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Abstract: 

The study  aims to know the mental image of integrity commission among the Iraqi public and 

determine the nature of this image whether this image is (negative or positive),by considering this 

image plays an important role in the motivation of public towards these institutions, then access to 

an effective connection between the institutions and society, this study also aimed to know the 

sources of  configuration of this image among the public , as well as knowing the statistical 

differences upon this mental image of integrity commission among the individuals depending on 

variables of (gender, academic achievement, profession, age and residence area). 

  For   sake of  the aims of the   study  , researcher start to use the  surveying procedure while she 

used the  standard  as a tool of research   when  the researcher built a standard for the intellectual 

picture of the fairness corps  on the base of what was obtained from the theoretical study  . And 

take the awareness of previous studies which related to the same subject. the   scale consist of (43) 

items which is represent two  types positive and negative for the  three component of    intellectual 

picture  

(Behaviorism, emotionalism and cognitive) 

With three alternatives for answer (I agree, not sure, and not agree with). 

 Whereas   the   place of the study was Baghdad city where the people were asked to know the 

intellectual picture of fairness corps in their minds. The sample of study represent (500) persons 

of both sex whom had been chosen randomly from the two sides of Baghdad Al-karkh and Al-

Rusafa.  

The important results of this study which recognized by the researcher are   

1-There was a negative picture for the fairness corps in the mind of examined persons because 

they see that fairness corps affected by the political situation, government press, regional and 

international press when   operate is duties  

2-The examined persons believed that the religious factors, sectarian belongings and racial 

belongings had a great role in the work of fairness corps   

3-The greater parts of the examined persons see that the efforts of fairness corps are inactive to 

stop the corruptions. 

4-most of examined persons believed that the fairness corps involved with financial and 

managerial corruption activities and it had doubtful deals with corrupt persons   
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5-the examined persons believed that the fairness corps do not assist the fellow citizens in order to 

struggle the corruption and the corps do not pursue the services of government   establishment and 

discover   its failure  

Keywords: The image -- The institutions combating corruption – corruption- public - Integrity 

Commission  

 

 مستخلص البحث:

هتدف الدراسة إىل معرفة الصورة الذهنية هليئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي, وحتديد طبيعة هذه الصورة هل هي صورة )سلبية أم 
ال رة متارس دوراً كبرياً يف دافعية اجلمهور إزاء هذه املؤسسات, ومن مث الوصول إىل اتصال فعإجيابية(, وذلك ابعتبار إن هذه الصو 

بني املؤسسات واجملتمع، كما هدفت الدراسة أيضاً إىل معرفة مصادر تكوين هذه الصورة لدى اجلمهور فضاًل عن معرفة الفروق 
املهنة،و لعينة تبعًا ملتغريات )النوع االجتماعي، والتحصيل الدراسي، و اإلحصائية بشأن الصورة الذهنية هليأة النزاهة لدى أفراد ا

 العمر،و منطقة السكن( .
ة معتمدًة بناء مقياس خاص ابلصورة الذهنية هليأة النزاهعن طريق إبستعمال املنهج املسحي,  قمناوحتقيقاً ألهداف الدراسة       

على مقاييس الدراسات اليت تصب يف املوضوع نفسه, وتكون املقياس  على ما جاء يف الدراسة النظرية فضاًل عن االطالع
رفية(، فيها أن تكون متظمنة للمكوانت الثالثة للصورة الذهنية )السلوكية و العاطفية و املع مراعني ، ( فقرة سلبية وإجيابية43من)

 وبثالثة بدائل لإلجابة هي )اتفق، غري متأكد، ال اتفق( .
ل املكاين للدراسة فقد استهدفت الدراسة معرفة الصورة الذهنية هليأة النزاهة لدى مجهور مدينة بغداد، وقد أما عن اجملا       

  . ( مبحوٍث من كال اجلنسني اختريت ابلطريقة العشوائية من جانيب الكرخ والرصافة500بلغت عينة الدراسة )
 هنية هليأة النزاهة لدى مجهور مدينة بغداد هي:ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة هو أن الصورة الذ

وجود صورة ذهنية سلبية عن هيأة النزاهة إذ يرى املبحوثون أبهنا خاضعة اىل أتثريات الكتل و األحزاب السياسية و اىل الضغوط 
ات الطائفية و األنتماءات و االنتماءيعتقد املبحوثون أن العوامل الدينية احلكومية و اىل الضغوط االقليمية و الدولية يف اداء رقابتها.

يعتقد .يرى اجلزء االكرب من املبحوثني ان جهود هيأة النزاهة غري فاعلة يف مكافحة الفساد العرقية هلا دور يف عمل هيأة النزاهة .
يرى ني بقضااي الفساد.تورطغالبية املبحوثني أن هيأة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري و هلا صفقات مشبوهة مع امل

واطنني من و ال تتطلع اهليأة على اخلدمات املقدمة للم تتعاون مع املواطنني على مكافحة الفساد،املبحوثون أبن هيأة النزاهة ال 
 قبل مؤسسات الدولة و رصد املخالفات بشأهنا.

 هيأة النزاهة  –اجلمهور  –ساد الف –املؤسسات املكافحة للفساد  –الصورة الذهنية  :الكلمات املفتاحية 
 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:93-117 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 96 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 املقدمة
ان عملية مكافحة الفساد عن طريق رصد ومتابعة مواطن اخللل يف مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واختاذ كل التدابري 
الالزمة للقضاء عليه او احلد من انتشاره امر يف غاية االمهية ملا يشكله الفساد من هتديد للدولة واجملتمع وما يلحقه من 

 اضرار جسيمة ابملواطن .
لتحقيق وظيفة اساسية تتحدد ابحملافظة على ثروات البلد وحماربة الفساد  2003عراق اسست هيئة النزاهة بعد عام ويف ال

ومسببيه ، ولكن املالحظ ان الفساد االداري واملايل يف العراق حقق ارقام قياسية طبقا لتقارير منظمات دولية يف مقدمتها 
مة حجم هيئة النزاهة واالمكاانت املتوفرة لديها من جهة وصدور الكثري من منظمة الشفافية العاملية على الرغم من ضخا

التشريعات اخلاصة مبكافحة الفساد من جهة اخرى ، وهذا يشري اىل وجود خلل يف عملية مكافحة الفساد  . ولذلك جاء 
مد عليها املواطن يف ادر اليت اعتهذا البحث ملعرفة صورة هيئة النزاهة بشكل منهجي ومعرفة العوامل اليت تقف ورائها واملص

 بنائها.
وقد انقسم البحث اىل ثالثة اجزاء كان االول االطار املنهجي وتضمن مشكلة البحث وامهيته واهدافه ومنهجه وعينته 
ة يوصدق االداة وثباهتا فضال عن الدراسات السابقة ، اما اجلزء الثاين فهو االطار النظري وتضمن عرض ملفهوم الصورة الذهن

وتعريفاهتا وكذلك صورة املؤسسة ، وخصص اجلزء الثالث من البحث لتحليل النتائج وتفسريها وتضمن نتائج املقياس فضال 
 عن اختبار الفرضيات . 

 
 اوال : االطار املنهجي للبحث 

 مشكلة البحث: .1
استقرارها ، له من خطر على امنها و يعد الفساد انتهاكًا ملبدأ النزاهة وأحد اهم التحدايت اليت تواجه اجملتمعات ملا يشك

فضال عن تقويضه مؤسسات الدولة والقيم الدميقراطية واالخالقية وحكم القانون ، حىت يصل االمر اىل انه يوظف االمكاانت 
 العامة وحيتمي هبا لالستمرار والتوسع .

ي يف جماالت سلبية على حياة الشعب العراقوان ما نشهده اليوم من فوضى يف ادارة الدولة العراقية وما يتبعه من أتثريات  
 2003احلياة كافة وال سيما االقتصادية منها ما هو اال دليل على صحة ما ورد يف تقارير منظمة الشفافية الدولية منذ عام 

 ملاليت اشارت اىل تصدر العراق نسب عالية جدا يف مؤشرات الفساد على مستوى العا  2016وحىت التقرير االخري لعام  
، على الرغم من أتسيس هيئة النزاهة العامة مبستوى عاٍل من الصالحيات الرقابية على اجهزة الدولة املختلفة وهذا يعين 

 فشل اهليئة يف حماربة الفساد واحلد من انتشاره .
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مل يتم قياس  لفسادومن الناحية االكادميية فان هيئة النزاهة كمؤسسة رقابية تناط هبا مهمة محاية الدولة ومؤسساهتا من ا
صورهتا بشكل علمي ومنهجي منظم ، لذلك جاء هذا البحث للتصدي ملشكلة مهمة من خالل التساؤل الرئيسي التايل 

 :) ما الصورة املتشكلة عن هيئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي؟ (.
 

