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د. أحمد حسن زغبالقيم واألخالقيات املعاصرة ودورها في تقليل الفساد في إدارة املنظمات املعاصرة.

ملخص: 
تناول هذا البحث » القيم والأخالقيات املعا�رشة ودورها يف تقليل الف�ساد يف اإدارة 
ذات  املوا�سيع  من  كونه  املو�سوع  اأهمية  على  املقدمة  وا�ستملت  املعا�رشة«  املنظمات 
العاملية واملحلية، وعالقته  الكبري لكثري من احلكومات واجلامعات واملنظمات  الهتمام 
مبكافحة الف�ساد الإداري الذي يعد من امل�سكالت الرئي�سة الواجب معاجلتها يف دول العامل 

الثالث، وقد اأو�سح البحث اأن امل�سكلة الرئي�سة تتمثل بال�سعي ملعرفة اأخالقيات الأعمال. 
ال�سلوك  حتكم  التي  والقواعد  الأعمال  لأخالقيات  النظري  الإطار  البحث  تبنى  لقد 
مواجهته  وو�سائل  واآثاره  الإداري  الف�ساد  اأ�سباب  اأو�سح  وكذلك  العامة،  الوظيفة  يف 

وعالجه.  
اأن  اأهمها:  من  واملقرتحات،  ال�ستنتاجات  من  جمموعة  اإىل  الباحث  تو�سل  وقد 
اأخالقيات الإدارة مل تلق الهتمام الكايف من اأغلب املنظمات، واأن غياب اأخالقيات الأداء 
�سبب رئي�س لتف�سي ظاهرة الف�ساد الإداري واملايل يف القطاعني احلكومي واخلا�س. واأن 
هناك جمموعة من التحديات التي تواجه اأخالقيات الإدارة يف التطبيق ناجمة عن موؤ�رشات 

داخلية واأخرى خارجية. 
العمل  الإدارات  تتجنب  اأن  اأهمها  من  املقرتحات  من  جمموعة  اإىل  البحث  اأ�سار  لقد 
واخلا�سة  احلكومية  املنظمات  واإلزام  الو�سيلة،  تربر  الغاية  مبداأ  وفق  الرمادية  باملنطقة 

و�سع اأ�س�س ومعايري اأخالقية للوظيفة على اختالفها وتنوعها. 
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Contemporary values   and ethics and their role in reducing 
corruption in the management of contemporary organizations

Abstract: 

This research paper, “values   and ethics of contemporary role in 
reducing corruption in the management of contemporary organizations” 
is about an important topic of great interest to many governments, 
universities, and international and local organizations, which is the 
eradication of administrative corruption in developing countries.  
The research shows the theoretical framework for business ethics and the 
rules that govern behavior in public office, explains reasons for administrative 
corruption and their effects, and how to confront and treat them.  
The researcher concludes that administration ethics has not received adequate 
attention, and the reason for the absence of ethics is the spread of financial 
and administrative corruption in governmental and private sectors. There 
are internal and external challenges facing the ethics in management, for 
example, the end justifies the means. Thus, it is important to lay foundations 
for ethical standards. 
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مقدمة: 
لقد نظرت الأديان ال�سماوية والفل�سفات الجتماعية املختلفة اإىل الأخالق كجزء من 
كفاءة الأداء يف الوظيفة العامة، واأو�سحت اأنه ل يكفي اأن يكون العامل موؤهاًل تاأهياًل عقليًا 
وبدنيًا فح�سب لكي يتمكن من اأداء وظيفته، واإمنا اأ�سبح من ال�رشوري اأن يت�سف بالأمانة 
وال�سلوك احلميد، وهو ينجز عمله العام، ذلك لأن الأخالق احلميدة هي �سمام الأمان الوحيد 
لالأداء احل�سن وتغليب امل�سلحة العامة على امل�سلحة اخلا�سة، واأن من اأبرز م�سكالت العمل 
العام يف الوقت احلا�رش م�سكلة الأخالق. ولقد قامت النظريات الإدارية احلديثة مبحاولت 
والإنتاج  اجليد  العمل  من  يحفزهم  وما  العاملني،  �سلوكيات  على  املوؤثرات  لتحديد  عديدة 
الوفري، وما يبعدهم عن مواطن الق�سور والف�ساد الذي ا�ست�رشى يف عامل اليوم املتح�رش، 

ويف الدول احلديثة التكوين التي ي�سار اإليها بالدول النامية على حد �سواء. 
قبل  من  الكبري  الإهتمام  ذات  املوا�سيع  من  اأ�سبح  الأعمال  اأخالقيات  مو�سوع  اإن 
احلكومات واجلامعات واملنظمات العاملية واملحلية، وجت�سد ذلك يف �سكل )منظمة ال�سفافية 
تقريبًا،  العاملية  اجلامعات  كل  يف  م�ستقلة  درا�سية  كمادة  املو�سوع  واإدخال   ، العاملية( 
الوليات  يف  يوجد  اأن  ن�ستغرب  ول  الإداري،  الف�ساد  ملكافحة  املختلفة  الأجهزة  واإن�ساء 
املتحدة وحدها ما يزيد عن 500 مقرر درا�سي من مقررات اأخالقيات املهنة يف اجلامعات 

الأمريكية )جنم 2000( . 
كما اأكدت تقارير اخلرباء الدوليني على اأن الف�ساد الإداري من بني امل�سكالت الرئي�سة 
التي من ال�رشوري معاجلتها يف الأقطار النامية اذا ما اأمُريد لربامج التنمية اأن تنفذ فيها 
فهذه الأقطار مولعة بالف�ساد الإدري لالأ�سباب التاريخية واحل�سارية التي تعي�سها، وبالرغم 
من عدم توافر اإح�ساءات عن حجم هذه الظاهرة التي اأ�سبحت تنخر يف ج�سم الدولة، بعد 
اأن منا وا�ستد عوده فيها، بحيث اأ�سبح العدد رقم اثنني بعد الإرهاب يف املعادلة العاملية، 
لذلك ارتاأيت تكري�س هذا البحث ملو�سوع اأخالقيات الأعمال واأثرها يف تخفيف حدة الف�ساد 

الإداري الذي �سنتناوله. 

أهداف البحث: 

ترتكز اأهداف البحث مبا ياأتي: 
التعرف اإىل مفهوم اأخالقيات املهنة كنموذج للجرائم الإقت�سادية امل�ستحدثة. . 1
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للف�ساد . 2 ال�سلبية  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  الآثار  على  ال�سوء  اإلقاء 
الإداري الناجت عن �سوء الأخالقيات. 

تقدمي عر�س نظري لأخالقيات الإدارة، مفهومها واأهميته. . 3
تقدمي عر�س نظري ملفهوم الف�ساد الإداري واأ�سكاله واأ�سبابه. . 4
حتديد املحاولت التي ميكن عدها م�سدراً ملواجهة الف�ساد الإداري وعالجه. . 5
تقدم اإطار مفهومي للربط بني متغرياته املتمثلة مبقومات بناء املنظمة الأخالقية . 6

واملزايا التناف�سية الأخالقية. 
عر�س م�سور لطبيعة ممار�سة املنظمة الأخالقية لأن�سطتها يف ع�رش النرتنت. . 7
ي�ساعد . 8 التناف�سية  واملزايا  الأخالقية  املنظمة  اأبعاد  بني  للربط  النموذج  تقدمي 

املنظمات العربية للولوج اإىل مو�سوع اأخالقيات الأعمال. 

أهمية البحث: 
التي . 1 املنظورة  الأخطار غري  اأكرث  واحدة من  تعد  تتناول ظاهرة  الدرا�سة  اإن هذه 

تهدد القت�ساد نظراً لأنها ترتبط باأن�سطة اقت�سادية غري م�رشوعة وعمليات م�سبوهة حتقق 
منها اأرباحًا كاملة توؤثر �سلبًا على الإقت�ساد القومي. 

يكت�سب هذا البحث اأهمية كبرية من خالل تقدميه عر�سًا لأخالقيات الإدارة يت�سمن . 2
اأهمية و�رشوة ل ميكن للمنظمات املعا�رشة ان  مفهوم الأخالق، وملا لهذا املو�سوع من 
ال�ساخنة  املوا�سيع  الأخالقيات من  يعد مو�سوع  اذ  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  عنه  ت�ستغني 
التي اأخذت احلاجة اإليها تتزايد اأثر تزايد الف�سائح الأخالقية، وتراجع النظم القيمية، بل من 
املمكن القول اإن العمل باأخالقيات الإدارة اأ�سبح عاماًل يف تعزيز امليزة التناف�سية يف كثري 

من منظمات الأعمال. 

