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  الملخص

  م�لــّخـــــص

من أهم املواضيع اليت تستقطب الباحثني يف علم  تعترب أخالقيات األعمال والفساد اإلداري
لذلك، دف هذه الدراسة إىل حتليل املداخل األساسية هلذين املفهومني، مع دراسة حالة . االقتصاد

موظف، خلصت الدراسة إىل  90وبناء على استقصاء مشل عينة من . مديرية الضرائب لوالية تلمسان
  .يات والسلوك الوظيفي يف هذه املنظمة احلكوميةوجود عالقة إجيابية بني هذه األخالق

 – العاماملوظف  –املسؤولية االجتماعية  –الفساد اإلداري  - أخالقيات األعمال :اللكامت املفZاح=ة
  .مديرية الضرائب

  

Résumé : 
L’éthique des affaires et la corruption administrative son considères 

comme des thèmes importants qui intéressent actuellement les chercheurs 
en économie. Cette étude a pour objectif l’analyse des approches de ses 
concepts et l’étude du cas de la direction des impôts de la  willaya de 
Tlemcen. Ainsi, l’étude effectuée sur un échantillon de 90 agents a 
dégagé une relation positive entre le niveau de l’éthique professionnelle 
et leur comportement fonctionnelle dans cette organisation publique. 

Mots Clés: Ethique des affaire – Responsabilité Sociale – corruption 
administrative – fonctionnaire public – direction des impôts. 

 

Abstract: 
Business ethics and administrative corruption are considered one of the hottest 

topics that attract researchers in Economics. Accordingly, this study aims to analyze 
the basic approaches to these two concepts, with a case study in Tlemcen taxes 
directorate. Based on survey included a sample of the 90 employees, this study 
found a positive correlation between these ethics and functional behavior in this 
governmental organization. 

Key words: Business Ethics – Social Responsability – Administrative 
Corruption – Public Employee – Taxes Directorate 
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  مقدمة عامة

يكثر احلديث عن أخالقيات األعمال، وذلك يف عامل اليوم الذي أصبح يتغري فيه كل شيء،  

، رغم أا عقود قليلة فقط مل تكن كما تتعاىل األصوات أجل االهتمام، املتزايد ذه األخالقيات

موضع اهتمام، خاصة وأن األعمال، ولعقود طويلة مل تكن حتفل إال مبعايري الربح، مما مل جيعل 

  .لألخالقيات مكاناً يذكر

غري أنه مع تضاخم الفضائح األخالقية وتزايد االنتقادات لألعمال ومعايريها املتمثلة يف الربح 

سؤوليتها االجتماعية واألخالقية، مل يعد باإلمكان التزام الصمت اجتاه ذلك، والكفاءة إىل حد إمهال م

القائمة على الربح والكفاءة املادية ) Business Vision(وأصبح من احلكمة أن تقابل رؤية األعمال 

ال  يف النموذج االقتصادي برؤية أخرى هي الرِؤية القائمة على أخالقيات اإلدارة ومعايريها اخلاصة اليت

  .تقل أمهية عن معايري الربح، والكفاءة يف منوذج جديد هو النموذج االجتماعي األخالقي

إن مسؤولية األعمال جيب أن ال تقتصر على تعظيم الربح مبعناه الضيق يف املدى القصري ومبعايري 

عالقة أحادية اجلانب، بل البد من توسيع هذه املسؤولية لتشمل مصاحل األطراف األخرى من ذوي ال

ومصلحة اتمع يف املدى البعيد، ويف إطار معايري متعددة ومتكاملة جتد يف أخالقيات األعمال 

  .وقيمتها وقواعدها ما حيقق التوازن والتكامل والتطوير املتبادل لألعمال واألخالقيات معاً 

 عوامل إن عاملنا املعاصر الذي سيتم بالتغري الكبري أصبحت فيه منظمات األعمال حتت تأثري

عديدة أكثر عرضة للمآزق األخالقية والعمل وفق قواعد تتجاوز فيها مسؤوليتها االجتماعية والتزاماا 

املنافسة الشديدة بني الشركات اليت أصبحت حربًا بدون سالح، وتزايد : األخالقية، ومن هذه العوامل

العاملية عن مسؤوليتها االجتماعية  وما تفرزه من تنصل الشركات) Globalisation(االجتاه حنو العوملة 

واألخالقية، أضف إىل ذلك الفساد اإلداري يف القطاع احلكومي الذي يتجه حنو التوسع والتعقيد وما 

وأخريًا املمارسات املهنية الناجتة عن تزايد األنشطة  1ينتج عنه من أشكال جديدة مثل غسل األموال،

  .بدورها إىل املزيد من التخصص املهين واالحرتايف واألعمال القائمة على املعرفة واليت أدت
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ومن جهة أخرى، يعد الفساد اإلداري من املواضيع املهمة، نظراً ملا له من جذور تارخيية انتشرت 

يف جمتمعاتنا املعاصرة، سواء النامية منها واملتقدمة، وشاع يف كل النظم السياسية، الرأمسالية واالشرتاكية، 

يكتاتورية، والفساد يؤدي إىل عرقلة النمو االقتصادي واالجتماعي ويعوق التنمية الدميقراطية والد

االقتصادية، مما يزيد من مستوى الفقر وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي، ويؤدي إىل انتهاك 

حقوق اإلنسان وتفاقم التفاوت الطبقي، وإىل االحنراف بالسلطة من طرف املوظفني احلكوميني،  

  .النفوذ واألموال العامة يف خدمة املصاحل الصفيقة والشخصية كاستغالل

وأسباب الفساد اإلداري متعددة، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وقد تكون داخلية أو 

وهكذا أصبح الفساد  1خارجية، مما يؤثر على البنية االقتصادية واالجتماعية للدول النامية خاصة،

طط وبرامج التنمية ونشر التخلف وخسارة كبرية لألموال واجلهد والوقت وزوال اإلداري العدو األكرب خل

  .فرص التقدم وإعاقة التحوالت الدميقراطية

ونظرا خلطورة هذه الظاهرة، فقد اتفقت تقارير اخلرباء ودراسات املتخصصني على ضرورة 

سي، حيث وعلى سبيل مكافحة هذه الظاهرة وتطويقها وعالجها خاصة يف الدول النامية كهدف رئي

وهي دولة غنية بثرواا الطبيعية، حيث حرم الفقراء من  بنجريياتفقري الداري يف املثال يتسبب الفساد اإل

وعلى العكس  ،بنائهأثرياته السلبية على استغالل موارد هذا البلد وصحة أوسائل العيش الضرورية وترك ت

صبحت تصنف أداري، حيث يف مكافحة الفساد اإلمن ذالك فتعترب سنغافورة دولة رائدة ومنوذجية 

  .شارةضمن الدول املتقدمة اليت تعرف تنمية ومنوا جديرين باإل

عمال الصناعية ظهرت املمارسات العديدة املرتاكمة ملنظمات ومؤسسات األأخرى، أومن جهة 

ات اليت تشكل هم االعتبار أ حدأخالقي والقيمي ن اجلانب األأ ،و احلكوميةأو اخلدماتية اخلاصة أ

ن االعتبارات أن أالقراءات والتصرفات لتلك املنظمات واملؤسسات، كما تؤكد الدراسات يف هذا الش

قل تضاءل وزا النسيب وتراجع و على األأ ،صبحت متغريات تابعةأم مالية، أاملادية سواء كانت فنية 
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خالقي صبح االعتبار األأعاصرة، حيث ترتيبها بني االعتبارات اليت حتدد معظم القراءات يف املنظمات امل

  .يف تصرفات وقرارات هذه املنظمات ذوالقيمي هو املؤثر الناف

ن املتتبع لواقع املنظمات واملؤسسات املعاصرة يالحظ ذلك احلجم اهلائل من القرارات إ

تابعة وذلك على مستوى سائر الوظائف كالتخطيط والتنفيذ وامل ،خالقيةأاللواملمارسات اليت توصف با

صبح أخرى، وهكذا نتاج والتسويق والتمويل وغريها من الوظائف األو يف جمال اإلأواحملاسبة وغريها، 

ها وموظفيها حتت ئخالقي وقيمي يضبط ممارساا وتصرفات مدراأطار إخرية تفعيل لزاما على هذه األ

  .ئات اتمعنشطة ومجيع فصيل فنون اخللل والفساد يف كافة األأحلاق الضرر بتإطائلة 

  :البحث الرئيسية كالتايل إشكاليةعلى ضوء كل هذا ميكن طرح 

 ؟دارياإلاألعمال أن تساهم يف احلد من الفساد خالقيات أل كيف ميكن -

  :ميكن صياغة بعض التساؤالت اإلشكاليةومن هذه 

 ودوره االسرتاتيجي يف املنظمات احلديثة؟ األعمال أخالقياتما هو مفهوم  .1

 وتكاليفه على التنمية؟ تأثرياتهوما  اإلداري ما هو الفساد .2

  يف اجلزائر على ضوء الدراسة امليدانية املقرتحة؟ العاماملوظف  أخالقياتدراك إما هو تصور و  .3

  :فرضيات البحث
 أكثر ، جندهمةحمدد اتفرضيمخس صياغة  إىلبعد احلصول على جمموعة من املعلومات توصلنا 

  :يف لوتتمث ،لسابقةا األسئلةاحتماال على  اإلجابات

 للتكوين أثر إجيايب على السلوك الوظيفي -1.ف

 للبيئة األخالقية أثر إجيايب على السلوك الوظيفي -2.ف

 للبيئة األخالقية أثر إجيايب على الرضا الوظيفي -3.ف

 ألخالقيات املهنة أثر إجيايب على العالقات العامة إلدارة الضرائب -4.ف

  أهداف إدارة الضرائب إلدارة املوارد البشرية أثر إجيايب على حتقيق -5.ف



  مقـــدمــــــة عـــامــــــــةمقـــدمــــــة عـــامــــــــة

 د 

  :مناهج البحث
القيات املهنة أخثر فاعلية أالتحليلي لدراسة و سلوب الوصفي يعتمد منهج حبث دراستنا على األ

  مديرية الضرائب لوالية تلمسان، وذلك من جانبني؟ أعوان وأداءعلى سلوك 

السرتاتيجي يف ودورها ا األعمال أخالقياتيتضمن دراسة وصفية تبني مفهوم : الجانب النظري �

داري وانعكاساته على املنظمة احلديثة، كما تضمن هذه الدراسة النظرية توضيح مفهوم الفساد اإل
 .دبيات االقتصادية اليت تناولت هذه املفاهيممنو الدول، وذلك باالعتماد على األ

توزيعه يعتمد على املنهج التحليلي ويتضمن مجع بيانات من خالل استبيان مت  :الجانب العملي �

 .عوان مديرية الضرائب لوالية تلمسانأعلى عينة عشوائية من 

  :مجتمع وعينة البحث

جمتمع البحث من مجيع عمال وموظفي مديرية الضرائب لوالية  يتألف :مجتمع البحث  - أ 

 .عونا 359اللذين يبلغ عددهم  2014تلمسان لسنة 

الضرائب لوالية  عينة البحث جمموعة من موظفي وعمال مديرية تمشل :عينة البحث  -ب 

  .)حيث كان اختيارها عشوائيا( موظفا 90 عددهم ب تلمسان قدر

  :حصائيةدوات اإلاأل
من أجل اإلجابة على الفرضيات، أخضعت البيانات اليت مجعت عن طريق االستبيان إىل سلسلة 

  .اإلحصائيةمن التحاليل 
ني لتحاليل إحصائية وصفية يف البداية، أخضعت البيانات املتعلقة باحلالة الشخصية للمستجوب -

 .من أجل إبراز خصائص العينة
 Alphaحساب  بعد ذلك بات ومصداقية أدوات القياس، متمن أجل التأكد من ث -

Cronbach’s للفقرات اليت تقيس كل متغري من متغريات الدراسة. 
حتاليل إحصائية وصفية على لفقرات  - يف األخري - من أجل اختبار الفرضيات، أجريت  -

 .علقة مبختلف املتغرياتاملت
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  :همية البحثأ
وعرضه بصفة  اإلداريوالفساد  األعمال أخالقياتمهية هذا البحث تكمن يف حتليل مفهوم أن إ

نظرية ودعم متكن من  أرضيةحىت يصبح يف متناول الباحثني، وكذا جعله  مبسطة سهلة االستيعاب،

والفساد  األعمال أخالقياتتعلق مبوضوع و دراسات ميدانية جديدة تأجناز دراسات نظرية مكملة، إ

ن هذا أوانعكاساا على مستوى املنظمة احلديثة لدعم تنميتها االقتصادية، كما ميكن القول  اإلداري

  .نقصا موجودا يف هذا اال  ويسدن يدعم أاملوضوع جدير 

  :هداف البحثأ
  :كما يليرغب يف التوصل اليها  من خالل هذا البحث  أتتلخص النتائج اليت 

 .اإلداريوالفساد  األعمال أخالقياتتسليط الضوء على مفهوم  )1

تبيان نتائج الدراسة التطبيقية على مستوى مديرية الضرائب لوالية تلمسان وما هو مدى  )2

 .الضرائب إدارةخالقيات ضمن هذا اجلهاز ملفهوم األ أعوان إدراكومستوى 

عمال خالقيات األأنظرية ملفهوم سس الرفع كفاءة الباحث من خالل اطالعه على األ )3

 .داريوالفساد اإل

ثراء املكتبة ببحث إالباحثني، ومن مث  يتوفري مادة نظرية وميدانية حول هذا املوضوع لزمالئ )4

 .جديد يكون دعما ملن يريد التعمق يف هذا املوضوع

  .داري وعالجهحتديد ااالت اليت ميكن عدها مصدرا ملواجهة الفساد اإل )5

  :يار البحثسباب اختأ
و صلة قوية ذنه أذ إ ،رتباط املوضوع موضوع الدراسة بالتخصص العلمي الذي درست فيها )1

دارة إومتينة بتخصص التسيري الذي زاولت فيه دراسيت ضمن مرحلة التدرج وختصص 

 .عمالاأل

عمال والفساد خالقيات األأميلي الطبيعي ورغبيت للبحث واالستطالع يف موضوع  )2

 .دارة املنظمات احلديثةإتباطهما وانعكاسهما على داري ومدى ار اإل
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ىل نتائج ملموسة يف إقابلية الدراسة نظرا لتوفر مادة البحث مما ميكن للموضوع الوصول  )3

 .هذا اال

خالقية وما ثر تزايد الفضائح األإاملواضيع الساخنة  منعمال خالقيات األأيعد موضوع  )4

 .عمال كثري من منظمات األينعكس ذلك يف تعزيز امليزة التنافسية يف

  :الدراسات السابقة

داري عمال والفساد اإلخالقيات األأهناك العديد من البحوث والدراسات السابقة يف موضوع 

  :وميكن ذكر الدراسات السابقة كما يلي ،روباأو قل يف أشكل بخاصة يف كندا والواليات املتحدة و 

  :الدراسات باللغة العربية - والأ

دراسة ميدانية حتليلية، رسالة  "الرشوة في الجزائر"حول ) 2010رة، بن يخلف، الزه(دراسة  .1

 .راه، جامعة تلمسانو دكت

ىل حصر مفهوم الرشوة بالنسبة للمؤثرين يف القرار باجلزائر، بغية التوصل إهدفت هذه الدراسة 

اجلهود ملكافحتها كما ىل واقع الظاهرة، ومن مث حماولة استنباط متغرياا الرئيسية الكفيلة بتنظيم إ

جهزة الدولة أدراك الرشوة يف اجلزائر وانتشارها يف خمتلف دواليب و إتضمنت هذه الدراسة مستوى 

 .قتصادي  بشكل عاموالقطاع اال

جامعة  "إشكالية العالقة بين االقتصاد واألخالق"حول ) 2009، عبد اهللا بن منصور(دراسة  .2

 .تلمسان

مليدانية إىل عرض مسح شامل ملفهوم األخالق وعالقته هدفت هذه الدراسة التحليلية ا

باالقتصاد، مع إبراز مفهوم األخالق عرب الديانات املتعددة، ومنظومة األخالقيات يف الرتبية اإلسالمية 

والنظامني الرأمسايل واالشرتاكي وأمهية املوائمة بني األخالقيات وإدارة األعمال، وإىل اجلوانب األخالقية 

 .ة املستدامة مع ختصيص اجلانب التطبيقي لدراسة التجربة اجلزائرية حلماية البيئةيف التنمي
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 1."أخالقيات اإلدارة"، )2010 ، باسموالمبيضيين عبود نجم(دراسة  .3

عن أخالقيات اإلدارة حيث هدفت الدراسة إىل تقدمي رؤية حول  تطرقت هذه الدراسة

ألعمال باألخالقيات، وكذلك إعداد منوذج للمداخل أخالقيات اإلدارة ومداخلها اليت تفسر عالقات ا

األساسية لألخالقيات، ويسهم يف تفسري وتقييم منط العالقة بني األخالقيات واألعمال، ويتكون هذا 

  :النموذج من أربع مداخل ألخالقيات اإلدارة وهي

  .التطويريةاألخالقيات املثالية، وأخالقيات االمتثال، واألخالقيات النسبية، واألخالقيات 

منظمة أردنية من القطاع احلكومي ) 20(وقيم هذه املداخل بالعالقة مع معايري األداء املختارة يف 

واخلاص، واعتمدت الدراسة على املنهجية التحليلية يف مراجعة األدبيات املتعلقة باألخالقيات واختبار 

عند مستوى داللة إحصائي  للمتغريات غري الكمية سبيرمانالفرضيات باستخدام معامل ارتباط 

)0.01 or 0.05.(  

منظمة حكومية  25استبانة على ) 100(واستخدم الباحثان عينة قصدية مالئمة ومت توزيع 

وخاصة، وتوصل الباحثان فيها إىل أن االهتمام كان ضعيفاً باجلوانب األخالقية يف هذه املنظمات، وأن 

عايري األداء، ألن مثل هذه العالقة ميكن أن حتفز على اإلدارة أن توضح رؤيتها عن األخالقيات وم

  .العاملني لتحقيق التوازن بني اجلوانب املادية واألخالقية يف قرار احلكم وممارسام

  :األجنبيةالدراسات باللغة  - ثانيا

  :بعنوان 2007 (Clara Delavallade)دراسة  .1
"Corruption dans les pays en développement facteurs institutionnels  

et effets sur les dépenses publiques" .جامعة باريس2   

                                                           

  .187-168: ، ص2010، 1، عدد 37جنم عبود واملبيضني، باسم، أخالقيات اإلدارة، جملة دراسات العلوم اإلدارية، جملد   1
2 Clara, Delavallade, these de doctorat d’Etat, université Paris 1, 2007. 
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ة يف الدول النامية وذلك انطالقا من العاموهي دراسة تبني أثر الفساد اإلداري على النفقات 

أن حماربة هذه الظاهرة غري جمدية بواسطة  دراسة حتليلية باستخدام مناذج االقتصاد القياسي كما تبني 

 .ناجعة وغري فعالة رقابة غري 

القيادة والتطور األخالقي ومسلك المواطنة في " (Graham, Jill, 1995)دراسة  .2
  1."المنظمة

تناولت هذه الدراسة موضوع القيادة والتطور األخالقي قي املنظمة، وحتدثت عن مراحل التطور 

ية وأداء املهمة ترتبط األخالقي للقيادة، وتوصلت إىل أن القيادة اليت تم مبصاحل األتباع الشخص

بالتطور قبل األخالقي التقليدي، والقيادة اليت تركز على العالقات الشخصية والشبكات االجتماعية 

املرتبطة  بالتابعني لصف التطور األخالقي التقليدي للقيادة، مث القيادة اليت تركز على فرق العمل 

ى االلتزام مبستوى عال من األخالق وتطبيق نزيه والتعاون والتحول إىل القيادة اخلادمة واليت تشجع عل

 .للمبادئ األخالقية يدل على التطور األخالقي احلديث

 2."األخالق والقيادة األخالقية في المنظمة" (Maguad and Krone, 2009)دراسة  .3

األخالق والقيادة األخالقية يف املنظمة واليت هدفت إىل استكشاف  تطرقت هذه الدراسة إىل

قة بني األخالق والقيادة األخالقية والتحسن الناجح للجودة والنوعية يف املنظمات، واعتمدت العال

على منهج التحليل النقدي للدراسات السابقة واألدب النظري، واليت توصلت إىل أن القيادة اخلالقة 

دف  هي أكثر وأهم متغري لنجاح األعمال على املدى الطويل، وكذلك دعم السلوك األخالقي هل

كهدف للعمل املهم يف زيادة األرباح وحتسن رضا الزبائن وتقليل معدالت دوران العمل والرضا 

  .الوظيفي

                                                           

1 Graham, Jill W, "Leadership, moral development and Citizen Behavior", business ethic 
quarterly. Vol 5, Issue1, 1995, pp 43-54 

2 Maguad, ben A and Krone, Robert M, "ethics en moral leadership", total quality 
management, vol 20, N° 2, 2009, pp 209-222. 



  مقـــدمــــــة عـــامــــــــةمقـــدمــــــة عـــامــــــــة

 ط 

  :تقسيمات البحث

ثالثة على خطة مكّونة من  -إضافة إىل املقدمة واخلامتة  - ، اعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع

مفهوم األخالق واملسؤولية االجتماعية  إىل فصول، حيث تناولنا يف الفصل األول املفاهيم املتعّلقة 

اإلداري ومفهوم  لألخالقيات يف منظمات األعمال، أما يف الفصل الثاين فتطرقنا إىل الفسادكأساس 

، أما يف الفصل الثالث فاستعرضنا ، مث إىل أسباب وآثار هذه الظاهرة وآليات مكافحتهاالعاماملوظف 

ها على مديرية الضرائب لوالية تلمسان، وذلك على ضوء  أجرينافيه حتليل ونتائج الدراسة امليدانية اليت

 . ُوزَِع على عينة من موظفي هذه املنظمةاالستبيان الذي 

  



 

 

  

  

  

  الفصل األولالفصل األول

في األخالق وأخالقيات  في األخالق وأخالقيات  

  األعمالاألعمال
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   في األخالق وأخالقيات األعمال :الفصل األول

  األولاألول  مقدمة الفصلمقدمة الفصل
يف أي شغل من األشغال بني اخلري والشر، فاإلنسان  إن األخالق موجودة طاملا هناك متييز

تصدر منه أحكام متنوعة، أما احلكم األخالقي فهو أن حنكم على الشيء بأنه خري أو شر، وقد 
هو دراسة ما هو " علم األخالق"اختلفت اآلراء حول مفهوم األخالق، حيث يرى بعضهم أن 

  ".غري أخالقي"وما هو " أخالقي"
لنا كيف يتصرف اإلنسان يف احلاالت واملواقف اليت تفرض علينا دون أن  إن األخالق تبني

خنالف يف ذلك ضمرينا أو العرف السائد يف اتمع، وترتبط األخالق بالتاريخ، إذ جند يف كتابات 
  .املؤرخني وصفا ألخالق األمم والشعوب

طور النظم االقتصادية، ويرتبط النظام االقتصادي باألخالق، كما ختتلف أخالق الشعوب تبعا لت
  .واألخالق مادة لعلم االجتماع، ذلك أن علم االجتماع يبحث يف سلوك اجلماعات واملنظمات

جمموعة القيم واملعايري اليت يعتمدها أفراد اتمع يف  (Ethics)متثل األخالق أو األخالقيات 
ما أن أخالق اتمع متثل التميز من ما هو جيد أو ما هو سيئ، بني ما هو صواب وما هو خاطئ، ك

  .أساسا قويا ألخالقيات األعمال
ومع انتقال اتمعات إىل عصر املعرفة ازدادت أمهية األعمال يف اتمع بشكل كبري، وأصبحت 
األمم والشعوب تتنافس مبدى قوة منظمات األعمال فيها، وهذا األمر يتطلب وضع فلسفة وآليات 

خالقي واجتماعي ينعكس إجيابيا على خمتلف فئات اتمع، عمل منظمات األعمال ضمن إطار أ
  .حبيث تصبح هذه املنظمات ممثلة لنسيج اجتماعي رابط ملكونات األمة وميثلها يف املنافسة العاملية

أما اليوم فالنظام االقتصادي القائم ال يقوم على األخالقيات بالقدر الكايف، بل يعتمد على 
وعلى اجلانب املايل كهدف أساسي ملنظمة األعمال، وخرباء املال ال يعريون املنافسة مبختلف أشكاهلا، 

االعتبار الكايف لإلنسان، الذي يعتربونه جمرد آلة أو وسيلة لتحقيق الربح، لذلك تسعى اإلدارة 
 األخالقية لتحقيق التوازن بني القيود املالية وتطلعات البشر، كما أن األداء املايل ال يتعارض مع البعد

  .اإلنساين يف اإلدارة
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  ماهية األخالقماهية األخالق: : المبحث األولالمبحث األول
سنتعرض من خالل هذا البحث إىل تبيان بعض التعاريف املختلفة ملفهوم األخالق رغم تعددها 

وتشبعها، مث إىل  التطور التارخيي هلذا املفهوم، قبل أن ننتهي إىل استعراض الظاهرة األخالقية عرب 

  .الديانات املختلفة

  المفاهيم المختلفة لألخالقالمفاهيم المختلفة لألخالق: : ولولالمطلب األالمطلب األ
ال ميكن القول على وجود تعريف شامل وكاف لألخالق، ومن العلماء من يعترب علم األخالق 

علما يتوىل تشجيع الناس وحثهم على عمل ما هو صائب، ويقول آخرون أن األخالق تدرس ما ينبغي 

الت الناس بعضهم بعضا، لذلك أن يكون وليس ما هو كائن؛ أي ما جيب أن تكون عليه أفعال وتعام

فإن علم األخالق يدرس املبادئ األخالقية وليس األفعال الفردية اليت ختتلف من فرد آلخر، وختتلف  

  1.كذلك يف موقف عن موقف آخر للفرد الواحد

العلم الذي يبحث يف النشاط اإلنساين من حيث ما حيققه "أما سبنسر فيعرف األخالق بأا 

مع العلم أن األخالق صفة الزمة لإلنسان، وحتد من  2"ين من نتائج مفيدة أو ضارةهذا النشاط لآلخر 

سلوكات األفراد إذا كان من أثرها إيذاء الغري، وتفرض عليهم واجبات، فكل منا مييز بني األخالقي 

  .وغري األخالقي

جل شهرته وتظهر األخالق يف سلوك الفرد مع أقرب وأبعد الناس عنه، إذ أنه يتعامل ليس من أ

أو احلصول على املال أو العلم أو السياسة، وإمنا حسب ما يقتضيه الواجب، فهي تتعلق دائما مبا جيب 

  .أن يكون وأحكامها تقديرية

إن اإلنسان يسعى إىل أن يكون فاضال، يتبع الفضيلة حيث كانت، ويلزم نفسه بالعمل على 

وليست الغاية هي السعادة، ولكن أداء  بلوغها ولو تعرض يف سبيل ذلك إىل اآلالم واملصاعب،

                                                           

  398 -393: ، ص1991مد علي عبد املعطي، املدخل إىل الفلسفة، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، حم  1
  .22 -21: ، ص1990جعفر عبد الوهاب، مذكرة يف فلسفة األخالق، دار النشر،   2
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الواجب، وإن ضحى لذلك باللذة والسعادة، بل وحىت باحلياة إن اقتضى األمر ذلك، فالعمل الفاضل 

حسب بعض العلماء هو الواجب من أجل الواجب، كما أن األخالق حسب بعضهم هي منظومة 

  .اتأعمال يستكمل ا اإلنسان شروط احلياة مرتقيا من شخص إىل ذ

ويرى بعض الفالسفة أن األخالق متثل مكانا وسطا، أو مرتبة متوسطة من مراتب التجربة 

املشاعر اليت ال حتديد هلا، ويف هذه  نالعقلية، فهناك األفعال التلقائية الساذجة اليت تعرب عن الغريزة، وع

نسان، وتقوده إىل اخلري املنطقة السفلى من مناطق التدرج العقلي، ترتبع الغريزة وتسيطر على حياة اإل

  .أحيانا وإىل اهلالك أحيانا

أما املرتبة اليت تسمو على مرتبة األخالق، فهي املرتبة اليت يعمل فيها اإلنسان إىل درجة من 

التجربة واحلنكة جتعله يتصرف يف أدق األمور تصرفا حكيما، ويف هذه احلالة ميكن القول أن األخالق 

فكل حركة وكل نشاط " الرقيب"يف دمه، كما أن الضمري األخالقي هو صارت جزءا من كيانه، وسرت 

وكل سلوك لكي يكون أخالقيا البد أن جييزه هذا الرقيب، فإذا صدر الفعل دون أن مير ذه الرقابة، 

  1.انتفت عنه صفة األخالق

واحلق وقد اعتنت الفلسفة األخالقية بتعريف اخلري األمسى لإلنسانية، ووضع معايري العدالة 

والواجب والفضيلة واملسؤولية، ومعرفة اخلري والشر، فنحن نقول مثال العدل خري، والظلم شر، وأداء 

  .الدين إىل صاحبه خري، إنكار املدين ما لديه شر

كما أن هناك بعض األشياء تعترب خريا يف ذاا، وهي الفضائل، مثل الصدق والعدل والشجاعة 

شياء شر يف ذاا وهي ما تسمى بالرذائل، وتتمثل يف الظلم والكذب وغريها، وباملقابل فإن هناك أ

  .واجلنب وغريها

إن الفكر األخالقي العملي السليم ينطلق مما هو حنو ما جيب أن يكون وميضي من اإلنسانية 

  2.املتفاوتة إىل اإلنسانية املتساوية وجوباً 

                                                           

  .192 - 190ص ، 1972حممد بدوي، املدخل إىل علم االجتماع،   1
  .4: ص، 1980/1981ية ، مطابع مؤسسة الوحدة ، دمشق، عادل العوا، أسس األخالق االقتصاد  2
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والفضيلة ". رذيلة"وذلك عكس كلمة ، والفضل، وهو الزيادة، "الفضيلة"وأحيانا تعين األخالق 
هي اخللق الطيب، واإلنسان الفاضل هو ذو اخللق الطيب الذي اعتاد أن خيتار أن يعمل وفق ما تأمر 
به األخالق، وهو الذي يقوم بعمل خريي دون أن يدفعه إليه ميل طبيعي، وهو الذي يرفض الشر حىت 

 .لو كان مدفوعا إليه بدوافع الغريزة

  الق والفضيلةالق والفضيلةاألخاألخ: : أوالً أوالً 
وليس املقصود ا  " فضائل األعمال"إال أنه قد تطلق كلمه الفضيلة على العمل نفسه، فيقال 

كل عمل أخالقي بل كل األعمال العظيمة اليت يستحق فاعلها الثناء اجلزيل، فال نسمي دفع مثن 
ة، وعليه تكون الفضيلة الشراء فضيلة، إمنا يسمى القيام بالعمل الكبري مع حتمل املشاق يف سبيله فضيل

  1.اخص من الواجب

  األخالق والعدلاألخالق والعدل: : ثانياً ثانياً 
دف األخالق إىل الكشف عن العدل، وقد عرف أرسطو العدالة بأا  شكل من أشكال 

من كل حسب قدرته إىل "املساواة يف توزيع السلع واخلدمات بني مجيع املواطنني وتطبيق املبدأ القائل 

هب احلر، فريون أن العدالة تقوم على أساس املثل األعلى للرعاية ، أما أصحاب املذ"حسب حاجته

  2.االجتماعية، واليت تقوم حبماية احلريات الشخصية، وإمداد املواطنني بالسلع واخلدمات

إنسان عادل، : ويوصف اإلنسان بالعدل، وقد يوصف به اتمع أو احلكومة، إذ يقال للفرد

ن اخلري الذي ينال اتمع، فالبائع الذي يكيل للمشرتي أو يزن والعدل أن يتمتع كل إنسان بنصيب م

  .أقل مما اتفقا عليه ظامل ألنه مل يعطيه حقه وهكذا، والعدل من املظاهر اجلوهرية يف اتمع

                                                           

  ، 1975أمحد عبد احلكيم عطية، األخالق يف الفكر العريب املعاصر، دراسات حتليلية لالجتاهات اخللقية املالية يف الوطن العريب،   1
  .128: ص

2 Abelson, Raziel et Friquegnan, Marie lovise, Ethics for wodern life, new york, St. Martin’s 
press, 1975, P: 433. 
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، وهو ميل اإلنسان ألحد املتساويني ميال جيعله يعطيه أكثر من "التحيز"ومن ألذ أعداء العدل 

أن ال يفرق سريه مع اخلصوم بني غين وفقري، وأسود وأبيض، وذي جاه  حقه، فالقاضي مثال جيب

  .وعدمي اجلاه، ألن عمله هو تطبيق العدل على األفراد، والناس أمام القانون سواء

  التطور التاريخي لألخالقالتطور التاريخي لألخالق: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
عام تنحصر دراسة األخالق عند الفالسفة يف تعريف الفضائل والرذائل، ويف البحث عن مبدأ 

تؤسس عليه األخالق، فقال بعضهم أن هذا املبدأ هو العقل، وقال آخرون إنه العاطفة، وقال غريهم 

  .أنه الطبيعة أو اللذة أو املنفعة اخلاصة أو العامة

  األخالق عند قدماء المصرييناألخالق عند قدماء المصريين: : أوالً أوالً 
 ،ةوضعت األخالق حتت محاية الدين، وقد اعترب الظلم يف كل عصور مصر رذيلة يف نظر اآلهل

وكانت اجلرائم أنداك  ،واعتقد املصريون القدامى أن حظ امليت متوقف على طريقة سلوكه خالل حياته

يف القتل والسرقة والغش والتزوير والفسق والزنا، وعلى اإلنسان أن ال يكذب وأال يغتاب، وأال يتجسس 

  .من وراء الباب وغريها

للجائع، واملاء للعطشان واللباس للعاري، وتتمثل الفضيلة عندهم يف عمل اخلري بإعطاء اخلبز 

والرجل الطيب هو ابن للمسنني، وأخ للمطلق، وزوج لألرملة، وأب لليتيم، ومن صفام أيضا أن 

ومحلها كما محلتك،  واالعتناء باألم ،البخل عيب قبيح، ومن اخلري أن تبكر يف الزواج إلجناب األطفال

دال يف تناول اخلمر وعدم كشف األسرار والتقليل من الكالم وكذلك الوقار خالل تناول الطعام واالعت

  .وفضيلة احلياء

ويف احلضارة املصرية القدمية تطورت األعمال واإلدارة بشكل كبري إىل احلد الذي دعا 

(P.F.DRUCKER)  ين ذيف إحدى حماضراته، أن أفضل املديرين كانوا أولئك ال 1987أن يقول عام

  1.رام يف مصر، فقد أجنزوا بوسائل بسيطة، ما يعد اليوم من عجائب الدنيااضطلعوا مبهمة بناء األه

                                                           

، ص ص 1968إرمان أدولف، ديانة مصر القدمية، ترمجة عبد املنعم أبو بكر ود وحممد أنور شكري، القاهرة، مكتبة مدبويل، دن،   1
221-226.  
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  األخالق في العقيدة البوذيةاألخالق في العقيدة البوذية: : ثانياً ثانياً 
وكانت نشأا يف مشال اهلند، حيث كان باعثها حكيم يسمى بوذا، عاش يف القرن السادس 

من آالم، وأن  وقد أدرك بوذا ما تعانيه اإلنسانية ،وشيوس حكيم الصنيفقبل امليالد، وعاصر كون

اإلنسان جيب أن ينقد من الشر، كما أدرك أن حياة الشباب من هلو ينجم عنه الكثري من األخطار، 

وأن األمل يتولد عن الشهوات، وحنن لن نستطيع أن نقضي على األمل إال إذا عملنا على إمخاد هذه 

لتحقيق السعادة " الوسطالطريق "وأدرك بوذا قيمة  ،تباع احلكمةإالشهوات، وال يكون ذلك إال ب

الروحية، فالفضيلة وسط بني اإلفراط والنقص، حيث أن اإلفراط يتمثل يف اجلنون والتهور والكربياء 

  .واحلمق والتملق، أما النقص فهو كاجلنب والشح وحطة النفس واالنزواء

ويرى  ،وتتوسط الفضائل هلذين الطرفني، وذلك كالشجاعة واالعتدال والكرم والتسامح والرتدد

  1.بوذا أن أوىل مراحل السعادة هي التضامن وإنكار الذات

ق على وتعترب العقيدة البوذية نظامًا أخالقيًا يدعو إىل احملبة والتسامح والتعامل باحلسىن والتصد

ذير من اجلنس غري املنضبط الفقراء وترك الغىن والرتف ومحل النفس على التقشف واخلشونة، وفيها حت

، وجيب على البوذي التقيد بثمانية أمور حىت يتمكن من االنتصار يف البعد عن الزواج واملال وترغيب

  :على نفسه وشهواته وهي

 .اخلايل من سلطان الشهوة واللذة، وذلك عند اإلقدام على أي عمل املستقيم االجتاه الصحيح .1
 .التفكري الصحيح املستقيم الذي ال يتأثر باألهواء .2
 .اإلشراق الصحيح املستقيم .3
 االعتقاد املستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان إىل ما يقوم به .4
 .مطابقة اللسان ملا يف القلب .5
 .مطابقة السلوك للقلب واللسان .6
 .احلياة الصحيحة اليت يكون قوامها هجر الذات .7

                                                           

  .121، ص 1991حممد أمحد، بيومي، علم اجتماع القيم، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   1
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 .على العلم واحلق وترك املالذاجلهد الصحيح املتجه حنو استقامة احلياة  .8

