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  :حمتوى املقياس
  الفساد: احملور األول

  تعريف الفساد: أوالً 
  أنواع الفساد: انيً 
  مظاهر الفساد املايل واإلداري: الثً 
  أسباب الفساد: ارابعً 

ر الفساد: اخامسً    آ
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  الفساد : احملور األول
   :مقدمة
، واليكاد خيلو عصر من العصور من هذه الظاهرة، وهو سبب كل ختلف يصيب األمة، ظاهرة قدمية يف األمم الفساد

ا حالم أبناء األمة وشبا ة على يعد ارتفاع مؤشر الفساد يف أي جمتمع داللو  .وسبب لكل مايتلوه من أمراض تطيح 
ينشط الفساد نتيجة لغياب املعايري واألسس  ، وضعف القانون، وغياب التشريعات، وقدتدين الرقابة احلكومية

التنظيمية والقانونية وتطبيقها، وسيادة مبدأ الفردية مبا يؤدي إىل استغالل الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل حتقيق 
األساسي للجهاز احلكومي مبا يلغي مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص،  رردية أو جمموعاتية على حساب الدو مصاحل ف

دم ...واجلدارة، والكفاءة، والنزاهة ئية تدمر النفس البشرية و تمع املعاصر وهو ظاهرة و ويعترب الفساد آفة على ا
هيك عما يسببه من شلل يف عملية البناء والتنمية االقتصادية واليت تنطو    ي على تدمري االقتصاد القيم واألخالق 

إن بناء جمتمع متطور يستوجب حماربة الفساد يف كل املؤسسات مبختلف أشكاهلا االقتصادية واالجتماعية 
  .  خالق والسلوكات واملمارسات احلسنة والسليمة واملقبولةوالعمل على نشر األ...ية والدينيةوالثقاف

 تعريف الفساد: أوال
صطلحات العامة املتداولة كثريا لدى العام واخلاص، يف الداخل واخلارج السيما يف يعترب الفساد من املسائل وامل

تعاريف متعددة قانونية واقتصادية، سياسية وبرملانية واجتماعية، ذلك جنده يتميز مبفاهيم خمتلفة و اآلونة األخرية، ل
لفسادوفيمايلي سنحاول التطرق ألهم التعاريف امل...إدارية وثقافية، وطنية ودولية   .تعلقة 

ت احنلَّ : تِلف، َفَسَدْت أخالقه: َفَسَد الطعام. َفَسَد يـَْفُسُد ويـَْفِسُد، فسادا، فهو فاِسدْ ) فعل(َفَسَد  :الفساد لغة -1
ا التَّ : آالت املعمل تْ دَ سَ واحنرفت، فَ  جاوز : جلُ الرَّ  دَ سَ ، فَ لَ طُ بَ : العقد وحنوه دَ سَ لف والعطب واخللل، فَ أصا

والفساد هو ضد الصالح . ب، أصابه اخلللإضطرب، خرِ : احلال أو األمر أو الشيء دَ سَ واحلكمة، فَ واب الصَّ 
  .وهو خروج الشيء عن االعتدال

  : الفساد اصطالحا -2
  ."هو سوء استغالل السلطة العامة من أجل احلصول على مكاسب خاصة  الفساد" :تعريف البنك الدويل

ح خاصة" :تعريف موسوعة العلوم االجتماعية   ".الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أر
الفساد هو السلوك الذي ميارسه املسؤولون يف القطاع العام أو القطاع " :تعريف منظمة الشفافية الدولية

دف م بصورة غري قانونية وذلك من  راء أنفسهمإث اخلاص، سواء كانوا سياسيني أو موظفني إداريني  أو أقار
 ".خالل سوء استغالهلم للسلطة املمنوحة هلم
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الفساد هو كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد  يف القانون اجلزائري
فرباير سنة  20 املوافق 1427حمرم عام  21بتاريخ  14الصادر يف ج ر رقم  01-06القانون رقم (ومكافحته

لرجوع إىل الباب الرابع املذكور أعاله جند أن جرائم الفساد تتمثل فيمايلي) 2006   :و
الرشوة يف جمال الصفقات  -االمتيازات غري املربرة يف جمال الصفقات العمومية، -رشوة املوظفني العموميني، -

اختالس املمتلكات من  -رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية، -العمومية،
فاء والتخفيض غري القانوين يف الضريبة اإلع -الغدر، -قبل موظف عمومي أو استعماهلا على حنو غري شرعي،

عدم  -أخذ فوائد بصفة غري قانونية، -تعارض املصاحل، -إساءة استغالل الوظيفة، -استغالل النفوذ، -والرسم،
ملمتلكات، ، التمويل اخلفي لألحزاب  -اإلثراء غري املشروع، -التصريح أو التصريح الكاذب  تلقي اهلدا

دات ئاــتبييض الع -اص،ـاع اخلـطـلكات يف القـاختالس املمت -اص،ـاع اخلـالقطرشوة يف ـال - اسية،ـالسي
  .عدم اإلبالغ عن اجلرائم -البالغ الكيدي، - إعاقة السري احلسن للعدالة، -اإلخفاء، -رامية،ـاإلج

  :لتعريف الفساد ميكن أن نذكر التعريفات التالية) القانونية(من الناحية الفقهية 
  األخالقي ملسؤولني يف احلكومة واإلدارة؛االحنراف  
 التنازل عن أمالك الدولة من أجل مصاحل شخصية؛  
 استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة؛  
 االستغالل السيء للوظيفة العامة أي الرمسية من أجل حتقيق املصلحة اخلاصة؛  
 ما، من أجل حتقي ق مصاحل سياسية أو اقتصادية مالية وجتارية، اخلروج عن القوانني واألنظمة، أو استغالل غيا

  أو اجتماعية لصاحل الفرد أو لصاحل مجاعة معينة للفرد له مصاحل شخصية معها؛
 دف االغتناء الذايت  وبشكل االستخدام املغرض من قبل املوظف ألجهزة السلطة واإلدارة وصالحياته الوظيفية 

  ؛غري مشروع، وخمالف للقوانني
 عائلي أو شخصي أو عصابة خاصة(عن الواجبات الرمسية لوظيفة عامة بسبب خاص السلوك املنحرف( ،

ملخالفة لقواعد القانون   .لتحقيق مكاسب مالية أو مركز مرموق أو نفوذ، وذلك 
وبشكل عام ميكن مما سبق أن نالحظ مالزمة العنصرين التاليني يف تعريف الفساد من املنظور الفقهي القانوين، 

تمع، أوهلما خما لفة القانون والنظام وتعليمات املنصب العام بشكل غري منسجم مع القيم األخالقية السائدة يف ا
دف خدمة أغراض خاصة أو حتقيق منافع شخصية مادية أو  والثاين سوء استخدام املنصب العام أو استغالله 

ملصلحة العامة. معنوية   .ومن مث فالفساد يلحق حتما الضرر 
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ن الفساديرى البع فوق املصلحة  - بصورة حمرمة أو غري مشروعة- هو حماولة شخص ما وضع مصاحله اخلاصة ض 
ن الفساد هو مايقرر الرأي العام أنه فساد، وذلك . العامة أو فوق املثل اليت تعهد خبدمتها وهناك نظرة أخرى تقول 

مركب ال خيلو أبدا من دالالته األخالقية، مثل مفهوم وفقا ملعايريه الثقافية واالجتماعية، ألن الفساد سلوك اجتماعي 
لتايل . العيب، والنقد والتقاليد لثة للفساد تركز على ما حيمله من انتقاص ملبدأ تكافؤ الفرص، ويقود  وهناك نظرة 

جلمهور واملصلحة العامة إىل   .اإلضرار 
ة اليت السلوكيَّ ة و األخالقيَّ اإلحنرافات  تلكفساد هو ال" :ف الفساد من وجهة نظر كمايليعرِّ أن نُ ميكن يف األخري 

ا فرد أو مجاعة تمع بصفة عامة يف  أو غريه أو متسُّ  هُ ويرتتب عنها أضرار شخصية متس الفرد ذاتَ  ما يقوم  ا
و قانون شريعة اإلسالمية والالسلوكية مبدى خمالفتها للو  األخالقية وتقاس االحنرافات. مؤسساته أو حياته العامة
تمعتقاليد الو عادات لاو مبدى خمالفتها لألعراف       ".يةا

  أنواع الفساد: نيا
 :الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فيه -1

يعترب هذا املعيار من أهم املعايري اليت يتم االستناد عليها لتحديد أنواع الفساد على اإلطالق، ويقسم الفساد تبعا هلذا 
 :  املعيار إىل مايلي

ملال العام :الفساد املايل -1-1 لتالعب  ريب  وهو ذلك النوع من الفساد الذي يرتبط  وتبييض األموال، و
ملخدرات نه. وغريها...السلع واألموال واالجتار  جممل االحنرافات املالية، وخمالفة  وميكن أن نعرفه كذلك 

جهزة القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل املايل يف الدو  ا، وخمالفة التعليمات اخلاصة  لة ومؤسسا
  ....)املفتشية العامة للمالية، جملس احملاسبة احملاسب العمومي، كاملراقب املايل،( الرقابة املالية

ويقصد به جمموعة االحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية، وكذا املخالفات اليت تصدر  :الفساد اإلداري - 1-2
ديته ملهام وظيفته يتمثل يف استغالل صغار املوظفني  ويرى البعض أن الفساد اإلداري .عن املوظف العام أثناء 

 .خاصة العموميني لوظائفهم يف حتقيق منافع
ملرء إىل االحنطاط يف سلوكياته بصورة جتعله الحيُ هو ذلك ال :الفساد األخالقي  - 1-3  م عقلهكِّ فساد الذي يؤدي 

ينحط بذلك إىل أقل الدرجات واملراتب، و تسلم لنزواته و رغباته سالذي ميزه هللا به عن غريه من املخلوقات، في
 . وينتج عن ذلك انتشار الرذيلة والفاحشة، والسلوكات املخالفة لآلداب

أو ) مثال مناصب يف السلطة(سباغ منافع مادية أو رمزيةعملية إ هوالفساد السياسي  :السياسيالفساد   - 1-4
اعد االستحقاق واملنافسة اإلثنني معا، من طرف السلطة احلاكمة استنادا على سلطتها التقديرية، وخارج قو 
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السلطة احلاكمة  تربير وشرعنةعلى خنبة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو إدارية مقابل مسامهتها يف  الشريفة
ييدها أو االخنراط فيها أو معاونتها أو تقبلها  ا، والسعي حلمل اآلخرين على  ا وقرارا ييد سياستها واختيارا و