مشكلة البحث: 
جهة،  من  الأعمال  اأخالقيات  معرفة  حول  بال�سعي  تتمثل  للبحث  الرئي�سة  امل�سكلة 

والف�ساد الإداري من جهة اأمُخرى، من خالل ال�سوؤال الآتي: 

هل اأن االإلتزام باأخلقيات االأعمال يوؤدي اإىل جلم ظاهرة الف�صاد االإداري؟؟ 
ولأن اأخالقيات املهنة تعك�س ثقة املنظمة مبوظفيها واأجهزتها، وكذلك ثقة املجتمع 

الذي تعمل فيه. 
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فرضيات البحث: 
التي اختارها . 1 اإليه عرب املقدمة وامل�سكلة والأهداف  التعر�س  اعتماداً على ما مت 

الباحث لأغرا�س بحثه �ساغ الباحث الفر�سيات الآتية: 
هناك عالقة قوية واإيجابية بني اأخالقيات الأعمال وبني تقدم املنظمات وتطورها. . 2
اإن اأخالقيات الأعمال لها تاأثري كبري يف تقليل الف�ساد الإداري. . 3
�سعف وعي الراي العام بخطورة هذه الظاهرة. . 4
وجود كثري من العوائق ال�سيا�سية والإقت�سادية والقانونية التي حتول ملنع هذه . 5

الظاهرة. 

منهجية البحث: 
ملا  م�سحيًا  و�سفيًا  منهجًا  الباحث  اعتمد  لذلك  اأ�سا�سية،  نظرية  مهمة  ذو  البحث  اإن 
تي�رشرَّ من درا�سات خا�ست يف اأخالقيات الإدارة بعامة، والدرا�سات التي تطرقت اإىل مداخل 
هذه الظاهرة، اذ اإن الرتكيز على مو�سوع اأخالقيات الإدارة والف�ساد الإداري جاء اأ�سا�سًا من 

كون البحث يكت�سب اأهمية كبرية يف هذا الع�رش. 
اأخالقيات  مفهوم  على  الأول  ا�ستمل  حماور:  اأربعة  مت�سمنًا  البحث  جاء  هنا  من 
الأعمال واأبعاده، كما تعر�س الثاين اإىل املنظمات الأخالقية واملزايا التناف�سية الأخالقية، 
املو�سوع  مع  التعامل  مربرات  حيث  من  املقرتح  الأمنوذج  تقدمي  مت  الثالث  املحور  ويف 

واأبعاد الأمنوذج، وانتهى البحث بتقدمي خال�سة نظرية ملو�سوعه. 

اإلطار النظري ألخالقيات األعمال: 

مفهوم أخالقيات األعمال: 

اأفراد  اإليها  ي�سري  التي  الأخالقية  واملعايري  القيم  اإىل  عام  ب�سكل  الأخالقيات  ت�سري 
املجتمع لغر�س التمييز بني ما هو �سحيح وما هو خطاأ، ويبدو اأن املجتمعات قد طورت 
هذه القيم واملعايري لت�سكل وعاء ح�ساريًا لها عرب فرتات زمنية متعاقبة. ول �سك يف اأن 
الأخالقيات يف كل جمتمع هي نتاج تطور تاريخي طويل، لهذا فهي �رشورية يف تكوين 

املجتمع ويف املحافظة وال�ستقرار على حياته الإجتماعية. 
بني  التمييز  يف  معلقات  البع�س  لدى  متثل  اأن  ميكن  الأمر  حقيقة  يف  والأخالقيات 
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 ideal( املثالية  الأخالق  ، وهذا ما متثله  )الرذيلة(  �سيء  )الف�سيلة( وما هو  ما هو جيد 
ethics( ، وتعرب عنه عبارة جون )J. Dewey( امل�ستهدفة )اإذا �رشق جاري فاأنني �سارق 
اأي�سًا( ، ويف مقابل تلك الإهتمامات كلها كانت الأعمال يف النموذج الإقت�سادي للم�رشوع 
اخلا�س الذي عرب عنها ميلتون فريد مان يف كتابه الراأ�سمالية واحلرية الذي اأ�سدره عام 
اأ�سا�س العمل يف امل�رشوع اخلا�س، واأن  1963، فقد اعترب فريد مان الدوافع القت�سادية 
وظيفته الأ�سا�سية تعظيم الربح ل�سالح حملة الأ�سهم اأما امل�سوؤولية الأخالقية والجتماعية، 

فاإنها ترتبط بدوافع غري اقت�سادية واأنها لي�ست من طبيعة امل�رشوع اخلا�س. 
وال�سلوكيات  القانونية  والعتبارات  الأخالقية  والقيم  باملثل  اللتزام  تنمية  اإن 
واإن ت�سري يف  الأول،  التي ينبغي و�سعها يف املقام  الرئي�سة  الفل�سفات  اليجابية تعدُّ من 
خاللها جميع الفل�سفات الأخرى املن�سودة التي تو�سل جميعها نحو حت�سني الأداء، وبالتايل 
حت�سني رفاهة املجتمع، اإن فاعلية الإن�سان وكفاءته ترتبط وتتاأثر باإميانه العميق واقتناعه 
بالقيم الأ�سيلة واملثل الأخالقية العالية التي تدفعه اإىل تنمية مداركه ومهاراته ال�سلوكية 
ال�سلوك متامًا كما  القيم والأخالقيات توؤثر يف  الأداء، ومن ثم فاإن  والعملية نحو حت�سني 
متثل املفاهيم العلمية والنظريات، واإن التحدي الكبري ملنظماتها ل يكمن فقط يف القدرة 
اأخالقية  قيم  �سياغة  على  القدرة  يف  كن  ميمُ ما  بقدر  والتكنلوجيا  املعرفة  ا�ستيعاب  على 
وح�سارية وموؤ�س�سية جديدة يف اإطار تراثنا وثقافة املجتمع و�رشائعه ال�سماوية، ول ياأتي 
الوحدات  �سلبية يف  اأو  اإيجابية  به من ظواهر  يرتبط  الواقع وما  درا�سة  اإل من خالل  ذلك 
الإدارية ومن ثم فاإن التعرف على القيم والأخالق التي متكن من دعم الظواهر الإيجابية 

ودحر الظواهر ال�سلبية واإعداد الإ�سرتاتيجية الفعالة ودعمها. 
التزام  مبدى  تتمثل  العامة  الوظيفة  اخالقيات  اأن  جند  اأعاله  ورد  ما  مع  ان�سجامًا 
العمل  بقواعد  مقيداً  املوظف  ويعدُّ  القانون  يحددها  كما  الوظيفية،  بواجباته  املوظف 

وتعليماته، ولعل من اأهم ال�صفات التي متتاز بها الوظيفة العامة: 
احرتام املوظف لقيم وعادات املجتمع . 1
يحدده . 2 الذي  الإطار  له �سمن  كل خدمه ممكنة  وتقدمي  للجمهور  املوظف  احرتام 

النظام والقانون. 
نزاهة املوظف وعدم حتيزه لأحد من املوظفني اأو العاملني معه من اأفرد اجلمهور . 3

لأ�سباب القرابة اأو الزمالة اأو الطبقة الجتماعية اأو القت�سادية اأو العرقية. 
امل�سلحة . 4 على  دائما  يف�سلها  واأن  العامة،  امل�سلحة  اجل  من  املوظف  يعمل  اأن 

اخلا�سة للفرد اأو اجلامعة ال�ساغطة. 
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احرتام الأنظمة والقوانني ال�رشعية وتطبيقها على اجلميع دون متييز. . 5
احرتام ال�سلطة القيادية وامل�سوؤولني الإداريني واإطاعة اأوامرهم ال�رشعية يف حدود . 6

القانون. 
احرتام وقت العمل والدوام اليومي والإلتزام به. . 7
بذل اجلهد املمكن بجد واإخال�س يف العمل لتحقيق قدر كبري من الإنتاج اليومي . 8

وذلك لرفع م�ستوى املنظمة التي يعمل بها، وذلك يف اأق�رش وقت ممكن، وباأقل قدر ممكن 
من التكاليف. 

تنمية روح الإنتماء والولء للمنظمة وحب العمل والعتزاز به وتقوية �سعور املحبة . 9
والإخال�س للمنظمة. 

العمل على تطوير املهارات الذاتية وتنمية القدرات الإدارية من خالل تقوية حب . 10
املعرفة يف النف�س. 

املحافظة على اأموال املنظمة وممتلكاتها، واحلفاظ على املعدات والآليات والأثاث . 11
التي ي�ستخدمها يف العمل. 

املحافظة على اأ�رشار الوظيفة بكل اأمانة واإخال�س. . 12
ولعل  التعريفات  تعدد  الأخالق من حيث  �ساأن  �ساأنها  الأعمال  اأخالقيات  مفهوم  اإن 
اأهم هذه التعريفات تعريف )prid w. page 37( حيث اأ�سار اإىل اأنها: ))تتطبيق للمعايري 
الأخالقية الفردية يف مواقف الأعمال املختلفة( ( ، كذلك هناك تعريف اآخر مقدم من قبل 

)van vilock 1993/ pages 37- 48( ي�سري فيه اإىل اأن 
من  يتم  التي  للعمليات  املنهجي  والتحليل  الدرا�سة  اإل  هي  ما  الأعمال  ))اأخالقيات 
خاللها تطوير القرار الإداري بحيث ي�سبح هذا القرار خياراً اأخالقيًا اآخذاً يف العتبار ما هو 

�سحيح وجيد للفرد واملجموعات واملنظمة(( . 