 امهية البحث: .2
ـــ بنسب متفاوتمل يعد الفساد ظاهرة حملية ختتص بدولة دون اخرى ، فاغلب دول العا ـــ حىت مل تعاين من انتشار الفساد ـ ة ــ

ان العامل بدأ يرصد حملاربته امكاانت مادية وبشرية كبرية ، وان االمر أيخذ منحى اكثر امهية عند تناول صورة هيئة النزاهة يف 
اد ولديها السلطات عنية مبكافحة الفسالعراق ملا هلا من امهية كبرية يف حياة املواطن العراقي ابعتبارها املؤسسة الرمسية امل

 القانونية الالزمة لتحقيق ذلك ، فضال عن ارتفاع مؤشرات الفساد يف العراق بشكل كبري جدا.
كذلك فان ملوضوعات الصورة الذهنية امهية كبرية على املستويني العلمي والتطبيقي لكون الصورة هي اليت حتدد مواقف 

  سلوكياهتم جتاه كل ما حيي  هبم ، السيما اذا ارتبطت مبوضوعات هلا عالقة مباشرة يحياةواجتاهات وأفكار الناس وابلتايل
 االنسان ومصاحله مثل قضااي الفساد والطرق الرمسية يف التعامل معه ومكافحته.

غم من اهنا العامل ر والذي يزيد من امهية هذه الدراسة هو قلة الدراسات املعنية بصور املؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة على ال
األساسي لصالح االوضاع االجتماعية و السياسية واالقتصادية للبلد وسواد الرفاهية والشفافية يف اجملتمع ، وان هذه الدراسة 
ستوفر هليئة النزاهة خالصة ما حيمله املواطن العراقي من أفكار وآراء حول عملها ، ما يقدم هلا فرصة اإلستفادة من تلك 

  حتديد مواطن الضعف والقوة يف عملها وعالقتها مع اجلمهور والعمل من أجل تصحيحها أو تدعيمها وتعزيزها .النتائج يف
 

 اهداف البحث: .3
 يهدف هذا البحث اىل التوصل اىل جمموعة من النتائج املتعلقة مبوضوع البحث وكااليت :

 ة  لدى اجلمهور العراقي.معرفة طبيعة الصورة ) سلبية ام اجيابية( املتكونة عن هيئة النزاه .أ
 معرفة االسباب اليت ادت اىل تكوين تلك الصورة لدى اجلمهور العراقي. .ب
 ج. معرفة املصادر اليت اعتمد عليها اجلمهور العراقي يف استقاء تصوراته عن هيئة النزاهة. .ت

 فرضيات البحث : .4
 جتماعي .ة وفقا ملتغري النوع االال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاه .أ
 ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري العمر . .ب
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 ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري التحصيل الدراسي . .ت
 تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغري املهنة  .ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف  .ث

 
    :عينته منهج البحث و  .5
( شخص يف مدينة 500مت االعتماد يف هذا البحث على املنهج املسحي عن طريق اعداد استمارة مقياس مت توزيعها على ) 

 دينة بغدادملعلى أساس جمموع السكان الكلي  الدراسةحساب عينة ممثلة جملتمع مت و ،  متعددة املراحلبغداد بطريقة العينة 
وفق ما جاء يف اسقاطات وزارة التخطي  ، اذ مت يف املرحلة االوىل اختيار قضائني من الكرخ وقضائني من الرصافة بشكل 

) بغداد ) ويف املرحلة الثانية مت اختيار منطقة من كل قضاء ابلطريقة العشوائية ايضا وظهرت لنا املناطق التاليةعشوائي ، 
ن قضاء مركز القضاء ع، واملنصور عن قضاء الكرخ و ،ومركز القضاء عن قضاء الصدر االوىل ،اجلديدة عن قضاء الرصافة 

بة وزارة التخطي  ، وابلنس اسقاطاتوقد مت مراعاة نسب الذكور واالانث يف العينات حسب ما جاء يف  ((،احملمودية 
 عند توزيع العينة . السكن ) ريف وحضر (لقضاء احملمودية اخذ ابالعتبار نوع 

 
 صدق االدارة وثباهتا : .6

يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات واملقاييس ، وقد مت عرض مقياس الدراسة على جمموعة من 
ذلك أن معظم ( وتبني من خالل  % 84,4احملكمني يف جمال االعالم وعلم النفس وقد حصل على نسبة اتفاق بلغت ) 

عبارات املقياس مالئمة ملوضوع البحث وحتمل صدقاً ظاهرايً جيداً . وبعد ذلك مت التأكد من ثبات املقياس بطريقة التجزئة 
( وهو معامل ثبات عاٍل ، مث مت اللجوء اىل  طريقة الفا كرونباخ 0.88النصفية اوال وقد بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة )

 ( و هو ثبات عاٍل ويعد املقياس متسقاً داخلياً .0.91د بلغ قيمة معامل ثبات املقياس )لالتساق الداخلي وق
 

 الدراسات السابقة: .7
مت الرجوع اىل عدد من الدراسات القريبة من موضوع يحثنا حسب معيار الدراسات اليت تناولت موضوع الصورة الذهنية 

 : ملؤسسات معنية مبراقبة الفساد ومكافحته ، وهي كاآليت
 (1) 2007دراسة حممد ابراهيم عبد هللا  .أ

                                                             

 )
رسالة  (دراسة مسحية النشطة العالقات العامة في هيئة النزاهة العامة،) قالفساد االداري في العراالعالقات العامة ومكافحة محمد ابراهيم عبد هللا، 1)

 . 2007امعه بغداد ج -كلية اإلعالم ماجستير غير منشورة 
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حتددت مشكلة الدراسة مبعرفة الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف خلق الوعي مبكافحة الفساد . وقد قام الباحث ابتباع 
صل اىل و املنهج املسحي عن طريق توزيع استمارة استبانة على االشخاص العاملني يف العالقات العامة يف هيئة النزاهة . وت

 جمموعة نتائج امهها : 
*غياب سرتاتيجية العالقات العامة يف مكافحة الفساد االداري ومن مثَّ انعدام سرتاتيجية االتصال لتحقيق الوعي العام 

 ابلنزاهة بسبب عدم اعتماد التخطي  االسرتاتيجي يف ادارة العالقات العامة . 
الساليب االتصالية يف نشاط العالقات العامة مع اجلمهور الداخلي و *وجود فروق معنوية يف مدى استعمال الوسائل وا

اخلارجي حيث تبني وجود ضعف يف استخدام االذاعة والتلفزيون واالحتفاالت واملعارض من اجل االتصال مع اجلمهور 
 الداخلي و اخلارجي .

قات العامة الرئيسية اليت دفعت ادارةالعال*عدم وجود كوادر متخصصه وانعدام التخصص الدقيق يف العمل من أَهم االسباب 
 لالستعانة جبهات استشارية خارجية العداد البحوث والدراسات. 

 
 (2) 2007الشمري علي جبار دراسة  .ب
تتلخص مشكلة البحث يف عدم وجود برامج علمية من شاهنا بناء صورة ذهنية اجيابية عن مؤسسات الدولة احلديثة     

ملسحي املنهج ااعتمد على عدة فرضيات رئيسة  ةاغيصب قد قام الباحثو   بشكل خاص ،بشكل عام وجملس النواب 
 إىل عدة نتائج أمهها : الختبارها وقد توصل 

عدم وجود فروق يف إجاابت املبحوثني بشان نوع السلطة اليت ميارسها جملس النواب على وفق متغريي اجلنس والفئة العمرية *
 املهنة والتحصيل الدراسي . يف حني توجد فروق وفق متغريي

وجود فروق يف إجاابت املبحوثني بشان معرفتهم الكتل النيابية يف جملس النواب , وقدرة جملس النواب على اختاذ القرارات *
الكفيلة ابعتباره ممثال حقيقيا للشعب العراقي ومتثيل جملس النواب لكل فئات الشعب العراقي على وفق متغريات اجلنس 

 لعمرية واملهنة وعدم وجود فروق وفق متغري التحصيل الدراسي .والفئة ا
عدم وجود فروق يف اجاابت املبحوثني بشان اسهام االخبار يف تشكيل تصورهم عن جملس النواب وقدرة اجمللس على *

نة والتحصيل هاصدار التشريعات اليت من شاهنا احلد من اعمال العنف العراق على وفق متغري اجلنس والفئة العمرية وامل
 الدراسي .

                                                             

ية االعالم ،جامعة علي جبار الشمري ،الصورة الذهنية لمجلس النواب لدى الجمهور العراقي ، مجلة الباحث االعالمي ،العدد الثالث ،كل (2)  
 2008،العدد الرابع،2007بغداد،
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عدم وجود فروق يف اجاابت املبحوثني بشان قدرة جملس النواب على القيام مبهامه الوطنية بوجود االحتالل على وفق *
 متغري الفئة العمرية ووجود فروق على وفق متغري اجلنس واملهنة والتحصيل الدراسي.