 .أو اخلضوع هلا
ن الفساد السياسي هو اإلخالل املتعمد بقواعد احلياة السياسية املنصوص عليها يف الدستور  كما ميكن القول 

وتتمثل مظاهر  .واملواثيق الداخلية للدولة وكذلك املواثيق واملعايري العاملية اليت مت إقرارها بواسطة اهليئات الوطنية
ت وشراء ذمم الناخبني، ومركزية اإلدارة والبريوقراطية املقيتة وضعف أداء  الفساد السياسي يف تزوير اإلنتخا

وانعدام  الدميقراطيةا قد تتمثل يف احلكم الشمويل الفاسد وفقدان السلطات وتواطئها يف أعمال غري قانونية كم
 ...  يةاركة وفساد احلكام وتفشي احملسوباملش

ويقصد به خروج أي مجاعة عن الثوابت العامة لدى األمة، مما يفكك هويتها وإرثها  :الفساد الثقايف  - 1-5
ه نِ رمه، لتحصُّ ن تشريعات جتُ إدانته أو سَ الثقايف، وهو عكس األنواع األخرى من الفساد يصعب اإلمجاع على 

 .وراء حرية الرأي والتعبري واإلبداع
تمع تربية الفرد  :الفساد اإلجتماعي  - 1-6 هو اخللل الذي يصيب املؤسسات االجتماعية اليت أوكل هلا ا

وتنشئته، كاألسرة واملدرسة واجلامعات ومؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما إىل فساد 
ر واإلخالل اجتماعي مستقبلي، يتمثل يف عدم تقبله الوالء الوظيفي، وعدم احرتام الرؤساء وعدم تنفيذ األوام

 .ألمن العام
حنراف الذي يصيب اهليئات القضائية، مما يؤدي إىل ضياع احلقوق وتفشي الظلم، وهو اال :الفساد القضائي  - 1-7

ذا الشكل هو من : زمن أبرز صوره احملسوبية، وقبول اهلدا والرشاوي، وشهادة الزور، والفساد القضائي 
ل عليها الناس إلعادة حقوقهم عوِّ يُ ضاء هو السلطة اليت عوب، ألن القأخطر ما يهلك احلكومات والش

 .املهضومة
ألوضاع واألنشطة االقتصادية :قتصادياالالفساد  - 1-8  يشمل كلو . وهو ذلك النوع من الفساد الذي يرتبط 

تمعمنافع اقتصادية خاصة على حاليت تستهدف حتقيق  املمارسات املنحرفة واالستغاللية  ، أوساب مصلحة ا
ح عن طريق أعمال    .منافية للقيم واألخالق والقانون احلصول على منافع مادية وأر

 :فيه املنخرطني األفراد انتماء الفساد وفق  -2
 . اخلاص القطاعفساد و  العام القطاع فساد ،من الفساد نوعني بني التمييز ميكن هنا
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 استغالل هو و العامل، مستوى على للتنمية عائقا شدُّ أ الفساد من النوع هذا ويعترب: العام القطاع فساد -2-1
 و املصريف االئتمان و اجلمركية التعريفات مثل املصرفية، و املالية السياسات أدوات تطبيق يف خاصة العام النشاط

 بدال ألنفسهم الرسوم و الفوائد لتحويل معا العموميون املوظفون يتواطأ حيث خاصة، ألغراض الضريبية اإلعفاءات
 .غريها و ...الرشوة و السرقة و كاالختالس خمتلفة بطرق مثال، الدولة خلزينة حتويلها من
 على للتأثري مال من ميلكه ما بفضل نفوذه استغالل يف اخلاص القطاع فساد يتمثل: اخلاص القطاع فساد -2-2

ت و إعفاءات مقابل اخلاص القطاع قبل من رشاوى و هدا شكل يف أيضا ويظهر احلكومية، السياسات  تقدم إعا
 وهي األفراد من معينة طبقة حنو احنرافها و احلكومية السياسات تغري عليه يرتتب ما هو و العام، القطاع طرف من

ء و األعمال رجال و اخلاصة املؤسسات  .الفقراء و البسطاء طبقة حساب لىع األثر
 :الفساد حجم حيث من- 3

 . الصغري والفساد الكبري الفساد ومها الزاوية هذه حسب الفساد من نوعني بني التمييز وميكن
 احلصول و السالح، وجتارة املقاوالت يف الكربى لصفقات الفساد من النوع هذا يرتبط: الكبري الفساد -3-1

 كبار الفساد من النوع هذا غالبا يطال و اجلنسيات، املتعددة الكربى الدولية للشركات التجارية التوكيالت على
 الفساد من الشكل هذا على الدويل البنك يف خبري وهو كوفمان دانيال أطلق وقد. القرار عناَّ وصُ  الدولة يف املسئولني

 بصياغة وحىت السياسة بتشكيل يتالعبون الذين احلاكمة القلة أعضاء يدعون مبن ربطه حيث الدولة على الستحواذ
 املشاكل أكثر من الفساد من النوع هذا اعترب و خاصة، جوهرية منافع حتقيق أجل من للعبة البازغة األساسية القواعد

  . لإلصالح السياسي االقتصاد يف واستعصاءً  اخبثً 
 عن تعرب مما أكثر شخصي سلوك عن تعرب اليت الصغرية الفساد أشكال كافة إىل ويشري: الصغري الفساد -3-2

 و الرشاوى تلقي و الصغرية االختالسات عربأو صغار املسؤولني  املوظفني صغار عادة به ويقوم ملنظمة، عام نظام
 اخلدمات توفري املعقدة، اإلجراءات تيسري منه اهلدف يكون قدو  األحيان، أغلب يف منظم غري بكونه ويتسم غريها،

  .الروتينية
  :من حيث نطاق ممارسته -4

 : إىل يقسم فإنه يتجاوزها أو البلد حدود داخل يتم كان إذا فيما ممارسته، نطاق زاوية من الفساد إىل لنظر
  .حمليني أطراف على يقتصر و البلد، حدود داخل يتم الذي الفساد وهو: احمللي الفساد -4-1
  .خارجية أطراف مع الدولة تعامل عند ذلك و الدولة، حدود يتجاوز الذي الفساد هو و: الدويل الفساد -4-2
 :الفساد طريف بني العالقات طبيعة حيث من- 5
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 ).اإلتفاقي( مري وفساد) جربي(قصري فساد إىل أطرافه بني العالقة حيث من الفساد تقسيم ميكن
 حصوله خر إال و الرشوة دفع على اخلدمة طالب أو املستهلك جيرب احلالة هذه يف: القصري الفساد -5-1

 الذين املوظفني بني العالقة تكون احلالة هذه يف و عليها، احلصول يستطيع ال رمبا و مصاحله، تعطلت و اخلدمة
 .متناقضة عالقة اخلدمة وطالب الرشوة على حيصلون

 ملوظفي مبالغ دفع حالة يف كما الفساد، طريف بني تعاون هناك يكون قد: )تفاقيأو اإل( التآمري الفساد -5-2
 . مقرر هو عما ختفيضها أو الضريبية هذه تقاضي بدون اجلمركية للضريبية اخلاضعة السلع بدخول للسماح اجلمارك

 :التنظيم درجة حسب الفساد- 6
 تفصيل يلي فيما و والشامل، واملنظم، الصغري، أو العرضي : هي املعيار هذا حسب للفساد رئيسية أنواع ثالث هناك
 . نوع كل
 السلوك عن تعرب اليت والعرضية، الصغرية الفساد أنواع كافة إىل يشري التعبري وهذا: العرضي الفساد -6-1

ة، واحملسوبية، االختالس، مثل هذا و إلدارة، عام نظام عن تعرب مما أكثر الشخصي  املكتبية، األدوات سرقة واحملا
 .الصغرية املبالغ بعض أو
 إجراءات خالل من املختلفة واإلدارات واملنظمات اهليئات يف ينتشر الذي النوع ذلك وهو: املنظم الفساد -6-2
اء وكيفية دفعها آلية و الرشوة مقدار خالهلا من تعرف حمددة، و مسبقة ترتيبات و  العمل يدير أن مبعىن املعاملة، إ

 . اآلخر على منها عنصر كل ويعتمد يستفيد للفساد، مرتابطة شبكة برمته
 أو ومهية، صفقات طريق عن احلكومية واملمتلكات لألموال النطاق عواس ب وهو: الشامل الفساد -6-3

 ...الرشاوى العامة، املصلحة بدعوى خاصة مصاحل إىل عامة ممتلكات حتويل صورية، سلع أمثان تسديد
 :الفساد مظاهر : لثا

ة تكون ما وعادة املمارسات، من العديد للفساد  : التالية األشكال إىل تقسيمها وميكن متداخلة و متشا
 يعرضه ما تلقي أو قبول أو طلب طريق عن وظيفته عمال املوظف متاجرة ا الرشوة الفقه عرف :الرشوة 1-

أو هي احلصول على أموال أو منفعة من أجل تنفيذ عمل  .أدائها عن االمتناع أو خدمة أداء مقابل احلاجة صاحب
 . خمالف ألصول املهنة

ينتمي هلا الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة دون أن  هي تنفيذ أعمال لصاحل فرد أو جهة معينة: احملسوبية 2-
 على يوثر مما مؤهلني غري شخاص العامة الوظائف شغل احملسوبية ظاهرة انتشار عن يرتتب و .يكونوا مستحقني هلا

دة و اخلدمات تقدمي يف اإلدارة كفاءة اخنفاض  . اإلنتاج ز
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ة 3- ة يقصد :احملا  يف كما. للحصول على مصاحل معينة حق وجه بغري يف اخلدمة أخرى على جهة تفضيل حملا
ة وتعترب .واالستثمار االستئجار وعقود املقاوالت منح  األصعب و خطورة الفساد مظاهر أكثر من احملسوبية و احملا

ر عنها يرتتب عالجا تمعات حياة على تنعكس سلبية آ ة التحيز أن كما.املمارسات لتلك نتيجة ا  ما لطبقة واحملا
 بنزاهة ثقتهم وإضعاف النفوس يف واحلقد العداء وغرس الوطنية الوحدة شق إىل يؤدي عقائدية أو عرقية والعتبارات

 .عدالتها و اإلدارة
صول العمل  شخص ذو مركز ونفوذ تدخلوهي : )أو الوساطة(طةساالو  4- لصاحل فرد ما، أو مجاعة دون االلتزام 

