرات اجتماعية واقنصادية اال أن هذا لم يواكبه أى تغيرات  يمكن أن تؤثر فى نظرة ورؤية أفراد 

  . والشك أن تمثل القدوة فى المجتمع من العوامل الدافعة الى اإلنجاز،العينة
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  انت شايف مين احسن واحد يكون مثلك األعلى ويجب أن تقتدى بيه) 27- 5(الشكل 

  
  

  أهم االنجازات التى تحققت فى مصر •
من أفراد العينة أن من أهم االنجازات التى تحققت فى المجتمع خالل العشر % 60يرى أكثرمن 

 ،سنوات الماضية ما تحقق فى الطرق والكبارى واألنفاق أو ما يقع تحت تحسين البنية االساسية
% 26.1ثم تحسين البنية الصحية % 37.8ويلى هذا اإلنجاز انشاء مستشفى سرطان األطفال بنسبة 

من أفراد العينة % 17 ورفض ،يرون أن من أهم االنجازات ما تمثل فى تطوير التعليم% 19و
  .وجود أى انجازات تحققت خالل الفترة الماضية

  

  أهم االنجازات التى تحققت فى مصر خالل العشر سنوات األخيرة)28- 5(الشكل 

  
  

 قيمة اإلنجاز رغم أنها من القيم االيجابية فى المجتمع، إال انها فى وفى ضوء ما سبق نشير الى أن
الحالة المصرية تعنى الكثير، فهى وكما عبر أفراد عينة الدراسة فى كثير من المواقف تميل نحو القيم 

 والشك أن المناخ الداعم للمحسوبية والواسطة وتغليب مصالح األفراد على مصالح الجماعة ،السلبية
ونعتقد أن مجتمعا تسوده تلك الحالة يواجه مشكالت عدة منها سيادة . لى قيم اإلنجاز فى المجتمعيؤثر ع

  .روح اليأس واإلحباط، والتى تؤثر بالشك على المشاركة ووضع التنمية فى المجتمع
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  : نظرة عامة على القيم الحاكمة للفساد فى المجتمع المصرى-4
رة عامة على القيم الحاكمة للفساد من خالل مؤشر تجميعى يحاول هذا الجزء الختامى أن يعرض لنظ

، لقيم المحسوبية والواسطة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وقيمة االنجاز فى المجتمع
وقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشرات قياس األطر الثقافية الحاكمة للفساد بشكل عام على الرغم من 

 فعلى ،يجابية الرافضة للمحسوبية والواسطة وتغليب المصلحة الشخصيةوجود بعض االتجاهات اإل
المستوى التحليلى العام هناك إدراك لدى عينة الدراسة على أن المحسوبية قد زادت وانتشرت على 
نطاق واسع فى المجتمع المصرى، وأنها من القيم السلبية والتى تسبب كثير من المشكالت المجتمعية، 

 ،دراسة تقبل الواسطة والمحسوبية فى الممارسة الفعلية طالما تحقق بعض النفع للشخصإال أن عينة ال
وأوضح التحليل ميل عينة الدراسة الى تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة بنسب كبيرة 
على مستوى المتغيرات االجتماعية المستخدمة فى الدراسة، حيث يفضل كثير من عينة الدراسة تحقيق 

افعهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، على الرغم من رفضهم لبعض المواقف التى تجسد من
 وجسدت قيمة اإلنجاز فى المجتمع وضع المحسوبية وتغليب المصلحة ،تفضيلهم للمصلحة العامة

يق الشخصية، فعلى الرغم من الحديث عن االنجاز كقيمة مثالية وإيجابية إال أنهم  يقرنوا االنجاز بتحق
ونستعرض فى الجزء التالى وضع المؤشرات لألطر الثقافية ، بعض المصالح والمنافع الشخصية

  .الحاكمة للفساد فى ضوء المتغيرات االجتماعية التى تم استخدامها فى هذه الدراسة
  الحضريون أكثر ميال للفساد من الريفيين: متغير الريف والحضر •

فساد بشكل عام، فقد أشارت البيانات إلى أنها أكثر ارتفاعا فى على الرغم من ارتفاع القيم الحاكمة لل
المناطق الحضرية منها فى المناطق الريفية، حيث سادت االتجاهات السلبية نحو القيم الثالثة 

المشكلة لألطر ) المحسوبية والواسطة وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة واإلنجاز(
ى المناطق الحضرية بشكل أكبر منها فى المناطق الريفية، فوفقا لمؤشرات الثقافية الحاكمة للفساد ف

مقابل % 86.7لريف بنسبة افى الحضر أكثر منه فى ها حسوبية، أكدت البيانات أن انتشارالم
 كما عبرت العينة الحضرية بالدراسة عن زيادة معدالت المحسوبية خالل الخمس سنوات ،89.1%

وحول األعتقاد بأهمية وجود الواسطة لقضاء ، للريف% 85.8ل مقاب% 89.6الماضية بنسبة 
بنسبة ها  متقاربة فى القناعة بأهمية وجودالمصالح، تظهر البيانات تفوقا حضريا وإن كانت النسب

 كما يتفوق الحضر فى معدالت استخدام الواسطة بشكل دائم بنسبة ،على التوالى% 89.1و% 90.5
ائج لصالح الحضر القيام بدفع رشاوى إلنهاء المصالح تتباين النت وحول ،للريف% 3.2مقابل % 4.4

 وعند اللجوء الى طلب الواسطة ،%22 الريف فىبينما % 32.5 فى الحضرها حيث تبلغ معدالت
  %. 63.1مقابل % 66تشير البيانات أن الحضر كان أكثر استقداما لطلب الواسطة بنسبة 

صية كقيمة سلبية داعمة لوجود الفساد فإن النتائج تؤكد وعلى الرغم من سيادة قيمة المصلحة الشخ
 فعند تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية كان ،بعض المالمح االيجابية لهذه القيمة

% 65.3 كما ترتفع معدالت المشاركة المجتمعية بنسبة ،%5.4مقابل % 7هناك تفوقا ريفيا بنسبة 
وى نسب تفضيل المصلحة العامة عن مصالح األبناء  وتتسا،للحضر% 47.7فى الريف مقابل 

من % 74.8 ويرفض ،للعينة الحضرية% 16.8للعينة الريفية مقابل % 16.4الخاصة بنسبة 
  .%76.7الريفيين التزويغ من العمل مقابل 
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وبشكل عام يمكن القول أن هناك تناقضا ظاهرا فى تفضيل المصلحة الشخصية والمصلحة العامة 
سة، فأكثرية افراد عينة الدراسة يميلون الى تفضيل المصلحة الشخصية دون النظر الى لمجتمع الدرا

  .أهمية المصلحة العامة وما تحققه فى المجتمع كقيمة ايجابية مقاومة للفساد
 فى مناخ يسمح بوجود وانتشار الواسطة حيث أن، قض واضحا عند تناول قيمة اإلنجازويظهر التنا

 وفى هذا تؤكد ،اإلنجاز قيمة سلبية، ويتعامل معها المجتمع بدون اهتماموالمحسوبية تصبح قيمة 
من % 92.2 ويرفض ،للحضر% 14.5من الريفيين مهتمين باإلنجاز مقابل % 22.7البيانات أن 

 وحول القناعة بأهمية دور ،للعينة الحضرية% 91الريفيين الحصول على عائد من غير تعب مقابل 
% 27.5أن أدوار النوعين متساوية فى مقابل % 25.2لعينة الريفية بنسبة المرأة فى المجتمع ترى ا

تقريبا من المجتمع ترى فروقا فى المساواة بين أدوار الرجل % 75للحضر، وتعنى تلك النسب أن 
اهمية اتقان العمل مقابل % 68.6 وحول قيمة العمل بدقة ترى عينة الدراسة الريفية بنسبة ،والمرأة
من الريفيين أنهم يفضلون % 36.3لكيفية التى يقدم بها الشخص نفسه تشير نسبة  وحول ا،70.1%

  %.43.2تقديم أنفسهم من خالل العمل وخبراته المتراكمة بينما كانت النسبة فى الحضر 
  

  الشباب أكثر ميال للفساد: متغير العمر •
ب أكثر ميال للفساد من فئة من النتائج المهمة عند تناول األطر الثقافية الحاكمة للفساد نرى الشبا

 فعند تناول درجة انتشار المحسوبية نرى أن الشباب أكثر تعبيرا عن انتشار المحسوبية ،كبار السن
كان الشباب أكثر تعبيرا عن  كما ،للفئات العمرية التالية لها% 77.4و% 84.6مقابل % 84.2بنسبة 
 وفيما ،للفئات التالية% 80.2و% 88.7 مقابل% 90.1خالل السنوات الخمس الماضية بنسبةتها زياد

يتعلق بأهمية وجود واسطة إلنهاء المصالح تؤكد البيانات تفوق الشباب فى التعبير عن أهمية 
% 85و% 89.3مقابل % 92.7  بلغت النسبةالشباب عن الفئات العمرية األكبر سنا، ففى وجودها
أكثر استخداما للواسطة ) سنة54-35(رية  كانت الفئة العمها وحول معدالت استخدام،ألكبر سنافى ا

 سنة 55كثر من األللفئة الشابه، وتنخفض فى الفئة العمرية % 3.7مقابل % 4.4بشكل دائم بنسبة 
% 28 أما ما يتعلق بدفع رشاوى ألنهاء بعض المصالح تتفوق العينة الشابه بنسبة ،%2.3بنسبة 
  سنة،55كثر من األفى الفئة العمرية % 21.7ى للفئة العمرية التالية لها وتنخفض ال% 27.7مقابل 

  .لجوء لطلب الواسطة تكاد تتساوى النسب فيما بين الفئات العمرية الثالثةالوفيما يتعلق ب
أما ما يتعلق بالمصلحة العامة فالبيانات تؤكد أن كبار السن كانوا أكثر ميال نحو تفضيل قيمة 

 على المصلحة الشخصية كان الشباب أكثر تعبيرا عن  فعند تفضيل المصلحة العامة،المصلحة العامة
المصلحة العامة وإن كانت النسب ذات تقارب كبير وال توجد تباينات واضحة بين الشباب وكبار 

 ويظهر كبار السن اهتماما أكبر بالمشاركة ،لكبار السن% 6.2مقابل % 6.8السن فهى لدى الشباب 
- 35(للشباب ويظهر التباين لدى الفئة العمرية % 53 مقابل% 57.8المجتمعية عن الشباب بنسبة 

من فئة % 19.4 ويفضل ،%62.5حيث ترتفع لديها درجات المشاركة المجتمعية بنسبة )  سنة54
 سنة فأكثر المصلحة العامة عند تفضيل مصالح األبناء بينما تنخفض النسبة لدى الفئة الشابه 55

  %.16.9وللفئة العمرية% 14.5بنسبة 
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وترتفع % 63.8من كبار السن التزويغ من العمل بينما كانت النسبة لدى الشباب % 79ويرفض 
 وبشكل عام كان كبار السن أكثر ميال نحو تفضيل ،%75.4بنسبة )  سنة54-35(لدى الفئة العمرية

  .قيمة المصلحة العامة مقابل الشباب الذين كانوا أكثر تفضيال لقيمة المصلحة الشخصية
نجاز تناقضا واضحا فى تعامل عينة الدراسة مع هذه القيمة، فكبار السن كانوا أكثر وتظهر قيمة اإل

 وتتساوى تقريبا نسب رفض العائد من غير ،للفئة العمرية الشابة % 16.1اهتماما باالنجاز مقابل 
% 91.1تعب حيث ترفض الفئات العمرية الثالثة الحصول على عائد من غير تعب وبلغت النسب 

 كما توجد فروق ظاهرة بين الفئات العمرية حول المساواة بين ،على التوالى% 92.6و% 91.8و
الذكور واإلناث والدقة فى العمل والمدير المهتم بإنجاز عمله بدقة وتفضيل تقديم الشخص نفسه من 

  .خالل العمل
  
  الرجال أكثر مقاومة للفساد من األناث: متغير النوع •

ناث عند تناول متغير النوع، و فى البداية يجب التفرقة بين توجد فروق واضحة بين الذكور واإل
 فعلى مستوى ،رؤية كال منهما للمحسوبية والواسطة من حيث االتجاهات العامة والممارسة الفعلية

االتجاهات العامة للقيمة تتفوق اإلناث عن الذكور فى التعبير عن انتشار ووجود والواسطة 
 فعند تناول درجة انتشار ،حسوبية خالل الخمس سنوات الماضيةوالمحسوبية وزيادة معدالت الم

 اما ما ،%81.9أن المحسوبية منتشرة فى المجتمع فى مقابل % 83.7المحسوبية ترى االناث بنسبة 
% 91.5يتعلق بوجود الواسطة لقضاء المصالح كانت اإلناث اكثر إدراكا لوجود الواسطة بنسبة 

عبرت  دالت زيادة المحسوبية خالل الخمس سنوات الماضية فقد اما عن مع،للذكور% 81.9مقابل 
 وبذلك يمكن القول أن اإلناث كانوا أكثر ميال نحو ،%80.2عن الذكور بنسبة % 87.1اإلناث بنسبة 

 ، وعلى مستوى الممارسة كان الذكور أكثر تعامال مع الواسطة والمحسوبية،االتجاهات العامة للفساد
% 5.3خدام الواسطة كان الذكور أكثر استخداما للواسطة من اإلناث بنسبة فعند تناول معدالت است

مقابل % 34.9 وعند القيام بدفع رشاوى تميز الذكور بدفع رشاوى بنسبة ،لإلناث% 2.3مقابل 
  .لإلناث% 19

مقابل % 7.6وتؤكد البيانات أن الذكور كانوا اكثر ميال نحو تفضيل قيمة المصلحة العامة بنسبة 
 وعلى مستوى المشاركة المجتمعية كان الذكور أكثر تميزا من اإلناث فى معدالت ،إلناثل% 5.2

% 22.6 ويفضل ،لإلناث% 47.2مقابل % 70.2المشاركة فى القضايا المجتمعية فهى لدى الذكور 
  .لإلناث% 11.3من الذكور تفضيل المصلحة العامة عن مصالح أبنائهم مقابل 

سواء فى  ث لقيمة االنجاز فى كثير من المؤشرات التى تم تناولها،وتتساوى رؤية الذكور واالنا
. اإلهتمام باإلنجاز او الحصول على عائد من غير تعب ومجهود ودقة العمل وانجازه بشكل دقيق

وتختلف رؤية الذكور واإلناث فيما يتعلق بالمساواة بينهما فى جدية العمل حيث ترى اإلناث أنهن 
 كما تختلف رؤية كال منهما عند تقديم ،للذكور% 20.5مقابل % 31.1نسبة أكثر جدية من الرجال ب

  %.25بينما كانت النسبة لدى اإلناث % 55.4انفسهم للعمل فالذكور يعتمدون على العمل بنسبة 
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  المتعلمون أكثر مقاومة للفساد: متغير التعليم •
مجتمع، فهذا جزء أصيل من من المفروض أن يساهم التعليم فى نشر ودعم القيم االيجابية فى ال

 ونتائج هذه الدراسة تثبت العكس من ذلك تماما حيث ساهم التعليم فى دعم ،أهداف العملية التعليمية
 وتؤكد كل المؤشرات التى تم استخدامها فى هذه الدراسة ،القيم السلبية الداعمة للفساد فى المجتمع

لمتعلمون كانوا أكثر تعامال واستجابة لكل فا. أن متغير التعليم كان بالسلب فى كافة المؤشرات
  .المؤشرات التى تناولت الفساد فى المجتمع

  مؤشرات القيم الحاكمة للفساد وفقا للمتغيرات االجتماعية) 21-5(جدول رقم 
    الحالة التعليمية النوع فئات العمر منطقة اإلقامة

 القيمة
  

اقل من  حضر ريف المؤشرات
  سنة35

 35من 
 54حتى 
 سنة

 55من 
 فأآثر

مؤهل  أمي أنثي ذآر
أقل من 
 متوسط

مؤهل 
 متوسط

مؤهل 
اعلي من 
 متوسط

 87.5 84.9 86.2 77.6 83.7 81.9 77.4 84.6 84.2 86.7 80.1 انتشار المحسوبية
 89.2 92.6 90.4 87.5 91.5 87.6 85 89.3 92.7 90.5 89.1 وجود وساطة لقضاء المصالح

