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 واليات القضاء عليه  وأسبابهالفساد االداري مفهومه  

 مستخلص:

كثيرا ما يؤدي الفساد إلى ضياع الموارد العامة أو الخاصة بسب  جرائم التحايل  

واستغالل المناصب والنفوذ، وتكثر مظاهر الفساد اإلداري في عدة واختراق  القوانين 

قطاعات وبمختلف المؤسسات. فموضوع الفساد اإلداري نال اهتماما متزايدا عالميا 

في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك باعتباره ظاهرة مدمرة لعملية 

قب القدر الهائل من الفضائح التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وع

والتجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد اإلداري خاصة جرائم االختالس والرشوة 

واستغالل النفوذ التي تشهدها الشركات على مستوى العالم، لذلك أصبحت أخالقيات 

األعمال جزءا رئيسيا من صناعة النمو في الشركات وحاجة المجتمعات إلى وجود 

أخالقيات عمل أكثر رقيا ،حيث يعكس النمو بأهمية أخالقيات األعمال تحوال معايير و

حاسما في الرأي العام بشأن المسؤولية األخالقية للشركات، وقد أدى فهم قيمة 

األخالقيات بالنسبة للعمل إلى عدة مظاهر من بينها انتشار قواعد األخالق ومدونات 

وتعيين مسئولين إداريين يهتمون بمراعاة رسمية للوقوف على المتطلبات األخالقية، 

الجوانب األخالقية من أجل تحفيز المديرين والعمال على التصرف وفقا لما تقتضيه 

المعايير األخالقية. وعلى الرغم مما تقدم فإن هناك تباين بين ما يكتب وما يجري 

ب أن تطبيقه حيث غالبا ما يحدث تعارض بين العمل والجوانب األخالقية، وال ري

هناك أفراد أكثر وعيا ويحرصون على مزاولة أنشطتهم وفقا للمعايير األخالقية 

باعتبار أن ذلك قناعة ذاتية وخيارا استراتيجي، بينما يتخذ بعض األفراد القواعد 

األخالقية كستار التخاذ قراراتهم االنتهازية وخاصة في المواقف التي ال يستطيع فيها 

  السلوك األخالقي والسلوك االنتهازي.عامة الناس التفرقة بين 

Abstract: 

 Corruption often leads to the loss of public or private 

resources due to crimes of fraud, breach of laws and abuse of 

positions and influence, and manifestations of administrative 

corruption abound in several sectors and in various institutions. 

The issue of administrative corruption has received increasing 

global attention in both developed and developing countries 

alike, as it is a devastating phenomenon for the process of 

economic, social and political development. And following the 

huge amount of scandals and abuses and the widening circle of 

crimes and administrative corruption, especially the crimes of 
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embezzlement, bribery and the abuse of influence that 

companies are witnessing in the world, And following the huge 

amount of scandals and abuses and the widening circle of crimes 

and administrative corruption, especially the crimes of 

embezzlement, bribery and abuse of influence that companies 

are witnessing in the world, so business ethics has become a 

major part of the growth industry in companies and the need for 

societies to have more high standards and work ethics, where 

growth reflects the importance of ethics Business has a decisive 

shift in public opinion regarding corporate moral responsibility. 

Understanding the value of ethics in relation to work has led to 

several manifestations, including the spread of ethics rules and 

official codes to determine ethical requirements, and the 

appointment of administrative officials concerned with observing 

the ethical aspects in order to motivate managers and workers to 

act according to what is required ethical standards. 

 مفهـوم الفسـاد اإلداري:  المبحث األول

لم يكن عالم التحليل النفسي فرويد مخطئا عندما قال )ان اى حضارة تولد فى ذاتها 

قد  خمائر اندثارها ( ، واذا ربطنا ذلك بالعرب فيمكن القول ان المجتمع العربى

اصيب بافة الفساد االدارى كباقى المجتمعات بالعالم باعتبارها ظاهرة عالمية 

واقليمية، اذ اصبحت هذه االفة فى البالد العربية من ضمن الخمائر التى قد تؤثر على 

تطوره وتقدمه ، وال زال الفساد االدارى يفتك بالمجتمع العربى ، وبثرواته ، وامواله، 

البنية االجتماعية ونسق القيم فى المجتمع العربى . فإن الفساد  فضال عن تاثيراته على

ظاهرة متعددة ومتشابكة األسباب واألبعاد، كما أنه ظاهرة مستمرة وذات امتدادات 

محلية، وطنية ودولية، ولقد تكونت لدى األفراد ثقافة خاصة وهي ثقافة الفساد 

س والقيم األخالقية هي اإلداري التي انتشرت داخل المجتمع وأصبحت هي األسا

 االستثناء.  

 المبحث األول: مفهـوم الفسـاد اإلداري

 إن الفساد ظاهرة متعدددة ومتشدابكة األسدباب واألبعداد، كمدا أنده ظداهرة مسدتمرة وذات

 دى األفددراد ثقافددة خاصددة وهددي ثقافددةامتدددادات محليددة، وطنيددة ودوليددة، ولقددد تكونددت لدد

مجتمدع وأصدبحت هدي األسداس والقديم األخالقيدة اإلداري التي انتشدرت داخدل ال الفساد

 هياالستثناء.

 المطلب األول: تعريف الفساد اإلداري
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 تعددددت التعدداريف التددي أطلقددت لتوضدديح مفهددوم الفسدداد اإلداري وقددد يرجددع سددبب ذلددك

 إلى اختالف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد اإلداري.

 يأوال: تعريف الفساد من المنظور اللغو

 فسددد وهددو أصددل يدددل خددرو  الشدديء عددن االعتدددال قلدديال كددان الخددرو  عندده أو كثيددرا

يقددال فسددد الشدديء، يفسددده، فسددادا، وهددو فاسددد أيو بطددل واضددمحل، والفسدداد نقدديض 

الصالحوالمفسددددة ضدددد المصدددلحة فالفسدددادو التلدددف والعطدددب واالضدددطراب، والخلدددل 

ت القرآنيددة وعلددى سددبيل (ولقددد ورد مصددطلح الفسدداد فددي الكثيددر مددن اآليددا1والضددرر. )

دددددر   الدددددروم اآليدددددة   دددددرس الفسسدددددادر ف دددددي البسدددددر  والبسح   ]41المثالفيقولددددده تعدددددالىو ل ظسهس

دددددادس    دددددا ال فسسس وا ف يهس ثسرر سك  دددددب الد  . فسدددددأ ا ف دددددي ال  ينس طسغسدددددو   ]12- 11الفجدددددر اآليدددددة[ل الَّدددددذ 

 ثانيا: تعريف الفساد من المنظور االصطالحي اإلداري والقانوني
 نهو "سدوء اسدتخدام المنصدب أو السدلطة ألغدراض شخصدية ويكدون ذلدكيعرف على أ

( وتددم تعريفدده أيضدداو "بأندده سددوء 2بددابتزاز المتعدداملين أو الحصددول علددى رشددوة " )

 (3السلطة العامة من اجل مكسب خاص" ) استخدام

 إلدددى2000وبالنسدددبة التفاقيدددة األمدددم المتحددددة لمكافحدددة الجريمدددة عبدددر الوطنيدددة لسدددنة 

 منهددا.08أن معندداه جدداء مرادفددا للرشددوة تمامددا، وذلددك بموجددب المددادة الفسدداد، غيددر 

 فقد عرفدت الفسداد بأنده "و2003أما مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب، أو إسداءة اسدتغالل لموقدع أو سدلطة بمدا فدي 

للحصدول علدى مزيدة يوعدد بهدا أو تعدرض أو  أفعاال إلغفال توقعا لمزيدة أو سدعيا ذلك

بشكل مباشر أو غيدر مباشدر أو إثدر قبدول مزيدة ممنوحدة بشدكل مباشدر أو غيدر  تطلب

 (1مباشر، سواءللشخص ذاته أو لصالح شخص آخر" )

 المطلب الثاني: الفساد اإلداري من منظور تاريخي
 ال تخضدددع إلدددىإن البددددايات األولدددى للفسددداد اإلداري تدددرى فيددده ممارسدددات سدددلوكية 

 ضددوابأ أو معددايير معينددة، خاصددة المعددايير التنظيميددة والبيروقراطيددة فددي إطددار عمددل

المؤسسددات، وهددي بهددذا المعنددى تعتبددر الفسدداد مرادفددا لالنحددراف، فددال يقتصددر انتشددار 

علدى مجتمعدات فدي فتدرات زمنيدة معيندة، فالفسداد ظداهرة إنسدانية وزمنيدة مددع  الفسداد

                                           
(1)

اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية" دراسة مقارنة بالقانون اإلداري ،" محمود محمد معابرة، الفساد  

 7ص2011دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،
(2)

 8ص 4بعلوجبلعيد، معوقات االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد ،  
(3)

 2ص 2010،أحمد محمود نهار أبو سيلم، مكافحة الفساد،دار الفكر، عمان،   
(1)

حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة مقدمة  

لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، )غير منشورة(، جامعة محمد 

 2ص 2013/2012خيضر، ،



 2021( يوليو  19العدد )    - اخلامساجمللد                      اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

275 
3 

اله مددن مجتمددع إلددى آخددر، ومددن زمددن إلددى آخددر سددببه انتشدداره واسددتفح اخددتالف سددعة

والمعطيات التي يمر بها المجتمع ففي المجتمع اليوناني القدديم الدذي  الرئيسي الظروف

الرشوة باإلعدام طبقا لدبعض التشدريعات والتدي انتقددها سدقراط بقولده  كان يعاقب على

ة والسياسدية، وقدد على ارتشائه بالترقي في المناصدب العسدكري إن المرتشي كان يجره

عددن تفشددي ابتددزاز األمددوال فددي 1603- 1558إلزبيددت  تغاضددت فددي إنجلتددرا الملكددة

زيدادة الرواتدب، وصدور الفسداد أن أمدين صدندوق  الوظائف الرسمية كعذرها عن عددم

سنويا عالوة على راتبده، حيدث يحدافأ بأسدماء  جنيه16000الحرب كان يحصل على 

مخصصدداتهم فددي جيبدده ويبيددع المالبددس  ضددعالجنددود المددوتى فددي قددوائم الجددي  و ي

 المخصصددددددددددة لهددددددددددم. وعددددددددددم الفسدددددددددداد فددددددددددي الدددددددددددوائر الحكوميددددددددددة فددددددددددي

 ايطاليا في عصر النهضة وكانت سمعة المحاكم سيئة لكثدرة مدا فيهدا مدن صدور للفسداد

اإلداري والرشوة. وكان لدويس الربدع عشدر ملدك فرنسدا يعتقدد أن كدل إنسدان فدي رأيده 

شدار الفسداد فدي عهدده، وألن الشدركات األوروبيدة يسدمح قابال للرشوة مما يدل على انت

بدفع الرشاوى والحصول على الصفقات األجنبيدة وخصدمها مدن الضدرائب  لها القانون

فقددد أدى ذلددك إلددى تضددرر الشددركات األمريكيددة، فالقددانون األمريكددي  المسددتحقة عليهددا

ار ظداهرة ( ومدع تطدور وانتشد1جريمدة يعاقدب عليهدا القدانون. ) يعتبدر دفدع الرشداوى

الددر ى النظريددة والفكريددة لهددذا المفهددوم وظهددرت مددداخل  الفسدداد اإلداري فقددد تباينددت

 (1يليو ) عديدة لتحديده يمكن إجمالها فيما

 في إطار هذا المدخل يعتبر الفساد ظاهرة قيمية وسلوكية تتجسدد المدخل األخالقي:( 1

 منهدددا ومعالجتهدددابحددداالت سدددلبية وممارسدددات ضدددارة وهدامدددة يتطلدددب األمدددر الوقايدددة 

 ومكافحتها بشتى الطرق واألساليب.