لقرابة أو االنتماء احلزيب رغم كونه غري كفء . والكفاءة الالزمة مثل تعيني شخص يف منصب معني ألسباب تتعلق 
تمعات معظم تسود اليت العامة االجتماعية الظواهر من وتعد  .وهي منتشرة كثريا يف العامل العريب ا
االبتزاز هو حماولة احلصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق اإلكراه املعنوي للضحية وذلك  :اإلبتزاز  5-

ذه الصورة ميتد ليشمل مجيع القطاعات فنجد ما يسمى  .لتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة واالبتزاز 
   .البتزاز السياسي واالبتزاز العاطفي واالبتزاز اإللكرتوين

ئق حمتوى بتحريف يتعلق والتزوير :التزوير -6  وقد شخصية منافع على احلصول بغية اإلدارية واحملررات الرمسية الو
 امليالد ريخ تزوير ذلك ومثال اإلدارية، األخطاء وطمس القضائية املتابعات من للهروب أو احلقائق لطمس يكون
دته من ءسوا لإلستفادة مثال دة ( نقصانه أو ز  والعقاب العدالة من للهروب والنقصان مثال، العمل سن لبلوغ الز

 .) البلوغ عدم حبجة
 ذلك وهو ، العام املال على االعتداء صورة يف أيضا الفساد يظهر :له قانوين الغري واإلنفاق العام املال ب  -7

 كبرية مبالغ على يقع والذي العام، املال اختالس حاالت تزايد و لتعدد العامة الوظيفة أصحاب من الصادر االعتداء
 العوامل أبرز من العام للمال قانوين الغري اإلنفاق يعد كما.عموما واالستثمارات العمومية الصفقات جمال يف خاصة

 لألشخاص واجلمركية الضريبية واإلعفاءات الرتاخيص منح يف صوره ويتمثل القومية الثروة تبديد إىل تقود اليت
 هم من إرضاء هدفه ، عادل وغري نزيه غري وبشكل حق، وجه وبدون ة،ؤ كفال غري أو قانونيا ؤهلةامل غري والشركات

 العام املال على االستيالء بعد أنه االختالس حاالت من العديد يف وتبني ؛ املتبادلة املصاحل لتحقيق أو السلطة يف
 العدالة يد متتد أن من أو اسرتدادها عن مبنأى وتكون ، بسرية اخلارج إىل األموال تلك ريب إىل املسؤولون يلجأ
 . األبناء أو الزوجة مثال الغري إىل ظاهر أو صور فيها التصرف طريق عن إليها

 وإستهتاره العمومي املوظف مباالة بال املتعلق املظهر ذلك هو هنا واملقصود :املعامالت إجناز يف التباطؤ -8
 الوقت يف بعمله يقوم ال فنجده قانو ا واملكلف به املنوطة اخلدمة هلا يقدم أن املفرتض اهليئات أو ملواطنني
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 اإلستقرار يهدد ما اإلجتماعي العصيان اىل إىل ذلك يؤدي وقد بل ، واجلماعات األفراد حقوق يضيع مما املناسب
 إجناز يف لإلسراع شخصية منافع على واحلصول اإلبتزاز بنية التباطؤ يكون ما وغالبا ، للدول والسياسي اإلجتماعي
 . املعامالت

 :املسؤول املوظف قبل من التنظيمية أو والوظيفية اإلدارية اإلحنرافات  -9
 :وظيفته ملهام ديته أثناء العام املوظف عن تصدر اليت املخالفات -10
 الصحف، قراءة يف الوقت دية وأ واإلنصراف احلضور يف العمل ومواعيد العمل أوقات إحرتام عدم -11

 : املسؤولية حتمل وعدم التكاسل أو الرتاخي أو العمل عن واإلمتناع الزوار وأستقبال
 للدولة ملك هو وقتا يصرف بذلك فإنه العالقات تفضيل حبسب أو ، العمل وقت املوظف التزام بعدم يظهر و

م إجناز و خريه و لوقتهم سرقته خالل من ملراجعني الضرر فيلحق  و اإلداري الفساد ظهور إىل يؤدي مما ، معامال
 املراجعة قبل حىت معامالته لتسوية قانونية غري مصادر عن البحث إىل احلالة هذه مثل يف سيلجأ املراجع ألن املايل
 أشخاص، عدة بني الواحدة املعاملة إجراءات جتزئة إىل يدفعهم املسؤولية حتملهم عدم و املوظفني ختوف أن كما

دة ن العتقادهم  قرار أن من الرغم على ، للمسؤولية التعرض احتمال مع عكسيا يتناسب القرار متخذي عدد ز
 . مسؤولية أي املوظف أساسه على يتحمل ال املعامالت بعض
ة اجلماعي العمل عن واخلروج الوظيفة أسرار إفشاء -12  :املسؤولية مناصب يف التعيني يف واحملا

 املصاحل يوقع ما كثريا اجلماعي املؤسسايت العمل عن واخلروج لعمل اإلنفراد أو اجلماعي العمل عن اخلروج
 مهما الفردية األعمال ألن ، القضاء إىل اللجوء ورمبا الناس حقوق ضياع إىل تؤدي قد مشاكل يف آتواهلي واإلدارات

 من يعترب املهين السر إفشاء أن كما. خطأ واقل مصداقية أكثر اجلماعي والعمل ، نقصان ففيها صاحبها يكن
 سر يفشي الذي فالطبيب ، اجلماعي أو الفردي املستوى على سواءً  خماطر من عنه ينجر قد ملا نظرا الفساد مظاهر
تمع أمام املعنوية الناحية من يضره قد مريضه  بزمالء متعلقة شخصية أسرار أو عمله أسرار يفشي الذي واملوظف ا
 املهين السر إفشاء حماولة وأ إفشاء اجلزائري املشرع أعترب وقد املؤسسات، داخل إلنسجام لتأكيد يضر العمل
 . مرتكبه معاقبة جيب كخطأ

 املنصوص املالية األحكام و القواعد خمالفة حنو امليل إن: القانونية املالية واألحكام املالية القواعد خمالفة  -13
 السلطة و النفوذ على دليل أو الوجاهة من نوع ذلك واعتبار ، جتاوزها حماولة و املنظمة داخل أو القانون يف عليها

 جمرد من الفساد حتول درجة إىل اإلنساين السلوك معه يتعايش الذي املايل و اإلداري للفساد البارزة املظاهر أحد هو
 أحكام خمالفة يف الرغبة تسود لذلك كنتيجة و األكثرية قبل من مربر و معتمد سلوك إىل البعض يتقبله سلوك
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 شيوعا املخالفات أبرز من و ، مرتكبيه ختدم اليت الشخصية املنافع على للحصول ضوابطه عن اخلروج و القانون
 حيرم و الشركات تنافسية من خيل الذي اجلمركي التهرب و ، الدولة ميزانية يضعف الذي اجلبائي التهرب و االحتيال

   .ياحملل و األجنيب املستثمر ثقة من يقلل الذي األموال ريب و اإليرادات، من الدولة
  أسباب الفساد: رابعا
  إنتشار ظاهرة الفقر وسوء توزيع الثروة بني األفراد، حيث أن الفرد عندما يشعر بظلم اقتصادي أو اجتماعي من

  أوغريها؛...االختالس قبل الدولة فإنه حياول أن ينتقم منها عن طريق أخذ الرشوة أو
 ت البطالةضعف االستثمار وهروب رؤوس األموال للخارج وقلة ف دة مستو  ؛رض العمل وز
 حلقوق الفردية؛  إنتشار اجلهل ونقص املعرفة 
 سيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة؛ 
 ؛لربحتحقيق االسعي للربح السريع وجتاوز اخلطوات العملية واملوضوعية ل 
  عماله مبصلحة تضارب املصاحل؛ وهو املواقف اليت قد تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار املوظف أثناء قيامه 

م أحد أقاربه أو أصدقائه املقربني مه هو شخصيا أو  وعلى املوظف يف هذه . شخصية مادية أو معنوية 
لعدالة لعمل املؤسسايت من خالل إلتزامه   .  والنزاهة واملسؤولية احلاالت أن يلتزم 

  عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطات الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ وطغيان السلطة التنفيذية
على السلطة التشريعية وهو مايؤدي إىل اإلخالل مببدأ الرقابة املتبادلة، كما أن ضعف اجلهاز القضائي وغياب 

 ترب سببا مشجعا على الفساد؛ استقالليته ونزاهته يع
 ملؤسسات الرتبوية والتعليمية واالعالمية؛  ضعف دور التوعية 
  ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية ملكافحة الفساد وذلك بعدم اختاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية ضد

  الضالعني يف قضا الفساد؛
 ضعف الوازع الديين والرتبوي لدى األفراد؛  
  ت وعراقيل إلمتام معامالته، إنتشار ظاهرة البريوقراطية يف اإلدارة خاصة يف البلدان النامية، حيث جيد الفرد صعو

يت بطلب من املوظف غالبا(مما يضطره إىل دفع الرشوة   للحصول على خدمة هي من حقه؛) اليت 
 تمع من تفشي ظاهرة وعدم وجود قوانني رادعة حت يف الدولة وعدم استقالليتها؛ ضعف أجهزة الرقابة مي ا

 الفساد، وإن وجدت فهي غري ذات فعالية يف امليدان؛
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  سيادة بعض القوانني والصالحيات اليت متنح مسؤوليات وصالحيات مباشرة ملوظفي القطاع العام إلقرار بعض
عطاء الرتاخيص وخمتلف الو  . ئق الرمسيةاخلدمات العامة أو سن قوانني وتشريعات معينة، خاصة فيما يتعلق 

فاملنصب اإلداري يعطي صاحبه درجات متباينة من السيطرة على األنشطة احلكومية مثل العقود والصفقات 
 ؛إخل...اإلدارية واحلوافز واالمتيازات الضريبية، والقرارات اإلدارية

 عطاء صالحيات كبرية عدم وضوح النظام الضرييب وعدم كفاية شفافية القوانني واإلجراءات الضريبية، إضافة إىل إ
 حملصلي الضرائب مع غياب الرقابة؛ 

 حليادية يف عملها؛ تمع املدين واألحزاب السياسية املعارضة، أو عدم متتعها   ضعف دور مؤسسات ا
  غياب االستقرار السياسي واألمين واالجتماعي وانتشار الفوضى يف البالد؛ يزيد من استفحال ظاهرة الفساد؛  
  ضعف الوعي السياسي وغياب آليات الدميقراطية مبا فيها آلييت حرية التعبري وحرية الصحافة، حيث أثبتت