 4.2 5.2 3.8 2.4 2.3 5.3 2.3 4.4 3.7 4.4 3.2 خدام الواسطةمعدل است
 36.9 28 27.6 19.3 19 34.9 21.7 27.6 28 32.5 22 االضطرار الى دفع رشاوى
 64.5 68.3 65.1 61.2 64.8 63.7 65.2 64.2 63.9 66 63.1 اللجوء الى طلب الواسطة

قيمة 

المحسوبية

 94.4 90.9 89.7 80.3 87.7 87.1 80.2 88.7 90.1 89.6 85.8   سنوات5خالل  زيادة المحسوبية
 3.9 6 6.4 7.7 5.2 7.6 6.2 5.9 6.8 5.4 7 تفضل المصلحة العامة
 68.2 61.9 54.5 51.1 47.2 70.2 57.8 62.5 53 47.7 65.3 المشارآة المجتمعية

تفضيل  المصلحة العامة عن 
 24 18.4 14.7 12.1 11.3 22.6 19.4 16.9 14.5 16.8 16.4 مصالح االوالد

تغليب 

المصلحة 

 العامة
 72.9 66.7 70.2 75.4 70.5 73.3 79 75.4 63.8 67.7 74.8 التزويغ من الشغل بدون خصم 
 12 17.2 22.4 23.2 19.2 19.3 21.7 20.8 16.1 14.5 22.7 المصريون مهتمون باإلنجاز

 91.7 93 91 91.1 92.1 91.2 92.6 91.8 91.1 91 92.2 رفض العائد بدون جهد
المساواة بين الذآور واإلناث فى 

 29.1 25.3 25.3 25.4 31.1 20.5 23.7 26.7 26.9 27.5 25.2 الجدية فى العمل

 77.3 67.3 68.6 66.4 68.9 69.5 73 71.1 65 70.1 68.6 تفضيل الدقة فى العمل
 88.8 80.5 78.2 76.4 80.6 79.9 77.9 81.9 79.9 84.6 77.1 تفضيل المدير الذى يهتم باإلنجاز

قيمة 

 االنجاز

 63.3 37.1 34.3 29.8 25 55.4 35.5 41.2 39.3 43.2 36.3 تفضيل العمل فى تقديم الذات

  
فعلى مستوى إنتشار المحسوبية كان المتعلمون خاصة فئة الحاصلين على مؤهالت عليا أكثر 

 وحول أهمية ، لألميين%77.6مقابل % 87.5وضوحا فى التعبير عن انتشار المحسوبية بنسبة 
مقابل % 92.6وجود الواسطة كان المتعلمون تعليما متوسطا أكثر إدراكا لوجود الواسطة بنسبة 

 أما عن زيادة ،%87.5للحاصلين على مؤهالت عليا وانخفضت لدى االميين بنسبة % 89.2
دة معدالت المحسوبية والواسطة فى المجتمع فقد كان المتعلمون أكثر الفئات تعبيرا عن زيا

 وتفوق المتعلمون فى معدالت استخدام الواسطة ،لألميين% 80.3 مقابل ،%94.4المحسوبية بنسبة 
ولدى الحاصلين على مؤهالت عليا % 5.2بشكل دائم فهى لدى الفئة الحاصلة على مؤهل متوسط 

ت تعبيرا  وحول دفع رشاوى إلنهاء المصالح كان المتعلمون أكثر الفئا،%2.4ولدى االميين % 4.2
% 28للحاصلين على مؤهالت عليا بينما كانت النسبة % 36.9 عن دفع رشاوى حيث بلغت النسبة

  %.19.3للحاصلين على مؤهالت متوسطة وتنخفض لدى األميين الى 
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كما كان المتعلمون أقل الفئات اهتماما بالمصلحة العامة حيث بلغت النسبة لدى الحاصلين على مؤهالت 
وتعنى تلك النسب أنه كلما زاد المستوى التعليمى كان الميل نحو ، لدى األميين% 7.7ل مقاب% 3.9عليا 

 ومن النتائج المثيرة ،تفضيل القيم السلبية سواء المحسوبية والواسطة أو تغليب المصلحة الشخصية
 وتجسدها لللدهشة فى هذه الدراسة ما تعلق بقيمة االنجاز فى المجتمع، وكيف يرى المتعلمون تلك القيمة

للحاصلين % 12مقابل % 23.2  وفى هذا كان األميون أكثرا تعبيرا عن قيمة اإلنجاز بنسبة،فى المجتمع
للحاصلين على % 22.4للمؤهالت المتوسطة، وتصل الى % 17.2 وترتفع الى ،على مؤهالت عليا

طوير النظام التعليمى  ونعتقد أن تلك النتائج تؤكد الحاجة مدى الملحة الى ت،مؤهالت أقل من المتوسطة
  . بالكامل حيث ما يزال العائد من التعليم على المجتمع بالسلب

  

وفى ضوء مؤشرات كل قيمة تم تكوين مؤشر مركب بعد تصحيح اإلجابات فى اتجاه واحد، حيث 
تضمن المؤشر قيمة سلبية وهى المحسوبية، وقيمتان إيجابيتان هما تغليب المصلحة العامة، واإلنجاز، 

 ويوضح الجدول التالى نتيجة المؤشر المركب، ، تكوين مؤشر مركب من القيم الثالث الحاكمة للفسادوتم
والذى يعرض لمقارنة متوسطات كل مؤشر وفقا للمتغيرات االجتماعية، فتبين البيانات أنه على مستوى 

بين الشباب مقارنة قيمة المحسوبية ينخفض متوسط القيمة بين الريفيين مقارنة بالحضريين، كما يرتفع 
 أما عن قيمة ،بكبار السن، ويرتفع بين الذكور مقارنة باإلناث، وينخفض بين األميين مقارنة بالمتعلمين

تغليب المصلحة العامة فقد ارتفع المتوسط فى الريف بشكل واضح مقارنة بالحضر، وانخفض بشكل 
لذكور مقارنة باإلناث، وانخفض بين واضح بين الشباب مقارنة بكبار السن، وارتفع بشكل واضح بين ا

األميين مقارنة بالمتعلمين، وتؤكد بيانات قيمة اإلنجاز، تقارب متوسطات القيمة فى الريف والحضر، 
وانخفاضه إلى حد ما بين الشباب، وارتفاعه بين الذكور مقارنة باإلناث، وارتفاعه بشكل واضح بين 

ؤشر العام للقيم الحاكمة للفساد، والذى تم صياغته فى  وعلى مستوى الم،المتلعمين مقارنة باألميين
االتجاه اإليجابى الذى يشير إلى االتجاهات المقاومة للفساد، فقد اشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط 
المؤشر فى الريف مقارنة بالحضر، مما يؤكد على أن الريفيين أكثر مقاومة للفساد من الحضريين، 

 بين الشباب مقارنة بكبار السن، وارتفاعه بين الذكور مقارنة باإلناث، كذلك انخفض متوسط المؤشر
  .وانخفاضه إلى حد ما بين األميين مقارنة بالمتعلمين

  
  مقارنة متوسطات القيم الحاكمة للفساد وفقا للمتغيرات االجتماعية) 22-5(جدول 

    المستوى التعليمى  النوع   فئات العمر  المنطقة
أقل من   أمي  أنثي  ذآر  +55  54-35  34-18  حضر  ريف

 متوسط
مؤهل 
  متوسط

أعلي من 
  متوسط

  48.35 46.83 46.38 46.4443.7641.44 42.70 45.22 46.9746.12 43.60  المحسوبية
  43.76 40.20 38.38 39.26 35.81 45.39 43.40 42.17 43.0636.4536.44  المصلحة العامة

 67.4567.8966.4368.6367.8668.9166.5265.8567.0067.3471.83  اإلنجاز
 55.6452.4652.2555.1956.1955.9552.8554.5553.0053.5755.75  مؤشر الفساد
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  الفصل السادس
  النتائج العامة للدراسة

  
لن نعيد هنا قراءة النتائج التي عرضناها في الفصول السابقة تفصيالً، وإنما نحاول أن نشتق منها 

 وسوف نركز على األمور العامة التي يمكن أن ، لمظاهر الخلل الثقافي في المجتمعمؤشرات عامة
تستقى من قراءة التقرير برمته، فسوف ال نركز هنا على الحديث عن كل مجموعة من القيم على حده، 
ن كما عرضت في الفصول السابقة، وإنما نحاول قراءة هذه القيم عبر الفصول جميعاً، مرتفعين قليالً ع

األرقام واإلحصاءات لنصل إلى قضايا بنائية وثقافية عامة تؤشر لنا على مواطن القوة ومواطن الضعف 
  .بحيث يمكن النظر فيها بعمق عندما تتجسد لدينا إرادة تغيير

غياب الذات "من أهم النتائج العامة التي تكشف عنها بيانات الدراسة ما يمكن أن نطلق عليه  .1
ن ارتفاع نسبة من يؤكدون المظاهر السلبية في اآلخرين كالكذب وعدم  يتضح ذلك م؛"الجمعية

ونحن ال نميل إلى تفسير . األمانة والتناقض، وتقلص الثقة في الدوائر األبعد من األصدقاء واألقارب
 وإنما نميل إلى ،هذه النتائج بالقول المبسط بأن الكذب قد زاد، وأن عدم األمانة والتناقض قد زاد

بالقول بأن الشعور بوجود الكذب والتناقض وعدم األمانة وغيرها من السلبيات تعكس تفسيرها 
 ونقصد بالتباعد فى الحياة االجتماعية أن الناس يميلون إلى التقوقع ،تباعداً في الحياة االجتماعية

 وبناء على ذلك نفترض أن ،حول ذواتهم وذوات أسرهم وأصدقائهم، ويبتعدون عن كل ما هو عام
     ونقصد بالذات الجمعية وجود روح عامة، وإرادة عامة،،ات الجمعية قد أصابها الوهنالذ

   وإجماع عام يؤكد أن الرابطة التي تربط األفراد هي رابطة عضوية، تجعل الناس يدركون
بعضهم البعض على نحو أفضل، وينظرون إلى اآلخرين نظرة ليس فيها كل هذا االتهام وكل هذا 

وأحسب أن هذه النتيجة العامة يجب أن تقرأ في ضوء نتائج أخرى توضح ، المحققاإلدراك غير 
  : هذه النتيجة وتؤكدها

 .بالمصلحة الفرديةأول هذه النتائج ما يتصل باالهتمام الشديد  •
على أسبقية المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، %) 80أكثر من (فقد أكدت نسبة كبيرة 

 ،ف التي يعيش فيها الناس، وعدم جدوى االهتمام بالمصلحة العامةوبرروا ذلك بصعوبة الظرو
يعنى ذلك أن ثمة إدراكاً بأن الزمن هو زمن الفرد وليس زمن المجموع، وأن االهتمام بمصلحة 

على ذلك، وأن الظروف الصعبة التي ) من العينة% 25أكدت نسبة (المجموع قد ال يكون مجدياً 
من العينة إلى % 81أشارت نسبة ( االهتمام بقضاياه الشخصية يعيشها الفرد تجعله أقرب إلى

ما يرتبط هذا األمر بشيوع أمور بين الناس يتم تأكيدها عبر األحاديث   وغالباً،)هذا االتجاه
    ومن هذه األقوال ،اليومية مما يؤكد تعميقها فى ثقافة الناس ومن ثم تأثيرها فى سلوكهم

من العينة على هذه العبارة كسبب للنزوع % 48وقد أكد  ("فسيكل واحد بيقول ياهللا ن"عبارة 
 ). إلى الفردية
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وعندما يشيع فى ثقافة الناس مثل هذا القول يكون الطريق إلى الخالص فردياً وليس جماعياً، 
فإن كل " يا اهللا نفسي" فطالما أن كل واحد بيقول ،وقد يكون الفساد أحد طرق الخالص هذه

. ا يريد، وأنه يمكن أن يبحث عن خالصه الفردي بالطريقة التي تحلو لهشخص يمكن أن يفعل م
أفادت بأن قضية الجماعية %) 12حوالي (وثمة نقطة هامة هنا مفادها أن نسبة وإن كانت قليلة 

  .)الدولة(والفردية ليست قضية تشغل بال الحكومة 
الجماعية والفردية ال تشغل بال إذا كانت قضية : وتكون النتيجة المنطقية لمثل هذا القول هي أنه

 وال شك أن هذا االتجاه نحو النزعة الفردية يتدعم عبر الشعور ،الحكومة، فما بأنفسنا نحن بها
 فهذا الشعور يدعم الميل إلى الفردية، خاصة إذا كان هناك ،بالحرمان أو الفقر، وضعف األجور

 .اتجاه عام فى الثقافة لتدعيمه
 ؛بالثقة وثاني هذه النتائج يتصل •

إن الثقة هي الجهة التي تربط مكونات المجتمع بعضها مع البعض اآلخر، وتربط األفراد بالنظام 
 وإذا ما وهنت عالقة ،السياسي من ناحية، وباآلخرين الذين يشاركونهم حياتهم من ناحية أخرى

 ،زق حقيقيفى مأ" الذات الجمعية"الثقة فى الحياة االجتماعية، فإن ذلك يعد مؤشراً على أن 
 فاألفراد يعتقدون أن ،وأشارت نتائج هذه الدراسة على معدالت منخفضة من الثقة بين األفراد

 وتدل النتائج على أن دوائر الشك ،الثقة تقل بين الناس، وال يثق نصف أفراد العينة في الحكومة
%) 67بنسبة  (تتسع كلما تحرك الفرد من دائرة األسرة إلى الخارج، فهو يثق فى األسرة أوالً

بنسب أقل فى حدود (ثم يأتي دوائر أخرى كاألصدقاء ورجال الدين %) 40(وفى األقارب ثانياً 
 والحقيقة أن التأمل ،كما أشرنا من قبل% 50 وال تتجاوز الثقة في الحكومة نسبة ،%)%26:23

أو الدولة العميق لهذه النتائج يصل إلى قضية هامة فيما يتصل بعملية بناء المجتمع الحديث 
 تقوم على corporate إن هذا المجتمع يفترض أن يتأسس على عالقات اندماجية ،الحديثة

المواطنة والمسئولية االجتماعية والثقة، وفى المقابل تقل أهمية الروابط األولية فى حياة األفراد، 
 وهذا أمر ،أو على األقل تكون على نفس الدرجة من األهمية فى مقارنتها بالروابط األولية

يكشف عن أن الدولة الحديثة لم تستطع حتى اآلن أن تبنى روابط اندماجية قوية تحل محل 
 ويبدو أن المحك األول فى الحكم على الثقة، وفى ،الروابط األولية، أو على األقل تتوازى معها

النموذج  فهى ،بثها فى أرجاء الحياة االجتماعية والسياسية هو الفعل السياسي للحكومة ذاتها
أركان الحكومة (الذي يحتذي، وكلما كانت أفعال الحكومة دافعة إلى الثقة كلما توطدت أركانها 

 لذلك فإن الناس يميلون إلى تفسير انتشار عدم الثقة ،)من ناحية وأركان الثقة من ناحية أخرى
وأن أفعال ) ينةمن الع% 77يؤكد على ذلك نسبة (بالقول بأن ثمة تناقضاًً بين األقوال واألفعال 

  وكأن لسان حال ،)من العينة% 61يؤكد على ذلك نسبة (الدولة نفسها ال تشجع على الثقة 
أعطني أنت الثقة أوالً بأفعالك واتساقك فى القول والفعل تجدني طوع يديك : "الناس هنا يقول

 ".أثق بك وباآلخرين
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 فكلما توافرت الثقة فى ، وهى خصيصة تالزم الثقة وترتبط بهاالغموض وعدم اإلفصاح، •
فمن ناحية كشفت الدراسة عن أن ، المجتمع كلما كان المجتمع أكثر ميالً إلى الوضوح واإلفصاح