 يطلق البعض عليه اسم المددخل العملدي والتبريدري، ووفدق هدذا المدخل الوظيفي:( 2 

 المددددخل فدددإن الفسددداد اإلداري ال يفتدددرض بالضدددرورة أن يكدددون انحرافدددا عدددن النظدددام

 وقوانينددهالقيمددي السددائد بددل هددو انحددراف عددن قواعددد العمددل وإجراءاتدده واشددتراطاته 

 وتشددريعاته، ويددأتي هددذا االنحددراف نتيجددة أسددباب عديدددة ليشددكل خرقددا لهددذه القددوانين

 المعتمدة في النظام اإلداري.

 ضدمن هددذا المددخل فدإن الفسدداد اإلداري يمكدن أن يشدكل ظدداهرة المددخل الثقدا:ي:( 3 

 منظمدامتعددة األبعاد واألسباب والنتدائج، ولكونهدا ظداهرة فإنهدا يمكدن أن تأخدذ طابعدا 

                                           
(1)

نموذجا، ندوات ومؤتمرات انعقدت في اليمن، سعيد عبد المؤمن أنعم، الفساد اإلداري والماليو الحالة اليمنية  

 15، 2004، ص 282العدد 
(1)

ص 2010طاهر الغالبي وصالح العامري، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، دار وائل، عمان،  ، 

35 
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 لدده القدددرة علددى االسددتمرار والبقدداء، بحيددث يخلددق مجموعددة كبيددرة مددن الددنظم الفرعيددة

 الفاسدة سواء في حق المعايير القيمية أو الوظيفية.

 يرتبأ مفهوم الفساد بمنظدور حضداري بكدل مكوناتده السياسدية ( المدخل الحضاري:4

 لفسدداد اإلداري ظدداهرةوالثقافيددة والقيميددة واالجتماعيددة والسددلوكية، حيددث يفتددرض أن ا

 مركبددددة تتكددددرس مددددن خددددالل التخلددددف بشددددكل واسددددع ومجمددددل الممارسددددات الفرديددددة

 والجماعية تؤدي إلى خيارا يشوبها كثير من النقص.

 المطلب الثالث: أسباب ظهور الفساد اإلداري

ويعنددي الفجددوة الموجددودة بددين القدديم الحضددرية السددائدة فدددي  األسددباب الحضددرية: (1

 واعد العمل الرسمية.وبين قيم وق المجتمع

 وتعني وجود هياكل قديمة لألجهزة اإلدارية لدم تتغيدر علدى الدرغم أسباب هيكلية: (2

 من التطور والتغيير في قيم وطموحات األفراد.

 إن الفسدداد اإلداري يحدددث نتيجددة النهيددار النظددام القيمددي للفددرد أو أسددباب قيميددة: (3

 الجماعة.

 تنشدددأ نتيجدددة للتدددأثيرات البيئيدددةوهدددي جميدددع األسدددباب التدددي  أسدددباب ااتماعيدددة: (4

 واالجتماعية.

 ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقاللها. (5

 غياب قواعد العمل واإلجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات (6

 العمل، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد اإلداري.

عدم مراعاة السياسات االقتصادية.  (7
(1)

 

صادية.األزمات االقت (8
(2)

   

 تدني مهنية األجهزة الرقابية العامة والخاصة في الدولة والمجتمع. (9

التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية المفاجئة وغير المدروسة . (10
(3)

 

 انتشار الفقر والجهل وضعف الوازع الثقافي والديني لدى أفراد المجتمع. (11

                                           
(1)

أحمد محمود حبيب اليوني، أخالقيات األعمال وأثرها في تقليل الفساد اإلداري، المعهد  

 (12مادية، )بدون سنة ، صالتقني، الع
(2)

 .12أحمد محمود حبيب اليوني، نفس المرجع، ص  
 

(3)
فيصل محمود الشواورة، قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية  

 منه في شركات

العدد 25المساهمة العامة األردنية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوني، المجلد ، 

 131ص .2009الثاني، ،
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 وهو السبب الرئيسي للفساد اإلداري وكذا المدالي باعتبدار أن الفساد األخالقي:  (12

 القددديم والمبدددادال واألخدددالق الحميددددة كاألماندددة وهدددي الفاصدددل بدددين العمدددل المشدددروع

والفساد.
(4)

 

 المبحث الثاني: أساسيـات حـول الفسـاد اإلداري

 ة الفسدادلقد قررت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فدي مادتهدا األولدى علدى مكافحد

بكافة أنواعه، ذلدك أن هدذه االتفاقيدة لدم تحددد صدورة بعينهدا لكدي تختصدها بالمحاربدة، 

ورد اصطالح الفساد عاما دون أية تخصديص ممدا يؤكدد علدى شدموله بالمكافحدة  وإنما

 الفساد. لكافة أنواع

 المطلب األول : أنواع الفسـاد اإلداري
 لتددي ينظددر منهددا إليدده، ويمكددن اإلشددارة إلددىتتعدددد أنددواع الفسدداد اإلداري تبعددا للزاويددة ا

 البعض من تصنيفات الفساد اإلداري على وفق اآلتيو

   الفساد  اإلداري المنظم وغير المنظم: (1
فرديدة مهمدا كثدرت أو قلدت فقدد يمارسده  تمثل حالة الفساد اإلداري غير المنظم مواقف

ائية وغيدر منهجيدة بأسلوب عشوائي وبطريقة بد هذا الفساد في إطار منظمات األعمال

فعادة ما يرقى إلى جرائم منظمة كبيرة ازدادت بفعدل  يسهل اكتشافها. أما الفساد المنظم

واالجتماعيدة وتمدارس مدن قبدل منظمدات وجماعدات تحداول  تعقد الظواهر االقتصادية

 بشتى الطرق واألساليب. أن تخفي جرائمها وفسادها

 اطي:ساد القمة، :ساد المؤسسي، الفساد البيروقر (2
 فساد القمة والجهات الرئاسية والشرعية فدي الدولدة مدا وعدادة مدا ينتشدر هدذا الدنمأ  -أ

 من الفساد فدي األنظمدة الديكتاتوريدة التدي يغلدب عليهدا الدنمأ الفدردي للحكدم أو سياسدة

 الحزب الواحد دون معارضة.

 الفسدداد المؤسسددي إذا كانددت مؤسسددات الدولددة أو الشددركات الخاصددة هشددة وغيددر  -ب

 ؤطر بسدددلوكيات أخالقيددة جيددددة ومسددئولة فيهدددا يمكددن أن يمارسدددوا مختلددف أشدددكالمدد

 الفساد من نهب وسلب وتشير تجدارب بعدض الددول إلدى أن جهداز الدولدة نفسده أصدبح

 مؤسسة للفساد.

الفساد البيروقراطي هذا النمأ يمكن أن يكون محددا أو يمارس على نطاق واسع  - 

والنمأ السياسي الديكتاتوري.ففي ظل انتشار ثقافة الفساد 
(1)

 

                                           
(4)

جامعة دمشق،  16زياد عربية، الفســـاد، مجلة دراسات إستراتيجية، العدد  ، 

 . 2ص2005،
(1)

-16ص  1999سرور فتحي، العولمة والجريمة المنظمة، األهرام االقتصادية، القاهرة، ، 

18 
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 الفساد الصغير والفساد الكبير:  (3
 تمثل حالة الفساد الكبير الظاهرة األكثر خطورة

 حيث يقوم السياسيون وكبار المسئولين بتخصيص الموارد العامة لالستخدامات

 الخاصة وتنتشر مظاهر اختالس أموال الدولة ورشاوى الصفقات الكبيرة، أما الفساد

 ر فإنه يمثل حاالت الفساد والتي تمارس من قبل الموظفين كرشاوى.الصغي

  الفساد الجزئي والفساد الشامل: (4
 الفساد الجزئي هو ممارسة محدودة قد تكون

 صغيرة أو كبيرة في قطاعات أ، منظمات بذاتها، أما الفساد الشامل فهو ممارسات

 حيث أنه يرتبأ واسعة النطاق وعلى مستوى أغلب أو كل الدوائر والمؤسسات

 بشيوع ثقافة الفساد في الدولة بأكملها.

  الفساد حسب الطبيعة: (5
 في نطاق هذا المدخل يمكن أن يصنف الفساد إلى العديد من

 األصناف كالفساد السياسي والقانوني والثقافي والقيمي والحضاري واالقتصادي

 ومخالفة القوانين، واإلداري وغيرها. وكذلك الفساد الوظيفي الذي يمثل بالمحسوبية

 وكذلك الفساد االجتماعي الذي يظهر من خالل انعدام الوالء واإلخالص والتفاني

في العمل وعدم احترام حقوق اآلخرين وعدم المباالة وغيرها.
(1) 

 

 الفساد األخالقي: (6
 والمتمثدددددددددل فدددددددددي مجمدددددددددل االنحرافدددددددددات األخالقيدددددددددة والسدددددددددلوكية المتعلقدددددددددة

 ومثددال ذلددك القيددام بأعمددال مخلددة بالحيدداء فدديبسددلوك الموظددف الشخصددي وتصددرفاته. 

 أمدداكن العمددل أو الجمددع بددين الوظيفددة وأعمددال أخددرى دون إذن اإلدارة، أو اسددتغالل

 السلطة لتحقيق مدررب شخصدية علدى حسداب المصدلحة العامدة أو ممارسدة المحسدوبية

 بصددددورتها االجتماعيددددة )المحابدددداة الشخصددددي( دون النظددددر إلددددى اعتبددددارات الكفدددداءة

 رة.والجدا

  الفساد اإلداري: (7
 وهدددددددو مدددددددا يتعلدددددددق بمظددددددداهر الفسددددددداد واالنحرافدددددددات اإلداريدددددددة والوظيفيدددددددة أو

 التنظيميددة وتلددك المخالفددات التددي تصدددر عددن الموظددف العددام أثندداء تأديتدده وظيفتدده فددي

 منظومددة التشددريعات والقددوانين والضددوابأ ومنظومددة القدديم الفرديددة. هددذا ومددن مظدداهر

                                           
(1)

العام والحد من بحوث أوراق عمل، الملتقى العربي الثالث بعنوان، آليات حماية المال  

 28ص 26ص2008الفساد اإلداري، الرباط، المملكة المغربية، ماي ،
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 أن يطلددق عليهددا اصددطالح )الفسدداد الندداعم( عدددم احتددرامالفسدداد اإلداري والتددي يمكددن 

 مواعيدددد العمدددل فدددي الحضدددور واالنصدددراف، تمضدددية الوقدددت فدددي قدددراءة الصدددحف

 واسدددتقبال الدددزوار، االمتنددداع عدددن أداء العمدددل أو التراخدددي والتكاسدددل وعددددم تحمدددل

المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة.
(2)

 

 

 واآلثار المترتبة عليهالمطلب الثاني: أنماط الفساد اإلداري 

 للفساد اإلداري جملة من األنماط واآلثار نوردها فيما يليو

 أوال: أنماط الفساد اإلداري

 وتتجلددى ظدداهرة الفسدداد بمجموعددة مددن السددلوكيات التددي يقددوم بهددا بعددض مددن يتولددون

مناصب مختلفة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينهدا إال أنده يمكدن حصدرها 

 (1يليو ) افيم

 منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو أي الحصول على أموال أو أية الرشوة: -1

 االمتناع عن تنفيذه.

أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو  المحسوبية: -2

 العائلة أو منطقة...دون أن يكون مستحقين لها.

المجتمع مقابل تنفيذ  أي الحصول على أموال من طرف معين في االبتزاز:  -3

 مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.

أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه  نهب المال العام:  -4

 وحق تحت مسميات مختلفة.

أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل  الوساطة:  -5

نصب معين ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء والكفاءة األزمة مثل تعيين شخص في م

 الحزبي

 رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.

هي قيام الموظف العام على اختالف أنواع ومستويات  اإلخالل بواابات الوظيفة: -6

 الوظائف بعمل يمنع القانون الموظف، أو عدم قيام الموظف بفعل أوجب عليه القانون

من قانون مكافحة 33القيام به و قد عاقب القانون الجزائري عليها في نص المادة 

الفساد. 
(2)

 

                                           
(2)

 سرور فتحي، المرجع السابق، ص . 
(1)

عبد الحميد محمود البعلي، أخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي، دار الراوي، السعودية، (بدون سنة)، ص  

 76-ص68
 

(2)
 الفساد ومكافحته، المرجع السابقالمتعلق بالوقاية من 06-01القانون رقم   
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هي عملية يتم تحويل األموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى  غسل األموال:  -7

 أموال

مشروعة أو إضفاء صفة المشروعية على تملكها وحيازتها والتكتم عليها بحيث تبدوا 

 مشروعة بنظر الدولة والمجتمع.وكأنها اكتسبت بسبل 

تتكون البيروقراطية من الناحية اللغوية من شقين يعني القوة أو  البيروقراطية:  -8

 السلطة

 فالبيروقراطية تدل في مجموعها على قوة المكتب أو سلطة المكتب والواقع في الدولة

 والمركزية الجزائرية أنها تعد مرضا خطيرا نتيجة لما فيها من جوانب سلبية كالتعقيد

 واللتزام الحرفي بالنصوص القانونية، والبأء في اتخاذ القرارات اإلدارية، ناهيك عن

 سوء تسيير القيادات العليا وعدم تحملهم المسؤولية وعليه فقد أحكمت األساليب

 البيروقراطية سيطرتها على مستوى جميع األجهزة والقطاعات الربحية والخدماتية

 االقتصادية، الثقافية واالجتماعية وصارت ظاهرة عامة يدفعوالمؤسسات السياسية و

 ثمنها المواطن الذي يبقى يأمل في حياة أفضل خاصة في ظل التطورات التكنولوجية

 والتحوالت العالمية التي تستلزم ضرورة استغاللها من أجل مواجهة األساليب

البيروقراطية والتقليل من أثارها السلبية.
(1)

 

 لفساد اإلداريثانيا: آثار ا

 ال نجاندددب الصدددواب إذا مدددا قلندددا بأنددده ال يمكدددن فصدددل النظدددام اإلداري عدددن األنظمدددة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال يمكن فهم نظام بمعدزل عدن األنظمدة األخدرى، 

يعدود إلدى كدون هدذه األنظمدة مترابطدة مدع بعضدها وهدذا التدرابأ يشدكل الفلسدفة  وهدذا

المجتمعات وكل واحدد منهدا يكدون عامدل ضدبأ نسدبي لألنظمدة مجتمع من  العامة ألي

األخرى، وتأسيسا على هدذا تدأتي خطدورة الفسداد اإلداري مدن انعكاسداته السدلبية علدى 

 األنظمة وبيان ذلك فيما يليو مختلف نواحي هذه

 يتددرك الفسدداد آثددار سددلبية علددى النظددام أثددر الفسدداد اإلداري علددا النظددام السياسددي: (1

 سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته وذلك كما يليو السياسي برمته

  يؤثر على مدى تمتدع النظدام بالديمقراطيدة وقدرتده علدى احتدرام حقدوق المدواطنين 

 األساسددية وفددي مقدددمتها الحددق فددي المسدداواة وتكددافؤ الفددرص وحريددة الوصددول إلددى

 المعلومات وحرية االعالم، كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.

  يددؤدي إلددى حالددة يددتم فيهددا اتخدداذ القددرارات حتددى المصدديرية منهددا طبقددا لمصددالح 

 شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.

                                           
(1)

نواف سالم كنعان، الفساد اإلداري والمالي" أسبابه، آثاره، ووسائل مكافحته"، مجلة الشريعة والقانون، العدد  

 ،ا 2008، ص ص 107-106 33،
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  .يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة 

  .يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الوالءات السياسية 

  يددؤدي إلددى ضددعف المؤسسددات العامددة ومؤسسددات المجتمددع المدددني ويعددزز دور 

 المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديموقراطية.

  يسئ إلى سمعة النظام السياسي وعالقاتده الخارجيدة خاصدة مدع الددول التدي يمكدن 

 سدديادةأن تقدددم الدددعم المددادي لدده، وبشددكل يجعددل هددذه الدددول تضددع شددروطا قددد تمددس ب

 الدولة لمنح مساعداتها.

  يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسدات العامدة وأجهدزة الرقابدة 

 والمساءلة.

إن انتشار الفساد اإلداري في المجتمدع  ( أثر الفساد اإلداري علا النظام االاتماعي:2

 األخالقيدة ومنظومدةالغ األثر على الحياة االجتماعية، حيث يؤدي إلى خلل في القيم  له

 المبادال السامية العليا في المجتمع وأخالقيات العمل فيؤدي إلدى تقلديص القديم اإليجابيدة

 )قدديم المصددلحة العامددة، قدديم المشدداركة، قدديم االنتمدداء( وتنشددأ بدددال منهددا قدديم وعددادات

 وأعراف جديدة تدتحكم بهدا وتدديرها عقليدة السدوق والمندافع الخاصدة الخاضدعة لمعيدار

والجشع والطمع. فالفساد يغير من سلوك الفرد الذي يمارسه ويقلدل مدن رحمتده الكسب 

اإلنسانية واألخالقية، مما يجبره للتعامل مع اآلخدرين بددافع الماديدة والمصدلحة الذاتيدة 

دون مراعاة لقيم المجتمع التي تتطلب مدن الفدرد النظدر للمصدلحة العامدة حتدى لدو أدى 

فرد والمجتمع ومدن ثدم يصدبح لددى األفدراد تقبدل نفسدي بال ذلك إلى إلحاق أضرار بالغة

الواجدب الدوظيفي والمهندي والرقدابي وتراجدع االهتمدام  لفكدرة التفدريأ فدي معيدار أداء

الرقابدة والمسداءلة تقدبال اجتماعيدا عندد ذلدك تسدود  بالحق العام وخاصة في ظدل غيداب

ارف عليده فدي الددوائر سدلوك مسدتقر ومتعد القيم الجديدة قيم الفساد ويتحول الفسداد إلدى

يقاومده الضدمير العدام فإنده يتغاضدى عنده  الحكومية وقطاع األعمال العام وبدال من أن

سدتغير دليدل السدلوك الالأخالقدي الدذي  بل يعمل على مجاراتده وفدي هدذه الحدال سدوف

الدذي يحكدم هدذه التصدرفات،  يحكدم تصدرفات المدوظفين إلدى دليدل للسدلوك الالأخالقدي

 القددددددددددددددوانين والتشددددددددددددددريعات ويلجددددددددددددددأ إل فيسددددددددددددددتغني عددددددددددددددن نصددددددددددددددوص

اجتهادات في تفسديرها إليجداد المبدرر للنفدع الشخصدي وخدمدة مصدالح المفسددين ولدن 

الفسدداد اإلداري عنددد حددد الدددائرة أو المؤسسددة بددل سددوف ينتشددر بددين جميددع أفددراد  يقددف

يعرض النظام االجتماعي للخطر حيث تنتشر الجريمدة كدرد فعدل النهيدار  المجتمع مما

 الفرص. عدم تكافؤالقيم و
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 يقود الفساد إلى العديد مدن النتدائج السدلبية علدى أثر الفساد علا النظام االقتصادي:( 3

التنمية االقتصادية منهاو
(1)

 

  مددا تنفقدده الدولددة علددى أجهددزة المراقبددة والمتابعددة والتفتددي  داخددل التنظيمددات، وكددذا

ابعددة وضددبأ قضددايا أجهددزة الضددبأ والعدالددة خددار  التنظيمددات والمنددوط بهددا مت علددى

 الرشوة، ومحاكمة مرتكبيها، وذلك سواء بالنسبة إلعداد وتدريب القوى البشدرية الفساد

 للقيددام بتلددك األدوار أو بالنسددبة لشددراء اإلمكانددات الماديددة مددن تجهيددزات فنيددة ووسددائل

 تكنولوجية التي تستخدم لتسهيل أعمال المراقبة والضبأ، حيثي تم اقتطاع هدذه النفقدات

 سنويا من ميزانية الدولة وذلك على حساب اإلنتا  واالستثمار

  الضر االقتصادي المباشر بالنسبة للشخص الذي يدفع الرشوة إلنهاء مصدالحه لمدا 

 يمثله مبلغ الرشوة من اقتطاع لجزء من دخله الفردي وذلدك فدي حالدة مدا إذا كدان دافدع

حقده الطبيعدي ومدا  الرشوة بغرض تسهيل إجراءات أو لضمان حصول الشدخص علدى

 يستتبعه مدن إمكانيدة نقدل هدذا األثدر إلدى اآلخدرين مدن خدالل زيدادة تكلفدة الخدمدة التدي

 يقدمها هذا الشخص وهو ما يمكن أن يطلق عليه األثر غير المباشر للرشوة.

   الضددرر االقتصددادي بالنسددبة للتنظيمددات أو الجهددات اإلداريددة أو المرافددق العامددة

 المفسدون. يعمل بها

   الخسائر التي تتحملها تلدك الجهدات فدي حالدة تقدديم رشدوة مدن العمدالء وحصدولهم

عطاءات أقل من قيمة الشيء المطروح للعطاء أو إلرسداء مدزادات أو مناقصدات  على

مددوردين أو متعهدددين بالمخالفددة للشددروط والمواصددفات الموضددوعة ومددا يترتددب  علددى

 أو أقل جودة. من قبول توريدات غير مطابقة للمواصفات على ذلك

   الخسدائر التدي تتحملهدا المصدالح واإلدارات فددي حالدة التحداق أحدد األفدراد بوظيفددة

عدن طريدق الرشدوة، ويتمثدل هدذا الضدرر فدي ضدعف الكفايدة الوظيفيدة لد دارة  معيندة

ضددعف مسددتوى أداء أو إنتاجيددة مددن تددم تعييندده بهددذا الطريددق خاصددة عنددد عدددم  بسددبب

فدة، أو بسدبب عددم أمانتده فدي العمدل ذلدك أنده التحدق قدرتده مدع متطلبدات الوظي تناسدب

الرشدوة وفدي الغالدب فإنده يطمدح فدي تعدويض مدا تدم دفعده مدن خدالل االخدالل  بطريقة

 وظيفته. بواجبات

  ،الخسائر التي تتحملها الجهات التي يتم ضبأ أفراد مرتشدين بهدا وتقدديمهم للعدالدة 

 ا وكاندت تسدهم بشدكل مباشدر فديوذلك بسدبب فقدد طاقدات إنتاجيدة تدم إعددادها وتددريبه

 اإلنتا  السلعي أو الخدمي.

  كما يشكل المرتشي الذي تم تقديمه للعدالة خسارة مالية ألسرته وأبنائده العتمدادهم 

عليه من الناحية المالية كمصدر دخل يوفر لهم نفقات المعيشة. 
(1)

 

                                           
(1)

 18 - 15زياد عربية، مرجع سابق، ص ص 
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 امالتتؤثر الرشدوة بشدكل سدلبي علدى عمليدة التنميدة حيدث ترفدع مدن تكداليف المعد 

االقتصددادية ومددن درجددة عدددم اليقددين فددي االقتصدداد، كمددا تددؤدي إلددى نتددائج اقتصددادية 

حيددث تتسددبب فددي إعاقددة االسددتثمارات طويلددة األجددل وتشددوه القطاعددات  متواضددعة،

اإلنتاجية وتدفع أصحاب ر وس األموال والكفاءات إلى التربح السدريع واالسدتثمارات 

الخدمية قصيرالمدى.
(2)

   

 ث: خصائص الفساد اإلداري ومعضالته األخالقيةالمطلب الثال

 إن الفسدداد اإلداري بوصددفه تعبيددرا عددن انتهدداك الواجبددات الوظيفيددة وممارسددة خاطئددة

 تعلى من شأن المنفعة الشخصية على حساب المصلحة العامة.