تمع تُ التجارب  لفساد فيه؛فأن وجود منابر حرية يف ا لضرورة إىل الشفافية وفضح املمارسات املتعلقة   ضي 
ر الفساد: خامسا   آ

ر عدة هناك    : التايل النحو على عرضها ميكن للفساد آ
 :جتماعيةاال النواحي على الفساد أثر 1-
 اقيمي  نظاما يقيم استشراءه و استمراره حالة يف فإنه أخالقية مشكلة هو شيء كل قبل و أوال الفساد يعترب 

تمع ثقافة أيضا إمنا و احلكومة أسس فقط ليس دد فساد ثقافة و منحرفا  . ا
 الفاسدين األفراد أن هؤالء يالحظ فعندما والشباب األطفال تنشئة عملية يف انعكاساته له الفساد مظاهر انتشار 

 أو والعموالت الرشاوى بسبب املستقيم السلوك ذوي األفراد من أفضل اجتماعي أو مادي وضع يف يعيشون
 وقد .املخاطرة يستحق مردود للفساد ن انطباعا ويعطي الفاسد للسلوك وحافزا دافعا يشكل ذلك فإن غريها
تمع معايري واهتزاز القيم إضعاف إىل األمر يصل  وال مشني غري سلوك نهأ على الفاسد السلوك فيقبل ا

  .مستنكر
 الدخول ذوي حتميل إىل سيؤدي مثال الضرييب اجلهاز إىل الفساد فتسرب. االجتماعية العدالة حتقيق عدم 

 هذا و عليهم، املفروضة املبالغ دفع من التهرب من الرشوة دافعوا يتمكن بينما الضرائب عبء نسبيا البسيطة
تمع طبقات بني الفجوة تعميق إىل سيؤدي لتايل  أن ضرت يف الذي واملساندة الدعم وصول عدم إىل إلضافة ا
 .احملرومة اجلماعات من امستحقيه إىل الدولة اتقدمه



2019/2020سنة ثانية علوم تجارية    دمحم بن حوحو              . د: إعداد                ات العمل            الفساد وأخالقيَّ   
 

 

 13 

 عن املسئولة اجلهات إىل تدفع اليت فالرشاوى. العامة الصحة و ألمن املساس إىل اإلداري الفساد يؤدي 
 حيث من ملواطنني تلحق قد اليت املخاطر عن للتغاضي تدفع الصحية لشروط املتعلقة املسائل على التفتيش

ت من والتخلص املصانع يف األمان أنظمة و املستشفيات و املطاعم نظافة  إلضافة هذا .لبيئة الضارة النفا
 ريب حىت رمبا و البالد داخل إىل الفاسدة البضائع ريب تسهيل و املرور أنظمة تطبيق يف التساهل إىل

دة لتايل و املخدرات  . اجلرائم معدل ز
 والتعليمية الصحية اخلدمات وتوفري األساسية البنية مشروعات على فاقناإل تقليل إىل اإلداري الفساد يؤدي 

 وتعليمية صحية خدمات على للحصول إضافية نفقات املواطنني لحيمِّ  مما الدولة إيرادات الخنفاض نتيجة وذلك
 . مناسبة

 : قتصاديةاال التنمية على الفساد ثري 2-
 ت جتاوز  وإعاقة الكفاءة وتقويض العام اإلنفاق حتريف أغراض خالل من التنمية مشروعات جدول يف األولو

 ووجود. املوارد استنزاف إىل يؤدي حيث التنمية لعملية معاكس ُيشكِّل أخطرفالفساد . والنمو االستثمار
 .االقتصادية يعيق التنمية الفساد أن يعين مما االستثمار، من ضعيف مستوى يرافقه الفساد عايل من مستوى
 لعالقات استجابة تنفيذها جرى لكنه منخفض اقتصادي مردود ذات تعترب احلكومية املشروعات من فكثري

ا أو الفساد  اختيار الفساد عن ينتجكما . والرشاوى العموالت عرب شروعامل غري للكسب أوسع جماال تفتح أل
لتايل  املناسبة غري السلع شراء إىل إلضافة مالئمني غري مقاولني أو/و موردين  .عادلة غري املنافسة جيعلو

 .الصحة و التعليم مثل األساسية اخلدمات على أقل تنفق الفسادفيها  ينتشر اليت احلكومية األجهزة أن ويالحظ
 هلا املقدمة اجلهات نظر وجهة من متثل والعموالت الرشاوى ألن ذلك األسعار ارتفاع إىل اإلداري الفساد يؤدي 

ذا .التكلفة من نوعا  هذه تقدمها اليت واخلدمات السلع تكلفة إىل والعموالت الرشاوى هذه قيمة إضافة يتم و
لتايل اجلهات  . األمر اية يف املستهلك يتحملها حبيث أسعارها إىل و

 احلكومة ملوظفي والعموالت الرشاوى تقدمي نتيجة الدولة أموال فزاواستن تبديد إىل اإلداري الفساد يؤدي 
 واخنفاض .اإليرادات من كبري جلزء الدولة فقدان إىل يؤدي الفاسدين املوظفني مبساعدة مثال الضرييب التهربف

 ... املشروعات يف املستثمرة أمواهلا من الدولة حتققها اليت العوائد
  ُفرص االقتصادي ويعطل التنافس ويقوِّض األعمال، فرص من لالستفادة اخلاص جهود القطاع الفسادط بِ حي 

 .االقتصادية القطاعات أداء على يؤثرو  التنمية
 :بشكل عام ستقرارواال السياسي النظام على الفساد ثري 3-
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 لإلطاحة املعارضة القوى مساندة إىل يدفعهم مما واحلكومة املواطنني بني فجوة واملايل اإلداري الفساد خيلق 
 .احلكومة أجهزة داخل املنتشر الفساد من االستياء بسبب القائمة حلكومة

  تمع فئات بني الفجوة تعميق نتيجة حلرمان الفقرية الفئات شعور  العنف إىلها يدفعقد  الفساد بسبب ا
 .حلرمان بشعورها يرتبط عما للتنفيس القائم النظام على والثورة

 احلكومة يف الثقة وعدم املواطنني نظر يف السياسي النظام شرعية من التقليل يف اإلداري الفساد يساهم.  
  مكافحة الفساد: سادسا

إن مكافحة ظاهرة الفساد يف حقيقة األمر صعب للغاية، ألنه حيتاج مواجهة أسبابه واليت تتعدد بشكل يصعب 
لتايل ستمرار كما أنه يستلزم عمل متواصل ألن الفساد يتغري ويتطور . التحكم فيها ال ميكن القضاء عليه بشكل و

ولعل  .مكافحته يف سبيلاكتشاف أدواته ومعرفة دوافعه مرة ائي وإمنا هي معركة مستمرة، فينبغي علينا إذا ويف كل 
يئة احمليط واجلو  مبعىن السهر على الوقاية منه من أهم أساليب مكافحته القضاء على دوافعه ومسبباته، لتايل  و

تمع صاحلني      .العام املناسب الذي جيعل من الفرد وا
 :جهود الدولة اجلزائرية ملكافحة الفساد -1
لوقاية من الفساد ومكافحتهاملت 2006فرباير  20املؤرخ يف  01-06ون رقم القان -1-1   : علق 

لرجوع إىل نص القانون فقد خصص الباب األول منه لتحديد اهلدف من القانون وحتديد املصطلحات ذات الصلة 
  :إىل يهدف القانونف .مبكافحة الفساد والوقاية منه

  من الفساد ومكافحته؛دعم التدابري الرامية إىل الوقاية  
 تعزيز النزاهة واملسؤولية والشفافية يف تسيري القطاعني العام واخلاص؛  
  تسهيل ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته مبا يف ذلك اسرتداد

 .املوجودات
الفساد،  :وهي. لة مبوضوع مكافحة الفسادوجاء يف املادة الثانية من هذا القانون تعريف املصطلحات ذات الص

موظف منظمة عمومية دولية، الكيان، املمتلكات، العائدات موظف العمومي األجنيب، املوظف العمومي، 
اإلجرامية، التجميد واو احلجز، املصادرة، اجلرم األصلي، التسليم املراقب، اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 

  .ومكافحته
اين من القانون فقد خصص للتدابري الوقائية من الفساد، من ضرورة مراعاة النزاهة والشفافية والكفاءة أما الباب الث

ملمتلكات، ووضع قواعد ألخالقيات املهنة يف القطاعات خاصة يف قطاع  يف التوظيف، وضرورة التصريح 
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تمع املدين يف الو . إىل غري ذلك...العدالة قاية من الفساد ومكافحته من خالل جمموعة ومن التدابري أيضا مشاركة ا
  :من التدابري

 إعتماد الشفافية يف كيفية اختاذ القرار وتعزيز مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية؛  
 تمع؛   إعداد برامج تعليمية وتربوية وحتسيسية مبخاطر الفساد يف ا
  لفساد، مع مراعاة حرمة احلياة اخلاصة متكني وسائل اإلعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات املتعلقة 

 . وشرف وكرامة األشخاص، وكذا مقتضيات األمن الوطين والنظام العام وحياد القضاء
  :اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -1-2

 الفساد من للوقاية وطنية هيئة إنشاء ضرورة سابقا إليه املشار 01- 06 رقم القانون من الثالث الباب يف جاء
سي املرسوم مبوجب إنشائها مت وقد ومكافحته  عن عبارة وهي 2006 نوفمرب 22 يف املؤرخ 413-06رقم الر

 . اجلمهورية رئيس لدى وتوضع املايل واإلستقالل ةاملعنوي لشخصية تتمتع مستقلة إدارية سلطة
سي مرسوم مبوجب نونيعيَّ  أعضاء وستة رئيس من اللجنة وتتشكل  واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات مخس ملدة ر
 : إىل إلضافة

 . والتقييم اليقضة جملس •
 . حسيسوالتَّ  الوقاية مديرية •
 . والتحقيقات التحاليل مديرية •

 : التالية ملهام اللجنة وتضطلع
 تسيري يف واملسؤولية والشفافية النزاهة وتعكس القانون دولة مبادئ جتسد الفساد من للوقاية شاملة سياسة إقرتاح 

 ؛العمومية واألموال الشؤون
 منها خاصة تدابري واقرتاح خاصة وأ عمومية هيئة أو شخص لكل ن الفساد من الوقاية ختص توجيهات تقدمي 

 يف واخلاصة العمومية املعنية القطاعات مع التعاون وكذا الفساد، من للوقاية والتنظيمي التشريعي الطابع ذات
 ؛املهنة أخالقيات قواعد إعداد