القواعد اليت حتكم السلوك يف الوظيفة العامة: 
يوؤدي  وهو  العام،  املوظف  بها  يلتزم  اأن  ينبغي  التي  واملبادئ  القواعد  بذلك  نق�سد 
واجبات وظيفته يف الدولة املعا�رشة، ويرى دكتور �صتول اأن ثمة اأربعة مبادئ اأ�صا�صية 

ينبغي االلتزام بها يف الدول الدميوقراطية احلديثة: 
1 . .the dogmatic base اللتزام بالقاعدة الدميوقراطية للمجتمع
2 . .limited and specialization الإداري الواعي حلدود التخ�س�س
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3 . .loyalty to the leadership نطاق الولء للقيادة
4 . .conflict of interests جتنب ت�سارب امل�سالح

املبدأ األول - االلتزام بالقاعدة الدميوقراطية للمجتمع: 

نعني بذلك اأن ي�سعر املوظف دائمًا واأبداً باأن ال�سلطة النهائية راجعة اإىل ال�سعب من 
اإل خادم لل�سعب فاإذا  خالل ممثليه ال�رشعيني، وهم الفي�سل النهائي، واأن املوظف ما هو 
اقتنع بهذا املبداأ وهو القاعدة الدميوقراطية فيرتتب على ذلك القتناع ب�سلوك معني يلتزم 
به املوظف، وينبغي اأن يظهر اأثر هذا ال�صلوك يف االلتزام بثلث مبادئ فرعية وهي: 

Ú  النا�س ي�ساوي مبعاملته بني جميع  باأن  وذلك  العامة،  بامل�سلحة  اللتزام  اأوًل- 
دون متييز بني فئة على اأمُخرى، واأن ي�سعر اأن اخلدمة التي يوؤديها لي�ست لفئة من الفئات اأو 

جمموعة من املجموعات اأو طبقة من الطبقات دون الأخرى. 
Ú  ثانيًا- احرتام اإدارة املجتمع: اأن يحرتم النظم الدميوقراطية، فذلك يعني اأن خدمة 

املواطن يجب اأن تتحقق يف حدود ما تقره الأنظمة، ويجب األ يتعاىل على �رشعية القوانني. 
Ú  يف الإداري  �سلوك  يكون  اأن  املحلية:  اخلدمة  اأجهزة  يف  ال�سلوك  منطقية  ثالثًا- 

املوؤ�س�سات احلكومية منطقيًا مع القتناع بالدميوقراطية. وكيف يكون ال�سلوك منطقيًا. يتم 
ذلك من خالل التزام العاملني مببداأ امل�سالح العامة، والبعد عن الإغراءات وال�سغوط التي 
تقابلهم لإر�ساء فئات قليلة على ح�ساب املجتمع الكبري فقط، لأن الفئة قوية ال�سغط اأو اأن 
لها وزنًا اجتماعيًا كبرياً، بل اأن ال�سلوك اجليد يظهر متامًا حني ينت�رش املوظف العام حلق 

املواطن العادي. 

املبدأ الثاني - اإلدراك الواعي حملدودية التخصص: 

نحن نعي�س يف عامل يعتمد يف كل اأعماله على العلم والتخ�س�س الدقيق، وعلى الرغم 
من اأنه ل غنى عنه يف الدول احلديثة _دولة التخ�س�س التكنولوجي الدقيق_ فاإننا ل ينبغي 

اأن ننتبه اإىل خماطره وامل�سكالت التي ترتتب عليه. 
املوظف املتخ�س�س هو �سيد املوقف يف تنفيذ ال�سيا�سات بل يف تخطيطها يف كثري 
من الأحيان ولكن ل يجب اأن يدرك املوظف املتخ�س�س اأن القرار الفني ل يتخذ مبعزل عن 
قيم املجتمع واأخالقياته. بل ينبغي عليه اأن ي�سعر باأن اأحكامه وقراراته يجب اأن تخ�سع 
دائمًا للمبادئ القيمة املنتزعة من املجتمع، ويجب اأن تكون قراراته متاأثرة ب�سكل مبا�رش 
باحتياجات النا�س واأهدافهم، ويجب اأن يرى تخ�س�سه داخل الإطار الجتماعي الكبري، واأل 
يتبادر اإىل عقله اأن قراره هو الذي يجب اأن ي�سود ويعلو ول يعلى عليه لأنه باإ�رشاره على 
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اأن راأيه اخلا�س هو  ذلك الفهم يكون قد �ساوى بني ال�سالح العام واآرائه املهنية، واأعتقد 
ال�سالح العام نف�سه، وقد ل يكون ذلك �سحيحًا يف كثري من الأحيان. 

فاملوظف الذي ل يرى فوق تخ�س�سه، يفتقر اإىل احل�سا�سية الواجبة ملتطلبات ورغبات 
املجتمع، وقد يوؤدي هذا اإىل الغرور والنغالق يف ميدان التخ�س�س، وهذا �سيوؤدي ل حمالة 

اإىل �سلوك غري اأخالقي يف العمل العام. 

املبدأ الثالث - نطاق الوالء للقيادة السياسية: 

اأن  يجب  الذي  اخلاطئ  الفهم  عن  ياأتي  العمل  يف  ال�سلوك  و�سوء  النحراف  من  كثري 
التي يعطيها املوظف  الطاعة  املبا�رش، ما مدى  الإدارية ورئي�سه  لقيادته  يعطيه املوظف 
يقول  اأن  ينبغي  ومتى  مطلقة؟  طاعة  هي  وهل  الطاعة؟  هذه  حدود  تقف  واأين  لرئي�سه؟ 

املوظف لرئي�سه: ل. لن اأطيع اأوامرك هذه لأنك خمطئ؟ 
هناك نقطتان جديرتان باملناق�صة هنا: 

الولء للقيادة ال�سيا�سية احلاكمة. . 1
الولء للقيادة الإدارية والتنظيمية املنظمة. . 2
لل�سلطة  ● القائم  ال�سيا�سي  للنظام  دائمًا  يكون  اأن  ينبغي  العام  املوظف  ولء  اإن 

العام  املوظف  قرار  يكون  اأن  يجب  وانه  �سحيحًا  متثياًل  للمواطنني  املمثلة  امل�رشوعة 
دائمًا  يلتزم  واأن  املجتمعية،  ال�سعبية  والرغبة  العامة  الحتياجات  املخت�س متما�سيًا مع 
باإرادة ال�سعب، ول �سك يف اأن الدولة احلديثة هي دولة املوؤ�س�سات والنظم، فاإن القرار الذي 
ي�سدر عن موؤ�س�سه �سعبية ا�سرتك ال�سعب يف تكوينها وارت�ساها يكون هو القرار الذي يخدم 
واإخال�س، ول مياطل  يلتزم به وينفذ بدقة  اأن  العام  العام، ولذلك فعلى املوظف  ال�سالح 
الأحيان،  بع�س  املوظفون يف  يفتعلها  التي  املعقدة  البريوقراطية  بالإجراءات  تنفيذه  يف 
رغباتهم  عك�س  على  جاء  لأنه  اأو  عليه،  را�سني  غري  لأنهم  ال�رشعي؛  القرار  تنفيذ  لتعطيل 

ال�سخ�سية. 
ثم ما مدى الولء والطاعة للقرار الإداري الذي ي�سدر من الرئي�س الإداري اإذا راأى  ●

املروؤو�س اأن فيه خلاًل اأخالقيًا اأو ف�ساداً اإداريا؟ وكيف ي�سلك املوظف العام اإذا حدث خالف 
بينه وبني رئي�سه؟! 

الرئي�س  بني  الراأي  يف  خالف  كل  يوؤخذ  اأن  ينبغي  ل  اأنه  اإىل  ننبه  اأن  يجب  اأوال- 
على  الطاعة  ع�سا  �سق  اإىل  املوظف  يبادر  األ  ويجب  اأخالقيًا،  خلاًل  باعتباره  واملروؤو�س 
رئي�سه يف كل قرار ل ي�سادف هوى يف نف�سه، ولكن تتطلب امل�سوؤولية العامة من املوظف 
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اأن يقرر بكل دقة. هل اخلالف بينه وبني رئي�سه يرتكز يف اأخالقية القرار ومدى �سالمته من 
الناحية الأخالقية القيمية. 