 أوال: خصائص الفساد اإلداري

 للفساد خصائص كثيرة وهامة يمكن إامالها :يما يلي:

 تتصددف أعمددال الفسدداد اإلداري بالسددرية بشددكل عددام، وذلددك لمددا يتضددمنه السريـددـة: (1

 النشاط من ممارسدات غيدر مشدروعة مدن جهدة القدانون أو المجتمدع أو االثندين معدا. إذ

 تتبدداين الوسددائل واألسدداليب التددي يسددتتر الفسدداد اإلداري بهددا تبعددا للجهددة التددي تمارسدده،

ة العامدددة وتغلفددده باعتبدددارات آمندددة، فالقيدددادات غالبدددا مدددا تسدددتر فسدددادها باسدددم المصدددلح

بأنهددا تنفددذ توجيهددات عليهددا يتعددذر الكشددف عنهددا. وغنمددا غايتهددا التزويددر  والتظدداهر

الفددرص والظددروف االسددتثنائية لتمريددر فسددادها بعيدددا عددن أنظددار  والتدددليس وانتهدداز

وعند محاولة الكشف عدن حداالت الفسداد فإنده ال يدتم عدادة إال إلدى  العاملين الصالحين،

الحقيقددة التددي يجددب معرفتهددا، ولكددي تطمددس معالمهددا وتسددتبعد  لكشددف عددن جددزء عددنا

واختالفدا يثدار حولهدا وقدد ينتهدي األمدر إلدى اتهدام بعدض األبريداء  عناصرها فإن جدال

 أو يتظاهر الجناة بالدفاع عنهم وتبرئتهم. بتسليأ األضواء عليهم

 من شخص واحدد، ولكدنقد يقع الفساد اإلداري  اشتراك أكثر من طرف :ي الفساد: (2

 عادة ما يشترك فدي السدلوك الفاسدد أكثدر مدن شدخص، وذلدك بسدبب العالقدات التبادليدة

 للمنددافع واللتزامددات بددين أطددرف العمليددة، إذ أن الفسدداد تعبيددر عددن اتفدداق إرادة صددانع

 القددرار والمددؤثر بتكيفدده مددع إرادة أولئددك الددذين يحتدداجون إلددى قددرارات محددددة تخدددم

 مصالحهم الفردية.

يتميددز الفسدداد بخاصددية سددرعة االنتشددار وخاصددة عندددما يكددون  سددرعة االنتشددار: (3

ناتجا عن المسؤولين، فتزداد سلطة الفاسدين ونفوذهم مما يعطيهم القدوة للضدغأ  الفساد

 باقي الجهاز اإلداري للسير على خطاهم طوعا أو كرها.  على

                                                                                                   
(1)

وألخالقيات المهنة" دراسة ميدانية عوض خلف العنزي، إدراك الموظف للمسلك الوظيفي  

على األجهزة الحكومية بدولة الكويت، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

 87-91ص 2006العدد الثاني، القاهرة، ،22المجلد ،
(2)

 1زياد عربية،مرجع سابق، ص  
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مظددداهر التخلدددف  يترافدددق الفسددداد اإلداري أحياندددا كثيدددرة بدددبعض التخلدددف اإلداري: (4

 اإلداري

 مثل التأخير والتغيب عن العمل وسوء اسدتغالل الوقدت والعصدبية ضدد المتعداملين مدع

 الجهاز اإلداري وغيرها من المشاكل اإلدارية، مما يؤدي إلى ظهدور شدعور عدام لددى

العناصددر الصددالحة فددي النظددام أو الجهدداز اإلداري بعدددم الراحددة وفقدددان الحددافز علددى 

وتخدوفهم مدن العناصدر الفاسددة خاصدة إذا كدانوا مدن أصدحاب القدرار فدي الجداد  العمل

اإلداري، مما يؤثر على مصلحة المجتمع بأكمله. الجهاز
(1)

 

 ثانيا: المعضالت األخالقية :ي مجال محاربة الفساد

 ويصف التقرير الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع األعمال ومحاربته

للشركات. ويعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد  تعتبر أكبر تحد بالنسبة

الفساد في الشركات ويحذر من مسائل مرتبطة منها و المحسوبية والعالقات  من

المالك فهي من أسوأ أنواع الفساد وأن الفساد داخل الشركة قد يضر  المشبوهة بين

لة في المنافسة وأن الفساد في األسواق يؤدي إلى عدم العدا باألداء والحسابات

في جماعات الضغأ قد تنقلب إلى فساد قانون يؤثر في  واألسعار، وأن مخاطر الفساد

على األعمال بشكل عام سن الكونغرس األميركي  مسار الحكومات وتخلق مخاطر

لوضع حد لرشوة المسؤولين F PCA) للفساد) قانون الممارسات األجنبية1977عام 

األعمال األمير كي بعد أن وجدت التحقيقات  ة بنظاماألجانب وإلعادة الثقة العام

أقرت بأنها أجرت مدفوعات مشكوك  شركة أميركية400الحكومية أن أكثر من 

 إلى مسؤولين حكوميين أجانب دوالر مليون300بأمرها أو غير شرعية تزيد عن 

 وإلى سياسيين وأحزاب سياسية. واليوم على الشركات

ام بأعمال حول العالم أن تكون على معرفة بقانون األميركية الساعية إلى القي

األجنبية للفساد والمشاركة في برامج امتثال القواعد والممارسات  الممارسات

 الفضلى.

 وفي حرب نادر الشرسة على السيارات األمريكية وعلى أثر تداعيات كتابه " سيارة

جال تحري " هدم مصداقيته واستأجرت رG Mغير أمنه " اأبد حاولت شركة " 

لمراقبة حياته الشخصية والتنصت علي هو البحث في ماضية وإرسال بنات  خاصين

 الهوى إليه

إليجاد ممسك أخالقي ضده إال أفشلت. لكن نادرو هو صاحب السيف القانونية نازلها 

في الميدان الذي يبدع في هاذ قاضاها فيجرم " التعدي على الحرية الشخصية وربح 

 ألف دوالرا.284ى االعتذار علنا ودفعها وأجبرها عل القضية

                                           
(1)

 89ص 1999التنمية، المنصورة، مصر،  ، سعاد أبو الفتوح بسيوني، الحرية االقتصادية في اإلسالم وأثرها في 
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 تقدددم الحكومددة األمريكيددة المسدداعدات الخارجيددة لحكومددات الدددول الناميددة وموظفيهددا

 كرشوة مقابل المواقف السياسية التي تجعلها تبعاً لها في مواقفها وتقوم بتوفير زيدارات

علددى سددياحية للمددوظفين لكسددب تأييدددهم لشددركاتها وعمددل قددوى ضددغأ مؤيدددة تشددجع 

األ  ينب بلددا .نهدا وتلجدأ بعدض الشدركات األمريكيدة لددفع المدوظفين وتلجدأ  االستثمار

األمريكية لدفع المدوظفين بطريقدة أخدرى بحيدث تتماشدى مدع الوسدائل  بعض الشركات

التكامددل والتعدداون والشددراكة فددي العمددل الدددولي مثلمددا فعلتدده شددركة  القانونيددة بدددعوى

ج لهدا فدي الجامعدة الصدينية ووضدعت عضدو مدن أسسدت برندام عندماChubbالتأمين 

فدي الصدين HBللحصول علدى تدرخيص. ودفعدت شدركة  الموظفين في مجلس إدارتها

مؤتمراتها وأنشطتها التجارية وكتابة كل ماهو جميدل  لصحفيين مبالغ من المال لتغطية

 ومفضل بحقها.

 المعارضدةوهنالك معضدلة أكبدر تتمثدل فدي دفعدا لرشداوى لألحدزاب السياسدية لتجندب 

وكسددب التأييددد أمددام الحكومددات ل بددرام االتفاقيددات مددع الشددركات. مثلمددا فعلتدده حكومددة 

مندفع مبال كبيرة للتأثير على قادة الدرأي مدن األكداديميين والمثقفدين وجماعدات  تايوان

لزيددارة Cornellإلقندداع الكددونجرس فددي أمريكددا للتصددويت لصددالح الددرئيس.  الضددغأ

لمزدوجة في المساعدات الخارجية التي تمارس للضغأ مدن المعايير ا جامعة ومعضلة

من جهة ونيابة عن الددول األجنبيدة مدن جهدة أخدرى. ومثدال ذلدك  قبل مالكي الشركات

المتحدة إلسرائيل مساعدات خارجيدة نتيجدة لضدغأ اللوبيدات فيهدا  عندما تقدم الواليات

% مقابدل عددد 20االقتصادية واالجتماعيدة وبنسدب تزيدد عدن  بدعوى تحسين جهودها

مليوناً .بينما ال تدفع إلى الهند التي يتجاوز هانسكا المليار مدا  5.6من سكان ال يتجاوز 

قتصدادي الددخل القدومي فيهدا متددني مقابدل تحسدين الوضدع اال فقأ علما بأن2نسبته %

مساعدات لبلدان عربية يتجداوز سدكانها السدبعين مليدون  من واإلنساني وشبيه ما تدفعه

 (1. )مثل مصر

 المبحث الثالث: آليات مكا:حة الفساد اإلداري

 إن تعقدددد ظددداهرة الفسددداد اإلداري وإمكانيدددة تغلغلهدددا فدددي كافدددة جواندددب الحيددداة ونتيجدددة

 آلثارها السلبية على كافة مفاصل الحياة، فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هدذه الظداهرة

 ومن أهمهاو

 المطلب األول: وسائل موااهة الفساد

                                           
(1)

غسان عيسى العمري، المعضالت األخالقية وأثرها في تراجع أهداف عمليات الشركات  

العلمي الدولي السابع "تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على  متعددة الجنسية، المؤتمر

 اآلفاق"-الفرص –التحديات  –منظمات األعمال 

 10/ 11/ 11 2009، ص 16
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 الفسددداد اإلداري كثيدددرة ومتبايندددة، فدددإن وسدددائل مواجهتددده وعالجددده هددديإن أسدددباب 

 األخرى كثيرة ومتباينة، ألنها البد من أن تتوافق مع أنواع الفسداد وأسدبابه، ومدن أجدل

 مواجهة الفساد اإلداري وعالجه البد من العمل باالتجاه الذي يحقق اآلتيو

ن تطوير فهم عام لمعيدار واحدد ولهذا البد م إيجاد اتفاق ااتماعي علا معيار القيم -1

للقيم على مستوى األمة، ومن ناحية أخرى خلدق كدره عدام لددى المدواطنين مدن الفسداد 

اإلداري، ولكي يتحقق هذا ال بد مدن االعتنداء بدالتعليم فدي مختلدف مسدتوياته وبواسدطة 

 وسائل اإلعالم المختلفة أيضا.

 ة واإلخالص في العمل.هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق واألمان النزاهة: -2

 إن انخفداض مسدتوى إعادة النظر بمستويات الرواتب واألاور بين :تدرة وأخدر : -3

 الرواتددب واألجددور المدفوعددة لمددوظفي الدولددة يعددد هددو اآلخددر مددن األسددباب الرئيسددية

 النتشار ظاهرة الفسداد داخدل األجهدزة الحكوميدة، وخصوصدا إذا كدان راتدب الموظدف

 الكددريم لدده وألفددراد عائلتدده، فإندده سدديبحث عددن مصددادر ال يمكندده مددن تددوفير العددي 

 أخرى ألجل زيادة دخله لمواجهة متطلبات الحياة.