 فعدد كبير من أفراد العينة ،االتجاهات بين األفراد سلبية فيما يتصل بصدق العالقات وشفافيتها
نسبة كبيرة أقرت بأنهم  بل أن ،%)76(تعتقد أن الصدق يقل فى الحياة وأن الكذب يزداد 

 وتعتقد نسبة أكبر أن الصدق قد يترتب عليه ،%)53(يضطرون إلى الكذب فى بعض المواقف 
 وال شك أن ،%)35( تفسر الموقف بالخوف - وإن كانت قليلة-، بل أن نسبة%)76(مشاكل 

أكدته  وهذا ما ،هذا االتجاه السلبي نحو الصدق يؤدى إلى تعميق الشعور بالخوف من اإلفصاح
من أفراد العينة إلى تأكيد عدم اإلفصاح، وفسرته النسبة األكبر % 80نسبة  النتائج حيث مال

هذا الموقف بالخوف، وفسرته نسبة أقل باالنكفاء على الذات أو المصلحة الشخصية %) 57(
 وربطت نسبة كبيرة من أفراد العينة بين الميل إلى عدم ،%)29(، وانتشار عدم الثقة %)35(
، بل أكدت نسبة أقل %)29(أو الخوف بشكل عام %) 76(ل الحقيقة وبين تجنب المشاكل قو
 .إلى أن هذا الموقف قد تحول إلى عادة%) 20(

وثمة مؤشرات هنا على تفكك الروح الجمعية، ومن أهم هذه المؤشرات االتجاه السلبي نحو عدم 
دق معهم قد يترتب عليه بعض تصديق اآلخرين وتكذيبهم، والخوف منهم، واالعتقاد بأن الص

 ولعل أهم قضية يثيرها هذا الموقف هى ،المشاكل، وكلها مؤشرات على التباعد االجتماعي
 صوراً من - على المدى الطويل- فالخوف ال يولد التباعد فقط، وإنما يولد،قضية الخوف

ت االجتماعية األنماط الجامدة حول اآلخرين، ويعمق الحدود االجتماعية الفاصلة بين الطبقا
والفئات االجتماعية، ويجعل الناس أقرب إلى االلتئام حول الروابط األولية العنيفة والنفور من 

 وعلى مستوى التحليل األعمق فإن الخوف إذا ما أرتبط ،الروابط العامة ذات الطابع االندماجي
الكامن أوال  فإنه قد يؤدى إلى صور من العنف - الصراع حول الموارد المحدودة-بالندرة

  . والصريح ثانياً
 من النتائج الهامة التى يخرج بها قارئ هذا البحث وجود حالة من الهلع األخالقى :الهلع األخالقى .2

moral Panicورغم ، لدى أفراد العينة، األمر الذى قد يؤشر على وجودها فى المجتمع بشكل عام 
ية ليشير إلى حالة القلق التى تنتشر بين عدد ان مفهوم الهلع األخالقي قد تطور فى العلوم االجتماع

كبير من السكان بشأن الخوف من أن يهدد ظهور جماعة ما أو ظرف ما مجموعة من األحداث، 
إال أن المفهوم قد قد تطور ليشير إلى حالة الهلع العام الذي يرتبط  ،(37)القيم والمصالح االجتماعية

 االجتماعية من جراء انتشار أمراض اجتماعية بعينها بالخوف على تهديد األخالق العامة والقيم
كانتشار المخدرات أو سيادة النزعة االستهالكية أو ظهور صور من االنحراف غير مألوفة مثل 
ظهور جماعات من الشباب تسلك سلوكيات شاذة عما هو مقبول وشائع فى الحياة االجتماعية أنه 

 عمليات التحول االجتماعية التى غالباً ما تفرز أزمات حالة من القلق األخالقي العام التي تصاحب
 .اجتماعية من نوع خاص

                                                 
(37) Cohen, S. (1973). Folk Devils and Moral Panics, St Albans: Paladin. P.9 
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ويشترط فى حالة القلق األخالقي أن تكون عامة وأن يكون عليها شبه إجماع، وأن تفرز قدراً من 
فى مقابل أولئك الذين " األشرار"العداوة تجاه األفراد الذين يتسببون فيها، والذين يطلق عليهم 

وتساهم وسائل . moral entrepreneursهم والذين يطلق عليهم حماه القيم أو حماه األخالق يعادون
اإلعالم بدور كبير فى نشر هذه الحالة من الهلع األخالقى عبر المبالغة فى عرض الحاالت المقلقة 

 .(38)والظواهر الشاذة
هر عندما تحدث ظواهر والحقيقة أننا نعرف فى مصر صوراً من حاالت الهلع األخالقى التى تظ

شاذة مثلما حدث مع جماعات عبده الشيطان أو مع صور الجرائم الشاذة التى يبالغ المجرمون فيها 
فى القتل والتمثيل، ولكن حالة القلق األخالقي التى كشفت عنها الدراسة الراهنة هى حالة خاصة 

فيه، وعالقة الذات باآلخر فى الحياة ترتبط بطبيعة النظام االجتماعي العام، والعالقات بين الفاعلين 
التي تحدث عنها الفيلسوف االنجليزي توماس " حرب الكل ضد الكل" أنها حالة أشبه بحالة ،اليومية

هوبز وهو يصف حالة الفوضى السابقة على تحقيق النظام العام ولعل االختالف بين الحالة هنا 
حرب حقيقية، أو صراع، بقدر ما نحن بصدد والحالة التى تحدث عنها هوبز، هو أننا لسنا بصدد 

حرب أخالقية كالمية يتحول كل فرد فيها إلى حامى لألخالق والى شرير أو شيطان، حالة أستطيع 
أن أصفها بالقول بأن الكل فيها قاضى والكل متهم، أو الكل فيها بطل والكل جبناء، أنها حالة من 

 تدفعهم إلى وصف بعضهم بأوصاف سلبية، أو تجعلهم القلق األخالقي الشائعة لدى كل الناس، والتي
وتنعكس حالة ، يعتقدون أن الحياة تتردى وال تتقدم رغم ما فيها من مظاهر للتقدم ال تنكرها عين
  :الهلع األخالقي بالشكل الذي عرفناه هنا فى ثالث نتائج هامة كشفت عنهما الدراسة

 فلقد أكدت عينة الدراسة ، السلبية فى حياة الناسالمبالغة الشديدة فى التأكيد على شيوع المظاهر •
، وأن العالقات بين الناس %)88(بشكل مبالغ فيه على أن حياة الناس قد تغيرت إلى األسوأ 

   وأن الناس تميل إلى الكذب،%) 83(، وأن الفساد قد عم بين الناس %)63(أصبحت سيئة 
     ، وأن الناس %)79(تباعد عن بعضها ، وأن الناس %)76(فإنه ذاد خالل األعوام السابقة 

، وأن الظلم قد %)68(، وأن األمانة قلت بين الناس %)79(لم تعد تتعامل وفقا لقواعد األمانة 
 ونحن أميل إلى أن نفهم هذه التصورات السلبية المبالغ فيها فى أغلب األحيان %) 72(زاد 

 انى منها الحياة االجتماعية فى مصر، على أنها مؤشر هام على حالة الهلع األخالقى التى تع
ذلك أنها تعكس حالة من نقد اآلخرين والشعور باالمتعاض تجاههم وعدم إدراك اى ايجابية فى 

 .الحكم عليهم
ويؤكد المؤشر الثانى على حالة الهلع الخلقى حالة المبالغة فى األحكام السلبية هذه، وينحصر  •

تائج بين هذه التصورات وبين المواقف الفعلية، حتى هذا المؤشر فى وجود فروق واضحة فى الن
فى % 75 فنسبة من أكدوا أنهم يشعرون بالظلم مثالً بلغت ،تلك التى يتعرض لها الفرد نفسه

 .هى التى أكدت أنها تعرضت له بالفعل% 46حين أن نسبة 

                                                 
(38) Thompson, K. in C. Critcher, (2006), Critical readings: Moral Panics in the Media. Berkshire: 

open University Press. 
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أكدت نسبة و من أفراد العينة،% 75وقل مثل ذلك على األمانة التى أكد الشعور بعدم وجودها 
% 83من العينة على أنهم تعرضوا لمواقف عدم األمانة وعلى نفس المنوال فقد أكد % 35,8

فقط هى التى % 26.4من أفراد العينة أنهم يشعرون أن الفساد قد زاد، فى حين أن نسبة 
 ونحن أميل إلى ،تعرضت لمواقف فساد فعلية عن طريق دفع رشوة أو أى شكل من المحسوبية

 . لة من التناقض على أنها مظهر من مظاهر حالة الهلع األخالقي التى نرصدها هنافهم الحا
وثمة مظهر ثالث يؤشر على هذه الحالة يرتبط باإلسراف فى تفسير مظاهر الخلل فى ضوء  •

 حقيقة أن أفراد العينة أشاروا فى تفسيراتهم لبعض األمور إلى ،اإلشارة إلى تدهور األخالقي
 ،قتصادية والبطالة ولكن جل التفسيرات ترتبط باإلشارة إلى أمور أخالقيةالفقر والضغوط اال

فمن أكثر التفسيرات شيوعاً لكل مظاهر عدم األمانة وانتشار الظلم وحتى تدهور األخالق 
الخ هذه الصفات السلبية يأتى مرتبطاً باإلشارة إلى أنماط جامدة يشوبها كثير من . .والكذب

 ،الوازع الدينى، وانعدام األخالق، وفقدان الضمير، وعدم الوعىالغموض مثل القول بنقص 
تنشأ هذه المغاالطات من (وبصرف النظر عن المغاالطات المنطقية فى مثل هذه التفسيرات 

الشئ بنفسه، فالقيم تضمحل بسبب أضمحالل القيم واألخالق تتدهور بسبب تدهور  تفسير
 من تدهور األخالق اضمحاللها يعد هاجساً إال أنها تؤشر على أن هاجس الخوف) األخالق

  . قريباً من النفوس، متأصل فى بنية التفكير، ويسيطر على نظام الحكم على األشياء
يستشعر القارئ للنتائج الخاصة بنظرة أفراد العينة إلى الفروق : وطأة األعباء البنائية والثقافية .3

 االجتماعي أن الناس تعيش تحت ما يمكن أن الطبقية، وإلى تحيزات الدولة، وإلى إحساسهم بالعدل
    صحيح أن البعض يطلق على األعباء البنائية سواء تعلقت بالفقر . نسميه بوطأة األعباء البنائية

 ولكننا Structural Violence(39)أو تدهور البيئة أو الضغوط البنائية بشكل عام العنف البنائى 
ية ليشير إلى كل ما يبعث على المشقة النفسية واالجتماعية سوف نستخدم هنا مفهوم األعباء البنائ

 إن البناء ،Distress وحتى الشعور بالكبد Stressبصورها المختلفة بدءاً من الشعور بالضغط 
 واألفراد الذين يصنعون هذا البناء، وهم ،االجتماعي هو إطار عام من العالقات واألطر الثقافية

م أن البناء االجتماعي هو من صناعة األفراد عبر ممارستهم وأفعالهم  ورغ،الذين يتفاعلون فى كنفه
 ، يتحول إلى إطار يحكمهم من الخارج- وبحكم هذا التكوين–المتكررة والثابتة عبر الزمن، إال أنه 

أتمنى أال (وفى هذه الحالة فإن البناء يتحول إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
، فقد يتيح البناء االجتماعي ) وهذا صحيح إلى حد كبير،)لغت باستخدام هذا المجاز النبوىأكون قد با

ألفراده العيش فى سعادة ورضا، وقد يدفعهم إلى صور من القنوط واالمتعاض وأحسب إننا بحاجة 
النقد إلى وضع جوانب الضغوط البنائية التي تشكل أعباء تشعر األفراد بالمشقة والكبد، وتدفعهم إلى 

 .غير الموضوعي أحيانا والموضوعي أحيانا أخرى
  

                                                 
 90-55القاهرة، املؤمتر السنوى الرابع، املركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية، ص ص : رؤية سوسيولوجية: قراءة ىف أدبيات العنف). 2002(أمحد زايد  (39)
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ويجب أن نفهم هذه األعباء على أنها أعباء تاريخية، نتجت عبر فترة طويلة من الوقت، فترة من 
التحوالت البنائية غير المنتظمة، والتى تراكمت عبر الزمن إلنتاج بنية يشوبها قدر من العشوائية 

موضوعنا، وحسبنا أن نشير إلى أننا يجب أن نولى اهتماماً الكتشاف وليس هذا هو . وعدم االنتظام
  .مصادر هذه األعباء وصورها فذلك يؤدى بنا إلى فهم أعمق لطبيعة حياتنا ولمستقبلنا

  .ولقد أشار بحثنا الراهن الى  ثالثة من هذه األعباء البنائية
عبء الطبقي، والذي يتضح من يرتبط األول بما يمكن أن نسميه عبء التباين االجتماعي أو ال •

من أفراد العينة يدركون أن % 76إدراك الناس للفروق الطبقية الكبيرة بينهم، فحوالى نسبة 
  .الفروق بين الناس قد زادت

كما أن القارئ لنتائج البحث بشكل عام يكتشف أن شعور األفراد بالتمييز القائم على الجوانب 
ور التمييز األخرى مثل التمييز القائم على التعليم المادية واالقتصادية يفوق شعورهم بص

  .والتمييز القائم على التدين، األمر الذي يشير إلى أن الوعي بالفروق االقتصادية يتزايد
أما المؤشر الثاني فيرتبط بما نطلق عليه عبء الشعور بعدم العدالة، لقد كان اإلنسان المصري  •

 وما كانت رسالة الفالح الفصيح فى العصر الفرعوني .عبر تاريخه حساساً تجاه قضية العدالة
إلى الحاكم أو صاحب البيت الكبير إال تعبيرا عن هذا اإلحساس المرهف بالعدالة حيث جاءت 

  : كلماته معبرة نابضة حيث قال
  المرافعة الثالثة  المرافعة الثانية  المرافعة االولى

 أيها العظيم المترفع عـن الـصغائر      
  الجشع ويقيم العـدل    أنت الذى يقاوم  

 الذى يأتى لصيحتى التى يرددها فمى     
  أقم العدل: أنا ذا أتكلم، فأسمع

  أليس أتريد أن تكون من أهل األبدية؟     
والمطمـار   العار أن الميزان مائـل    

  ومقيم العدل منحرف مهتز
 أنظر، هاهو العدل يرزح تحت ثقلك     

فالمسئولون يتسببون   مشرد من مكانه  
ابه ينحـى   ومائجب حس  فى الويالت 
والمحققــون يقتــسمون   جانبــا

أى أن من عليه وضـع       المسروقات
ومن عليـه    األمر فى نصابه يحرفه   

اعطاء الهواء علـى اآلرض يـسلب      
ومن يقوم بالقـسمة سـارق       األنفاس

ومـن   ومن عليه مكافحة الفقر يزيده    
عليه محاربه البـؤس يتـسبب فـى        

  الكوارث

  أن توازن األرض هو تحقيق العدل
ال تكن   الكذب النك عظيم  فال تنطق ب  

ال تقـل الكـذب      خفيفا فأنت ذو ثقل   
ال تخطـىء النـك      النك الميـزان  

  أنت والميزان واحد: أنظر الصواب
فهـذا   عاقـب الـسارق    بميلك يميل 

ولـيكن لـسانك     الجشع ليس عظيما  
والمثقـال   المؤشر المستقيم للميـزان   

عنـدما   وشفتاك ذراعى كفتـاه    قلبك
 الـشر   تتجاهل المعتدى ، من يقـاوم     

  .إذن
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وأحسب أن هذا الشعور المرهف بالعدالة ما يزال كامنا فى ثقافة المصرين، بل أكاد أزعم أنه 
 وقد ، ولهذا فإن الشعور بالظلم أو عدم العدل يشكل عبئاً حقيقياً،الركن الركين فى هذه الثقافة