 
 (3) 2010ج. دراسة سامل جاسم العزاوي 

لدراسة يف التعرف على صورة جملس النواب لدى اجلمهور العراقي وقد اتبع الباحث جلمع معلوماته و بياانته تتجسد مشكلة ا
املنهج املسحي مستعينا مبقياس الصورة الذهنية كأداة رئيسة للدراسة ، فضال عن استخدامه أسلوب اجملموعات البؤرية كأداة 

و قد اختار الباحث اجلمهور العراقي يف عموم حمافظات القطر كمجال داعمة ومساعدة يف بناء مقياس الصورة الذهنية ، 
بشري للدراسة ، ولصعوبة إجراء الدراسة على اجملتمع أبكمله قام الباحث ابختيار عينة ممثلة عن هذا اجملتمع متمثلة  بست 

وقد مت اختيارها  اقية الثمانيَة عشرةَ حمافظات هي ) بغداد واالنبار والسليمانية واببل وذي قار والبصرة ( من احملافظات العر 
 على أساس جغرايف لتكون ممثلة للمجتمع العراقي .

 .وقد توصل الباحث اىل عدة نتائج امهها:
 ـ عدم رضا غالبية املبحوثني عن أداء جملس النواب واقتناعهم بضرورة تعديل براجمه.

 ة املطلوبة .ـ يتفق غالبية أفراد العينة على أّن جملس النواب فاقد للهيب
ـ يعتقد غالبية أفراد العينة أن أعضاء جملس النواب خيضعون لتأثريات رؤساء كتلهم النيابية كما أهنم خيضعون للضغوط 

 األمريكية وللضغوط احلكومية لذا فان غالبية املبحوثني ال يشعرون ابستقاللية جملس النواب العراقي .
ها ؤسسة مبنية على أساس طائفي وعرقي وابلتايل فان الكتل النيابية متثل كل منـ اعتقاد افراد العينة ابن جملس النواب م

 طائفة معينة من الشعب العراقي .
 ومن اهم التوصيات اليت توصل اليها الباحث تعديل برامج جملس النواب مبا يتفق ومصاحل اجلمهور ورغباته.

 (4) 2016د. دراسة مرتضى نوري الشديدي،
قد اعتمد  و ث يف الكشف عن الصورة الذهنية ملكاتب املفتشني العموميني لدى اجلمهور العراقي .تكمن مشكلة البح  

الباحث يف دراسته على املنهج املسحي ، عن طريق استمارة مقياس وزعت على عينة عمدية ، وقد توصل اىل جمموعة من 
 النتائج امهها:

ضع املكاتب وان الدور الرقايب ملكاتب املفتشني العموميني خي يرى املبحوثون ان العالقات الشخصية تؤثر على أداء-1
 لألمزجة الشخصية.

                                                             
 جامعة بغداد -سالم جاسم محمد العزاوي ، صورة مجلس النواب لدى الجمهور العراقي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة كلية االعالم (3) 

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االعالممرتضى نوري الشديدي ، الصورة الذهنية لدى الجمهور العراقي عن مكاتب المفتشين العموميين (4) 
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يشعر غالبية املبحوثني ان ضعف أخالقيات الوظيفة العامة وغياب الروح الوطنية من االسباب اليت أدت اىل أنتشار -2
 الفساد.

عموميني وان تتطرق هلا مكاتب املفتشني ال شعور غالبية املبحوثني بوجود ملفات فساد حساسة يف أعمال الوزارات مل-3
 املكاتب فاقدة للهيبة املطلوبة واهنا مل حتافظ على ثروات العراق.

ومن خالل عرض الدراسات السابقة تبني ان دراسات ) الشمري والعزاوي والشديدي ( تناولت مؤسسات رقابية هي جملس 
ة الرئيسة املخولة ا احلايل الذي تناول هيئة النزاهة ابعتبارها املؤسسالنواب ومكاتب املفتشني العموميني وهي ختتلف عن يحثن

مبكافحة الفساد يف العراق ، اما دراسة حممد ابراهيم فتختلف عن يحثنا على الرغم من ان جماهلما امليداين هو هيئة النزاهة ، 
 ور العراقي .ى صورة هيئة النزاهة لدى اجلمهفاألوىل ركزت على دراسة انشطة العالقات العامة يف اهليئة اما يحثنا فركز عل

 
 اثنيا : االطار النظري للبحث

 مفهوم الصورة الذهنية .1
يعد ارسطو اول من لفت االنتباه اىل امهية الصورة الذهنية بوصفها عملية تسبق التفكري ورأى ان التفكري ال يتحقق دون 

ك ، وهذه اشارة اىل ان مفهوم الصورة هي تقابل املادة وليس هناوجود صورة ذهنية ، وعرّفها أبهنا كل ما يتحدد به الشيء 
 (5)مادة بغري صورة هلا يف الذهن. 

وحديثا بدأ االهتمام العلمي ابلصورة الذهنية مع بداايت القرن الثامن عشر، حيث مثلت كتاابت الباحثة " اميانويل كانت"  
حلقيقي بل اكدت فيها ان االنسان ال يستجيب يف سلوكياته للواقع ا اجلهود احلقيقية لبلورة مفهوم الصورة الذهنية ، واليت

يستجيب للواقع املختزن يف عقله ، وبذلك يتضح امهية ودور الصورة الذهنية يف توجيه سلوك االنسان ، اذ يستجيب الفرد 
 (6)يف سلوكياته جملموعة الصور املختزنة لديه عن الواقع.

 (image)صورة الذهنية ، فقد عرض قاموس ويبسرت يف طبعته الثانية تعريفًا لكلمة وقد وضعت العديد من التعريفات لل
)) أبهنا تشري اىل التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مباشر او هي احياء او حماكاة لتجربة حسية 

او الشم او  رؤية او السمعكته حواس الارتبطت بعواطف معينة وهي ايضًا اسرتجاع ملا اختزنته الذاكرة او ختيل ملا ادر 
 (7)((.التذوق

                                                             
د ااسماء جميل رشيد،الصورة االجتماعية و صورة الذات للمرأة في المجتمع العراقي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب ، جامعةبغد(5) 

 . 37، ص 2006، 

 .84(( ص 2004عام" )) القاهرة : ايتراك للنشر و التوزيع ، شادن نصير ، صورة الشرطة عند الجمهور" الصورة الذهنية و الرأي ال(6) 

 34(( ص2013ايهاب كمال ،العالقات العامة "فن اجتذاب العمالء و كسب والئهم")) القاهرة: دار الحرم للتراث ، (7) 
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وُعّرفت يف معجم املصطلحات االعالمية أبهنا )) فكرة ذهنية او صورة او انطباع ، وقد تكون صورة لشيء او لشخص يف 
 (8)ذهن انسان ، اي فكرته اليت كوهنا عن ذلك الشخص ، وصورته اليت رمسها له يف ذهنه او انطباعه عنه".

بياجيه فقد عرف الصورة الذهنية أبهنا )) نزعة الفرد ابن يدمج أمرًا من العامل اخلارجي يف بنائه العقلي كأن يغري الفرد اما 
 (9)صورة الشيء لتناسب ما يعرفه ((. 

ء شخص اوقد عرفها الدكتور علي عجوة ابهنا )) الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية اليت تتكون عند االفراد او اجلماعات از 
معني او نظام ، او جنس بعينه ، او منشأة او مؤسسة او منظمة حملية او دولية او مهنة معينة ، او اي شيء اخر ميكن ان 
يكون له أتثري على حياة االنسان ، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة وغري املباشرة و ترتب  هذه 

م وعقائدهم ، وبغض النظر عن صحة اوعدم صحة املعلومات اليت تتضمنها خالصة التجارب بعواطف االفراد و اجتاهاهت
هذه التجارب فهي متثل ابلنسبة ألصحاهبا واقعا صادقا ينظرون من خالله اىل ما حوهلم و يفهمونه او يقدرونه على اساسها 

.))(10) 
راتنا اخلاصة امنا ك فيها كثري من البشر لكن تصو واحلقيقة ان التصورات اليت أتيت من اخلارج كما ترى " جودث غرين " يشرت 

أتيت من النسق الذي نضع فيه هذه التصورات ، وذلك وفقا للثقافة اليت نعيش فيها ونتلقاها ، اذ ان التنسيق اخلاص للمعرفة 
ير لالنساق ا، يؤدي اىل تكوين مفاهيم عن االشياء والصور الذهنية ، ويرب  بعضها ببعض ، ويتكون منها نسيج معريف مغ

 املعرفية االخرى.
واذا ما كان االنسان يف اي جمتمع انساين قد صنع لنفسه طريقته يف رب  االشياء بعضها ببعض فان الطبيعة االنسانية العامة 
تقوم على عملية التأثر ابخلارج والتأثري فيه ، وحني ال يستطيع االنسان صنع املعىن اخلاص به فانه يسيطر عليه عن طريق 

 (11)فسريه وان تفسري اخلارج جزء من ارادة االنسان للسيطرة عليه وجعله متصورا من غري غموض.ت
ونظرا الن ادراك االنسان حمدود ، بشكل عام ، للعامل من حوله مبا فيه من دول وحكومات وشركات ومؤسسات وافراد ،  