هدددي خضدددوع األشدددخاص الدددذين يتولدددون المناصدددب العامدددة للمسددداءلة  المحاسدددبة: -4

 واإلدارية واألخالقية عن نتائج أعمالهم. القانونية

 ع المددوظفين،هددي وضددوح مددا تقددوم بدده المؤسسددة ووضددوح عالقتهددا مدد الشددفا:ية: -5

 وعالنيدة اإلجدراءات والغايددات واألهدداف، وهددو مدا ينطبددق علدى أعمددال الحكومدة كمددا

 ينطبق على أعمال المؤسسات األخرى.

 التركيز على البعد األخالقي وبناء اإلنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل. -6

 تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات. -7

 ال شدددك أن جهدددل المدددواطنين وعددددم معدددرفتهم لتعلددديم وتوعيدددة المدددواطنين:نشدددر ا -8

 لحقددوقهم يجعلهددم فريسددة للمددوظفين المرتشددين، فيدددفعون لهددم الرشددوة مددن أجددل انجدداز

 إنجدداز أعمددالهم وبالتددالي اتسدداع ظدداهرة الفسدداد وتحميددل المددواطنين مدداال طاقددة لهددم بهددا

 الدددوارات أو الددوعي االجتمدداعيولمعالجددة مثددل هددذا الوضددع البددد مددن نشددر التعلدديم أو 

 بين صفوف المواطنين وتعدريفهم بحقدوقهم، بمدا يدؤدي إلدى امتنداعهم عدن دفدع الرشدوة

 إلى المواطنين وإلى تقليل نسبة الفساد في اإلدارة.

بناء جهاز قضائي مستقل -9
(1)

   

 المطلب الثاني: استراتيجيات مكا:حة الفساد اإلداري

 مكافحدة الفسداد فإنده مدن نافلدة القدول التدذكير بدأن هدذهوقبل الحديث عدن اسدتراتيجيات 

 االسددتراتيجيات تتبدداين وفقددا لمعطيددات الظددروف السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة

                                           
(1)

 16أحمد محمود حبيب اليوني، المراع السابق، ص  
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 ومستويات التقدم العلمي ومدى ما وصلت إليده الدولدة مدن جهدود فدي مراحدل التحدديث

 والتطوير ألجهزتها اإلدارية واهم هذه االستراتيجيات ما يليو

 وال: اإلستراتيجية السياسيةأ

 وفق هذه إلستراتيجية فإن مكافحة الفساد تتطلب ما يليو

 إقامة نظم ديمقراطية قائمة علدى أسداس الفصدل بدين السدلطات الدثالث )التشدريعية، (1

 والتنفيذية، والقضائية(.

توسيع دائرة المشاركة الجماهرية والسماح للتنظيمات الحزبية واإلعالميدة بمتابعدة  (2

 أداء المسؤولين ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم. تقييم

اعتمدداد الشددفافية والمسدداءلة والرقابددة كددأدوات مهمددة لكددبح جمدداح الفسدداد والقضدداء  (3

 عليه.

احتددرام حقددوق اإلنسددان وعدددم السددماح ألي كددان باالعتددداء علددى هددذه الحقددوق أو  (4

 تجاوزها.

لهددذا الجهدداز ممددا اسددتقالل الجهدداز اإلداري عددن الضددغوط السياسددية وتنميددة الددوالء  (5

 يعزز فرص تجفيف منابع الفساد.

 ضددرورة أن تكددون السددلطات القضددائية مسددتقلة فددي قراراتهددا التددي تتخددذها بحددق (6

 المفسدددين مهمددا كانددت مددواقعهم السياسددية واإلداريددة دون أي تدددخل مددن قبددل السددلطتين

 التشريعية والتنفيذية.

 المواقددع اإلداريددة والقياديددةضددرورة منددع االسددتبداد والتفددرد بالسددلطة أو البقدداء فددي  (7

 لفترات طويلة.

 تعزيز دور هيئات الرقابة العامدة فدي الدولدة بمدا يضدمن الكشدف عدن حداالت سدوء (8

 اإلدارة أو التعسدددف فدددي اسدددتعمال السدددلطة أو إسددداءة اسدددتخدام المدددال العدددام وغيددداب

 الشفافية والنزاهة في اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

 تراتيجية االقتصاديةثانيا: اإلس

 وتتضددمن هددذه اإلسددتراتيجية تبنددي مجموعددة مددن السددبل التددي مددن شددأنها القضدداء علددى

 أسباب الفساد ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يليو

 تحسين دخول ورواتب الموظفين في القطاعين العدام والخداص وتقليدل الفدروق فدي (1

 اص.الرواتب بين ما يدفعه القطاع العام والقطاع الخ

 تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية االقتصادية على جميع أجزاء الدولة. (2

 تنشدديأ بددرامج التنميددة االقتصددادية واسددتخدام المددوارد أفضددل اسددتخدام بمددا يددنعكس (3

 إيجابيا على حياة المواطنين.
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 تددوفير سددبل العددي  الكددريم لكددل مددواطن جنبددا إلددى جنددب مددع ضددرورة تحديددد الحددد (4

 األدنى لألجور

 ضرورة ربأ زيادة رواتب العاملين في أجهزة الدولة بزيادة التضخم وفدق معادلدة  (5

واضحة معلنة للجميع.
(1)

 

 ثالثا: اإلستراتيجية اإلدارية
 تتضمن هذه اإلستراتيجية تبني مجموعدة مدن جهدود اإلصدالح المتعدارف عليهدا إداريدا

 الجهدود الراميدة إلدىبين الدول في سبيل تجفيدف مندابع الفسداد والحدد مدن انتشداره مثدل 

إصالح الهياكل التنظيمية وإن تكون قواعد العمدل وتعليماتده واضدحة ومحدددة حتدى ال 

يكون هناك لبس في فهمها ومجال واسدع لالجتهدادات الشخصدية فدي تفسدير مضدامينها 

الجهددود اإلداريددة أيضددا علددى ضددرورة الحددد مددن الددروتين واعتمدداد سياسددة  كمددا تشددمل

ل إجددراءات العمدل والبعددد عدن التعقيدددات اإلداريدة إلددى جانددب وتسدهي التددوير الددوظيفي

شدغل الوظيفدة اإلداريدة مدن خدالل معدايير دقيقدة تعتمدد الكفداءة  تفعيل مبدأ الجددارة فدي

 الرجل المناسب في المكان المناسب. واالستحقاق كأساس لوضع

 رابعا: اإلستراتيجية القضائية

 فددي مكافحددة الفسدداد فيجددب علددى جميددع فنظددرا ألهميددة اسددتغالل القضدداء ودوره الحاسددم

الدددول اتخدداذ التدددابير الالزمددة لدددعم النزاهددة ودرء فددرص الفسدداد حتددى بددين أعضدداء 

القضائي وذلك من خالل بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيده وتحريدره مدن  الجهاز

المددؤثرات التدي يمكددن أن تضدعف عملدده كمدا يجددب علدى السددلطة التنفيذيدة احتددرام   كدل

القصاص العادل وتنفيذ األحكام بدقة ودون تساهل مدن شدأنه ردع كدل مدن  نأحكامه أل

 باالعتداء على مقومات المجتمع أو ارتكاب جريمة من جرائم الفساد. تسول نفسه

 خامسا: اإلستراتيجية اإلعالمية

 يلعب اإلعالم دورا بارزا وقويا في مكافحة أنماط الفساد اإلداري من خاللو

 األخالقددي فددي محاربددة الفسدداد فددي القطدداعين العددام والخدداصالتركيددز علددى البعددد  (1

 وتفعيل دور وسائل اإلعالم في محاربة هذه الظاهرة.

 إعطاء الحرية للصدحافة وتمكينهدا مدن الوصدول إلدى المعلومدات ومنحهدا الحصدانة (2

 التددي تمكنهددا مددن القيددام بدددورها فددي نشددر المعلومددات وعمددل التحقيقددات التددي تكشددف

 مرتكبيها.عن قضايا الفساد و

 تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خدالل بدرامج التوعيدة بهدذه الظداهرة (3

 ومخاطرها وتكاليفها الباهظة على الوطن والمواطن.

 سادسا: اإلستراتيجية األمنية

                                           
(1)

 أحمد محمود حبيب اليوني، المرجع السابق، ص . 
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 تقدوم هددذه اإلسددتراتيجية علدى أسدداس تفعيددل دور األجهددزة األمنيدة ودعمهددا فددي مالحقددة

وحمايددة األمددن الددوظيفي ورصددد مختلددف التحددديات الداخليددة الفسدداد ومددن يرتكبوندده 

التي تحاول النيدل مدن اسدتقرار الدولدة وهيبتهدا ألن كشدف بعدض المفسددين  والخارجية

 لمن تسول له نفسه بممارسته في المستقبل. سيكون رادعا

 إلدى جاندب هدذه االسدتراتيجيات فدإن الدولدة إذا مدا أرادات مكافحدة الفسداد ومحاربتدده ال

من اعتماد مددونات قواعدد سدلوك المدوظفين العمدوميين التدي أقرتده الجمعيدة العامدة بد 

 المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين والتي تركز على ما يليو ألمم

 تعزيز النزاهة واألمانة والمسئولية بين الموظفين. 

 أن تقددوم كددل دولددة بوضددع معددايير سددلوكية مددن أجددل األداء الصددحيح والمشددرف  

 للموظفين. والسليم

 تيسير قيام الموظفين العموميين بدإبال  السدلطات المعنيدة عدن أفعدال الفسداد عنددما  

 ينتهون إلى مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم.

 وضددع تدددابير تأديبيددة للمددوظفين العمددوميين الددذين يخددالفون المدددونات أو المعددايير  

 الضابطة. ألدائهم.

 فساد اإلداريآليات مكا:حة ال المبحث الثالث:

إن تعقد ظاهرة الفساد اإلداري وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجةآلثارها 

السلبية على كافة مفاصل الحياة، وضعت عدة وسائل واليات لمكافحة الفساد االدارى 

ويمكن تقسيمها الى قسمين االول يتناول الوسائل المباشرة )وسائل هجومية( التى 

فساد نفسها . واالخرى وسائل غير مباشرة )وسائل دفاعية( تحيأ تمس ظاهرة ال

بظاهرة الفساد وتبطل العوامل التى قد تساعد على نموها فى مهدها . ومن أهم تلك 

 الوسائلو  

 وسائل موااهة الفساد   -

إن أسباب الفساد اإلداري كثيرة ومتباينة، فإن وسائل مواجهته وعالجه هي    

األخرى كثيرة ومتباينة، ألنها البد من أن تتوافق مع أنواع الفساد وأسبابه، ومن أجل 

مواجهة الفساد اإلداري وعالجه البد من العمل باالتجاه الذي يحقق اآلتي 

Demircioglu, 2020) و) 

 ماعي على معيار القيم إيجاد اتفاق اجت - 1

ولهذا البد من تطوير فهم عام لمعيار واحد للقيم على مستوى األمة، ومن ناحية 

أخرى خلق كره عام لدى المواطنين من الفساد اإلداري، ولكي يتحقق هذا ال بد من 

 االعتناء بالتعليم في مختلف مستوياته وبواسطة وسائل اإلعالم المختلفة أيضا.  