نة حول سيادة الظلم  فهناك اتجاه عام لدى معظم أفراد العي،كشفت دراستنا عن وجود هذا العبء
         وليس هذا مجرد اتجاه ،%)63(كما أن هناك اتجاه نحو الشعور بنقص العدل %) 75(

أو تصور، فنصف أفراد العينة يفهمون أنهم مظلمون بالفعل، وأن نسبة أكبر تشعر بأنها تظلم 
  %).63(فى بعض األحيان 

ى معظم أفراد العينة بتحيز الدولة، ويأتي بعد ذلك عبء الشعور بالتحيز، فثمة شعور عام لد •
فعندما نسأل الناس عن أسباب عدم الثقة مثالً يأتي ، وبتوزيع القيم توزيعاً غير عادل بين الناس

، %)22نسبة(ضمن المتغيرات التى يؤكد عليها أفراد العينة متغير انحياز الدولة لرجال األعمال 
خل المجتمع ويأتي على رأس هؤالء رجال والتأكيد بشكل دائم على أن هناك فئات مميزة دا

وعلى ( ويتوازى ذلك مع الشعور بأن أفعال الدولة ،األعمال ورجال الشرطة وكبار المسئولين
 وعلى أى حال فإننا ننظر إلى أن الشعور بتحيز ،ال تشجع الناس على الثقة فيها) رأسها التحيز

ولة يناط بها أهم وظيفة اجتماعية وهى فأجهزة الد. الدولة يتناقض مع فكرة استقاللية الدولة
المحافظة على التوازن بين الفئات االجتماعية، وعدم سماحها لمصالح فئة أن تطغى على 

وأحسب أن ، مصالح الفئات األخرى، بحيث تكون الدولة فوق الجميع وتعمل من أجل الجميع
 الدولة متحيزة، وأنها هذه الوظيفة ال تكون متحققة بدرجة كافية إذا ساور الناس شك فى أن

  .تعمل لصالح فئات بعينها
 فقد الحظنا عبر قراءتنا العامة لنتائج ،وأخيراً فإن البحث قد أكد نتيجة هامة ترتبط بآفاق المستقبل .4

  : البحث أن ثمة ميل أكبر لتأكيد الجوانب السلبية في الحياة لدى فئتين من العينة
 . سنة34 سنة الى 18اوح أعمارهم بين هي فئة صغار السن ممن تتر: الفئة األولى
  .هي فئة المتعلمين: الفئة الثانية

تؤكد هاتان الفئتان أكثر من غيرهما أن ال عدل وال ثقة وال اتساق فى الحياة، كما تؤكدان أكثر من 
 وأكاد أنظر إلى هذه ،غيرهما على أن الحياة تتغير إلى األسوأ، وأن الفروق بين الناس تزداد حده

  .ة على أنها أهم نتائج البحث جميعاً ألنها تلقى بظاللها على المستقبل من زاويتينالنتيج
  .أن صغار السن هم جيل المستقبل، واتجاههم هذا يعكس قدراً من فقدان األمل واليأس •
وهم ال . أن المتعلمين هم األكثر من غيرهم على تحمل أعباء التنمية وعلى الوعي بقضاياها •

  .ال إذا شحذت نفوسهم بطاقة كبرى من الثقة واإلقدام والمبادأةيستطيعون فعل ذلك إ
  .وتدعونا هذه النتيجة إلى أن نجرى بحوثاً عن الشباب وعن العائد االجتماعي للتعليم

 إذا جمعنا كل النتائج السابقة نستطيع أن نتوصل منها إلى نموذج لحالة الوهن :الوهن األخالقي .5
 ونقصد بالوهن الخلقي الحالة التي أطلق عليها علماء االجتماع ،الخلقي التي يعانى منها المجتمع

 وهى حالة تشير إلى الضمور واالضمحالل األخالقي الذى يمكن أن ،حالة االنوميا االجتماعية
 .يصيب شعباً من الشعوب
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والحقيقة أن الضمور واالضمحالل األخالقي يعد ظاهرة من ظواهر الحياة المعاصرة، بل ظاهرة 
بالتحديد عام ( لقد تحدث أميل دور كايم منذ ما يزيد عن المائة عام ،هر المجتمع الحديثمن ظوا

 وقصد بها االتجاه نحو تحلل المعايير، وخضوع منظومة التوقعات المتبادلة ،عن هذه الحالة) 1893
 وتظهر هذه الحالة فى أوقات التغير السريع، حيث تتعرض ،بين الناس إلى التفكك واإلنهيار

منظومة االجتماعية إلى ضغوط تهدد الضوابط االجتماعية وتؤدى بالقيم والمعايير إلى حالة من ال
 تلبس المجتمعات عندما تسود فيها mormlessness أنها حالة من فقدان المعايير ،التفكك واالنهيار

وابط أخالقية الغرائز وتتحلل األطر الثقافية والمعيارية العامة، ويترك األفراد كل على هواه دون ض
  .تدفع به إلى تحقيق أهدافه وتكون له نبراساً وهادياً

ويسمى األنومى عندما ينتشر فى مجتمع من المجتمعات بحالة من عدم االستقرار وسوء النظام فى 
هذه الحالة يرتبط بعدم التواؤم بين رغبات الفرد وطموحاته والقيود البنائية والمعيارية التى يفرضها 

وال . تماعي والمعيارى للمجتمع، أو بين تحقيق األهداف العامة وتحقيق األهداف الخاصةالبناء االج
يؤدى األنومى إلى حالة من الفوضى، ولكنه يؤشر على حالة عميقة من سوء النظم والالمعيارية 

  . وتحلل العروة الوثقى فى البناء االجتماعى
 تخضع لتحوالت عنيفة وفجائية فى خاصة المجتمعات التى_ وأحسب أن المجتمعات المعاصرة 

 يمكن أن تكون عرضه لحالة األنومى هذه، والتى أفضل أن أعبر عنها –بنائها االجتماعى والثقافى 
 ولقد زاد االهتمام فى اآلونة األخيرة بهذه ،moral declineبحالة الوهن الخلقى أو التردى الخلقى 

يرات بالغة على تعميق هذه الحالة من الوهن القضية، على افتراض أن عالمنا المعاصر يشهد تغ
 ويعبر عن هذا فى أغلب األحوال بغياب المسئولية االجتماعية وااللتزام االجتماعي، وتحلل ،الخلقى

الروابط األسرية، وتحلل العالقات بين اآلباء واألبناء، وسيادة القيم المادية، وسيطرة النزاعات 
ية للسلوك، وفقدان الثقة، وتحلل الرابطة بين المواطنين والدولة، االستهالكية، وغياب المضامين الدين

  . وانتشار الفساد، وتردى قيم الشفافية والنزاهة
وال نزعم أن المجتمع المصري قد وصل إلى هذه الحالة من الوهن، ولكن الوهن الخلقي يوجد فى 

 البحث تؤكد وجود حالة ما من  ويمكن القول بأن نتائج هذا،المجتمعات جميعاً ولكن بدرجات متفاوتة
الوهن األخالقي فى المجتمع يؤشر عليها التباعد االجتماعي وضعف الذات الكلية، وسيادة حالة الهلع 
األخالقي، والشعور بالضغوط البنائية وما يتولد عنها من معاناة وكبد، ويمكن توضيح هذه الحالة 

  .بالشكل التالي
  الحياة االجتماعيةمظاهر الوهن الخلقى فى ) 1- 6(شكل 
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ومع تسليمنا باحتمال وجود هذه الحالة من الوهن الخلقى، إال أن الدراسة قد : الجوانب اإليجابية .6
 لذا ،كشفت عن جوانب إيجابية هامة يمكن أن تكون األساس الذى يجعلنا نأمل فى مستقبل أفضل

  :ابية الهامةسوف نختتم هذا الفصل حول النتائج باإلشارة الى بعض النتائج اإليج
من أهم هذه النتائج الميل الواضح الى القيم الفاضلة، فالنقد المرير لكل صور الظلم والفساد  •

 والكذب وعدم الصدق يكشف عن أن ثمة ميال كامنا لدى الناس لحب الخير والفضائل العامة، 
 . أو قل لديها توق الى هذه الفضائل

لى إ، يميلون %)92.8(ابطة الدينية، فجل أفراد العينةالميل نحو تأكيد الرابطة الوطنية وليس الر •
 . تأكيد الرابطة الوطنية ويرفضون التمييز على أساس الرابطة الدينية

وجود ميل واضح لدى عينة الدراسة نحو رفض السلوكيات التى يمكن أن تنم عن تمثل التناقض  •
ث شخص عن القيم يرفضون أن يتحد% 98.4 حيث كشفت النتائج أن نسبة ،وعدم اإلتساق

إلظهار مشاعر غير الوجودة بالفعل، وبنسبة % 95.8الدينية وال يعمل بهذه القيم، ورفض نسبة 
 مما يعكس رغبة المصريين فى ضرورة ،عدم التزام األب بما يربى عليه ابنائه% 94.2

 .االتساق فى التعامالت اليومية
فقد عبرت نسبة  كبيرة من . وعدم النزاهةأن نسبة يعتد بها ال تميل فى سلوكها الى قيم الفساد  •

عن أنهم لم يلجأوا الى هذا %) 58(العينة عن رفض الواسطة والمحسوبية، وعبرت نسبة كبيرة
عن أنهم ال يفضلون فكرة توريث أبنائهم للمهن % 25.8السلوك فى حياتهم، كما عبرت نسبة 

 .التى يعملون بها أو زرعهم فيها
للمشاركة فى النشاط العام إذا ما توفرت %) 57يقدر بنسبة ( روثمة استعداد لدى عدد كبي •

للمشاركة فى مواجهة أو حل المشكالت غير الشخصية، %) 82.2( الشروط، ولدى نسبة أكبر
 .نظرة تفاؤل الى المستقبل%) 36.6( وتنظر نسبة ال بأس بها

يق، ونسبة أكبر العمل الجماعى أو العمل فى فر%) 76(تفضل نسبة كبيرة من أفراد العينة  •
 ورغم أن المشاركة الفعلية فى االنتخابات ،تبدى استعدادا للمشاركة فى الخدمة العامة%) 78(

 .تؤكد أهمية بل ضرورة المشاركة فى االنتخابات%) 80(قليلة، اال أن نسبة كبيرة 
ة فى وأخيرا فإنه بالرغم من تناقص الثقة، اال أن نصف أفراد العينة يميلون الى تأكيد الثق •

 .التعامل مع اآلخرين ومع الحكومة
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  الفصل السابع
  نحو رؤية متكاملة لصياغة األطر الحاكمة للسلوك فى مصر

  
  اعتبارات عامة-1

هذه المجموعة من االعتبارات العامة ضرورية لفهم عمق ونطاق التغير المطلوب، ولفهم الحدود 
  .ضهالمفروضة على هذا التغير والعقبات التي يمكن أن تعتر

من األهمية بمكان أن يكون التغير المطلوب عاماً وشامالً، ال يعتمد على الترقيع أو التدخل فى  •
 فإذا كان الخلل الذي يعانى منه المجتمع عام ومتصل بشكل ،بؤرات معينة وترك البؤرات األخرى

 ومرتبطة مباشر بطبيعة النظام االجتماعي العام، فإن رؤية التغيير يجب أن تكون عامة وشاملة
  .   بإعادة صياغة النظام االجتماعي العام

 ومن هنا ،ومع ذلك فإننا ال ننشد إعادة بناء كل األطر الحاكمة للسلوك، فذلك جهد ال يقدر عليه أحد •
 هو مجال الحياة الشخصية لألفراد، وهذا المجال األول: فإنه من الضروري أن نميز بين مجالين

 :والثاني ،حياتهم الشخصية وال يمكن التدخل فيه أو المساس بهالخاص هو مجال خاص بالبشر فى 
هو المجال العام، الذي يتصل بالمصلحة العامة، وبالسلوك العام والذي يتحدد عبر عالقة الفرد 
بالدولة، وعالقته بالمواطنين، ونظرته إلى المصلحة العامة، ودرجة الثقة واإلطمئنان فى أداء العمل 

 وفى المجال األول يوجد االختالف بين الناس فى توجهاتهم وممارستهم ،خرينوفى التفاعل مع اآل
 أما فى المجال الثاني، فإن األمر ال يحتمل الخالف إال فى النطاق ،فهى حياتهم وال شأن ألحد بها

األيدولوجى؛ أي فى الطريقة التي ينظر بها مجموعة من األفراد أو حزب معين إلى االستراتيجيات 
 ثمة حاجة في هذا المجال العام إلى حد أدنى من ،لتى يتم بها تنفيذ األشياء واتخاذ القراراتالعامة ا

  .االتفاق؛ االتفاق حول القيم التي تحكم السلوك، وحول الممارسات التي تجسد هذه القيم فى الواقع
 نصوص  إن الدستور والقانون هى،ومن األهمية بمكن أن ندرك عالقة القيم بالقانون والدستور •

مكتوبة يفترض أنها تحكم سلوك األفراد، ولكن الظاهر من الممارسات اليومية أنها ال تكون كذلك 
 ولذلك فإن خلق إطار عام لالتفاق يتطلب التأكيد على الممارسة وليس النص ،فى كل األحوال

شكال  ومن ثم فإن النصوص القانونية والدستورية وأى شكل آخر من أ،القانوني والدستوري فقط
القواعد القانونية تحتاج إلى أن تفسر بتأكيد قيم معينة، وممارسات معينة ترتبط بهذه القيم، وتأكيد 

 وال يتحقق ذلك إال لقيم ،صور االنحراف عنها، وتأكيد الضرر االجتماعي الناتج عن هذا االنحراف
 أحداً، وتراقب من كل شفافة ونزيهة، تَعلن كمحددات للسلوك، وتطبق على الجميع، ال يستثنى منها

  .  هنا يتحول القانون إلى قيمة سلوكية، وإلى ممارسة يومية. السلطات العليا والدنيا
وال يقدر على ذلك إال رجال يؤمنون به، ويحسبون أن سلوكهم هذا يصب فى النهاية فى المصلحة  •

مصلحة  رجال يدركون أن ال،العامة، وأن ما عداه يصب فى خلق ثقوب فى جدار المجتمع
الشخصية، وتحقيق المكاسب من الوظيفة العامة، وبث روح الالمساواه والتحيز فى التنظيمات 
الرسمية للدولة، والتهام المؤسسات التى تحت أيديهم لحماً وعظماً، يحدث شقوب فى جدار المجتمع، 

  .يدويؤدى على المدى الطويل إلى مجتمع يعانى من الوهن الخلقي ويفعل فيه كل شخص ما ير
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 قادة يؤمنون بأفكار معينة، ويخلقون بسلوكهم وممارستهم بيئة مقاومة للوهن ،ولذلك فإن للتغيير قادة •
 مع التأكيد ، وال شك أن هؤالء موجودون بيننا، ولكننا نحتاج إلى اكتشافهم،الخلقي والفساد واإلفساد

ولذلك فإن .  رؤاهمعلى أن اكتشافهم وحده ال يكفى، فالقادة يصنعون بصقل أفكارهم وتعميق
اكتشاف النماذج الفاضلة وتحفيزها ونشر قيمها على الناس أمر ضروري للتوصل إلى حالة االتفاق 

 إن تعزيز االختالف الفاضلة أمر ضروري وهام، ،العام حول القيم الفاضلة، والبعد عن الفساد
  .فوفوهؤالء هم الذين يجب أن يتميزوا، وهؤالء هم الذين يجب أن يتقدموا الص

ولن يتحقق االتفاق على القيم الفاضلة إال إذا قدم قادة المجتمع ممن يمتلكون اليوم سلطة فى أيديهم  •
نماذج مضيئة على احترام القانون وتأكيد مبدأ الشفافية والنزاهة فى كل مناسبة، وفى الوقت نفسه 

  .محاربة كل صور الفساد وشجبه، وتقديم نماذج على السلوك الفاضل
األحوال فإن عملية تغيير القيم وبث القيم الرامية إلى النهضة والتقدم محل القيم الباعثة على وفى كل  •