هل هذا الت�رشف الذي اأتى من رئي�صه اأمر عار�س؟ اأم اأنه جزء من �صلوك 
اأخلقي يلتزم به الرئي�س دائماً، وهل املوظف يتاأكد مبا ال يدع جماالً لل�صك 

اأنه �صائب يف معار�صته لرئي�صه واأن رئي�صه هو املخطئ؟ 
باأن  �سعر  متى  ولكن  الأمني،  املوظف  �سمري  توؤرق  قد  ال�سابقة  الأ�سئلة  عن  الإجابة 
اإداري وا�سح، فله  اإ�رشار، واأتى بت�رشف فيه ف�ساد  القانون بق�سد و�سبق  رئي�سه قد خرق 
كل  احلق يف  قول  على  يحثنا  و�سلم  عليه  اهلل  الكرمي �سلى  فالر�سول  معار�سته،  احلق يف 

موقف فيقول: )ل مينعن رجاًل هيبة النا�س اأن يقول احلق اإذا علمه( . 
اخلطاأ  يف  الأحيان  بع�س  يف  توقع  قد  املبا�رش  الرئي�س  لقرارات  العمياء  الطاعة  اإن 
والف�ساد الإداري، ولي�س هناك قانون �سماوي اأو اأر�سي يجرب املوظف على الطاعة العمياء. 
م �سمريه يف تنفيذ القرار فينفذ ما متا�سى مع القانون ويعار�س ما خالفه؛  بل عليه اأن يحكِّ
اأََطْعَنا �َصاَدَتَنا  ا  اإِنَّ َنا  لأن العلم العام م�سوؤولية ي�ساأل عنها املرء اأمام اهلل. {َوَقاُلوا َربَّ
َلْعًنا  َواْلَعْنُهْم  اْلَعَذاِب  ِمَن  ْعَفنْيِ  �صِ اآِتِهْم  َنا  َربَّ  )67( ِبيَل  ال�صَّ لُّوَنا  َفاأَ�صَ َوُكرَبَاَءَنا 
نِّ  َن اجْلِ َكِبريًا )68(} ]الأحزاب: 67-68 [ ، {َقاَل اْدُخلُوا يِف اأَُمٍ َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكم مِّ
اَرُكوا ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت  َعَنْت اأُْخَتَهاۖ  َحتَّى اإَِذا ادَّ ٌة لَّ اِرۖ  ُكلََّما َدَخَلْت اأُمَّ َوااْلإِن�ِس يِف النَّ
ْعٌف َوَلِكن  اِرۖ  َقاَل ِلُكلٍّ �صِ َن النَّ ْعًفا مِّ لُّوَنا َفاآِتِهْم َعَذاًبا �صِ َنا َهوؤُاَلِء اأَ�صَ واَلُهْم َربَّ اأُْخَراُهْم اِلأُ

الَّ َتْعَلُموَن )38(}. ]الأعراف: 38[.

املبدأ الرابع - جتنب تضارب املصاحل: 

للموظف  ال�سخ�سية  امل�سلحة  العامة مع  امل�سلحة  ت�سارب  بق�سية  امل�رشعون  يهتم 
اإذ ل يخلو قانون للخدمة العامة من مواد حمددة متنع املوظف العام من التعامل  العام، 
ل  بحيث  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  فيها  يعمل  التي  املوؤ�س�سة  مع  واملايل  القت�سادي 
اأفراد  اأحد  اأو  اأو اقت�سادي ل�سالح املوظف  اأن يعود نتيجة لذلك التعامل نفع مايل  ينبغي 

اأ�رشته املبا�رشين كالزوجة والأبناء والإخوان. 
واملق�سود بت�سارب امل�سالح اأي موقف تتعار�س فيه امل�سلحة ال�سخ�سية مع خدمة 
ال�سالح العام، فامل�رشع ) )ع�سو للمجل�س الت�رشيعي( ( الذي ي�سوت ل�سالح قانون ت�ستفيد 
اأو اأ�سهم، والقا�سي الذي ينظر يف ق�سية تتعلق  منه موؤ�س�سات خا�سة له فيها ا�ستثمارات 
ب�سخ�س له �سلة جتارية به اأو �سلة قربى له، والإداري الذي يقرر يف اأمر يتعلق بالتعامل 
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مع �رشكة له فيها اأ�سهم اأو ا�ستثمارات عالية اأو يوؤجر م�ساكن خا�سة به للموؤ�س�سة التي يدير 
امل�سلحة اخلا�سة،  العامة مع  يقعون حتت طائلة ت�سارب املح�سلة  �سئوونها، كل هوؤلء 
فينبغي اأن ميتنعوا عن ذلك التعامل جتنبًا وحت�سبًا للريبة وال�ستباه الذي �سيلحق بهم من 
اأنهم ا�ستغلوا �سلطانهم وا�ستفادوا ماديًا من قراراتهم، والإداري احلقيقي هو الذي يدع ما 
يريبه اإىل ما ل يريبه. كما حتذر قوانني اخلدمة العامة للمواطنني ل �سيما القادة الإداريني 
من نقل الهدايا اخلا�سة من املواطنني و�رشكات القطاع اخلا�س ل �سيما التي لها معامالت 
جتارية مع املوؤ�س�سة التي يراأ�سونها، وحت�سبًا اأي�سا من ا�ستغالل �سلطة املكتب يف تف�سيل 

لتلك ال�رشكات واملنظمات دون �سواها من املتعاملني مع املوؤ�س�سة. 

الفساد اإلداري – أسبابه وآثاره ووسائل مواجهته وعالجه: 
النامية  الدول  م�ستوى  على  فقط  لي�س  واملح�سوبية  الر�سوة  تف�سي  ي�ساهد  فاملرء 
الفقرية التي يتف�سى فيها الفقر واملر�س واجلهل، اإمنا اأي�سا ً- وب�سورة مكثفة- يف اأجهزة 
من  اأنواعًا  املرء  ي�ساهد  حيث  املتقدمة،  والأمريكية  الأوروبية  بالدول  الإدارية  املنظمات 
مل�سلحة  النفوذ  ا�ستغالل  وي�ساهد  ال�سيا�سي،  والنتماء  والقربى  العرق  ب�سبب  املح�سوبية 
املوظف اخلا�سة اأو مل�سلحة من تربطه به و�سيجة قربى اأو �سداقة اأو زمالة، ومن املده�س 
اأن هذه الأمرا�س الوظيفية والأخالقية من حم�سوبية ور�سوة وخيانة اأمانة وا�ستغالل نفوذ 
ما  وكثرياً  منها،  العليا  امل�ستويات  �سيما  ل  الإدارية،  املنظمة  م�ستويات  تنت�رش يف معظم 
ن�سمع عن مدير �رشكة كربى بالوليات املتحدة قد ف�سل من العمل ب�سبب خيانة الإدارة اأو 
ا�ستغالل النفوذ اأو التهرب من دفع ال�رشائب، وكثرياً ما ن�سمع عن ع�سو يف الكونغر�س اأو 
�سيا�سي مرموق، وقد حوكم بال�سجن اأو الغرامة ل�ستالم ر�سوة من �رشكة مقاولت كربى اأو 

تقدمي اأوراق مزورة عن دخله تهربًا من دفع ال�رشائب امل�ستحقة. 
تتعدَّد اأنواع الف�صاد االإداري تبعاً للزاوية التي ينظر منها اإليه وهي كما ياأتي: 

املنظم . 1 الإداري غري  الف�ساد  ومتثل حالة  املنظم:  وغري  املنظم  االإداري  الف�صاد 
مواقف فردية مهما كرثت اأو قلت، فقد ميار�س هذا الف�ساد يف اإطار منظمات الأعمال باأ�سلوب 
فعادة  املنظم  الف�ساد  اأما  فيها،  اكت�سافها  ي�سهل  منهجية  وغري  بدائية  وبطرق  ع�سوائي 
والجتماعية،  القت�سادية  الظواهر  تعقد  بفعل  ازدادت  كبرية  منظمة  جرائم  اإىل  يرقى  ما 
الطرق  ب�ستى  وف�سادها  جرائمها  تخفي  اأن  حتاول  وجماعات  منظمات  قبل  من  ومتار�س 

والأ�ساليب )�رشور 18-16-1999( 
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ف�صادة القمة )ف�صاد موؤ�ص�صي وف�صاد بريوقراطي( ف�ساد القمة واجلهات الرئا�سية . 2
والت�رشيع

الديكتاتورية  الأنظمة  يف  الف�ساد  من  النمط  هذا  ينت�رش  ما  وعادة  ما،  دولة  يف 
)فتحي  معار�سة  دون  الواحد  احلزب  �سيا�سة  اأو  للحكم  الفردي  النمط  عليها  يغلب  التي 

 .  )29-24-199
اأما الف�ساد املوؤ�س�سي اإذا كانت موؤ�س�سات الدولة اأو ال�رشكات اخلا�سة ه�سة، وغري موؤطرة 
ب�سلوكيات اأخالقية جيدة وم�سوؤولية، فاإن امل�سوؤولني فيها ميكن اأن ميار�سوا خمتلف اأ�سكال 
الف�ساد من نهب و�سلب ول�سو�سية وت�سري جتارب كثري من الدول اإىل اأن جهاز الدولة نف�سه 
اأ�سبح موؤ�س�سة للف�ساد، اأما الف�ساد البريوقراطي فهذا النمط ميكن اأن يكون حمدداً اأو ميار�س 
وال�ستبداد،  الديكتاتوري  ال�سيا�سي  والنمط  الف�ساد  ثقافة  �سيوع  ظل  يف  وا�سع  نطاق  على 
موجود  غري  واملوارد  الرثوة  توزيع  يف  والإن�ساف  وامل�ساواة  العدالة  حتقيق  اأمر  وي�سبح 
املدنية  اخلدمة  وجهاز  والبريوقراطي  الإداري  للجهاز  مدخاًل  الأمر  هذا  ي�سبح  وبالتايل 

مبمار�سة الف�ساد ال�سغري. 
الف�صاد ال�صغري والف�صاد الكبري: . 3

يقوم  حيث  خطورة  الأكرث  الظاهرة  الكبري  والف�ساد  ال�سغري  الف�ساد  حالة  متثل 
اأو تنت�رش  العامة لال�ستخدامات اخلا�سة  ال�سيا�سيون وكبار امل�سوؤولني بتخ�سي�س املوارد 
اكت�سافها  التي ي�سعب  والعقود  الكبرية  ال�سفقات  ور�ساوى  الدولة  اأموال  اختال�س  مظاهر 
املوظفني  قبل  من  متار�س  التي  الف�ساد  حالت  ميثل  فاإنه  ال�سغري  الف�ساد  اأما  ب�سهولة، 
احلكوميني لر�ساوى �سغرية وحمدودة )املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمارات 1999: 2(. 