ؤسسات اخلارجي مبا يتضمنه من العديد من امل فانه يستعني على هذا القصور للمدركات احلسية بصور ذهنية عن العامل
واالفراد واالشياء ، ويعتمد على هذه الصورة يف تشكيل مدركاته ومعارفه وتوقعاته وسلوكياته وردود افعاله جتاه القضااي املهمة 

                                                             
 285(،ص1989كرم شلبي ، معجم المصطلحات االعالمية )) القاهرة: دار الشروق ، (8) 

باس ، التمثيالت االجتماعية للجندي االمريكي كما يدركها الطالب الجامعي ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية االداب ، الجامعة زلزلة محمود ع(9) 

 .19، ص 2008المستنصرية  

 10ص( 1999))القاهرة : عالم الكتب ،  3العالقات العامة والصورة الذهنية ، طعلي عجوة ، (10) 

  148، ص 2010، 2و1، العدد 26ورة الذهنية "دراسة في تصور المعنى" ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد سمير احمد معلوف ، الص(11) 
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هذه التغيريات و  ، بل جتاه حياته بشكل عام ، وهذه الصورة الذهنية قابلة للتغيري بناء على ما يستجد للشخص من معلومات
 (12)قد تكون طفيفة ، او اعادة بناء كاملة لتلك الصورة الذهنية.

وان الصورة الذهنية قد تتكون بناًء على معلومات موثوقة وموثقة أبدلة ولكنها ايضا قد تتكون بناًء على جمرد شائعات 
لى فرتات فرد او اجملتمع لربامج منتظمة وعواكاذيب ادت يف النهاية اىل تولد صورة ذهنية مغلوطة ، خاصة عندما خيضع ال

طويلة لبناء او تدمري الصورة الذهنية اليت حيملها عن االشياء واالشخاص والقيم واملبادىء و العادات والسلوكيات والثوابت 
االعالم  لاليت رسخت يف ذهنه عرب السنوات الطوال وتناقلتها االجيال بثقة وقبول ، وهو ابلضب  ما متارسه كثري من وسائ

 (13)واالتصال.
وما يدل على امهية الصورة الذهنية ان االنسان ال يرى االشياء كما شاهدها او حىت كما يعقلها و لكنه يراها من خالل 
خرباته املاضية و ثقافته االجتماعية ، و هنا تتضح مكانة الرموز اجملمدة واالمناط اجلامدة فيصبح النم  هو النموذج للفكرة 

سان ليس جمرد وعاء تصب فيه املعلومات امنا هو نتاج تفاعل متصل و تعامل مع بيئة عامة و اجتماعية يعيش فيها. ، واالن
(14) 

ومما جيدر االشارة اليه ان سلوك االنسان و تصرفاته تتوقف على الصورة اليت حيملها عن االشخاص او االشياء و االحداث 
ان عن منبه حتصل كنتيجة للرب  بني ذلك املنبه وبني الصورة اليت حيملها االنس وحىت االفكار ، وان استجابة االنسان الي

ذلك املنبه واملتكونة من اخلربات السابقة ، ومن هنا اكتسبت الصورة امهيتها سواء اكانت على مستوى الدراسات و البحوث 
 (15)او على مستوى التطبيق العملي.

 
 صورة املؤسسة : .2

يل تعبريي عن املؤسسة مبجمل انشطتها وممارساهتا ، ومتثل جمموعة االفكار واالنطباعات اليت ان صورة املؤسسة هي متث
يكوهنا اي شخص عن مؤسسة ما ، وقد عرف هارولد ماركس صورة املؤسسة  أبهنا )) إمجايل االنطباعات الذاتية للجماهري 

 ، وهي مشاعر توجدها املؤسسة  لدى اجلماهري عن املنظمة ، وهي انطباعات عقلية غري ملموسة ختتلف من فرد إىل أخر

                                                             
لعامة ا صفية بنت ابراهيم العبد الكريم ، جهود العالقات العامة في بناء و تحسين الصورة الذهنية للشركات السعودية المساهمة ، مجلة العالقات(12) 

 95، ص2011و االعالن ، العدد االول ،

بيان الجهني وهند سليم واخرون ، بحث بعنوان الصورة الذهنية للمرأة العربية كما تعكسها مدونتها ، متاح على الرابط (13) 

www.saudinewmedia.com/blog  

  199-198( ص1993ام )) القاهرة : مكتبة انجلو المصرية ، محي الدين عبد الحليم ، االتصال بالجماهير و الرأي الع (14)

 .85، ص 2012،  17سالم جاسم محمد العزاوي ، صورة العراقي لدى االيطاليين ، مجلة الباحث االعالمي ، العدد (15)

http://www.saudinewmedia.com/blog
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بتأثري ما تقدمه من منتجات ، وتعامالهتا مع اجلماهري ، وعالقتها مع اجملتمع ، واستثماراهتا يف النواحي االجتماعية ومظهرها 
 (16)اإلداري ، وتندمج تلك االنطباعات الفردية وتتوحد لتكوين الصورة الذهنية الكلية للمنظمة (( .

اجلمهور ، ويبين على اساسها  ركهااعطى الدكتور سليمان صاحل تعريفا اكثر تفصيال ملصطلح الصورة الذهنية عندما حيدد ابعاده ابعتباره جمموعة  السمات واملالمح  اليت يد وقد
ق العمليات ة الشخصية للجمهور القائمة على االتصال املباشر ، او عن طريمواقفه واجتاهاته حنو املنظمة ، او الشركة ، او الدولة ، او اجلماعة . وتتكون تلك الصورة عن طريق اخلرب 

الصورة الذهنية من خالل ادراك اجلمهور لشخصية املنظمة ووظائفها واهدافها وشرعية وجودها واعماهلا والقيم االساسية اليت  ومالمحاالتصالية اجلماهريية ، وتتشكل مسات 
 (17)تتبناها.

اخل شديد بني مفهوم صورة املؤسسة وهويتها وثقافتها فمصطلح اهلوية يشري اىل ما حتاول املؤسسة وهناك خل  كبري وتد
نشره سواء كان بقصد او من دون قصد عرب طرق عدة ، فمن املعروف ان أي مؤسسة  صغرية كانت ام كبرية حكومية ام 

ليا واقسام ية االفراد ، لذلك فان االدارات العخاصة متتلك شخصية اعتبارية خاصة هبا وهذه الشخصية مماثلة متاما لشخص
 (18)العالقات العامة تصب اهتمامها يف كافة املؤسسات اىل بناء هوية للمؤسسة يف البيئة اليت تعمل فيها .

" يف لندن فقد حددها عام tavistockاما ثقافة املؤسسة فاهنا غالبا ما تنسب اىل اليوت جاك مؤسس معهد اتفيستوك "
هنا " طريقة تفكريها وعملها املعتاد والذي يتم تقامسه والذي جيب تعلمه والقبول به , بعد ذلك ازدهرت الدراسات اب 1952

االمريكية املقارنة يف االدارة اذ اهتمت بتنوعات ادارة املؤسسات يف خمتلف البلدان وقد اشارت ابلتحديد اىل فكرة العامل 
رتاتبية يف صناعات احلديثة عائدا اىل تعزيز القيم التقليدية السيما التكافل واحرتام الالثقايف ففي الياابن مثال رمبا كانت ال

املؤسسة وان املثال الياابين هو الذي اوحى بفكرة ثقافة املؤسسة اليت عرفت يف فرنسا فيما بعد ابلثقافة التنظيمية املهيمنة 
 لق ثقافة املؤسسة من اعتبار املؤسسة وحدة اجتماعية قادرةعلى كل ادارات املؤسسة ، وتعامالت العاملني هبا , , اذ تنط

على استصدار قواعد وعادات وخيارات خاصة هبا , وبقدر ما يتقاسم االعضاء والقادة واملوظفون هذه القواعد تصبح اساس 
 (19)املؤسسة وسبب حسن سريها يف وظيفتها .

يقة , عن املؤسسة ومتثل الطريقة اليت يراها هبا االخرون حق بينما تعرب صورة املؤسسة عن االنطباعات احلالية للجمهور
فالصورة هي التصور الذي يدركه املرء وتتواجد فق  داخل عقل متلقيها ولكي يكون اجلمهور تلك الصورة فاهنم يفسرون 

                                                             
 .128(،ص2008القاهرة : عالم الكتب ،  )) 2علي عجوة ، كريمان فريد ، ادارة العالقات العامة بين االدارة االستراتيجية وادارة االزمات ط (16)

 

  23-22(( ص 2005سليمان صالح ، وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية )) الكويت : مكتبة الفالح ،(17) 
 

  132علي عجوة ، كريمان فريد ، مصدر سبق ذكره ، ص(18) 

ة )) بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ، ترجمة جورج كتور  2ط جان فرنسوا دورتيه ، معجم العلوم االنسانية ،(19) 
 . 299ص((  2011
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طباعات الثابتة . بينما تعكس مسعة املؤسسة االن(20) هوية املؤسسة وثقافتها داخل نطاق اوسع وذي اجتاهات اعم وامشل
 عن املؤسسة لدى االفراد ، اجلماعات او الراي العام او الصورة املنسوبة للمؤسسة .