ئل إىل أصول ثالثة، وهي االستسالم للمالذ والشهوات، وسوء النية ويف تعاليم بوذة ترجع الرذا

 يبغيومن وصايا بوذة أنه ال . والغباء وعدم إدراك األمور على وجهها الصحيحيف طلب األشياء، 

وعدم أكل طعاٍم  والزناإزهاق حياة حي، وعدم السرقة واالغتصاب والكذب واالبتعاد عن املسكرات 

، وعدم ، وعدم اللجوء إىل الطبيبدم حضور حفل الغناء واالبتعاد عن الرقصنضج يف غري أوانه، وع

  ..اقتناء الفراش الوثري والذهب والفضة

، وأن أصلها عدم وجود السعادة وهي نامجة عن التمسك باحلياة أن احلياة معاناةكما يرى بوذة 

أن حقيقة التخلص كما . تسبب الشقاء وعدم السعادة هو األنانية اإلنسانية وحب الشهوات والرغبا

من املعاناة ال يتم إال بالكف عن التعلق باحلياة والتخلص من األنانية وحب الشهوات يف نفوسنا، 

 ).الصفاء الروحي(النريفانا وتسمى هذه احلالة 

  األخالق في الصين القديمةاألخالق في الصين القديمة: : ثالثاً ثالثاً 
ظيم الدولة، إىل االهتمام بتن) م.ق 551 -  479(دعا مصلح الصني الكبري كونفوشيوس   

  .وعلى احلاكم أن يبدأ بوضع نفسه موضعها الصحيح، حيث لن جترؤ الرعايا على االحنراف عن احلق

ويف رأيه أن استعانة احلاكم بالقوانني لقيادة احملكومني وتسيري شؤوم بفرض العقوبات ليفقد 

ندئذ يسيطر عليهم معىن فعلى احلاكم أن يقود الناس حبكمة وقواعد اللياقة، وع ،الناس معىن احلياة

  .احلياء وتسودهم الطيبة والصالح

كما يرى أن سعادة الناس مؤشر على صالح احلكومة، وأن أسس احلكم الصاحل ثالثة عوامل 

الطعام الوفري، واجلند الكثيف، وثقة الناس باحلكم، وأن احلل الوحيد ملواجهة املصائب هو الرجوع : هي

  .والتمسك بالفضيلة

وهو سبيل الفضيلة والطريق ) TAO(رة الصينية القدمية تقوم على مبدأ الطاو وكانت احلضا

إذا سارت عليه البالد تقدمت الوظائف وازدهرت وعم اخلري وانتشر، وإذا ابتعدت عنه  ،املستقيم



  في األخالق وأخالقيات األعمالفي األخالق وأخالقيات األعمال                    ::الفصل األولالفصل األول

9 

تراجعت البالد واعتزل الناس الوظائف وعم الشر وانتشر، وتقوم الكونفوشية على اإلقتداء باحلكماء أو 

االستقامة، اإلخالص، املالمح األخالقية، تويل : يات املثالية اليت تتميز بست عشر ميزة منهاالشخص

  1.الوظيفة الرمسية، التودد إىل الناس، العمل املنفرد النزيه، واألدب وحسن السلوك

  اليوناناليونان  عندعنداألخالق األخالق : : رابعاً رابعاً 
ه البحث يف اإلنسان يعد سقراط رائد الفلسفة األخالقية يف العامل الغريب حيث كان اجتاه

حلكمة وحقق شعار أعرف وأخالقه ونفسه، والذي ال ميكنه أن يعيش كما ينبغي، إال إذا توصل إىل ا

وأول مظاهر تعرف الناس على ذاا هو الرغبة يف التخلص من تأثري بعض اآلراء   ،نفسك بنفسك

نسان أن يتجرد من األهواء واآلراء والعادات املتسلطة على النفس حبكم العادة والتقاليد، وإذا أمكن لإل

املتسلطة أمكن أن يكون موضوعيا، وحمايدا، وعادال، واستطاع أن حيدد سلوكه يف جمال أسرته وعمله 

  .لى احلرية واالستقالل الذايتعووطنه، مما يوصله 

وعن بيان الفضائل اليت توصل إىل السعادة احلقيقية، فتتمثل يف االعتدال، والعمل، حيث أن 
بطالة هي أساس الفساد، ألا تبلد الذهن، وتضعف الصحة، كما يرى أن العدالة هي غاية السلوك ال

األخالقي، كما ينبذ أرسطو الثروة ويرى أا تقيد اإلنسان وجتعله منقادا ويتصرف تبعا لشهواته 
  2.ونزواته

قق من خالل أما أفالطون، فريى أن األخالق سلوك قبل أن تكون علما، وهذا السلوك ال يتح

النقل والتعليم، والسلوك األخالقي ال يكفي أن حيدث مرة أو مرتني حىت ستصف ذا الوصف، بل 

ن يتواصل أجيب أن يتكرر حىت يصبح عادة ثابتة وخلقا راسخا، والبد إذن لتحقيق الرتبية اخللقية 

  .التدريب على العمل مبا نعمل

بية اخللقية، وأن أصول الفضائل أربعة وهي يعتقد أيضا أن الدين هو وسيلة ناجحة يف الرت 

ن حتقيق السعادة والوصول إىل احلكمة أمث الشجاعة، والعفة والعدل، و  ،احلكمة وهي أمسى الفضائل

                                                           

  .130 -129: ، اجلزء األول، ص1996ن، الصينيون املعاصرون، ترمجة عبد العزيز محدي، سلسلة عامل املعرفية، الكويت، جوان ي وو  1
2 Jerôme Ballet et Françoise de Bey, l’entreprise et l’éthique, éditions du Seuil, 2011, P: 12. 
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نتيجتان لتوجيه احلكماء، وأن استشعار السعادة يتم إذا انسجم اجلزء اآلمر وهو العقل مع اجلزئني 

 .اخلاضعني ومها العواطف والشهوة

ند أرسطو، فإن األخالق هي حتدد ما جيب على اإلنسان فعله وما جيب اجتنابه، أما ع
  .فاألخالق هي اليت تنظم احلياة الفردية واالجتماعية

، إنه وسط بني رذيلتني، إفراط جيب جتنبه، "الوسط العدل"إن كل فضيلة عند أرسطو هي اختيار 

واجلنب، والكرم وسط بني الشرف والبخل،  فالشجاعة وسط بني التهور تالفيه،وتفريط، أي نقص جيب 

  .والعفة وسط بني الفجور واجلمود

إنه فضيلة تامة ألن العادل ميكن أن حيقق العدل يف حق  ،والفضيلة التامة عند أرسطو هي العدل

الغري ال نفسه فحسب، بل كثري من الناس يستطيعون أن يكونوا فضالء يف حق أنفسهم، ولكنهم غري 

يما يتعلق بالغري، وإن الظلم الذي هو ضده ليس واحد من الرذائل، بل هو الرذيلة أهل للفضيلة ف

  .بتمامها

فريى أرسطو أنه يكون خريا ال ألنه حيقق لذة أو منفعة، بل ألنه  -الفعل اخللقي  -أما مصطلح 

 وإذا كان اخلري األمسى لإلنسان هو السعادة، فإن عناصرها هي النشاط واحليوية، ،خري وفضيلة

فاإلنسان اخلامل ال ميكنه أن يكون سعيدا، وأن الثروة ليست غاية لذاا، بل وسيلة يف املقاولة لتحقيق 

  1.السعادة والشرف

  األخالق في حضارة بابلاألخالق في حضارة بابل: : خامساً خامساً 
أكثر من أربعة آالف سنة يف وادي الرافدين وهي  ذإن أقدم مدونة أعمال قانونية وجدت من

وهذا القانون هو أحد املعامل البارزة يف ، )The Code of HAMMURABI( حمورابيمدونة 

مادة اشتملت على إرشادات وقواعد للتجار وواجبات املهنيني   282حيث تضمن  2ي،التاريخ البشر 

                                                           

1 Jerôme Ballet et Françoise de Bey, P: 12. 
  .196: ، اجلزء األول، ص1963جورج سارتون، تاريخ العلم، ترمجة حممد خلف اهللا وزمالئه، دار املعارف، القاهرة،   2
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كما تضمن تشريع   ،ا العقوبات املرتتبة على التقصري يف الواجباتذوك ،كالبنائني واألطباء وغريها

  .لفائدة واألجور ومدة العملقواعد يف ميدان التجارة وا حمورابي

  األخالق في الحضارة الرومانيةاألخالق في الحضارة الرومانية: : لثلثالمطلب الثاالمطلب الثا
تقم تشريعات الرومان على أسس فلسفية، فقد كتب رجال القانون يف أصل وطبيعة وشرعية مل 

السلطة السياسية، واهتموا لوضع األسس والقواعد العملية يف السياسة والقانون اليت تنظم الدولة، 

  .باحلقوق والواجبات، وتضمن حتقيق العدالة واستتباب األمن وتعرف األفراد

وترجع أصالة الرومان يف فكرهم االجتماعي والسياسي إىل الدور الكبري الذي لعبته روما يف 

بصرامة  تطبيق القانونية والسياسة واإلدارة العامة تطبيقا عمليا يف الشعوب اليت أخضعوها، وهلذا اتصفوا

  .ة، وتصرفام لنظام دقيق يف ظل القانوناخللق، وقوة العزمي

ومن جهة أخرى، ترجع أمهية الفكر الروماين كذلك إىل الدور اهلام الذي لعبته روما يف نقل 

، فيما يتعلق باملساواة اإلنسانية، واألخوة بني الناس، وقيمة الفرد نيالرتاث اليوناين خاصة عند الرواقي

إىل الدول األوربية بفضل اتساع رقعة اإلمرباطورية الرومانية شرقا  بالرغم من ضالته، وقد نقل هذا الفكر

  1.وغربا

وقد اقتنع الرومان أن العامل جيب أن يعرف ال رد املعرفة، بل جيب أن يعرف ليستخدم، ولذلك 

ه، من القوانني يستلزم احرتامها، وتعترب مقياسًا للتنظيم االجتماعي يف العامل الذي عرفو  أنساقاً أقاموا 

وهذا ما يعترب لنا ازدهار التشريع وقوته، وكان معيار النظام الروماين الوحيد هو قيمته العملية، ومقدار 

ما حيقق من جناح يف حميط احلياة، وهو يتمثل يف حنكة القائد املنتصر، أو يف التدبري وموازنة 

ام قوى احلجة خلدمة الصاحل اقتصاديات الدولة لتحقيق الرخاء يف كل أسرة، أو يف إعداد دفاع أو ا

  .العام، أو يف إعداد يطابق حاجات الناس، وحتقيق العدل يف مجيع أشكاله وصوره

                                                           

1 See Harry Elwer Barness, Introduction to the history of sociology, Chicago, the university of  
Chicago press, 1954, P 103. 
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وتستهدف هذه النظرة العملية تأدية الواجب، مما يؤدي إىل العظمة وسيادة الوطن، والذي 

ما تقتضيه مصلحة  يصبح حمورا جلميع القيم، فاإلنسان يتزوج إذا كان خيدم الدولة، وينجب أطفاال وفق

  .الدولة كما أنه يعيش ويطمح يف أن ميوت من أجلها

وبالرغم من قيام الدولة الرومانية على أساس الغزو والقوة العسكرية وإخضاع الشعوب، إال إذا 

منحت هذه األخرية قدرا من احلرية احمللية، وقامت باالعرتاف باملواطنة واحلقوق السياسية، وعلى 

  .اع اليت أصبح أفرادها مواطنني رومانينياألخص حق االقرت 

ويعد ذلك انتصارا لفكرة الدولة العاملية أو اتمع العاملي اليت ثبتت جذورها يف فلسفة الرواقيني 

الذين كانوا يعتربون اإلنسان جزءا من الطبقية أو العامل الكوين، وأن الناس جيب أن خيضعوا لقانون 

  وجد بينهم مجيعا ليكونوا جمتمعا ضخما واحدا هو مدنية العامل واحد هو القانون الطبيعي الذي ي

)the city of the world( وهذه الفكرة هي اليت حتققت على أيدي الرومان واليت كان حتقيقها ،

  .ميثل القضاء على الوحدات السياسية الصغرية

أن يكون عليه لقد عّرف رجال الفكر والسياسة يف روما عن تناول ما هو مثايل، وما ينبغي 

اتمع واإلنسان كما نقل رجال الفكر اليونانيني، وإمنا اجتهوا إىل املالحظة ووصف أخالق الرجال، 

  ).CICE’RON( شيشرونوميثل هذا اجلانب . دوافعهم، وحتليل نفسيام يف حميط الواقع

  ))RROONN’’IICCEECC((  شيشرونشيشرون  األخالق عنداألخالق عند: : أوالً أوالً 
نون الطبيعي، وبني أن هذا القانون يستمد وجوده من وقد قام بإبراز نظرية الرواقيني يف القا

عنصرين، أحدمها أن هذا العامل حتكمه العناية اإلهلية، واآلخر الطبيعة االجتماعية للناس، وهذان 

العنصران ميثالن دستور الدولة العاملية الذي يتماثل يف كل مكان، ويلزم أحكامه كل الناس واألمم، كما 

  .هم يف األخوة اإلنسانية حيث أن اإلنسان هو أخ ألخيه اإلنسانأخد عن الرواقيني مبدأ
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ويرى شيشرون أن الدولة كي يكتب هلا البقاء البد أن تلتزم بااللتزامات واحلقوق املتبادلة، واليت 

تربط بني املواطنني، ويف ضوء هذا فالدولة جمتمعا أخالقيا، أو مجاعة من األشخاص الذين ميلكون 

  .ملكية مشرتكة، وهي توجد لتحقق للناس مزايا التعاون املتبادل والعدل الدولة وقوانينها

كما يرى أيضا أن الدولة وقانوا خاضعان للقانون السماوي وللقانون الطبيعي العام أو القانون 

األخالقي، وذلك هو القانون الذي يسمو على القانون البشري الوضعي، أما القوة فهي ليست إال 

 1.ال مربر هلا إال إذا تطلب األمر استعماهلا لتنفيذ مبادئ العدالة واحلقمسألة عارضة، و 

  ))EENNEECCAASS((سنيكا سنيكا   األخالق عنداألخالق عند: : ثانياً ثانياً 
عكس سابقه شيشرون الذي كان ميثل اجلانب القانوين، فإن سنيكا كان ميثل الطابع الديين، 

ا، وعامل أكرب وهو عامل دولة ويرى أن هناك عاملني لإلنسان، عامل صغري وهو عامل املدينة اليت حييا فيه

تتكون من الكائنات العاقلة اليت تربط اإلنسانية بعضها ببعض، ويتصور عن هذا العامل أنه تسوده 

عالقات معنوية ودينية بدال من الروابط السياسية والقانونية، ويرى أن اإلنسان عاش يف نطاق الطبيعة 

لطة عقله، كما كان الناس متساوين إذ مل يكن الفطرية بال ضغط أو إخضاع ألية سلطة أخرى إال س

عنصر امللكية الفردية قد دخل احلياة بعد، ويرجع ذلك إىل ظهور امللكية الفردية اليت قضت على هذا 

العصر الذهيب، حيث تشبع األفراد بشهوة احلرب وراء الثروة واجلاه، مث ظهرت ضرورة إنشاء نظم 

  2.روراجتماعية وسياسية لكي حتد من هذه الش

وتتمثل آراءه أيضا يف أن احلكيم جيب عليه أن يكون فقريا، فإذا حصل على املال عن طريق 

شريف كان يف وسعه أن يقبله، إال أنه يتحتم عليه أن يتخلص منه مىت شاء دون أن يندم عليه، ويرى 

  .أنه ليس بإمكان اإلنسان أن يكون عاقال حكيما يف كل شيء

                                                           

  .73 -70: ، ص1991لسياسة ونظم احلكم، دار النشر، القاهرة ، عبد احلليم الزيات، يف ا  1
  .56: حسن شحاتة سعفان، تاريخ الفكر االجتماعي واملدارس االجتماعية، مدرسة األنقلو املصرية، القاهرة، ص  2
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هو الفلسفة، حيث أن احلكمة هي فن العيش، والسعادة هي  إن علم احلكمة عند سنيكا 

اهلدف اليت نصبو إليه، إال أن الطريق إليها هو الفضيلة ال الرذيلة، وسوف ننال آخر األمر بالشرف، 

والعدالة واحللم، والرأفة وقدرا من السعادة أكثر مما نتناوله باجلري وراء اللذة اليت هي طيبة ومستحبة، 

  .لك إال إذا اتفقت مع الفضيلةولن تكون كذا

ويرى أن سبيل احلصول على احلكمة إمنا يكون عن طريق ممارستها بشكل معتاد وكل يوم، ولو 

بالقدر القليل، وأن ميتحن اإلنسان سلوكه وتصرفاته آخر كل يوم، كما جيب أن يكون اإلنسان قاسيا 

كما يدعو أيضا إىل مصاحبة احلكماء   وغري متسامح مع هفواته وأغالطه مرنا ولينا مع أغالط غريه،

  1.وذوي الفضيلة

ويتميز الفكر األخالقي الروماين، بصفة عامة باهتمامهم حبق امللكية وحق قانون األسرة، كما أن 

  2.املؤرخني الرومان انتقدوا الثروة والرتف والسعي وراء املال

  ))اليهودية والمسيحيةاليهودية والمسيحية((األخالق في الديانتين األخالق في الديانتين   ::الرابعالرابعالمطلب المطلب 
  :كما يليالشريعتني، اليهودية واملسيحية،   كن استعراض املنظومتني األخالقيتني وفقومي

  اليهوديةاليهودية  الديانةالديانةفي في : : أوالً أوالً 
كان اتمع قبل نزول الشريعة اليهودية يعيش حالة من الفوضى والفساد، إذ انعدم العدل 

ضى اليت تنحر يف البناء والقانون والنظام، فجاءت هذه الشريعة لعالج هذا اتمع، ولوضع حد للفو 

االجتماعي، وتغيري االجتاه حنو اخلري، والقضاء على الشر الذي كان سائدا منذ بدء التاريخ لفساد 

  .النظم االقتصادية والسياسية والطبقية اليت كانت قائمة حينذاك

                                                           

   ،1968 رة الثقافية، القاهرة،ن، اإلداحممد بدرا: ول ديورانت، قصة احلضارة، اجلزء الثالث من الد الثالث، قيصر واملسيح، ترمجة  1
  .182-174 ص

2 Jerome Ballet et Françoise de Bry, OP, P: 13. 
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بال وهكذا فقد أقبلت هذه الشريعة لتنظيم اتمع قصد صالح اإلنسان وعفته، فال تقيل إنسان 

قصاص، وال آخر على آخر دون عقاب، وإذا أهان اإلنسان إنسانا فيجب أن يقتص منه مهما كانت 

  1.أسباب اإلهانة، فقد نصت شريعة موسى عليه السالم على أن العني بالعني والسن بالسن

ومتيزت هذه الشريعة بشمولية مبادئها اليت تعطي اإلنسان قيمته، وتدعو إىل العناية باملرضى 

ث على اإلحتاد، وتعرضت إىل الثروة، واحلث على النظافة، كما ترى هذه الشريعة أن اإلنسان من وحت

صنع اهللا وحياته أغلى شيء لديه، وهي مرتبطة حبياة اجلماعة، فيجب احملافظة عليها ورعايتها 

اد هو أساس واستعماهلا فيما يعود على اجلماعة باخلري والرفاهية ووقايتها من الشرور، كما أن اإلحت

احلياة االجتماعية، وأن ثروة الفرد ملك هللا وجيب رعايتها وإنفاقها فيما يعود على اتمع بالرفاهية 

والصالح، كما أن كل الناس إخوة، وعلى كل فرد قادر على أن يعامل غريه بالعطف وحسن املعاملة، 

  .وأن اإلحسان أهم من املال نفسه

تقدمي عشر احملصوالت والثمار واخلريات لتوزيعها على من حددت الديانة نظام العشور، وهي 

يستحقها من األرامل والفقراء واأليتام، كما اعتربت هذه الشريعة أن النظافة هي أساس الوقاية من 

  .األمراض

كما متيزت اليهودية التلموذية بالربا والبغاء يف أوروبا خالل الفرتة إىل الثورة الفرنسية، وارتبطت 

 %32.5هودي بشخصية املرايب عرب التاريخ، حيث كان اليهود يتقاضون فوائد ربوية ترتاوح من صورة الي

  .%220إىل 

وتفشت بني اليهود اإلباحية والرذيلة يف العامل، وفتح باب الزنا على مصراعيه، وأعلنت املاسونية 

ه من حق األبناء أن أن األسرة ليست من طبيعة اتمع، وأن عري اجلسم حرية له وصحة وسعادة، وأن

  2.ال خيضعوا لسلطة الوالدين

                                                           

  .56: ص، 1970حسن شحاتة سعفان، تاريخ الفكر االجتماعي واملدارس االجتماعية، مدرسة األنقلو املصرية، القاهرة،   1
  .47 - 45: ، ص1977أنور اجلندي، اليهودية الصهيونية، دار االعتصام،   2
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وقد عانت املرأة يف ملة إسرائيل من الذل واهلوان والتنكيل، فكانوا يضعوا يف مرتبة اخلادم، وكان 

لألب حق بيع ابنته القاصر، هي دون مرتبة أخيها، وليس هلا حق يف املرياث إذا كان هلا إخوة ذكور، 

يف البيت يف فرتة حميضها، فكل ما تلمسه من الطعام أو كساء أو حيوان وكانت املرأة تعترب جنسة 

 .ينجس

  المسيحيةالمسيحية  الديانةالديانةفي في : : ثانياً ثانياً 
سلكت الشريعة املسيحية طريقة التسامح والعفو، وجعلت القلب بديال للعقل والنية الطيبة بديال 

أحبوا أعداءكم، : "المللعدل الظاهري، واخلري أساس األخالق والفضيلة، يقول سيدنا عيسى عليه الس

  ".وباركوا من يلعنكم، واعملوا اخلري ملن يبغضكم، وصلوا ملن يسيئكم أو يغدر بكم

وقد جاءت املسيحية بفكرة املساواة بني األفراد، فليس هناك أغنياء وفقراء، وأسياد وعبيد وأحرار 

ى تعاليم الدين املسيحي وأرقاء، وقد أخذت املرأة بعض حقوقها االجتماعية واالقتصادية اعتمادا عل

الروحية واخللقية، فقد دعا املسيح عليه السالم إىل املساواة بني البشر، ال فرق بني ذكر وأنثى، ومع 

  .ذلك ظلت أوروبا الوثنية حتتقر املرأة، واعتربت عالقتها بالرجل، عالقة عبودية ورق وازدراء

األمسى هو اإلحتاد باهللا بواسطة أن السبيل إىل اخلري ) AUGUSTIN(ويرى القديس أوغسطني 

التأمل، وأقوى دافع إىل اخلري والفضيلة هو حب اهللا وحب اإلنسان، كما يرى أن القانون الطبيعي هو 

أساس احلياة االجتماعية، إال أن اخلطايا اليت وقعت فيها ذرية آدم وعبثهم بالعقل واألخالق، أصبح 

  .القانون الوضعي ضرورة اجتماعية

اهللا قد أودع يف قلوب بعض األفراد حمبة الذات، وعند البعض اآلخر حب اهللا؛ أي  كما يرى أن

، وأن الصراع قائم بينهما، وأن جمتمع اخلري )أهل السماء وأهل األرض(أنه أصبحنا أمام طائفتني 

  .وجمتمع الشر يلتقيان يف كل مكان
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 هو املالك احلقيقي، وامللكية كما أرجع أوغسطني نظام امللكية الفردية إىل الذات اإلهلية، فاهللا

ليست حقا وضعيا وليست حقا طبيعيا، وكلنا نقوم على السلطة املدنية، وأصوهلا مساوي، لذا جيب 

على الدولة محايتها، وإقرار ما يؤدي إليها من بيع وشراء وإرث وغري ذلك، كما جيب على احلكومة 

  .واالغتصابحماربة وسائل التملك الغري مشروعة، كالنهب والسرقة 

ويضيف أن ظاهرة الرق هي نظام طبيعي، وأقر ظاهرة احلرب، واعتربها ظاهرة ال مفر منها يف 

  1.احلياة االجتماعية، إال انه جيب أن تتميز بالرمحة واستبعاد مظاهر العبودية والتعذيب

، وهو قس إجنليزي، فقد اهتم بالدولة والكنيسة، )SAILISLURY(أما الفيلسوف سالسريي 

يث يرى أن رجال الدين يعلون رجال السياسة، وهم أكثر ضرورة للمجتمع، وجيب على الساسة أن ح

ال يتعدوا سلطتهم احملدودة، وأال تسبب ذلك يف ثورة اتمع ضدهم، غري أن السلطة املدنية أمر 

  .ضروري لتنظيم اتمع ومعاقبة األشرار

ىل فصل الدولة عن الكنيسة وإقامة النظام أما القديس توماس االكويين وهو إيطايل، فيدعو إ

واألمن بالقدر اليت ميكن الناس من بلوغ هدف اخلالص، أي أن السلطة العليا يف اتمع إمنا مصدرها 

اهللا، وهو الذي يفوضها إىل أفراد الشعب، ولذلك تأيت السلطة الدينية قبل السلطة السياسية، وأن 

ها املصلحة العامة، وإذا طغت املصلحة اخلاصة، فهي حكومة احلكومة الصاحلة هي اليت ينتهج حكام

  .احلكومة أيضا عادلة أو ظاملة تكون فاسدة، كما

أما رجال القضاء فقد أوصاهم بالرجوع إىل ضمائرهم عند الفصل يف القضايا املطروحة أمامهم، 

سب تصوره، يؤدي وذلك باعتبارهم أعضاء يف اتمع وليس موظفني يف احلكومة، كما أن اجلزاء، ح

وظيفة أخالقية تتمثل يف تأديب ارمني، ووظيفة اجتماعية هي إقرار املساواة والعدل، وسيادة األمن 

  .والطمأنينة

                                                           
  .78:، ص1958مصطفى اخلشاب، علم االجتماع ومدارسه، تاريخ الفكر االجتماعي ومدارسه، القاهرة، مطبعة جلنة البيان العريب،   1
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وذكر فيه أنه من صفات العلم  "املعلم"كما اهتم بالرتبية والتعليم وألف كتابا يف هذا اال مساه 

نسانية، ومن جهة أخرى اعترب أن الرق ظاهرة جائزة شرعا التميز باألخالق السياسية ومعرفة بالروح اإل

ملا حتققه للمجتمع من نفع وخري للصاحل العام، وهذه الظاهرة ليست شرا، إمنا ذلك يف حرمان الفقراء 

  .واإلنفراد باملنافع، كما يرى أنه إذا انتشر الفقر، فإنه من الضروري أن تصبح امللكية عامة ومشرتكة

ة أخلقة املبادالت االقتصادية بإدخال مفهوم الثمن أو السعر العادل، الذي كما حاولت الكنيس

جيب أن يعكس القيمة احلقيقية للمنتجات أو اخلدمات، واعتربت الفائدة الربوية عمال مذموما، ألنه 

  1.يؤدي إىل غنب احملتاجني والفقراء

لتصدق على الفقراء، وهذا ومن األفكار االقتصادية للنظام اإلقطاعي أنه من واجب األغنياء ا

  .ليس من باب اللطف، بل كدين عليهم حنو اتمع

  األخالق عند المسلميناألخالق عند المسلمين: : المطلب الخامسالمطلب الخامس
غاية األخالق يف اإلسالم ليست اللذة وال السعادة، بل السعادة األخروية من خالل املنفعة 

مصدرها القرآن والسنة واإلمجاع واألخالق يف اإلسالم،  2العامة الدنيوية اليت تصون الروح وتغين اجلسد،

باألخالق، وكان مثال أعلى هلا، وراعى على تعليم أمته، وقد أثىن  )ص(الرسول والقياس، وقد اعتىن 

، ويف حديث رسول اهللا صلى )4القلم اآلية ( ﴾َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿: عليه يف قوله اهللا تعالى

  .ِألَُتمَم َمَكارَِم اَألْخَالقْ ِإنَما بُِعْثُت �: اهللا عليه وسّلم

ما «: أا قالت عائشة رضي اهللا عنهاوآله وأزواجه من املهتدين واملتواضعني، وعن ) ص(وكان 

، »ضرب رسول اهللا قادما إليه قط، وال امرأة له قط وما ضرب بيده إال أن يجاهد في سبيل اهللا

                                                           

1 Jerome Ballet et Françoise de Bry, OP, P: 14. 
ألخالقية احلالية يف الوطن العريب، القاهرة، دار أمحد عبد احلليم عطية، األخالق يف الفكر العريب املعاصر، دراسة حتليلية لالجتاهات ا  2

  .187: ، ص1990الثقافة للنشر والتوزيع، 
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ح بني الناس والسماحة والعفو واجتناب ، كرم الضيافة وإحكام الطعام واإلصال)ص(ومن أخالقه 

  1.الكذب والشح والفجور واالحتيال والبدع والبغي والعدوان والظلم

إىل اإلفراط وال التفريط، فمن  جتنحوالفضيلة يف اإلسالم هي حالة كمال النفس واعتداهلا، فال 

ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ﴿: الواجب اختاذ الوسط العدل، فقال تعاىل

 ﴾تـَْبُسْطَها ُكل اْلَبْسطِ  َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ  َوالَ ﴿: ، وقوله)143 اآلية البقرة( ﴾الناسِ 

ا اإلسالم ، وكذلك دع)31األعراف اآلية ( ﴾ُتْسرُِفوا وَُكُلوا َواْشَربُوا َوالَ ﴿: ، وقوله)29اإلسراء اآلية (

َلَقْد َخَلْقنَا ﴿: إىل الصرب والقناعة، كما أن أصل النفس اإلنسانية اخلري والطيب، حيث قال تعاىل

نَساَن ِفي َأْحَسِن تـَْقوِيمٍ  ، إال أن عدم استخدام اإلنسان للقوى واملواهب اليت )4 التني اآلية( ﴾اْإلِ

يـَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم  َلُهْم قـُُلوٌب ال ﴿: عاىلأودعها اهللا يف قلبه هي اليت أفسدت اإلنسان، حيث قال ت

 َأْعُيٌن ال  َيْسَمُعوَن ِبَها يـُْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن ال،  َعاِم َبْل ُهْم َأَضل األعراف ( ﴾ُأولَِٰئَك َكاألَنـْ

  ).179اآلية

قراطية وأصول احلكم، كما أمر اإلسالم بالشورى وجعلها من أهم املبادئ اليت تقوم عليها الدمي

وأمر باملعروف وى عن املنكر، حىت نقضي على الفساد يف اتمع، وأقر احلرية وجعل نقيضها 

العبودية، وقرر مبدأ املساواة بني البشر، يف احلقوق والواجبات أمام القانون، ودعا إىل الصدق بصفة 

ر التجار زبائن وأكثرهم رحبا، ودعا عامة، ويف التجارة خصوصا حيث أقر أن التاجر الصادق هو أكث

  .أيضا إىل العدل واإلنصاف واألمانة

واملال يف أيدي الناس أمانة، فإن أحسنوا التصرف فيه والقيام عليه وأداء احلقوق االجتماعية فيه،  

حيث  كانوا خونة ظاملني،  وإالكانوا أمناء أوفياء هلم الذكر اجلميل يف الدنيا، والنعيم املقيم يف اآلخرة، 

َوالِذيَن َيْكِنُزوَن ﴿، وقوله )7احلديد اآلية ( ﴾َوأَْنِفُقوا ِمما َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيهِ ﴿: قال تعاىل
، ودعا )34التوبة اآلية ( ﴾يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللِه فـََبشْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  الذَهَب َواْلِفضَة َوالَ 

                                                           
  .100 - 99: ، ص1987أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، اجلزء السابع، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرة،   1
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الطمع والتحلي بالتواضع ونبذ البخل ألنه يقتل صاحبه، وأمر مبساعدة احملتاجني  اإلسالم إىل ترك

  .والعاجزين، وهو املغزى االجتماعي من األخالق االجتماعية يف األعياد اإلسالمية

كما حرم اإلسالم التعامل بالربا ملا فيه من غنب، والغش يف املعامالت والتطفيف يف الكيل 

حش والبيع على البيع، وغريها من السلوكات واملعامالت الضارة بالفرد واتمع، وامليزان والغالء الفا

، وأقر ﴾الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاتِ ﴿: وحث على العمل الصاحل، وقرن اإلميان به، فقال تعاىل

ْبَل َأْن َيِجف عَ ) ص(حقوق العمال، من ذلك قوله  ، وحرم الرق �َرقُهُ ُاْعطُوا اَألِجيَر َأْجُرُه قـَ

متى استعبدتم الناس وقد « عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهواالستعباد لكون الناس أحرارا، كما قال 
  .التجار الصادقني باجلنة )ص(الرسول ، كما وعد »ولدتهم أمهاتهم أحرارا

تأثري جوهري لألخالق أمهية بالغة يف اإلسالم، ملا هلا من ارتباط بالعقيدة من ناحية وملا هلا من 

على السلوك من ناحية أخرى، بل ميكن القول أن سلوك اإلنسان وتصرفاته هي مرافقة دائما ملا هو 

  .مستقر يف نفس اإلنسان وضمريه من معان وصفات

من أجل هذا أكد اإلسالم وحرص على صالح النفوس وتزكيتها، واهتم بغرس معاين األخالق 

م وا يكون، ونّبه أن ذلك مطلوب من احلاكم والرعية وأن  اجليدة فيها، وأوضح أن ذلك من اإلسال

كليهما مسؤول أمام ربه عن إلزام اآلخر باخللق احلسن، وأن تتغري أخالقهم لتغري ما باألنفس من قيم 

  .ومبادئ وأخالق وصفات

وتتمثل النقطة اجلوهرية يف اختالف األخالق يف اإلسالم عن غريه من النظم األخرى يف أن 

م جاء لغاية حيققها أال وهي مكارم األخالق، أي أن األخالقية يف اإلسالم ليست نظاما خاصا اإلسال

ة  أو مثال، أو تعاليم أو تقاليد منفصلة مستقلة عن أجزاء املنهج اإلسالمي، وإمنا هي معطيات خري

  .وروح كرمية تناسب يف كل جانب من جوانب املنهج اإلسالمي ككل

اإلسالم تفي إرساء القيم اإلنسانية الرفيعة يف كل ناحية من نواحي احلياة  ومن هنا كانت أخالقية

ال يؤسس الشورى إرضاء  -على سبيل املثال -االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فاحلكم اإلسالمي 
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خلواطر الشعب، وإمنا ألن الشورى مبدأ أخالقي، إمنا التسلط والديكتاتورية والتحكم واالنفرادية كلها 

  .يعتربها اإلسالم مبادئ ال أخالقية تظهر وتسود عندما يضعف االنتماء أو يفسد االعتقاد

وكذلك العدالة االجتماعية اليت تعد ركنا من أركان املنهج اإلسالمي، ال يطالب ا اإلسالم 

إرضاء للخواطر أو إشباعا هلوى أو دعاية أو تروجيا، وإمنا كمبدأ أخالقي، وهكذا تتمثل توجهات 

  1.املنظومة األخالقية يف اإلسالم يف إطار العالقات األوسع بني اإلنسان كفرد وجمتمع وبني اخلالق

 :وتقوم املنظومة األخالقية يف اإلسالم على املميزات التالية

  األخالق في الدنيا واآلخرةاألخالق في الدنيا واآلخرةجزاء جزاء : : أوالً أوالً 
، وربط ذلك إن حتديد ما هو حسن وما هو مذموم وتنظيم العالقات بني الناس يف اإلسالم

باجلزاء، يعترب من جوهر التشريع والذي هو حق خالص هللا تعاىل ألنه من خصائص إنفراده باإللوهية 

  .على خملوقاته من العباد

وتتميز األخالق يف اإلسالم باألمر والنهي، وربط بني الثواب احلسن وااللتزام حبدود اهللا وأخالقه 

ر اهللا وارتكاب ما ي عنه من أخالق وصفات رديئة احلسن، وكذلك ربط بني العقاب وعصيان أوام

  .وذميمة

وإضافة على التواب والعقاب يف اآلخرة، فإن العقاب على األخالق الرديئة يكون أيضا يف 

الدنيا، لذلك أمر اهللا تعاىل القاضي املسلم بأن يوقع العقوبات على شاهد الزور وعلى بذيء اللسان، 

َلُكْم ِإنـُهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيُهْم الشرِيَف تـَرَُكوه وِإَذا ِإنَما أَ ) ص(من ذلك قوله  بـْ ْهُلَك َمْن َكاَن قـَ
 َسَرَق الَوِضيَع َأقَاُموا َعَلْيِه الَحد�." 