الف�صاد اجلزئي والف�صاد ال�صامل: . 4
اأو  قطاعات  يف  كبرية  اأو  �سغرية  تكون  قد  حمدودة  ممار�سات  هو  اجلزئي  الف�ساد 
اأغلب  م�ستوى  وعلى  النطاق،  وا�سعة  ممار�سات  فهو  ال�سامل  الف�ساد  اأما  بذاتها،  منظمات 

الدوائر واملنظمات اأو كلها، حيث اإنه يرتبط ب�سيوع ثقافة الف�ساد بالدولة باأكملها. 
الف�صاد ح�صب طبيعته: . 5

كالف�ساد  الأ�سناف  من  العديد  اإىل  الف�ساد  ي�سنف  اأن  ميكن  املدخل  هذا  نطاق  يف 
الف�ساد  وكذلك  وغريها،  والإداري  والقت�سادي  واحل�ساري  والقيمي  والقانوين  ال�سيا�سي 
الف�ساد الجتماعي الذي يظهر  الوظيفي الذي ميثل باملح�سوبية وخمالفة القوانني واخرياً 
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من خالل انعدام الولء والإخال�س والتفاين يف العمل وعدم احرتام حقوق الآخرين وعدم 
املبالة )حممود- 1994 )47-45(. 

أسباب الفساد اإلداري وآثاره: 

أسباب الفساد اإلداري: 

كما تتعدد اأ�سكال الف�ساد ودرجاته فاإن اأ�سبابه اأي�سًا متعددة ومركبة وتوجد وجهات 
نظر عدة حول اأهم اأ�سباب الف�ساد، وميكن ا�صتعرا�س اأهم تلك االأ�صباب على النحو االآتي: 

اأهم . 1 من  والر�سوة  الف�ساد  لنت�سار  ال�سيا�سية  الأ�سباب  تعد  ال�صيا�صية:  االأ�صباب 
ف�ساد  اأن  والدرا�سات  والتقارير  واملحاكمات  التجارب  توؤكد  حيث  واأخطرها،  الأ�سباب 
القمة �رشعان ما ينتقل للم�ستويات الأدنى التي حتتمي وتت�سرت بقيادتها املتواطئة معها، 
حيث تهيمن العنا�رش الفا�سدة على املمتلكات العامة، وتتمتع بال�سلطات التي متكنه من 
ا�ستغاللها مل�ساحلهم اخلا�سة، ويحدث الف�ساد ال�سيا�سي يف الدول خالل العملية النتخابية 
وا�ستقطاب املوؤيدين وجمع التربعات وحماولت ك�سب تاأييد الناخبني بالر�سائل التي تالئم 
احتياجات كل �رشيحة، والتي تبداأ بتقدمي الوعود من قبل املر�سح، حيث يجد نف�سه ملزمًا 
بالبحث عن ال�سبل التي متكنه من ا�ستعادة املبالغ التي اأنفقها للو�سول اإىل موقعه، وتدبري 
الت�رشيعية  ال�سلطة  اأع�ساء  ي�سبح  وهكذا  اأخرى،  مرة  انتخابه  لإعادة  الإ�سافية  املبالغ 
م�رشوعات  على  الت�سويت  وي�سبح  للف�ساد،  منفذا  واملنظمات  والحتادات  املنتخبون 
املنافع  وتبادل  ال�سفقات  لعقد  واأ�ساليب  و�سائل  خاللها  به  متر  التي  والآليات  القوانني 

ال�سخ�سية )كرمي 2004: 64( . 
االأ�صباب االقت�صادية: . 2

وتلخ�س فيما ياأتي: 
للعاملني  - )النقدية(  ال�سمية  الدخول  بني  الت�سخم  بفعل  املتزايدة  الفجوة  اأدت 

باأجهزة الدولة واحتياجاتهم املالية احلقيقية ملواجهة متطلبات املعي�سة اإىل تقوية الدافع 
لرتكاب �سور الف�ساد كالر�سوة والختال�س وال�رشقة، نظراً ل�سعوبة �سد تلك الفجوة باأ�ساليب 

م�رشوعة. 
ومع ارتفاع قيمة الدخول الناجمة عن الف�ساد والر�سوة عن قيمة الدخول الر�سمية  -

يتقبلون  وبالتايل  الأ�سلي،  عملهم  يف  ثقتهم  الأفراد  يفقد  الأ�سلي  العمل  من  امل�ستمدة 
تدريجيًا فكرة التفريط يف معايري اأداء الواجب الوظيفي واملهني. 
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عدم مراعاة ال�سيا�سات القت�سادية، وحتقيق التوازن اأو العدالة يف توزيع املوارد  -
القت�سادية على ال�سكان ذلك يوؤدي اإىل اختالل توزيع الدخل بني فئات املجتمع و�رشائحه، 
وتوريطهم  املوظفني  من  املحدود  الدخل  وذوي  الفقراء  ا�ستغالل  من  الأغنياء  ميكن  مما 

مل�ساعفة اأرباحهم ومكا�سبهم غري امل�رشوعة. 
التحول ال�رشيع نحو القطاع اخلا�س، وبيع املوؤ�س�سات واملرافق احلكومية لل�رشكات  -

ال�سفقات  بعقد  والوكالء  وال�سما�رشة  للو�سطاء  ي�سمع  مما  الأجنبية،  اأو  والوطنية  اخلا�سة 
ودفع العمولت ل�رشاء ال�رشكات احلكومية باأٌقل من قيمتها. 

الأزمات القت�سادية التي تتعر�س لها املتجمعات ب�سبب احلروب والكوارث، توؤدي  -
اإىل قلة عر�س ال�سلع وتزايد الطلب عليها، مما ي�ستتبعه ظهور ال�سوق ال�سوداء بالإ�سافة اإىل 
التحايل والر�سوة لتجاوز القوانني والإجراءات التع�سفية التي يتم فر�سها يف ظل الظروف 

ال�ستثنائية. 
كنتيجة  - قبل  من  موجودة  تكون  مل  ال�ستهالك  من  جديدة  اأمناط  انت�سار 

واخلدمات  ال�سلع  ونفاذ  العاملية،  التجارة  وحترير  املتالحقة،  التكنولوجية  للتطورات 
يف  لقتنائها،  الفئات  من  العديد  وتطلع  الأ�سواق.  يف  قبل  من  موجودة  تكن  مل  التي 
الغالبي  الر�سوة.  اإل  ذلك  لتحقيق  و�سيلة  من  اأمامهم  يكن  فلم  دخلهم،  حمدودية  �سوء 

 . العامري )2005: 390-392( 
معيار  - دون  اإ�سافية  دخول  على  الوظائف  بع�س  يف  الفئات  من  العديد  ح�سول 

اأو مقابل عمل حقيقي لها وذلك حتت م�سميات خمتلفة بدرجات متفاوتة  وا�سح يحكمها 
من ال�رشعية قد اأدى ذلك اإىل متتع تلك الفئات بالدخول الإ�سافية مع حرمان فئات وا�سعة 

�سوِّغها اأمام نف�سها.  اأخرى منها اإىل اأن تقبل الفئات الأخرية على فكرة الر�سوة اأو تمُ
االأ�صباب القانونية والق�صائية:. 3
للف�ساد ذلك من خالل بع�س الآليات والأدوات  - اأن ت�سبح الت�رشيعات منفذاً  ميكن 

ملمار�سة  التقا�سي  جمال  يف  العاملني  بع�س  واإ�ساءة  القانونية،  الثغرات  توفرها  التي 
�سالحياتهم وا�ستغالل نفوذهم لتحقيق اأغرا�س �سخ�سية غري م�رشوعة، مثال ذلك الثنائية 
يف تطبيق الن�سو�س القانونية وتف�سريها تبعًا لالأطراف واجلهات التي تطبق عليها، حيث 
همل حق ال�سعفاء والفقراء وعامة النا�س.  حابى الأقارب والأ�سدقاء واأ�سحاب النفوذ، ويمُ يمُ

واإثبات  - التحقيق  التقليدية يف  الأ�ساليب  الق�سائية والأمنية على  الأجهزة  اعتماد 
التهم وعدم مواكبة امل�ستجدات التي ت�ستخدمها �سبكات الف�ساد وع�سابات التزوير والر�سوة، 

مما يوؤدي اإىل بقاء تلك العنا�رش حرة طليقة. 
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عن  - ليتولوا  الق�ساة  بع�س  جتنيد  يف  الف�ساد  عمليات  يف  املتورطني  بع�س  قيام 
عليهم  يتعذر  عينية  وهدايا  كبرية  نقدية  مبالغ  من  لهم  يقدم  ما  مقابل  حمايتهم،  ق�سد 

احل�سول عليها بالطرق امل�رشوعة. 
مبالغ  - مقابل  والر�سوة  الف�ساد  ق�سايا  عن  الدفاع  بتويل  املحامني  بع�س  قيام 

كبرية جداً متعهدين �سلفًا برباءة املتهمني فيها ويتم ذلك بالتواطوؤ مع بع�س الق�ساة الذين 
ميار�سون �سلطاتهم من خالل الأحكام التي ي�سدرونها. 