 ر املواطنني وحتسيس بتوعية تسمح برامج إعداد  ؛الفساد عن النامجة الضارة آل
 السيما منها، والوقاية الفساد أعمال عن الكشف يف تساهم أن ميكن اليت املعلومات كل ستغاللاو  ومركزة مجع 

 . إلزالتها توصيات تقدمي ألجل اإلدارية واملمارسات واإلجراءات والتنظيم التشريع يف الفساد أسباب عن البحث
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 مدى يف والنظر كافحتهمو  الفساد من الوقاية إىل الرامية اإلدارية واإلجراءات القانونية لألدوات الدوري التقييم 
 . فعاليتها

 فيها الواردة املعلومات ستغاللاو  ودراسة دورية بصفة العموميني ملوظفني اخلاصة ملمتلكات التصرحيات تلقي 
 . حفظها على والسهر

 املدعمة واملنتظمة الدورية التقارير ساسأ على ميدانيا املباشرة واألعمال النشاطات ومتابعة تنسيق ضمان 
 واملتدخلني القطاعات من ليهاع دُ رِ تَ  اليت ومكافحته، الفساد من الوقاية مبجال متصلة وحتاليل حصائيات

 . املعنيني
 الوطين الصعيدين على الفساد مكافحة هيآت مع التعاون وعلى القطاعات بني ما التنسيق تعزيز على السهر 

 . والدويل
 وتقييمها ومكافحته الفساد من الوقاية جمال يف املباشرة األعمال عن لبحث يتعلق نشاطأي  على احلث . 
 الفساد من لوقاية الصلة ذات للنشاطات تقييما يتضمن اجلمهورية رئيس إىل سنو تقريرا اللجنة ترفع 

  . قتضاءاال عند املقرتحة والتوصياتتها معايناليت مت   النقائص وكذا ومكافحته،
  :دور الضبطية القضائية يف مكافحة الفساد -1-3

واملعاقب  هيف اجلرائم املنو القانون سلطة مجع األدلة والبحث والتحري املوظفون الذين منحهم الضبطية القضائية هي 
شريطة أن تنحصر مهمتهم يف البحث والتحري قبل بداية التحقيق،  .عليها يف القانون وإلقاء القبض على مرتكبيها

  .أما إذا مت االنطالق يف التحقيق فيجب أن يرخص هلم من قبل اجلهات القضائية
  :من قانون اإلجراءات اجلزائية وهم 15 وقد عدد املشرع اجلزائري رجال الضبطية القضائية يف املادة

 الس الشعبية البلدية   .رؤساء ا
 ضباط الدرك الوطين.  
 حمافظو الشرطة.  
 ضباط الشرطة.  
  الرتب يف الدرك الوطين ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك ثالث سنوات على األقل والذين مت  اذوو

  .ة خاصةنزير الدفاع الوطين بعد موافقة جلتعينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل و و 
  ذه الصفة ثالث سنوات على األقل والذين مت تعينهم مبوجب  امفتشو األمن الوطين الذين قضوا يف خدمتهم 

  .ة خاصةنقرار مشرتك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية واجلماعات احمللية بعد موافقة جل
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  وزير  عن العسكرية لألمن الذين مت تعينهم مبوجب قرار مشرتك صادرضباط وضباط الصف التابعني للمصاحل
 .الدفاع الوطين و وزير العدل

ت عن مواطن الفساد واألشخاص  لتحر وتساهم الضبطية القضائية يف مكافحة الفساد من خالل قيامها املستمر 
لتحقيقات النهائية للوصول واهليئات الفاسدة وإخبار اجلهات املختصة بذلك وأخذ الرتاخيص القضائية ل   لقيام 

ت الالزمة يف إطار التنظيم املعمول به   .إىل الفاسدين وتقدميهم للقضاء لينالوا العقو
  :مكافحة الفساد من طرف اهليئات واملنظمات الدولية -2

حماربة ظاهرة الفساد ويف  سبيل يف وال تزال ؛جهودا كبرية ومعتربة بذلت العديد من املنظمات واهليئات الدوليةلقد 
للتنمية املستدامة على الصعيد الدويل، وسنحاول  )توفري احلكم الراشد(الوقت ذاته حاولت حتقيق الشروط السياسية 

  :اجلهود فيمايلي بعض هذهإبراز 
 :منظمة الشفافة الدولية -2-1
 الدويل البنك يف السابقني املسئولني كبار من كبري عدد يد على 1993 سنة يف الدولية الشفافية منظمة أتشِ نْ أُ 

 أملانيا، يف برلني مقرها الدويل، املستوى على املمارس الفساد حجم عن معلومات و مسبقة رؤية هلم كانت الذين
 مكافحة جمال يف وفعالية نشاطا احلكومية غري املنظمات أهم من وتعترب ،"الفساد ضد العاملي اإلحتاد" هو وشعارها
 : يلي فيما أهدافها صتلخوت .الفساد
 والعسكريني السياسيني كبار أغلبها يف يتورط اليتو  الدول، يف الفساد بقضا حييط الذي الصمت جدار إخرتاق 

 . حساسة جد القضا جيعل مما
 الفساد مكافحة يف والشفافية التعاون على قادر مناخ خلق. 
 دة  . التنمية خر إىل تؤدي أضرار من عنها تجين وما الفساد ظاهرةب العام الرأي لدى الوعي ز
 يف  املدين لمجتمعوإبراز الدور الكبري ل. يهعل للقضاء واحمللي العاملي املستوى على الفساد واقع إدراك حماولة

 .ذلك
 الفساد مبخاطر والعاملي احمللي العام الرأي تنوير أجل من الفساد لقضا اإلعالم ووسائل الصحافة إنتباه لفت. 
 : اآليت يف تتمثل عناصر عدة من مكونة إسرتاتيجية املنظمة تتبىن األهداف هذه حتقيق أجل من و
 تمع احلكومات، :من كل تضم والعاملي واإلقليمي احمللي مستوى على حتالفات بناء  اخلاص والقطاع املدين، ا
 واخلارجي؛ الداخلي الفساد حماربة جلأ من 
 مهمتها؛ لتحقيق للمنظمة احمللية الفروع دعم و تنظيم 
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 الفعالة؛ النزاهة نظم وتنفيذ بتصميم القيام 
 لقياسها؛ جديدة وأساليب مناهج وبلورة وحتليلها الظاهرة عن املعلومات مجع 
 الفساد؛ ظاهرة ملكافحة متطوع عاملي خربة كبيت أو فين كمستشار العمل 
 ال هذا يف احملرتمة املهنية السمعة ذات الدولية والنقدية املالية املؤسسات مع التعاون  . ا

 : يلي ما الفساد حماربة يف املنظمة عليها تعتمد اليت الوسائل منو 
 اإلعالم،ورجال  األعمال، رجال من العديد استجواب على تعمل حبيث والتقارير، املعلومات على اإلعتماد 

ت قياس قصد إخل...املواطنني،  ؛ الدول يف الفساد مستو
 اليت و عقدها، على تعمل اليت املؤمترات خالل من الظاهرة ملكافحة يتطوع دائم مكتب مبثابة املنظمة إعتبار 

 معهم، قوية عالقات إقامة و الظاهرة، مكافحة يف املتخصصة الفنية واجلهات األوساط على التعرف من متكنها
 املؤسسات اخلصوص وجه على ومنها املستعصية، اآلفة هذه ملكافحة جنب إىل جنبا التعاون جلأ من وذلك

 . الراشد لتسيريل موضوعية و علمية وأسس قواعد بلورة قصد الدولية املالية و التجارية
 : الفساد حول مؤشرات ثالث صدار املنظمة تقومو 
 ت حسب الدول فيه ترتب ، 1995من بدءا الفساد مدركات مؤشر  الفساد؛ مستو
 الرشوة دفع إىل الكربى الدول يف الشركات ميل مدى على املؤشر هذا يركز ، 1999من ابتداء الرشوة دفع مؤشر 

 اخلارج؛ يف
 قطاع يف الفساد على عام كل يركز و ، 2001عام مرة ألول نشر الذي و الفساد، عن الشامل العاملي التقرير 

 . العامل دول خمتلف يف احليوية القطاعات من معني
  : توجد جهود أخرى لبعض املنظمات نذكر منها. إلضافة إىل جهود منظمة الشفافية الدولية يف مكافحة الفساد

  .املتحدة ملكافحة الفساد اإلداري إتفاقية األمم -2-2
مج البنك الدويل ملساعدة الدول النامية يف حما -2-3   .ربة الفسادبر
  .صندوق النقد الدويل -2-4
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  )املهنة(أخالقيات العمل: الثايناحملور 
 :شوقي أمحد الشاعر يقول

  )ذهبوا أخالقهم ذهبت مهوا فإن ***بقيت ما األخالقُ  األمم إمنا(
  :مقدمة
 واالقتصادية، االجتماعية، احلياة تقوم وعليها مجيًعا، البشرية العالقات ظمنِّ تُـ  متكاملة منظومةمبثابة  األخالق تُعترب

ا، و  .والسياسية  هذه كانت سواءتعترب أخالقيات العمل من أهم العوامل اليت تساعد املؤسسة يف بلوغ غا
 رؤسائه أو زمالئه من معه يتعامل ومن املوظف بني أو واليقني، والتوكل، كاإلخالص، وربه اإلنسان بني األخالقيات

  .إخل...واملبادرة، والتعاون، العفة، والصدق، العدل، :مثلالعمالء  أو
  األخالقمفهوم : والً أ
  .بعوالطَّ  ةُ جيَّ السَ  وهو ُلق،خُ  مجع :غةلُ  األخالق -1
 غري من ويسر بسهولة تصدر عنها األفعال راسخة؛ النفس أو حال يف هي هيئة" :اصطالًحا األخالق -2

 كان وإن حسًنا، ُخُلًقا :اهليئة يتمسِّ  وشرًعا عقالً  مجيلة أفعال اهليئة صدر عن هذه فإنْ  ."وروية فكر إىل حاجة
 روية، غري من وُيسر األفعال بسهولة تصدر منها أن ويشرتط .سيًئا ُخُلًقا :اهليئة مسيت قبيحة أفعال منها الصادر

 فليس ذلك وعلى. واحلِلم السَّخاء ُخلقه يقال ال جبهد وروية الغضب عند السكوتَ  أو املالِ  بْذلَ  تكلف من ألن
 الُبخل خلقه يكون ورمبا ملانع، أو املال لفقد إما يبذل وال ُخلقه السَّخاء، شخصٍ  فُربَّ  الفعل، عن عبارة اخلُلق
ء، فهو أو لباعث إما يبذل وهو   .النفس يف الراسخة اهليئة تلك إذاً  لر