ولقد تعاظم االهتمام مبوضوع بناء الصورة الذهنية للمؤسسات املعاصرة نظراً ملا تقوم به تلك الصورة من دور يف تكوين اآلراء 
 لدى مجاهري املؤسسة . ، واختاذ القرارات ، وتشكيل االنطباعات والسلوك 

ومن هنا  تربز امهية الصورة الذهنية اليت حيملها اجلمهور جتاه املؤسسة ، حيث تعكس هوية املؤسسة كما يراها اجلمهور.  
كما اهنا تستمد امهيتها يف املقام االول من خالل اسهامها بشكل مباشر يف القرارات اليت يتخذها الناس جتاه االحداث و 

 (21)تؤثر يف طبيعة و اجتاهات عالقات الناس ببعضهم البعض.االشياء كما 
ومن هذا املنطلق حرصت املؤسسات على خمتلف انواعها على تكريس وتعزيز الصور الذهنية االجيابية عنها لدى اجلمهور 

ؤسسة فليس امل وحتويلها مع الزمن اىل صور منطية الن ذلك مفيد جدا ال سيما وان اجلمهور اذا شكل صورة منطية جيدة عن
من السهل تغيريها ، وما يؤيد ذلك نتائج الدراسات اليت اشارت اىل ان املؤسسات اليت حتظى ابحرتام اجلمهور متتلك قدرة 

 على التعايف من اضرار االزمات بسرعة اكرب بكثري من املؤسسات اليت ال حتظى هبذه الثقة .
 

 اثلثا : حتليل نتائج الدراسة و تفسريها
 الشخصية للمبحوثني:اخلصائص  .1

لقد مت مراعاة تثبيت أهم اخلصائص الشخصية للمبحوثني يف استمارة املقياس لتكون دليال على توزيع املقياس مبا يتالءم 
وهذه اخلصائص يف اجملتمع لضمان متثيل العينة للمجتمع الكلي بشكل جيد ، فعلى مستوى النوع االجتماعي كانت نسبة 

من افراد العينة من املوظفني ،  %53.8، وابلنسبة للمهنة فقد كان  %49.8ونسبة االانث  %50.2املبحوثني الذكور 
فالحني . وفيما يتعلق ابملستوى الدراسي  %1.4كاسبني ، و   %18.2رابت بيوت ، و %14.6طالب ، و %12و

دبلوم ، و  %23.6ة ، و منهم حيملون شهادة الثانوي %17من املبحوثني حيملون شهادة االبتدائية ، و %7.2فقد كان 
منهم  %21دكتوراه . كذلك تنوعت اعمار املبحوثني فقد كان  %1.6ماجستري ، و  %7.4بكالوريوس ، و  43.2%

ــ18ترتاوح اعمارهم من  ،  40ـــ36من  %12.8، و 35ـــ31من  %14.4، و  30ـــ26من  %21.2سنة ، و  25ـ
ـــ46من  %6.6، و  45ــــ 41من  %12.2و   (1فأكثر . ينظر اجلدول ) 51من  %11.8و،  50ـ

 ( يبني اخلصائص الشخصية للمبحوثني1جدول )

                                                             

 185(( ص  2007, االتصال الفعال للعالقات العامة )) القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، حجابمحمد (20) 

 17( ص2015لكتاب الحديث، ، ر ، اعالم العالقات العامة )) القاهرة : دار اعبد الرحمن بن عبد هللا العبد القاد(21) 
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 العمر التحصيل الدراسي النوع االجتماعي ت
 %21.0 105 سنة 25-18 %7.2 36 ابتدائية %50.2 251 ذكر 1
 %21.2 106 سنة 30-26 %17.0 85 اثنوية %49.8 249 انثى 2
 %14.4 72 سنة 35-31 %23.6 118 دبلوم %100 500 اجملموع 3
 %12.8 64 سنة 40-36 %43.2 216 بكالوريوس املهنة 4
 %12.2 61 سنة 45-41 %7.4 37 ماجستري %53.8 269 موظف 5
 %6.6 33 سنة 50-46 %1.6 8 دكتوراه %12.0 60 طالب 6
 %11.8 59 سنة فما فوق 51 %100 500 اجملموع %14.6 73 ربة بيت 7
 %18.2 91 كاسب  8

 اجملموع
500 100% 

 %1.4 7 فالح 9

 
 

 . نتائج املقياس2
 ، هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة ( من املبحوثني يتفقون على ان جهود%70.6تبني من نتائج الدراسة ان )

ة الوس  احلسايب ( مع هذه الفقرة . و قد بلغت قيم%8( منهم غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%21.4بينما كان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق.2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.63للفقرة )

قراطية يف عمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي( من املبحوثني يتفقون على ان %26واظهرت النتائج ان )
( 1.92( . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%34.4غري متأكدين من ذلك ، ومل ) (%39.6، يف حني ) البلد

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق.2وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
 السياسية أتثريات الكتل و االحزابهيئة النزاهة ختضع اىل ( من املبحوثني يتفقون على ان %64واشارت النتائج اىل ان )

( 2.54( مع ذلك . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%10( غري متأكدين ، ومل يتفق )%26، يف حني ان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق .2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

ة خلدمة تضحيات كبري تقدم هيئة النزاهة ( من املبحوثني فق  يتفقون على ان %11ن )ودلت اجاابت املبحوثني على ا
( غري متفقني مع ذلك . وقد بلغت قيمة %54.2( غري متأكدين يف حني ان )%34.8، وان ) املواطن واجملتمع العراقي
ين ابن غالبية اجاابت العينة ( وهذا يع2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.57الوس  احلسايب للفقرة )
 اجتهت حنو عدم االتفاق .

يف حني  ، هيئة النزاهة حافظت على ثروات الشعب العراقي( من املبحوثني فق  يتفقون على ان %9.8وبينت النتائج ان )
غر ( وهي اص1.49( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%61.2( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%29ان )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
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ع املتورطني مشبوهة متعقد صفقات  هيئة النزاهة ( من املبحوثني يتفقون على ان%46.2واكدت نتائج الدراسة على ان ) 
( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب %14.4من ذلك ، يف حني مل يتفق )( غري متأكدين %39.4بقضااي الفساد ، وان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.32للفقرة )
 مع هذه الفقرة .
( غري متأكدين ، بينما %34.8وان ) ، عمل هيئة النزاهة يتسم ابلشفافية( فق  يتفق مع ان %14.8كذلك تبني ان )

( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي 1.64( مع ذلك . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%50.4مل يتفق )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2والبالغ )

 داء دورها الرقايبا عندللضغوط احلكومية ختضع هيئة النزاهة فقون على ان ( من املبحوثني يت%59.6واظهرت النتائج ان )
( 2.50( مع ذلك . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%9.8( غري متأكدين ، بينما مل يتفق )%30.6، وكان )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة.2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
بينما   ، رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل واالداري( من املبحوثني يتفقون على ان %45.8واتضح ان )

( وهي 2.32( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%14.2مع ذلك ) ( غري متأكدين ، ومل يتفق%40.4كان )
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

( غري %30.6) ، وكان ساعد الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةيأتسيس هيئة النزاهة ( على ان %32.6واتفق )
( وهي اصغر من قيمة 1.96( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%36.8متأكدين ، يف حني مل يتفق مع ذلك )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2الوس  الفرضي والبالغ )
العمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف يتفقون على ان غياب ( منهم %67.2واشارت اجاابت املبحوثني اىل ان )

(. وقد بلغت قيمة الوس  %13.8( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%19يف البالد ، يف حني ان )التدهور السياسي 
العينة اجتهت حنو ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.53احلسايب للفقرة )

 االتفاق مع هذه الفقرة .
هيئة النزاهة حققت اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل ( من املبحوثني على ان %14.2وبينت النتائج اتفاق )

( . و قد بلغت قيمة %50.2( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%35.6، بينما كان ) مكافحتها لقضااي الفساد
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي البالغ )1.64يب للفقرة )الوس  احلسا

 حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .
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ني كان ومنافع مادية ، يف حهيئة النزاهة تعمل وفق مصاحل شخصية ( من املبحوثني متفقني على ان %54.4وكان )
( وهي اكرب 2.39( .وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%15.2يتفق مع ذلك ) ( غري متأكدين ، ومل30.4%)

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
 ، بينما كان ومصدرهاهيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ( من افراد العينة على ان %18واكد )

( وهي اصغر 1.75( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%43.4( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )38.6%)
 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .2من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

بحوثني يعتقدون ان العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية تلعب دورا يف عمل هيئة ( من امل%59.8وبينت النتائج ان )
( فق  مل يتفقوا مع ذلك . و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب %13( بينما جند ان )%27.2النزاهة ، ومل يتأكد من ذلك )

بية اجاابت العينة اجتهت حنو  االتفاق ( وهذا يعين ابن غال2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.47للفقرة )
 مع هذه الفقرة .