                                                           

  ، عمان، 2008دار وائل للنشر،  وأخالقيات األعمال،طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية  1
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  تقوى اهللاتقوى اهللاببربط األخالق والعقيدة ربط األخالق والعقيدة : : ثانياً ثانياً 
سالم على جعل اهللا عز وجل حسن اخللق من األمور التعبدية، حيث ال تقتصر العبادة يف اإل

الفرائض من صالة وصوم وزكاة وحج، بل ميتد مفهوم ذلك لتحقق العبودية الكاملة واملطلقة هللا وحده 

  .واألمر منه وحده يف أمر الدنيا واآلخرة ومنها حسن اخللق

فاإلنسان املسلم الذي يؤمن باهللا وحده ويعقل قدر اهللا وصفاته ال بد أن يكون حسن اخللق، 

يأمره حبسن اخللق هو اهللا، وأن الذي ينهاه عن سوء اخللق هو اهللا وليس قانونا أو حيث يعلم أن الذي 

نظاما ميكنه أن حيتج أمامه أو يتحايل عليه، فاملسلم يبقى دائما متعلقا باهللا طائعا له سواء رأوه الناس 

أخالقه، سيئة   أو مل يرونه، وذلك ألنه يعلم أن اهللا تعاىل مطلع عليه ويراه، وسوف حياسبه وجيزيه عن

  .كانت أم حسنة

إن األخالق السيئة واإلميان الصحيح ال ميكن أن جيتمعان، واألخالق الرذيلة تناقض اإلميان، 

واإلميان الصحيح يورث األخالق احلميدة كحفظ األمانة والعهد ومحاية احلقوق ورعايتها، وحسن 

صالح بني الناس واجلور وكظم الغيظ املعاشرة وعمل املعروف وحسن اجلوار والعفو عند املقدرة واإل

 .والكذب، وغري ذلك من األخالق اإلسالمية الغيبةواجتناب 

  األخالق في الوسائل والغاياتاألخالق في الوسائل والغاياتااللتزام بااللتزام ب: : ثالثاً ثالثاً 
االلتزام يف األخالق احلميدة مطلوب يف الوسائل والغايات معا، أي أنه ال جيوز الوصول مبقتضى 

بوسائل غري أخالقية أو مذمومة، وبعبارة أخرى، ال ينبغي العمل االلتزام باألخالق، إىل غاية شرعية 

 .باملبدأ القائل بأن الغاية تربر الوسيلة

  شمولية األخالق اإلسالميةشمولية األخالق اإلسالمية: : رابعاً رابعاً 
تشمل األخالق يف اإلسالم مجيع أفعال اإلنسان سواء كانت اخلاصة بنفسه أم املرتبطة بغريه، 

وال خيرج شيء يف املنظومة األخالقية يف اإلسالم، عن دائرة  وسواء كان الغري مجاعة أم فردًا أم دولة،



  في األخالق وأخالقيات األعمالفي األخالق وأخالقيات األعمال                    ::الفصل األولالفصل األول

23 

األخالق، إذ ينبغي مراعاة األخالق ليس فقط يف أعمال اجلوارح املألوفة، بل يف أعمال القلوب غري 

  .املرئية أيضا

أضف إىل ذلك أيضا أن ما يعد قبيحا يف عالقات األفراد فهو كذلك يف عالقات الدول، 

  .دوح ومرغوب بني األفراد، يعترب كذلك بني الدول واألمموالعكس، فما هو مم

وتكون معاجلة وإصالح النفس املسلحة باخللق احلسن وجتنبها ويها عن اخللق السيئ وذلك 

ليس مع املسلمني فقط، وذلك مع كل الناس وفق ما هو ممدوح من األخالق وما هو مذموم منها، 

يُن ُحْسُن الُخُلقْ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول صلى اهللا عليه وسلم، وقوله "�الد :

" ُِلَع َعَلْيِه الَناسُر ُحْسُن الُخُلْق واِإلْثُم َما َحاَك في َصْدِرَك وَكرِْهَت أن َيطوقوله أيضا"�البـ ، 

َتْع الَسيَئُة الَحَسَنُة َتمْ : "صلى اهللا عليه وسلم ُحَها، وَخاِلْق الَناَس ِبُخُلٍق ِاتِق اهللا َحْيُثَما ُكْنَت، َوابـْ
 ".�َحَسنْ 

  السلوك هو معيار األخالقالسلوك هو معيار األخالق: : خامساً خامساً 
قبل أن يقوم اإلنسان بعمل ما، جيب عليه أن يزنه ويقيمه يف ضوء معاين األخالق املستقرة يف 

نفسه، ويتوقف هذا الوزن والتقييم من حيث صحته وفساده، ومدى تنفيذه وفقا للمعاين األخالقية 

يف اإلنسان، من حيث جودا ورداءا ومدى رسوخها يف نفسه وغريته عليها وشعوره  املوجودة

  .بضرورا ومدى قناعته وإميانه بعدم مالئمة البدائل

وقد قام اإلسالم مبعاجلة األمور األخالقية ببساطة ووضوح ووضع هلا احلدود يف كتابه الكرمي، 

بيقها يف السنة املطهرة، متبوعا يف ذلك باخللفاء بتفسريها وتط صلى اهللا عليه وسلموقام الرسول 

  1.الراشدين

   

                                                           

  .571: ص، 2009سيد حممد جاد الرب، األخالق التنظيمية واملسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال العصرية، دار الكتب املصرية،   1
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  أخالقيات األعمالأخالقيات األعمالمن المسؤولية االجتماعية إلى من المسؤولية االجتماعية إلى : : المبحث الثانيالمبحث الثاني
من املواضيع املهمة اليت أصبحت حمل اهتمام الدارسني والباحثني يف جمال العلوم االقتصادية، 

ل، وذلك بالنظر إىل حجم الفضائح أصبحت أخالقيات األعمال تتصدر الطليعة يف هذا اا

األخالقية والنقد الذي تتعرض له األعمال بصفة عامة، وذلك نظرا للمعايري األخالقية اليت تعتمدها 

واليت تعترب بعيدة كل البعد عن الشفافية واألخالق، ونظرا للضغوطات اليت تتعرض هلا املنظمات من 

وتراجعها عن جمال األعمال عقب انتشار ظاهرة الدولة  وانسحابطرف اتمع املدين من جهة، 

اخلوصصة فإن موضوع األخالقيات يف األعمال شكل احملور األساسي الهتمام احلكومات واملؤسسات 

  ).منظمة الشفافية العاملية، على سبيل املثال(اجلامعية واملنظمات العاملية واحمللية 

يف اجلامعات واملعاهد العاملية، كما ولذلك أصبح هذا املوضوع مادة دراسية مستقلة تدرس 

تزايدت األجهزة املتخصصة ملكافحة الفساد األخالقي وتطوير أخالقيات املهنة واألعمال يف كل 

املنظمات مهما كان نوعها وهدفها، وتعالت أصداء وظهرت مفاهيم جديدة يف هذا الشأن مثل 

Busines Ethics وEthics of management  وآداب املهنة وأخالقيات وقواعد وأخالقيات

 500الوظيفة العامة وغريها من املفاهيم ذات العالقة، ففي الواليات املتحدة وحدها يوجد أكثر من 

  1.مقرر دراسي متعلق بأخالقيات املهنة

  مفهوم وأهمية أخالقيات األعمالمفهوم وأهمية أخالقيات األعمال: : المطلب األولالمطلب األول
ت أول مدونة كانت املؤسسات األمريكية أول من اهتم مبوضوع األخالقيات، حيث ظهر 

، وقد امتد االهتمام بأخالقيات 1913سنة  PENNEYلألخالقيات على مستوى مؤسسة 

األعمال فيما بعد إىل اخلمسينيات من القرن العشرين، حيث تضاعف عدد املواثيق األخالقية كما 

  .تزايدت املقاالت واالت املهتمة بأدبيات األخالقيات يف العمل

                                                           

  .13: ، ص2000ة، جنم عبود، أخالق اإلدارة يف عامل متغري، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، القاهر   1
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عد تأسيسها، خصصت جامعة هارفرد مقياس ألخالقيات التجارة، ومن جهة أخرى، ومباشرة ب

ومتّثل مضمون هذا املقياس يف حل املعضالت واملشاكل األخالقية اليت يواجهها املسريون واملديرون، ويف 

بورصة نيويورك، قام بعض املسيحيني بفتح مركز للبحث األخالقي لعمال البنوك واملسريين 

  1.الكاثوليكيني

نسا، فقد أصبح موضوع أخالقيات العمال حمل اهتمام وتفكري على مستوى العديد من أما يف فر 

، حيث تضاعفت املنشورات وامللتقيات حول املوضوع، وقد 1960اجلمعيات واملؤلفني ابتداء من سن 

، بتأليف أول كتاب حول أخالقيات األعمال، كما تأسست عدة 1991سنة ) O. Gelinier(قام 

ت، ووضعت املؤشرات األخالقية وعمليات التدقيق واحلصيالت األخالقية على مكاتب لالستشارا

  .مستوى املؤسسات

  من حيث المفهوممن حيث المفهوم: : أوالً أوالً 
بصورة عامة جمموعة املعايري والقيم األخالقية اليت يستند هلا اتمع  Ethicsتعين األخالقيات 

يد وما هو سيئ، فهي إذن من أجل التميز والتفرقة بني ما هو صحيح وما هو خطأ، أو ما هو ج

  .مفهوم الصواب واخلطأ يف السلوك

إن األخالقيات يف كل جمتمع هي نتاج تطور تارخيي طويل، هلذا فهي ضرورية يف تكوين اتمع 

يف املعتقدات  2واحملافظة على استقراره وحياته االجتماعية، وميكن حصر مصادر أخالقيات كل جمتمع

اته، وتقاليده وثقافته الوطنية، والقبيلة والعشرية والعائلة واجلماعات املرجعية الدينية وتاريخ اتمع وخرب 

  .وخربة العملية التعليمية

كما أن األخالقيات متثل لدى البعض مطلقات يف التمييز بني الفضيلة والرذيلة، أي ما هو 

) J.Dewey(ل ، كما يقو )Ideal Ethics(جيد، وما هو سيئ، وهذا ما نسميه باألخالق املثالية 

                                                           

1 Jerome Ballet et Françoise de Bry, OP, P: 24. 
2 Thomas Donald Son,valves in tension: Etics away frome, HBR, vol (74), n° (5), P: 52. 
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وباملقابل، فإا متثل لدى البعض اآلخر " إذا سرق جاري فإنين سارق أيضا"من خالل عبارته الشهرية 

مسألة نسبية، فهي تفضيالت اجتماعية معينة تستند إىل ما ينتهجه وما يستهجنه األفراد يف اتمع من 

إذا كنت يف "ميثلها التعبري الشائع  سلوكات خالل فرتة وظروف معينة، وتلك هي األخالق النسبية اليت

  ".روسيا فتصرف كالرومان

، اليت ترفع من )Ethics situational(وضمن هذا النطاق، ميكن أن تدخل األخالق املوقفية 

درجة النسبية إىل حدود االجتاه واملوقف الواحد، إذ أن الفرد ميكن أن يكون جيدا يف حالة، وسيئا يف 

بشأن الضغوط املوقفية املتنافسة يف احلياة ) A. Stark(ه األخالق مقولة حالة أخرى، وقد تفسر هذ

  1.العملية، إذ أنه حىت املديرين حسين النية يقومون مبا يؤدي إىل األضرار باآلخرين

ومع كل هذا، فإن أخالقيات اتمع متثل األساس القوي ألخالقيات األعمال، ليس فقط ألا 

د اتمع الذين يأيت منهم املديرون ومصادر يف تكوين أخالقيات إدارة خلفية مسبقة يف تكوين أفرا

األعمال، أضف إىل ذلك أن اإلدارة ال تعمل يف الفراغ، بل ضمن بيئة حية ومتفاعلة، البد من أخذ 

قيم هذه األخرية ومعايريها األخالقية ضمن قرارات اإلدارة وأنشطتها املختلفة لضمان القدر الكايف يف 

  .معها) اجلمهور(وتعاون احمليط اخلارجي تعاطف 

  وبالرغم من عدم وجود تعريف دقيق وكاف ألخالقيات األعمال، إال أن املختصني والباحثني 

يف هذا الشأن، حاولوا تقدمي التعريفات اليت تساهم يف فهم مدلول هذا املصطلح، فقد عرف 

)Robbins and Decenzo ( ا جمموعة القواعدواملبادئ اليت حتدد ما هو السلوك األخالق على أ

الصحيح والسلوك اخلاطئ، وبالتايل فإن أخالقيات األعمال هي جمموعة من املبادئ واملعايري اليت يمن 

  .على السلوك اإلداري

                                                           

1 A stark, Wat's the Matter with business Etics? Harvard Business Review, vol (71), 1993,  
P: 38-48. 
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فريى أن أخالقيات األعمال متثل خطوطا توجيهية للمديرين يف صنع  Ivacevitch(1(أما 

اسب مع آثار ونتائج القرار، فكلما كان نشاط املدير أكثر تأثريا يف القرار، وإن أمهيتها تزداد بالتن
  .اآلخرين كلما ازدادت أخالقيات ذلك املدير

، على أا الدراسة )P.W.Van Valock(ومن جهة أخرى، تعرف أخالقيات األعمال عن 
  .املنهجية للخيار األخالقي الذي يتم من خالهلا اختيار ما هو جيد

يرى أن األخالق يف اإلدارة هي ذلك العلم الذي يدرس ويعاجل ) P.F.Drucher(أما 

ورغم أمهية هذا البعد  2االختيارات العقالنية على أساس القيم بني الرسائل املؤدية إىل األهداف،

املوضوعي إلضفاء الطابع املنهجي العلمي على األخالقيات اليت هي يف أمس احلاجة إليه للحد من 
االعرتاض األول يتمثل يف موقف رجال األعمال الذين يعتربون أن األخالقيات  االعرتاضات، حيث أن

حتد من مسؤوليتهم األساسية يف مراعاة االعتبارات املادية، أما االعرتاض الثاين فيتمثل يف أن الكثري من 
  .الباحثني يرفضون إدماج األخالقيات ضمن جمال العلوم

اال لتطور رؤية إجيابية متوازنة ومهمة يف جمال  ومع ذلك بأن هذا االجتاه ميكن أن يفسح
األخالقيات، تعترب هذه األخرية علما وفنا يف آن واحد، وميكن تفسري ذلك بوجود نوعني من 
األخالقيات، أوهلا مرتبط برجال األعمال بعضهم ببعض، أي العالقات الداخلية بينهم، وكيفية استمرار 

ليت جتمعهم كرجال أعمال، أما الثانية، فتتمثل يف األخالقيات اليت تربط هؤالء يف احملافظة على الروابط ا

 3).اتمع(رجال األعمال مبحيطهم اخلارجي 

إن هذا االجتاه ميثل تطورا يتجاوز االجتاه السابق الذي كان يدعوا إىل ضرورة فصل األخالق عن 
ن السلوك األخالقي ضروري، يف القرن السادس عشر، الذي كان يرى أ) N .Mchiavelli(اإلدارة 

  .حيث أن األفراد نادرا ما يرتقون من املوقع األدىن إىل املوقع األعلى دون استخدام اخلداع

                                                           

1 J.M. Ivncevitch, Management: Principales function, Richrd Dirwin, Inc, P: 655. 
  .207: بيرت دراكر، التكنولوجيا و افدارة واتمع، ترمجة صليب بطرس، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص  2

3 Wllnce B. Bonhm: Business etics: A General Surrey, HBR, vol (70), N° (05), sep-oct 1992, 
P: 162. 
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) Pride(وإذا ما أردنا أن نعطي تصورا حمددا وتعريفا ألخالقيات األعمال سنجد أن ما ذكره 

القية الفردية يف مواقف األعمال يعترب كافيا هلذا الغرض، حيث أشار إىل أا تطبيق للمعايري األخ

 .املختلفة

  من حيث األهميةمن حيث األهمية: : ثانياً ثانياً 
، أو )وظيفة(يعترب االلتزام باملبادئ والتصرفات األخالقية، سواء كان ذلك على املستوى الفردي 

، ذا أمهية كبرية ملختلف شرائح اتمع، حيث يقوي االلتزام )منظمات األعمال(على املستوى اجلماعي 

مل الصحيح واجلاد، ويبعد املنظمة عن رؤية أهدافها وفق منظور ضيق، مادي ومايل، ال مببادئ الع

حيقق هلا الفوائد على املدى الطويل يف اتمعات النامية واتمعات اإلسالمية بشكل خاص، فإن 

الدين اإلسالمي يعترب األساس احلضاري واإلنساين الذي يطرح مفاهيم أخالقية راقية، ويف خمتلف 

جوانب احلياة استمد منها األفراد واملنظمات قواعد عمل ومدونات أخالقية مقبولة على األقل نظريا 

  .وجيدة

بينما تشري الوقائع إىل وجود ثغرات هامة بني هذا الوعاء احلضاري وبني السلوكات احلقيقية 

ظمات إذا ما التزمت هلؤالء األفراد واملنظمات، وتتمثل أهم الفوائد اليت تكمن أن حتصل عليها املن

  :باال األخالقي القيمي يف العمل فيما يلي

ال ميكن قبول التوجه التقليدي للعمل والذي يرى تعارضا بني حتقيق مصاحل منظمة األعمال  .1

املتمثلة يف األرباح املادية، وبني التقيد باملعايري األخالقية واليت عرضت وكأا تقلل من الكفاءة 

أما ضمن املنظور احلديث، فهناك عالقة إجيابية بني التقيد باألخالق واملردود ضمن هذا املنظور، 

املايل الذي حتصل عليه املنظمة، وإن مل يكن ذلك على األمد القصري، فإنه يكون بالتأكيد حمققا 

 .على األمد الطويل

قية، وهنا يأيت قد تلحق منظمات األعمال تكاليف باهضة، نتيجة جتاهلها االلتزام باملعايري األخال .2

أخالقي ليضع املنظمة يف مواجهة دعاوى قضائية وجزائية، إذا ما استمرت ومتادت يف التصرف الال

 .األخذ بعني االعتبار اجلانب املادي احملض، بعيدا عن املنظور االقتصادي االجتماعي األخالقي
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وهذا أيضا يعترب عائدا مهما  تدعيم ورفع قيمة املنظمة على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية، .3

 .وإجيابيا للمنظمة

إن التوجهات احلديثة ترى أن عدم اعتبار األخالقيات يف األعمال هو نزوح حنو املصلحة الذاتية  .4

الضيقة، بينما يعد االلتزام باألبعاد األخالقية يف األعمال، عمال موجها حنو املصلحة الذاتية 

أخالقي قد تصدر من طرف املنافسني ل سلبية على السلوك الالاملستنرية، ومن املعلوم أن ردود فع

 1.واحلكومة أطرافا أخرى يف اتمع، مما يؤدي إىل اإلضرار بسمعة املنظمة على املدى البعيد

إن التزام املنظمة باملعايري األخالقية يف إطار أنشطتها املختلفة مثل اإلنتاج والتوزيع واالستهالك  .5

المتثال للخصوصيات وكذا صحة وصدق املعلومات، هو الذي ميكنها من والثقة املتبادلة وا

، وهذا يتضمن أيضا )Iso 4000و Iso 9000مثل (اكتساب الشهادات العلمية واالمتيازات 

 .اعرتافا مبجهود وعمل أخالقي قامت به منظمة األعمال

ألهداف املالية االقتصادية ومن هنا ميكن القول أن اإلدارة األخالقية متكن من حتقيق التوازن بني ا

وتطلعات األفراد، اإلنسانية واالجتماعية، معتمدة يف ذلك على الثقة والشفافية واالحرتام لتحقيق هذه 

، والنموذج الفوارق بني منوذج املسؤولية االجتماعية من جهة) 1-1(ويوضح اجلدول  2،الغايات

  .االقتصادي االجتماعي

  

  

  

                                                           

  .31: جنم عبود، مرجع سابق، ص  1
، 2010كميل حبيب وجان بولس، أخالقيات األعمال اإلدارية واالقتصادية يف عامل متغري، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،   2

  .55: ص
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  تماعية والنموذج االقتصادي واالجتماعيالمسؤولية االج :)1- 1(جدول 
  النموذج االقتصادي يركز على

  

  النموذج االجتماعي يركز على

 اإلنتاج - 
 استغالل املوارد الطبيعية - 
قراءات داخلية قائمة على أساس أوضاع  - 

 السوق
 )الربح(العائد االقتصادي  - 
 مصلحة املنظمة أو املدير أو املالكني - 
  دور قليل جداً للحكومة - 

 احلياة نوعية - 
 احملافظة على املوارد الطبيعية - 
قرارات قائمة على أساس أوضاع السوق مع رقابة  - 

 متنوعة من اتمع
 املوازنة بني العائد االقتصادي والعائد االجتماعي - 
 مصلحة املنظمة واتمع - 
  دور فاعل للحكومة - 

Source: Pride, Williams M et AL, Business, Houghton Miffin Company, Boston, 

2000, P 49. 

  اإلطار النظري ألخالقيات األعمالاإلطار النظري ألخالقيات األعمال: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
إن رجال األعمال حيتكمون إىل فلسفات أخالقية متباينة عندما يصغون اسرتاتيجيات أعماهلم 

األمر  أو عند قيامهم حبل بعض القضايا املرتبطة باجلانب األخالقي أو الالأخالقي يف العمل، إن هذا

وجد فلسفة أخالقية واحدة ومقبولة من اجلميع، فاملديرون الذين يرون أن الربح هو اهلدف يبني أنه ال ت

األول والوحيد ملنظمام ال يعريون أمهية لتأثري نشاط منظمام السليب على البيئة واتمع، ينطلقون 

عي إجيايب حنو بني فلسفة أخالقية مغايرة للمدراء الذين يرغبون يف أن تشارك منظمام بدور اجتما

  .فئات اتمع ذات املصلحة

إن الفلسفة األخالقية متثل جمموعة قيم وقواعد تساهم يف اختاذ القرارات من طرف املديرين على 

  1.مستوى مؤسسام

                                                           

1 Ferrell and John Fraedrich, «Business» Etics, hovghton mifflin campany, 1994, P: 53. 



  في األخالق وأخالقيات األعمالفي األخالق وأخالقيات األعمال                    ::الفصل األولالفصل األول

31 

  المداخل الحديثة ألخالقيات األعمالالمداخل الحديثة ألخالقيات األعمال: : أوالً أوالً 
فيما يلي تبعا هناك مداخل متكن من فهم أخالقيات األعمال يف الشركات احلديثة، ونستعرضها 

  :لتطورها التارخيي

  :)Ethical Trait Approach(مدخل السمات األخالقية  .1
ميتلك خصائص ) وكذلك املوظف أو العامل اجلديد(مضمون هذا املدخل أن املدير اجلديد 

ومميزات أخالقية عالية متيزه عن غريه من املديرين، إذ أن هلم شخصية مميزة موجهة حنو األخالق، 

 :درات املديرين ذوي السمات األخالقية فيما يليوتتلخص ق

 .االعرتاف بطبيعة وجمال املشكالت ذات الطابع األخالقي املهمة يف اإلدارة والعمل  .أ 

 .حتليل وفهم نقاط القوة والضعف يف املبادئ األخالقية يف نطاق اإلدارة والعمل  .ب 

ية اليت يسرتشدون ا يف القدرة على الفهم واالختيار بني العديد من وجهات النظر األخالق  .ج 

 .اختاذ القرارات

 .إدراك ومعرفة األدوات املختلفة اليت تؤسس النموذج األخالقي اجليد لعمل ما هو أخالقي  .د 

 .معرفة األساليب املتعددة اليت متكنهم أن يعكسوا أخالقيات معينة يف العمل واإلدارة  .ه 

أو الذين هلم صفات أخالفية ) طرةأخالقيني بالف(إن هذا املدخل يركز على من ميكن اعتبارهم 

ال تتوفر لغريهم، وبالتايل فإن عملية اختيار املديرين هلا أمهية خاصة يف هذا املدخل من أجل الوصول 

إىل هؤالء املديرين املتميزين أخالقيا، واملالحظ أن هذا املدخل مل يستطيع إىل يومنا هذا بلورة السمات 

  .األخالقية األساسية اليت متثله

ن املديرين األخالقيني يتسمون بأم أخالقيو االجتاه يف قراءام املختلفة، يعملون على اختيار إ

  .األفراد ذوي السمات األخالقية، وميتلكون قدرات عالية على السلوكات األخالقية يف املشاكل املعقدة
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  :مدخل المعايير األخالقية .2
التوصل إىل جمموعة حمددة من املعايري  وخالفا للمدخل السابق، فإن هذا التوجه يهدف إىل

إن هذا املدخل يهدف إىل البحث عن . اليت ترقى باملستوى األخالقي لعامل األعمال) القيم املشرتكة(

إمكانية التوصل إىل املعايري القياسية األخالقية اليت تصلح لكل أنواع الشركات، وذلك انطالقا من أن 

  1.ع عامليهناك بعض القيم واملعايري ذات طاب

مع املالحظة أن هذا ال مينع من أن الشركات اليت تعمل يف البيئات املختلفة، ميكن أن تسعى إىل 

) Rue and Byars(صياغة املعايري والقيم األخالقية اخلاصة ا، ويف هذا الشأن فقد حدد الزميلني 

اجلرأة الوظيفة، واالهتمام باألنشطة االمتثال للقانون، األمانة، العدالة، : مخسة من هذه املعايري كالتايل

  2.املؤثرة باآلخرين جلعلها نافعة قدر اإلمكان

إن هذا املدخل ال زال يتطور على أساس املزيد من التخصص، حيث أصبحنا جند أن كل 
منظمة أو مهنة هلا جمموعة من القيم والقواعد األخالقية ألعضائها، وكذا أخالقيات خمتلف الوظائف 

يت ُتَكوْن املنظمات مثل أخالقيات التسويق والسياحة واحملاسبة، وخمتلف النشاطات واألنشطة ال
 .اإلنسانية األخرى

  :)Obligation to a formal principle(مدخل االلتزام بالمبدأ الرسمي  .3
حياول هذا املدخل البحث عن املبدأ الرمسي الذي يساعد على حتقيق االعتدال والتوازن بني طريف 

ة عند صنع القرار أو سلوك أو تصرف للمدير، إذ يعترب هذا املدخل أن هناك حدين من املصلح
  :املصاحل

، أي حتقيق أقصى حد من املصلحة الشخصية من )Egoism(يتمثل احلد األول يف األنانية  ∗
 ).اإلدارة(قبل مدير األعمال 

الوصول إىل أقصى  ، أي)Altruism(أما احلد الثاين هو الغريية أو اإليثار أو حب الغري  ∗
 .املنافع االجتماعية حسب مبدأ أقصى سعادة ألكرب عدد ممكن من األفراد

                                                           

  .158: ص ،2002 حممد قاسم القروييت، الشركة العربية للعلوم اإلدارية، عمان،. جريالدي كايدن، أخالقيات اخلدمة العامة، ترمجة د  1
2 L.W. Rue and L.L. Byars, management, Irwin, homewood, illinois, 1989, P: 94. 
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ومبا أن كال احلدين ميثالن حالة التطرف، لذا فإن املبدأ الرمسي األكثر قبوًال هو حتقيق مصلحة 

  :التايلوهذا ما ميثله الشكل االثنني عند نقطة التوازن بينهما، 

  

  

  

  

  

  

  

اً يف هذا اال، أن االعتزال ال يكون مبعناه املطلق إذ ال ميكن احلديث عن بعد ميكن القول أيض

إذ ال اعتدال يف تعاطي املخدرات أو ممارسة (أخالقي يف االعتزال يف الشر بصيغة أهون الشرين، مثًال 

تدال ، ألن مثل هذا املفهوم جيعل االع....)القمار أو الرشوة أو التعسف يف استخدام السلطة اخل 

  .حمايداً من الناحية األخالقية، يف حني أن ما نطرحه هو االعتدال املرتبط باألخالقيات

وضمن هذا املدخل، فإن التزام إدارة األعمال بالتزاماا احملددة ال ميكن أن يكون عند نقطة 

مصلحة الطرف ، بل أن املوقف األخالقي يتطلب االحنياز إىل )األنانية واإليثار(الوسط بني املصطلحني 

األوسع واألكثر أمهية، ففي حالة تعارض مصلحة الشركة مع مصلحة املدير الشخصية، يكون احنياز 

منوذجًا ويدعو املديرين إىل اعتماده كمسامهة ) R.W. Austin(املدير ملصلحة الشركة، لذلك يقدم 

 1:لدعم أخالقيات العمال، ويتكون من املبادئ التالية

                                                           

  .268: ن، ترمجة علي السلمي، صروبرت أوسنت، دليل سلوك املديري  1

 ي لمدخل االلتزام بالمبدأ الرسمياإلطار األخالق) 1-1(لشكل ا

33Source: J.M. Ivan Cevich, OP, P: 654 

االلتزام باملبدأ 
 الرمسي

 اإليثار

 األنانية
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 .بل املصلحة الشخصية للمديرينوضع مصلحة الشركة ق �

 .وضع مصلحة اتمع قبل مصلحة الشركة وقبل املصلحة الشخصية للمديرين �

 .االلتزام باإلفصاح عن احلقيقة يف كل املواقف اليت يواجهها املديرون �

نه هلذا، فإنه يُفَرُض على املدير االلتزام باملواصفات القياسية اليت تفرضها القوانني واألنظمة، إال أ

يف بعض األحيان تتعارض هذه االلتزامات مع مصاحل الشركة مما يعّرض مصلحته الشخصية للخطر، 

يف املقدمة، وذلك حيث أن التضحية ) مصلحة اتمع(ويف هذه احلاالت يكون االلتزام بالقانون 

  .ملصلحة اتمع أكثر خطورة مقارنة ملصلحة الشركة، اليت هي جزء من اتمع

ول أن املداخل السابقة رغم اختالفها عن بعضها إال أا تعترب متكاملة فيما بينها،  وميكن الق

كما أا تساهم يف توجيه القائمني باألعمال واملديرين على وضع خططهم وسياستهم من أجل تطوير 

  .املستوى األخالقي على مستوى منظمام

تصرفام، مدعوون ملراعاة الفلسفات إن القائمني باألعمال يف سياستهم وخططهم، واألفراد يف 

العملية، خاصة وأن لكل واحدة منها جماهلا ومواضيعها األساسية املتعددة، ومآزقها األخالقية املتباينة، 

وكما أن هذا االختالف والتباين يُوِجد فهمًا متباينًا ملا هو جيد وما هو سيء ضمن الشركة أو املنظمة 

، حيث أن هناك مثاين )1-1(لواحد، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم الواحدة ورمبا داخل املوضوع ا

فلسفات سائدة لألعمال، وهو ما يستوجب على املديرين والقائمني باألعمال انتهاجها عندما يقومون 

  .بتحسني املستوى األخالقي على مستوى منظمام
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  فلسفات األعمال البديلة) 2- 1(الجدول 

  االفتراضات الرئيسية  اسيالموضوع األس  فلسفة األعمال
المآزق األخالقية غير 

  محلولة للمديرين

االجتماعية  الدارونية -1
نسبة إىل نظرية االنتخاب 

  الطبيعي للدارون
  .البقاء لألصلح

يف جتاوز العقبات : االنتخاب الطبيعي
  .ما يضمن حتسني الشخصية اإلنسانية

هل يسعى املديرون 
ومنظمام امتالك ميزة 

طريقة ال غري عادلة ب
  أخالقية؟

نسبة إىل  المكيافيلية -2
  نيكوالي ميكافيلي

فعل أي شـيء 
  .لكسب العمل

صنع القرار عمل جمرد ليس أخالقياً أو 
ال أخالقياً، األخالق مسألة شخصية، 
الضرورة االقتصادية والنفعية سائدة يف 

  .األعمال، والغاية تربر الوسيلة

هل للمنافسة غاية مدمرة 
إذا  وإضرار بأي فرد
  استلزمت ذلك؟

  النسبية األخالقية -3
عندما تكون يف روما 

افعل كما يفعل 
  .الرومان

األخالق حتدد مبا تتوقعه اجلماعة 
وليس باملصلحة الشخصية، القبول 
االجتماعي هو املعيار وكيف يُنظر 

بالتلفزيون عملي؟ أنظر لعملك بوصفه 
  .مراقباً نزيهاً 

عند إرسال املديرين عرب 
هي األخالق  البحار، ما

  اليت يتبعوا؟

التقيـد : القانونيـة الصرفة -4
  احلـرفـي بالقوانني

القـوانني ليست ملزمة 
  .أخالقياً 

القوانني عقبة مزعجة، إن اجليد مقابل 
السيئ مسألة أخالقية وليس مسألة 

  .قانونية

هل املديرون يشجعون 
على استخدام التربير 

األخالقي لكسر 
  القانون؟

  خالقيةالقانونية األ -5
األخالقيـون يتبعـون 

  .رسالة القانون

القوانني تأمر باحرتام األخالق ألنه 
تُقِيد اجلانب الفوضوي للطبيعة 

البشرية، والقواعد مطلوبة يف عامل 
  .الذئاب

هل هذا يشجع املديرين 
على إتباع حرفية القانون 

  وليس روح القانون؟

  املسؤولية االجتماعية -6
أخذ املبادرة 

ة االجتماعي
  .واألخالقية طوعياً 

شركات األعمال قادرة على تنظيف 
بيتها من خالل الضبط الذايت 

للمسؤول اجتماعياً، بالضبط الذايت 
هناك حاجة أقل للتدخل اخلارجي يف 

  .قضايا األعمال

هل هذا جيعل املديرين 
يف الشركات يعملون من 

أجل ما هو أقل من 
  حصتهم؟
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  املسائلة القانونية -7
بـادرة ألن القيـام بامل

  .أحدهم يراقب

إن املراقب اخلارجي املوضوعي جيب أن 
يضبط القرارات التنظيمية لضمان 

  .املسؤولية االجتماعية

هل هذا يعمل على 
تآكل امتيازات صنع 

  القرار اإلداري؟

الذرائعية  -8
Pragmatism  

متابعة أو إتباع 
مسلك النشاط 
  .األكثر عقالنية

ة، فإن انسجاماً مع العملية العقالني
األخالق تشبه العلم، وهي أساساً 

  .عملية حل املشكلة
إن األنشطة احملددة هي وقائع تتحدث 
بصوت أعلى وأقوى من الكلمات أو 

  .املثل
التقدم األخالقي واالجتماعي ناتج عن 

خيار علمي مستقل ضمن إطار 
  .رأمسالية املشروع احلر

هل إن االعتبارات 
العاطفية أكثر األحيان 

تحليالت مل ال
واالعتبارات العلمية 

  العقالنية؟

R. Kreituer, Management, Hovghton Mifflin Co, Boston, P: 743. 

إن تزايد االهتمام باملوضوعات ذات الطابع األخالقي على مستوى املنظمات اليت تكشف عن 

العملية يف مواجهة التطور الذي حتّقق يف جمال أخالقيات األعمال على صعيد املفاهيم و املمارسات 

 .االهتمامات اإلدارية اجلانبية لشركات األعمال

  اتجاهات تطور أخالقيات األعمالاتجاهات تطور أخالقيات األعمال: : ثانياً ثانياً 
  :وميكن حتديدها فيما يلي

التحول من وسائل الضبط اخلارجي إىل وسائل الضبط الذايت داخل الشركة، ومن الطرق  .1

الفة األخالقية إىل األساليب واألساليب العالجية يف فرض النظام التأدييب بعد وقوع املخ

الوقائية يف اختيار وتوظيف املديرين والتكوين والنوعية والثقة املتبادلة بني الشركة والعاملني 

 إخل.....