ذا املعىنو   اهرةالظَّ  لصورته اخلَْلقِ  لةمبنزِ  وهي ،ا ةِ املختصَّ  ومعانيها وأوصافها نفسه وهي. نةالباطِ  اِإلنسان صورة هي 
 .الباطنة الصورة وصاف يتعلقان والعقاب والثواب وقبيحة، حسنة أوصاف وهلما ا،ومعانيهَ  هاوأوصافُ 
يف  فعرَّ تُ و . األمور على األخالقي هُ مَ كْ حُ  فتعكس اإلنسان عن تصدر وأقوال أفعال صورة على األخالق وتظهر
 يتعامل الذين األفراد أو تواجهه اليت مع األحداث تعامله يف الفرد يظهرها اليت السلوكيات جمموعة": ا ذلك
 عمره حلرام خالل الفرد فيها عاش اليت والبيئة الرتبية خالل من معظم هذه السلوكيات ويكتسب ".احلياة يف معهم

 األفراد سلوك حتكم واليت السلوكية اإلنسانية لألمناط املعيارية املبادئ من جمموعة": اكما تُعرَّف  .املختلفة
  . "واملنظمات
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  )املهنة(العمل أخالقيات مفهوم: نياً 
   :االعمل  أخالقيات تعريف ميكن

 واليت املهنة الواحدة، ألفراد "أو املستحب"للسلوك املطلوب مرجعاً  تعد اليت واملعايري املبادئ من جمموعة" -
ا يتعهدون   ."أحكامها على اخلروج وعدم لتزامها ومراعا

 والتخصصية، الوظيفية األعمال أداء يف املطلوبة العليا اإلجيابية للمعايري احملققة والنظم القيم جمموعة هي" -
 ".البيئة وسالمة اإلنسان، صحة على احملافظة ويف املستفيدين، ومع العمل، بيئة داخل التعامل أساليب ويف

 :وحمرتزاته التعريف شرح
 .واملهين للعامل احلسنة والسلوكية النفسية الصفات أي :القيم جمموعة
 .وقوانني لوائح صورة يف واملهين الوظيفي األداء حتكم اليت الفنية والشروط الضوابط أي :النظم

 .العمل أداء يف والسلوكية العملية لألساليب احملددة املواصفات أي :املعايري
 .والضارة السلبية واملمارسات األخالق ستبعادال :اإلجيابية

 .األخالقي والسمو املنشودة املثالية إىل للرتقي :العليا
 .استثناء دون واملهن الوظائف مجيع ليشمل :والتخصصية الوظيفية األعمال

 .العمل يف والزمالء املدراء مع التعامل به ويقصد :العمل بيئة داخل
 .املهنة أو الوظيفة هذه من فيدسي من كل أي  :واملستفيدين

السلوكات الضارة  كثرة مع امللحة األمور من ذلك صار أن بعد :البيئة وسالمة اإلنسان صحة على واحملافظة
تملتجمع مثل   .واملناخية البيئية امللو

 العمل أخالقيات وأهداف أمهية :لثاً 
 :العمل أخالقيات أمهية -1

 هذه أهم ومتثل األخالق بينهم فيما الناس عالقة تنظم ةسلوكيَّ  بضوابط إال نتظام اإلنسانية احلياة سري اليكتمل
تمع حتسني يف ُيسهم )املهنة( العمل خالقيات مزاااللت نإ. الضوابط  العادلة، غري املمارسات تقل إذ عامة، بصفة ا
 كفاءة لألكثر األعمال وتسند تقصريه، ءزاج يلقى أو جهده، مثرة امرئٍ  كل وجيين الفرص، بتكافؤ الناس ويتمتع
تهدين، أمام الفرص وتوسَّع واالنتهازيني، احملتالني، على اخلناق قوتضيِّ  أنفع، هو ملا املوارد وتوجَّه وعلًما،  كما ا

 :إىل ذلك ؤديي
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 جيعل مما حقه على حق ذي كل وحيصل العدل يسود إذ الناس، غالبية بني االجتماعيني واالستقرار الرضا دعم 
 ؛واستقرار رضا، حالة يف الناس غالبية

 دة الفريق لروح مواتية بيئة توفر  ؛اجلميع على لفائدة يعود ما وهو اإلنتاجية، وز
 دة تمع، ملنظمة، وثقته بنفسه الفرد ثقة ز  ؛األفراد بني والتوتر القلق ويقلل وا
 الذي لقانون اجلميع يتمسك إذ تقل؛ واملنازعات واجلرائم، املخالفات، ألن للخطر، املؤسسات تعريض تقلل 

 ؛أخالقية قيمة وأخريا أوال هو
 على ليحكموا أو الواجب، السلوك ليقرروا الناس إليه حيتكم الذي املرجع يوفر معلنة، أخالقية مواثيق وجود إن 

 . فعال وقع الذي السلوك
 لتايل األخالقية ملعايري االلتزام جتاهلها نتيجة الكثري تتكلف قد املنظمة أن  ليضع التصرف األخالقي يت و

 وغريها؛ القضائية الدعاوي من الكثري مواجهة يف املنظمة
 على املنظمة؛ اجيايب مردود له وهذا والدولية واإلقليمية احمللية البيئة صعيد على املنظمة عةمسُ  تعزيز 
 إطار يف املعايري األخالقية من لعديد املنظمة لتزام ويقرتن خاصة، وامتيازات عاملية شهادات على احلصول 

 .املعلومات ةحَّ وصِ  ةودقَّ  املتبادلة الصادق والثقة والعمل خلصوصيات واالعرتاف واالستخدام والتوزيع اإلنتاج
ا ،هللا مرضاة الكتساب تكون وفضائله ألخالق مزاااللت من الغاية إن   .خرةواآل الدنيا يف السعادة تتحقق و

تمعات من جمتمع أي دهراأف اليستطيع  من متينة روابط بينهم تربط مل ما سعداء متفامهني العيش اإلنسانية ا
تمعات من جمتمع وجود فرضنا ولو الكرمية، األخالقيات  يكون أن غري من فقط، املادية املنافع تبادل أساس على ا

تمع هذا لسالمة بد ال فإنه أمسى؛ غرض ذلك ءراو   فقدت ومىت التقدير؛ أقل على واألمانة الثقة خلقيّ  من ا
تمع؛ دراأف تفكك اإلنسان، أخيه مع اإلنسان النسجام منه بد ال الذي الوسيط هي اليت األخالقيات  فاإلنسان ا

 املوظفني جلميع واألهم األول املرجع اإلدارية القيادة وتعترب .االجتماعية حاجته ُحيقق خلقي نظام إىل ماسة حباجة
ا كما لوائها، حتت العاملني  مع وكذلك بعض، بعضهم مع اليومي تعاملهم أثناء يف املوظفني جلميع األعلى املثل أ

 واملقدرة الوظيفية، الناحية من عالية كفاءة ذات قدوة اإلدارية القيادة تكون أن الواجب من فإن لذا اجلمهور،
 الذين املوظفني منظار خالل من القيادية الوظائف إىل ننظر وٕاننا. القومي سلوكها جانب إىل العمل، يف اإلنتاجية

م ونشاطات حتركات قبونراي  فإن مثالً؛ اليومي الدوام وقات تلتزم القيادة كانت فإذا ملحوظة؛ بدقة اإلدارية قياد
 اإلدارية القيادة أعضاء يتصرف أن واملأمول املتوقع فمن صحيح؛ والعكس حمالة، ال العمل ظروف على ينعكس ذلك
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 املصلحة ماواحرت  فيه، واإلخالص العمل يف االستقامة أن إذ العامة، واملصلحة اإلدارية للمنظمة وانتماء وأمانة بصدق
ره بصماته يرتك ذلك كل العامة،   .اإلدارية املنظمة يف العام واملناخ العمل، ءاتراإج على وآ

ا ألخالق، مهازاوالت قيادته كفاءة على يتوقف مؤسسة أو تنظيم أي جناح ٕان لتايل الوظيفي اهلرم قمة على كو  و
 للقوانني خمالفةٍ  سلوكيةٍ  مبمارساتٍ  مثال اإلدارية القيادة قامت فإذا والعاملني املوظفني من لآلخرين قدوة فهي

ة، خمالفاتٍ  ارتكاب على املوظفني ةرأج من يزيد سوف ذلك فإن واألنظمة،  الذي املسؤول على ذلك، مثال مشا
 يكن مل وٕان موظفيه، لدى ينتشر سوف السلوك هذا فإن مستمر، وبشكل الرمسي الدوام اية قبل العمل يغادر

 أخالقي دستور وجود فإن مغادرته فور العمل مغادرة يف بينهم فيما املناوبة شكل خذ قد إنه إال مجاعي، بشكل
ا حلفظ ومتطلًبا مهنة، أية عليها تقوم اليت العامة، األسس من مهًما أساًسا يعد  فاملهنة استقالليتها، وصيانة كيا

 والروابط املهنة، ذه امللتحقني مجيع ا يلتزم أن يفرتض اليت ا، اخلاصة املهنية األخالق من جمموعة بوجود تتميز
 مسامهته ومدى ا، هزاز واعت وانتمائه هلا، حبه ومدى مهنته، خالقيات مهين كل مزاالت مدى رراستم قبرات املهنية

 لالرتقاء ما مهنة ملمارسة املرشدة القواعد يضم مهنة ألي األخالقي والدستور عنها والدفاع وتطويرها دعمها يف
ا ت املمارسات حتديد يف أمهيته ورغم رسالتها، وتدعيم مبثاليا  نفرضه أن ميكن ال أننا إال ، معينة مهنة داخل واألولو

 واحلفاظ ءها،زاإ املهنة تلك أعضاء سلوك هو معينة مهنة على للحكم الوحيدة الطريقة وأن ،زاماللت ولكن هراإلك
 السهولة؛ االختصار : مبايلي للمهنة األخالقي الدستور يتميز أن جيبو  .مةراوالك والكفاءة ماواالحرت  الثقة قيم على

 .اإلجيابية؛ الشمولية؛ عملًيا ومقبوال معقوال؛ والوضوح
 :العمل أخالقيات أهداف -2

  :إىل حتقيق مايلي دف أخالقيات العمل
 ؛الدولة مصاحل على املؤمتنون به يتحلى أن جيب الذي الشخصي املهين السلوك ضبط 
 بعض لتفادي الناجحة الوسائل من كوسيلة والسلبية اإلجيابية ءاتزااجل بنظام والتذكري املهنية الواجبات فهم 