القضاء والبوليس، :  أقصد سلوك أجهزة الدولة،الوهن الخلقي، متوقف على سلوك الدولة وأفعالها
ن أجهزة  إن هذه األجهزة بحكم تكوينها يجب أن تكو،واإلعالم، والجيش وأجهزة الخدمات المختلفة

مستقلة حيادية وإال تعطى االنطباع بالتحيز، وإال تعمل على إزكاء الشعور بعبء التحيز فى الحياة 
  : العامة والخاصة؛ وذلك عبر

 .الشفافية فى إعالن الموازنات 
 .التعامل العادل مع الجمهور فى األماكن العامة والخدمات 
 .الن عنهاالعدالة والشفافية فى توزيع فرص الوظائف بعد اإلع 
 .عدم المساس بفئات معينة واتهامها باالنحراف وفساد االخالق فى وسائل اإلعالم 

  
  نحو رؤية لبناء األطر الحاكمة للسلوك أو لتحديث منظومة القيم-2

الحاجة ملحة إلى خلق إجماع حول قيم التنمية والحداثة، أي األطر الثقافية التى تدفع المجتمع إلى األمام، 
 ولقد كشفت دراستنا هذه عن أهمية خلق هذا اإلجماع ، الوهن الخلقي بصوره المختلفةوتحجب عنه

 عالقاته الثقة والمشاركة تتخللبحيث يبدو المجتمع متماسكاً ال تباعد بين أفراده وجماعاته، واثقا 
حقق فيه كل واحترام اآلخر، عادالً ال تتميز فيه جماعة عن أخرى إال بقدر جهودها وانجازاتها، منجزاً يت

يوم لبنات جديدة تضاف إلى اللبنات القديمة، نزيها وشفافاً تتسابق أفراده نحو تحقيق الفضيلة، رافضاً 
للفساد واالنحراف عن كل ما يهدد المصلحة العامة، ويحتاج ذلك كله إلى بناء أو إعادة بناء، فاألمم 

  .تَصنع، والمجتمعات تَبنى، والبناء ال يكون إال على أساس
نقطة البداية فى البناء هى بناء القواعد التى هى قواعد السلوك، أي األسس أو األطر التى ينطلق منها و

سلوك المجتمع، وسلوك الجماعات، وسلوك األفراد، خاصة فيما يتصل بما هو عام ومشترك بين 
واقع فيصبح المبنى  إن الذى يشرع فى بناء منزل فإنه يبدأ برسم اإلطار الذى يمكن تنفيذه فى ال،الجميع

 وهكذا المجتمع، فإن نقطة االنطالق فى بنائه هى بناء اإلطار أو األطر التي تحكم ،واقعاً ملموساً
أكد التفاعليون الرمزيون حيث .  ضرورة هامة فى السلوك االنسانىFrameويعتبر اإلطار ، السلوك

  .أهمية اإلطار فى عالقات التفاعل فى الحياة اليومية
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و الذى يضفى شكالً بنائياً على العالقة، وهو الذي يكسبها االستمرار، بل إنه قد يحولها فى فاإلطار ه
 وإذا كانت األطر الثقافية تتعدد بتعدد ميادين الحياة االجتماعية، فإن ،بعض األحيان إلى عالقة طقسية

ت مظلة إطار عام هذه األطر يمكن أن تخضع فى النهاية ألطر عامة أو رئيسية، تتجمع فى النهاية تح
رئيسي، ويتشكل اإلطار العام الرئيسى من مجموعة القيم المركزية التى تحكم التعاقد االجتماعية في 

 إن هذه القيم المركزية هى التى تشكل اإلطار الرئيسي العام الذي يحكم المجتمع، وينظم ،المجتمع
يم المركزية أو القواعد العامة التى  ويضم هذا اإلطار الرئيسي مجموعة من الق،العالقات بين أفراده

ترتبط بالمسئولية االجتماعية، وهو ما يطلق عليه البعض اإلطار الرئيسى للمسئولية االجتماعية 
Master Frame of responsibility وهو يتشكل من المعرفة المعيارية واألخالقية التى ترمز 

 وهو يستوعب فى الفهم العام ويتم تبادله ،سيق ومن ثم فإنه مجموعة من قواعد التنظيم والتن،المواقف
ونقله عبر المواقف المختلفة، وهو يتجاوز رغبات ودوافع األفراد ومن ثم فإنه يتجاوزهم ويربطهم من 

  .الخارج برباط واحد وينظم الصراعات
ية تتدرج  فاألطر الثقاف،وهناك أنواع مختلفة من األطر، ولكنها جميعاً تنطلق من اإلطار العام للمجتمع

 ويحقق المجتمع استقراره وتماسكه كلما كانت هذه األطر ،من اإلطار العام إلى عالم األفراد اليومي
 ففي الحالة ، ويفيض المجتمع بالوهن الخلقي إذا تناقضت األطر وتشعبت،مترابطة وغير متناقضة

هم يتشابهون ألنهم جميعاً األولى يختلف األفراد في أفعالهم الخاصة ولكنهم عندما يواجهون العام فإن
  . تعلمون أن هناك إطاراً للسلوك

 أو لفئة منهم - التى تحدد للناس كافهcore valuesويتكون كل إطار من مجموعة من القيم األساسية 
فى قطاع معين من الحياة أو حتى فى مؤسسة أو تنظيم طبيعة السلوك الذي يجب أن ينخرطوا فيه 

 وهذه القيم األساسية ال يجب أن تفرض بل يجب أن تتطور عبر ، يتجنبوهوطبيعة السلوك الذى يجب أن
 .قناعة مشتركة ومن أجل تحقيق هدف عام للجماعة

وتتجمع هذه األطر التفصيلية فى أربعة أطر عامة تعكس التدرج فى منظومة القيم الحاكمة للمجتمع على 
  :النحو التالي

  القيم المركزية العامة: اإلطار المركزي •
موعة من المبادئ العامة تشكل افطار الرئيسى للمسئولية االجتماعية وتنتج فـي قلـب النظـام                مج

وهو الذي يحرسها ويغرسـها فـى       )  النخب التنفيذية  -النخب التشريعية -النخبة المركزية (السياسي  
ى فكرة   والبد أن تتأسس القيم المركزية عل      ،ضمير األمة، عبر أدواته الخطابية واالتصالية والتعليمية      

 ويتفق ذلك مع طبيعة المجتمـع       ،مركزية يلتف حولها الناس ويدافعون عنها على أساس أنها حياتهم         
 فثمة مبدأ هام يجـب أن       ، وال يتعارض ذلك مع الدعوة إلى الالمركزية       ،المصري كمجتمع مركزي  

م يتم على نحو ال     فاإلدارة أو الحك  . نتبناه هنا وهو مبدأ مركزية الفكرة وال مركزية الحكم أو اإلدارة          
مركزي، أما المجتمع كله فإنه يلتف حول فكرة مركزية، ولتكن فكرة العدل أو إقامة دولة العدل مثال              

  .هى هذه الفكرة المركزية
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  :ويرتبط بالعدل كقيمة عامة او كفضيلة عامة عدد آخر من القيم المركزية لعل أهمها
 . مبادئ عامة على الناس جميعاً المساواة فى الحقوق والواجبات وتطبيق:العمومية 
  ).في التعليم وفى العمل وفى الحياة العامة: (االنجاز أو الكفاءة كمعيار للحصول على الفرص 
  :ال مكان في مجتمع العدل لما يلى 

  .فئة أخرىحساب للقيم الخاصة التي تفضل فئة على فئة أو تعطى مزايا لفئة على  -
 .يز والهوى، وللشفاعة والوساطةللشللية وما يترتب عليها من صور للتح -
 .لأللقاب التى تميز بين الناس، فكلنا سيد فى ظل الجمهورية -
 .للتقليل من شأن فئة من الفئات أو وصمها بأوصاف معينة -
 ).المالي واإلداري واالجتماعي(للفساد بكل صوره  -
 . أداء الواجب فى العمل أو فى الحياة العامةعنللتقاعس  -
 . الدائمة على تطوير الذات وتنمية طاقات اإلنجازللكسل أو عدم القدرة -
لمن يدير ظهره إلى المجتمع ويعظم من مكاسبه الشخصية على حساب إهمـال المـصلحة                -

 .العامة أو هدرها
  نموذج تصورى لتحديث األطر الثقافية) 1- 7(شكل 

 
 
  القيم النوعية: األطر النوعية •

مع على حده، وتعمل هذه القيم النوعية داخل كـل          ترتبط هذه القيم بكل منظومة من منظومات المجت       
منظومة بمثابة خطوط عامة أو قواعد عامة ال يجب تجاوزها، وتكون المنظومة مسئولة عـن بـث                 

  .قيمها النوعية فى المجتمع لتكون قيما عامة
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علـى  فالمنظومة االقتصادية يجب أن تؤكد قيمة الشفافية فى العمل، ونبذ الفساد، وااللتزام بالعمـل               
زيادة الثروة؛ والمنظومة السياسية يجب أن تؤكد قيمة التسامح، ونبذ العنف، وإدارة االختالف، ونبذ              
الميل اإلوليجاركى فى ممارسة السلطة؛ والمنظومة المدنية يجـب أن تؤكـد علـى قـيم التطـوع                  

المية يجب أن   والمشاركة واإليجابية وروح المساندة؛ والمنظومة األسرية والتعليمية والصحية واإلع        
  .تؤكد قيم االلتزام واالنتماء والعمل الجماعي

  
  المثل العليا أو توقعات األدوار: األطر التفاعلية •

إن بناء البشر ال يتم بالتعليم والتدريب فقط، ولكنه يتم من خالل تدعيم عدد من المثـل العليـا فـى                     
ثل باألدوار التى يؤديها األفـراد فـى        العمل واألداء والعالقات االجتماعية وغالباً ما ترتبط هذه الم        

حالـة فقـدان    (ثل العليا هى التى تمنع المجتمع من أن ينزلق إلـى الالمعياريـة               وهذه الم  ،المجتمع
 وتنتج المثـل    ،)المعايير وتفككها بحيث يكون لكل فرد معاييره الخاصة بصرف النظر عن المجتمع           

تنـتج داخـل المـصنع والحـزب        ف ؛ المختلفـة  العليا داخل المنظومات المختلفة، وعبر المستويات     
، تنتج فى األسرة والمسجد والكنيسة والنـادى      و ؛والمستشفى والجامعة والمدرسة والمنظمات المدنية    

  فى كل  ) اإلنجاز(ثل العليا من خالل مجموعة من اآلليات التى تؤكد العالقة بين األداء             ويتم إنتاج الم
 مـن رجـل     – مثال   - فماذا نتوقع    ،ر المرتبطة بهذا األداء   مجال من مجاالت الحياة، وتوقعات الدو     

األعمال فى مجتمع العدل، ومن القاضى، ومن الطبيب، ومن المدرس، ومن األستاذ، ومـن رجـل                
  .الخ.. الدين، ومن رجل السياسة، ومن العامل والفالح

          أن نسعى جميعاً إلى    ثل العليا التى يجب     إن هذه التوقعات عندما تصاغ فى شكل مثالى فإنها تضع الم
 وكلما أكدت المنظمات والمؤسسات المختلفة على هذه المثل واثابت الذين يلتزمـون بهـا،               ،تحقيقها

        ثل العليا، وكلما سعى المواطنون إلى الوصول       وأعلنت هذه االثابات على المأل، كلما تأكدت هذه الم
شفافه، ال مجال للهوى فيهـا، وال مجـال         ثل أو تأكيدها آليات      والبد أن تكون آليات إنتاج الم      ،إليها

ثل بنظام لتأكيد هذه المثل وغرسها فى        والبد أن ترتبط عملية إنتاج الم      ،للتقرب لذوى الجاه والسلطان   
  ).أعنى مؤسسات األسرة والتعليم والتدريب واإلعالم(الضمير العام لألمة عبر قنوات إنتاج االلتزام 

  
  امح والثقة والمشاركةاالحترام والتس: األطر االتصالية •

ال تستقيم منظومة العالقات االجتماعية فى المجتمع إال فى ضوء عالقـات تقـوم علـى االحتـرام               
 إن عالقات الشك ونبذ اآلخر أو احتقاره هى التى تولد معظـم صـور الالمبـاالة                 ،والتسامح والثقة 

 من أهم األسس فى إعادة بناء        ومن ثم فإن إعادة بناء عالقات االحترام والتسامح والثقة         ،واالنسحاب
والبد من التنويه إلى أن األطراف الداخلة فى التفاعل والتى يجب أن تسود بينها              ،  اإلنسان والمجتمع 

  :هذه العالقات ليست األفراد فحسب ولكنها أطراف مختلفة ومتعددة تشتمل على ما يلى
  .العالقات بين الفرد والدولة 
 .للمجتمعالعالقات بين المنظومة المكونة  
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 .العالقات بين المنظمات المختلفة 
 .العالقات بين الفئات والجماعات االجتماعية 
 )المدن والقرى والنجوع(العالقات بين الوحدات العمرانية  
 .العالقات بين األقسام داخل الوحدة العمرانية الواحدة 
 .العالقات بين األفراد فى تفاعالتهم اليومية 

صور من العالقات على ضوء مفهومات االحترام والتسامح والثقـة إلـى            وتحتاج إعادة بناء هذه ال    
  : إجراءات متعددة مثل

  .تأكيد هذه القيم فى المنظومة المركزية، وفى المنظومات النوعية  -
  . كل األلقاب، خاصة األلقاب الملغاة بالقانون الغاء -
  .ين فى التفاعالت اليومية المواطنتدريب كبار المسئولين وموظفى الدولة على التواضع واحترام -
توجيه النقد والذم عبر وسائل اإلعالم وفى المؤسسات التعليمية إلى أى تفاعل يسئ إلى اآلخرين                -

  .  فى سلوكهم كأو يقلل من شأنهم أو يشك
  .احترام المواطنين فى حاالت االشتباه والقبض واالحتجاز والتفتيش والتحرى والتوقيف -
 –رع هـذه القـيم      زامعات على ضرورة تقديم نموذج أمثل فـى         تدريب المدرسين وأساتذة الج    -

  . فى نفوس الطالب–وغيرها 
  . العمل على تخليص الجهاز البيروقراطى من تعقيداته اإلدارية -
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  مالحق الدراسة
 

 فريق جمع البيانات الميدانية
 ناهد عبدالحميد عالم حسين مصطفي عبدالغني السيد

 هند جمال كامل هبة زكريا حسين

 حنان اسماعيل محمد محمد هاني سعيد

 احمد محمد صبري اسالم محمد رفاعي

 احمد اشرف محمد سعيد ايمان محمد محمد

 احمد رفاعي سيد سحر صالح محمود

 يحيي محمود حسين ليلي احمد جمال الدين

 محمد فاروق محمود هدي صبحي محمود

 مريم لمعي متري عبير مصطفي سالم

 ء كمال حسينوال منار اشرف محمد

 نانسي حشمت شحاته ريهام صابر ابوالعز

 مروه علي موسي نجالء عيد أحمد

 محمد إسماعيل محمد  نجالء فتحي فرحات

 والء نادي فوزي مارلين شوقي أحمد محمود

 فتيان ياسين فاطمة مصطفي

 إيمان عبدالحفيظ حمدان أحمد حسين محمد

 فريق اإلشراف على العمل الميدانى
 كاظم دوحخالد 

 محمد محمد يسرى عبد المنعم

 محمد على حمادة

 فريق إدخال البيانات وتحليلها
  خالد محمد ماهر

 وفاء إمام عبد الفتاح

 عال محمد موافى

 محمود عبد الوهاب بيومى

 فهيمة سعد على األشقر

 ندى سعيد صابر المصرى

 عمر أحمد عبد اهللا

  



 
  وزارة التنمية اإلدارية

      رقم االستمارة

   )3(، سوهاج)2(، الدقهلية)1(القاهرة : المحافظة
  

  

  
 استمارة استبيان بحث

  

  ماألطر الحاكمة لسلوك المصريين واختياراته

   دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد
  

  إشراف
  أحمد عبد اهللا زايد/ د.أ

  