االنتقال من االعتقاد بأن أخالقيات األعمال واإلدارة مسألة ذاتية شخصية ال ميكن تعليمها  .2

صلة بثقافة وقيم الشركة أو املنظمة، البد من إعداد  أو التكوين فيها، إىل كوا أمرًا إداريًا له

 .األفراد فيها وتكوينهم
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من أجل حتقيق أهداف الشركة، إىل األخذ بعني ) الربح(التحول من االهتمام مبعايري الكفاءة  .3

االعتبار املعايري األخالقية أيضًا إىل جانب الكفاءة، حيث أن السمعة األخالقية تعترب ماال 

 .أيضاً 

تقال إىل ترشيد وتوجيه العمال واألفراد حنو املدونات األخالقية املكتوبة وذلك على عكس االن .4

 .األعراف األخالقية الغري املكتوبة

على مستوى التشغيل القصري املدى إىل املنظور األخالقي على  ياالنتقال من املنظور األخالق .5

 .املستوى االسرتاتيجي طويل األمد

أن الوسيلة من طبيعة (إىل املبدأ اجلديد يف ) الغاية تربر الوسيلة(يلي االنتقال من مبدأ ميكاف .6

 ).الغاية

االنتقال من عملية التقديس للتكميم، حيث اجلوانب االقتصادية والفنية تدعم التقييس  .7

لسهولة القيام بقياسها، إىل توسيع هذا اإلطار، ليشمل ما هو معقد وصعب القياس، مبا يف 

 .يف التصرفات والقررات اإلدارية) Ethical intuition( ذلك احلدس األخالقي

االنتقال من الزبون إىل العامل املفقود يف أخالقيات األعمال واإلدارة إىل املزيد من تأثري الزبون  .8

 .يف هذه األخالقيات، ليكون هو العامل املطلوب فيها

أو اخلدمة إىل أخالقيات االنتقال من أخالقيات اإلدارة املوجهة ضد إساءة استخدام السلعة  .9

 .اإلدارة املوجهة ضد إساءة استخدام املعرفة يف الشركات القائمة بشكل متزايد على املعرفة

االنتقال من مبادئ وقواعد السرية واملنافذ املغلقة إىل مبادئ الشفافية واإلدارة املفتوحة أمام  .10

 .العاملني واجلمهور
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  األمريكيةاألمريكية  مدرسةمدرسةالالأخالقيات األعمال من منظور أخالقيات األعمال من منظور : : ثالثاً ثالثاً 
، )Business ethics(، حيث تطور مفهوم أخالقيات األعمال 1950وكان ذلك ابتداء من 

) Bowen 1953(وتضاعفت املقاالت واألدبيات يف هذا الشأن، واهتم اقتصاديون كثريون على رأسهم 

ذه اإلشكالية وحدودها على مستوى املؤسسة، ومدى ) Davis 1960(و) Drucher 1954(و

  .إدماجها
وبعد عشرين سنة، ظهر هناك تيارين متناقضني متاماً، فمن جهة أوىل يعتقد أنصار التيار األول 

أن املؤسسة مرتبطة باتمع بواسطة عقد ضمين، وهذا ما جيعلها ملزمة أخالقياً جتاه هذا اتمع، وعليه 

ى املؤسسة يف حالة عدم احرتامها فإنه ميكن هلذا األخري ممارسة حق فيتو على فرض عقوبات قانونية عل

  .هلذه االلتزامات، وعلى اجلماعات الضاغطة أن متثل اتمع حيال املؤسسات املخالفة

أن للمؤسسة التزامات أخالقية، إىل جانب التزاماا ) Mc Guire 1963(كما يرى 

  .على مستوى املؤسسة والسؤال املطروح هنا هو إلزامية األخالقيات من عدمها. االقتصادية والقانونية

ينتقدان ) 1970و Friedman 1962(و) Levitt 1958(فإن ومن جهة مغايرة، 

تكفي لضمان االنسجام " اليد اخلفية"لشدة إدماج املتغريات األخالقية يف املؤسسة، وذلك بسبب أن 

سب وقد مكنت النشاطات املسؤولية للمؤسسات األمريكية من التموقع وك 1،الكلي داخل املؤسسة

أو  CSR2 السوق والتحكم يف املنافسة، وذلك بفضل النماذج اجلديدة املؤسسة من نوع

(Corporate Social Responsability)  أما النموذج األول يركز دراسته حول تعريف

الغري االقتصادية، بينما يتساءل النموذج الثاين ويهتم بكيفية إجابة املؤسسة على  املسؤولية األخرى،

  .امسؤوليته

فقد قام بتشكيل خالصة للنموذجني السابقني، وذلك لتحديد ) CAROLL 1979(أما 

خمتلف أنواع املسؤوليات اليت تواجه املؤسسة، كما أن هذا التيار يرى أن املسؤولية األخالقية هي مجلة 
                                                           

1 Levitt Theodore, "The dangers of social responsability", Harvard Business Review, P: 
41-51. 
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أن على أصحاب األعمال ) Friedman(ما ينتظره اتمع من املؤسسة كإلزام أخالقي، كما يصنف 

ن يعملوا دي من مبادئ االقتصاد احلر ولبس دي من املسؤولية االجتماعية حيث أن رجل أ

األعمال ال مسؤولية له إال تعظيم الربح، وإذا ما قام بالتصرف خالف ذلك، فإمنا ينفق أموال محلة 

  .األسهم، أو أنه تصرف بدوافع غري اقتصادية

، مث قال بعد )Hartfild 1985و Aupperle ،Caroll(وهذا ما يظهر من خالل أعمال 

 CSP-Coporate(مبحاولة إعطاء تعريف ملصطلح ) Carroll 1979و Wood 1991(ذلك 

Social Performance (بإدخال ثالثة مستويات، مؤسسي، تنظيمي، وفردي.  

أما املستوى املؤسسي فهو يستند إىل فكرة شرعية املسؤولية، واملستوى التنظيمي فهو يرتكز على 

ة؛ أي أنه جيب على املؤسسة عدم جتاوز سقف اإلنتاج ملادة أو سلعة ما، كما العامدأ املسؤولية مب

ة، وذلك حفاظًا على أمن وسالمة املستعملني أو املستهلكني، أما املستوى الفردي العامحتدده السلطة 

سؤوليات املرتبطة باألنشطة فهو ميثل مبدأ اإلرادة يف التسيري ومييز بني املسؤوليات املتعلقة باملؤسسة وامل

  1.اخلاصة لألفراد

  أخالقيات األعمال من منظور المدرسة األوروبيةأخالقيات األعمال من منظور المدرسة األوروبية: : رابعاً رابعاً 
إذا كانت املدرسة األمريكية أعطيت طابعًا نظريًا ألخالقيات املؤسسة، فإن التيار الذي ظهر يف 

لى أساس النقاش أوربا أعطى هلذه اإلشكالية طابعًا عمليًا تطبيقياً، حيث أسست األخالقيات ع

واحلوار، حيث أعطيت األولوية يف هذا اال إىل األجراء على املستوى اإلطار التطبيقي فريى 

)Arendt et Habermas ( مأن مديري املؤسسات جيب أن يأخذوا بعني االعتبار، يف خمتلف قرارا

لني، ويف حقيقة األمر أن أخالقيات األجراء، حبيث ال تتعارض هذه القرارات مع مصاحل األفراد العام

هذه األخالقيات تتطلب وقتًا كبريًا لتطبيقها من الناحية العملية، حيث يتخذ املديرون قرارام مبعزل 

                                                           

1 Damien Bazin, l’ehique Economique, Armand Colin, Paris, 2006, P: 39. 
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عن العمال وممثليهم، وإّال استغرق ذلك وقتًا طويالً، وشّكل عائقًا أمام تنفيذ خمتلف أنشطة املؤسسة، 

  .لعمال من الناحية العمليةأضف إىل ذلك أيضاً أنه ال ميكن متثيل كل ا

وبشكل آخر، فإن تقييم املؤسسة ال يشمل جناعتها، بل يشمل أيضًا أصحاب املنافع 

)Stakeholders ( ومحلة األسهم)Shareholders( ،أي الرتكيز على احلوار والتشاور االجتماعي ،

احلصيلة "ا الشأن إىل إعداد ، وقد تطور األمر يف هذ"حماسبة التشاور"بواسطة إعداد حواصل اجتماعية، أو 

وهو عبارة عن مؤشرات نوعية لتمكني اتمع من تشخيص ) Benchemarking(أو " اتمعاتية

املمارسات االجتماعية على مستوى املؤسسة، وذلك ملعرفة احلقائق، كما هو احلال بالنسبة للمعطيات املالية 

  )Social anditing(جعة االجتماعية وأدى هذا أيضاً، إىل ظهور مبدأ املرا 1واحملاسبية،

  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
هناك عالقة قوية بني املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، ويف أكثر األحيان أدت هذه 

صريح  العالقة إىل التداخل والربط بني املفهومني، إذ أن احلديث عن إحدامها يرتبط بشكل ضمين أو

باحلديث عن األخرى، فما طبيعة العالقة بينهما؟ أهي عالقة تطابق أم تكامل؟ وما عالقة كل مفهوم 

 - كحد أدىن أخالقي) Law(كمحدد أساسي لألعمال؟ وبالقانون ) Efficiency(بالكفاة 

  .اجتماعي مطلوب من اتمع وعلى شركات األعمال التقيد به

  واألخالقيةواألخالقية  المسؤولية االجتماعيةالمسؤولية االجتماعية  فيفي: : أوالً أوالً 

 :مفهوم المسؤولية االجتماعية .1
إن مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة قد تطور تطورًا واضحاً، حىت أصبح اآلن مفهوماً 

شائعًا ومتداوًال وله تأثري فعال على قرارات وأنشطة خمتلف املنظمات، واملسؤولية االجتماعية عبارة عن 

  .دلة بني املنظمة واتمعسلسلة من التأثريات املتتالية واملتبا

                                                           

1 Damien Bazin, OP, P: 41. 
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كما أن مفهوم املسؤولية االجتماعية يرتبط مبدى االستجابة االجتماعية واليت يف أبسط معانيها 

بني املنظمة ) املنافع(تعين مدى إمكانية املنظمات على إقامة عالقات على أساس تبادل املصلحة 

  .واتمع

تلك األنشطة اليت تقوم املنظمة تنفيذها اختيارياً "كما تعرف املسؤولية االجتماعية للمنظمة بأا 

  1"دون إلزام قانوين واليت تعين بإلزام املنظمة جتاه اتمع

وميكن القول أن املسؤولية االجتماعية للمنظمة تعين أنه ينبغي على اإلدارة وهي تتخذ قراراا، 

األطراف اليت تعمل معها، وحتاول جاهدة مراعاة التأثريات اإلجيابية والسلبية هلذه القرارات على كافة 

زيادة التأثريات اإلجيابية مبا خيدم مجيع األطراف ومبا ال يتعارض مع أهداف املنظمة، وميكن استخالص 

  :عدة نتائج من هذا التعريف

إن إدارة املنظمة تتخذ قرارات وتقوم بأفعال وأنشطة عديدة على كافة املستويات،   .أ 

 .والتنفيذية اإلسرتاتيجية والتكتيكية

تتسبب هذه القرارات يف انعكاسات سلبية وإجيابية من وجهة نظر األطراف املتعددة داخل   .ب 

 .وخارج املنظمة

مجيع العمال واملستخدمني فيها، أما األطراف اخلارجية، " باألطراف داخل املنظمة"إن مفهوم   .ج 

 ني واملنافسني وغريهمفهم متعددون، مثل محلة األسهم وأصحاب رأس املال والدولة واملستهلك

إن أهداف هذه األطراف متعددة ومتعارضة مع أهداف املنظمة وقراراا، لذلك تسعى هذه   .د 

 إىل حتقيق نوع من التوافق التوازن بني هذه األهداف مجيعاً 

  

                                                           

ن املعلومات االجتماعية ي القوائم املالية املنشورة، الة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عني حممد حممود عبد احلميد، اإلفصاح ع  1
  .241: ، ص1984مشس، 
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  :مفهوم المسؤولية األخالقية .2
يف اإلطار  إىل جانب املسؤولية االجتماعية للمنظمة هناك أيضًا مسؤولية أخالقية، وتتمثل

األخالقي الذي تعمل من خالله املنظمة، ويتميز بأنه صعب ومعقد نظرًا الختالف هذا اإلطار 

وتداخل العوامل املؤثرة فيه، وحتكم اإلطار األخالقي لتصرفات وأفعال وقرارات املنظمة ثالث مفاهيم 

  1:أساسية هي

على مذهب املنفعة، وهذا املفهوم قائم  :)concept Utilitarisme(المفهوم النفعي  - أ 

ومضمونه أن حتقيق أقصى حد من اخلري والنفع ألكرب عدد من األفراد هو هدف السلوك 

البشري، ومن وراء االلتزام األخالقي والسلوكي ملنظمات األعمال جتاه الغري، أن تقوم بتحقيق 

  :نفع ألكرب عدد ممكن لألفراد وذلك من خالل املعايري التالية
ويتمثل يف احلفاظ على املستهلكني ودفع الضرائب وغريها من : مةتحقيق أهداف المنظ �

املنافع األخرى، وحتقيق الربح األعظم مع تقدمي سلع وخدمات ذات جودة وبأسعار 

 .منخفضة للمستهلكني

أي حتقيق األهداف التنظيمية بأقل قدر ممكن من املدخالت، مع احلفاظ على : الكفاءة �

 .البيئة يف نفس الوقت

هي إدراك املنظمة على التعارض والتضارب احلادث بني اهلداف : الهتماماتتعارض ا �

  .الشخصية وأهداف املنظمة، مثالً بني هدف حتقيق الربح للمنظمة وهدف زيادة األجور

على املنظمة وهي تتخذ قراراا أن تأخذ بعني االعتبار املبادئ  :مفهوم الحقوق األخالقية -ب 

األسرار اخلاصة باألفراد وخصوصيتهم يف االحتفاظ بأسرارهم واحلقوق الشخصية واجلماعية، و 

وميلك األفراد ستة حقوق أساسية على املنظمة، جيب عليها مراعاا يف تصرفاا وغريها، 

وقراراا، وهي مسات احلياة واألمن، واملصداقية والسرية واخلصوصية وحرية العقيدة وحرية 

 .التعبري وامللكية اخلاصة

                                                           
1 Don Hellriegel et J. Wslocum, Jr, Management, N.Y Adisson Wesley Publishing Co,1988, P 151-156. 
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هذا املدخل يعتمد على تقييم التصرفات والقرارات اإلدارية من حيث حتقيقها : الةمفهوم العد -ج 

للعدل واإلنصاف، وعدم التحيز جتاه األفراد واموعات، وجتنب احلكم االستبدادي يف 

القيادة، والعمل على أن حيصل املوظف على الفوائد واملزايا اليت تقدمها له املنظمة عن طيب 

باملنظمة يكونوا على استعداد لاللتزام ذه القواعد حىت ولو كانت ال خاطر، والعاملني 

 .تتماشى مع اختيارام

كما ينبغي حصول املنظمة واألفراد على نتائج وفوائد متبادلة، واشرتاكهما معا يف وضع 

القواعد التنظيمية اليت حتدد دور كل منهم، ويرتتب على املنظمة من ناحية أخرى العمل مببدأ 

  :واجبات الطبيعية، ويتمثل ذلك يفال

إسناد األعمال املناسبة للعاملني الذين هم يف حاجة إليها، دون أن يتعرضوا لألذى أو  �

 .اخلطر أو اخلسارة

 .جيب أن ال تتسبب هذه املهام واألعمال يف مصاعب ومتاعب إضافية للعاملني �

ام التنظيمية املسطرة جيب أن تكون املهام والوجبات املسندة للعاملني يف إطار امله �

 .للمنظمة

  الكفاءة والمسؤولية االجتماعيةالكفاءة والمسؤولية االجتماعية: : ثانياً ثانياً 
تعترب األخالقيات نزوعا أسبق عند األفراد يف اتمع من مسؤوليتهم االجتماعية، كما تعترب أيضا 

أسبق لدى األفراد يف الشركات من املسؤولية االجتماعية، ومع أن املسؤولية تكتسي طابعا أخالقيا، مما 

  .طيها بعدا أعمق للتسميات وامتدادا أبعد من تداول املصطلح يف الستينات من القرن العشرينيع

إال أن املمارسة العملية للمسؤولية االجتماعية على مستوى الشركات حيد من إمكانية جعل هذه 

ملتنورة املسؤولية قدمية، وقد أكد التحليل االقتصادي أن هذه املمارسة هي نتيجة للمصلحة الذاتية ا
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)English Tened Self-Interest( وليس نتاجا لنظرة أخالقية اجتماعية، فهي إذن وليدة ،

  ).تعظيم الربح(النموذج االقتصادي القائم على الكفاءة 

يعترب ) الكفاءة فقط(لقد أثبت الواقع العملي ملنظمات األعمال أن تبين منوذج البعد الواحد 

االجتماعي الذي يقوم على الرؤية املتوازنة واملتعددة  -قتصادي أكثر كلفة عليها من النموذج اال

  :األبعاد، كما ميكن مالحظة ذلك من خالل ذلك من خالل املالحظات التالية

قد تتحمل الشركات تكاليف باهظة من طرف احملاكم جراء إخالهلا مبسؤوليتها االجتماعية،  -1

جتماعية اليت تتحملها نتيجة وقد تكون هذه التكاليف أكثر بكثري من التكاليف اال

 .ملسؤوليتها االجتماعية

منذ ظهور الثورة الصناعية، تشددت القوانني والتشريعيات جتاه الشركات فيما يتعلق  -2

مبسؤوليتها االجتماعية، مما أدى ا إىل إعادة النظر يف مواقفها، حيث بدأت تلزم تطبيق هذه 

 ).القانون احلديدي للمسؤولية(جربية  اللوائح والتشريعيات، وإال فرضت عليها بصفة

يوضح التحليل االقتصادي ملنظمات األعمال أن املسؤولية االجتماعية ميكن أن تكون هلا  -3

عوائد مقابل نفقاا، مما يزيد يف مسعة الشركة وتعزيز مكانتها لدى اجلمهور والزبائن واملتعاملني 

بأن عمل الشركة الذي ميثل ) N. Bowie(معها، وجتدر اإلشارة إىل الفكرة اليت قدمها 

جانبا من املسؤولية االجتماعية، ال يكون أخالقيا إال إذا ال تقوم الشركات األخرى بنفس 

فاملسؤولية إذن مزدوجة تتمثل يف املوازنة املثلى بني مسؤولية الداء واملسؤولية . العمل

1.االجتماعية
 

  

 

                                                           

  .456ص، 2003مد عبد الكرمي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، اجلزء األول، ف، دراكر، اإلدارة ، ترمجة اللواء حم. بيرت  1
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 .رةالكفاءة واملسؤولية وأخالقيات اإلداويوضح الشكل اآليت احملطات التارخيية ملفاهيم 

  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة: تطور المنظور: )2-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

من املؤكد أن األخالقيات يف السلوك العام لألفراد يف اتمع تعمل على دعم املسؤولية 

القيات العمال اليت تطورت فيما بعد، االجتماعية كما متثل أساسا قويا للتطور حنو مفاهيم جديدة ألخ

، )النموذج االقتصادي(هلذا ميكن من خالل تطور النظرة إىل أن يتم احلديث عن العالقة بني الكفاءة 

،  )منوذج التحول(، وأخالقيات األعمال )االجتماعي -النموذج االقتصادي (واملسؤولية االجتماعية 

  ).2-1(كما يف الشكل 

فاءة يف بداية القرن العشرين مل خيلو من ممارسة األشكال األوىل للمسؤولية كما أن االهتمام بالك

االجتماعية املوجهة إىل داخل املصنع، وذلك من خالل االهتمام بالعمل وظروف ممارسته، كما أن 

  .املسؤولية االجتماعية تكون ذات بعد أخالقي مما جيعلها متداخلة مع أخالقيات األعمال

  المسؤولية االجتماعيةالمسؤولية االجتماعيةالقانون و القانون و : : ثالثاً ثالثاً 
كان السعي ألكرب قدر من احلرية يف األعمال هو هدف السوق احلرة، وذلك ما يعرب عنه 

حيث تنتظم األعمال نفسها، فال حاجة لتدخل القانون يف ) Invisible Hand(مضمون اليد اخلفية 

القانون أنه قاعدة خارجية  احلياة االقتصادية وحيث القانون يعترب أداة فرض وإلزام إال أن ما يؤخذ على

داخلية، فإذا كانت قوة اإللزام يف القانون هي قوته من حيث التطبيق العملي، فإا متثل  ذاتيةوليس 

أيضا نقطة ضعف من يف إطار املسؤولية االجتماعية، وهذا ما قد يفسر أنه رغم القوانني الكثرية اليت 

 
 من إعداد الطالب: المصدر

 أخالقيات اإلدارة

1970 

 )تعظيم الربح(الكفاءة 
1976 1929 

 المسؤولية

1960 

ادي النموذج االقتص
 االجتماعي

 نموذج التحول النموذج االقتصادي
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ا وتعامالتنا، فإن املخاوف شديدة واالعتقاد قوي بأن تلزمنا بفعل شيء أو التخلي عنه وتقيد عالقاتن

هناك مشاكل وأشياء ال قانونية متعددة يف جمال األعمال، وقد تكون نقطة الضعف األخرى يف القانون 

متعلقة بطبيعة األعمال اليت تدخل يف جماالت وممارسات جديدة وتقدم منتجات وخدمات واخرتاعات 

ليأيت بعدها القانون لينظمها ويرتب تسيريها، وخالل تلك الفرتة تبقى جديدة، لتظل فيها فرتة زمنية 

مصاحل بعض األطراف غري مضمونة، إن مل يكن هناك وازع أخالقي ورقابة ذاتية تتمثل يف املسؤولية 

  .االجتماعية وأخالقيات األعمال

ن االلتزام، مث تأيت ومن حيث التدرج يف هرم االلتزام، ميكن القول أن القانون ميثل احلد األدىن م

  .املسؤولية االجتماعية يف املستوى املتوسط، فأخالقيات األعمال يف أعلى اهلرم

ويف ضوء هذا التحليل، ميكن اإلشارة أيضا إىل أن املسؤولية االجتماعية يف جزء منها ذات بعد  

ات اجتماعية ، ويف جانب آخر ذات بعد أخالقي يتمثل يف االلتزام بأعمال ومبادر )قانوين(رمسي 

وكذلك احلال يف أخالقيات األعمال، فهي بقدر ما حتمل بعدا رمسيا قانونيا يف االمتثال . طوعية

للقوانني وتعليمات الشركة حيث أا ترى فيهما تعبريا عن القيم الرمسية اليت يتبناها اتمع، فإا ذات 

  .اتمع واألطراف األخرى بعد اجتماعي يف التزامها مبا هو صحيح وجيد، مما ميثل مصاحل

    األعمالاألعمالوأخالقيات وأخالقيات   المهنةالمهنةأخالقيات أخالقيات : : المطلب الرابعالمطلب الرابع
زاد االهتمام الشعيب يف السنوات األخرية باجلوانب األخالقية والسلوكية، ومتابعة حاالت 

االحنرافات واملخالفات على مستوى منظمات األعمال اخلاصة والعامة، وكذلك ملوضوع الشفافية 

ويالحظ أن املنظمات والدول على اختالف أشكاهلا .اءات على مستوى هذه املنظماتوسالمة اإلجر 

وبيئة عملها تعمل على تطوير السلوكات املهنية واألخالقية لدى األفراد العاملني ا، كمحاولة لتقليل 

ية املظاهر السلبية وتعطيل األداء، وذلك من أجل تعزيز أخالقيات املهنة يف خمتلف األنشطة املهن

وتكوين مدونات أخالقية، تكون املرجع يف حالة وجود نزاعات واختالفات يف اجلوانب السلوكية 

  .واألخالقية يف العمل
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ينبغي على اإلسرتاتيجية األخالقية يف هذا اإلطار أن تؤسس على إجراءات وقائية وأخرى 

  :لكربى يف هذا اإلطار كالتايلوتتمثل احملاور ا. عالجية ممكنة التطبيق على األمدين، املتوسط والبعيد

جانب اقتصادي يعطي للوظيفة بعدها االقتصادي الالئق الذي يتماشى مع الظروف االقتصادية  �

 .ومستوى املعيشة، وكذلك بالقضاء على البطالة وفرص العمل

 .جانب سياسي يتمثل يف تعزيز الدميقراطية والسلطة �

 .بصفة عامةجانب ثقايف يقوم على توعية املوظفني واألفراد  �

 .جانب قضائي يقوم على تعزيز الشفافية والنزاهة واالستقاللية يف أداء املهام �

 .جانب تشريعي يقوم على تعزيز القوانني والتشريعات بشكل يعاجل الفساد مبختلف أشكاله �

 .جانب بشري يهتم باملوارد البشرية وتطويرها وإسناد املناصب والوظائف لألفراد األكفاء �

يقوم على توضيح وإحكام املهام واملسؤوليات والصالحيات وتعزيز خمتلف أشكال  جانب إداري �

  .الرقابة

  مفهوم أخالقيات المهنةمفهوم أخالقيات المهنة: : أوالً أوالً 
ويقصد ا املبادئ واملعايري اليت تعترب أساسا لسلوك أفراد املهنة املستحب والذي يعتمد زمالء 

مي ال خيرق وال يتعارض مع األخالقيات املهنة بالتزامها، وترتبط أخالقيات املهنة بسلوك أخالقي قو 

  .للعاملني) مدونة أخالقية(املهنية املدونة ضمن الئحة أخالقية 

ويفرتض أن تكون املسؤولية األخالقية للمهنة مستوعبة للمسؤولية القانونية للمهنة وتتجاوز 

ألخالقية هلا، رغم أن ذلك، حيث أن العامل ال يلتزم فقط باملسؤولية القانونية للمهنة بل باملسؤولية ا

املسؤولية األخالقية للمهنة متثل التزاما أخالقيا خيرج عن دائرة القانون، وال يرتتب عنها يف كثري من 

األحيان عقوبات قانونية، بل خروقات أدبية واجتماعية تتجاوز يف بعض األحيان األطر القانونية 

" علم أو نظرية ما جيب فعله" :بنشر كتاب بعنوان) Jeremy Bentham(الضيقة، وقد قام 
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)Deontology or Science of Morality(وكلمة مكونة من شقني ،) :deon (و)logy( ،

  1.على أا جمموعة القواعد والواجبات اليت تنظم املهنة) Larousse(وأصلها يوناين ويعرفها معجم 

يستخدمها البعض  ، ميكن أن )Profession Ethics(ومن جهة أخرى، فإن أخالقيات املهنة 

  Profession Morality.(2(كمرادف مع آداب وقواعد املهنة 

  األعمالاألعمالوأخالقيات وأخالقيات   المهنةالمهنةالعالقة بين أخالقيات العالقة بين أخالقيات : : ثانياً ثانياً 
  :ميكن توضيح جمال التمييز بني أخالقيات األعمال وأخالقيات املهنة فيما يلي

ال يعىن أخالقيات مفهوم أخالقيات األعمال أوسع من أخالقيات املهنة اإلدارية، فهي جم  .أ 

تبارية وليس شخصا طبيعيا  بوصف الشركة شخصية اع) Corporate Ethics(الشركة 

، بوصف العمال قطاعا متميزا )Business Ethics(وتعين أيضا أخالقيات األعمال  كاملدير،

 .عن بقية القطاعات

ليت ترتبط إن أخالقيات األعمال ترتبط مبصلحة الشركة وهي أوسع من أخالقيات املهنة ا

مبهنة واحدة وأعضائها، وعلى صعيد اال، فإن أخالقيات األعمال تعطي جماال واسعا من 

االختصاصات واملهن والوظائف واألنشطة، ويف حالة الشركات العاملية أو املتعددة اجلنسيات، 

ينة فإن جماهلا يغطي مناطق جغرافية واسعة وثقافات وبيئات متنوعة وبالتايل أخالقيات متبا

وهذا ما ال  خالقية املهنية املشرتكة للشركة،نسبيا، البد من مراعاا يف صياغة القيم واملعايري األ

جنده يف األخالقيات املهنية اليت تتعلق مبجال واحد من املهن أو النشطة، تكون يف الكثري من 

 .األحيان حملية

                                                           

1 Jerome Ballet et F. de Bry, OP,p 25. 
، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "أخالقيات اإلدارة"جنم، عبود جنم،   2

  .27، ص 2005
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هن والنشطة ذات العالقة إن أخالقيات األعمال تتميز بالشمولية لكل االختصاصات وامل  .ب 

بأعماهلا، وذلك عكس أخالقيات املهنة اليت تسعى إىل تأكيد استقالهلا ومتيزها عن باقي املهن 

 .األخرى

إن مدونة أخالقيات األعمال يف الشركات تسعى لالستجابة حلاجات وتطلعات مجيع الزبائن   .ج 

، وليس )مل إذا كانت شركة عامليةأحيانا كل مناطق العا(يف مجيع املناطق اليت تنشط ا الشركة 

) johnson and johnson(فمثال تشري مدونة أخالقيات شركة . زبائن مهنة معينة يف البلد

إننا نعتقد أن مسؤوليتنا األوىل هي إزاء األطباء واملمرضات، واملرضى :"األمريكية بالنص

1".واألمهات ومجيع اآلخرين الذين يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا
 

مدونة أخالقيات األعمال تتجه إىل كافة أفراد الشركة وإن كانت داخل أو خارج البلد، إن   .د 

بينما تتجه أخالقيات األعمال يف الشركة جتعل املديرين يف ظروف أفضل لاللتزام بأخالقيات 

املهنة اإلدارية، كما أن أخالقيات املهنة تساهم يف دور املوقف األخالقي ملديرين لكي يسامهوا 

  .طوير أخالقيات العمال وإصدار مدونات اخلالق يف شركتهم وااللتزام ايف ت

  المدونات األخالقيةالمدونات األخالقية: : ثالثاً ثالثاً 
وهي عبارة عن وثيقة تصدرها العديد من الشركات، تتضمن جمموعة من القيم واملبادئ ذات 

  2.العالقة مبا هو مرغوب فيه وما هو غري مرغوب فيه من تصرفات وسلوكيات للعاملني وللشركة

يف إطار هذه املدونات يتم الرتكيز كثريا  :المدونات األخالقية القائمة على أساس اإلذعان )1

أخالقي وذلك من خالل زيادة الرقابة واملعايري اليت متنع السلوك الالعلى اجلوانب القانونية 

 .ونتجنب العقوبات القانونية

                                                           

1 John IVANCEVICH, OP, P 658. 
  .75جنم جنم عبود، املرجع السابق، ص   2
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دف هذه املدونات إىل تعزيز  :المدونات األخالقية القائمة على أساس النزاهة واالستقامة )2

وتعريف القيم املنظمية وختلق بيئة تدع السلوك األخالقي، وتعمل على دعم روح االلتزام لدى 

  .العاملني
  مقارنة بين نوعي المدونات األخالقية): 3-1(الجدول رقم 

  عامل المقارنة
المدونات القائمة على أساس 

  اإلذعان
المدونات القائمة على أساس 

  ةالنزاه

  التوجه
  :املطابقة مع املعايري اخلارجية

  .القوانني والتشريعيات

  :املطابقة مع املعايري اخلارجية
القوانني والتشريعيات ومقاييس داخلية 

  .ممتازة

  .جتنب سوء التصرف اجلرمي  اهلدف
تؤهل للسلوك املسؤول من قبل 

  .العاملني

  .ريناملدراء مبساعدة احملامني اآلخ  .احملامون  املسؤولني

  الوسائل
الرتبية، التعلني، الرقابة، العقوبات 

  .واجلزاءات، تقليل حتفظ العاملني
الرتبية، القيادة، املساءلة، عملية اختاذ 

  .القرار، الرقابة، اجلزاءات، املبادرات
 

Source: Nickel et Al, understanding business, 6th Irwin, Boston, 2002, P 102. 

ل من إطار مدونات أخالقية مستندة لإلذعان واجلوانب القانونية حنو مدونات إن املنظمات تنتق

أخالقية قائمة على أساس النزاهة وتعزيز أفكار حتمل املنظمة ملسؤولياا بشكل أوسع، وليس يف إطار 

لة الدفاع وتربير السلوكات والتصرفات الالأخالقية دف إىل تدعيم اجلوانب السلوكية األخالقية املسؤو 

لدى مجيع األفراد، وأن حتمي مصاحل كل األطراف املنتمية للمنظمة يف إطار عالقات متبادلة، كما 

  1:ميكن هلذه املدونات أن تتكفل وتؤدي الوظائف األخالقية كما يلي

                                                           

  .81-76جنم، عبود، جنم، املرجع السابق، ص   1
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االهتمام بالسلوك األخالقي ومعاجلة املشكالت األخالقية وتعزز من إدراك املنظمة لطبيعة  )1

 .خمتلفة وتقوي اإلحساس بالوالء واالنتماء للمنظمةالعالقات بني أطراف 

تقوم املدونات األخالقية بأداء دور التوافق والتجانس يف العمل اإلداري وذلك على مجيع  )2

مستويات املنظمة، مما يؤدي إىل محاية العاملني من سوء التصرف األخالقي وتعطي شعورا 

 .بإمكانية  مواجهة اإلشكاالت األخالقية الناشئة

تساهم املدونات األخالقية يف تطوير العمل اإلداري وتعزيز عمل مهنة اإلدارة لكوا حتمي  )3

السمعة واملكانة، وتقوم بإرساء قواعد عمل إدارية واضحة وسليمة، حيث أن الكثري من 

 .املنظمات تقوم بتنظيم اختبارات أخالقية للمرتشحني لديها

 للعاملني أسلوب ومناهج العمل وحيميهم من تكون املدونات األخالقية إطارا سليما يبني )4

 .االنتهاكات الالأخالقية حتت ضغط اإلدارة العليا

تنّمي املدونة األخالقية لدى العاملني اإلحساس بأمهية القيم واملعايري األخالقية اليت دف إىل  )5

املني ا لذلك فإن بعض الشركات العاملية تقوم بتدريب الع. خالقي واألداءتعزيز السلوك األ

 .على اكتساب املهارات يف هذا اجلانب وتزيد التمسك بالقيم األساسية للشركة

تساهم املدونات األخالقية يف ختفيض األعباء التنظيمية والصراع التنظيمي، وذلك من خالل  )6

 .جعل القيم واألهداف الشخصية متوافقة مع أهداف وقيم املنظمة

مات، تعتمد على احملافظة على أعلى القيم واملعايري إن سياسة أخالقيات األعمال يف املنظ

األخالقية من طرف العاملني ا، سواء يف سلوكهم أو املصاحل والشؤون اخلاصة بالشركة، وعلى سبيل 

املثال، جيب أن ال يستلم العمال وال يطلبون أي هدايا أو دعوات دون غرض أعمال قانوين، كما ال 

من أي ) عدا القروض القانونية بالفوائد البنكية السائدة يف السوقما (جيب استالم أو طلب قروض 

  .شخص أو منظمة أعمال لديه أو لديها عالقات مع الشركة
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كما ال ينبغي أن يتجنب العاملون أي موقف يتضمن أو قد يتضمن صراعا بني مصاحلهم 

ن موافقة الشركة على الشخصية ومصاحل الشركة، وأن ميتنعوا أيضا عن تقدمي أو تسهيل احلصول بدو 

معلومات سرية صادرة إىل أي شخص خارج الشركة، وال املسامهة يف دعم أي حزب سياسي أو منظمة 

  .سياسية  أو دعم أي مرشح سياسي، باستخدام أموال وممتلكات وخدمات الشركة

  السلوك األخالقي وثقافة المنظمةالسلوك األخالقي وثقافة المنظمة: : رابعاً رابعاً 
ف السبعينات من القرن العشرين، وميكن تعريفها لقد بدأ االهتمام بالثقافة التنظيمية يف منتص

على أا اإلطار القيمي واألخالقي والسلوكي الذي تعتمده املنظمة يف تعاملها مع خمتلف األطراف 

  .الداخلية واخلارجية

ويرى بعض املؤلفني يف األدب اإلداري أن الثقافة ما هي إال تدوين للقواعد واملعايري األخالقية 

رغم ذلك فإن التعريف الشامل للثقافة يصفها بأا تتمثل يف جمموعة القيم واملعتقدات والسلوكية، و 

 1واالفرتاضات والطقوس والرموز واملعايري السلوكية واالتصاالت واألعراف السائدة يف املنظمة

)Burnett 1984 .(و) 2).2002سعد غالب  

ثل النسيج الرابط الذي يوحد سلوك إن الثقافة تلعب دورا مهما على مستوى املنظمة، إذ أا مت

كذلك تعطي . العاملني واإلدارة حيال خمتلف القضايا املطروحة وخاصة األخالقية والسلوكية منها

الثقافة اإلحساس باهلوية واالعتزاز، فهيإذن حمفز لألداء والعمل كما تساهم الثقافة يف ترابط خمتلف 

  3:يما يليهياكل املنظمة وميكن تلخيص أمهية الثقافة ف

  

                                                           

1 Burnett, John, Promotion Management, A strategic Approach, S.T, Paul, West Publishing 
Com, 1984, P60. 

  .92 -91، ص ص 2002اليازوري، عمان  سعد غالب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار  2
  .452، ص 1997مرمي حسني، السلوك التنظيم، سلوك األفراد يف املنظمات، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،   3
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 .عريقة تأسيس إحساس بالتاريخ، إذ أن الثقافة ذات جذور )1

وجود أحساس بالتوحد؛ إذ أن الثقافة التوحد توحد السلوكات وتعطي معىن لألدوار وتقوي  )2

 .االتصاالت ومعايري األداء الوظيفي العايل

م العمل، كما تعزيز وتطوير اإلحساس باالنتماء والعضوية، وذلك من خالل جمموعة كبرية من نظ )3

 .أا تعطي استقرارا وظيفيا وتقرر جوانب االختيار الصحيح للعاملني وتدريبهم

زيادة التبادل بني األعضاء، وذلك باملشاركة يف القرارات وتطوير فرق العمل والتنسيق بني  )4

 .اإلدارات املختلفة واجلماعات واألفراد

عطي دفعا والتزاما قويا مببادئ العمل الصحيح إن وضوح الثقافة التنظيمية واليت يتقامسها اجلميع 

والسلوك األخالقي املثايل، كما أن االلتزام مبعايري اجلودة وخدمة املستهلك، ورفاهية العاملني، واحرتام 

  .القواعد القانونية، ميثل قيمة أساسية تعزز األداء السلوكي يف املنظمة

هم يتخذون مواقف خمتلفة جتاه الفئات متثل الثقافة حكما على سلوك األفراد واجلماعات و 

األخرى، لذلك أصبحت ثقافة املنظمة تستجيب أكثر للمعايري األخالقية والسلوكية، وهي بذلك حتقق 

1.التوازن بني مصاحل وأهداف خمتلف األطراف
 

    

                                                           

1 Peter T.J and R.H Waterman, In Search of Excellence, Lessons From American’s Bes-Run 
Companies, Harpes and Row Publishers Inc, NewYork, 1982, P120. 
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  المسؤولية االجتماعية كأساس لألخالقيات في منظمات األعمالالمسؤولية االجتماعية كأساس لألخالقيات في منظمات األعمال: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
لية واالقتصادية املتعددة ضعف واختالل األنظمة االقتصادية، وانعكاساا أظهرت األزمات املا

دفعت هذه الوضعية اخلرباء واالقتصاديني ومجاعات . على األفراد واجلماعات وعلى النظام البيئي

الضغط واملواطنني والباحثني إىل العمل كّل يف جماله، حنو أخلقة الرأمسالية وإعادة هيكلة اقتصاد السوق، 

  .يف حماولة إلعطائه طابعا إنسانيا واجتماعيا

وهكذا ظهرت مفاهيم متعددة، مثل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة والتنمية املستدامة 

)Gendron 2006 (و)Marhildon 2011( املالية املسؤولة  2011، كما ظهر مؤخرا مفهوم

  ).Marhildon2013 و Lachoix(و) Bourque  Simard 2004(اجتماعيا 

إن املسؤولية االجتماعية الشاملة للمنظمة تتجسد من خالل التفاعل اإلجيايب ملختلف هذه 