 ؛احملظورةالسلوكية  املظاهر
 ت على احملافظة وضرورة األخالقية األحكام بني التوازن ضمان  ؛املوظفني والعاملني وحقوق حر
 ما إدارة به تتصف أن ميكن الذي طيالتسلُّ  الطابع لةزاإ. 
ا العمل أخالقيات :رابعاً   : الواجب التحلي 

ينبغي على املوظف أثناء  ،ومسئوليات ومهام واجبات جمموعة وهي .تنظيمي كيان أي من ساسياً أ جزءاً  الوظيفة عدتُ 
ألخالقيات الالزمة ا التحلي   رتسيخف .ا يعمل اليت املنظمة على للموظف األخالقي السلوك يؤثر .القيام 
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 ومتيز إجناز أعظم قيحتقؤدي إىل ي اخلاص أو احلكومي القطاع يف ومهين موظف كل وعقل قلب يف املهنة أخالقيات
 إمهال من خالقياأل غري السلوكو  .وصوره الفساد أشكال الستئصال وأجنعه عالج أعظم كذلك ويتحقق ونزاهة،

 ومن. ككل الدولة مث ومن للمنظمة الداخلية التنمية تعوق اليت املشكالت برزأ من للمنصب واستغالل بوتسيُّ 
 : نذكر الوظيفية األنظمة عليها نصت اليت األخالق

ومن  ر،رااالق يف واملوضوعية العمل رراأس وحفظ العام املال كحفظ االعتماد، يف واجلدارة الثقة وتعين: األمانة -1
 :نذكر ألمانة ختل اليت املمارسات

 الواقفني جعنيراللم أو مكتبه على اليت للمعامالت اعتبار دون اهلاتف مكاملات يف طويال وقتاً  املوظف يقضي أن 
 .أمامه
 على الرد واملدنية التحضر معايري فمن للزينة، وضع اجلهاز وكأن رنينه أثناء اهتمام أي املكتب هلاتف يعري ال أن 

 . حاالً  ذا خيل من معاقبة وجيب أعلى، كحد اخلامسة ىلإ الثالثة الرنَّة يف اهلاتف
 للموظف للموظف، وميكن السليب األداء على املؤثرة العوامل أهم من يعد والتأخر الغياب أن حبيث :االنضباط -2

ته، معرفة أهم من وظيفته جعل خالل من االنضباط درجات أعلى إىل الوصول  الزمنية واخلطة واجباته أولو
 .غيابه حالة يف املعنية وٕاعالم اجلهات الكافية، حةراال لنفسه إعطاء الوقت، ضبط إلجنازها،

 أهداف املنظمة حتقيق أكثر، وفعالية بكفاءة املهام اجناز العمل فرق تضمن حبيث :عمل العمل ضمن فريق -3
 العمل، فريق احرتام أعضاء املوظف على لذلك جديدة، ومهارات ملعارف كسبه خالل من املوظف وأهداف
حنو  التوجه للتعلم، لآلخرين جمال وٕاعطاء التعلم فرص فتح التضحية، روح الفريق، عمل ضمن بفعالية االلتزام

لسلوكيات املنظمة، أهداف وحتقيق املستهلك  يف والثقة العمل، فريق أعضاء مع عالقته يف اإلجيابية التحلي 
 .اآلخرين

 للجهات لزمالئه املوظفني، واحرتامه للوظيفة، للمنظمة، التزامه عن واضحة صورة يعطي املوظف مظهرف :املظهر -4
 .وللمستهلكني العليا،

 .نفسه يف ثقته تعكس إجيابية مواقف للموظف تكون أن فيجب :املواقف -5
 السالمة، إجراءات العمل، احرتام إجراءات خالل من إنتاجيته حتسني من للموظف ميكن حيث :اإلنتاجية -6

 .املنظمة موارد استخدام وطرق
 .املنظمة مهامه يف أداء خالل من مهاراته وتطوير وقته إدارة املوظف على جيب إذ :التنظيمية املهارات -7
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 كتابيا،  كان االتصال سواء اآلخرين مع الفعال االتصال على عالية تراقد ميلك أن املوظف فعلى :االتصال -8
 .الفظي  غري أو لفظياً 

 يف منه أقل أو هم أعلى ملن احرتامه سياسات املوظف يدرك مل إذا اآلخرين مع عمل أي أداء ميكن فال :االحرتام -9
 .الوظيفي املستوى

 عليه والثبات احلق بقول وتكون تردد، دون وجسارة بقوة ما شيء بفعل اإلقدام على القدرة وهي :الشجاعة -10
 وهذا املنكر عن وينهى ملعروف مر واملبادئ اخللق صاحب الشجاع واملوظف الصعب، املواقف يف القلب وقوة

 .حميطه يف الفضيلة شيوع إىل يؤدي بدوره
 يبعث خلق وهو احلنيف رعللشَّ  وانصياعاً  للكمال طلباً  الصغائر عن واالبتعاد النقائص عن الرتفع وهو :احلياء -11

 احلياء  ويتحقق وسلم عليه هللا صلىالرسول دمحم   قال كما خبري اال يت ال واحلياء قبيح، هو ما كل ترك على
 .النفس من حياء الناس، من حياء هللا، من حياء ثالث ومصدره اخلرية، والزمالة الصاحلة والبيئة والرتبية إلميان

 مهمااحرت  على ومحلها م واالستخفاف الناس على عالرتفُّ  عن ومنعها خلضوع النفس جتمل وهو :التواضع -12
م، اختلفت مهما  "رفعه  تواضع من" وسلم عليه هللا صلى دمحم  النيب لقد قاو . عظيمة فضيلة والتواضع درجا

 يعاملوه أن حيب كما ويعاملهم املناسبات يف ويشاركهم وجيالسهم املوظفني زمالئه حاجات يتفقد املتواضع فاملسئول
م، كان لو ال ويفسح معه والعاملني املسئول بني الواحد الفريق روح ويشيع اآلخرين مااحرت  يكسب وهذا مكا  ا

 .العمل مصلحه فيه فيما النصح لتقدمي املوظفني بني لالنفتاح
 ما على النفس حبس نه ويعرف. ونكباته الدهر لنوائب اجلزع وعدم احلياة مكاره النفس حتمل هو: الصرب -13

 .تكره
 اهلدف وهذا معني، هدف حتقيق على العمل أجل من إال العامة وظيفته يف املوظف يوجد مل: العمل تقانإ -14

 بصورة املهام هذه إجناز يتم أن جيب األمسى للهدف وصوالً  معينة، مهام مبجموعة القيام خالل من حتقيقه يتم
 الواجبات تكديس إىل يؤدي األعمال خري ألن:اإلجناز يف السرعة :اإلتقان مسات أوىلومن  .ومتقنة دقيقة
 جلميع مشتمالً  وافياً  األداء يكون حبيث: األداء يف الدقة .ممكنة هيئة أية على منها التخلص حماولة مث ومن

 .اإلنفاق يف شدالرُّ  .األداء يف لفاعليته حتقيقاً  وذلك لألداء، الفنية الشروط
 على يرتتب فإنه تعاقدية، عالقة هي والدولة العام املوظف بني العالقة طبيعةمبا أن  :لالعم يف اإلخالص -15

ت قصى إليه املوكل العمل يؤدي أن العام املوظف  يكون أن جيب كما العقد، هلذا وفاءً  لديه املتوفرة اإلمكا
 التأخري يتفادى وأن بسرعة املعامالت إجناز املوظف على جيب ولذلك .الفنية الشروط جلميع مستوفياً  األداء هذا
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 اجلهد ويبذل وظيفته ملهام ديته أثناء الشخصية أهوائه من يتجرد أن كذلك وعليه جعنيراامل مبصاحل يضر الذي
 .ا يعمل اليت املنظمة يف وظيفته أهداف حتقيق سبيل يف املمكنة والتضحية الالزم

 العمل مواعيد مااحرت  فإن لذا ؛العمل جلهة ملك إمنا للموظف ملكاً  ليس العمل وقت إن :الوقت تقدير -16
ا اليت ةالرمسيَّ   الواجبات هذه لتأدية املوظف خيصصها أن جيب واليت الوظيفة واجبات أهم من تعترب اللوائح حدد
 إخالالً  يعترب التأخر أو رمسي إذن بدون التغيب أن كما ف،راواالنص احلضور حيث من املواعيد ذه يتقيد وأن

 رراأض الرمسي الدوام وقات املوظف مزاالت عدم على ويرتتب النظامية، املسائلة وتقتضي الوظيفية لواجبات
 .خريناآل دوار واإلخالل املنظمة مبصاحل رراواإلض العمل إنتاجية تدين :مثل عديدة

 فهمها وسهولة التشريعات ووضوح والنزاهة واملصداقية ودقتها املعلومات وكشف فصاحاإل وتعين :الشفافية -17
 .العليا السلطة من أكيدة رغبة بوجود إال جمتمع أي يف الشفافية إرساء إىل سبيل وال .لغتها ووضوح وموضوعيتها

 .الشفافيةتعتمد  و
 القائد يكون حبيث فيهم، والتأثري م الصالت وتوثيق خريناآل الجتذاب وسيلة خري وهي :احلسنة القدوة -18

 على واللوائح القوانني تنفيذ يف اقالسبَّ  اإلداري القائد يكون أن وجيب املوظف، ا تذيحيَ  اليت دوةوالقُ  ثلمَ ـال
 .املوظفني مجيع به يقتدي حىت نفسه

 لوازمه على احلصول وال منفرداً  احلياة عباء القيام ميكنه ال ؛بطبعه اجتماعياً  اإلنسان هللا خلق :التعاون -19
على  تعتمد جيدة عمل عالقات ويكون التعاون يف املنظمة من خالل بناء .غريه مشاركته من له بد ال بل وحده

 .العمل اجلماعي ملشكالت واحلل األدوار كاملت
تمع اجلماعة مصلحة تفضيلوهو  :اإليثار -20  ملاالع يقدم نأ اإليثار ومقتضى. الفردية املصلحة على وا