  : ................................اسم المبحوث
............ شياخة/قرية: العنوان

 ................حى/مركز

  2008 / :         /     تاريخ جمع البيانات  : ...........................اسم جامع البيانات
  2008:     /     / تاريخ المراجعة الميدانية  : ........................اسم المراجع الميدانى
   2008:      /     / تاريخ المراجعة المكتبية   : .......................اسم المراجع المكتبى

  2008           /      /  :    تاريخ اإلدخال  : ..............................مدخل البيانات

  
  

  البيانات الواردة فى هذه االستمارة سرية بحكم القانون، وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمى فقط

  
  

  2008  سبتمبر 
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  القسم األول

  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

101  
بشكل عام، انت شايف ان الناس 

  أخالقها اتغيرت اليومين دول؟
   )2(         إلى حد ما  )1(     نعم 
  105  انتقل إلى س  )3(     ال 

  
  

      )2(    لألسوأ  105انتقل إلى س    )1(   لألفضل   التغير دا لألفضل واال لألسوأ؟  102
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

103  

أيه هى أسباب التغير دا من وجهة 
  نظرك؟

  
  تفكك األسرة وضعفها- أ
  سفر اآلباء-ب
  التليفزيون-ج
  دالمشكالت االقتصادية فى البل- د

  ضعف الوازع الدينى-هـ
  تراجع دور المدرسة- و
  2  1  أخرى-ز

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

104  

ومظاهر التغير دا ممكن تبان فى 
  أيه؟

  
   الفساد األخالقى-أ
   العالقات اإلنسانية السيئة-ب
   عدم اتقان العمل، وانخفاض االنتاجية-ج
  2  1   أخرى-د

     )3(   زى ما هى-  ) 2( بتسوء - )  1 (  بتتحسن-  :كل ما الزمن بيمر الناس أخالقها  105

106  
لو قولتلك إن فيه ثالث آراء عن 

أخالقيات المصريين وقيمهم اليومين 
  دول، أيه الرأى اللى  بيعبر عنك؟

   )1(   جذرىقيم المصريين محتاجه تغيير بشكل -
   )2(   قيم المصريين محتاجه بعض اإلصالحات-
   )3(   قيم المصريين الزم نحافظ عليها زى ما هى-

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

107  

لو اتيح لك اختيار وظيفة حكومية 
ليك أو البنك، أيه أهم حاجة عايزها 

  تبقى موجودة فى الوظيفة دى؟

  
  )التعامل مع الجمهور(التكسب منها - أ
  أعمل مصالح من وارها-ب
  فيها أجازات كتير-ج
  مرتبها كبير- د

  تعملى وضع واحترام بين الناس-هـ
  )اروح براحتى وارجع براحتى(مواعيدها مناسبة - و
  2  1  أخرى-ز

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

108  

طيب أيه مواصفات الموظف 
  الحكومى الجيد؟

  
  ال يقبل الرشوة- أ
  )ام مواعيد العملاحتر(منضبط -ب
  ينجز مهامه بدقه-ج
  معاملة الجمهور باحترام- د

  2  1  هـ أخرى

109  
   )1( بيزيد      -  هل الفساد بيزيد والال بيقل؟

   )2( بيقل       -
   )3( زى ما هو -
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

110  

مين، من وجهة نظرك، أكتر الناس 
  فسادا؟

  
   الشرطة رجال- أ
   أعضاء المجالس النيابية-ب
  رجال األعمال ذوى السلطة-ج
  رجال الدين الخاضعين للحاكم- د

  التجار-هـ
  أعضاء المجالس المحلية- و
  2  1  أخرى-ز

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

111  

مين، من وجهة نظرك، أكتر 
  مؤسسة فاسدة؟

  
  ية وزارة الداخل- أ
   المصالح الحكومية-ب
  المحليات-ج
  الحزب الوطنى- د

  وزارة اإلعالم-هـ
  مجلس الشعب- و
  التعليم-ز
  الصحة-ح
  2  1  أخرى-ط

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

112  

    طيب أيه أهم مظاهر الفساد؟
   الرشوة- أ
   المحسوبية-ب
  األنانية-ج
  زواج المال بالسلطة- د

  الفوضى األخالقية-هـ
  استغالل النفوذ- و
  االستغالل-ز
  2  1  أخرى-ح

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

113  

أيه أهم فضيلة أنت شايف إن الواحد 
  مهم يتصف بيها؟

  
   اإليمان- أ
   األمانة-ب
  الصدق-ج
  القناعة- د

  الضمير-هـ
  2  1  أخرى- و

  
114  

يا ترى انت مطمن على المستقبل 
  والال خايف وقلقان؟

  114انتقل إلى سؤال رقم  ) 1( مطمن      -
     )2( خايف      -
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

115  

أيه اللى مخليك خايف وقلقان من 
  مستقبل؟ال

  
   انعدام الثقة- أ
   الغالء وارتفاع األسعار-ب
   قلة الموارد-ج
   عدم وجود رؤية مستقبلية للمجتمع- د

   عدم استقرار األحوال السياسية-هـ
  2  1   أخرى- و

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

116  

    أكتر حاجة ناقصانا فى حياتنا؟
   التدين - أ
  راطية   الديمق-ب
   فرص العمل -ج
   العدل والمساواة  - د

   التعليم الجيد  -هـ
   األخالق   - و
   اتقان العمل-ز
   النزاهة-ح
   الشفافية-ط
  2  1   أخرى تذكر   -ك

  
  القسم الثانى

  كود اإلجابة  ابةبدئل اإلج  السؤال  م

201  

انت شايف الناس اليومين دول 
بيهتموا باإلنجاز فى حياتهم وال 

المهم يحصلوا على عائد من غير 
  تعب؟

  
   )1          (    مهتمين باإلنجاز -
   )2(    الحصول على عائد من غير تعب-
   )3( االتنين                              -

  

202  
 غير تعب وال لو الواحد جاله عائد من

  وال أل؟) كويس(جهد يبقى خير 
   )1( يبقى خير   -
   )2( مش كويس -

  

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

203  

مين من اللى هاقوللك عليهم أكثر 
  جدية فى العمل؟

  
   المهنيون-1
   الحرفيون-2
   موظفو الحكومة-3
     موظفو القطاع الخاص-4
  الفالحون-5
  التجار-6
  2  1  العمال-7

  كود الفئات
  
  

204  

يعنى ممكن ترتب لى أعلى ثالث فئات 
  من حيث جديتهم فى العمل؟

  

  سجل كود أعلى ثالث فئات من السؤال السايق بالترتيب
  : ............كود الفئة األولى
  : .............كود الفئة الثانية
    :  ..............كود الفئة الثالثة

     )1( الستات            طيب الستات والال الرجالة أكتر  205
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  كود اإلجابة  ابةبدئل اإلج  السؤال  م
   )2( الرجالة              جدية فى العمل؟

   )3( االتنين زى بعض  

206  
لو طلب منك القيام بعمل مرهق 

يستغرق أسبوع، لكن ممكن تخلصه 
  فى يوم بكفاءة أقل، هتعمل أيه

   )1(   أعمله فى أسبوع-
   )2(   أعمله فى يوم-
   )3(   حسب الظروف-

  

207  

لو اتنين مديرين، واحد كل همه 
الموظفين تيجى وتمشى فى 

مواعيدها، والثانى كل همه إنجاز 
  الشغل بدقة، انت بتفضل مين فيهم؟

   )1(   المدير األول-
   )2(   المدير الثانى-
   )3(     االثنين-

  

208  

أيه الحاجة اللى انت بتحب الناس 
  تعرفك بيها؟

   )1( مل           الع-
   )2( العائلة           -
   )3( المنطقة   /اإلقليم-
   )4( أخرى           -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

209  

لو انت مدير واتقدم لك اتنين يشتغلوا 
عندك، ايه الشروط اللى تحب إنها تكون 

  متوفره فيهم

  
  والد ناس- أ
  أعرفهم شخصيا-ب
  شخص لديه خبرة ومعرفة-ج
  ملعندهم رغبة كبيرة فى الع- د

  2  1  : .........................أخرى تذكر-هـ
  درجة الموافقة

  
  
  
  

210  

انت موافق وال مش موافق على 
  الحاجات اللى هاقولك عليها

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  موظف بيهتم بشغله لما ييجى عليه تفتيش فقط-1
   وقت العمل فى أغراض غير العملموظف يستهلك-2
  موظف يعمل عمل آخر لزيادة دخله-3
  حرفى ينزل شغله لما مايكونش معاه فلوس فقط-4
    عامل بيدى شغله على أد العائد منه -5

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

211  

بشكل عام ايه أهم إنجاز عملته فى 
  حياتك؟

  
  تعليمى-1
  دينياتربية أبنائى خلقيا و-2
  تدينى-3
  نجاحى فى شغلى-4
  توفير حياة كريمة ألبنائى-5
  نجاحى فى تزويج أبنائى-6
  حفاظى على الترابط األسرى-7
  إنجاز مادى-8
  2  1  اخرى-9

212  

انت شايف مين أحسن واحد يكون 
   ويجب أن تقتدى بيه؟مثلك األعلى

   )1( قدوة دينية         -
   )2( قدوة سياسية       -
   )3( قدوة علمية        -
   )4( قدوة فنية          -
   )5( قدوة رياضية      -
   )6( قدوة عائلية        -
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  كود اإلجابة  ابةبدئل اإلج  السؤال  م
   )7( ال توجد قدوة      -
   )8(  أخرى            -

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

213  

 مصر أيه أهم اإلنجازات اللى عملتها
  خالل العشر سنين اللى فاتو؟

   الطرق والكبارى واإلنفاق- أ
   مستشفى السرطان لألطفال-ب
   المدن الجديدة-ج
   تطوير التعليم- د

   تحسين الخدمة الصحية-هـ
   تحسين البنية األساسية- و
   ال توجد إنجازات-ز
   أخرى-ح

1  2  

  
  القسم الثالث

  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

301  
انت شايف الناس اليومين دول 

بيتعاملوا بأمانة بينهم وبين بعض 
  وال أل؟

   ) 1(     بيتعاملوا بأمانة-
   )2(   مش بيتعاملوا بأمانة-
   ) 3(     ال أعرف-

  

302  
طيب خالل الخمس سنوات اللى 

قيمة األمانة فاتت، انت شايف إن 
  زادت وال قلت وال زى ما هى؟

   )1(     زادت-
   )2(     قلت-
   )3(   زى ما هى-

  

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

303  

مين أكتر الناس من اللى هاقولك 
عليهم انت شايف إن تعاملهم 

  مفيهوش أمانة؟

  
   المهنيون-1
   الحرفيون-2
   موظفو الحكومة-3
     موظفو القطاع الخاص-4
  الفالحون-5
  التجار-6
  2  1  العمال-7

  كود الفئات
  
  

304  

يعنى ممكن ترتب لى أعلى ثالث فئات 
  من حيث عدم أمانتهم؟
  

  سجل كود أعلى ثالث فئات من السؤال السايق بالترتيب
  : ............كود الفئة األولى
  : .............كود الفئة الثانية
    ....... .......:كود الفئة الثالثة

305  
لو الواحد اطلب للشهادة، المفروض 
يروح على طول واال دا يعتمد على 

  حاجات تانية

   )1( يروح على طول         -
   )2( يتوقف على حاجات تانية -
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

306  

أيه أهم ثالث حاجات من الحاجات 
عليها بتعتبرها عدم اللى هاقولك 

  أمانة؟

  
  زوج يعرف واحدة تانية على زوجته-1
  المماطله فى رد الحقوق ألصحابها-2
    إفشاء األسرار-3
  الشهادة الزور-4
  التصويت فى االنتخابات مقابل أجر-5
  الغش فى االمتحانات-6
  التزويغ من الشغل-7
  الرشوة-8
  2  1  السمسرة-9

307  
هل سبق إنك اتعرضت لموقف فيه 

  عدم أمانة؟
   )1(   نعم-
  309انتقل إلى س  ) 2(   ال-

  

308  
  .........................................................-  ممكن تحكى الموقف باختصار؟

-........................................ ................  
-........................................................   

  

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

309  

أيه أكتر ثالث حاجات من العالقات 
اللى هاقولك عليها بقى منتشر فيها 

الخيانة وعدم األمانة بين الناس 
  وبعضها؟

  
  العالقات األسرية-1
  التعامالت المالية-2
  عالقات العمل-3
    الشارع العالقات فى -4
   العالقات بين الجيران-5
  2  1  العالقات بين األصدقاء-6

310  

لو الواحد شاف حاجة غلط المفروض 
  يعمل أيه؟

   )1( يبلغ الشرطة    -
   )2( يسكت          -
   )3( يتدخل للتغيير   -
   )4( أخرى          -

  

311  

اكسى عثر على حقيبة بها سائق ت
نقود فى سيارته بعد نهاية يوم 

  العمل، يتصرف إزاى؟

   )1(       يسلمها ألقرب قسم شرطة-
   )2(     يبحث عن صاحب الشنطة بنفسه-
   )3(       يحتفظ بالشنطة لنفسه-
   )4(   يأخذ منها جزء ويتبرع بالجزء الباقى-

  

312  
احتفظ لديك شخص بمبلغ كبير من 

 زوجته، ثم توفى، المال بدون علم
  وأنت محتاجه، تتصرف إزاى؟

   )1(      احتفظ بها لنفسى-
   )2(   استفيد بها لحد ما تتفك أزمتى-
   )3(       أسلمها ألهله-

  

313  

موظف اتعود ياخذ فلوس من 
  ، أسمى ده ايه؟)العمالء(المستفيدين 

   )          1( فساد     -
   )2( حسنة    -
   )3( جدعنة   -
   )4( شطارة  -
   )5( أخرى   -
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  القسم الرابع
  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  رلم يذك  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

401  

أيه أهم مـشكلة بتتوقـع تـصادفها        
وانت بتتعامـل مـع أى مؤسـسة        

  حكومية؟

  
  تعقد اإلجراءات- أ
  عدم اإلنجاز بسرعة-ب
  سوء معاملة الموظفين-ج
  عدم تواجد الموظفين- د

  هـدفع رسوم غير منطقية
  2  1  أخرى- و

402  

مــن وجهــة نظــرك المحــسوبية 
والواسطة منتـشرة فـى المجتمـع       

  اليومين دول بأى درجة؟

   )  1(   درجة كبيرة -
   ) 2(   درجة متوسطة -
   ) 3(   بدرجة صغيرة -
   ) 4(   غير منتشرة -

  

403  
هل الواحد اليومين دول الزم يبقـى       

ــ ــاه واس ــضى مع ــشان يق طة عل
  مصالحه؟

   )1(     نعم
   )2(     ال

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

404  

أيه فوائد الواسـطة مـن وجهـة        
  نظرك؟

  
  ال يوجد فائدة-1
  بتخلص مصلحة-2
  بتوفر وقت-3
  بتقلل المجهود-4
  بتعمللى قيمة وسط الناس-5
  2  1  : ..............................أخرى تذكر-6

405  

ممكن تحدد لى معـدل اسـتخدامك       
  للواسطة فى حياتك؟

   )1(     دائما
   )2(     أحيانا

   )3( نادرا                
   )4( لم استخددمها        

  

406  
هل حصل ولو مرة واحدة فى حياتك       

  إنك كنت مضطر تدفع رشوة؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

407  

 أيه اللى بيخـاللى بعـض مـوظفى       
الحكومة يطلبوا فلوس من النـاس      

  علشان يخلصوا لهم مصالحهم؟

  
  ضعف رقابة الحكومة- أ
  ضعف أجور الموظفين-ب
  استعداد الناس لدفع الرشوة-ج
  2  1  أخرى- د

 لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

408  

أيه أكتر األماكن اللى بتستخدم فيها      
  الواسطة؟

  
  )الحى(المحليات -1
  خدميةاألجهزة ال-2
  المرور-3
  الضرائب-4
  أقسام الشرطة-5
  القضاء-6
  2  1  أخرى-7
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