األنشطة واإلدارات، حىت تكون القرارات املتخذة من قبل املنظمات ذات بعد سلوكي إجيايب، وال 

 تنعكس سلبا على مصاحل أي من الفئات واألطراف اليت تتعامل معها املنظمة، وبتعبري آخر، ميكن

البحث عن هذا السلوك األخالقي للمنظمة من خالل اآلليات ومناهج العمال املعمول ا داخلها 

على مستوى األنشطة والوظائف املتعددة اليت تكون هيكلها التنظيمي، لذلك سوف يتعرض هذا 

املبحث إىل توضيح سلوكات العمل األخالقية داخل خمتلف أنشطة املنظمة، مث إىل البعد اجلديد 

  .لمسؤولية االجتماعية يف ظل اقتصاد العوملةل
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  والتسويقوالتسويق  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلنتاجالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلنتاج: : المطلب األولالمطلب األول
وميكن التعرض إىل هذه املسؤولية واألخالقيات هلذين الوظيفتني على مستوى املنظمات املختلفة 

  :على الّشكل اآليت

  في مجال اإلنتاجفي مجال اإلنتاج: : أوالً أوالً 
خلدمات من طرف املنظمة يستطيع املستهلك أو الزبون إرضاء رغباته من خالل إنتاج السلع وا

  .وتطلعاته، وبناء عالقة ثقة بينه وبني املنظمة، وبني املنظمة وخمتلف فئات اتمع

أصبحت القرارات املتخذة يف املنظمات ذات انعكاس كبري على مستقبلها بشكل شامل، وعلى 

ج دائرة مغلقة تنشط يف إطار آليات فنية وتكنولوجية، مبعزل عن حياة املواطنني، فلم تعد إدارة اإلنتا 

الظاهرة السلوكية اليت جتسد العالقة مع األطراف األخرى، بل أصبحت حلقة الربط اليت تعرب من 

خالهلا العديد من مظاهر العالقة مع فئات اتمع املختلفة، كجمعيات املدافعني عن حقوق 

من التلوث، وكذلك الدولة بواسطة تنظيماا وقوانينها املختلفة، خاصة يف  املستهلك، والدفاع عن البيئة

جمال استخدام املوارد املختلفة واختيار مراكز إنشاء الوحدات واملصانع اإلنتاجية، وكذلك التشريعيات 

من املتعلقة جبودة اإلنتاج وشكله ومواصفاته، وظروف وحوادث العمل الناجتة بسبب التكنولوجيا وغريها 

  .الرهانات واألخطار

ويالحظ أن املنظمات املهتمة بالسلوك األخالقي يف قراراا، تتمتع بسمعة جيدة يف السوق 

، وقد بينت بعض الدراسات العالقة التناسبية اإلجيابية بني مدى )املصاحل(وترضي مجيع أطراف املنافع 

ط الذايت للعمال، الذين أصبحوا ميتثلون اهتمام املديرين واملسريين باجلانب األخالقي ومستوى االنضبا

  1.تلقائيا لآلليات األخالقية وليس جمرد االلتزام بالوسائل القانونية واالنضباطية

                                                           

1 Slack, Niegle, Opérations Management , 3ed, Pitman Publishing, New York 2004, P763. 
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  :في مجال تصميم اإلنتاج  .أ 

القوانني السائدة ومواصفات املواد و نشاط التسويق يف هذا الشأن، مراعاة خالقيات األتستوجب 

مة املستهلكني، خاصة األطفال واملرضى وكبار السن، أو غري األولية املستخدمة وصالحيتها وسال

الواعني يف اتمعات اليت ترتفع فيها نسبة األمية، وكذلك مراعاة الطاقة املستهلكة وانعكاسها على 

املواقع والبيئة والعاملني، ومع تطور اتمعات، أصبحت جوانب تصميم املنتج أو اخلدمة عنصرا مهما 

الذوق العام واالنسجام مع البيئة والتآلف مع باقي مكونات املكان، أي أن اجلانب يف االرتقاء ب

 .الداخلي واخلارجي للمنتوج ال يقل أمهية عن املضمون الفعلي له

 :تصميم أماكن اإلنتاج والوظائف  .ب 

ينبغي أن يأخذ تقييم أماكن اإلنتاج أمهية كبرية، منها سالمة العمال وسهولة حركتهم، وكذا 

آليات ومعدات العمل، وبيئة العمل مثل عدم النظافة، والتصريف السيئ للزيوت والنفايات وعدم حركة 

  .التهوية والضوضاء وانعكاساا على التجمعات السكنية القريبة من الوحدات الصناعية

إن االهتمام أيضا بالعمال يتجلى من خالل احلفاظ على سالمة النظر واجلهاز التنفسي واجلهاز 

 .، حيث ينبغي جتنب أدوات ووسائل السالمة املهنية املختلفةالعصيب

 :تكنولوجيا العمليات المستخدمة .ج 

وتتمثل يف معاجلة املنظمة للتأثريات اجلانبية السلبية واجلانبية اليت تنتج عن استخدام التكنولوجيا 

شيد استخدام الطاقة والتقليل أو التخلص من خملفات اإلنتاج، وتقليل الضوضاء واالنبعاث احلراري وتر 

وسالمة العاملني، وعلى سبيل املثال نالحظ يف بعض منظمات اخلدمات كاملستشفيات، وجود مصادر 

الذري واجلرعات الكيماوية يف معاجلة بعض األمراض وكذا  عديدة للتلوث مثل استخدام اإلشعاع

  .كيفيات عالجها  إتالف األدوية الفاسدة، مما يؤدي إىل ظهور أمراض ال يعرف مصادرها وال
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 :في مجال الصيانة .د 

تشكل الصيانة جانبا أخالقيا مهما، فقد يتعرض اتمع أو األفراد إىل كوارث وحوادث إذا 

جتاهل موضوع الصيانة والتهاون البسيط فيه، مثل شركات الطريان، إذا أمهلت الصيانة، فقد تتعرض 

سربا يعرض حياة األفراد لألخطار االجتماعية حياة املسافرين للخطر، وإمهال قنوات الغاز مما حيدث ت

  .والنفسية

فالصيانة جانب أخالقي واجتماعي، ينتج عن إمهاله واحلرص على تدنيه بتقليل عمليات 

  .الصيانة، قد جيلب مشاكل بل كوارث ملنظمات األعمال

 :أخالقيات الجودة  .ه 

ت واخلدمات اليت تعرضها تعتمد هذه األخالقيات على تعزيز ثقة املستهلك والسوق يف املنتجا

املنظمة، لذلك؛ كثرت يف السنوات األخرية الدراسات واألحباث املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة اليت 

  .دف إىل البحث والعمل الدائمني واملستمرين لتحسني هذا املفهوم وتطويره

منظمات األعمال وأصبحت ثقافة اجلودة جزء ال يتجزأ من مفهوم الثقافة التنظيمية على مستوى 

  .من حيث حتسني صورا لدى اتمع وتنمية روح اإلبداع

، )ISO(كما أصبح ملوضوع اجلودة بعدا تنافسيا على الصعيد العاملي وخاصة على ضوء معايري 

حيث أصبح له مفهوم وبعد خارجي يتمثل يف كونه موضوعا ذا أمهية أخالقية من خالل اعتبار السلع 

ملوجهة حنو الزبائن والبيئة، ال تنعكس سلبا على مستهلكيها، مما جعل منظمات واخلدمات املنتجة ا

  .األعمال يف حالة سباق دائم، تلتزم مبعايري اجلودة وتقدم منتوجات مبميزات عالية وبأسعار معقولة

هناك بعد داخلي للجودة يتمثل يف وعي العاملني بأمهيتها والتزامهم األخالقي جتاهها، وبعد 

تمثل يف تقدمي خدمات وسلع ذكية أمينة سهلة االستخدام، قادرة على إشباع رغبات الزبائن خارجي ي

  :املتجددة، كما يبينه ذلك الشكل اآليت
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  يالجودة وارتباطها بالوعي والسلوك األخالق: )3- 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

لة واليت يتطلب املر إن املنظمة ذات الرؤية التكاملية ترى يف اجلودة جمموعة من البعاد املتداخ
األداء واملظهرية واملعولية واملطابقة واملتانة والقابلية للصيانة والكلفة  1:الوفاء بالتزاماا مجيعا وهي

  .واألمان عند االستخدام

  في مجال التسويقفي مجال التسويق: : ثانياً ثانياً 
كما  2،يف ظل املنافسة حتّول مركز الثقل واالهتمام من اإلنتاج إىل التسويق ومن املنتج إىل الزبون

إن التسويق يعّرب عن عمليات متجددة تقوم ا  لقة الوصل بني املستهلك واملنظمة،يعترب التسويق ح
منظمات األعمال، وحيدث من خالهلا تكامل بني منتجاا مع سلوكيات وأهداف وقيم اتمع، فقد 

املستهلك ومتطلبات مت الرتكيز على حتمية أن تكون القرارات املتعلقة بالتسويق متناسبة مع قيم 
اتمع، حيث تستطيع املنظمات حتقيق رغبات وحاجات املستهلكني مبا ينسجم مع مصاحلها بكوا 

  3.منظمات أعمال هادفة للربح
                                                           

1 Krajewiski and Ritzman, Operations Managements, Strategy and Analysis, Addision Wesly, 
New York, 1996, P 91. 

يف شركات األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، األردن،  األعمالارة ومسؤولية جنم عبود جنم، أخالقيات اإلد  2
  .375، ص2006

3 Kolter, Philip and Gazyn Armstrong, Marketing : An Introduction, 2nd Edition, Printice-
Hall, 1990, P4. 

 ة الشاملةإدارة الجود

الفضل، مؤيد عبد احلسني ويوسف حجيم الطائي، إدارة اجلودة الشاملة، دار : املصدر
 .395، ص2004عمان   الوراق للنشر،

 االلتزام والمسؤولية

 الوعي التنظيمي

 الوعي األخالقي الوعي الثقافي

 الموارد البشرية
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إننا جند أيضا يف أن التسويق االجتماعي تنعكس فيه آليات وأفكار ذات منحى اجتماعي 

إن النشاط . وجه النشاط التسويقي يف منظمامجيسدها املدراء واملسريون وميارسوا يف خمتلف أ

التسويقي بشكل عام مبفهومه احلديث حياول املوازنة ملصاحل الفئات املختلفة يف اتمع كمستهلكني 

مباشرين يشبعون احتياجام اإلنسانية وكفئات خمتلفة يف اتمع هلا مصلحة مباشرة وغري مباشرة من 

منظمات أعمال دف إىل حتقيق مصاحلها من خالل أهداف  وجود منظمات األعمال، وكذلك ك

خمتلف  التايلويوضح الشكل  .كثرية متطورة ومتجددة يبقى هدف الربح ضمن أهم األهداف بينها

  املتبادلة بني اتمع ومنظمات األعمال والزبائنالعالقات 

  الزبائنالعالقات المتبادلة بين المجتمع ومنظمات األعمال و : )4- 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
يتضح يف الشكل السابق أن التسويق يعترب اال احليوي الذي متارس املنظمة من خالله دورها 

وتتجلى املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال يف جمال . االجتماعي وسلوكها األخالقي يف اتمع

  :التسويق يف خمتلف اآلليات املكونة له كالتايل

  

 من إعداد الطالب: المصدر

االهتمام بتطور  :منظمة األعمال
واستمرار المنظمة وتحقيق أهداف 

 ).في مقدمتها تحقيق األرباح(متجددة 

المستهلكون الحاليون والمحتملون، : الزبائن
  .إشباع حاجات متطورة ومتجددة

تحقيق الرفاهية والسعادة واألخذ : المجتمع
 .مصالح الجميع بعين االعتبار
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  :حماية المستهلك  .أ 
د يؤدي ضخ كميات كبرية من السلع واخلدمات يف السوق إىل خرق قواعد التعامل الصحيح ق

واالستغالل بشىت الطرق واألساليب حلقوق املستهلكني، لذلك ظهرت يف العامل العريب هيئات محاية 

 املستهلك واليت شكلت قوة ضاغطة على املنظمات، تتمثل يف احلد من التأثريات السلبية الناجتة عن

  .أداء منظمات األعمال جتاه املستهلكني

الحقا، أصبح مفهوم محاية املستهلك يشتمل على عدة أبعاد، وردت يف اإلعالن حقوق 

والذي يشتمل على حق األمان وحق  ،1956املستهلك الذي أصدره الرئيس جون كنيدي سنة 

هلذه القائمة حقان مها احلصول على املعلومات وحق االختيار وحق مساع رأي املستهلك، وقد أضيف 

  1.حق تربية املستهلك وحق آخر هو حق اخلدمة

ويعين ذلك أن مجيع املنتوجات جيب أن تكون آمنة ومزودة بنشرة إيضاحية عامة،  : حق األمان ∗

كما تتحمل الشركات املنتجة مسؤولية تصحيح أخطائها عند عيوب البيع، وتعويض املتضررين 

 .وغريها

أي حصول املستهلكني على املعلومات الكافية للسلع  :اتحق الحصول على المعلوم ∗

واخلدمات اليت يشرتوا، حىت يتمكنوا من اختاذ القرارات السليمة، وجيب أن تكون هذه املعلومات  

كافية ومراقبة وصادقة وأمينة وأن حتتوي على االنعكاسات اجلانبية احملتملة، كما هو احلال يف 

 .األدوية

تيار املستهلك للمنتوجات املقدمة من طرف منظمة العمال واليت يعتقد أا أي اخ :حق االختيار ∗

ويتجلى هذا يف الدول املتقدمة، يف قوانني منع االحتكار للتأثري يف املنافسة . تشبع وترضي رغباته

 .الشريفة والعادية يف السوق

                                                           

1 Pride William M, Business, 7th Edition, Houghton Miffin CO, Boston 2002, P50-51. 
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كاوي أي تعامل املنظمات املنتجة للسلع واخلدمات، مع ش :حق سماع رأي المستهلك ∗

املستهلكني وذلك من خالل االتصال ااين أو املواقع اإللكرتونية للشركات، واختاذ اإلجراءات 
 .املناسبة بعد ذلك

ويدخل ضمن هذا اإلطار التوعية التامة للمستهلك وصونه كافة حقوقه،  :حق تربية المستهلك ∗

انت هذه الربامج إعالمية وذلك من خالل الربامج التوعية ملختلف الفئات من األعمار، وسواء ك
 .أو تربوية

يشتمل هذا احلق على التعامل النزيه وسرعة االستجابة ومالئمة السلع واخلدمات  :حق الخدمة ∗

، بعد أن وقعت هناك جتاوزات كثرية من طرف 1994املباعة، وقد تأسس هذا احلق سنة 
 .الشركات املنتجة

  :يرـالتسع  .ب 
نظمات األعمال من خالل سياسة األسعار اليت جيب أي ميكن أن يتجسد الدور االجتماعي مل

أن تكون عادلة ومعقولة ومتكافئة مع الكلفة والربح احملقق، وعدم خرق قواعد املنافسة واحرتام آليات 

 .السوق، ومراعاة بعض الفئات االجتماعية كالطالب واملرضى وغريهم

  :التعبئة والتغليف .ج 
  :حرتام النواحي التاليةيف هذا اال، منظمات األعمال ملزمة با

جيب أن تكون تعبئة وتغليف املنتوج متناسبة مع التكلفة وأن ال يؤدي ذلك إىل دور سليب لرفع  �
 .املنتوج

 .استجابة التغليف والتعبئة للجوانب األمنية للمنتوج �

 .مراعاة الناحية اجلمالية للتغليف والتعبئة �

ليد واألعراف، وتزويد املستهلك وضع العالمة التجارية بشكل واضح وغري خمل بالتقا �
 .باملعلومات الضرورية كتاريخ اإلنتاج واية الصالحية وغريها

اإلشارة إىل كيفية التعامل مع املواد املستخدمة يف التغليف والتعبئة، حيث أن بعض هذه املواد  �
 .ضارة إذا تفاعلت مع الرتبة واحلرارة أو املياه
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 :التوزيع المادي .د 

ة التوزيع بفرض إيصال املنتجات إىل املستهلكني بأقل تكلفة، خاصة إذا  أي التحكم يف كلف
كانت هذه املواد أساسية، كما جيب مراعاة منظمات األعمال خلصوصيات عملها وتأثريها على البيئة 
وصحة اإلنسان، أي جودة اختيار مواقع مراكز البيع، وشروط وسالمة املخازن واملستودعات وخطورة 

  .ألماكن السكنيةوجودها أمام ا
كما جيب تنبيه الوسطاء يف عملية نقل السلع إىل عدم االحتكار ورفع األسعار وعدم إخفاء 
املنتوجات دف املضاربة، وعدم التالعب باألوزان ومعدات القياس، واختيار وسائل النقل املناسبة 

  .لنقل األغذية واملواد اخلطرة والقابلة لالشتعال

 :اإلعالن والترويج  .ه 

بغي للمنظمة من وراء اإلعالن والرتويج ملنتوجها أن ال ختدش الذوق العام أو يؤدي ذلك إىل ين

حتميل املستهلك كلفة كبرية أو معلومات غري صادقة وغري واقعية، لكي يصبح كلفة اإلعالن واقعية 

ون اإلعالنات وقليلة إذا ما مت مقارنتها بإيصال املنتوج إىل عدد أكرب من املستهلكني، كما جيب أن تك

وهناك فوائد عديدة جتنيها املنظمات ، حمل دراسة من طرف أخصائيني يف علم النفس واالجتماع

  1:واتمع من خالل اإلعالن والرتويج، ميكن ذكر أمهها كالتايل

 .يوفر اإلعالن وسيلة فعالة وقليلة التكلفة إليصال املعلومات إىل أكرب عدد من املنظمات واألفراد �
نافسة، وغالبا ما يؤدي إىل توليد أفكار لتطوير سلع ومنتجات جديدة وحتسني يف يشجع امل �

 .املنتجات املوجودة
يدعم اإلعالن وسائل اإلعالم بشىت أنواعها، حبيث يوفر متويال للصحف واالت وقنوات  �

 .ة من الضرائب واإلتاواتالعامالتلفزيون واإلذاعة، وكذا مصدر للدولة والبلديات واهليئات 
 .إنشاء فرص عمل متعددة يف جماالت عديدة ويوفر بيئة مجالية للمدن واملراكز احلضرية �

                                                           

1 Abella, Andrew and Paul Farris, Advertising and Competition, in Hard book of Marketing 
and Society, Editors : Paul Bloom and Gregory Guandlach, Sage Publications,New York, 
2001, P184-203. 
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ومن جهة أخرى، البد من اإلشارة إىل اهلدايا الرتوجيية والعينات اليت تقدمها منظمات األعمال، 

قية كما وذلك من باب الدعاية ملنتجاا، وهذا ما يستلزم مراعاة بعض االعتبارات االجتماعية واألخال

  :يلي

 .أن تستعمل للدعاية البحتة وال للرشوة أو املقايضة �

أن تكون املنتجات ممثلة بشكل صادق وفعلي وأن ال ختتلف العينات عن املنتج الفعلي الذي  �

 .يروج له

أن تقدم بشكل عادل بدون حماباة، وعلى مستوى كافة املناطق اليت تسوق فيها منتجات  �

 .الشركة

دايا املروجة على األسعار، حىت ال تشكل عبئا على املستهلكني، كما جيب أن ال حتمل كلفة اهل �

توخي الشفافية وحتديث املعلومات وإتاحة الفرصة عرب قنوات االتصال املختلفة للمستهلكني 

 .لتقدمي آرائهم ومقرتحام عن املنتوجات

  :خدمات ما بعد البيع .و 
رد عملية البيع، مما يؤدي إىل تطوير دائم أي تقدمي خدمات متكاملة للمستهلكني ال تنتهي مبج

  :لعالقة املشرتي باملنظمة، ومتكن عملية اخلدمات ما بعد البيع من حتقيق األهداف والنتائج اآلتية

تدعيم الثقة بني املنظمة وخمتلف املتعاملني معها وخاصة باجلانب املتعلق بتوفري خدمات ما بعد  �

 1.البيع بشكل جيد

 .تكاليف إضافية ناجتة عن خدمة ما بعد البيععدم إرهاق الزبون ب �

سهولة حتقيق خدمة ما بعد البيع دون مشقة وعناء بتوفري مواقع سهلة الوصول والتعامل من  �

 .طرف الزبون

جمانية خدمة ما بعد البيع خالل الفرتة اليت تلي شراء املنتج أو على األقل بسعر رمزي، مع  �

 .منه يف حالة وجود عطب التزام املنظمة بتبديل املنتج أو جزء

                                                           

1 Hunt, S.D and S. Vitell, A General Theory of Marketing Ethics, Journal of Macro Marketing, 
vol6, No02, 1986, P5-16. 
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 :التجارة اإللكترونية .ز 

تتجسد من خالل االستعمال املكثف لتكنولوجيا املعلومات يف ممارسة التجارة واألعمال من 

خالل شبكات احلاسوب والتبادل اإللكرتوين للمعلومات، وتتميز التجارة اإللكرتونية بكوا جتارة غري 

ر قانوين وأخالقي هلذا النوع من العمال الواسعة والكبرية تتطلب إن احلاجة إىل بناء إطا. واضحة احلدود

تعاونا كبريا ومكثفا بني الدول واملنظمات واجلمعيات لفرض توفري األمان واالطمئنان ملثل هذا النوع من 

  :األعمال، ومكن إمجال اجلوانب األخالقية واالجتماعية للتجارة اإللكرتونية كاآليت

والضرائب اجلمركية، كما أن هناك مشكلة التعامل مع ضريبة القيمة  االلتزام بدفع الرسوم �

 .املضافة

وسائل الدفع اإللكرتونية وضرورة توفري محاية وتدعيم الثقة لدى املستهلك، حيث قد تنجم  �

 .عمليات تلعب أو اختالس ذه األساليب

 .التأكد من صحة املعامالت والوثائق وكذا مدى قبول اإلمضاءات الرقمية �

محاية امللكية الفكرية وحقوق املؤلفني وكذلك العالمات التجارية وأمساء املواقع، ويدخل ضمن  �

 .ذلك التشفري وتدقيق اهلويات

 .محاية البيانات واخلصوصيات اخلاصة باملستهلكني، خاصة املتعلقة منها باجلوانب الشخصية �

الزبائن من خالل مواقع تنظيم اجلوانب املتعلقة باملنافسة وتسهيل عمليات االتصال مع  �

 .منظمات األعمال واآلليات املتعارف عليها يف هذا اال
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والمالية والمالية   المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في الموارد البشريةالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في الموارد البشرية: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
  والمحاسبةوالمحاسبة

ميكن التطرق إىل أخالقيات األعمال يف هاتني الوظيفتني على مستوى املنظمات املختلفة كما 
  .أيتسي

  في مجال الموارد البشريةفي مجال الموارد البشرية: : أوالً أوالً 
تلعب املوارد البشرية يف املنظمات احلديثة دورا فّعاال وحتتل مكانة رفيعة، حيث أصبحت هذه 

كنولوجيا وأساليب اإلنتاج، املوارد ميزة تنافسية فريدة للمنظمات ال ميكن تقليدها مثل املعدات والت

اكن عمل بآالت ومعدات، بل هي باألساس معرفة أن املنظمات مل تصبح أم) P. Drucker(ويضح 

  .متجددة
أن بعض الشركات الرائجة مثل شركة  Peter and Waterman(1(كما أوضح الباحثان 

BM  إىل مراكز اجتماعية وليس فقط أماكن للعمل، فهذه الشركات لديها أندية للعاملني حتولت

ذا فقط حسنت جذريا نوعية احلياة للعاملنيوأماكن ملمارسة الرياضة والرحالت، ودور للعبادة، و.  

وهناك عدة وسائل تعمل املنظمات من خالهلا على جتسيد مسؤوليتها االجتماعية وسلوكها 

  :األخالقي، كاآليت

  :تعبئة واستقطاب الموارد البشرية )1
تشتمل عملية االستقطاب على جمموعة من اآلليات واإلجراءات قصد جتسيد املسؤولية 

 :واألخالقية للمنظمات، وذلك من خاللاالجتماعية 

 .االلتزام بعملية البحث واالستقطاب الصحيحة وتأمني حقوق املرتشحني لشغل الوظائف �

صدق اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف املنظمة حسب ما نتج عن العملية التخطيطية فيها  �

 .وأن تصل هذه اإلعالنات إىل كافة الشرائح املوجهة هلا يف اتمع

                                                           

1 T.J Peter and R.H Waterman, "In Search of exellence lesson from Americans Bes-Run 
Campanies", Harper and Row Publishers Inc, New-York, 1982, P: 291. 
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صداقية يف اإلجراءات واألساليب املعتمدة يف عمليات التعبئة واالستقطاب، وتوخي الشفافية امل �

 .والنزاهة والعدالة، وتقبل االعرتاضات احملتملة يف حالة حدوث خروقات

نزاهة التعامل مع املكاتب اليت توفر اليد العاملة ملنظمات األعمال وأن يكون هذا التعامل مبنيا  �

ضوح حبيث ينعكس إجيابيا على هذه املكاتب كمنافذ اجتماعية وإنسانية حلل على الثقة والو 

 .مشكل البطالة يف اتمع

استناد عملية االستقطاب إىل حتديد واضح ودقيق لالحتياجات من خمتلف التخصصات لشغل  �

وظائف حقيقية ويف ضوء عمليات ختطيط علمية للموارد البشرية للمنظمة، وهذا يبعد املنظمة 

أن تقع يف إشكالية التوظيف الوجاهي أو السياسي أو احملسوبية أو الوساطات وغريها،  من

 .ونتيجة لذلك، فإن هذا ميكن من توفري فرص متكافئة وعدالة اجتماعية لكافة أفراد اتمع

1.التوازن يف عملية استقطاب الكفاءات والعاملني من داخل وخارج املنظمة �
 

مل اإلضايف أو االستعانة بقوة عاملة مؤقتة وذلك حسب مصلحة ضمان استعانة املنظمة بالع �

املنظمة مما قد يساهم يف توفري فرص عمل حلل مشكلة البطالة أو ضمان مداخيل إضافية 

2.للعمال الدائمني
 

التزام املنظمة مببدأ تكافؤ الفرص، وذلك من خالل الرد على طلبات املرتشحني وفق االعتبارات  �

 .قيةالقانونية واألخال

 :المقابلة واالختبار واالختيار والتوظيف )2

  :ميكن اإلشارة إىل بعض جوانب املسؤولية االجتماعية واألخالقية يف هذا اال كالتايل
 .أن تكون املقابالت قائمة على أسس موضوعية، وأساليب واضحة وشفافة وعادلة �

تيار قائمة على أساس متكني املرتشحني من عرض مهارام حىت تكون عملية التعيني واالخ �

 .صحيح

                                                           

1 Schuler, Managing Human Resources, 5th ed, West Publishing co., New York, 1995, P38. 
  .217، ص2001برنوطي سعاد نايفة إدارة املوارد البشرية، إدارة األفراد، دار وائل للنشر، عمان،   2
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 .شخصياموالكايف للمرتشحني للتعرف على  مالالز توفري الوقت  �

عدم االستهانة باملرتشحني الغري مقبولني، وتوفري اجلو املالئم من ناحية احرتام املوعد وتوقيت  �

 .املقابلة وسن استقبال املرتشحني

وعدم قبول من هو غري خمتص مراعاة املوضوعية والتكامل ضمن أعضاء جلان االختيار  �

 .ومؤهل للعمل ضمن هذه اللجان

 

 :التدريب والتطوير )3

. من خالل أنشطة التدريب والتطوير، ميكن للمنظمة أن جتسد التزامها األخالقي واالجتماعي

  :وميكن حصر اجلوانب اإلجيابية يف هذا اال كاآليت
 .س والعرق واللون والدين وغريهاعدم استبعاد البعض من حق التدريب والتطوير، بسبب اجلن �

تدعم هذه األنشطة تنمية املهارات والقيادات املستقبلية اليت حيتاجها اتمع واملنظمة على حد  �

 .سواء، حيث ينظر هلذه املنظمات كمركز معريف

عدم استغالل برامج التدريب والتطوير لتبذير املوارد أو إقصاء العاملني أصحاب الرأي اآلخر  �

 .، وعدم استغالل موارد التدريب لالختالس والفساد اإلداريوالفكرة

أن يكون التدريب والتطوير ضمن برامج هادفة ملواكبة التطور العلمي حلماية العاملني من  �

 .التقادم وجعلهم حيسون بأم يواكبون التطور العلمي والتكنولوجي لتخصصام

 

  :األجور ومكافآت العاملين )4
افآت جوانب مسؤولية اجتماعية كبرية وجوانب أخالقية متعددة، وميكن تتجسد يف األجور واملك

تمع أن تكون املنظمة ملتزمة ا إذا نظرت إىل هذه التعويضات مبنظور مشويل وبكوا مرتبطة برفاهية ا

ذا وميكن أن تتجسد اجلوانب املتعلقة باملسؤولية االجتماعية واألخالقية يف هوتطوير األداء يف املنظمة، 

  :اال من خالل اآليت
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النظر إىل األجور والرواتب ضمن إطار واسع باعتبارها تأيت منسجمة مع العقد املربم بني  �

 .العاملني واملنظمة، وحتمية اعتبار هذا العقد ذو طبيعة أخالقية واجتماعية وقانونية  واقتصادية

تكون قادرة على حتفيز العاملني أن تتميز األجور واملكافآت بالعدالة والكفاءة واملساواة وأن  �

1.وزيادة اإلبداع فيه
 

عرض مسائل األجور والرواتب للنقاش واحلوار، حبيث يتم االتفاق على األسلوب املناسب وفقا  �

 .لطبيعة العمل وخصوصياته ومتطلباته

 .عدم التمييز يف األجور والرواتب بني الرجال والنساء طاملا أن املنصب واحد �

 :ملينتقييم أداء العا )5

جيب أن تكون عملية التقييم متكاملة حبيث تتضمن القياس والتقييم والتقومي، لذلك يفرتض أن 

تكون إجراءاا ضمن إطار رمسي ومبعايري ذات قدرة على إعطاء معىن حمدد ملا يراد قياسه وتقوميه من 

لية تكرار السلوك خصائص الفرد األدائية والسلوكية وحماولة أن يعطي هذا النظام تصورا عن احتما

وميكن للمنظمة أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية املستقبل لفائدة العامل واملنظمة، والداء اجليدين يف 

  :والتزامها األخالقي يف هذا اال من خالل اآلليات التالية
 .وضع معايري دقيقة لتقييم أداء العاملني، مع إعادة النظر فيها من حني آلخر �

تحيز يف التقييم مع األخذ بعني االعتبار توفر اخلصائص الشخصية واملوضوعية االبتعاد عن ال �

 .واإلنسانية لدى املقّومني وعدم تأثرهم بالدين واملنطقة والقرابة وغريها

اشرتاط اخلربة يف املقّومني وتوفر ميزة التعامل مع اآلخرين، واكتساب اإلدراك واالستقرار  �

 .إعطاء تقييم متساهل للجميع أو التشدد مع اجلميع كما جيب االبتعاد عن   2العاطفي،

 .أن يكون التقييم متعلقا بكافة السنة وأن ال يكون جزئيا من حيث الفرتة �

                                                           

1 Schuler, O.P, P 36. 
2 Awentiut, B.W, Eight Cleys to Effective Performance Appraisal, Human Resources Focus, 

April 1993, P 13. 
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استخدام إدارة املوارد البشرية لكافة أساليب التقييم التقليدية واحلديثة على السواء، مع اللجوء  �

ورة لقياس اإلجناز املتميز باإلبداع الفكري إىل املستجدات يف هذا اال، وخاصة األساليب املط

 .للعاملني والذي ال تظهر نتائجه إال على املدى البعيد

 :برامج تحسين نوعية العمل )6

ميكن جذب واستقطاب العاملني من ذوي الكفاءة بواسطة الربامج احلديثة اهلادفة إىل حتسني 

وتكامل أهدافهم مع أهداف املنظمة، وتطوير حياة العاملني، حبيث يزداد والءهم ملنظمة وتفاعل 

وتتمثل هذه الربامج يف العمل اجلماعي وإدارة اجلودة الشاملة واإلدارة باملشاركة واإلدارة املفتوحة وغريها، 

لذلك فإا متثل أهم  1ودف هذه الربامج إىل تعزيز الكرامة اإلنسانية والنمو واالزدهار للعاملني،

  .ة املنظمة لإليفاء مبتطلبات مسؤوليتها االجتماعية واألخالقيةاملداخل احلديثة لتعزيز قدر 

  :وتتمثل أهم جوانب ممارسة املسؤولية االجتماعية يف هذا اال من خالل ما يأيت
العمل على جعل أمكنة ومواقع العمل نظيفة وجذابة ومهيأة، تقل فيه حاالت الضغط النفسي  �

 .العمل على إعادة تصميم العمل باستمرارواجلسدي واإلرهاق، والتقليل من الروتني و 

 .إن أنشطة هذه الربامج تساهم يف خلق ثقافة املنظمة وتعزز اجتاهات قيم مشرتكة �

مسامهة هذه الربامج يف ختفيض األمراض املهنية وأمراض العصر من خالل تعزيز االنسجام بني  �

مة املهنية وااللتزام بالتشريعيات بيئة العمل والبيئة العام، والرتكيز على متطلبات ومعايري السال

2.اخلاصة ا والنظر إىل مكان العمل من منطلق واسع
 

عمل املنظمة على توفري جو من الراحة واملتعة  يف مكان العمل وذلك بواسطة ممارسات عديدة  �

 :نذكر منها على اخلصوص

 

                                                           

1 Flippo ER, Personnal Management, 6th edition, Megraw Hill, New York, 1989, P446. 
  .159، ص2002العقالة، حممد ديب، اإدارة احلديثة للسالمة املهنية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،   2
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ملرح واإلشادة االهتمام بالنشرات اجلدارية يف مواقع العمل، مما يساهم يف نشر جو من ا �

 .بالعاملني

احتفال املنظمات بأيام املناسبات اخلاصة ملكافأة العمال وتقدمي وجبات مجاعية، وتكوين  �

 .جلان اجتماعية لتسطري برامج فعاليات األنشطة االجتماعية املختلفة

راد االحتفال مبناسبة أعياد ميالد العاملني، وباإلجنازات اليت حمققها الشركة املنظمة أو األف �

من خالل حفالت تقدير وشكر العاملني، وكذلك تشجيع روح املرح وإشاعة جو عمل 

 .هادئ وودي

 :المرأة العاملة )7

يتميز العصر احلديث بدخول عدد كبري من النساء إىل سوق العمل، وذلك يف خمتلف 

دورها حمدودا االختصاصات، والدور الذي تلعبه املرأة يف اتمع خيتلف من جمتمع آلخر، حيث ال يزال 

وال تزال اتمعات بشكل . هذا بسبب األعراف والتقاليد السائدة والتشكيك يف إمكانياا وقابليتها

عام تعاين من تفاوت يف أشكال اندماج املرأة الكامل ومساواا الكاملة وللثقافة السائدة دور كبري يف 

ية واألخالقية ملنظمة األعمال جتاه ذلك، وبصفة عامة، ميكن ذكر بعض جوانب املسؤولية االجتماع

املرأة العاملة من خالل مكافحة كل أشكال ابتزازها واستغالهلا يف مواقع العمل، ونشري بصفة خاصة 

إىل التحرش اجلنسي، فغالبا ما تتعرض العامالت إىل صور عديدة من االبتزاز اجلنسي واالعتداء عليهن 

لألخالق، وختتلف أشكال مكافحة التحرش اجلنسي حسب  بالكالم الغري الالئق أو بالفعل املنايف

الدول املختلفة وفق درجة نضج القوانني السائدة يف اتمع، وقوة وحركية املنظمات واجلمعيات 

وميكن ملنظمات األعمال معاجلة هذه احلاالت وحتسني مستواها األخالقي . املتخصصة يف هذا اال

  1:يف هذا اال من خالل اآليت
 

                                                           

1  Hartwann, Laural, Perspectives in Business Ethics, Mc Graw Hill, New York, 2002,  
P 477-432. 
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 .عدم السماح بانتشار أي شكل من أشكال التحرش سواء كانت هناك شكاوي أم ال �

 .تسطري خطط وسياسات متعلقة باحلد من التجاوزات واالنتهاكات ضد املرأة العاملة �

وضع سجالت واالحتفاظ ا، لكافة حاالت التحرش اجلنسي لغرض متابعتها ومالحظة  �

لى احرتام اجلنس اآلخر، وأماكن العمل هي مواقع سلوك املتسببني فيها، وتثقيف العاملني ع

 .مقدسة ال جيوز انتهاك حرمتها

العدالة يف دفع األجور والرواتب وعدم قبول وجود خروقات يف املرتبات املدفوعة لصاحل  �

الرجل يف مجيع الوظائف واملهن اليت تتساوى فيها الكفاءة والقدرة على األداء وباقي 

 .فةمتطلبات العمل حبجج خمتل

 .وجوب مراعاة اخلصوصية الفيزيولوجية للمرأة ومتطلباا اخلاصة �

تقرير إجازات مدفوعة األجر للمرأة أثناء الوالدة واألمومة، ويفرتض احرتام هذه القوانني من  �

 .طرف منظمات األعمال كالتزام اجتماعي

الت والشروط متكني النساء العامالت من تقلد املناصب القيادية مىت توافرت لديهن املؤه �

  .الكافية

  المالية والمحاسبةالمالية والمحاسبةفي مجال في مجال : : ثانياً ثانياً 
إن إدارة املالية واحملاسبة حقل ذو أمهية كبرية يف االقتصاديات املعاصرة واألعمال، حيث أا 

تتعامل مع املوارد املالية وكيفية توفريها واحلصول عليها واستثمارها بطرق كفؤة وفعالة لفرض وحتسني 

نظمات األعمال، كما أن هذه اإلدارة تعترب جماًال مليئًا باالعتبارات السلوكية الوضع التنافسي مل

واألخالقية، لذلك فإن الدول واحلكومات توليها أمهية كبرية، وأصبح من ميتهن العمل يف هذا احلقل 

  .حمتاجاً إىل تأهيل فين وسلوكي عايل املستوى

عمًال صعبًا حيث يتطلب  CPAشهادة  ففي الواليات املتحدة األمريكية يعترب احلصول على

األمر اخلضوع إىل التزامات مهنية وسلوكية عالية املستوى، ويقوم ذا األمر جهة متخصصة يف املعهد 

  ).AICPA(األمريكي للمحاسبني القانونيني 
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وبالرغم من وجود هذا املعهد، فإن الصيحات تتعاىل لفرض إعادة النظر يف املعايري احملاسبية 

ق احلسابات واملطالبة بوضع قوانني وأنظمة، وإنشاء منظمات أو هيئات تتوىل رقابة أداء مكاتب وتدقي

تدقيق احلسابات مبا يضمن جودة أداء عمل مدقق احلسابات، والسبب يف هذا هو ايار بعض 

أن  الشركات واملنظمات األمريكية العمالقة وتأثري هذا االيار على االقتصاد األمريكي، حيث اتضح

  1.عمليات التدقيق واحملاسبة هلا دور يف ذلك
وميكن استطالع بعض اجلوانب اخلاصة باملسؤولية االجتماعية واألخالقية يف إطار أهم الوظائف 

  :األساسية يف اال املايل واحملاسيب كما يأيت

 :االستثمار )1
كان مبنيًا على أسس يف االستثمار فوائد متعددة للمنظمة والفرد واتمع على حد سواء، إذا  

  :سليمة وقائماً على أساس مسؤولية أخالقية واجتماعية؛ إذ يعترب

 .حمرك لالقتصاد ووسيلة للحد من البطالة �

ميّكن من فتح آفاق جديدة لالستثمار يف جماالت جديدة تساهم يف تقدمي سلع وخدمات  �

 .حيتاجها اتمع

 .نكية واملالية وشركات التأمنيتوطيد وإدامة العالقة بني املنظمة واملؤسسات الب �

 .تنشيط الدورة االقتصادية ودفع االقتصاد حنو االنتعاش �

 .متكني الدولة من احلصول على الضرائب والرسوم �

يعترب كمؤشر استقرار وأمان خصوصًا لالستثمارات األجنبية؛ أي أنه دليل على االستقرار  �

 .السياسي واألمين

احي كثرية ملمارسة منظمات األعمال مسؤوليتها جتاه خمتلف وعليه فإن االستثمار تتجسد فيه نو 

الفئات وأن تكون هذه القرارات مستندة إىل سلوك أخالقي قومي إىل درجة ظهور مصطلح جديد هو 

الذي يقصد به توجيه االستثمارات حنو الشركات  Social Investmentاالستثمار االجتماعي 

                                                           

  .3: ، ص2004، جانفي، 58هيام وليد زكريا، أمهية تفعيل جودة تدقيق احلسابات يف ظل التطورات العاملية، جملة املدقق، العدد   1
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تماعية واألخالقية، ويف هذا الشأن، مييز الباحثون بني ااالت أو األعمال اليت تتحمل مسؤوليتها االج

  1:اليت ال يعد االستثمار ضمنها استثماراً اجتماعياً وأمهها

 .عمليات توزيع وبيع السالح �

 .شركات التبغ والدخان �

 .أعمال القمار والدعارة �

فيها اإلنسان  أعمال إنتاج املواد الصيدالنية والتجميلية اليت تشتمل على جتارب يستخدم �

 .واحليوان

 .إنتاج اخلمور واملواد الروحية �

 الصناعات ذات الصبغة النووية �

 االستثمارات يف الدول الدكتاتورية وغري األخالقية �

 األعمال اليت تفشل يف حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص �

 .األعمال اليت ال حتقق شروط العمل الصحيحة للعاملني خاصة يف الدول النامية �

 .يت ضم حقوق النقابات العماليةاألعمال ال �

 .األعمال اليت ال يكون فيها مسامهة مناسبة للتربعات اخلريية وأعمال اإلحسان �

 .األعمال اليت ال تدعم اتمع احمللي �

األعمال اليت تقدم التربعات السياسية وتدعم أحزابًا معينة دف احلصول على منافع غري  �

 .مشروعة

توفري معلومات مناسبة وشفافة جلمعيات التدقيق يف أنشطة ذات األعمال اليت ال تتجاوب ب �

 .السجل غري املشرف فيما يتعلق بالسالمة املهنية و صحة العاملني

 .األعمال اليت تتسبب يف االنبعاثات الغازية وتلويث البيئة �

                                                           

1 World Peter, "What has ethical investment to do with ethiss", in  Lovra P. Hartlan, Mc Gran-
Hill, new york, 2002, P: 597. 
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األعمال اليت تستخدم املوارد اخلضراء بشكل تعسفي، مثل األخشاب املقطوعة من الغابات  �

 .ستوائيةاال

 .إنتاج املبيدات احلشرية �
  

 :)Auditing(التدقيق  )2
يتحمل أعضاء هذه املهنة مسؤوليات متعددة، كما جيب إعدادهم بشكل جيد ومبواصفات 

معينة سلوكية وتقنية، حيث يصبحون قادرين على ممارسة أعماهلم مبهنية عالية؛ لذلك وحىت تكون هذه 

  :املهنة أخالقية جيب أن تكون

 .شكل جيد ومدعمة أحكامها بالتفاصيل الدقيقةمربرة ب �

 .قائمة على أساس حتليل معمق ومالحظات شاملة وكافية ومعلومات صادقة ودقيقة �

 1:كما أن هناك ستة مبادئ جيب أن يتحلى ا املدققون وهي كاأليت

 .جيب على املدقق أن يتحمل املسؤوليات كاملة وبدقة ونزاهة وعدالة وشفافية �

االلتزامات كاملة يف إطار خدمة املصلحة العامة بنزاهة وثقة ويف ضوء األسس  يتحمل املدقق �

 .املهنية املتعارف عليها

 .جيب أن حيافظ املدقق على املوضوعية بعيداً عن صراع املصاحل دون حتيز أطراف �

جيب أن تعكس التقارير املقدمة من طرف املدقق احلقائق كاملة مبوضوعية وجترد تام وأن تأيت  �

 .ن إطار استقاللية املدققضم

 .احلرص على اعتماد األدوات املهنية الفنية واملعايري األخالقية وتطبيقها يف كل الظروف �

ضرورة االلتزام باملبادئ األساسية للمدونات املهنية يف املنظمات اليت تقوم بتدقيق أعماهلا  �

  .وااللتزام مببادئ اإلفصاح التام

                                                           

1 Duska, R-F and B-S Duska, "Accouting ethics", Blackwell Publishing, london, 2003, P: 75. 
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 :القواعد نذكر منهاكما جيب أن يلتزم املدقق ببعض 

 قاعدة التوافق مع املعايري احملاسبية املهنية احمللية والدولية �

 .مع املعاير احملاسبية العامة املعرتف ا  وشائعة االستعمالقاعدة التوافق  �

 .قاعدة احلفاظ على خصوصية معلومات الزبائن واألعمال اليت يقوم بتدقيقها �

 .املوقفية قاعدة حتديد األلقاب وفق االعتبارات �

كما أن التقرير النهائي ملدقق جيب أن يعطي رأيا حامسا يف صحة البيانات املقدمة لكوا متثل 

صورة حقيقية وعادلة للموقف املايل للمنظمة، وبالتايل ميكن اعتبار هذا التقرير وسيلة لالتصال مع 

1.خمتلف اجلهات ذات العالقة
 

  :المحاسبة المالية واإلدارية )3
إن الغرض  انب املالية واحملاسبية ألعماهلم،سبة للجهات املختلفة صورة صادقة عن اجلو تعطي احملا

األساسي هو إجياد معلومات حول االقتصاد واألعمال لكافة األطراف اليت هي حباجة إليها، وكلما 

 تعقد االقتصاد وتطور وضعت تشريعيات خمتلفة لتنظيم هذه اجلوانب حيث أن اجلهات اليت حتتاج هذه

وهنا أيضا أمهية العوامل  ح هذه املعلومات مهمة للمستخدمني،املعلومات ستزداد وتتوسع وتصب

  .األخالقية والسلوكية وجوانب املسؤولية االجتماعية يف أعمال احملاسبة وأنشطتها املختلفة

ة إن عمل احملاسب املايل واإلداري  ذو أمهية كبرية حيث أنه يقوم بإعداد نتائج األعمال مرتب

ولعل من املفيد هنا اإلشارة إىل أن , بشكل التزامات حمددة يفرتض أن تكون بأعلى درجة من الدقة

أهم القضايا األخالقية اليت حتيط باملمارسات احملاسبية تقع ضمن إطار التالعب يف تقارير وحواصل 

 عن أعمال الدخل وتزوير املستندات والوثائق وغض النظر عن أعمال حماسبية مشكوك فيها، فضال

 2.الغش والتجاوز عن الكشوفات املقدمة إىل مصاحل الضرائب

                                                           

1 Bynton, W.c et a.l . Modern Auditing, John Wiley & Sns, New York, 2001, P 859. 
2 Harman Laura P, Perspectives in Business Ethics, Mc Graw-Hill, New York, 2002, P586. 
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  :االستشارات المالية والمحاسبية )4

يقع هذا النشاط ضمن االطالع على األسرار املالية ملنظمات العمال اليت تطلب االستشارة، 

ا وفق اعتبار ومن هنا فإن املؤسسات االستشارية يف اال املايل واحملاسيب جيب أن متارس أعماهل

. املشروعية يف العمل والشفافية من جهة واحلفاظ على أسرار الشركات وتطلعاا التنافسية واالستشارية

وقد ترسخت أعمال االستشارة يف الدول املتقدمة وأصبحت هلا قوانينها وأعرافها والتزاماا األخالقية، 

  :واليت نذكر أمهها كما يأيت

ة واحملاسبية للشركة ألي جهة كانت خاصة وأن البعض من عدم إفشاء األسرار املالي �

 .املؤسسات االستشارية متارس عملها يف خدمة أكثر من منظمة أعمال متنافسة يف السوق

 .التقدير العادل لألتعاب اليت يستحقها وفق اعتبارات النزاهة والعدالة والصدق يف التعامل �

 .أخرى غري شرعية أو قانونية بأي شكل كان عدم التورط أو تسهيل أعمال التزوير أو أعمال �

  والبحث والتطويروالبحث والتطوير  عمال في العالقات العامةعمال في العالقات العامةالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األ: : الثالثالثالثالمطلب المطلب 

نظراً ألمهية هاتني الوظيفتني من حيث بعدمها االسرتاتيجي، فقد أولتهما املنظمات اعتبارا هاماً، 

  :وكما سيأيت

  العامةالعامة  العالقاتالعالقاتفي مجال في مجال : : أوالً أوالً 
لغرض حتسني صورا وإيصاهلا إىل خمتلف الفئات املتعاملة معها، فإن منظمات األعمال حتتاج 

لنشاط العالقات العامة الذي أصبح ضمن هذه املنظمات علم وفنا، ويعمل يف أقسام العالقات العامة 

استطالعات للرأي متخصصون يف العلوم السلوكية والنفسية، لذلك فإا جتري دراسات وحبوث علمية و 

وتقوم بتحليلها لغرض تعزيز النواحي اإلجيابية يف عملها ومعرفة توجهات ووجهات نظر خمتلف فئات 

  :ذوي املصاحل الذين يتزايد عددهم باستمرار كما يوضح الشكل اآليت
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  Source : Sietel, Frazer P, the practice of public reletion, 9th ed, 
Prentice Hall, New Jersey 2004, P8 

 )P �283/11 تصوير(جماهير العالقات العامة في منظمة األعمال ): 5-1(شكل 
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  :إن وظيفة العالقات العامة تشمل النواحي التالية

 .الكتابة والنشر �
 .ات مع وسائل اإلعالمالعالق �
 .التخطيط ألنشطة يف مناسبات حمددة �
 .تقدمي االستشارة �
 .البحث والدراسات ملا يؤثر يف السلوك واملعتقدات لتحسني صورة املنظمة �
 .الدعاية �
 .االتصاالت التسويقية �
 .العالقات مع اتمع احمللي �
 .العالقات مع الزبائن �
 .العالقات مع العاملني �
 .مة والبلدياتالعالقات مع احلكو  �
 .العالقات مع املستثمرين �
 .العالقات العامة مع الفئات اخلاصة �
 .الشؤون العامة والقضايا اإلدارية �
 .تطوير املوقع اإللكرتوين للمنظمة على شبكة اإلنرتنت �

وهناك ستة قيم أساسية متثل سلوكيات مهنة العالقات العامة، حسب اجلمعية األمريكية 

  :، وهي كالتايل)PRSA(للعالقات العامة 

 .الدفاع عن مصاحل املنظمة حىت ولو كانت هناك مغريات .1

 .الصدق يف التعامل وإعطاء املعلومات املمكنة دون مبالغة أو حتريف .2

 .وجوب اتصال العمل باملهنية واحرتام سلوكيات املهنة ومعايريها الفنية .3

يف املواقف املطلوب الدفاع  جيب أن تتخذ املواقف باستقاللية وبعيدا عن توجهات حتاول التأثري .4

 .عنها
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الشعور املطلق باالنتماء للمنظمة والدفاع عن مصاحلها وعدم التفريط مبصلحة املنظمة مهما   .5

 .كانت الظروف

 .التعامل مبسؤولية مع املعلومات وعدم التشهري مع وجوب التوازن يف التعامل .6

لثقة املتبادلة بني املنظمة وخمتلف إن إدارة العالقات العامة تلعب دورا مهما حيث أا تعزز ا

اجلهات الداخلية واخلارجية، وبشكل خاص فإن وظيفة العالقات العامة تساهم يف زيادة وعي العامل 

حبقوقه وتوضيح تشريعات وإجراءات صادرة من املنظمة وتشجيع العاملني على االشرتاك يف األنشطة 

جوانب االلتزام بإجراءات األمن والسالمة، وكذا التعبري  االجتماعية والثقافية والرياضية للمنظمة وتعزيز

عن آرائهم، على أن كل هذا جيب أن املساس مبهنية عالية وشفافية لغرض رفع الروح املعنوية للعاملني 

  1.وتنمية والئهم للمنظمة

 كما ميتد نشاط إدارة العالقات العامة إىل اجلهات اخلارجية من زبائن وموردين ووسائل إعالم

  .وجمتمع حملي وغريها

ونظرا لكثرة شركات وسائل اإلعالم واالتصال بكافة أشكاهلا املرئية واملسموعة واملقروءة وشبكة 

اإلنرتنت وحجم األموال املستثمرة فيها وخصوصية العمل فيها حيث ميكن أن يكون أثرها مدمرا أحيانا 

أو االقتصادية أو الثقافية، فإن مسؤوليتها  ومؤثرا بشكل كبري سواء يف الشؤون السياسية أو االجتماعية

االجتماعية واألخالقية كبرية جدا ومراعاا يعّد أمرا حيويا للمجتمع ومنظمات األعمال على وجه 

 :اخلصوص، وميكن تصنيف االلتزامات األخالقية لوسائل اإلعالم حتت أربعة عناصر رئيسية هي

 .رسم صورة حقيقية للشرائح والقضايا ملختلفة .1

 .قضية القيم .2

 .قضية العدالة والتوازن .3

  .حرية التعبري .4

                                                           

  .238-231، ص2002، عمان، 4مفاهيم وممارسات، دار زهران للنشر والتوزيع، طبعة : جودة حمفوظ أمحد، العالقات العامة  1
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  ررييالبحث والتطو البحث والتطو   في مجالفي مجال: : ثانياً ثانياً 
إن البحث والتطوير يرهن بقاء املنظمة يف السوق من عدمه، فمن خالله تستطيع منظمة 

األعمال تقدمي وإنتاج املزيد من املنتجات اجلديدة أو حتسني منتجات موجودة، وكذلك إدخال 

واملهم هنا هو اجلوانب األخالقية واملسؤولية . ت جوهرية على العمليات اإلنتاجيةحتسينات وتعديال

االجتماعية لنشاط البحث والتطوير والعاملني يف هذا النشاط جتاه اتمع، واليت ميكن استطالعها كما 

  :يلي

  :نشاط البحث والتطوير في المنظمة )1
نظمة األعمال أن تتحملها وتعاجل نتائجها، هلذا النشاط آثار جانبية قد تكون سلبية جيب على م

وجيب ألن يكون هذا يف إطار رؤية أخالقية ومسؤولة ملنظمة األعمال، حيث أن هذا النشاط جيسد 

  :املسؤولية االجتماعية واألخالقية كما يلي

جيب أن يكون موجها خلدمة البشرية بشكل عام واتمع الذي تعمل فيه املنظمة على وجه  �

أن ال يكون مقتصرا على جوانب ضيقة وحمددة ختدم بشكل أناين اجلوانب املادية اخلصوص، و 

 .والرحبية يف منظمات األعمال

أن تنفق منظمة األعمال على البحث والتطوير بشكل يتناسب وقدرا على حتقيق مردود  �

إجيايب لصاحلها، حيث أن اإلنفاق على ذلك يساعد على إنشاء فرص عمل ويعزز األداء 

 .قتصادي الكلي للمجتمعاال

االهتمام بالعاملني املخصصني لنشاط البحث والتطوير، باعتبارهم موارد بشرية نادرة حتقق  �

 .ونشكل أيضا دعامة أساسية للمجتمع الذي تنشط داخله. ميزات تنافسية هلا

، عدم تنصل منظمة األعمال عن مسؤوليتها عن معاجلة اآلثار اجلانبية الناجتة عن هذا النشاط �

حيث أن نتائج التجارب واألضرار اليت تسببها للعاملني أو للبيئة وللمجتمع بشكل عام 

 .تتطلب موقفا جريئا وإنفاقا جيب أن تتحمله املنظمة للتخلص من هذه النتائج
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سيما فيما يتعلق بالتجارب ذات اآلثار املهنية، ال مراعاة القضايا األخالقية والسلوكية واملعايري �

النفسية أو تلك اليت متارس على احليوانات أو يف البحار واحمليطات وتؤثر على االجتماعية و 

 .الثروة احليوانية أو النباتية

االمتناع عن إجراء التجارب على اإلنسان إال يف حدود ما تسمح به األخالقيات والشرائع  �

 .الدينية وبعلم الفئة اليت جترى عليها هذه التجارب

فتح قنوات تواصل مع املؤسسات العلمية كاجلامعات ومراكز مراعاة منظمات األعمال ل �

 .البحوث من أجل التبادل العلمي والفكري وربط األكادميية بوحدات اإلنتاج باتمع

  :شخص الباحث العلمي والعاملين في البحث والتطوير )2
يعترب الباحث العلمي العنصر األساسي يف عملية البحث والتطوير، وهكذا فإنه يتحمل 

  1:سؤوليات اجتماعية وأخالقية هامة ميكن تقدميها كاآليتم
 .مراعاة املعايري املهنية والتقيد بأساليب البحث العلمي املعرفية واملنهجية �

االلتزام بالنزاهة واألمانة والصدق يف إحلاق األفكار واالقتباسات بأصحاا وااللتزام باألمانة  �

 .العلمية يف نقل األفكار

عدم التحيز إّال للحقيقة حىت لو كانت النتائج غري متوافقة مع مطالبه وآرائه التزام احلياد و  �

 .وميوالته الشخصية

قول احلقيقة مهما كانت تكلفة ذلك وعدم الرتدد يف اإلفصاح عنها على اجلمهور ويثبت  �

 .النتائج احملصل عليها بدون حتريف

باعتباره يساعد يف تطوير البحث  التحلي بالروح النقدية وتقبل نقد اآلخرين والنقاش العلمي �

 .العلمي

 .أن تكون اجلهود مسخرة للفعل اخلريي وأن ال تكون أداة لإلضرار بالناس والبيئة �

                                                           

  .300-277، ص1978زكريا فؤاد، التفكري العلمي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،   1
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احرتام زمالء املهنة واالتصاف بالتواضع وروح الفريق قصد تطوير األفكار اجلماعية والرؤى  �

 .املشرتكة
طلب املزيد من اإلنفاق مع علمه مسبقا االبتعاد عن تضليل املنظمة اليت يعمل ا عن طريق  �

  .بعدم جدوى النتائج املتحصل عليها

  المسؤولية اِالجتماعية واألخالقية في الموارد المعلوماتية والمعرفيةالمسؤولية اِالجتماعية واألخالقية في الموارد المعلوماتية والمعرفية: : الرابعالرابعالمطلب المطلب 
  والوظائف اإلداريةوالوظائف اإلدارية

تعترب هاتان الوظيفتان من أهم النشاطات على مستوى املنظمات، وعليه ميكن التعرض هلما كما 
  :يأيت

  الموارد المعلوماتية والمعرفيةالموارد المعلوماتية والمعرفيةفي مجال في مجال : : أوالً أوالً 
أصبحت املوارد املعرفية أو األصول املعرفية قيمة كبرية لبعض منظمات األعمال تفوق قيمتها 

املادية وأصوهلا بكثري، إذ أن اإلنسان كمصدر للمعرفة يبقى هو األساس يف أن يعطي قيمة حقيقية 

  .استخدام التكنولوجيا بأشكاهلا املختلفةملنظمة األعمال يف إطار قدرا على 

وتتجسد يف جممل أنشطة املوارد املعلوماتية واملعرفية العديد من املواقف األخالقية واالجتماعية 

اليت من املفروض أن تتعامل معها املنظمات بوعي ومسؤولية، وتعرض فيما يلي ألهم ما يشكل األبعاد 

  :األساسية هلذه األنشطة

  :ت والحاسوبنظم المعلوما )1
عن نظم املعلومات واملتخصصني فيها جيب أن ال يكون دورهم فيها مقتصرا معرفة التعامل مع 

مشكالت فنية حمددة بل توسع هذا الدور ليشمل املعرفة يف اجلوانب السلوكية واإلنسانية، وبالتايل فإن 

درس من خالل مدخل دور نظم املعلومات يف املنظمة احلديثة أصبح مهما، خاصة وأن املنظمة ت

مشاكل وكنظام اجتماعي تكنولوجي، وهذا األمر يعين أن نظم املعلومات فيها قدر كبري من اجلوانب 

  .االجتماعية واألخالقية ال جيوز التغافل عنها أو التقليل من أمهيتها
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واليت ويف إطار اجلوانب السلوكية واألخالقية، تثار العديد من اإلشكاالت أمام نظام املعلومات، 
تفرض بإدارة املنظمة أن يعطوا أجوبة هلا تتسم باملسؤولية وصدق التعامل األخالقي واإلنساين، ونذكر 

  :منها
جيب أن تقدم املعلومات بصدق ودقة، إىل احلاسوب وترك حرية الدخول إليها إذا كانت هذه  �

 .املعلومات متثل حقا ملختلف الفئات كالزبائن واملستهلكني وغريهم
للمحاسبة وحتمل املسؤولية لكل من يقوم باختاذ القرارات يف إطار نظام املعلومات، العرضة  �

 .ويتقبل احملاسبة عن أعماله يف حال وجود أي خلل أو ضرر يلحق ضررا باملنظمة
إشكالية القيم اإلنسانية يف نشاط املعلومات واحلاسوب، حيث أن هذه القيم تتأثر بشكل مباشر  �

جمال املعلومات وتطبيقاا املختلفة، وهكذا فإن التطور حيث على  بالتطور التكنولوجي يف
جوانب اجتماعية وأخالقية وسياسية جديدة، وعكس ذلك عدم تأطري هذه اجلوانب بقوانني 

 1.وأعراف أخالقية يولد فراغا ينعكس سلبا على األشخاص واملنظمات واحلكومة واتمع الدويل
يف حياة الناس، مثل حتصيل الضرائب ومؤشرات مستوى  جيب احرتام وحفظ اجلوانب اخلاصة �

املعيشة واالنتقال بعد ذلك إىل رقم التشخيص املدين لكل مواطن، مما يستدعي األمر إجياد 
الضوابط األخالقية والسلوكية اليت ال حتدث خرقا باجلوانب الشخصية واتمعية وتؤثر سلبا على 

 .احلرية الشخصية واالستقاللية
على امللكية الفكرية للمؤلفني والناشرين، حيث أن خرق ذلك ينتج عنه شعور سليب لدى احلفاظ  �

 .املبدعني والباحثني والشركات اليت اشرتت هذه احلقوق من أصحاا
توفري متطلبات العدالة االجتماعية، حيث أن االتصاالت واملعلومات وهي توفر فرص كبرية أمام  �

أكرب، فإن هذه اجلوانب ميكن أن تنعكس بعدالة  متعةبوقت  اتمع وتسمح للعاملني بالتمتع
اجتماعية متوازنة ملختلف املهن واألنشطة، حبيث ال ختلق مشاكل اجتماعية جراء عدم االستفادة 
بشكل متوازن يف هذه التكنولوجيا سواء للفقراء أو لألغنياء أو لساكين املدن واألرياف أو للنساء 

 .والرجال
                                                           

1  Bynum, Terrell. W, and Simon Rogerson, "Computer Ethics and Professional 
Responsability", Balckwell Publishing, Oxford, P: 2-6. 
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علومات أن يتسم بالشفافية وخبصائص إنسانية وسلوكية تقدم من خالهلا املعلومة ينبغي لنظام امل �

الكاملة بصدق وبتوقيت مناسب وبانتشار واسع وبأقل ما ميكن من السرية، وبإتاحة الفرصة 

للجميع، وبسهولة الوصول إليها دون جهد كبري وبتكاليف معقولة وبانتظام يف خمتلف الظروف 

 1.واحلاالت
  :تعراض جرائم احلاسوب وأهم أنواعها كما يأيتوميكن اس

وهي االستنساخ غري املرخص للرباجميات والتجاوز على حقوق : القرصنة على البرامجيات ∗

 .امللكية الفكرية للشركات أو األشخاص الذين طوروها
وهي الدخول غري املرخص على أجهزة حاسوب املنظمات أو األفراد أو دخول : االختراقات ∗

 .ى شبكة اإلنرتنت حممية بكلمة سرمواقع عل
أي استخدام احلاسوب لتخزين برامج وقواعد بيانات بشكل يربك تدفق املعلومات : التخريب ∗

اإللكرتونية خالل شبكة احلاسوب الداخلية، أو من خالل ترميز البيانات املوجودة على 

 .احلواسيب وإحلاق الضرر بكل موارد النظام احلاسويب
نظمات األعمال على شبكاا أو األفراد وإساءة استخدام املعلومات مل: خرق الخصوصية ∗

 .والبيانات املوجودة على احلواسيب دف إحلاق ضرر بأصحاا

  :اإلنترنت )2
إذا كانت شبكة اإلنرتنت قد وفرت مزايا كبرية لألعمال ولألفراد واحلكومات من خالل 

اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية اليت سبقت اإلشارة  تطبيقات كثرية، أمهها احلكومة اإللكرتونية واألعمال

إليها،  فإا يف نفس الوقت أثارت العديد من التحديات واإلشكاالت غري املسبوقة واليت يفرتض 

مبنظمات األعمال إجياد الصيغ املناسبة للتعامل معها والتقليل من آثارها السلبية، وتتمثل أهم القضايا 

  :ية يف هذا اال كما يأيتاألخالقية واالجتماع

                                                           

، جملة آفاق اقتصادية، العدد "املرتكزات األخالقية يف قرارات إدارة اإلنتاج والعمليات ومؤشرات قياسها"العامري صاحل رشدي التميمي،   1
  .221: ، ص2002، 92
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سرعة التجاوب العلمي مع ما ميكن أن يطلق عليه ثقافة االنرتنت من قبل الشركات واألفراد،  �

حيث أن ليس كل األفراد واملنظمات مؤهلون للتجاوب مع هذه التكنولوجيا اجلديدة والتطورات 

اءات سرية خبصوص هياكلها السرية احلاصلة فيها، ففي جمال التطبيقات يتطلب األمر اختاذ إجر 

ويف هذا اال ينبغي على  1التنظيمية وشبكة اتصاالا الداخلية والقيم األساسية للمنظمة،

املنظمة مراعاة اجلوانب األخالقية والسلوكية بشكل كبري، خاصة وأنه يرتبط بقيم األفراد واجلوانب 

 .م املعرفة واملعلومات معهمالذاتية وأسلوب ممارسة السلطة والتعاون مع اآلخرين وتقاس

اإلشكاالت والتحريات املرتبطة باجلوانب الفنية اليت تؤدي بدورها إىل خلق مشاكل اجتماعية  �

وأخالقية، مثل عدم توفر احلماية الالزمة للعمليات والصفقات اليت تتم عرب اإلنرتنت ومسألة 

لبطاقات الدفع، كل هذا ميكن أن ينتج  الدفع اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين ومحاية األرقام السرية

 2.عنه عدم ثقة تنعكس يف اخنفاض التعامل عرب هذه الشبكة

مشكلة احلفاظ على أمن املعلومات على الشبكة ومحايتها من السرقة أو التشويه أو سوء  �

 .االستغالل أو أعمال التخريب أو إحلاق الضرر بالناس ومنظمات األعمال

جه األطفال والشباب، حيث تثار العديد من املشاكل واخلروقات اخلطر والتحري الذي يوا �

للقواعد السلوكية واألخالقية يف التعامل اليومي واسع النطاق هلذه الشركة املهمة من شرائح 

اتمع واليت ميكن أن تتعرض لشىت أنواع التضليل واالستغالل واالبتزاز اجلنسي وغريها، وكذا 

 .ليعة وانتهاك خصوصية املرأةاإلباحية ونشر األفالم اخل

انتحال شخصية األفراد أو املواقع واالستخدام الغري مشروع لبطاقات اِالئتمان وتزوير حمتويات  �

الربيد اإللكرتوين، وابتزاز احلكومات من طرف العصابات اإلرهابية واإلجرامية، وكذا السرقة 

 .وغسل األموال والتجسس وغريها

                                                           

  .48: ، ص2004، 105، جملة العمل، العدد "التحديات واملشكالت األساسية لإلدارة اإللكرتونية يف الشركات"م عبود جنم، جن  1
، مركز البحوث كلية العلوم "دور القيادة التحويلية يف املؤسسات العامة، دراسة استطالعية آلراء املوظفني"العامري أمحد بن سامل،   2

  .229: ، ص2003، 4ك سعود، الرياض، العدد اإلدارية، جامعة املل
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 :التكنولوجيا والمعرفة )3
افس منظمات األعمال يف احلصول على التكنولوجيا واملعرفة واستخدامها بطرق خمتلفة تتن

لتحقيق نتائج أفضل للمنظمة واتمع بشكل عام، ومع كون فوائد التكنولوجيا والعلم متعددة إال أما 

 يف يثريان جدال متعدد األبعاد بني الباحثني واألكادمييني، وكذلك بني رجال األعمال والعاملني

املنظمات لكوما يتسببان يف كثري من التحديات واملشاكل األخالقية واالجتماعية يف اتمع، يتطلب 

األمر معاجلتها بدقة وفق منظر اسرتاتيجي واجتماعي من قبل احلكومات ومنظمات األعمال ومن أهم 

  :هذه التحديات واإلشكاالت تشري إىل اآليت

رتبطة بالسلوك الالأخالقي وغري املشروع املتعلق بالتكنولوجيا اجلديدة التأثريات السلبية واملناظر امل �

 :واملطلقة يف جماالت األعمال املختلفة ومنها

 .التلوث البيئي املرتبط بالتكنولوجيا املستخدمة يف الصناعة وكذا تلوث املاء واهلواء �

ية والكيماوية انتشار لبعض األمراض اجلديدة املتعلقة بالتجارب والتكنولوجيا النوو  �

 .واإلشعاعية باإلضافة إىل الضغوط النفسية

ظاهرة البطالة وتسريح العاملني الناتج عن االستخدام املكثف للتكنولوجيا يف الصناعة حيث  �

  .أدى إىل فقدان الكثري من مناصب العمل

كبرية إذا ما االستعمال غري األخالقي والغري إنساين للتكنولوجيا واملعرفة اليت قد تكون ذات فائدة   �

 :استخدمت بأسلوب عقالين، ويف هذا الشأن ميكن اإلشارة إىل ما يأيت

 .استخدام اإلشعاع الذري يف القنبلة الذرية ويف عالج أمراض مستعصية �

األسلحة املستخدمة يف احلروب وميكن استخدام املتفجرات يف شق الطرق وحتت البحار  �

 .وصواريخ غزو الفضاء وغريها

ائية والصيدالنية وما يرتبط ا من استخدامات متعددة الوجوه بعضها ال الصناعات الدو  �

أخالقي إىل حد كبري مثل إساءة استخدام السموم أو إجراء التجارب العلمية على اإلنسان 

 .الستخدام األسلحة الكيماوية واجلرثومية
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التحسس الصناعي وخرق خصوصيات الدول وسباق التسلح يف الوقت الذي ميكن أن  �

توجه هذه التكنولوجيا حنو استكشاف الفضاء واحمليطات والبحار والصحاري والغابات 

 .البعيدة وغريها

اخلطر املرتبط االت البحث العلمي والتكنولوجي واملعريف، وهذا جمال أصبح يثري نقاشا  �

حمتدما بني فئات اتمع، ومن أهم هذه املواضع هو مشروع هندسة اجلينات ومشروع 

 1.نساخ البشري واهلندسة الوراثيةاِالست

التنافس والسباق الغري متنافس بني الدول النامية والدول املتقدمة، حيث ترهق األوىل  �

 .ميزانيتها بالديون لغرض تقليص الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة يف جمال البحث والتطور

  الوظائف اإلداريةالوظائف اإلداريةفي مجال في مجال : : ثانياً ثانياً 
األعمال يرأسه مدير ويعمل معه طاقم يشكلون فريق عمل،  إن كل نشاط من أنشطة منظمات

ويتخذون العديد من القرارات املتفاوتة يف أمهيتها واليت ال ختلو من تأثريات  يومية،ميارس عمليات إدارية 

على العاملني وعلى مصلحة املنظمة، وبالتايل فإا حتتاج إىل إصدار أحكام وعمل خيارات وتوزيع 

داف، وأن جممل هذه القضايا تقع يف إطارها ممارسات ذات بعد أخالقي واجتماعي موارد وإجناز أه

األمر الذي ينبغي مراعاته لكي تكون اإلدارة فاعلة سواء على املستوى اإلنساين االجتماعي أو 

  .التكنولوجي الفين

  :المسؤولية االجتماعية واألخالقية لوظيفة التخطيط )1
الجتماعية واإلنسانية، أخذت املنظمات يف العامل املتطور تضع مع تفاقم وتزايد أمهية األبعاد ا

خططا اجتماعية مثلت يف البداية ملحقا خلطتها االقتصادية تبني يف هذه اخلطط تعهداا ومسؤولياا 

اليت تتحملها جتاه بعض فئات امع أو اتمع ككل، تطور األمر بعد ذلك وأصبحت خطط 

ة منها هي مشولية األبعاد اقتصادية واجتماعية وسلوكية مبعىن أا متثل منظمات األعمال خاصة الكبري 

  .ما تريد أن حتققه املنظمة لنفسها وتمعاا
                                                           

  .273: جنم، عبود جنم، مرجع سابق الذكر، ص  1
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وبلغت درجة النضج للوعي االجتماعي يف اخلطط والعملية التخطيطية يف الدولة املتقدمة إال 

جزء من هيئة التخطيط يف  درجة وجود متخصصني يف اجلوانب السلوكية واالجتماعية الذين هم

املنظمة، يقومون بدراسة اخلطط خوفا من أن تثري هذه اخلطط ردود فعل سلبية فيما يتعلق باجلوانب 

االجتماعية والسلوكية والعالقات العامة مع فئات اتمع املختلفة، وذلك قبل إقرار هذه اخلطط بشكل 

  .ائي

ليات التخطيطية حيث تأخذ اجلوانب أصبحت املنظمات تعتمد فلسفة التكيف يف العم

االجتماعية واألخالقية يف إطار هذه الفلسفة بشكل أكرب وأوسع، وبذلك فإا متثل استجابة متكيفة 

  .مع متطلبات بيئة متغرية تتضمن العديد من الفئات وأصحاب املنافع

جتاه كما جيب أن تكون األخالق والقيم مرتكزات أساسية للعملية التخطيطية متثل اال

االسرتاتيجي للمنظمة، كما جيب أن يكون توزيع املوارد يف إطار املوازنة عاد ال موضوعيا بعيدا عن 

 1.التميز

  :المسؤولية االجتماعية واألخالقية في وظيفة التنظيم )2
إن االجتاه احلديث يف التنظيم هو االنتقال من أنظمة اإلدارة القائمة على املعلومات من خالل 

ع أهداف واضحة وحمددة يف مجيع املستويات، وذلك باشرتاك املدراء بتحليل املشاكل يف حتليلها ووض

إطار عالقات السبب والنتيجة، إىل نظام آخر مكمل له وهو اإلدارة باإلديولوجيا، واليت يقصد ا جمال 