االأ�صباب االجتماعية للف�صاد والر�صوة: . 4
وتتلخ�س فيما ياأتي: 

اأ�سبح كثري من الأعمال وال�سلوكيات التي تدخل حتت م�سمى الر�سوة �سلوكًا عاديًا  -
ميكنه  لكي  يدفع  فالرا�سي  واملرت�سي،  الرا�سي  من  كل  ويتقبله  العادي  املوظف  ميار�سه 
املوظف  عقيدة  تتحول  الطبيعي، وحينما  هذا هو حقه  اأن  يعتقد  واملرت�سي  اأعماله،  اإنهاء 
لذلك تنتفي عنه �سورة النحراف الجتماعي، واإن بقي جترميه قانونًا، ومن هنا تنخف�س 
معدلت الإبالغ عن وقائع الر�سوة ومن ثم ت�سعف اإمكانات الك�سف عنها الأمر الذي يرتتب 
عليه تخفي�س تكلفة اخلطر املرتبط بها فتزيد الربحية املتوقعة، وهو ما يوؤدي يف النهاية 
وقائع  يف  لالنخراط  للكثريين  الدافعية  من  املزيد  خلق  اأي  وقبولها،  عر�سها  زيادة  اإىل 

الر�سوة. 
وحتفز  - الف�ساد  اأجواء  توفري  يف  ت�سهم  التي  الجتماعية  املتغريات  بع�س  وجود 

البع�س على ممار�سته: 
مثال ذلك: 

على  وال�سغط  الر�سمي  التعامل  يف  الأ�رشية  العالقات  الطائفية،  النتماءات  توظيف 
التعيني ومنح  القيادات لتحقيق مكا�سب ومزايا بغري وجه حق، ويت�سح ذلك يف عمليات 

الوكالت والرخ�س وغري ذلك. 
و�سيوع الو�ساطة ومتر�س اأ�سحاب النفوذ الجتماعي يف ا�ستغالل عالقاتهم ال�سخ�سية 
وغري الر�سمية باإجناز بع�س الأعمال التي تتعار�س مع القوانني اأو مت�س امل�سلحة العامة، 
ظنًا منهم اأن ذلك ي�ساهم يف خدمة الآخرين م�ستبعدين الأ�رشار التي تنجم عن ت�رشفاتهم، 

طاملا اأنهم مل ي�ستفيدوا ماديًا اأو مبا�رشة من هذا ال�سلوك. 
االأ�صباب االإدارية واملوؤ�ص�صية للف�صاد االإداري: . 5

تتلخ�س فيما ياأتي: 
الب�رشية  - واإمكاناتها  قدرتها  تفوق  ووظائف  باأعباء  الإدارية  املنظمات  تكليف 
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واملادية الذي يعجز معه العاملون عن اإجناز الأعمال وتاأخريها وا�سطرارهم اإىل الأ�سباب 
امللتوية لإجنازها يف وقت اأق�رش، وبجهد اأقل، ومن بني هذه الأ�ساليب تقدمي الر�سوة التي 

تعد من اأبرز مظاهر الف�ساد. 
عدم مواكبة ال�سيا�سات يف الأجور واملرتبات للظروف القت�سادية يف ومتطلبات  -

بو�سائل  ال�رشورية  الحتياجات  الأدنى من  احلد  توفري  يجعلها عاجزة عن  املعي�سة، مما 
وطرق م�رشوعة، الأمر الذي ي�سطر معها بع�سهم اإىل �سد احتياجاتهم بو�سائل وطرق غري 

م�رشوعة، كقبول الر�سوة والهدايا. 
تراكم الثغرات يف القوانني والنظم والتعليمات وعدم املبادرة يف معاجلتها، مما  -

يعطي الفر�سة لبع�س امل�سوؤولني النفاذ منها ل�سالح فئة دون الأخرى، خا�سة مع تغلغل 
بع�س العنا�رش املحرتفة واملتمر�سة يف الف�ساد الإداري اإىل امل�ستويات العليا. 

وغياب  - الإدارية  امل�ستويات  بني  البريوقراطية  والعالقات  الت�سلطي  النمط  �سيوع 
والرقابة  الظلم  نظم  و�سعف  الذاتي،  والنقد  للحوار  امل�سجعة  الدميوقراطية  املمار�سات 

ال�سعبية والق�ساء الإداري يوؤدي اإىل انت�سار الف�ساد الإداري ب�سور ة كافية. 
غياب اآليات امل�ساءلة وال�سفافية التي تنق�سم اإىل ق�سمني: اآليات امل�سائلة اخلارجية  -

واآليات امل�سائلة الداخلية. 

آثار الفساد اإلداري: 

الكلفة االقت�صادية للف�صاد االإداري، وتتلخ�س فيما ياأتي: . 1
وهروب  - ال�ستثمار،  مناخ  على  ال�سلبي  التاأثري  حيث  القت�سادي،  النمو  حالت 

ال�رشكات  اإحجام  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الوطني  املال  راأ�س  الداخلية  ال�ستثمارات 
فيها  تنت�رش  بلدان  يف  كثيفة  ا�ستثمار  حالت  ممار�سات  عن  الدولية  والأعمال  الأجنبية 

حالت الف�ساد الإداري ب�سكل كبري. 
يزيد من تكاليف امل�ساريع القائمة، التي �ستقام جمدداً، وبالتايل فاإنه ي�سعف الأثر  -

الإيجابي حلوافز ال�ستثمار للمنظمات املحلية والأجنبية )حجازي 1984: 25( . 
ميثل تكاليف غري منظورة وذات طبيعة �رشية غري ماأمونة العواقب.  -
ال�سغرية  - الأعمال  لإقامة  اجلهود  وي�سعف  والبتكار  املبادرة  روح  على  يوؤثر 

واملتو�سطة احلجم. 
يزيد من حالت الفقر وعدم العدالة يف توزيع الدخل.  -
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اإ�سعاف جودة اخلدمات واملنتجات.  -
يقلل من الإيرادات التي حت�سل عليها الدولة من خالل موؤ�س�ساتها املختلفة.  -
الكلفة االجتماعية للف�صاد االإداري وتتلخ�س فيما ياأتي: . 2
هروب الكفاءات العلمية والفنية.  -
وال�سفافة  - النزيهة  املمار�سات  اإىل  تدعو  بثقافة  املرتبطة  ال�سحيحة  القيم  اإف�ساد 

والعادلة واإبدالها بقيم فا�سدة تدعو اإىل عك�س ذلك. 
لنف�سها هالة من  - وتبني  ثروات،  لديها  تتكر�س  ظهور طبقات طفيلية غري منتجة 

الوجاهة واملوقع الجتماعي بطرق غري م�رشوعة. 
بروز حالة من �سعف ال�سعور بامل�سوؤولية، وانت�سار عدم املبالة وعدم اللتزام.  -
ازدياد حالت ال�رشاع الطبقي.  -
الت�سجيع على الك�سب غري امل�رشوع.  -
زيادة معدلت الفقر وتعميق الفجوة بني طبقات املجتمع.  -
الكلفة ال�صيا�صية للف�صاد: . 3
تخريب املوؤ�س�سات ال�سيا�سية، واإف�ساد كل الأن�سطة لإدارة املجتمع املدين.  -
تدمري موؤ�س�سات املجتمع املدين.  -
ت�سويه معاين الأهداف ال�سامية مثل الدميوقراطية واحلرية.  -
اإ�ساءة اإىل �سمعة الدولة.  -
ظهور بوادر ال�رشاع ال�سيا�سي بني النخب ال�سيا�سية.  -

وسائل مواجهة الفساد وعالجه: 

اأ�سباب الف�ساد الإداري كثرية ومتباينة فاإن و�سائل مواجهته هي الأخرى  ملا كانت 
كثرية ومتباينة، لأنها ل بد من اأن تتوافق مع اأنواع الف�ساد واأ�سبابه من اأجل مواجهة الف�ساد 

الإداري وعالجه، ال بد من العمل باالجتاه الذي يحقق االآتي: 
فهم . 1 تطوير  �رشورة  يتطلب  وهذا  القيم:  معيار  على  اجتماعي  اتفاق  اإيجاد 