409  
لو الواحـد بيـشتغل فـى وظيفـة         
كويسة، من المفـروض أن يعـين       

  والده فيها؟

   )1(     نعم-
  411انتقل إلى س  ) 2(     ال-

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

410  

    يا ترى ليه؟
  مان توظيف ابنه لض- أ
   الن التوظيف بالواسطة-ب
   النعدان وجود فرص للعمل-ج
  2  1   أخرى- د

411  
لو حد طلب منك أنك تتوسط له فى        

  خدمة ممكن توافق وال أل؟
   )1       (   أوافق 

   )2       (  ال أوافق 
   )3( حسب الظروف 

  

412  
منـك حـد أنـك      هل سبق أن طلب     

  تتوسط له علشان يقضى مصلحة؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

413  
يا ترى أنت شـايف أن الواسـطة        
  ممكن تظلم ناس على حساب ناس؟

   )1(     نعم
   )2(     ال

  

414  

تفتكر أن اللى معندوهوش واسـطة      
/ ممكن يعمل أيه علـشان يخلـص      

  يقضى مصالحه؟

   )1(     يعتمد على نفسه-
   )2(     يدفع رشوة-
   )3(     يفوض أمره هللا-
   )4(   ............أخرى تذكر -

  

415  
من وجهة نظرك، المحسوبية والواسطة    
زادت واال قلت خالل الخمس سنين اللى       

  فاتوا؟

   )1( زادت      -
  415انتقل إلى سؤال رقم  ) 2( قلت        -
  415انتقل إلى سؤال رقم   )3( زى ما هى -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

416  

    تفتكر زادت ليه؟
  انتشار الفساد - أ
   انعدام الضمير-ب
   زيادة البطالة-ج
   فقدان الرقابة والمتابعة- د

   االنتهازية والوصولية-هـ
   الرتين وتعقد اإلجراءات- و
  2  1   أخرى-ز

  درجة الموافقة
  
  
  
  

417  

حقولك على بعض المواقف وقـولى      
  ؟أنت موافق عليها وال أل

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  أب يقدم واسطه البنه لاللتحاق بالمدرسة وابنه دون السن-1
  واحد ليس لديه كفاءة اتعين عن طريق قريب له-2
  أب بيحاول يعين أبناؤه فى نفس مهنته-3
  موظف بيسهل خدماته ألهل بلده-4
    هواحد بيستخدم أى وسيله علشان يحقق أهداف-5
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418  
   عايزك تقولى درجة تبريرك لكل سلوك من السلوكيات اللى هاقولك عليها

  ) إلى أنه يمكن تبريره جدا5، بحيث تشير 5حدد درجة من (
  درجة التبرير  السلوك

  5  4  3  2  1  قبول الرشوة ألداء عمل-1

  5  4  3  2  1  حكوميةتعيين األبناء فى نفس الوظائف ال-2

  5  4  3  2  1  إعطاء بعض المدرسين درجات أكبر ألبنائهم وأقاربهم-3

  5  4  3  2  1  شراء امتحانات الثانوية العامة-4

  5  4  3  2  1  تقديم رشوة للحصول على مصلحة-5

  5  4  3  2  1  التزويغ من العمل الحكومى مبكرا-6

  
  القسم الخامس

  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

501  
من وجهة نظرك، هل الناس اليومين      

  دول بتقول حاجة وتعمل عكسها؟
   )1(     نعم
  503انتقل إلى سؤال رقم  ) 2(     ال

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

502  

    تفتكر أيه األسباب؟
   النفاق والكذب- أ
   الخوف على المصلحة الشخصية-ب
   الخيانة-ج
   الفهلوة والكسب السريع- د

  2  1   أخرى-هـ
  ال  بعضهم  معظمهم

3  2  1  
3  2  1  
3  2  1  

503  

مين من الناس اللى حاقولك علـيهم       
  دلوقتى بيقول كالم وال يلتزم بها؟

  
    رجال السياسة-1
  رجال الدين-2
  رجال القضاء-3
  1  2  3  رجال البوليس-4

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

504  

فيه بعض المتدينين سلوكهم مختلف     
 يقولـو حاجـة     عن أقوالهم، يعنـى   

  ويتصرفو عكسها، تفتكر أيه السبب؟

  
  تدينهم شكلى ومظهرى- أ
  إغراءات الحياة قوية-ب
  -ج
  2  1  -د

  درجة الموافقة
  
  
  

505  

هقولك على شوية مواقف وقـوللى       
  أنت موافق عليها والال أل؟

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  ينصح أوالده بعدم التدخينأب بيدخن و-1
  موظف بيطالب بمزايا فى العمل دون بذل مجهود-2
  شخص يتظاهر بمشاعر عكس الموجودة بالفعل-3
    شخص يتحدث عن قيم دينية وال يعمل بها-4

506  
هل فيه مواقف الواحد بيضطر فيها إنـه        

  ما يقولش الحقيقة؟
   )1(     نعم
  507انتقل إلى سؤال رقم  ) 2(     ال

  

507  
  ........................................................-  أيه أهم المواقف دى؟

-........................................................  
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

508  

أيه األسباب التى تخلى الواحد يبقى      
  مضطر إنه ما يقولش الحقيقة؟

  
  الخوف-1
    شاكلتجنب الم-2
  عدم وجود وازع دينى-3
  المظهرية-4
  2  1    أخرى تذكر-5

509  
بشكل عام انت شايف أن الناس 

 مع بعضها بنوع من الكذب أم بتتعامل
   الصدق؟

   )1(  بنوع من الصدق-
   )2(   بنوع من الكذب-
   )3(   ال أعرف-

  

510  
ات الماضية خالل الـ خمس سنو

انت شايف أن الكذب بين الناس زاد 
  وال قل وال زى ما هو؟ 

   )1(     زاد 
  511انتقل إلى س    )2(     قل 

  511 انتقل إلى س  ) 3( زى ما هو 

  

   يذكرلم  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

511  

    تفتكر زاد ليه؟
   فقدان الوازع الدينى- أ
   انعدام الثقة-ب
   غلبة المصالح الشخصية-ج
   انعدام األخالق- د

  2  1   أخرى-هـ

512  
من وجهة نظرك هل الصدق بيكون 

  مضر أو يسبب مشاكل؟
   )1( نعم            -
   )2( أحيانا          -
  513انتقل إلى س  ) 3( ال             -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

513  

    أيه المشاكل اللى ممكن يسببها؟
   الحقد والحسد- أ
   أضرار فى العمل-ب
  قدان العالقات مع اآلخرين ف-ج
  2  1   أخرى- د

  درجة الموافقة
  
  
  

514  

حاقولك على بعض المواقف وعايز 
  : أعرف أنت موافق عليها وال أل 

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
 مسئول حكومى ممكن يكذب علشان يطمن الناس -1
  خايف من العقاب ابن يكذب على أبوه علشان-2
 زوجة بتكدب على زوجها علشان تتجنب المشاكل -3
    موظف يكذب حفاظاً على أسرار شغله-4
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  القسم السادس
  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

601  
هل تعتقد أن الواحد يجب أن يعبر 
عن كل اللى عنده والال الزم يحتفظ 

  نفسه؟بحاجات ل

  603انتقل إلى س   )1(  يعبر عن كل اللى عنده -
   )2(   يحتفظ بحاجات لنفسه -
   )3( االتنين معا                -

  

  رلم يذك  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

602  

أيه هى الحاجات اللى المفروض 
  الواحد يحتفظ بيها لنفسه؟ 

  
  أسرار العمل -1
     أسرار األسرة-2
   الصداقة-3
     المدخرات واألموال-4
  2  1   أخرى-5

603  
هل أفضل إن الواحد يتكلم عن 

  مكسبه وخسارته؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

604  
ممكن الواحد يذكر عيوبه قدام 

  الناس؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

605  
هل الواحد بيضطر فى بعض األحيان      

  أال يظهر كل ما لديه؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

606  
   )1( يصارح الناس بكل حاجة -  :من األفضل للشخص إنه

   )2( يدارى                    -
  

607  
لو واحد وقع فى مشكلة أو أزمة 

  خاصة بيه ، يعمل أيه مع أسرته؟ 
   )1( يحكى للزوجة فقط     
  )2( يحكى للزوجة واألبناء 
   )3( يحتفظ بالمشكلة لنفسه  

  

608  

يلية عن لو طلب منك بيانات تفص
نفسك وأسرتك لجهة حكومية تعمل 

  : أيه
  

   )1(  أعطى البيانات كاملة -
   )2(  أعطى بيانات ناقصة -
   )3(  أعطى بيانات خطأ   -
   )4               (   أرفض-

  

609  

لو طلب منك بيانات تفصيلية عن 
شغلك ومكسبك لجهة حكومية تعمل 

  : أيه
  

   )1(  أعطى البيانات كاملة -
   )2( ى بيانات ناقصة  أعط-
   )3(  أعطى بيانات خطأ   -
   )4     (    أرفض-

  

610  

لو عرفت إن حد من زمايلك فى 
الشغل بيفشى أسرار العمل، تتصرف 

  إزاى؟

   )1(   أبلغ الرؤساء-
   )2(   أنصحه -
   )3(   ال أفعل شيئا-
  

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

611  

ليه فيه ناس ما بتحبش تقول 
  الحقيقة؟

  
  الخوف-1
  العادة-2
  لثقة فى الناسعدم ا-3
  الغيرة والحسد-4
  الحفاظ على مصالحى-5
  2  1  أخرى-6
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

612  
أيه رأيك فيما تقوم به الحكومة 

  لتسهيل الحصول على البيانات؟
   )1( خطوة مفيدة      -
   )2( خطوة غير مفيدة -

  

613  
ة هل تفضل استخراج وثائق خاص

بيك من اإلنترنت واال من التعامل 
  المباشر؟

   )1( من اإلنترنت      -
   )2( بالتعامل المباشر  -
   )3( االتنين            -

  

  درجة الموافقة
  
  
  
  

614  

ها قولك على شويه مواقف، 
  وعايزك تقوللى موافق والال أل؟

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  . أحكى ألسرتى كل أخطائى-1
 . فروض أخفى عن أسرتى ما لدى من أموالالم-2
  . رئيس عمل ال يضع مواصفات دقيقة للوظائف-3
  .رئيس عمل ال يعلن عن الوظائف الشاغرة-4
    موظف بيدارى عن زمالؤه المعلومات اللى بيطلبوها-5

615  
يا ترى انت شايف إن المسئولين فى 

ا بصراحة عن كل الدولة بيتكلمو
  حاجة والال أل؟

  617انتقل إلى س  )   1(     نعم
   )2(     أحيانا

   )3( ال                 

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

616  

طيب أيه أكتر الحاجات اللى بتخبيها 
  الحكومة عن الناس؟

  
   الفساد- أ
   أسباب الكوارث -ب
   المعلومات االقتصادية-ج
   المشكالت السياسية- د

  2  1   أخرى-هـ

617  
هل سمعت عن مكاتب حكومية 

  لشكاوى المواطنين؟
   )1(     نعم

  انتقل للقسم التالى ) 2( ال                 
  

618  
   )1( مهمة              -  هل المكاتب دى مهمة والال أل؟

   )2( غير مهمة         -
  

  
  القسم السابع

  كود اإلجابة  بةبدئل اإلجا  السؤال  م

701  
الناس اليومين دول بتفضل االهتمام 
بمصالحها الشخصية على المصلحة 

  العامة وإال العكس ؟ 

   )1(  تفضل مصلحتها الشخصية-
  703انتقل إلى س   )2(   تفضل المصلحة العامة-
   )3(       االتنين-

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

702  

ليه الناس بتفضل مصالحها 
  الشخصية؟

  
  الظروف االقتصادية صعبة-1
  عدم تكافؤ توزيع الدخل القومى-2
  ضعف االنتماء-3
  غياب المشروع القومى-4
  عدم جدوى االهتمام بالمصلحة العامة-5
  2  1  أخرى-6
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

703  

ها قولك على مجموعة من 
تم بيها وال الحاجات وقولى أنت بته

  أل؟

  
 االنتخابات-1
 نظافة البيئة-2
 مواجهة الزيادة السكانية-3
  مكافحة الفساد-4
    المحافظة على المال العام-5
  2  1  المحافظة على الملكية العامة-6

704  
هل سبق لك إنك شاركت فى أى 

  مة؟ حاجة متعلقة بالمصلحة العا
   )1(     نعم
  706انتقل إلى س   )2(     ال

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

705  

أيه الحاجة المتعلقة بالمصلحة 
  العامة اللى شاركت فيها؟

  
 االنتخابات-1
 نظافة البيئة-2
 مواجهة الزيادة السكانية-3
  مكافحة الفساد-4
    المحافظة على المال العام-5
  المحافظة على الملكية العامة-6
  2  1  أخرى-7

706  
موقف اتعارضت فيه تعرضت للو 

مصلحة والدك مع المصلحة 
  العامة، تفضل مين؟

   )1( مصلحة والدى    -
   )2( المصلحة العامة   -
  

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

707  

مين أكتر ناس بيهتموا بالمصلحة 
  العامة؟

  
  كل الناس-1
  المتدينيون-2
  الجمعيات األهلية-3
  الشباب-4
  المستفيدون من هذا االهتمام-5
  2  1  أخرى-6

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

708  

من وجهة نظرك ايه اللى بيقلل 
  اهتمام الناس بالمصلحة العامة؟

  
    الفقر-1
  ضعف األجور-2
  عدم تشجيع الحكومة-3
    الحكومة نفسها مش بتحافظ عليها-4
  يقول ياال نفسىكل واحد ب-5
  2  1  .....................أخرى -6

709  
لو اتيحت لك فرصة إنك تزوغ من 
الشغل بدون خصم أو جزاء، 

  تتصرف إزاى؟

   )1(   ال طبعا ألنى باخد مرتب-
   )2  ( أزوغ طالما مفيش جزاء-
   )3(     ال أعرف-
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  لسؤالا  م

  درجة الموافقة
  
  
  

710  

ها قولك على شويه مواقف، 
  وعايزك تقوللى موافق والال أل؟

  5حدد درجة للموافقة من 
   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  جار بلغ عن جاره اللى بيسرق الكهربا من الشارع-1
  موظف متعود يزوغ من الشغل علشان عنده محل تجارى-2
  زى الدروس الخصوصيةمدرس مش بيشرح فى الفصل -3
    سائق حكومى بيستغل العربية لمصلحته بعد مواعيد العمل-4

711  
هل الدولة بتهتم بمصالح 

  المواطنين؟
   )3( أحيانا     )   1(     نعم
   )2(     ال

  

    ىانتقل للقسم التال ) 2(     ال ) 1(   نعم  هل الدولة منحازة لبعض الناس؟  712
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

713  

    مين هما الناس دول؟
   رجال األعمال-أ
   أصحاب النفوذ-ب
   أصحاب المحسوبية- ج
   التجار-د

  2  1   أخرى-هـ
  

  القسم الثامن
  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

801  
ياترى انت شايف إن الناس بتقرب 

  ن بعضها؟من بعضها والال بتبعد ع
   )1( بتقرب    -
   )2( بتبعد      -

  

802  
هل األفضل إن اإلنسان يشتغل 

  لوحده والال مع فريق عمل؟ 
   )1(    لوحده -
   )2(    فريقمع -

  

803  
هل حصل ولو مرة واحدة فى حياتك 

  إنك اشتغلت مع فريق عمل؟
   )1(     نعم
   )2(     ال

  

804  
والتجربة دى كانت ناجحة والال 

  فاشلة؟
   )1(     ناجحة
   )2(     فاشلة

  

805  
هل انت شايف إن المسئولين فى 
الدولة بيشتغلوا يد واحده والال كل 

  واحد بيشتغل لنفسه؟ 

   )1( بيشتغلوا يد واحدة    -
   )2( كل واحد لنفسه       -

  

806  
لو الواحد ليه حق أحسن يطالب بيه 
لوحده ، والال مع ناس ليهم نفس 

  الحقوق؟ 

   )1 (    لوحده -
   ) 2(    مع آخرين-
   )3( حسب الظروف  -

  