أخالقية  االعتقادات والقيم اليت حيملها املدراء حول كيفية النجاح يف األعمال يف إطار افرتاضات

وسلوكية مقبولة وترضي مصاحل مجيع األطراف، يف إطار هذه اإلدارة فإن اجلوانب االقتصادية واملسؤولية 

  :تتجسد بشكل كبري يف اجلوانب التنظيمية املختلفة، وميكن أن نذكر البعض من هذه اجلوانب كاآليت

لشخصية للمدراء على عدم استخدام القوة بشكل تعسفي أو ممارسة املهام لتفريز املكانة ا �

حساب املنظمة وباقي فئات اتمع، كما جيب على املدراء أن يتحملوا مسؤوليام بصدق 

 .وعدل وأمانة ونزاهة، والسماع للرأي املعارض والنقد املوضوعي البناء

                                                           

1  Harbane.R, "Power Planning", Strategic Finance,vol 81, N 4, octobre 1999, P: 47-53. 
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معاجلة الصراعات وأساليب فض النزاع ومعاجلة األزمات يف إطار مسؤول وموضوعي بعيدا عن  �

 .تكتالت وإعاقة العملالتحيز وال

ضرورة تأسيس هيئات وجلان يف اهليكل التنظيمي تقوم كحلقة وصل بني املنظمة والبيئة اخلارجية،  �

حبيث تستطيع رسم صورة اجتماعية إجيابية للمنظمة وتكون هذه الصورة معربة عن حقيقة العمل 

 .يف املنظمة

كل عوائق وشلل على أسس خمتلفة، مما اهتمام املنظمة بالتنظيم غري الرمسي، الذي ميكن أن يش �

يؤدي إىل زيادة فرص احملسوبية والوساطة، يف حني أن اهتمام إدارة املنظمة بإجياد مواقف واضحة 

 .وصحيحة جتاه هذا التنظيم غري الرمسي جتعل منه مدخال لتطوير األداء والعمل

النظام املفتوح، تتفاعل ضرورة أن تكون املنظمة نظاما مفتوحا على اتمع، ويف إطار هذا  �

العناصر التنظيمية من هياكل ومهام وعمليات مع باقي العناصر األخرى من األفراد والتكنولوجيا 

والثقافة، لكي تأخذ أهداف املنظمة صيغة مقبولة من خمتلف أفراد اتمع وأصحاب املصاحل 

 .داخل املنظمة وخارجها

حلديثة الداخلية منها واخلارجية حتمل العديد من يتضح من أن االتصاالت يف منظمات األعمال ا �

املهام والعناصر، اليت ال ختلو من حتمل مسؤوليات اجتماعية وأخالقية، حيث أن نظام 

االتصاالت داخل منظمات األعمال احلديثة يتطلب التزاما أخالقيا، سواء من قبل الرسل أو 

 .لرسالةالقناة املعتمدة إليصال الرسالة أو اجلهات مستقبلة ا

يظهر الدور األخالقي واالجتماعي للسلوك التنظيمي يف تقوية الوالء للمنظمة، فالقرارات ذات  �

اإلطار األخالقي السليم تشجع العاملني باختالف مستويام اإلدارية على الوالء املتزايد 

 .للمنظمة األمر الذي ينعكس إجيابيا على األداء الكلي هلا

كل جلي عرب االهتمام مبناخ تنظيمي صحي يتصف باملرونة واالهتمام تنضج مسؤولية املنظمة بش �

 1.بأشكال استخدام السلطة وكذلك االهتمام بأمن العاملني واليت تعزز األداء يف املنظمة

                                                           

  .307- 306: ، ص2002، دار وائل، عمان، "السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال"العميان، حممود سلمان،   1
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  :المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في وظيفة التوجيه )3

  .ويدخل ضمن هذه الوظيفة عنصري القيادة والتحفيز

كمن األساليب املنتهجة يف هذا النشاط من رفع الروح املعنوية للعاملني وزيادة ت: القيادة  .أ 

رضاهم عن العمل واملنظمة، أما يف إطار مصادر القوة وأساليب استخدامها، فقد جند ميال 

إىل االهتمام مبصادر القوة القائمة على أساس اخلربة والتجربة واإلعجاب بالقائد معززة 

الشرعية، ويف مجيع هذه املصادر جند اهتماما بالسلوكية واألخالقية أكثر مما  باملصادر القانونية 

  .كان سابقا

 Transformational Leadershipواحلديث حاليا عن القيادة التحويلية 

كاجتاه يف القيادة معززا بأبعاد يغلب عليها الطابع األخالقي السلوكي ومن أهم مسات القائد 

  :ا ما يأيتامللتزم أخالقيا واجتماعي

كالعدالة والصدق وصدق التعامل، والقيام  الكفؤةاحرتام العاملني وااللتزام جبوانب العمل  �

 .لتقييم العاملني ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب

ربط نظام احلوافز مبعايري موضوعية، والعمل على حسم الصراعات احلاصلة يف املنظمة من  �

 .اإلجيايب املتسم بالعدالة وعدم التحيزخالل تعامل املنظمة الواعي و 

العمل على احلصول على أقصى حد من الرضا الوظيفي حيث ينعكس ذلك على األداء  �

 .املنظمي مستقبال

االهتمام ببناء القيادة البديلة لغرض استمرارية عمل املنظمة ونقل السلطة بأسلوب سلس  �

 .ومرن
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 :دورا فعاال وذلك كما يأيت يف هذا اإلطار ميكن أن تلعب األجور :التحفيز  .ب 

أن ينسجم برنامج التحفيز ونظام األجور مع ثقافة املنظمة وقيمها وأهدافها اليت تقدر  �

العاملني وتعترب رأس املال البشري كعنصر فاعل يف األداء، وكذا التحفيز واألجور باملتغريات 

 .األخرى يف املنظمة، كاألفكار اإلبداعية والتطويرية للعمال

ملنظمة كون نظام األجور يتكامل مع بقية وظائف املوارد البشرية كاالختيار والتعيني وعي ا �

والتكوين وتقييم األداء، مما خيرج نظام األجور من كونه حلقة منعزلة عن األنشطة املهمة 

 .املمارسة داخل املنظمة

اسة إجيابيات ضرورة انتهاج العدالة والدميقراطية يف نظام األجور، والعمل على استمرار در  �

 .وسلبيات أنظمة األجور والرواتب لغرض تطويرها وتنقيحها
  

  :المسؤولية االجتماعية واألخالقية في وظيفة الرقابة )4

  :تتمثل أهم اجلوانب االجتماعية واألخالقية يف هذه الوظيفة كاآليت

عضها ينبغي أن تشمل األنظمة الرقابية إجراءات متعددة يتعلق بعضها باجلوانب الفنية وب�

 .اآلخر باجلوانب السلوكية والذاتية للعاملني وذلك إلحقاق احلقوق وحتميل املسؤوليات

يفرتض يف النظام الرقايب أن ينمي جوانب االستقاللية واحلرية وأن يبتعد عن القهر واخلوف �

 .واالستبداد، لذلك فإن أنظمة الرقابة احلديثة تنمي روح النقد واإلبداع واحلوار والنقاش

أن ال ينظر إىل النظام الرقايب مبنظور ضيق وخاصة يف العمليات الكربى يف منظمات  جيب�

األعمال واليت يكون فيها اخلطأ مكلفا على الصعيد اإلنساين والبيئي، فال يعقل أن تقلل 

شركات الطريان من تكاليف نظام الرقابة من خالل ختفيض عمليات الصيانة إىل حدودها 

 .الدنيا
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نظام الرقايب سيكون له أثر سليب على الروح املعنوية للعاملني أو العالقة مع كل خلل يف ال�

الزبائن أو مع جهات أخرى، وهذه كلها تؤثر سلبا على النظرة االجتماعية للمنظمة وحتملها 

  .ملسؤولياا جتاه هذه األطراف
 

 :المسؤولية االجتماعية واألخالقية لإلدارة اإلستراتيجية )5
عمال يف هذا اإلطار مسؤوليات اجتماعية حبيث جيب أن تكون قراراا تتحمل منظمات األ

وميكن . أكثر أخالقية وأكثر فائدة للمجتمع وليس جمرد قرارات ختدم مصلحة املسامهني واملستثمرين

  :اإلشارة إىل املسؤولية االجتماعية على املستوى االسرتاتيجي كاآليت

تماعية واألخالقية مع قدرا التأثريية وإمكاناا أن تتحمل منظمة األعمال مسؤوليتها االج�

 .يف حتقيق األرباح وتراكمها

أن تكون هذه املبادرات االجتماعية متفوقة على االلتزام القانوين املفروض ضمن التشريعات �

 .واألنظمة املعمول ا

 أن ال تكون املبادرات االجتماعية مؤقتة وبشكل صراعات حسب الظروف السائدة وتأيت�

يف إطار فرقة املصاحل الضيقة للمنظمة، بل جيب أن تكون يف إطار إنساين واجتماعي 

 .أوسع، تستفيد منه فئات اتمع األكثر تضررا وحاجة

ضرورة أن يكون التوجه االسرتاتيجي للمنظمة توجها سليما وصادقا ويصب يف اجتاه إقامة �

إلنسانية املنضبطة، وأن تأخذ اإلدارة منظمة جتسد املمارسة األخالقية الوفية والسلوكات ا

العليا للمنظمات بنظر االعتبار استمرارية هذا التصور مهما كانت الظروف واألحوال ومهما 

تغريت وتعاقبت القيادات، وهذا ال يكون إال من خالل وضع هذا التصور ضمن إطار 

 .مؤسسي واضح حيرتم اجلميع، ومبثابة مدونة أخالقية مكتوبة أو عرفية
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  خالصة الفصل األولخالصة الفصل األول
تطرقنا يف هذا الفصل إىل التطور التارخيي ملفهوم األخالق عرب احلضارات املختلفة وإسهاماا يف 

تطوير هذا املفهوم، وكانت أغلب االجتاهات تبحث عن سر املوازنة بني ما هو خّري وإجيايب وبني ما هو 

تجاوز األزمات اإلنسانية وتكونت عرب هذا شّر ومفسد يف األرض، كما رسم املنظور األخالقي احلل ل

التطور التارخيي فلسفة أخالقية عامة شكلت رصيدا إنسانيا استفادت منه فروع املعرفة املختلفة، 

  .فأصبحنا نتحدث عن تطبيقات الفلسفة األخالقية يف األعمال ويف املهن وخمتلف نواحي احلياة

ل واملسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال، مث حتدثنا يف مرحلة الحقة عن أخالقيات األعما

وأبرزنا أن النزوع إىل اجلانب األخالقي واالهتمام بالسلوكيات األخالقية قد سبق كثريا جانب التفكري 

  .باملسؤولية االجتماعية

ويف هذا اإلطار فقد تطورت املسؤولية االجتماعية يف بداية األمر، انطالقا من املصلحة اخلاصة 

إطار تفكري ورؤية أخالقية لألعمال، كما أن األخالقيات والسلوك األخالقي يف نشاطات  وليس يف

ووظائف منظمات األعمال يفرتض أن تكون أبعد من جمرد األهداف االقتصادية أو توسيع املشاركة 

  .اجلماعية

عد الرمسي األول يتمثل يف الب: ويف حقيقة األمر، فإن املسؤولية االجتماعية ميكن أن تكون بشقني

واملفروض بقوة القانون وهذا ال ميكن جتاهله ألن منظمة األعمال ستعرض نفسها ملساءالت قانونية قد 

تكلفها الكثري، أما الثاين فهو بعد أخالقي يتمثل يف املبادرات الطوعية يف اجلانب االجتماعي وهذه 

  .تعرب عن نزعات أخالقية تتجاوز جانب االلتزام مبا يفرضه القانون

إن املسؤولية االجتماعية متثل التزاما أوسع على منظمة األعمال، فهي جمموعة كبرية يف املبادرات 

جتاه خمتلف األطراف لغرض خلق تصور مجاعي للعمل وتبادل املصاحل بعيدا عن االهتمام مبصلحة 

ا يفرتض أن ال أما األخالقيات فهي التزام أوسع وأعلى لكوا ترتبط بقيم ومثل علي. املنظمة لوحدها

  .لو كانت ال ختضع ملساءلة قانونيةخترقها املنظمة حىت و 
  



 

 

  

  

  الثانيالثانيالفصل  الفصل  

الفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف  

  العامالعام
    

  

  

  



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

95 

   العامالفساد اإلداري للموظف : الفصل الثاني

  الثانيالثاني  مقدمة الفصلمقدمة الفصل
ن التعرض من غري املعقول التطرق إىل موضوع  املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمنظمات دو 

إىل موضوعات مهمة وذات عالقة ومنها الفساد اإلداري، الشفافية واحلاكمية الشاملة وكذا إىل حمور 

أصبحت حاالت الفساد اإلداري ليست جمرد  أن، وبعد العامة وهو املوظف العامالنشاط يف اإلدارة 

يف التطور، برزت  ممارسات خاطئة ذات تأثري قليل بل جرائم منظمة تشل قدرة املنظمات والدول

مداخل متعددة ملعاجلة مثل هذه احلاالت وظهرت الشفافية واحلكم الراشد كقواعد سياسية يتم من 

  .ةالعامخالهلا حماربة الفساد اإلداري جبميع أشكاله غلى مستوى الدول واملنظمات 

ة يف ومن هنا مت ختصيص هذا الفصل ملعاجل مفهوم الفساد اإلداري الذي أصبح ظاهرة منتشر 

مجيع البلدان وخاصة النامية منها، حيث تشتد وطأة الفساد اإلداري على الصعيد االقتصادي التنموي 

وعلى الصعيد السياسي واالجتماعي، لذلك بادرت معظم الدول إىل تشكيل هيئات ملكافحة الفساد 

  .ومتابعة آثاره الضارة

بشكل خاص، أصبح يتصدر أضف إىل ذلك أن موضوع الفساد بشكل عام والفساد اإلداري 

االهتمام لدى الكتاب والباحثني خالل السنوات األخرية، مع العلم أن هذا االهتمام مل يعد قاصرا على 

اجلهود الفردية واحمللية، بل تعداه إىل عقد العديد من املؤمترات واالتفاقيات، علما إىل ضرورة لفت 

ام العاملي اجلديد وهيمنة آليات العوملة االقتصادية األنظار إىل العامل اخلارجي املتمثل يف ظهور النظ

والسياسية والعسكرية واليت سامهت يف إشاعة الفساد وتصديره والدعوة إىل التعايش معه كأمر واقع له 

  .ما يربره ومن يناصره وينتفع به

  .كما يتطرق هذا الفصل إىل أسباب الفساد اإلداري وآثاره وآليات مكافحته
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  مفهوم الموظف العام والفساد اإلداريمفهوم الموظف العام والفساد اإلداري: : ولولالمبحث األالمبحث األ
إن الفساد اإلداري يعترب من املواضيع املتشعبة ذات األبعاد الواسعة اليت أخذت تستشري يف 

إن أخطر ما ينجم عن  .ملي على اختالف أسباا وأنواعهاخمتلف اتمعات لتدق ناقوس اخلطر العا

ب أخالقيات اإلدارة وقيم اتمع فضال عن سيادة الفساد اإلداري هو ذلك اخللل الكبري الذي يصي

  .حالة ذهنية لدى األفراد واتمعات تسوغ الفساد وجتد له الذرائع الستمراره واتساع نطاقه يف احلياة

كما تعددت مظاهر الفساد اإلداري ومظاهره بشكل مستمر يف الزمان واملكان، حسب طبقة 

  .دولة وجمتمع العالقات االجتماعية واإلنسانية يف كل

  ةةالعامالعاموأخالقيات اإلدارة وأخالقيات اإلدارة   العامالعاممفهوم الموظف مفهوم الموظف : : المطلب األولالمطلب األول
ة تلك اليت تبحث يف واجبات وحقوق املوظف العاممن األمور املهمة اليت مشلها مفهوم احلزمة 

ة هو أكرب التنظيمات يف أي حميط تنظيمي، فإنه يسعى لتحقيق العاموملا كان جهاز اخلدمة . العام

طريق تعيني األفراد للقيام باملهام املختلفة يف وظائف حمددة دف كل منها إىل االهتمام أهدافه عن 

ة وحتقيقها، وذلك يف إطار أخالقيات اإلدارة العامة اليت حتدد بواسطة القوانني واألنظمة العامباملصلحة 

  .واللوائح وتشكل إطارا أخالقيا لسلوك املوظف العام وأدائه ملهامه الوظيفية

  تعريف الموظف العامتعريف الموظف العام: : الً الً أو أو 
 على، كل شخص ميارس وظيفته يف مرفق عام ويتقاضى راتبه من بني تعريفات املوظف العام

أساس نظام تشكيالت الوظائف الذي يصدر عن مصلحة امليزانية العامة، ويتم منحه درجة يف جدول 

  1.أساس ختصيص درجات للوظائف يتم تنظيمها يف سلم تصاعدي علىمنظم 

                                                           

، 1حممد فؤاد مهنا، سياسة الوظائف العامة وتطبيقاا يف ضوء مبادئ علم التنظيم، دار الشرق األوسط للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط  1
  .25، ص 1967
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اخلدمة الفرنسي بأنه كل شخص يعّني يف وظيفة دائمة يف خدمة مرفق عام رد يف نظام كما و 
تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مبوجب قرار من السلطة املختّصة بالّتعيني يف الوظيفة العاّمة 

  1.ضمن جدول هيئات اإلدارة وتابعة لإلشراف الرئيسي

تعيينه بصورة قانونية يف وظيفة دائمة ضمن املالكات العامة آخرون بأنه الفرد الذي يتم  ويعرفه
للدولة مبوجب نظام تشكيالت يرصد اعتمادا خاّصاً للوظيفة العامة يف املوازنة العامة مقابل متتعه براتب 

  2.حمدد يف القانون

  بالدولةبالدولة  امامعالقة الموظف الععالقة الموظف الع: : ثانياً ثانياً 
ا مكانة هامة، فهو ميثل الدولة وخيدم املوظف العام من خالل طبيعة وظيفته اليت يشغله حيتل

اخلدمات إىل مواطنيها، ويسعى إىل حتقيق أهدافه،  الشعب، ويعمل تسيري املرافق العامة هلا، ويؤدي

نظرية التكليف، ونظرية التعاقد، : وهناك ثالث نظريات تبحث يف عالقة املوظف العام بالدولة وهي

  .ونظرية القانون

 :نظرية التكليف .1
ملوظف يصبح مكلفًا باخلضوع جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات حاملا يصدر قرار وترى أن ا

تعيينه، وليس لع حق االعرتاض على أية تغيريات أو تعديالت جتريها احلكومة على هذه القوانني 
 .واألنظمة

 :النظرية التعاقدية .2
باإلجياب يف الدولة بإعالا  فرتى أن العالقة بني املوظف العام والدولة هي عالقة تعاقدية تتمثل

عن فرص وشواغر ضمن حقوق وواجبات واضحة، وقبول من املوظف العام هلذه الشروط واحلقوق 
والواجبات، وبالتايل فهي عالقة تتم مبوافقة الطرفني، وال جيوز أن يتم تغيري أو تعديل أو إاء أو متديد 

 هلذا العقد إال مبوافقة مجيع األطراف

                                                           

  .121، ص2007، 1ط األردن، –عمان  -علي عبد اهللا مصطفى، الوظيفة العاّمة يف الّنظام اإلسالمي يف الّنظم احلديثة، مطبعة السعادة،   1
  .261، ص 262األردن، العدد  -عمان -فوزي جيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون املوظفني، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،   2
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 :وننظرية القان .3

ترى هذه النظرية أن املوظف يتمتع مبركز قانوين ينظم حقوقه وواجباته جتاه الدولة حال دخوله 

سلك الوظيفة العامة، وعليه فإن إخالل من أي جهة بالشروط القانونية، فإنه جيرى االحتكام 

 .خبصوصها إىل القانون

د اتمع عالقة خدمة يقوم ا وأما يف اإلسالم، فإن العالقة بني املوظف العام وبني بقية أفرا

املوظف جتاههم، وعليه فإن العالقة تتصف بني الطرفني بأا عالقة تعاقدية تلزم كل طرف بالوفاء 

بشروط العقد الذي قبله، وأي تغيري يف طبيعة العقد جيب موافقة الطرفني كليهما عليه، وذلك عمالً 

وعلى ضوء ما سبق، فإن ) 1املائدة اآلية ( وا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد﴾يَا أَيـَها الِذيَن آَمنُ ﴿: باآلية الكرمية

  1:املوظف العام خيضع اللتزامات تأخذ شكلني، مها

 .الواجبات اليت يطلب القيام ا على خري وجه -1

 .املمنوعات اليت جيب عليه عن تأديتها أو القيام ا -2

حبسب األنظمة والتعليمات أو القرارات فخروج املوظف العام عن واجباته احملددة له قانونًا أو 

اإلدارية املوجهة له، أو استبانة ما هو حمضور أو تقصريه يف أداء مسؤولياته، يعد خمالفة أو انتهاكًا أو 

  .سلوكاً غري ملتزم

  ةةالعامالعامأخالقيات اإلدارة أخالقيات اإلدارة : : ثالثاً ثالثاً 
عامة أن يلتزم متثل واجبات املوظف العام جمموعة التكاليف اليت يرتتب على كل شاغل لوظيفة 

عام القيام ا على ا بصفة دائمة أو دورية، وتتقسم هذه التكاليف إىل واجبات جيب على املوظف ال

  .ورات يتوجب عليه االمتناع عن القيام اضخري وجه، وحم

داخل نطاق الوظيفة، وخارج نطاق : ة من زاويتنيالعاموقد تناول البعض من أخالقيات اإلدارة 

  .تناوهلا آخرون من زاوية واجبات إجيابية وواجبات سلبية الوظيفة، كما

                                                           

  .7فوزي جيش، املرجع السابق، ص   1
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وهي جمموعة األفعال والتصرفات اليت ينبغي على املوظف العام االلتزام ا، : الواجبات اإليجابية .1

 :وهي تشمل

 .واجب اإلطالع الشخصي مبهام وظيفته -

 .االلتزام باحرتام الشرعية والقانون -

 .االسرتشاد باملصلحة العامة -

 .م أوامر السلطة الرئاسيةاحرتا -

 .احملافظة على املال العام -

 .إتقان العمل -

 .أدب اللباقة وحسن التعامل مع اجلمهور -

 :هي جمموعة من الواجبات اليت يتوجب على املوظف العام إتياا، وهي: الواجبات السلبية .2

 .عدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة -

 .عدم قبول اهلدايا -

 .لعامة واألعمال احملضورة بالنصعدم اجلمع بني الوظيفة ا -

 .عدم جتاوز احلدود املرسومة يف ممارسة النشاطات العامة  -

  .عدم استغالل نفوذ الوظيفة -

  في اإلسالمفي اإلسالم  العامةالعامةأخالقيات الوظيفة أخالقيات الوظيفة : : رابعاً رابعاً 
خيتلف املوظف العام يف اإلسالم عن أي موظف عام يف أية بيئة إدارية إال يف اخللفية العقائدية ال 

الفرد املسلم على االرتباط باخلالق وليس باخللق، وبالتايل فإن هذه العقيدة اليت ينشأ عليها اليت تؤسس 

املسلم هي اليت حتدد سلوكه سواء يف موقعه التنظيمي اإلداري أم االجتماعي، وتتعامل مع هدا السلوك 

  .املنبثق عن هذه العقيدة قيخاليار واحد هو االلتزام باإلطار األمبع
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رى، فإن حتقيق األهداف وفق النظرية اإلدارية اإلسالمية يرتبط مبدى االلتزام ومن جهة أخ

باألخالق اليت أوجبها اإلسالم، بغض النظر عن هذه الوظيفة اليت يشغلها املوظف سواء كانت عليها 

ليت وميكن إمجال أهم العناصر األخالقية يف أخالقيات الوظيفة العامة يف اإلسالم وا.أو ذات مرتبة دينيا

  :جيب على املوظف العام القيام ا يف العناصر التالية

 .االلتزام بإنفاذ احلكم الشرعي -

 .أداء العمل بدقة وإخالص -

 .طاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم -

 .األمانة -

 .عدم االستفادة املادية من املنصب -

 .احلفاظ على املال العام -

 .ع وقت الدوام الرمسييحضر تضي -

 .راراتاملشاورة عند اختاذ الق -

 .عدم املرابات واحملسوبية -

 .االستفادة املادية من املنصب -

 .التفريط يف املال العام -

وتتجسد املسؤولية اإلنسانية يف اإلسالم من خالل فكرة عمارة األرض، تعين أخالقيات الوظيفة 

لنبوية الشريفة، العامة يف الشريعة اإلسالمية جمموعة املبادئ والقواعد النابعة من القرآن الكرمي والسنة ا

واليت تشكل معيارا للسلوك الفردي سواء يف التنظيم اإلداري أو االجتماعي، ولذلك يصبح اإلنسان 

املؤمن هو حمور االرتكاز الذي تدور حوله وترتبط به أخالقيات الوظيفة العامة وجودا وعدما، ويف 

  .وفوائدها الشريعة اإلسالمية يعد اإلنسان كعقل مفكر ويد تعمل عماد اإلدارة
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وجند يف التشريع اإلهلي مدلوال للعمل يدخل يف دائرة العبادات حسب قوله سبحانه 

ِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَهادَ ﴿ٍ:وتعاىل
يـَُنبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَـ    )105التوبة اآلية ( ْعَمُلوَن﴾فـَ

ومن هذا .فإذا كان العمل عبادة، فما على املوظف العام إال أن خيلص يف عبادة اهللا عز وجل

املنطلق فإن املسؤولية اإلدارية تشمل مساولة املوظف عن اخلطأ يرتكبه سوءا كان هذا اخلطأ موجها ضد 

  .اإلدارة كشخصية معنوية أم ضد أرباب املصاحل

  مفهوم الفساد اإلداريمفهوم الفساد اإلداري: : لب الثانيلب الثانيالمطالمط
تعددت وجهات النظر والتعاريف اليت تناولت املفهوم بتعدد واختالف وجهات نظر الباحثني 

وانطالقا من التخصصات السياسية واالقتصادية والسلوكية واالجتماعية والفورية بل يف الفلسفة 

  .والدينية

قافية احلضارية وبالتايل اختالف النظر إليها من كما تتأثر هذه الظاهرة بالعديد من املتغريات الث

  .بلد آلخر ومن نظام سياسي إيل نظام سياسي آخر

من جهة أخرى، انتقل مفهوم هذه الظاهرة من التعاريف احملددة والضيقة إىل تعاريف شاملة 

  .ومركبة بسبب كثرة حمتويات مفهوم الفساد وتعدد أشكاله وإبعاده وأصنافه

فإن البدايات األوىل لتحديد مفهوم الفساد اإلداري ترى فيه ممارسات سلوكية وانطالقا من ذلك 

ال ختضع إىل ضوابط أو معايري معنية وخاصة املعاير التنظيمية والبريوقراطية يف إطار عمل منظمات 

السلطات والصالحيات املمنوعة  مبمارسةاألعمال، وهي ذا املعىن تعترب الفساد مرادفا لالحنراف 

  1.ظف عن األهداف املعلنة واملقررة قانوناللمو 

يقوم ا املدراء  ويف نفس السياق فإن مفهوم الفساد اإلداري يشمل أيضا مجيع احملاوالت اليت

عون من خالهلا مصلحتهم اخلاصة غري املشروعة فوق املصلحة العامة أو متجاوزة للمثل والعاملون ويض

                                                           

  .5ص  ،1995حكمت طاهر، الدور التشريعي يف مكافحة الفساد، وزارة التنمية اإلدارية، عمان األردن،   1
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ويف هذه اإلطار فإن املمارسات الفاسدة  1والعمل على تطبيقها،والقيم اليت تعهدوا باحرتامها وخدماا 

واملخلة باملصلحة املنظمة أو مصلحة اموعة ميكن أن تبقى عرضة لالختالف بسبب عدم االتفاق 

 :وقد ظهرت عدة مداخل لتحديد املفهوم، ميكن إمجاهلا كاآليت. عليها

  المدخل القيمي السلوكيالمدخل القيمي السلوكي: : أوالً أوالً 
ظاهرة قيمية وسلوكية تتجسد جمالت سلبية وممارسات  ن هذا املدخلحيث يعترب الفساد ضم

شيت الطرق واألساليب، إن الفساد بضارة وهدامة يتطلب األمر الوقاية منها ومعاجلتها ومكافحتها 

اإلداري هو احنراف عن املعاير األخالقية واملسؤولية الصادقة، سواء حددت هذه املسؤولية من قبل 

أو املنظمة أو اموعة، كما أن هذا املدخل ال يري أي تربير هلذه املمارسات مهما   اتمع أو الدولة

كانت أسباا ومهما صغرت نتائجها، أي أنه إذا كان الفساد الكبري ضارا فإن الفساد الصغري هو 

  .ضار أيضا، وميكن أن يكون منطلقا وبدأته حلاالت فساد أكرب وأمشل

باحثني الفساد اإلداري بكونه سلوك بريوقراطي منحرف وضمن هذا املدخل، عرف أحد ال

  2.يستهدف حتقيق منافع ذاتية بطرق غري مسؤولة

  المدخل الوظيفيالمدخل الوظيفي: : ثانياً ثانياً 
ويسميه البعض املدخل العملي أو الذرائعي أو التربيري، وضمن هذا املدخل، فإن الفساد 

سائد، بل هو احنراف عن قواعد اإلداري ال يفرتض بالضرورة أن يكون احنرافا عن النظام القيمي ال

رقا خحنراف نتيجة أسباب عديدة ليشكل العمل وإجراءاته واشرتاطاته وقوانينه وتشريعاته، ويأيت هذا اال

للفساد اإلداري  تربيرياً هلذه القواعد املعتمدة يف النظام اإلداري، لذلك يرى فيه البعض مدخال 

العمل هذه قد تكون أسست على منظور غري سليم والسلوكيات املرتبطة به على اعتبار أن قواعد 

  .وأقيمت على افرتاضات خاطئة
                                                           

1  Klit Gard, Rober, "Controling corruption", University 01 Cali Fornia, press California, 
U.S.A, 1998, p 11. 

، حزيران 01، العدد 20، املعاجلة العربية لإلدارة، جملد "رؤية منهجية للرتخيص والتحليل واملعاجلة –الفساد اإلداري "الكيسي عامر،   2
  .88، ص 2000
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كذلك فإن إجراءات العمل وأساليبه وطرقه ال توضح دائما بدقة ما هو مطلوب فعال من 

املوظف، وبالتايل قد تكون سببا للتوتر والقلق وتظهر الرغبة لدى املوظف لتجاوزها واخلروج عنها، مربرا 

  .ديدة وضمن اجتهاد شخصي لتحسني األداء وتقومي العمل بشكل أفضلذلك بأساليب ع

وميكن أن يضاف بعد آخر يرتبط مبسألة تقاوم هذه القواعد واإلجراءات والتشريعات، وعدم 

استجابتها للظروف احمليطة بالعمل وقصور إدارة املنظمة يف جتديد هذه القواعد واإلجراءات، وبالتايل 

  1.وجتاوزها تصبح سببا للخروج عنها

  :ومن هنا ميكن أن جند  تعاريف متعددة للفساد اإلداري نشري إىل بعضها كاآليت

من قبل طرفني أو أكثر، تعجز الطرق الرمسية  اومرغوب إن الفساد اإلداري ميثل تصرفا مقبوال �

 .واألساليب التقليدية عن حتقيق مصاحلها أو الوصول إىل أهدافها الشخصية

داري الرمسي حتتمه ظروف واقعية هو سلوك إداري غري رمسي بديل للسلوك اإلأن الفساد اإلداري  �

  2.قضيه التحول االجتماعي واالقتصادي الذي تتعرض له اتمعاتيو 

ويبدو أن هذا املدخل متأثر باألسباب والنتائج املرتتبة على حاالت الفساد اإلداري وذلك من 

إىل ممارسة حاالت الفساد من قبل العاملني وكذلك خالل طرح تربيرات تبدو واقعية ومنطقية أدت 

بكوا نتائج حمصورة تستفيد منها األطراف املشرتكة يف  احملاباتمالحظة النتائج املرتتبة على هذه 

التفاعل واملمارسة وال حتدث ضررا مبصاحل فئات وأطراف أخرى، ويبدو أن هذا أمر غري مقبول حيث 

ي سبب كان من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم األضرار مبصاحل ال ميكن تربير حاالت الفساد أل

فئات حمددة بذاا ال يعين عدم األضرار مبصاحل اتمع الواسع دون أن تكون هناك جهات حمددة 

  .للدفاع عن هذه املصاحل العامة

                                                           

  .219-218جنم جنم عبود، مرجع سابق، ص   1
  .88الكيسي عامر، مرجع سابق، ص   2
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  المدخل الثقافيالمدخل الثقافي: : ثالثاً ثالثاً 
بعاد واألسباب والنتائج إن الفساد اإلداري ضمن هذا املدخل ميكن أن يشكل ظاهرة متعددة األ

ولكوا ظاهرة فإنه ميكن أن تأخذ طابعا منظما له القدرة على االستمرار والبقاء، حبيث ختلق جمموعة  

  1.كبرية من النظم الفرعية الفاسدة سواء وفق املعاير القيمية أو املعايري الوظيفة

قية حتث على إشاعة وهنا فإنه ميكن تعريف الفساد بكونه احنرافات وسلوكيات غري أخال

  .التطبيقات غري املنظمة مبعاير قانونية أو أخالقية أو سلوكية ميكن أن تربر تربيرات خمتلفة

  المدخل الحضاريالمدخل الحضاري: : رابعاً رابعاً 
مكوناا السياسية والثقافية القيمية واالجتماعية  بكليرتبط مفهوم الفساد ضمن وجهة حضارية 

الواسع وكافة  فهرة مركبة تتكرس من خالل التخلظاوالسلوكية، حيث يفرتض أن الفساد اإلداري 

املمارسات الفردية واجلماعية واتمعية واملنظمية، وتؤدى إىل خيارات يشوا الكثري من النقص حبيث 

يف جممل النظرة اجلزئية  القصورال تعطى دفعا وتطورا على الصعيد العام أو اخلاص، ويالحظ هذا 

ة كثرية من اإلشكاالت والظواهر مثل العام واخلاص، الفردي والبحث عن التناقضات بني جمموع

واجلماعي، قصري األمد وطويل األمد، وبالتايل فإن عدم الوضوح الفكري والبناء االجتماعي واحلضاري 

والقيمي السليم جيعل املمارسات اإلدارية من قبل األشخاص قاصرة وجزئية قد حتقق منافع ذاتية ضيقة 

  .بكل تأكيد سوف تضر اتمع وحىت القائمني عليها يف الزمن املتوسط والطويل وألمد قصري ولكنها

ويف هذا اال، فإن عدم النضج السياسي والتخلف االجتماعي والثقايف جيعل من ظاهرة الفساد 

ظاهرة تلقائية، بل أن املمارسات الصاحلة يف بعض احلاالت تبدو هلذه اتمعات هي االستثناء وتلقى 

القبول، كما هي احلال يف ظاهرة الوساطة يف اتمعات اليت تكون فيها العشرية أو القبيلة هي عدم 

  .املرجع األساسي للفرد

                                                           

  .221جنم جنم عبود، مرجع سابق، ص   1
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وهناك مدخل خامس مهم يستحق الدراسة بتعمق يقوم على أساس حصر الفساد اإلداري 

ادية والوجاهة بالوظيفة العامة العليا فقط واستغالل املناصب الرفيعة لفرض حتقيق املكاسب امل

قائمة على  عةلقنا االجتماعية وانتفاع احلاشية واألقارب بعيدا عن كل االعتبارات األخالقية وتنفيذا

أساس أن هذا املنصب الرفيع هو مؤقت وال يستمر أكثر من فرتة حمددة قد تنقضي مع انتهاء فرتة 

  .الوزارة يف احلكم أو بقاء املسؤول األعلى يف موقعه

مرتبطان  انإىل أن التجارة واألمارة أمر ) مقدمة ابن خلدون(بن خلدون يف كتابة وقد أشار ا

، )ربع املنصب(ومتالزمان حيث ميكن أن يتحقق الكسب املادي من خالل املنصب والذي يطلق عليه 

" رأس املال الرمزي"مفهوم ) PIERRE BOURDIEU(وهو ما أطلق عليه الباحث الفرنسي 

وردا كبريا للقائمني عليها خصوصا يف الدول النامية، ولعل أوضح مثال هو حيث أن املناصب متثل م

ختصيص األراضي وقروض ااملة واهلبات والعطايا وعموالت البىن التحتية وصفقات السالح وعقود 

 .الوزارات املختلفة

بأنه  وهنا ندرج التعريف الذي حدده البنك الدويل للفساد اإلداري والذي ينطبق مع هذا املدخل

إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص، فالفساد حيدث عندما يقوم موظف لقبول أو طلب أو 

ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات 

املنافسني وحتقيق  أو أعمال خاصة بتقدمي رشوة لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على

أرباح خارج اإلطار القانوين، كما ميكن للفساد أن حيقق بواسطة استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء 

 1.للرشوة، عن طريق تعيني األقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة

                                                           

  .24، ص 2004، أكتوبر 309، العدد 27، جملة املستقبل العريب، الد "مفهوم الفساد معايريه"عبد الفضيل حممود،   1
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  تصنيفات الفساد اإلداريتصنيفات الفساد اإلداري: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
اليت ينظر منها إليه، وميكن اإلشارة إىل  ختتلف أنواع الفساد اإلداري وذلك باختالف الزاوية