عام ملعيار واحد للقيم على م�ستوى الأمة، بحيث ي�سع الأمانة كاإحدى الف�سائل ال�سامية 
اجلديرة بالتقدير والثناء، ويف الوقت نف�سه اإيجاد اأو خلق كره عام، وا�سمئزاز لدى املواطنني 
من الف�ساد بحيث يعتربونه من كربيات الرذائل، وهذا ل ميكن اأن يتم اإل من خالل التعليم 
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مبختلف مراحله بو�ساطة و�سائل الإعالم املختلفة اأي�سًا. 
اأخطر . 2 من  هو  القادة  ف�ساد  كان  ملا  العليا:  القيادات  و�صفافية  ونزاهة  اأمانة 

اأ�سكال الف�ساد، فاإن عدم وجود الأمانة وال�ستقامة لدى القادة ال�سيا�سيني وكبار املوظفني، 
و�سيوؤدي حتمًا اإىل جتروؤ �سغار املوظفني على �سلوك دروب الف�ساد. وهنا ل بد من اإحكام 
موجوداتهم  عن  دورية  تقارير  بتقدمي  ومطالبتهم  املوظفني  كبار  ت�رشفات  على  الرقابة 
الثابتة املتداولة بو�ساطة و�سع قواعد ل�سلوك موظفي الدولة واإعالنها من حني لآخر ليطلع 
عليها املواطنون، حتى يكون باإمكانهم احلكم باأنف�سهم فيما اإذا كان هناك خروج من قبل 

املوظفني على هذه القاعدة وال�سلوك املطلوب. 
ن�رش التعليم وتوعية املواطنني: ل �سك يف اأن جهل املواطنني وعدم معرفتهم . 3

اإجناز  اأجل  من  الر�سوة  لهم  فيدفعون  املرت�سني،  للموظفني  فري�سة  ويجعلهم  حلقوقهم 
فيها،  لهم  طاقة  ل  ما  املواطنني  وحتميل  الف�ساد  ظاهرة  ات�ساع  وبالتايل  معامالتهم، 
ملعاجلة مثل هذا الو�سع ل بد من ن�رش التعليم اأو الدورات اأو الوعي الجتماعي بن �سفوف 

املواطنني وتعريفهم بحقوقهم ومبا يوؤدي اإىل امتناعهم عن دفع ر�سوة اإىل املواطنني. 
حما�صبة موظفي الدولة: اإن �سعف عن�رش الرقابة واملحا�سبة على موظفي الدولة . 4

التقديرية،  ا�ستعمالهم ل�سلطاتهم  اإ�ساءة  الف�ساد وتف�سيه، واإىل  انت�سار  اإىل  اأو انعدامه يوؤدي 
من  املواطنني  وا�ستغالل  ناحية،  من  الدولة  باأموال  والعبث  �سالحياتهم،  حدود  وجتاوز 
ناحية اأخرى، وهنا ل بد من ت�سخي�س وحتديد الأ�سخا�س املنحرفني، وك�سف املنظومات 
على  والقادرة  الالزمة  الرقابية  الأجهزة  اإن�ساء  خالل  من  الإداري  اجلهاز  داخل  الفا�سدة 
من  والتحقق  الإداري،  اجلهاز  داخل  الأخالقية  واملمار�سات غري  النحرافات  على  الك�سف 

املوظفني املنحرفني، وفر�س العقوبات الرادعة ليكونوا عربة لالآخرين. 
التعيني لذوي الكفاءة واجلدارة: احلر�س على تعيني اأ�سحاب الكفاءة والأمناء . 5

امل�سلمني  اأمر  من  ويل  )من  ال�رشيف:  احلديث  يقول  احلميدة،  املهنة  باأخالقيات  املتحلني 
�سيئًا فوىل رجاًل، وهو يجد من هو اأ�سلح للم�سلمني منه فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني( 

اأن ت�سعى لتحقيق �رشوط عمل . 6 الإدارية  للقيادة  كما ميكن  �رشوط عمل جمزية: 
اأخالقي،  م�ستوى  املحافظة على  للمواطنني على  ت�سجيع  فيه  ورواتب وحوافز ملا  جمزية 
وبال �سك يف اأن الكتفاء القت�سادي للموظف ينعك�س اإيجابًا على �سالمة الأداء والأمانة يف 
العمل والعك�س �سحيح. اإن اأف�سل عالج ملثل ظاهرة التفكري يف الف�ساد هو درا�سة الرواتب 
والأجور واإجراء التعديالت الالزمة على �سلم اأو درجات الرواتب من حني لآخر، وما يتنا�سب 

مع م�ستويات املعي�سة وظروف ال�سوق. 



78

د. أحمد حسن زغبالقيم واألخالقيات املعاصرة ودورها في تقليل الفساد في إدارة املنظمات املعاصرة.

العدل وامل�صاواة بني املوظفني: اإذا توخت القيادة الإدارية روح العدل والإن�ساف . 7
اإل  العاملني  تفا�سل ومل متيز بني  فلم  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  يف كل خطوة من خطوات 
العاملني،  الطماأنينة يف نفو�س  بذلك تدخل  فاإنها  والأمانة،  الكفاءة واجلدارة  اأ�سا�س  على 
وجتعلهم يقبلون على عملهم برباعة واإخال�س، وبذلك يرتفع م�ستوى الأداء وال�سلوك اخللقي 

للمنظمة. 
اإن كرثة املعوقات . 8 االإدارية:  العمل والتخل�س من املعوقات  اإجراءات  تب�صيط 

الإدارية كتعقيد الإجراءات وعدم تب�سيطها وطول خطواتها يعد من الأ�سباب الرئي�سية للف�ساد 
الإداري، وذلك لأن الإجراءات الطويلة واملعقدة توؤدي اإىل الف�ساد نتيجة لإجبار املواطنني 

على دفع الر�ساوى للموظفني. 
االلتزام بامليثاق االأخلقي والتعامل ب�صدق مع العاملني واجلماهري، ن�ستطيع . 9

عندئذ اأن نلزم العاملني مبيثاق اأخالقي يلتزم به اجلميع ويحرتمونه ويق�سمون عليه، وتظل 
القيادة الإدارية تراقب تنفيذ تلك املواثيق الأخالقية بدقة وحر�س حتى يتعود عليه جميع 
العاملني فيطبقونه تلقائيًا ودون رقابة منها، كما عليها اأن تعاقب املنحرفني عن امليثاق 
قيادة  حتر�س  اأن  الأخالقي  بامليثاق  اللتزام  ويتطلب  لغريهم  عربة  ليكونوا  الأخالقي 
املنظمة على اإن�ساء عالقة �سدق وو�سوح مع العاملني داخليًا واملواطنني خارجيًا. اإن عمل 
واأن  وال�رشاحة،  بال�سدق  اخلارجية  واجلماهري  بها  العاملني  تخاطب  اأن  املوؤ�س�سة  اإدارة 
اإىل الت�سليل واخلداع  تزيل لهم امل�سكالت التي تعرت�س �سري املوؤ�س�سة وتقدمها، ول متيل 
وجتميل القبيح مبا لي�س فيه، واإظهار الأو�ساع بغري حقيقتها والتكتم على احلقائق مهما 
كانت مريرة. اإن التكتم على الأخبار م�ساألة غري اأخالقية كما اأنها تدخل يف نفو�س النا�س 
ال�سك والريبة، ويزيدها اإ�رشاراً على املطالبة بك�سف احلقائق ملعرفة الواقع، واأن ف�سيحة 
اأطاحت به يف  والتي  نيك�سون  الأمريكي  الرئي�س  التي حدثت يف عهد  ال�سهرية  ووتر جيت 
واأجهزته على املعلومات  الأبي�س  البيت  لتكتم بريوقراطية  اإل نتيجة  الأمر ما هي  نهاية 
اأن يعلم مبا يدور يف  اأمام اجلمهور الأمريكي الواعي بحقه الدميوقراطي  وطم�س احلقائق 

اجلهاز التنفيذي. 
القيادة الإدارية التي تهتم بتدريب العاملني وتنمية . 10 اأن  اإىل ذلك  اأ�سف  التدريب: 

قدراتهم تدفع بالعاملني تلقائيًا نحو الأداء اجليد، وتولد يف نفو�سهم ال�سعور بالر�سا النف�سي. 