 ي منظومة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل.  النزاهةو ه - 2

 إعادة النظر بمستويات الرواتب واألجور بين فترة وأخرىو إن انخفاض مستوى  - 3
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الرواتب واألجور المدفوعة لموظفي الدولة يعد هو اآلخر من األسباب الرئيسية 

إذا كان راتب الموظف ال النتشار ظاهرة الفساد داخل األجهزة الحكومية، وخصوصا 

يمكنه من توفير العي  الكريم له وألفراد عائلته، فإنه سيبحث عن مصادر أخرى 

 ألجل زيادة دخله لمواجهة متطلبات الحياة  .

المحاسبةو هي خضوع األشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة  - 4

 القانونية واإلدارية واألخالقية عن نتائج أعمالهم.  

لشفافيةو هي وضوح ما تقوم به المنظمة ووضوح عالقتها مع الموظفين ا - 5

،وعالنية اإلجراءات والغايات واألهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما 

 ينطبق على أعمال القطاعات األخرى.  

التركيز على البعد األخالقي وبناء اإلنسان في محاربة الفساد في قطاعات  - 6

 العمل. 

 القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات تفعيل  - 7

نشر التعليم وتوعية المواطنينو ال شك أن جهل المواطنين وعدم معرفتهم  - 8

لحقوقهم يجعلهم فريسة للموظفين المرتشين، فيدفعون لهم الرشوة من أجل إنجاز 

لهم به ولمعالجة أعمالهم وبالتالي اتساع ظاهرة الفساد وتحميل المواطنين ماال طاقة 

مثل هذا الوضع البد من نشر التعليم أو الدوارات أو الوعي االجتماعي بين صفوف 

المواطنين وتعريفهم بحقوقهم، بما يؤدي إلى امتناعهم عن دفع الرشوة إلى المواطنين 

 وإلى تقليل نسبة الفساد في اإلدارة. 

االمين للحفاظ على  بناء جهاز قضائي مستقل ،ان استقالل القضاء هو الصمام - 9

 مصداقية هذه المؤسسة الحساسة فى الدولة .

تفعيل دور الديموقراطية والحكم الصالح، ان انضا  الممارسات الديموقراطية  11

وحرية التعبير باشكاله المختلفة الى جانب اصالح الحكم لها اثر كبير على زرع 

تقرها الشرائع السماويه  وخلق بيئة سياسية اجتماعية صالحة تلفأ اى ممارسة شاذة ال

 وال االعراف  الدولية.

مراقبة نشاط القطاع الخاص مع دوائر الدولة، عندما نتذمر ف االقطار العربية  11

من تعدد حاالت الفساد نميل الى اتهام جهاز الدولة بشكل حصرى متناسيين ان 

اص قد عمليات الفساد تشمل طرفين باستمرار اى الفاسد والمفسد اى ان القطاع الخ

يكون مسؤول مسؤلية كامله عن بعض حاالت الفساد المالى . ومما يسهل استمرار 

مثل هذه الحاالت التفاوت الشاسع فى مستوى المداخيل الفردية بين دخل الوزراء 

 وكبار المسؤولين االداريين وبين دخل كبار رجال االعمال وارباح شركاتهم المتعددة.
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، فالبد ان يكون الجميع من اعلى منصب فى تدعيم المسائلة الفعالة للحكم 12

الدولة الى اصغر منصب فيها معرضين للمساءلة والحساب القضائى فى حال 

 مخالفتهم للوائح والقوانين التى لها عالقة بتبديد اموال الدولة .  

 استراتيجيات مكا:حة الفساد اإلداري   -

وقبل الحديث عن استراتيجيات مكافحة الفساد فإنه من نافلة القول التذكير بأن هذه   

االستراتيجيات تتباين وفقا لمعطيات الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ومستويات التقدم العلمي ومدى ما وصلت إليه الدولة من جهود في مراحل التحديث 

 (و(Brown,2009 م هذه االستراتيجيات ما يليوالتطوير ألجهزتها اإلدارية واه

 أوال: اإلستراتيجية السياسية  

 وفق هذه إلستراتيجية فإن مكافحة الفساد تتطلب ما يليو     

إقامة نظم ديمقراطية قائمة على أساس الفصل بين السلطات الثالث )التشريعية  (1

 ،والتنفيذية، والقضائية(. 

توسيع دائرة المشاركة الجماهرية والسماح للتنظيمات الحزبية واإلعالمية بمتابعة  (2

 تقييم أداء المسؤولين ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم. 

اعتماد الشفافية والمساءلة والرقابة كأدوات مهمة لكبح جماح الفساد والقضاء  (3

 عليه. 

ى هذه الحقوق أو احترام حقوق اإلنسان وعدم السماح ألي كان باالعتداء عل (4

 تجاوزها. 

استقالل الجهاز اإلداري عن الضغوط السياسية وتنمية الوالء لهذا الجهاز مما  (5

 يعزز فرص تجفيف منابع الفساد. 

ضرورة أن تكون السلطات القضائية مستقلة في قراراتها التي تتخذها  (6

ل بحقالمفسدين مهما كانت مواقعهم السياسية واإلدارية دون أي تدخل من قب

 السلطتينالتشريعية والتنفيذية. 

ضرورة منع االستبداد والتفرد بالسلطة أو البقاء في المواقع اإلدارية والقيادية  (7

 لفترات طويلة. 

تعزيز دور هيئات الرقابة العامة في الدولة بما يضمن الكشف عن حاالت سوء  (8

م وغياب الشفافية اإلدارة أو التعسف في استعمال السلطة أو إساءة استخدام المال العا

 والنزاهة في اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة. 
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 ثانيا: اإلستراتيجية االقتصادية  

وتتضمن هذه اإلستراتيجية تبني مجموعة من السبل التي من شأنها القضاء على   

   (و(Prihanto,2020 أسباب الفساد ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

تحسين دخول ورواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وتقليل الفروق في  (1

 الرواتب بين ما يدفعه القطاع العام والقطاع الخاص. 

 تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية االقتصادية على جميع أجزاء الدولة.  (2

ا ينعكس تنشيأ برامج التنمية االقتصادية واستخدام الموارد أفضل استخدام بم (3

 إيجابيا على حياة المواطنين. 

توفير سبل العي  الكريم لكل مواطن جنبا إلى جنب مع ضرورة تحديد الحد  (4

 األدنى لألجور 

ضرورة ربأ زيادة رواتب العاملين في أجهزة الدولة بزيادة التضخم وفق معادلة  (5

 واضحة معلنة للجميع.   

 ثالثا: اإلستراتيجية اإلدارية   

تتضمن هذه اإلستراتيجية تبني مجموعة من جهود اإلصالح المتعارف عليها إداريا   

بين الدول في سبيل تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره مثل الجهود الرامية إلى 

إصالح الهياكل التنظيمية وإن تكون قواعد العمل وتعليماته واضحة ومحددة حتى ال 

واسع لالجتهادات الشخصية في تفسير مضامينها يكون هناك لبس في فهمها ومجال 

كما تشمل الجهود اإلدارية أيضا على ضرورة الحد من الروتين واعتماد سياسة 

التدوير الوظيفي وتسهيل إجراءات العمل والبعد عن التعقيدات اإلدارية إلى جانب 

الكفاءة  تفعيل مبدأ الجدارة في شغل الوظيفة اإلدارية من خالل معايير دقيقة تعتمد

 واالستحقاق كأساس لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.  

 رابعا: اإلستراتيجية القضائية  

فنظرا ألهمية استقالل القضاء ودوره الحاسم في مكافحة الفساد فيجب على جميع   

الدول اتخاذ التدابير الالزمة لدعم النزاهة ودرء فرص الفساد حتى بين أعضاء 

ي وذلك من خالل بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه وتحريره من الجهاز القضائ

كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله كما يجب على السلطة التنفيذية احترام 

أحكامه ألن القصاص العادل وتنفيذ األحكام بدقة ودون تساهل من شأنه ردع كل من 

 مة من جرائم الفساد. تسول نفسه باالعتداء على مقومات المجتمع أو ارتكاب جري

 خامسا: اإلستراتيجية اإلعالمية   

 يلعب اإلعالم دورا بارزا وقويا في مكافحة أنماط الفساد اإلداري من خاللو     
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التركيز على البعد األخالقي في محاربة الفساد في القطاعين العام والخاص  (1

 وتفعيل دور وسائل اإلعالم في محاربة هذه الظاهرة. 

رية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنحها الحصانة إعطاء الح (2

التي تمكنها من القيام بدورها في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن 

 قضايا الفساد ومرتكبيها. 

تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية بهذه الظاهرة  (3

 هظة على الوطن والمواطن. ومخاطرها وتكاليفها البا

 سادسا: اإلستراتيجية األمنية  

تقوم هذه اإلستراتيجية على أساس تفعيل دور األجهزة األمنية ودعمها في مالحقة   

الفساد ومن يرتكبونه وحماية األمن الوظيفي ورصد مختلف التحديات الداخلية 

ن كشف بعض المفسدين والخارجية التي تحاول النيل من استقرار الدولة وهيبتها أل

 سيكون رادعا لمن تسول له نفسه بممارسته في المستقبل.  

إلى جانب هذه االستراتيجيات فإن الدولة إذا ما أرادات مكافحة الفساد ومحاربته البد 

من اعتماد مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين التي أقرته الجمعية العامة لالمم 

 والخمسين والتي تركز على ما يليو    المتحدة في دورتها الثامنة

 تعزيز النزاهة واألمانة والمسئولية بين الموظفين.  

أن تقوم كل دولة بوضع معايير سلوكية من أجل األداء الصحيح والمشرف والسليم  

 للموظفين. 

تيسير قيام الموظفين العموميين بإبال  السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما  

 مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم.  ينتهون إلى

وضع تدابير تأديبية للموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير  

 اثر الفساد المالا واالدار  علا االداء الحكوماالضابطة ألدائهم.  

 ان الفساد بشكل عام يعود فى جذوره الى بدايه الخلق ونشات البشرية كما ورد فى

القران الكريم ، لقوله تعالىو"والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر 

هللا به ان يوصل ويفسدون فى االرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" )سورة 

 (.25االية ‘الرعد 

ويمكن القول ان المجتمع العربى قد اصيب بافة الفساد االدارى كباقى المجتمعات 

عتبارها ظاهرة عالمية واقليميه وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من اجل بالعالم با

مكافحة الفساد على المستوى الوطنى واالقليمى والدولى وتعد ظاهرة الفساد االدارى 

للقطاعات الحكوميه من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى األخص الدول 

ذت تنخر في جسم مجتمعاتها، بدأً باألمن وما النامية، ومنها المجتمع المصرى، إذ أخ

تبعه من شلل في عمليه البناء والتنمية االقتصادية والتي تنطوي على تدمير االقتصاد 
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والقدرة المالية واإلدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة 

اية حدود فهو يوجد فى كل  فالفساد ليس له .أعمار وبناء البنى التحتية الالزمة لنموها

النشاطات االقتصادية والمالية دون تمييز وقد يحدث فى كل اشكال الحكم . وال يمكن 

الى بلد تحمل تبعات الفساد المالى واالدارى لما له من تاثير سلبى على االقتصاد 

 واالستثمار والتنمية والنمو.