 الطارئة، واحلاالت األزمات أوقات يف ذلك األمر يتطلب عندما الشخصية مصلحته على املنظمة مصلحة
 يفزات واإلجا والعالوات زاامل طلب يف محهمزاي وال العمل يف زمالءه رؤثِ يُ  أن العامل على جيب وكذلك
 داخل العام األداء جممل على بدوره ذلك وينعكس احلقد وجيلب الصدور يوغر مما ذلك ألن املفضلة األوقات
 .املنظمة
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  العمل أخالقيات يف املؤثرة العوامل: اً خامس
ثتتشكل أخالقيات العم جموعة من العوامل جمتمعة واليت ميكن حصرها مب هر ل وتتبلور لدى الفرد من خالل 

  :فيمايلي
 : االجتماعية البيئة -1

تمع والعمل، واحلي، املنزل، بني جتمع اليت البيئة ا االجتماعية البيئة تعريف ميكن  وما الفرد، فيه يعيش الذي وا
 يف كبرية مسامهة تساهم واليت وسياسية، واجتماعية، اقتصادية، وأحوال ومعتقدات، وعادات، تقاليد، من يسودها
 اليت النمو حلرام بتطور وتتطور السلوكية واملمارسات االجتاهات هذه تنمو إذ اجتاهاته، وتكوين الفرد سلوك تشكيل

  .البيئة يف عايشهيُ  ما واقع من الفرد، ا مير
 وتطوير تنمية خالل من االجتماعية، التنشئة عملية يف وفاعل مباشر بشكل تساهم االجتماعية البيئة أن جند وهلذا

 وكذلك وبنفسه، لغريه معرفة وتكسبه واألشياء، للناس اراكً إد أكثر يكون أن على الفرد وتساعد اإلنساين، السلوك
 .الوالدين جتاه مااالحرت  ومشاعر والعاطفة، كاخلوف، األحاسيس من الكثري لديه تنمي

ة إن  أن فنجد وعليه اإلداري، املوظف سلوك على االجتماعية البيئة ثري مدى خالهلا من تبني أمثلة والواسطة احملا
 وقبل أوال ويُليب خيدم ن املوظفني، مع التعامل عند االعتبار يف يضع اخلصوص، وجه على العربية املنطقة يف املوظف

اإلداري  السلوك ذاـه وظفــامل يسلك اذاـفلم نًيا، داقةـــوالص أوال بةراالق لةــبص إليه ميتُّ  من احلــمص شيء كل
 ويتعلم املوظف، إليه ينتمي الذي االجتماعي التنظيم بؤرة هي العشرية أو األسرة أن إىل يعود السبب إن الالأخالقي؟

 أن يف ريب وال العشرية، أو لألسرة هو بل العامة للمصلحة ليس األول املقام يف الوالء ن االنتماء هذا خالله من
  .اآلخرين مع تعامله عند املوظف سلوك طريق عن اإلداري اجلهاز إىل تنتقل األسرية العصبية تلك

 :االقتصادية البيئة -2
تمع يف االقتصادية األوضاع تلعب  مقابل املعيشة مستوى وارتفاع وفقر، غىن، من )املوظف(العامل فيه يعيش الذي ا
ا كما .ياتوسلوكواجتاهات  مبادئ من أخالقيات العمل تكوين يف دورًا كبريًا واألجور الرواتب مستوى تدين  أ

تمع داخل متعددة اقتصاديةٍ  طبقاتٍ  نشوء إىل تؤدي واليت قد ينشأ بينها صراع يؤدي إىل ظهور سلوكيات  ،الواحد ا
 .منحرفة

تمع دراف تدفع الصعبة، االقتصادية الظروفف  كان فإذا اخللقية املعايري عن بعيًدة السلوك من أمناطٍ  إىل غالًبا ا
 منه تتوقع أن السهل من فإنه أسرته؛ دراأف مع مةرابك العيش وميكنه مريح، اقتصادي وضع يف يعيش الشخص

 أسرته جتاه املتعددة ماتهزالت الوفاء من ميكنه ال االقتصادي وضعه كان إذا أما أكيداً، ًمازاوالت رفيعة أخالقياتٍ 
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 تتضاعف قد االقتصادي البعد أمهية ولعل الوظيفة، واستغالل واالرتشاء، والغش، ف،رااالحن منه فيتوقع وجمتمعه،
ت، من الكثري يوم كل يف التكنولوجيا تطرح إذ احلاضر، الوقت يف كبري بشكل  االستهالكية النزعة واليت تزيد املغر

 .الناس بني
 :السياسية البيئة -3
 ويقصد سلوكه، وأمناط اجتاهاته تكوين يف مهًما اً ر دو  تلعب ظلها، يف املوظف يعيش اليت السياسية البيئة أن شك ال

تمع، يعيشه الذي السياسي املناخ السياسية، لبيئة  ومنط التعبري حبرية درااألف متتع ومدى السياسي، النظام كشكل ا
ؤثر ي سوف فإنه ،رأيال ماواحرت  واحلوار، واملشاركة، لتعددية، يؤمن مثال السياسي النظام كان فإذا .السائد احلكم
 ً مراد األف قيم يف إجيا  فإن البالية؛ القيم ويشجع النهب، عن عيتورَّ  ال فاسًدا دكتاتورً  النظام كان وٕاذا املهنية، وقناعا
  .مؤسسة كل يف درااألف توجهات يف اسلبيسيكون  ثريه

 طية،راوالدميق والشفافية، حلرية، اإلميان عليه يتعني له، غاية العام الصاحل من يتخذ الذي السياسي فالنظام
لتايل  واملساءلة،  واإلدارية، القضائية، الرقابة إىل يفتقر الذي السياسي النظام أما ،العمل أخالق ازدهار إىل يؤديو
 دراأف ومستوى عامة راداألف مستوى على قيخالأالال السلوك تغذية إىل فيؤدي والظلم؛ االستبداد حنو ومييل والشعبية،

 .خاصة املهنة
 حبيثمن  للموظف، اإلداري السلوك أمناط على )شعبيةال سياسية،ال تشريعية،ال دارية،اإل( وكما تؤثر فعالية الرقابة 

ا  وضعف الرقابة، غياب فإن لذا .الالأخالقي اإلداري السلوك تعاقب أو وتردع األخالقي، اإلداري السلوك حتفِّز أ
 وتزيد العاملني سلوك يف فرااالحن تسهِّل كلها احلساب، ملعايري الدولة وافتقار السياسيني، وفساد القضائي، اجلهاز
وخيتفي الوالء للمؤسسة اليت يعمل  األخالقي الفساد فيستشري العقاب؛ من التخلص عملية وتسهِّل للقوانني، اخلرق

ً  العام املوظف يُبدي قد والشعبية، واإلدارية التشريعية الرقابة غياب ظل ويفكما أنه .فيها الفرد  إدارً  سلوًكا أحيا
 إىل ذلك يف السبب ويعود العامة، املصلحة حساب على التنفيذية السلطة رغبات وٕاشباع إرضاء إىل يهدف تنظيمًيا
  .والرتقية والطرد، التعيني، حق ميلكون الذين هؤالء من العام املوظف ختّوف

 :ةالديني البيئة -4
 السياسية الرقابة من يتهرب أن ميكن عاملفال الفرد؛ يف الذاتية الرقابة لقخت إذ ؛عملال أخالقيات تؤثر البيئة الدينية يف

 املبادئ اجلانب الديين ملويش وتعاىل سبحانه هللا رقابة من يتهرب أن يستطيع ال لكنه القانونية أو االجتماعية أو
تمع اإلنسان سعادة حتقق اليت االت، كل يف وا م وتنظيم الناس، هلداية الصاحلة العامة القواعد وعلى ا  يف حيا
 لتنظيم أنفسهم، البشر وضعها اليت والنواهي األوامر وهي الوضعية، القوانني على أيًضا ويشتمل ومكان، زمان كل
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م م وحتديد الناس، حقوق على حملافظة حيا  والقوانني التشريعات تَعد لذلك بينهم، واملساواة العدالة لنشر واجبا
 عنه، املنبثقة كافة والقوانني الدولة دستور لتشريعات ويُقصد األخالقية، املصادر من اً ر مصد ا املعمول واألنظمة

 حيث من كثرية، أخالقياتٍ  على حتتوي اليت املختلفة أنواعها على األخرى والتعليمات واللوائح املدنية، اخلدمة ونظام
 وعدم اخلاصة، املصلحة على العامة املصلحة وتقدمي احملسوبية، عن واالبتعاد م،اواالحرت  به والتقيد لوقت، االنضباط

  .الرشوة قبول وعدم العمل، رراأس إفشاء
 :ةالتنظيمي ةاإلداري بيئةال 5-

 حتدد وُمثل وتقاليد وقيم وأنظمة، ولوائح، قوانني من فيها ما بكل الفرد فيها يعمل اليت التنظيمية البيئة ويتمثل يف
 اإلدارة مبادئ فيه تطبق الذي عمله وأسلوب زامهوالت الفرد قيم يف يؤثر ومما مسارهم، وتوجه فيها، العاملني سلوك
 أيًضاهنا   ندرك أن جيبو  .والعقاب الرقابة وأشكال واملكافأة، حةااالسرت  ونظم العمل، تقسيم وأمناط التنظيم، داخل

 يف تستمد املؤسسة يف املطبَّقة والقوانني فاللوائح العامة، االجتماعية والبيئة التنظيمية البيئة بني صًباخِ  تفاعال هناك أن
 ممثِّلة عينة وهي املؤسسة، يف السائد والسلوك القيم وأمناط البالد، يف النافذة لقوانني األقل على تتأثر أو العادة،
تمع يف الشائعة والسلوك القيم ألمناط   .ا

ته، ءاتهراوٕاج العمل، أساليب حتدد اليت النموذجية اإلدارية البيئة وجتدر اإلشارة أن  كفؤة إدارية قيادة وتوفِّر ومستو
ت، مجيع على  احلقوق تضمن كما املباشر، واحلوار واملساواة، والعدالة، طية،رالدميق تؤمن وأن البد املستو

ا  .وأمانة وسرعة بدقة، وأدائها لواجبات، مزاااللت على وتشجع ألصحا
 هلا ملوظف احمليطة البيئة أنلنا  يتضحبعد اإلشارة إىل العوامل اليت تؤثر يف أخالقيات العمل وتساهم يف تشكلها، 

 نشأ إذا فمثال والتنشئة، الرتبية عن هيك العامة الوظيفة ويف عمله داخل وأخالقياته سلوكه على األكرب التأثري
 أخالقيات عن وبعيداً  مسئولية دىنأ دون املنظمة داخل والعمل التسيب املوظف لدى يولد متسيبة بيئة يف املوظف

 .متاماً  صحيح والعكس املنظمة، داخل املهنة
 