دور اإلنرتنت: 
دقيقا  مرفاأ  تعد  ل  النرتنت  ف�سبكة  اأخرى،  اأبعاد  لالأمر  ي�سبح  الإنرتنت  ع�رش  ويف 
وم�سبوطا لأخالقيات الأعمال اجليدة، فهي مكان غري خا�سع للقانون تتم فيه كثري من 
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العمليات املجردة من املبادئ الأخالقية، ووجود حالت �سوء ال�ستعمال مل�سامني املناخ 
الأخالقي مثل ال�ستقامة والآداب واللياقة ال�سليمة. الأمر الذي تطرقت اإليه بع�س الدرا�سات، 
يف  بخا�سة  والأخالقية  بعامة  القانونية  املو�سوعات  اأهمية  عدم  اإىل  ب�رشاحة  فاأ�سارت 

اإطار �سبكة الإنرتنت، و�سوغت ذلك بفقدان حالة التقيي�س يف تكنولوجيا النرتنت. 
لقد اأفرز ع�رش النرتنت فوائد وحتديات اأخالقية ملنظمات الأعمال، فهو وفر اإمكانية 
ال�رشعة يف احلركة بعد اأن اأتاح للمديرين والعاملني معلومات مرتدة متكنهم من اخت�سار 
املديرين  اأدركه بع�س  الزبائن، وهذا ما  الت�سال وال�ستجابة لطلبات  الزمن يف عمليات 
ومبوجبه فكروا با�ستبدال مناذج اأو موديالت ال�ستقامة باأخرى جديدة متكنهم من الإيفاء 
مواد  على  احل�سول  مقابل  العالية  الكلف  لتحمل  املنظمة  فا�ستعداد  الأخالقية،  بالوعود 
اأولية متّكنها من اإنتاج منتجات مبوا�سفات مقبولة ي�ستحقها الزبائن م�ساألة مهمة يف هذا 
الجتاه. ف�سال عما اأتاحته �سبكة الإنرتنت يف بيئة العمل من مو�سوعات اأخالقية جديدة 
للمديرين واخليارات املتاحة يف هذا املجال متعددة ومنها ا�ستبدال الت�سالت، والأعمال 
الفرتا�سية، وال�ساعات املرنة، و�سيا�سات الباب املفتوح، كما اأتاحت تكنولوجيا املعلومات 
�سوء  حالت  يف  للعاملني  املالئمة  الكبح  بو�سائل  لالحتفاظ  الالزمة  الأدوات  اجلديدة 

ال�ستخدام اأو اخلروج عن املرونة املمنوحة. 
اإن التفاعل مع ال�سبكة العنكبوتية اأتاح لبع�سهم ابتكار طرق جديدة للتطفل والتج�س�س 
على الزبائن من خالل الإنرتنت، لذلك يتوجب على املنظمات اأن ت�سف املعلومات ال�سخ�سية 
للزبائن يف حمافظ �سمن املواقع الإلكرتونية، ول �سيما اأن تلك املعلومات تعد مبثابة الذهب 
الت�سويقي للمنظمة )Daft، 3003، 160( . ومن الأمثلة الواقعية على ذلك قيام )%70( 
اإطار  فيها يف  الأفراد  معلومات  ب�رشية  املتعلقة  التهديدات  باأخذ  الأمريكية  ال�رشكات  من 
ال�سبكة الدولية، واأن ن�سبة ل باأ�س بها من ال�رشكات الأمريكية قد طورت الطرائق اخلا�سة 
بها حلماية �رشية املعلومات املتعلقة بالأفراد وباقي اأنواع املعلومات من خماطر القر�سنة 

 . )Simpson، 2001، 1( يف اإطار �سبكة النرتنت
النرتنت،  �سبكة  اإطار  يف  املعلومات  قر�سنة  حلالت  ال�سلبية  الآثار  تقلي�س  ولأجل 
فر�س  اأمام حتدٍّ جديد  اإليه  تهدف  ل  والتي  الربح  اإىل  تهدف  املنظمات  اأنواع  كل  اأ�سحت 
اإنفاق كثري من الأموال واجلهد والأوقات لتقل�س من حالت القر�سنة الواقعة على  عليها 

املعلومات التي تتعلق مبجالت اأو مقومات بقائها، وتتمثل تلك الت�رشفات باالآتي: 
اأقل . 1 الأ�سماء  تلك  اأن  جند  اإذ  املنظمات،  مواقع  اأ�سماء  يف  الو�سوح  درجة  تقليل 

و�سوحًا يف اإطار ال�سبكة مما هي عليه يف احلالة العتيادية. 
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التعاون مع منظمات اأخرى من اأجل تطوير الربامج الأخالقية املمكنة ال�ستخدام . 2
يف اإطار �سبكة الإنرتنت. 

اإقامة الرموز الأخالقية املن�سجمة مع العمل يف اإطار �سبكة النرتنت، وزيادة عدد . 3
املواقع التي حتمل مثل هذه الرموز الأخالقية. 

النظر . 4 الأعمال من وجهة  اأخالقيات  الـاأولية عن  اللمحات  ال�ستفادة من  اأو  تبني 
الإ�سالمية، على اعتبار اأن قواعد التدريب الإ�سالمي ميكن اأن تقود اإىل انتقاله بعيدة عن ما 

يدور يف مواقع اأخالقيات الأعمال يف اإطار �سبكة الإنرتنت. 
التي بداأت ت�سهد  اإن املو�سوعات الأخالقية املعقدة  القول  اإطار ما �سبق، ميكن  ويف 
درجات اأعلى من التعقيد ب�سبب ما اأفرزته �سبكة الإنرتنت والعوملة يف ميدان الأعمال، ل 
والجتماعية  الأخالقية  املعايري  على  املحافظة  ولأغرا�س  املنظمات  من  ي�ستلزم  اأن  بد 
ل�سمان حتقيق هديف  متذبذبة(  )غري  ثابتة  التزام  لذلك من خالل حالت  التهيوؤ  العالية، 
البقاء وال�ستمرار، ول �سك يف اأن قيام املنظمة بذلك �سي�سفي على وجودها جمالت للتميز 

عن غريها من املنظمات تدفع بقناعات الزبائن نحوها اإىل درجة الثبات وال�ستدامة. 

االستنتاجات واملقرتحات: 
مل تلق اأخالقيات الإدارة الهتمام الكايف يف اأغلب املنظمات. . 1
يف . 2 واملايل  الإداري  الف�ساد  ظاهرة  لتف�سي  رئي�س  �سبب  الإدارة  اأخالقيات  غياب 

القطاعني احلكومي واخلا�س. 
اإن التحديات التي تواجه اأخالقيات الإدارة يف التطبيق ناجتة عن موؤثرات داخلية . 3

ت�سكله  كالذي  الأفراد،  على  كبرياً  خطراً  اخلارجية  التحديات  ت�سكل  اإذ  خارجية؛  واأخرى 
التحديات التابعة من املنظمة نف�سها، اإن الف�سل بني ال�سيا�سة والإدارة التي كانت قائمة يف 
كثري من املنظمات اأدت اإىل تكري�س مبداأ حيادية اأخالق العاملني والتعامل معهم على اأنهم 
عنا�رش قادرة على اأن تتخل�س من معتقداتها ومبادئها و الندماج مع �سيا�سات املنظمة 

التي يعملون بها بغ�س النظر عن النتائج الأخالقية املرتتبة على مثل تلك ال�سيا�سات. 
اإن مو�سوع تقدمي اجلوانب الأخالقية للمنظمة يخ�سع حل�سابات الكلفة- املنفعة، . 4

فالربامج الأخالقية توؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا يف م�ستويات الأداء املايل للمنظمة. 
يتوجب على املنظمات الدولية ا�ستح�سار مكونات املناخ الأخالقي حمليًا ودوليًا . 5

ال�سدق وال�ستقامة والحرتام والثقة وامل�سوؤولية واملواطنة مع توخي  ب�سمنها متغريات 
احلذر يف قراءة معايري التدقيق الجتماعي مع ال�سعي اجلاد للتوافق معها. 
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ل بد من ال�سعي لإيجاد التكامل يف ما بني املفاهيم الأخالقية والأفعال اليومية . 6
يف اإطار موؤ�س�سي لو�سف اأو حتديد التوجهات املختلفة لالهتمام بالأخالقيات يف املنظمة. 

اإىل �رشورة ا�ستفادة املنظمات العربية من وجهة النظر الإ�سالمية . 7 ي�سري الباحث 
فيما يتعلق باأخالقيات الأعمال وال�ستفادة مما اأ�سار اإليه الإ�سالم يف مو�سوع الأخالق. 

املقرتحات: 

تاأ�صي�صاً على اال�صتنتاجات التي تو�صلنا اإليها يو�صي الباحث مبا ياأتي: 
مل يعد مفهوم اأخالقيات الإدارة مفهومًا ذاتيًا يتعلق بالفرد ول ميكن التاأثري به، بل . 1

اأ�سبحت الإدارة اليوم باأم�س احلاجة اإىل مغادرة هذا املفهوم، والنظر اإىل اأخالقيات الإدارة 
بو�سفها اأحد م�سادر التمويل ال�سلوكي التي �ستعود بربح اجتماعي. 

اأن تتجنب الإدارات العمل باملنطقة الرمادية وفق مبداأ الغاية تربر الو�سيلة. . 2
اإلزام املنظمات على اختالف اأنواعها بو�سع اأ�س�س ومعايري اأخالقية للوظيفة. . 3
�ساغل . 4 تقع على  التي  وامل�سوؤوليات  ات  املهمرَّ دوري عل  وب�سكل  املوظفني  تدريب 

الوظيفة. 
حت�سني . 5 على  واأثرها  والأخالقية  املجتمعية  امل�سوؤولية  باأبعاد  العاملني  توعية 
الداء. 
و�سع برامج فعالة للحد من الف�ساد الإداري لأن ذلك من �ساأنه اأن يحفز املوظفني . 6

على اللتزام باأخالقيات الوظيفة. 
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