حالة مرضية تصيب إذن يمكن القول بان الفساد المالي واإلداري هو وصف ل

المنظومات االجتماعية ولها عالقة باالختالالت اإلدارية الناجمة عن العالقة غير 

 المتوازنة بين السلطة

، والجهاز التنفيذي الحكومي بما يخرجه )السياسية )إذا هي تجاوزت دورها القانوني

القوى عن مساره الصحيح بخضوعه إلرادة القوى السياسية النافذة، لذلك نجد هذه 

تجعل الوالء لها أساسا لشغل الوظائف المتقدمة دونما التفات أو اعتبار للشروط 

الموضوعية وتكافؤ الفرص والنزاهة، ويمكن إن يالحأ ذلك من خالل صياغة 

التشريعات القانونية التي تحكم الوظيفة العامة بما يخدم ذلك )مثال وضع شروط شغل 

عامة التي يجب أن تتوافر فيمن يشغلها(، وبذلك وظيفة قيادية تبتعد عن السياقات ال

فقدت هذه الوظائف السيادة الحقيقية الن شاغلها ال يمتلك سوى سلطة الوظيفة، أما 

السلطة المهنية فهي بيد من دونه من الموظفين بسب عدم جدارته الموضوعية وكفايته 

لغايات ومررب  المهنية لشغلها، فالفساد اإلداري مثال يعني سوء استخدام المنصب

شخصية، لذلك تتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال ال الحصر االبتزاز، واستغالل 

النفوذ، والمحسوبية، واالحتيال واالختالس، وشغل الوظائف على وفق صيغ تشريعية 

 . غير موضوعية

 .  العالقة بين النظم واللوائح والقرارات، والمعايير األخالقية :ي األعمال  -

إن نظرية االلتزام بالنظام واحترام اللوائح من األمور التي يكررها القادة وبعض 

الموظفين، إما ألجل الضبأ ومنع التسيب أو ألجل التهرب وعدم تحمل المسؤولية، أو 

بغرض التستر على أمور معينة، أو ألي غرض آخر، هذه النظرية وحدها ال تكفي 

بما قبلها  النظرية األخالقية؛ ألن القيم واألخالق وال تفي بالمطلوب، بل ال بد معها ور

أكثر سموا من اللوائح والنظم التي يضعها الناس ثم يستعملونها وفق أهوائهم 

ومصالحهم ويحتالون عليها برالف الحيل، أما األخالقيات متى ما وجدت وطبقت 

اء وأصبحت حاضرة في األعمال؛ فإن أصحابها هم الذين يتمسكون بمصابيح الضي

والنزاهة والصفاء التي تضيء ضمائرهم وتوجه أعمالهم نحو األفضل واألجود، فإذا 

كان )البيروقراطي( يرفع لواء ال تخالف اللوائح والقوانين فإن الموظف واإلداري 

النبيل يقول ال تخالف األخالق وال النظام في عملك، فإذا كانت القوانين واللوائح هي 

عرفية تنظم سير األعمال؛ فإن األخالق مجموعة مبادال  مجموعة تعليمات إدارية أو
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مركبة ومتداخلة تحكم تصرفات الفرد والمجتمع، وهي أعظم شأنا من اللوائح والنظم، 

ألن األخالق مبادال راسخة، أما اللوائح والقوانين فقابلة للتغيير بتغير األحوال 

ارية واللوائح فهي نسبية والزمان والمكان، واألخالق مطلقة ثابتة، بعكس النظم اإلد

متكاملة منسجمة أما النظم واللوائح والقوانين فقد  –في أصلها  –متغيرة، واألخالق  

تتعارض أو تتناقض، إضافة إلى كل ذلك فإن من الفوارق المهمة أن األخالق توجه 

وتشير إلى االتجاه الصحيح، في حين أن النظم واللوائح قد تشير إلى أكثر من اتجاه 

Pelletier,2008. 

ال يعني هذا التخفيف من شأن القوانين المنظمة لألعمال، ولكنه يعني أنها وحدها ال 

تكفي، فالضعف البشري يؤكد وجوده من خالل تحايل الفاسدين أخالقيا على األنظمة 

والقوانين مهما كانت صرامتها، وال فكاك من ذلك إال بالتركيز على المبادال 

قبل الحكم على شخصية أي موظف بل أي قائد أو مسئول واألخالقيات وتمحيصها 

حالها حال الموظف البسيأ  –أيا كانت  –على وجه الخصوص، والمنظمة الضخمة 

يجب أن تتحمل مسئوليتها األخالقية، وتضع مصلحة البشر في أعلى منزلة، وال يتم 

 –ق وأمانة وبكل صد –ذلك إال حينما تلتزم المنظمة بأخالقيات العمل وتسعى جاهدة 

في فعل الشيء الصحيح، واحترام مصلحة الناس في كل األحوال، وبذلك لن تحصل 

المنظمة على كامل حقوقها فقأ، بل ستجني ثمرات ثقافتها األخالقية النبيلة، وستسهم 

 بوضوح في ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع.  

ومية التي كانت ولنأخذ على ذلك مثاال من واقع ما حصل في بعض المؤسسات الحك

في بداية أمرها مؤسسة حكومية بيروقراطية تحتوي على مجموعة من الموظفين فيهم 

الكثير من المماطلين القساة، وفيهم مجموعة من اإلداريين ذوي البطون الضخمة 

واألفواه الجشعة، وحينما تحولت إلى مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص ووضعت 

عملية رأى الناس كيف حصل التحول في تعامل   لنفسها قيما ومعايير أخالقية

الموظفين وفي توافر الخدمات وغير ذلك، مما يعني أن أخالقيات العمل أمر مهم جدا 

،وهي ال تتحقق بمجرد األماني والمطالبات، ألن الدفاع عن المبادال والتغني بها أسهل 

رس أخالقيات العمل بكثير من االلتزام بها، والسؤال المهم هنا هو وكيف نتمكن من غ

بحيث تصبح جزءا من الممارسة اليومية للعامل للمنظمة بكاملها ?حتى نتجاوز عقدة 

)كثرة القرارات الموازية لقلة اإلنجازات( ومشكلة )كثرة الشعارات التي يقابلها القليل 

من اإلبداعات( إشكالية )كثرة اللوائح والتنظيمات المقترنة بكثير من التسيب 

 . واإلهمال(

إن لدينا منجما  ضخما من األخالقيات في ديننا، ولكن قارون لم ينتفع بكنوزه، ومع 

ذلك فال مفر من توطين أخالقيات العمل وفي كل عمل بحسب نوعية العمل، وبحسب 

طبيعة المؤسسة والمهنة، وال مناص من بناء الخلق القويم بين الموظفين في المنظمة 

اك إرادة للتفوق واإلتقان واإلحسان في أداء األعمال، الخاصة أو العامة، إذا كان هن
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جل وعال لم يكلفنا ببلو  النجاح، ولكنه طلب منا أن نحسن  أعمالنا كما قال هللا فإن ا

سبحانهو) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال( وأخبرنا رسوله إلينا 

حب إذا عمل أحدكم تعالى يهللا عليه وسلمو )إن اهللا وهو الصادق المصدوق صلى ا

عمال أن يتقنه( وإذا كانت الوظائف واألعمال والمؤسسات في حاجة إلى إدارة 

قانونية، ومعايير، وصالحيات إدارية فهي حاجة إلى نوع من )اإلدارة األخالقية( التي 

تطبع أخالقيات كل مهنة بحسب نوعيتها، وتجيب على أسئلة العمل كما تجيب اإلدارة 

من مهامها المعروفة اإلجابة على مدى  قانونية القرارات والخطأ  القانونية، التي

والبرامج، وهل هي سليمة من الناحية القانونية? وهل فيها انتهاك لسياسة المنظمة أو 

 قوانينها ولوائحها?   

اإلدارة األخالقيةو يجب أن تكون لديها اإلجابة على مدى صدقية القرارات وعدالتها 

وية األمة وطموحاتها، وهل هي متوازنة في تحقيق مصالح ومدى توافقها مع ه

األطراف المعنية? وهل ستلحق ضررا بأي منهم? وما هي ردة الفعل األخالقية داخل 

المنظمة وخارجها إذا نشرت هذه القرارات وذاعت بين الناس? ومثل هذا يقال عن 

وما يتعلق بهم من  األعمال المخطأ لها والمراد إنجازها، وعن الموظفين واإلداريين

جودة 
 

أداء وحسن تعامل، أو ترقيات وعقوبات، وما يتعلق بالعمالء والمراجعين 

ومدى ثقتهم بالمنظمة واحترامهم لها وشعورهم بأنها تفعل الشيء الصحيح وتراعي 

مصالح الناس في كل الظروف. وقد أثبتت االستفتاءات أن األخالق ستصبح عما 

ي تقاس على أساسها الشركات وقيمة عالماتها التجارية قريب من أهم المعايير الت

...واتضح أن التزام المنظمة الحكومية بالمبادال التي تبعدها عن الشبهات والمشكالت 

األخالقية مثل الخيانة وعدم الوفاء بالوعود، يكون له مردود إيجابي ومالي ...هناك 

ق، ومعظم هذه األسباب أسباب وجيهة اللتزام المنظمات الحكومية بمبادال األخال

يتلخص في كلمة واحدة هي) الثقة( يريد الموظفون أن يعاملوا باحترام، وأن يكافئوا 

على إسهاماتهم بعدل، فهم يحترمون أمانة زمالئهم وقائدهم ...أما متلقوا الخدمة 

فيريدون أن تتعامل معهم المنظمات بالعدل والحق وأن يثقوا بها إن بناء )الثقة( مثل 

ء )الصدقية( تقوم على مرتكزات وأسس أخالقية بالدرجة األولى،وهذا ما يوجب بنا

اإلصرار على ترسيخ أخالقيات العمل في المنظمات الحكومية والعاملين، ونقل 

المعايير األخالقية من المجال النظري إلى الفعل التطبيقي مع التركيز على ما تتطلب 

 (.(Engelbrecht,2017كل مهنة من أخالقيات تخصها 

 الخالصة: 

 إن ما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل النقاط التاليةو  
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يحمل تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد تعبيرا بليغا «إساءة استعمال السلطةو 

وشامال الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة" وينطوي هذا التعبير البسيأ على عدد من 

العناصر األساسيةو
 
   

 لقطاعات الثالثة للحكومة والخاص، والعام، والمجتمع المدني. فهو ينطبق على ا (1

يشير إلى سوء االستخدام النظامي والفردي، الذي يتراوح بين الخداع، واألنشطة  (2

 غير القانونية واإلجرامية. 

 يغطي كال من المكاسب المالية وغير المالية.  (3

 ة السلطة. يشير إلى أهمية منظومة الحكومة في ضبأ وتنظيم كيفية ممارس (4

يلقي الضوء على التكاليف غير الفعالة المصاحبة للفساد، وتحويل الموارد في  (5

 االتجاه غير المخصص الستخدامها. 