( غري %31.2( من املبحوثني ، وكان )%56.6وعن عدم مباالة هيئة النزاهة مبصلحة املواطن العراقي اتفق مع ذلك )
( وهي اكرب من قيمة الوس  2.44( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%12.2متأكدين ، يف حني مل يتفق )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2الفرضي والبالغ )
 ق فيهايالتحقو واطنني وشكاواهم املبالغات بهتتم هيئة النزاهة ( من افراد العينة يتفقون على ان %20.8وبينت النتائج ان )

( 1.80(.وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%40.4( غري متأكدين ، بينما مل يتفق مع ذلك )%38.8، وكان )
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه 2وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )

 الفقرة .
 تردي اىل( من املبحوثني يعتقدون ان ضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ادى %70.4ويتضح من النتائج ان )

( . وقد بلغت قيمة %10.2( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%19.4الوضع االقتصادي يف البالد ، يف حني ان )
( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.60الوس  احلسايب للفقرة )

 حنو االتفاق مع هذه الفقرة .
( من املبحوثني يتفقون ان هيئة النزاهة تقوم ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من %16.8لنتائج ان )واشارت ا

( . %46.4( غري متأكدين ومل يتفق مع ذلك )%36.8قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا ، بينما جند ان )
( وهذا يعين ابن غالبية 2قيمة الوس  الفرضي والبالغ )( وهي اصغر من 1.70وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )

 اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .
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( من افراد العينة يرون ان هيئة النزاهة أتخذ االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مع قضااي الفساد %51.6وكان )
( 2.37( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%14.6نما مل يتفق )( متأكدين من ذلك ، بي%33.8، ومل يكن )

 ( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .2وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )
ريق وال املسؤولني عن ط( من املبحوثني يتفقون على ان هيئة النزاهة حّدت من تضخم ام%15.4واظهرت النتائج ان )

( غري متأكدين ومل %29.6متابعة ذممهم املالية ومنعهم من استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشروعة ، يف حني ان )
( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ 1.60( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )%55يتفق مع ذلك )

 اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .( وهذا يعين ابن غالبية 2)
( من املبحوثني يتفقون على ان هيئة النزاهة تغض النظر عن قضااي الفساد اخلاصة ببعض %67.2واشارت النتائج ان )

 سبتهم( متأكدين من ذلك ، اما من مل يتفق فكانت ن%22.8االحزاب والكتل السياسية وتتابع البعض االخر ، ومل يكن )
( وهذا يعين 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.57( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )10%)

 ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .
طرق التعامل مع ــ املواطنني ب( من افراد العينة ان هيئة النزاهة زودت ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـ%16ورأى )

 (.%39.8( غري متأكدين ، ومل يتفق مع ذلك )%44.2حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا ، وكان )
( وهذا يعين ابن غالبية 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.76و قد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )
 ع هذه الفقرة .اجاابت العينة اجتهت حنو عدم االتفاق م

( من املبحوثني ان ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان %74.4وقد اعتقد )
( . وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة %8.4( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%17.2يف العراق ، يف حني ان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو االتفاق مع هذه 2فرضي والبالغ )( وهي اكرب من قيمة الوس  ال2.66)
 الفقرة .

( من افراد العينة على %14.2وعن جناح هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج ، فقد اتفق )
( . وقد بلغت قيمة الوس  %58.8ن ، ومل يتفق مع ذلك )( غري متأكدي%27ان اهليئة قامت بذلك ، بينما نالحظ ان )

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت حنو 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.55احلسايب للفقرة )
 عدم االتفاق مع هذه الفقرة .

سات ب يف العمل وتدين االنتاجية يف مؤس( من املبحوثني ان الفساد االداري ادى اىل انتشار ظاهرة التسي%72واشار )
( . %7.4( غري متأكدين ومل يتفق مع ذلك )%20.6الدولة وهذا بسبب فشل اهليئة مبكافحة الفساد ، يف حني ان )
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( وهذا يعين ابن غالبية 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.65وقد بلغت قيمة الوس  احلسايب للفقرة )
 اجتهت حنو االتفاق مع هذه الفقرة .اجاابت العينة 

اما عن مسامهة هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قوانني مهمة للحد من الفساد و مكافحته ، فقد بينت النتائج ان 
( . وقد بلغت %40.2( متأكدين ، وعارض ذلك )%42( من املبحوثني يتفقون مع ذلك ، بينما مل يكن )17.8%)

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اصغر من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )1.78قيمة الوس  احلسايب )
 حنو عدم االتفاق مع هذه الفقرة .

( من املبحوثني على ان عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشآت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل %63.2واخريا فقد اتفق )
( .  وقد بلغت قيمة %11.8( غري متأكدين من ذلك ، ومل يتفق )%25ينما جند ان )تلوث البيئة وانتشار االمراض ، ب

( وهذا يعين ابن غالبية اجاابت العينة اجتهت 2( وهي اكرب من قيمة الوس  الفرضي والبالغ )2.51الوس  احلسايب للفقرة )
 (2حنو االتفاق مع هذه الفقرة. ينظر اجلدول )

  بشأن هيئة النزاهة العراقية( يبني تصورات املبحوثني2جدول )
 

االحنراف  الوسط احلسايب اجملموع ال اتفق غري متأكد اتفق  الفقرات ت
 املعياري

 0.63 2.63 500 40 107 353 هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة جهود 1
70.6 21.4 8.0 100.0 

ية يف راطقعمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي 2
 البلد

130 198 172 500 1.92 0.77 
26.0 39.6 34.4 100.0 

 0.67 2.54 500 50 130 320 ختضع هيئة النزاهة اىل أتثريات الكتل و االحزاب السياسية  3
64.0 26.0 10.0 100.0 

تقدم هيئة النزاهة تضحيات كبرية خلدمة املواطن و اجملتمع  4
 العراقي

55 174 271 500 .571  0.68 
11.0 34.8 54.2 100.0 

 0.67 1.49 500 306 145 49 حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقي 5
9.8 29.0 61.2 100.0 

 0.71 2.32 500 72 197 231  لفساد مشبوهة مع املتورطني بقضااي اتعقد هيئة النزاهة صفقات  6
46.2 39.4 14.4 100.0 

 0.73 1.64 500 252 174 74 هيئة النزاهة ابلشفافية يتسم عمل 7
14.8 34.8 50.4 100.0 

 0.67 2.50 500 49 153 298 رقايباداء دورها ال عندختضع هيئة النزاهة للضغوط احلكومية  8
59.6 30.6 9.8 100.0 

17 200 229 رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري 9  500 2.32 0.71 
45.8 40.0 14.2 100.0 
163 153 184 500 1.96 0.83 
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 100.0 36.8 30.6 32.6 ساعد أتسيس هيئة النزاهة الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةي 10
العمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف التدهور غياب    11

 يف البالدالسياسي 
336 95 69 500 2.53 73.0  
67.2 19.0 13.8 100.0 

حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل  12
 مكافحتها لقضااي الفساد

71 178 251 500 1.64 0.72 
14.2 35.6 50.2 100.0 

 0.74 2.39 500 76 152 272 ومنافع ماديةتعمل هيئة النزاهة وفق مصاحل شخصية  13
54.4 30.4 .215  100.0 

 0.74 1.75 500 217 193 90 هيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ومصدرها 14
18.0 38.6 43.4 100.0 

تلعب العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية دورا يف عمل هيئة  15
 النزاهة

299 136 65 500 2.47 0.71 
59.8 27.2 13.0 100.0 

 0.70 2.44 500 61 156 283 ال تبايل مبصلحة املواطن العراقي اهة هيئة النز  16
56.6 31.2 12.2 100.0 

اهم واطنني وشكاو املبالغات تقوم هيئة النزاهة ابالهتمام ب 17
 ق فيهايوالتحق

104 194 202 500 1.80 0.76 
20.8 38.8 40.4 100.0 

 ادى اىل ترديضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد  18
 الوضع االقتصادي يف البالد

352 97 51 500 2.60 0.67 
70.4 19.4 10.2 100.0 

تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من  19
 قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا

84 184 232 500 1.70 0.74 
16.8 36.8 46.4 100.0 

 ة النزاهة االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعاملأتخذ هيئ 20
 مع قضااي الفساد

258 169 73 500 2.37 0.73 
51.6 33.8 14.6 100.0 

حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة  21
ذممهم املالية ومنعهم من استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري 

 مشروعة 

77 148 275 500 1.60 0.74 
15.4 29.6 55.0 100.0 

تغض هيئة النزاهة النظرعن قضااي الفساد اخلاصة ببعض  22
 االحزاب والكتل السياسية وتتابع البعض االخر 