807  
لو فيه مشكلة فى الشارع ، هل 

  تحب تشارك فى حلها ، والال أل؟ 
   )1(    أشارك -
   )2(   ال أشارك -

  

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

808  

هل أنت عضو فى جهة من اللى 
  حاقولك عليها؟ 

  
  نادى-1
  حزب-2
  نقابة-3
  جمعية أهلية-4
  2  1  رابطة أو جماعة دينية-5
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

809  
 سنوات الماضية أنت 5خالل الـ 

شايف إن إقبال الناس على 
  ؟المشاركة فى الحاجات دى

  811انتقل إلى س   )1(      زاد -
  )2(      قل -
  811 انتقل إلى س  )3(    زى ماهو -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

810  

    قل ليه؟
   فقدان الثقة- أ
  دف غياب المشروع القومى وضياع اله-ب
   انعدام الوعى-ج
   غياب روح العمل الجماعى- د

   الضغوط االقتصادية-هـ
  2  1   أخرى- و

811  
أنت شايف مشاركة الناس فى حل 

  ؟أل مفيدة وال منطقة سكنكمشاكل 
    )1(    مفيدة  -
   )2(   غير مفيدة -

  

812  
المنطقة ومش لو فيه مشروع فى 

، بس هيفيد غالبية ةهيفيدك مباشر
  الناس، ممكن تشارك فيه وال أل ؟ 

     )1(     أشارك-
   )2(   ال أشارك-
   )3(   حسب الظروف-

  

813  
هل ترى إن مشاركة الناس فى 

  االنتخابات حاجة ضرورية وال أل؟
   )1(   ضرورية-
   )2(   غير ضرورية-
   )3(   ال أعرف-

  

814  
فى االنتخابات هل مشاركة الناس 

  بتزيد واال بتقل؟
  816انتقل إلى س   )1(     بتزيد -
  )2(      بتقل -
  816انتقل إلى س   )3(    زى ماهى -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

815  

    بتقل ليه؟
 تزوير االنتخابات- أ
 عدم مصداقية الحكومة-ب
 ضعف األحزاب-ج
  2  1  أخرى- د

     )2( ال     - ) 1( نعم          -  نتخابات؟ االفى مشاركتكهل سبق   816

817  
اليومين دول، هل المفروض الناس 

  تشارك وال متشاركش؟ 
   )1(    تشارك-
   )2(   ال تشارك-

  

818  

من وجهة نظرك، الناس اللى عايشه 
فى المنطقة هنا بتساعد بعض 

  بدرجة قد أية؟

  )1(       . دايماً بيساعدوا بعض -
  )2(   دوا بعض فى غالبية األوقات احياناً بيساع-
  )3(       نادراً لما بيساعدوا بعض -
   )4(         مفيش مساعدة -

  

  درجة المشاركة
  
  
  
  

  

819  

ممكن تحدد درجة مشاركة كل فئة من 
  اللى هاقولك عليهم؟

  
  5أعط درجة من 

  
   الشباب-1
  المرأة-2
  كبار السن-3
   المهنيين-4
   الفالحين-5
    قيادات المجتمع-6
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م
  درجة المشاركة

  
  
  
  

820  

طيب ممكن اعرف درجة مشاركة 
الناس فى المنطقة هنا فى الحاجات 

  اللى هاقولك عليها؟
  

  5أعط درجة من 

  
  )حريق مثال(مواجهة كارثة أو حادثة ألحد الجيران -1
  )قمامة مثال(حل مشكلة عامة فى المنطقة -2
  االهتمام بانتخابات المحليات-3
  تخابات النيابيةاالهتمام باالن-4
    قيام الزوج بمساعدة زوجته فى أعمال المنزل-5

  درجة الموافقة
  
  
  
  

821  

هاقولك على شوية مواقف وقوللى 
  بتوافق عليها والال أل؟

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
  جار رفض مشاركة أبنائه فى حملة نظافة للشارع-1
  ع إنه يتصل بمسئولين لعرض مشكلة عامةابن تطو-2
  ابنك طلب موافقتك إنه يتطوع فى جمعية أهلية-3
  جيرانك طلبوا منك تجمع تبرعات لحل مشكلة-4
    ناس لجأتلك إنك تتوسط لحل خالف بين عائلتين-5

 
  القسم التاسع

  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

901  

مين أكتر الناس اللى الواحد يجب 
  إنه يثق فيهم؟

  
 ناس من نفس الديانة -1
 ناس من نفس الجنسية -2
 ) بحرى/ قبلى (ناس من نفس المنطقة الثقافية -3
  األقارب-4
  األصدقاء-5
  رجال الدين-6
  األسرة-7
  2  1  آخرون-8

902  
  انتقل إلى س  ) 1( ثقة كبيرة    -  انت بتثق فى الحكومة أد أيه؟

   )2( ثقة متوسطة -
   )3( ال أثق       -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

903  

    أيه أسباب عدم الثقة فى الحكومة؟
   عدم وفاء الحكومة بوعودها- أ
   عدم االهتمام بالفقراء-ب
   انحيازها لرجال األعمال-ج
   عدم تصديها للفساد- د

  2  1  خرى أ-هـ

904  
 5من وجهة نظرك خالل الـ 

سنوات الماضية، أنت شايف أن 
  :الثقة بين الناس

  906انتقل إلى س   )1(    زادت -
   )2(       قلت-
  906انتقل إلى س   )3(    زى ماهيه -
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

905  

    قلت ليه؟تفتكر 
   االهتمام بالمصلحة الشخصية- أ
   غياب الصدق-ب
   انتشار النفاق-ج
   فقدان الضمير- د

   عدم الشفافية بين الناس-هـ
   فقدان الترابط االجتماعى- و
   فقدان الوازع الدينى-ز
  2  1   أخرى-ح

906  
الواحد بيقابل ناس ألول مرة أفضل لما 

  يثق فيهم، والال يستنى لما يعرفهم؟
   )1( يثق فيهم -
   )2( يستنى   -

  

  ال أعرف  الدرجة

    
    
    
    
    
    

907  

حقولك على بعض المؤسسات 
وعايزك تقوللى انت بتثق فيها 

  بدرجة قد أية؟
  

  5حدد درجة للموافقة من 
   واثق جدا5بحيث تعنى 

  
  وسائل اإلعالم المصرية الحكومية-1
  ات النقاب-2
  مؤسسات الخدمة العامة -3
  القطاع الخاص-4
  القطاع الحكومى-5
  الجمعيات األهلية -6
      )المحليات(األجهزة المحلية -7

908  
بتتعامل مع الناس بشك بشكل عام أنت 

  ؟ وال بثقة/ 
   )  2(     بشك  )  1(     بثقة 

   )  3(    حسب الظروف
  

909  

بشكل عام، هل تعتقد أن معظم الناس 
جديرون بالثقة أم يجب أن تكون 

  حريصا جدا فى التعامل مع الناس؟ 

   )1(     يمكن الوثوق بمعظم الناس
   )2(     يجب أن أكون حريص جدا

   )3( ال أعرف                            
   )4( لم يجب                              

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

910  

مين أكثر الناس اللى ممكن تثق فيهم 
  اليومين دول؟

   األقارب -1
   الجيران -2
 زمالء العمل -3
 األصدقاء -4
 زمالء الدراسة -5
 أهل المنطقة بتاعتى -6
  المسئولون الحكوميون-7
  السياسيون-8
  كل الناس -9

  2  1  أخرى-10
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

911  

مين أكثر الناس اللى بتشك فيهم 
  وانت بتتعامل معاهم اليومين دول؟

   األقارب -1
   الجيران -2
 زمالء العمل -3
 األصدقاء -4
 زمالء الدراسة -5
 أهل المنطقة بتاعتى -6
  المسئولون الحكوميون-7
  السياسيون-8
  كل الناس -9

  2  1  أخرى-10
  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

ما هى مواصفات الشخص الذى تثق   912
  فيه؟ 

  
     المتدين-1
    قريبى-2
   كبير السن-3
     المتعلم-4
    األمين-5
  2  1  أخرى-6

  درجة الموافقة
  
  
  

حاقولك على بعض الحاجات وعايز   913
  ؟أعرف توافق عليها أم ال

  
  5حدد درجة للموافقة من 

   موافق جدا5بحيث تعنى 

  
 زميل طلب منك تدخل معاه جمعية دوارة -1
 زميل فى العمل طلب منك تضمنه فى قرض -2
  . جار متعود يسيب مفتاح شقته لجاره -3
    شح علشان وعد بحل مشاكل المنطقةواحد انتخب مر-4

هل أفعال الدولة بتشجع الناس إنها   914
  تثق فيها؟

  انتقل للقسم التالى ) 1( نعم             -
   )2( أل              -

  

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

    فى حالة أل، ليه؟  915
   الكالم غير الفعل- أ
  مية عدم مصداقية وسائل اإلعالم الحكو-ب
   زيادة الفقر-ج
   تراجع معدالت التنمية- د

   زيادة األزمات والكوارث-هـ
   فشل معالجة البطالة- و
  2  1   أخرى-ز
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  القسم العاشر
  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

1001  
بشكل عام انت شايف انك عايش فى 

  تمع يسوده الظلم أم العدل؟ مج
   )1(   الظلم-
   )2(   العدل-

  

 لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1002  

مين أكثر ناس مظلومة فى المجتمع 
  بتاعنا؟

  
   المرأة -1
   الفقراء -2
   موظفو الحكومة -3
     الشباب -4
   األطفال -5
     كبار السن -6
  2  1   أخرى تذكر -7

1003  
ن ل الخمس سنوات الماضية انت شايف إخال

   قل؟ والال المساواة والعدل زاد 
  1005انتقل إلى س   )1(     زاد 
     )2(     قل 

  1005انتقل إلى س  ) 3( زى ما هو 

  

 لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1004  

    قل ليه؟
   زيادة الفروق بين األغنياء والفقراء- أ
   قلة الوازع الدينى-ب
   انتشار المحسوبية-ج
  م نزاهة القضاء عد- د

  2  1   أخرى-هـ

1005  
وحقك مظلوم يا ترى انت شايف نفسك 

  مهضوم فى مجتمعك؟ 
   )1(     نعم 
  1007انتقل إلى س   )2(     ال 

  1007انتقل إلى س  ) 3(   ال أستطيع التحديد

  

 لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1006  

    ليه شايف نفسك مظلوم وحقك مهضوم؟
  ضعف األجور - أ
   عدم إحساسى بأهميتى-ب
   عدم إحساسى بالمواطنة-ج
   عدم توفر ظروف الحياة الكريمة- د

  2  1   أخرى-هـ

1007  
هل سبق انك اتعرضت لظلم كبير ولو مرة 

  واحدة فى حياتك؟
   )1(     نعم 
   )2(     ال 

  

  )1( حد أفراد األسرة  أ-  مين اللى ظلمك؟   1008
  )2( أحد األقارب      -
  )3( أحد الجيران      -
  )4( زمالء العمل      -
  )5( مسئول حكومى   -
   )6( أخرى تذكر       -
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  كود اإلجابة  بدئل اإلجابة  السؤال  م

  درجة الموافقة
  
  
  

1009  

حاقولك على بعض المواقف وعايزك 
  تقولى انت موافق عليها وال أل ؟ 

  5موافقة من حدد درجة لل
  ) موافق جدا5(بحيث تعنى 

  
  أب بيعلم بناته لحد المرحلة الثانوية فقط حتى لو متفوقات-1
  صاحب مصنع يدفع لإلناث أجر أقل من الذكور-2
  مدير مدرسة بيجمع أبناء األغنياء فى فصل لوحدهم-3
    أخ رفض توريث أخته فى األرض ودفع فلوس لها-4

  ال  نعم
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1010  

من وجهة نظرك هل فيه مساواة فى 
الحقوق وال أل بين الناس اللى حاقولك 

  عليها؟ 

  
 المختلفين فى الدين -1
 الذكور واإلناث -2
 المختلفين فى العمر -3
 األميين والمتعلمين -4
  2  1  األغنياء والفقراء -5

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1011  

ه حق عند الحكومة، أيه لو الواحد لي
  الطريقة الناجحة علشان ياخد حقه؟

  
  يلجأ لعضو مجلس شعب-1
  يبحث عن واسطة-2
  يدفع رشوة-3
  يكتب فى الجرايد-4
  يعمل اعتصام-5
  يفوض أمره هللا-6
  أقدم طلب-7
  2  1  أخرى-8

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1012  

مين أكتر فئة واخدة حقوقها على طيب 
  اآلخر فى البلد اليومين دول؟

  
  القضاة-1
  رجال الشرطة-2
  أساتذة الجامعة-3
  رجال األعمال-4
  اإلعالميون-5
  المسئولين-6
  2  1  ................أخرى تذكر -7

1013  
  انتقل إلى القسم التالىعادلة جدا           -1   عادلة والال أل؟الدولة بتاعتنا

  انتقل إلى القسم التالىعادلة إلى حد ما    -2
  غير عادلة-3

  

   يذكرلم  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  

1014  

    فى حالة غير عادلة، ليه؟
   انحيازها لفئات معينة- أ
   عدم المساواة فى تطبيق القانون-ب
   ضعف جودة الخدمات الموجهة للفقراء-ج
  2  1  أخرى- د

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1015  

    أيه مظاهر عدم العدل؟
   انتشار الجريمة- أ
   زيادة الفقراء-ب
   تفشى المحسوبية-ج
   غياب الشفافية- د

   ضعف األجور-هـ
  2  1   أخرى- و
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  القسم الحادى عشر
  كود اإلجابة  جابةبدائل اإل  السؤال  م

    حضر-2 ريف         -1  منطقة اإلقامة  1101
    .................يذكر العمر بالسنوات الكاملة   السن  1102
    أنثى -2          ذكر-1  النوع  1103

1104  

  لم يسبق له الزواج-1  الحالة االجتماعية
  متزوج-2
  مطلق -3
    أرمل-4

  

1105  

    أمي-1  الحالة التعليمية
    هل أقل من متوسطمؤ-2
    مؤهل متوسط-3
    مؤهل أعلى من متوسط-4

  

1106  
  يعمل -1  الموقف من العمل

  1108انتقل إلى س متعطل  -2
  1109انتقل إلى س خارج قوة العمل  -3

  

1107  
  قطاع العمل

  
  وأعمال عام/ قطاع حكومى-1
  أجنبى  /اسشتثمارى/قطاع خاص-2
     تعاونى/قطاع أهلى-3

  

    ..............................................  )واء يعمل أو متعطلس(المهنة   1108
    جنيها...................   متوسط الدخل الشهرى لألسرة   1109

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

1110  

  مصادر دخل األسرة 
  

  
  أجور ومرتبات-1
  عوائد أنشطة زراعية-2
  )الخ..حرفى/تجارى(عائد مشروع -3
  استثمارات وممتلكات مالية-4
  دخراتعوائد م-5
  عوائد أصول عقارية وأراضى-6
  معاش-7
  مساعدات من آخرين-8
  2  1  : .............................أخرى تذكر-9

    فردا .......................   إجمالى عدد أفراد األسرة  1111
   حجرة: ................. تحسب الصالة حجرة   حجرات المسكنعدد  1112

  لم يذكر  ذكر
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

    السلع المعمرة التى تحوزها األسرة  1113
  .............................سيارة خاصة -1
  ....................................دراجة -2
  ................................موتوسيكل -3
  .............................تليفون عادى -4
  ...........................تليفون محمول -5
  ....................................ثالجة -6
  2  1 ...............................ديب فريزر -7
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  كود اإلجابة  جابةبدائل اإل  السؤال  م
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  
1  2  

  ..................................بوتاجاز -8
  ....................غسالة نص أوتوماتيك -9

  ................تيك غسالة مالبس أوتوما-10
  ...........................غسالة أطباق -11
  .............................سخان مياة -12
  ........................مكنسة كهربائية -13
  ..................................تكييف -14
  ..........................دفاية كهربائية -15
  ..........................تليفزيون ملون -16
  .............................دى فى دى -17
  ...................................فيديو -18
  ...................................دش -19
  2  1  .......................كمبيوتر شخصى -20

 
 

  