واألصعب تحليال واألبعد حال،  رراإن الفساد النظامي هو بغير شك األكثر ض (6

لك وبالرغم من أن آثاره مثبتة جيدا بالمستندات، إال أنه من الصعوبة بمكان فرز ت

 الشبكة العنكبوتية من المتغيرات والعوامل التي تفسر آثاره المدمرة علىو 

o  .إضعاف سيادة القانون 

o  .تقييد نمو القطاع الخاص 

o  .استبعاد حوافز االستثمار 

o  .شل القرارات المؤسسية 

o   .إعاقة التنمية االقتصادية والسياسية 

  

 اثر الفساد المالا واالدار  علا االداء الحكوما 

  ان الفساد بشكل عام يعود فى جذوره الى بدايه الخلق ونشات البشرية كما ورد فى

القران الكريم ، لقوله تعالىو"والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر 

هللا به ان يوصل ويفسدون فى االرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" )سورة 

 (.25االية ‘الرعد 

 ان المجتمع العربى قد اصيب بافة الفساد االدارى كباقى المجتمعات  ويمكن القول

بالعالم باعتبارها ظاهرة عالمية واقليميه وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من اجل 

مكافحة الفساد على المستوى الوطنى واالقليمى والدولى وتعد ظاهرة الفساد االدارى 

التي تواجه البلدان وعلى األخص الدول  للقطاعات الحكوميه من الظواهر الخطيرة

النامية، ومنها المجتمع المصرى، إذ أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها، بدأً باألمن وما 

تبعه من شلل في عمليه البناء والتنمية االقتصادية والتي تنطوي على تدمير االقتصاد 

ت أعمار أو إعادة والقدرة المالية واإلدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديا

فالفساد ليس له اية حدود فهو يوجد فى كل  .أعمار وبناء البنى التحتية الالزمة لنموها
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النشاطات االقتصادية والمالية دون تمييز وقد يحدث فى كل اشكال الحكم . وال يمكن 

الى بلد تحمل تبعات الفساد المالى واالدارى لما له من تاثير سلبى على االقتصاد 

 تثمار والتنمية والنمو.واالس

  إذن يمكن القول بان الفساد المالي واإلداري هو وصف لحالة مرضية تصيب

المنظومات االجتماعية ولها عالقة باالختالالت اإلدارية الناجمة عن العالقة غير 

 المتوازنة بين السلطة

 والجهاز التنفيذي الحكومي بما )السياسية )إذا هي تجاوزت دورها القانوني ،

يخرجه عن مساره الصحيح بخضوعه إلرادة القوى السياسية النافذة، لذلك نجد هذه 

القوى تجعل الوالء لها أساسا لشغل الوظائف المتقدمة دونما التفات أو اعتبار للشروط 

الموضوعية وتكافؤ الفرص والنزاهة، ويمكن إن يالحأ ذلك من خالل صياغة 

العامة بما يخدم ذلك )مثال وضع شروط شغل  التشريعات القانونية التي تحكم الوظيفة

وظيفة قيادية تبتعد عن السياقات العامة التي يجب أن تتوافر فيمن يشغلها(، وبذلك 

فقدت هذه الوظائف السيادة الحقيقية الن شاغلها ال يمتلك سوى سلطة الوظيفة، أما 

وعية وكفايته السلطة المهنية فهي بيد من دونه من الموظفين بسب عدم جدارته الموض

المهنية لشغلها، فالفساد اإلداري مثال يعني سوء استخدام المنصب لغايات ومررب 

شخصية، لذلك تتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال ال الحصر االبتزاز، واستغالل 

النفوذ، والمحسوبية، واالحتيال واالختالس، وشغل الوظائف على وفق صيغ تشريعية 

 . غير موضوعية
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 المرااع العربية

(، القيادة األخالقية في اإلدارات التعليميةو 2020غنيم، صالح الدين عبد العزيز،)

(، صـ صـ 77دراسة حالة. المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة االزهر. عدد )

 (.2229و 2192)

غسان عيسى العمري ،المعضالت األخالقية وأثرها في تراجع أهداف عمليات 

الشركات متعددة الجنسية، المؤتمر العلمي الدولي السابع "تداعيات األزمة 

اآلفاق" -الفرص –التحديات  –االقتصادية العالمية على منظمات األعمال 

01/11/11/2009  . 

ييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد فيصل محمود الشواورة ،قواعد الحوكمة وتق

والوقاية منه في شركات المساهمة العامة األردنية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم 

  2009، العدد الثاني، 25االقتصادية والقانوني، المجلد

 نواف سالم كنعان ،الفساد اإلداري والمالي" أسبابه، آثاره، ووسائل مكافحته"، 

ادة االدارية ودورها فى تاصير روابأ العالقات (القي2010شهاب شهرزاد محمد)

 . 131_99( ، ص ص 11العامة، مجلة دراسات تربوية، العدد )

( دور القيادة االدارية فى تنمية الثقافة التنظيمية لدى 2014بوراس، نور الدين )

العاملين، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة محمد خيضر _ بسكرة_  

 الجزائر.

( مستوى القادة االخالقية لمديرى المدارس الثانوية 2012رائدة) العرايضة ،

الحكومية فى عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من 

وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق االوسأ، 

 عمان ، االردن.

ارس الحكومية الثانوية ( درجة التزام مديري المد2010يحيى، سجى احمد محود )

الفلسطينية باخالقيات مهنة االدارة المدرسية من وجهة نظر معلمى مدارسهم، 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، فلسطين. 

، عمان و دار الحامد للنشر 1م(. القيادة االخالقية ،  ط2012الحبيسة، رضية. )

 والتوزيع.

، االردنو دار المسيرة للنشر 1م( . اخالقيات العمل . ط2009) السكارنة، بالل.

 والتوزيع والطباعة.

هيئة الرقابة اإلدارية، جمهورية مصر، متاح علي موقع 

http://www.aca.gov.eg/french/Anti

Corruption/Pages/Administrative 

 .المنظمات الدولية وواقع الجزائر زرزار العياشي، الفساد اإلداري والمالي بين جهود

http://www.aca.gov.eg/french/Anti%20Corruption/Pages/Administrative%20Corruption.%20aspx
http://www.aca.gov.eg/french/Anti%20Corruption/Pages/Administrative%20Corruption.%20aspx
http://www.aca.gov.eg/french/Anti%20Corruption/Pages/Administrative%20Corruption.%20aspx
http://www.aca.gov.eg/french/Anti%20Corruption/Pages/Administrative%20Corruption.%20aspx
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م( . الفلسفة االخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها فى قيادة 2012الطراونة، تحسين. )

 ، الرياضو جمعية نايف العربية للعلوم االمنية.1فرق العمل االمنية، ط

م( . اثر ممارسات القيادة االخالقية للمديرين 2014العنقرى، عبدالعزيزبن سلطان . )

بيقية على المحافظات التابعة المارة مكة فى تحقيق التميز التنظيمى، دراسة تط

 260_225( ، 57المكرمة، المجلة العلمية، كلية التجارة جامعة اسيوط )

م( مساهمة اخالقيات القيادة االدارية فى ريادة المنظمات  2015نسيمة ، خدير. )

 االقتصادية الجزائرية، )رسالة دكتوراة(، جامعة محمد بو قرة ، الجزائر.

م( . القيادة االدارية فى القرن الواحد وعشرين  ، دار صفاء 2011) نجم، عبود.

 .1للطباعة، عمان ، ط

م( . مساهمات اخالقيات االدارة فى مكافحة الفساد االدارى 2014وافية، شراد. )

دراسة حالة مؤسستى سوناطراك وسونلغاز. )رسالة ماجستير(،  جامعة محمد 

 خيضر بسكرة.

م(. العالقة بين السلوك االخالقى للقيادة 2010، جواد وحسن، عبدهللا. ) راضى

وااللتزام التنظيمىو دراسة اختبارية فى كلية االدارة واالقتصاد، جامعة 

 (.21القادسية، السنة السابعة)

م(. اخالقيات العمل االسالمية واثرها فى تعزيز 2011الحياصات، خالد واخرون. )

فى المؤسسات الصحفية االردنية من وجهة نظر العاملين فيها، االلتزام التنظيمى 

 .62_48( 1)11مجلة المنارة للبحوث والدراسات

م(. اخالقيات الموارد البشرية فى المؤسسة العمومية ، 2014بو هاللة، سعاد. )

دراسة حالة مديرية االدارة المحلية لمقر والية بشار ، )رسالة دكتوراة( ، جامعة 

 لقايد، الجزائر.ابو بكر با

م( اثر ممارسة القيادة االخالقية للمديرين 2014العنقرى ، عبدالعزيز بن سلطان . )

فى تحقيق التميز التنظيمى، دراسة تطبيقية على المحافظات التابعة المارة مكة 

 ص .240(  ، 57المكرمة، المجلة العلمية ، كلية التجارة جامعة اسيوط )

. درجة التزام ر ساء االقسام العلمية باخالقيات العمل م( 2010بو عباس، فوزية. )

االدارى وعالقتها بمستوى الروح المعنوية العضاء هيئة التدريس فى كليات 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بدولة الكويت كما يراها االعضاء 

 )رسالة ماجستير( ، جامعة الشرق االوسأ ، الكويت .0انفسهم

دة األخالقية في مدارس التعليم م). واقع ممارسات القيا2009ضية. (الحبيسة، ر

، جامعة السلطان رسالة ماجستيربسلطنة عمان،  (10-5)ساسي الصفوف ألا

 .قابوس
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وسلوكيات العمل  خالقيةألا. تحليل العالقة بين القيادة (2011)حسانين، أسامة أحمد. 

 دراسة ميدانية،  نتاجيةإلاالمضادة 

 .51-2،( 1) 25بحوث والدراسات المعاصرة، مجلة ال

درجة ممارسة مديري المدارس  (2011)الشريفي، عباس عبد مهدي والتنح، منال. 

بدرجة تمكين  وعالقتها خالقيةألاالثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة 

 .المعلمين. مجلة العلوم 

كما يقدرها  خالقيةألادة درجة ممارسة المديرين للقيا (م2012)عابدين، وآخرون. 

، مجلة جامعة القدس المفتوحة معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس

 .28(2)، 327-363 حاث والدراساتبأل

. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية (2013)العتيبي، أحمد بركي مبارك. 

ين في دولة بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلم وعالقتها خالقيةألاللقيادة 

 .ردنألا، وسأألا، جامعة الشرق رسالة ماجستيرالكويت. 

لمديري المدارس الثانوية  خالقيةألا. مستوى القيادة (2012)العرايضة، رائدة. 

بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من  وعالقتهاالحكومية في عمان 

 .ردنأل، اوسأألاوجهة نظر المعلمين. (رسالة ماجستير) جامعة الشرق 

داء، أللعمل ودورها في تحقيق كفاءة اا خالقياتأ. (2013)العطو ي، عواد محمد. 

 ،رسالة ماجستيردراسة تطبيقية على منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقل. 

 .منية، السعوديةألجامعة نايف العربية للعلوم ا

ودورها في تنمية  خالقيةألا. الممارسات .(2016)العفيفي، بسام إحسان عبد العزيز. 

رسالة ع غزة. لتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطااال

 .زهر، غزةأل، جامعة اماجستير

لدى مديري المدارس بوكالة الغوث  خالقيةألا. القيادة .(2015)أبو علبة، نور محمد. 

رسالة المعلمين. ء التنظيمي من وجهة نظر البالو وعالقتهافي محافظة غزة 

 .، غزةاالزهرجامعة  ،ماجستير

للمديرين  خالقيةألاأثر ممارسات القيادة  .(2014)العنقري، عبد العزيز بن سلطان. 

مارة مكة التطبيقية على المحافظات التابعة  في تحقيق التميز التنظيمي، دراسة

 .260-225(57)المكرمة، المجلة العلمية، كلية التجارة جامعة أسيوط 

وظيفي في داء الالدارية على االاات خالقيألاأثر  .(2016)أبو غالي، مجدي. 

، جامعة رسالة ماجستيرجتماعية بقطاع غزة. الوزارتي العمل والشؤون ا

 .، غزةاالزهر

مي دراسة نظرية تطبيقية المن منظور إس خالقيةألاالقيادة  .(2016)الكبير، أحمد. 

 .دار الملك فهد للطباعة،السعوديةو  1  .مقارنة
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في دعم وتعزيز الثقة  خالقيةألاأثر القيادة  .(2014)محمود، السيد الحضري أحمد. 

التنظيميةو دراسة تطبيقية على المستشفيات الحكومية بمدينة الطائف، مجلة 

 .60-1(2) 28كلية التجارة جامعة سوها ، البحوث التجارية المعاصرة، 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات  (2013)الهندي، محمد فضل. 

، الجامعة رسالة ماجستيربدرجة تمكين معلميهم . وعالقتها خالقيةألاغزة للقيادة 

 .، غزةالسالميةا

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية  .(2010)يحيى، سجى. 

رسالة ة نظر معلمي مدارسهم. المدرسية من وجه االدارةمهنة  خالقياتأب

 .، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينماجستير
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