336 114 50 500 2.57 0.55 
67.2 22.8 10.0 100.0 

ـ ـزودت هيئة النزاهة ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـ 23
 املواطنني بطرق التعامل مع حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا

80 221 199 500 1.76 0.71 
16.0 44.2 39.8 100.0 

ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت  24
 انتهاك حقوق االنسان يف العراق 

372 86 42 500 2.66 0.63 
74.4 17.2 8.4 100.0 

ة ئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربجنحت هي 25
 يف اخلارج  

71 135 294 500 1.55 0.73 
14.2 27.0 58.8 100.0 

ادى الفساد االداري اىل انتشار ظاهرة التسيب يف العمل وتدين  26
 االنتاجية يف مؤسسات الدولة

360 103 37 500 2.65 0.61 
72.0 20.6 7.4 100.0 

سامهت هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قوانني مهمة للحد  27
 من الفساد و مكافحته 

89 210 201 500 1.78 0.73 
17.8 42.0 40.2 100.0 

عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب  28
 ادى اىل تلوث البيئة وانتشار االمراض

316 125 59 500 2.51 0.70 
63.2 25.0 11.8 100.0 
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( منهم يرون أن هيئة النزاهة مؤسسة مستقلة %48.9وعند سؤال املبحوثني عن استقاللية هيئة النزاهة اداراي ، تبني ان )
( ان هيئة النزاهة %19.9وهذا يدل على ان غالبية املبحوثني على دراية وعلم إبستقاللية هيئة النزاهة بذاهتا يف حني يرى )

( أبن هيئة النزاهة اتبعة لرائسة %4.6( أبن هيئة النزاهة اتبعة جمللس النواب ويرى )%17.3لس الوزراء ويرى )اتبعة جمل
 ( ان كانت هيئة النزاهة مستقلة ام اتبعة جلهة ما . %9.3اجلمهورية ، ومل يعرف )

 ( يبني مدى معرفة املبحوثني ابستقاللية هيئة النزاهة 55جدول ) 
 النسبة التكرار النزاهةاستقاللية هيئة 
 48.9 268 مستقلة

 19.9 109 اتبعة جمللس الوزراء
 17.3 95 اتبعة جمللس النواب
 4.6 25 اتبعة لرائسة اجلمهورية

 9.3 51 ال اعرف
 548 100.0 اجملموع

 
انت للتجربة املباشرة د كاما بشأن مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة لدى املبحوثني ، فقد بينت النتائج ان اقل نسبة اعتما

من املبحوثني فق  اهنم شكلوا تصوراهتم عن اهليئة بطريقة مباشرة  %26عن طريق االحتكاك هبيئة النزاهة ودوائرها اذ اكد 
،  %81.8من املبحوثني على اجلرائد واجملالت ، وحقق التلفزيون النسبة االعلى بني املصادر بلغت  %59، بينما اعتمد 
من املبحوثني اهنم يعتمدون على  %67.8من املبحوثني اهنم يعتمدون عليها ، واوضح  %62.4فقد اشار اما االذاعة 

من املبحوثني  %55.4من املبحوثني ان العائلة كانت مصدر تصوراهتم عن هيئة النزاهة ، وكان  %55.8االنرتنت ، واكد 
من املبحوثني اهنا تشكل  %33اهج الدراسية فقد بني يستمدون تصوراهتم عن هيئة النزاهة من االصدقاء ، وخبصوص املن

من املبحوثني اهنم يعتمدون على التقارير الدولية واحمللية كمصادر  %40.8مصدرا لتصوراهتم عن هيئة النزاهة ، واشار 
ئة. ينظر ن اهليمن املبحوثني ان اصدارات هيئة النزاهة كانت مصدرا لتصوراهتم ع %27.8ملعلوماهتم عن اهليئة ، واخريا بني 

 ( 3اجلدول )
 ( يبني مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة لدى املبحوثني 3 جدول )

 النسبة التكرار مصادر تشكيل صورة هيئة النزاهة
 59 295 الصحف
 81.8 409 التلفزيون
 62.4 312 االذاعة
 67.8 339 االنرتنت

                                                             

 لعينة.افراد ا تمثل األسئلة التي تحمل هذه االشارة بكونها اسئلة مفتوحة اي يحق للمبحوث بإختيار اكثر من اجابة و لذلك جاءت التكرارات اكثر من عدد 
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 55.8 279 العائلة
 55.4 277 االصدقاء
 33 165 ةاملناهج الدراسي

 26 130 االحتكاك املباشر هبيئة النزاهة ودوائرها
 40.8 204 التقارير الدولية واحمللية
 27.8 139 اصدارات هيئة النزاهة

 
 

 .اختبار فرضيات البحث3
د االجل اختبار فرضيات البحث مت االستعانة ابالختبار التائي الذي يعد من افضل املعامالت االحصائية اليت تستطيع اجي

الفروق تبعا لنوع املتغريات ، وابلنسبة للفرضية االوىل اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات 
ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tاملبحوثني عن هيئة النزاهة وفق متغري النوع االجتماعي تبني ان قيمة 

يف معظم الفقرات وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ،  1.962اكرب من القيمة اجلدولية البالغة  498
ضغوط زاهة اىل يئة الناحملسوبة اصغر من القيمة اجلدولية ابلنسبة للفقرات اليت تشري اىل خضوع ه Tفيما كانت قيمة 

يئة متورطة يف هلارائسة اد ، وان مشبوهة مع املتورطني بقضااي الفسصفقات وعقدها  الكتل واالحزاب السياسيةاحلكومة و 
حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل مكافحتها لقضااي ، واهنا  اعمال الفساد املايل و االداري

ومنافع مادية واتثر عملها ابلعوامل الدينية واالنتماءات الطائفية وضعف اداءها يف وفق مصاحل شخصية ، وعملها  الفساد
افحة الفساد ادى اىل تردي الوضع االقتصادي يف البالد ، وان اهليئة أتخذ االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مك

مع قضااي الفساد ، واهنا حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة ذممهم املالية ومنعهم من استغالل 
وعة ، وضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشر 

يف العراق ، فضال عن ان عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل تلوث البيئة وانتشار 
 لنوع االجتماعي .االمراض ( وهذا يعين ان هناك فروق يف تصورات املبحوثني بشأهنا وفق متغري ا

اما ابلنسبة للفرضية الثانية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفق 
اصغر من القيمة  498ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tمتغري التحصيل الدراسي فقد تبني ان قيمة 

عدا الفقرة )جنحت هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج  (  ما 1.962اجلدولية البالغة 
 وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .

اما الفرضية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفق متغري املهنة 
ما  1.962اصغر من القيمة اجلدولية البالغة  498ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  احملسوبة Tفقد تبني ان قيمة 
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عدا الفقرة )تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات بشأهنا 
 ( وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .

هة وفق اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاوابلنسبة للفرضية االخرية اليت تشري 
اصغر من القيمة اجلدولية البالغة  498ودرجة حرية  0.05احملسوبة عند مستوى داللة  Tمتغري العمر فقد تبني ان قيمة 

العراقي  أتسيس هيئة النزاهة الشعب ساعد، ي حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقيما عدا الفقرات ) 1.962
، تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة ورصد املخالفات  يف بناء دولة حديثة

 بشأهنا ( وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .
 

احملسوبة  Tقيمة  الفقرات
 وفق متغري النوع

 احملسوبة وفق Tقيمة 
 حصيلمتغري الت

 احملسوبة وفق Tقيمة 
 متغري املهنة

احملسوبة  Tقيمة 
 وفق متغري العمر

 262.- 142. 236.- 3.325- هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد غري فاعلة جهود

 374.- 945. 310.- 3.041 قراطية يف البلدعمل هيئة النزاهة ميثل حالة من حاالت تطبيق الدمي

 489. 008. 490. 605.- ت الكتل و االحزاب السياسيةختضع هيئة النزاهة اىل أتثريا

 361. 557.- 883.- 3.910 تقدم هيئة النزاهة تضحيات كبرية خلدمة املواطن و اجملتمع العراقي

 2.018 1.325- 418. 2.151 حافظت هيئة النزاهة على ثروات الشعب العراقي

 703. 361. 1.374- 1.109-  لفساد مشبوهة مع املتورطني بقضااي اتعقد هيئة النزاهة صفقات 
 1.312 612.- 647. 3.027 يتسم عمل هيئة النزاهة ابلشفافية

 257.- 445.- 1.491- 1.339- اداء دورها الرقايب عندختضع هيئة النزاهة للضغوط احلكومية 

 324. 615.- 1.519- 040.- رائسة هيئة النزاهة متورطة يف اعمال الفساد املايل و االداري

 2.427 694.- 1.322 3.982 ساعد أتسيس هيئة النزاهة الشعب العراقي يف بناء دولة حديثةي

 970. 1.113- 811.- 2.735- بالديف الالعمل اجلاد هليئة النزاهة له دور اساسي يف التدهور السياسي غياب 

 619. 1.081- 158. 1.042 لفسادا حققت هيئة النزاهة اشواطا متقدمة يف جماهلا الرقايب من خالل مكافحتها لقضااي

 574. 1.554 842. 411.- ومنافع ماديةتعمل هيئة النزاهة وفق مصاحل شخصية 

 691. 636.- 670.- 4.644 هيئة النزاهة تكافح قضااي الفساد مهما كان حجمها ومصدرها

 1.244- 695. 562. 1.943- تلعب العوامل الدينية واالنتماءات الطائفية دورا يف عمل هيئة النزاهة

 543.- 099. 653.- 3.014- ال تبايل مبصلحة املواطن العراقي هيئة النزاهة 

 254. 1.337- 471.- 2.634 هاق فييوالتحقواطنني وشكاواهم املبالغات تقوم هيئة النزاهة ابالهتمام ب

 469. 1.076- 1.914- 1.761- دالضعف اداء هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ادى اىل تردي الوضع االقتصادي يف الب

تقوم هيئة النزاهة ابالطالع على اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة 
 ورصد املخالفات بشأهنا

3.969 -.472 -2.330 3.034 

 147.- 525.- 205. 1.465- أتخذ هيئة النزاهة االنتماءات العرقية بعني االعتبار عند التعامل مع قضااي الفساد

حدت هيئة النزاهة من تضخم اموال املسؤولني عن طريق متابعة ذممهم املالية ومنعهم من 
 استغالل مناصبهم يف حتقيق ارابح غري مشروعة 

1.354 .568 -1.331 .338 

تغض هيئة النزاهة النظرعن قضااي الفساد اخلاصة ببعض االحزاب والكتل السياسية 
 وتتابع البعض االخر

-2.638 -.127 .320 -1.552 
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زودت هيئة النزاهة ـــ عن طريق محالت التوعية اليت تقوم هبا ـــ املواطنني بطرق التعامل 
 مع حاالت الفساد اليت يتعرضون هلا

6.250 1.398 .981 1.122 

ضعف اداء هيئة النزاهة كان السبب يف الكثري من حاالت انتهاك حقوق االنسان يف 
 العراق

-1.379 -1.301 .085 .084 

 1.390 023. 2.138 3.211 جنحت هيئة النزاهة يف اسرتداد الكثري من االموال العراقية املهربة يف اخلارج  

ادى الفساد االداري اىل انتشار ظاهرة التسيب يف العمل وتدين االنتاجية يف مؤسسات 
 الدولة

-3.105 -.357 -.841 -.038 

 919. 356. 1.227- 3.631 انني مهمة للحد من الفساد و مكافحتهسامهت هيئة النزاهة يف اعداد مشروعات قو 

عدم متابعة هيئة النزاهة للمنشأت الصناعية ابلشكل املطلوب ادى اىل تلوث البيئة 
 وانتشار االمراض

-1.740 -.966 .094 .240 

 
 نتائج البحث :

لعراقي رة الذهنية هليئة النزاهة لدى اجلمهور امت التوصل اىل عدد من النتائج حتددت عن طريقها مؤشرات عامة حول الصو 
 ، ومتثلت هذه النتائج يف:

ـــ . ــ ـــــ يف اغلب جوانبها ـ  ان صورة هيئة النزاهة لدى اجلمهور العراقي سلبية 
يرى اغلب املبحوثني ان نشاط هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد ضعيف واهنا مؤسسة ختضع للضغوط وحتايب على حساب 

 املواطن والقيم اليت اسست من اجلها .مصلحة 
يعتقد املبحوثون أن العوامل الدينية و االنتماءات الطائفية والعرقية هلا دور يف عمل هيئة النزاهة وأن اهليئة هلا صفقات مشبوهة 

 مع املتورطني بقضااي الفساد.
ية يف رة التسيب يف العمل وتدين االنتاجيؤكد األغلبية العظمى من املبحوثني ان الفساد االداري أدى اىل انتشار ظاه
 مؤسسات الدولة وان عمل هيئة النزاهة يتم وفق مصاحل شخصية ومنافع مادية .

يؤكد غالبية املبحوثني أن ضعف أداء اهليئة يف مكافحة الفساد ادى اىل تردي االوضاع السياسية واالقتصادية يف البلد وكان 
 تهاك حلقوق االنسان يف العراق .السبب يف بروز الكثري من حاالت االن

ال توجد فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات املبحوثني عن هيئة النزاهة وفقا ملتغريات العمر والتحصيل الدراسي واملهنة  
. 

Footnote: 
1. mhmd abrahym 'ebd allh, al'elaqat al'eamh wmkafhh alfsad aladary fy al'eraq (drash mshyh lanshth 

al'elaqat al'eamh fy hy'eh alnzahh al'eamh,) rsalh majstyr ghyr mnshwrh klyh ale'elam - jam'eh 

bghdad 2007 . 

2. 'ely jbar alshmry ,alswrh aldhnyh lmjls alnwab lda aljmhwr al'eraqy , mjlh albahth ala'elamy ,al'edd 

althalth ,klyh ala'elam ,jam'eh bghdad,2007,al'edd alrab'e,2008 
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3. salm jasm mhmd al'ezawy , swrh mjls alnwab lda aljmhwr al'eraqy , atrwhh dktwrah ghyr 

mnshwrh klyh ala'elam - jam'eh bghdad 

4. mrtda nwry alshdydy , alswrh aldhnyh lda aljmhwr al'eraqy 'en mkatb almftshyn al'emwmyyn , 

atrwhh dktwrah ghyr mnshwrh , klyh ala'elam 

5. asma' jmyl rshyd,alswrh alajtma'eyh w swrh aldat llmrah fy almjtm'e al'eraqy , atrwhh dktwrah 

ghyr mnshwrh , klyh aladab , jam'ehbghdad , 2006 , s37.  

6. shadn nsyr , swrh alshrth 'end aljmhwr" alswrh aldhnyh w alray al'eam" (( alqahrh : aytrak llnshr 

w altwzy'e , 2004 )) s84. 

7. ayhab kmal ,al'elaqat al'eamh "fn ajtdab al'emla' w ksb wla'ehm"(( alqahrh: dar alhrm lltrath , 

2013)) s34 

 

8. krm shlby , m'ejm almstlhat ala'elamyh (( alqahrh: dar alshrwq , 1989),s285 

9. zlzlh mhmwd 'ebas , altmthylat alajtma'eyh lljndy alamryky kma ydrkha altalb aljam'ey , rsalh 

majstyr ghyr mnshwrh klyh aladab , aljam'eh almstnsryh  2008 , s19. 

10. 'ely 'ejwh , al'elaqat al'eamh walswrh aldhnyh , t3 ((alqahrh : 'ealm alktb , 1999) s10 

11. smyr ahmd m'elwf , alswrh aldhnyh "drash fy tswr alm'ena" , mjlh jam'eh dmshq , almjld 26 , 

al'edd1w2, 2010 , s148  

12. sfyh bnt abrahym al'ebd alkrym , jhwd al'elaqat al'eamh fy bna' w thsyn alswrh aldhnyh llshrkat 

als'ewdyh almsahmh , mjlh al'elaqat al'eamh w ala'elan , al'edd alawl ,2011, s95 

13. byan aljhny whnd slym wakhrwn , bhth b'enwan alswrh aldhnyh llmrah al'erbyh kma t'eksha 

mdwntha , mtah 'ela alrabt www.saudinewmedia.com/blog  

14. mhy aldyn 'ebd alhlym , alatsal baljmahyr w alray al'eam (( alqahrh : mktbh anjlw almsryh , 1993) 

s198-199  

15. salm jasm mhmd al'ezawy , swrh al'eraqy lda alaytalyyn , mjlh albahth ala'elamy , al'edd17 , 2012 

, s85. 

16. 'ely 'ejwh , kryman fryd , adarh al'elaqat al'eamh byn aladarh alastratyjyh wadarh alazmat t2 (( 

alqahrh : 'ealm alktb , 2008),s128. 

 

17. slyman salh , wsa'el ala'elam wsna'eh alswrh aldhnyh (( alkwyt : mktbh alflah ,2005 )) s22-23  

 

18. 'ely 'ejwh , kryman fryd , msdr sbq dkrh , s132  

19. jan frnswa dwrtyh , m'ejm al'elwm alansanyh , t2 , trjmh jwrj ktwrh (( byrwt : alm'essh aljam'eyh 

lldrasat walnshr waltwzy'e , 2011 )) s299 . 

20. mhmd hjab, alatsal alf'eal ll'elaqat al'eamh (( alqahrh : dar alfjr llnshr waltwzy'e , 2007 )) s 185 

21. 'ebd alrhmn bn 'ebd allh al'ebd alqadr , a'elam al'elaqat al'eamh (( alqahrh : dar alktab alhdyth, , 

2015) s17 

 

22. 
ajabh w ldlk ja't altkrarat akthr mn 'edd afrad al'eynh. 
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