  :بعض تصنيفات الفساد اإلداري كالتايل

  الفساد اإلداري المنظم وغير المنظمالفساد اإلداري المنظم وغير المنظم: : أوالً أوالً 
متثل حالة الفساد اإلداري غري املنظم مواقف فردية مهما كثرت أو قلت، فقد ميارس هذا الفساد 

ري منهجية يسهل اكتشافها والتعامل يف إطار منظمات األعمال بأسلوب عشوائي وبطرق بدائية وغ

  .معها كما أا ال متثل ظاهرة مقبولة بل ممارسات مرفوضة ومدانة

ويف الفساد اإلداري غري املنظم ترى الكثري من احلاالت اليت يكون فيها ممارسات غري مقبولة مثل 

وإمهال متعمد لتطبيق  السرقة واالبتزاز وخرق القانون وإفشاء األسرار واالختالس والتواطؤ والتزوير

القانون، ويالحظ هنا أن حالة الفساد اإلداري غري املنظم إذا ما انتشرت رمبا متثل البداية النتشار 

  1.حاالت الفساد املنظم الحقا

أما الفساد املنظم، فعادة ما يرقى إىل جرائم منظمة كبرية ازدادت بفعل تعقد الظواهر االجتماعية 

مجاعات حتاول أن ختفي جرائمها وفسادها بشىت الطرق واألساليب، ومتثل ومتارس من قبل منظمات و 

ظاهرة الفساد  املنظم مشكلة كبرية باعتبارها ظاهرة عابرة للدول والقارات، وبالتايل فإا حتتاج إىل 

جهود دولية منظمة ملعاجلتها واحلد من انعكاساا السلبية، وهنا يتبادر إىل األذهان عصابات جتارة 

خدرات املتواطئة مع موظفني كبار يف الدولة والشركات اخلاصة، وكذلك اجلماعات اإلرهابية اليت امل

تستعمل أساليب غسل األموال مع كبار إطارات البنوك واملصاريف من خالل عموالت كبرية ورشاوي 

  .تسدد هلم

ياسا إىل وتشري بعض الدراسات إىل أن تكاليف الفساد املنظم كبرية جدا يف بعض الدول ق

  .الفساد غري املنظم إىل درجة أن البعض يشبهه بسرطان الدولة عندما يصبح منتشرا وال عالج له

                                                           

  .18-16، ص 1999سبتمرب  6، األهرام االقتصادي، القاهرة، "نظمةالعوملة والفساد واجلرمية امل"سرور فتحي،   1
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  فساد القمة والفساد المؤسسي والفساد البيروقراطيفساد القمة والفساد المؤسسي والفساد البيروقراطي: : ثانياً ثانياً 
واجلهات املمارسة له، فقد  هتأثري وهنا ميكن أن تتعدد أمناط الفساد ومستوياته وفقا العتبارات 

  :يكون هذا الفساد

وعادة ما ينتشر هذا النمط من : فساد القمة والجهات الرئاسية والتشريعية في دولة ما .1

الفساد يف األنظمة الدكتاتورية اليت يغلب عليها النمط الفردي للحكم أو سياسة احلزب الواحد 

دون معارضة، حيث أن هذه اجلهات متتلك سلطات واسعة النطاق تقوم مبوجبها باحلصول على 

 .خاصة يف حالة إبرام العقود واملشاريع الكبرية أو سوء توزيع موارد الدولة وغريهاامتيازات 

وعادة ما حياط املسؤول األعلى مبجموعة من املنتفعني واللصوص ميارسون إرادم استنادا 

لسلطاته الواسعة وتأثريه، وبالتايل فإم حيققون املنافع الشخصية هلم ولعائالم، ويف العامل أمثلة  

إن خطورة هذا النمط من الفساد تكمن يف قدرته  1كثرية ومعروفة ملثل هذا النوع من احلكم،

على ظهور حاالت فساد كثرية ومنظمة يف خمتلف مرافق الدولة، بل وحىت الشركات اخلاصة 

باعتبار أن قمة اهلرم اإلداري للدولة متثل القدوة الفاسدة من وجهة نظر اآلخرين، وبالتايل يسهل 

  .هم تقليدها جماالت الفسادعلي

إذا كانت مؤسسات الدولة أو الشركات اخلاصة هشة وغري مؤطرة : الفساد المؤسسي .2

سلوكيات أخالقية جيدة ومسؤولة فإن املسؤولني فيها ميكن أن ميارسوا خمتلف أشكال الفساد من 

سة ب وسلب ولصوصية، وتشري جتارب بعض الدول إىل أن جهاز الدولة نفسه أصبح مؤس

ات اإلعالم واألجهزة للفساد كما هو احلال يف عقود الوزارات وأحكام القضاء األساسية ومؤسس

  .ري االنتخاباتسياملكلفة بت

                                                           

  .29-24، ص1999سبتمرب  6، األهرام االقتصادي، "أمناط الفساد وتكلفة الفساد: حالة روسيا"فتحي شادية،   1



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

108 

ويدخل يف إطار هذا الفساد أيضا عملية اختيار الوزراء وكبار موظفي الدولة بطريقة خمالفة 

من سوء استخدام للمال العام أو ملبدأ الكفاءة والفاعلية والنزاهة وما ينتج عن هذه الظاهرة 

  .أموال الشركات اخلاصة

وهذا الشكل ميكن أن يكون حمدودا أو ميارس على نطاق : الفساد اإلداري البيروقراطي .3

واسع، ففي ظل شيوع ثقافة الفساد والنمط السياسي الدكتاتوري واالستبداد يصبح أمر حتقيق 

املوارد غري موجودة وبالتايل يصبح هذا األمر مدخال العدالة واملساواة واإلنصاف يف توزيع الثروة و 

للجهاز اإلداري والبريوقراطي وجهاز اإلدارة العامة مبمارسة الفساد الصغري كالرشوة وهدر املال 

 .التداخل والتشابك بني حلقات الفساد) 1- 2(ويوضح الشكل . العام والسرقة وغريها

  فسادالتداخل والتشابك بين حلقات ال): 1-2(الشكل 

 

  

  

  

  

  

  
  

  الطبقة السياسية
  النواب

 املستوزرون

  دوائر املال واألعمال
  عضوية جمالس اإلدارة

 الشركات

التعيينات  – البريوقراطية
 يف الوظائف احلكومية العليا

لدول عياد حممد علي باش، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للفساد اإلداري والتهرب الضرييب يف ا: المصدر
  .النامية، حيث مقدم يف املؤمتر العلمي الضرييب األول، وزارة املالية،اهليئة العامة للضرائب، اجلزء الثالث
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  الفساد الصغير والفساد الكبيرالفساد الصغير والفساد الكبير: : ثالثاً ثالثاً 
متثل حالة الفساد الكبري الظاهرة األكثر خطورة حيث يقوم السياسيون وكبار املسئولني 

بتخصيص الوسائل العامة لالستخدامات اخلاصة، وتنتشر مظاهر اختالس أموال الدولة ورشاوى 

أو الفساد الصغري فإنه ميثل حاالت الفساد . بسهولةالصفقات الكبرية والعقود اليت يصعب اكتشافها 

لهم ية مداخدكرشاوى صغرية وحمدودة من أجل زياني  العامني  متارس من قبل العاملني واملوظفواليت

  1.وحتسني مستويات معيشتهم

  الفساد الجزئي والفساد الشاملالفساد الجزئي والفساد الشامل: : رابعاً رابعاً 
أو كبرية يف قطاعات أو تتمثل حالة الفساد اجلزئي يف ممارسات حمدودة قد تكون صغرية 

منظمات بذاا، لذلك يكون العالج أسهل على اعتبار أن هذه احلاالت تكون حمصورة النطاق ويف 

مكان معني، ومثل ذلك فساد إداري يف دائرة ضمن وزارة أو مدير ضمن شركة كبرية، أما الفساد 

حيث أنه يرتبط بشيوع ثقافة الشامل فهو واسع النطاق وعلى مستوى أغلب أو كل الدوائر واملنظمات 

  .الفساد يف الدولة بأكملها، وهذا حيتاج إىل معاجلات أكثر منهجية ومشولية

  الفساد الروتيني والتواطئيالفساد الروتيني والتواطئي: : خامساً خامساً 
  2:حيدد بعض الباحثني، ضمن هذا اإلطار، األنواع التالية للفساد

ن واإلجراءات بل وهذا النوع من الفساد يصعب وصفه يف إطار خرق القانو : الفساد الروتيني .1

لتعجيل اجناز املعامالت  ميكن أن ميثل حالة فساد سلوكية وأخالقية مثل دفع رشوة للموظف

 .ر القانونية السليمةطضمن األ

ويدخل : للمدير والموظف ةحمارسات غير أمنية للسلطات الممنو الفساد الناتج عن م .2

م تسهيل اإلجراءات ومنح مزايا يف إطار هذا النوع من الفساد اعتبارات شخصية حتيز، حيث يت

                                                           

الصات املركزة، السنة الثانية، ، سلسلة اخل"الفساد وآثاره االجتماعية واالقتصادية وسبل مكافحته"املؤسسة العربية لضمان االستثمار،   1
  .2، ص 1999

  .225جنم، جنم عبود، مرجع سابق، ص   2



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

110 

ملواطنني أو مستهلكني دون آخرين، وهنا جند أن املوظف قد جتاوز حدود السلوك األمين والنزيه 

 .تهواملوضوعي يف سلطات وظيف

أو جتاوز إلجراءات تشريعية أو ضوابط وقواعد عمل : الفساد المرتبط لمخالفة قانونية .3

ه أو ضمنية ة، حيث جند حاالت خمالفة صرحيحاملمنو ار إساءة استعمال السلطات تدخل يف إط

  . للقانون دف احلصول على مكاسب شخصية فردية أو مجاعية

ويف إطار نفس التصنيف ميكن أن يشار إىل الفساد التواطؤي املخطط له مع اآلخرين لتسهيل 

دايا، والفساد التوقعي ارتكاب املخالفة، وكذلك الفساد االبتزازي الذي يتم مبوجبه انتزاع الرشاوى واهل

  .الذي يتضمن تقدمي مزايا وهدايا وقرارات حماباة مستقبلية حيصل عليها دافع الرشوة

  الفساد حسب طبيعتهالفساد حسب طبيعته: : سادساً سادساً 
يف نطاق هذا املدخل ميكن أن يصنف الفساد إىل العديد من األصناف كالفساد السياسي 

ساد احلضاري والفساد االقتصادي والفساد والفساد القانوين والفساد الثقايف والفساد القيمي والف

اإلداري وغريها، ويف نفس السياق يشري بعض الباحثني إىل كون الفساد املادي واألديب يرتبط 

  .مبمارسات معنية كالرشوة واالختالس والتزوير والسرقة والغش والتهريب وغريها

لقوانني وحتقيق املصلحة ف إىل ذلك الفساد الوظيفي الذي يتمثل يف احملسوبية وخمالفة اضأ

الشخصية على حساب املصلحة العامة أو مصلحة املنظمة، مث الفساد السياسي الذي يقوم على 

أساس سلب احلريات وعدم املشاركة يف القرار والتفرد بالسلطة وعدم احرتام الرأي اآلخر والعنف يف 

يف  تفاينعدام الوالء اإلخالص والل انمواجهة املواقف، وأخريا الفساد االجتماعي الذي يظهر من خال

  1.العمل وعدم احرتام حقوق اآلخرين والالمباالة وغريها

  .ويبني اجلدول التايل بعض أنواع الفساد والفساد اإلداري وخصوصياته

                                                           

، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، "الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية"حممود صالح الدين فهمي،   1
  .47-45، ص 1994الرياض، 
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  عينة ألنواع الفساد اإلداري ومميزاته): 1-2(الجدول رقم 
  نطاق العلنيةنطاق العلنية  مستوى التكلفةمستوى التكلفة  معالجةمعالجةوتيرة الوتيرة ال  نطاق االكتشافنطاق االكتشاف  نطاق الّتأثيرنطاق الّتأثير  الصنفالصنف  نوع الفسادنوع الفساد

  واضح احلدودواضح احلدود  بسيطةبسيطة  سرعة املعاجلةسرعة املعاجلة  سهل االكتشافسهل االكتشاف  جزئي وحمدود بأفرادجزئي وحمدود بأفراد  املوظفني الصغاراملوظفني الصغار  الفساد الصغريالفساد الصغري
  غامض احلدودغامض احلدود  ذو تكلفةذو تكلفة  بطيء املعاجلةبطيء املعاجلة  صعب االكتشافصعب االكتشاف  شاملشامل  املسؤولني الكباراملسؤولني الكبار الفساد الكبريالفساد الكبري

  للشامشام  كبار القادة والسياسينيكبار القادة والسياسيني الفساد السياسيالفساد السياسي
االكتشاف يف بعض االكتشاف يف بعض 

  األحيان صعباألحيان صعب
  ذو تكلفةذو تكلفة  بطيء املعاجلةبطيء املعاجلة

واضح إىل متوسط واضح إىل متوسط 
  الغموضالغموض

  هيئات اإلعالم ومراكز البحوثهيئات اإلعالم ومراكز البحوث  الفساد الثقايفالفساد الثقايف
شامل التأثري شامل التأثري 

  ))التضليل للجمهورالتضليل للجمهور((
صعب االكتشاف ومعقد صعب االكتشاف ومعقد 

  سبب النوايا احلسنة املعلنةسبب النوايا احلسنة املعلنةبب
  علينعلين  مكلف جدامكلف جدا  بطيء املعاجلة جدابطيء املعاجلة جدا

  غري واضحغري واضح  قد يكون مكلفاقد يكون مكلفا  سريع املعاجلةسريع املعاجلة  سهل االكتشافسهل االكتشاف  حمدودحمدود  اري والعاملني فيهاري والعاملني فيهاجلهاز اإلداجلهاز اإلد الفساد املكتيبالفساد املكتيب

 الفساد الشاملالفساد الشامل
مجيع األجهزة يف الدولة والشركات مجيع األجهزة يف الدولة والشركات 

  واهليئاتواهليئات
شامال معتمدا على شامال معتمدا على 

  شيوع ثقة الفسادشيوع ثقة الفساد
  سهل االكتشافسهل االكتشاف

بطيء جدا وحيتاج إىل بطيء جدا وحيتاج إىل 
  منهجيات عمل معقدةمنهجيات عمل معقدة

  واضحواضح  مكلف جدامكلف جدا

 اجلزئياجلزئيالفساد الفساد 
وموظفني وموظفني حمددة حمددة   أجهزة وإداراتأجهزة وإدارات

  حمددينحمددين
  غري واضحغري واضح  متوسطة إىل منخفضةمتوسطة إىل منخفضة  سريع املعاجلةسريع املعاجلة  سهل االكتشافسهل االكتشاف  حمدود التأثريحمدود التأثري

  شاملشامل  اتمع وثقافته ومقوماتهاتمع وثقافته ومقوماته الفساد احلضاري االجتماعيالفساد احلضاري االجتماعي
صعب اإلحساس به لوجود صعب اإلحساس به لوجود 

  القناعات املسبقةالقناعات املسبقة
  كلفة عالية جداكلفة عالية جدا  بطيء املعاجلة جدابطيء املعاجلة جدا

معلن ويفهم بصفة معلن ويفهم بصفة 
  عكسيةعكسية

 عمال اخلاصةعمال اخلاصةالفساد مؤسسات األالفساد مؤسسات األ
مدراء وموظفي الشركات وقد مدراء وموظفي الشركات وقد 

  يساعد عليه اتمعيساعد عليه اتمع
  متوسط الوضوحمتوسط الوضوح  متوسطة كلفة املعاجلةمتوسطة كلفة املعاجلة  سريع املعاجلةسريع املعاجلة  سهل االكتشافسهل االكتشاف  حمدودحمدود

  من إعداد الطالب :المصدر
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  مظاهر الفساد اإلداريمظاهر الفساد اإلداري: : المطلب الرابعالمطلب الرابع
البعض اآلخر، رغم تعدد مظاهر الفساد اإلداري وتنوعها، فإن بعضها يعد أكثر انتشارا من 

وتأيت الرشوة كأحد مظهر الفساد األكثر شيوعا من غريها، وقد تكون صغرية أو كبرية، أو منتشرة على 

  .نطاق حمدود وجزئي أو أكثر مشوال

  الرشوةالرشوة: : أوالً أوالً 
وهي سلوك منحرف، وهي حالة موجودة يف مجيع اتمعات وترتبط مبمارسات إدارية متنوعة، 

عاقب عليها القوانني الوضعية تصب أو الوظيفة لذلك تعترب جرمية مشروعة باملن وميكن اعتبارها جتارة غري

وترفضها األديان السماوية، فدافع الرشوة ينتظر احلصول على عوائد دون وجه حق أو تسريع إجراءات 

  .معاملة خارج إطار القانون وغريها

ة املختلفة أو منظمات عامالوقد تكون الرشوة متمثلة يف تلك املقدمة من املواطنني للجهات 

األعمال اخلاصة، وقد تكون يف األعمال التجارية واألعمال الدولية، ويف رشوة احلكومات األجنبية 

بشكل مباشر أو غري مباشر لبعض الصحفيني الكبار والكتاب والسياسيني وغريهم من الفاعلني 

  1.ةالعامت العمالية واجلهات األساسيني يف اتمع، وكذلك رشوة أصحاب العمل ملمثلي النقابا

  الوساطة والمحسوبيةالوساطة والمحسوبية: : ثانياً ثانياً 
وتتمثل يف تشريع إجناز املعامالت بسبب الروتني والتعقيدات اإلدارية وهي مؤشر على أن 

ة ومنظمات األعمال، ولعل أهم أسباب اللجوء إىل العاماملواطنني ضعيفي الثقة يف املؤسسات 

  .طية والتخلف اإلداري والعشائريةالوساطات واحملسوبية هو غياب الدميقرا

                                                           

سائدة الكيالين وباسم : ، حترير"حنو شفافية أردنية"، يف كتاب "حنو شفافية أردنية"، يف كتاب "شوة يف العاملالفساد والر "عايش حسين،   1
  .135-134، ص 2000سكجها، مؤسسة األرشيف العريب، عمان، 
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ومن ناحية القائم بالوساطة وهو على األغلب ممن ميتلكون النفوذ والسلطات من خالل موقعه  

كموظف عمومي كبري أو ذي منزلة عشائرية أو مالية فإنه حياول من خالل قيامه بالواسطة زيادة نفوذه 

  .الجتماعية وغريهاسواء باحلصول على أصوات انتخابية أو زيادة مكانته ا

  السرقة واالختالسالسرقة واالختالس: : ثالثاً ثالثاً 
وهي أفعال متارس من قبل العاملني ملختلف مستويام، سواء يف شركات األعمال واملنظمات 

احلكومية مثل الضرائب واجلمارك وغريهم، وتتم هذه األفعال بطرق خمتلفة كالتزوير أو احلرق أو 

  .اره أمواال سائبة وملكية مطلقةاإلتالف، قصد االعتداء على املال العام باعتب

وال ميكن التخلص من هذه املمارسات إال بواسطة منهجيات شاملة لإلصالح والتطوير، وأمهها 

  .هي جتسيد قيم الدين النظرية يف سلوكيات واقعية وعملية يف كل نواحي احلياة اليومية

  التزويرالتزوير: : رابعاً رابعاً 
احلقائق وتبديلها أو اصطناعها بالتالعب  رييويكون الغرض منه احلصول على منافع من خالل تغ

باملستندات وتغري حمتوياته باإلضافة إىل احلذف، وينتج عن هذا التغيري إمكانية نيل حقوق وامتيازات ال 

ميكن احلصول عليها بدون هذه الوثائق واملستندات احلكومية واألوراق الثبوتية واألوراق اهلويات 

  .هاالشخصية والشهادات اجلامعية وغري 

وإذا ما شاعت حاالت التزوير على نطاق واسع فإن ضررها سيكون كبريا أو مطلقا مكلفا من 

  .الناحية االقتصادية واالجتماعية

  الغش والتدليسالغش والتدليس: : خامساً خامساً 
وهى مظاهر سلوكية متارس من قبل املدراء والعاملني يف منظمات األعمال أو األعمال أو 

  .املؤسسات احلكومية باستغالل خمتلفة



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

114 

تشمل عمليات الغش والتدليس خمتلف التعامالت التجارية واالقتصادية أو املعامالت املدنية و 

إن ممارسة هذا النوع من الفساد دف إىل حتقيق أغراض خاصة وفوائد . والثقافية والسياسية وغريها

لقوانني حيصل عليها بدون وجه حق أو حتقيق معامالت غري مشروعة أو التنصل من التزامات تفرضها ا

  .والتشريعات

ويف احلياة العملية والعالقات بني الشركات، جند حاالت لغش جتاري وصناعي وصحي يتجسد 

ل واألسعار ييف التالعب برتكيبة ومكونات املواد وحمتويات املنتجات، والغش يف األوزان واملكاي

ضا يف حقول أخرى مثل والعموالت وغريها، وال تشمل أعمال الغش اال التجاري فقط، فنجدها أي

األطباء واحملامني والسياسيني وغريهم، لذلك تضع الدول واملنظمات تشريعات صارمة بشأن حاالت 

  .الغش والتدليس للحد من آثارها وانتشارها وآثارها السلبية

  العموالت مقابل الصفقاتالعموالت مقابل الصفقات: : سادساً سادساً 
كون طرفها اآلخر شركات  تنتشر هذه الظاهرة بشكل رئيسي يف اإلدارة واملنظمات احلكومية، وي

كبرية يف الدول الصناعية، أما العمولة فهي بنسبة مئوية من قيمة الصفقة حيصل عليها املسؤول الذي 

قام بإبرام العقد كطرف ممثل ملؤسسة أو منظمة معنية، ومن أهم الصفقات موضوع العموالت، ما يتم 

ا بناء اهلياكل القاعدية كاملطارات تقاضيه من خالل صفقات التوريد من تسليح وغذاء ودواء وكذ

  .واملوانئ والسكك احلديدية وغريها

وعادة ما تقوم الشركات برفع هذه العموالت يف حسابات خاصة كحساب املنتفعني يف بنوك 

حتفظ سرية التعامل، كما أن بعض العموالت تكون حتت عناوين ومسميات خمتلفة وبأمساء أشخاص 

ت مقابل الصفقات فسادا إداريا متعدد األبعاد على الساحة الدولية، ويتميز ومهية، ومتثل ظاهرة العموال

بكونه أحد أسباب اهلدر االقتصادي وهروب االستثمارات وتباطؤ عملية التنمية يف العديد من الدول 

  1.النامية

                                                           

1 Mauro, Paolo, "Corruption and Growth", Quarterly journal of Economic, vol 110, N°3, 
August, 1995, P. 681. 
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عتباره وتقليل آثاره با تهإن هذا النوع من الفساد من أكثر األنواع اليت القت تعاونا دوليا حملارب

ممثال حلالة جرمية منظمة تساهم يف هدر ثروات الدول النامية وتؤثر على استقرارها السياسي وإنشاء 

  .مشاريعها

  اتاتاءة استخدام السلطة وانتحال الصفاءة استخدام السلطة وانتحال الصفإسإس: : سابعاً سابعاً 
إذا ما منحت السلطات ألشخاص غري مؤهلني، فاملتوقع أن يساء استخدام هذه السلطات 

إن ما يعقد األمر هو أن بعض . مسعة املنظمة ويؤثر على أدائها لتحقيق منافع شخصية تسيء إىل

املسئولني واملدراء يستخدمون طرقا خمتلفة قد يكون أغلبها غري رمسي يف التأثري على القرارات وإجراءات 

العمل وطرق االستثمار من دون أن يظهر ملثل هذا النوع من الفساد أي مظهر قانوين أو مدون 

  .مبستندات توضحه

وعادة ما يرتبط إساءة استخدام السلطات والصالحيات بوجود نفوذ لدى ممارسيه مستمدا من 

  .مكانتهم االجتماعية أو السياسية أو عالقام احلزبية أو قرم من املسئولني الكبار أو غري ذلك

وتشري حاالت إساءة ا استخدام الصالحيات واستغالل النفوذ إىل ممارسات سلبية كثرية يدخل 

يف إطارها التعسف والتشدد ومنح املزايا واهلبات دون وجه حق أو التغاضي عن أخطاء املقربني 

  .والتساهل معهم، وهذه مجيعها تعترب مواقف غري موضوعية تؤثر سلبا على مصاحل فئات متعددة

أما انتحال الصفقات فهي سلوكيات منحرفة تتمثل يف انتحال صفقات املسئولني األعلى من 

ظفني لديهم أصغر منهم رتبة وظيفية لغرض حتقيق مصاحل شخصية وابتزاز اآلخرين واحلصول طرف مو 

  .على ما ال يستحقون من اآلخرين كأفراد مواطنني أو منظمات أعمال

كما ميكن تلخيص باقي السلوكات واملمارسات األخرى اليت تندرج ضمن الفساد اإلداري وفق 

  :اآليت
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 .التحيز واحملاباة �

 .واهلدر وغسيل األموالالتقصري  �

 .األعمال اخلريية ذات األصل الفاسد �

 .عدم احرتام القوانني واالستهتار ا والعمل على تعطيلها �

 .عدم قبول الرأي اآلخر يف اإلدارة وإقصاء اآلخرين �

 .االستيالء على املمتلكات واألموال اخلاصة دون وجه حق �

 .ل املنصبالتضليل والتسرت على املعلومة احلقيقية باستغال �

 .اإلتالف املتعمد للسجالت واألموال العامة من خالل افتعال احلوادث احلرائق �

 .التمارض يف العمل واالجنازات املرضية املزيفة �

 .تفويض الصالحيات ملوظفني غري أكفاء مع العلم املسبق بعدم كفاءم �

 .التالعب بنتائج التحقيقات أو سريها خصوصا اجلنائية منها �

 .الفاسدين الكبار التسرت على �

  .الفساد الرتبوي والتعليمي �
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  أسباب الفساد اإلداريأسباب الفساد اإلداري: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
كما تتعدد أشغال الفساد اإلداري ودرجاته، فإن أسبابه أيضا متعددة ومركبة، وتعد عدة 

وجهات نظر حول أهم أسباب الفساد اإلداري، وميكن استعراض أهم تلك األسباب على النحو 

  :التايل

  العوامل الشخصيةالعوامل الشخصية: : األولاألول  المطلبالمطلب
تشري الغالبية العظمى من الدراسات إىل أن هناك عالقة وثيقة بني بعض اخلصائص الفردية 

ة، وميكن إمجال العامواملمارسات اإلدارية الفاسدة يف منظمات األعمال واإلدارات واملؤسسات 

  1:اإلداري كاآليتاخلصائص الفردية اليت رمبا يكون لبعضها تأثري يف ظهور حاالت الفساد 

  الّسنالّسن: : أوالً أوالً 
حيث أن حاجات املوظف الشاب الكثرية وقلة دخله بسبب كونه موظفا حديث التعيني قد 

  .تكون سببا وراء ممارسات إدارية فاسدة

كان اجلزم بعالقة من نوع واحد بني مدة اخلدمة وممارسة الفساد مب من الصعوبة حيث مدة اخلدمة

ظفني ممن تكون مدة خدمتهم  طويلة على معرفة تامة بأساليب إخفاء اإلداري فقد يكون كبار املو 

املمارسات اإلدارية الفاسدة ويساعد هذا األمر على ارتكاا، وقد يكون املوظف حديث اخلدمة أكثر 

ميال ملمارسة حاالت الفساد اإلداري بسبب تأثره السريع بزمالء العمل إذا كانوا من املوظفني غري 

  .النزيهني

  المستوى الّدراسيالمستوى الّدراسي: : ياً ياً ثانثان
إن تأكيد عالقة ممارسات الفساد اإلداري باملستوى الدراسي والتحصيل العلمي ختتلف 

باختالف اتمعات، فاتمعات اليت يسهل احلصول فيها للفرد على شهادات عليا بأسلوب غري 

                                                           

، املؤمتر العلمي لكلية اإلدارة "جرائم الفساد يف اإلدارة العامة العراقية وعالقتها باخلصائص الفردية والتنظيمية ومنظماا"داغر منقذ حممد،   1
  .1997واالقتصاد جلامعة بغداد، بغداد، 
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يف أفراد هذا  علمي وغري مشروع وكذلك احلصول على الوظيفة بطريقة غري قانونية وعادلة، يكون

اتمع أكثر ميال ملمارسة الفساد اإلداري من حاالت جمتمع فيه نظام تعليمي كفؤ وقائم على أسس 

ة ومدى جديته ودقته يف عمليات التوظيف، فإنه حيول دون وصول العامعلمية وكذلك نظام اخلدمة 

  .ارية وبالتايل نقل عمليات الفساد اإلدالعامأفراد غري أكفاء إىل الوظائف 

  الجنسالجنس: : ثالثاً ثالثاً 
ليس هناك دراسات قاطعة تشري إىل وجود عالقة بني اجلنس وحصول حاالت الفساد اإلداري 

وبالتايل فإن مسألة كون الرجال املوظفني أكثر فسادا من النساء املوظفات أو العكس، حتتاج إىل مزيد 

د الباحثني يف دراسة من البحث، وختتلف من بيئة إىل أخرى ومن دولة إىل أخرى، وقد أشار أح

أجريت على عينة من مؤسسات اإلدارة العامة يف العراق إىل أن الرجل أكثر ميال ملمارسة حاالت 

  1.الفساد اإلداري من املرأة بسبب تكوينه النفسي وسرعة تأثره مبا حييط به من املوظفني

  المهنة والّتخّصصالمهنة والّتخّصص: : رابعاً رابعاً 
ة أو العاموحا لدى اإلداريني يف الوظائف من املتوقع أن تكون حاالت الفساد اإلداري وض

منظمات األعمال منها يف الوظائف الفنية التخصصية، ورمبا يعود السبب إىل ممارسة اإلداريني ألعمال 

جتعلهم على احتكاك مباشر بالناس يوميا ويتولون إجناز معامالت املواطنني، وغالبا ما يكون االتصال 

لفتح مواضيع ميكن النفاذ منها إىل دفع رشوة أو قبول وساطة أو  باباً املباشر واحلديث وجها لوجه، 

غريها من حاالت الفساد اإلداري املعروفة وباإلضافة إىل اخلصائص الشخصية السابقة، ميكن أن توجد 

جمموعة من العوامل املرتبطة بشغل مباشر وغري مباشر لشخصية الفرد وتكوينها ونظام القيم لديها 

  :وأسلوب التعامل، وميكن أن ينشر إىل أهم هذه العوامل وهي كما يليورؤيتها للحياة 

                                                           

  .داغر منقذ حممد، املرجع السابق  1
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يف تكوين شخصية الفرد، فهي تفرز القيم االجيابية    ومؤشراً  كبرياً   تلعب األسرة دوراً : تأثير األسرة .1

أو عكس  صاحلاً  كاألمانة والصدق واإلخالص يف العمل والنزاهة، وبالتايل يصبح الفرد مواطناً 

 همحوإحلاع األسرة أو بعض أعضائها مثل الزوجة واألوالد بكثرة مطالبهم ذلك، فقد تدف

 .وضغوطهم على األب إىل أن ميارس حاالت فساد إداري يف وظيفته بطرق وأساليب شىت

قد يكون جمتمع املدنية النفتاحه وكثرة االحتياجات اخلاصة باإلنفراد فيه سببا : االنحدار الطبقي .2

 .د اإلداري عكس جمتمع القرية أو الريف أو الباديةوراء ممارسة حاالت الفسا

سببا قويا لدفع املوظف ملمارسة الفساد  يةنواآلقد تكون احلاجة املادية امللحة : االحتياج المادي .3

اإلداري الذي قد يبدأ حمدودا وصغريا، لينتشر ويتأصل بعد ذلك، فاملوظف ذو الدخل احملدود 

باهظة الثمن ألفراد عائلته قد جيد نفسه يف موقف يدفعه  واملضطر لدفع تكاليف عملية جراحية

 .ألخذ رشوة أو ممارسة نوع آخر أو حالة أخرى من الفساد اإلداري

قد يسعى بعض األفراد احملبني للجاه والسلطة، بطرق متعددة، حىت : المنظومة القيمية للفرد .4

حلماية نفسه من القيام  الفرد ،ولو مل تكن هذه الطرق مشروعة، بينما تساعد قيم التواضع والرضا

 .مبمارسات فائدة يف وظيفته

ال ميكن أن ننكر دور الدين يف حتصني وذيب النفس وتقليل املفاسد، فالفرد : االلتزام الديني .5

إذا كان ملتزما دينيا بشكل صحيح وسليم وليس بالشعائر فقط، سيكون جمسدا هلذه القيم يف 

 .عمله وممارساته اإلدارية

تنضج الثقافة العامة والوعي العام ومتابعة احلراك الثقايف يف اتمع : فة العامة والوعي العامالثقا .6

 .قدرات الفرد اإلدراكية وتطور سلوكياته بشكل اجيايب كفرد صاحل يف اتمع والعكس صحيح

متثل هذه الصفة مدخال لفساد إداري حمتمل يف منظمات األعمال : األنانية وحب الذات .7

ة، حيث يطغي مبدأ تغليب املصلحة الفردية على املصلحة العامة، وبالتايل العامارات واإلد

 .االحندار إىل هاوية الفساد اإلداري إلشباع حاجات ورغبات بطرق غري مشروعة
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كثريا ما تكون هذه احلالة سببا يف ممارسات إدارية فاسدة، رغبة يف تقليد : المظهرية والتقليد .8

ة أو السلطة، حيث يرغب املوظف بإظهار سلطة ال ميلكها، أو يقوم أصحاب النفوذ والثرو 

بأعمال ليست من اختصاصه لكي يبدو أنه عنصر مهم يف اإلدارة وأنه بإمكانه اجناز املعامالت 

  .الصعبة

  ة والتنظيميةة والتنظيميةييالعوامل المؤّسسالعوامل المؤّسس: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
دارية الفاسدة يف املنظمات تعدد األسباب التنظيمية واملؤسسية اليت تقف وراء املمارسات اإل

احلكومية واخلاصة أن أغلب هذه األبعاد املؤسسية والتنظيمية تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف 

السلوك اإلداري أو التنظيمي، حبيث جتعل منه سلوكا منحرفا أو منضبطا ويف هذا املضمون، ميكن 

  :اإلشارة إىل أهم هذه العوامل كاآليت

  منظمات وضعف النظام الرقابيمنظمات وضعف النظام الرقابيخصوصيات الخصوصيات ال: : أوالً أوالً 
إن عدم وجود ثقافة تنظيمية قوية ومتماسكة وإجيابية تؤدي إىل التزام عايل والتحلي بأخالقيات 

إدارية عالية، قد يكون من أسباب ممارسات فاسدة، حيث أن غياب هذه الثقافة التنظيمية غالبا ما 

  .ةالعاميرافقه شيوع ثقافة الفساد يف املنظمة أو اإلدارة 

ة، مرتبطا بوجود تسيب إداري وبطالة العاموغالبا ما يكون كرب احلجم، خصوصا يف اإلدارات 

مقنعة وبريوقراطية عالية، وهي كلها تؤدي إىل ممارسات ال قانونية وسلوكيات فساد إداري ال ميكن 

  .السيطرة عليها بسهولة

عل يف املمارسات الفاسدة روتينا أما ضعف النظام الرقايب يعترب من العوامل املهمة جدا، حيث جي

ة مدعوة إلعادة النظر العامإن منظمات األعمال واإلدارات . سائدا مير دون مساءلة أو حساب

باستمرار بنظمها الرقابية وأساليب لقيم األداء لديها، فقط تطورت هذه النظم واألساليب كثريا وأصبح 

تساعد يف ضبط حاالت الفساد اإلداري والفاسدين، متاحا للمسؤولني الكثري من األدوات الفاعلة اليت 
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وهذه قد تكون سببا ملمارسات وسلوكيات إدارية فاسدة، ناجتة عن استغالل النفوذ هلؤالء املسئولني 

  .واالجتماع م، سواء كانت العالقة قرابة أو ارتباط مصاحل أو صداقة أو عالقة عشائرية أو غريها

  وطبيعة العمل المؤسسيوطبيعة العمل المؤسسي  العالقة بين المسؤولينالعالقة بين المسؤولين: : ثانياً ثانياً 
ة وشفافية العامكما أن درجة وضوح العمل وأهداف ومهام املؤسسات ومنظمات األعمال 

نشاطها، له أثر كبري يف تقليل حاالت الفساد اإلداري، أما املؤسسات اليت تقتضي طبيعة عملها الكثري 

شعبية واإلعالمية، فإن حاالت الفساد من السرية والسرعة أحيانا ولديها موارد كثرية وبعيدة عن الرقابة ال

  .اإلداري تكثر فيها وميكن إخفائها بسهولة كما يتوقع مرتكبوها

وينبغي أن تعري الدولة اهتمامها خاصا للمنظمات واملؤسسات املرتبطة بالوزارات السيادية 

ا منظمات مرنة بالذات مثل اجليش ومصاحل األمن واألجهزة األخرى للنظم الرقابية فيها، لكي جتعل منه

  .وشفافة ونزيهة

  الهياكل التنظيمية وهياكل السلطةالهياكل التنظيمية وهياكل السلطة: : ثالثاً ثالثاً 
إن عدم وضوح املهام والصالحيات والسلطات، وعدم تناسب اهليكل التنظيمي مع طبيعة العمل 

وعدم وجود وصف وظيفي واضح، يزيد من احتمال ممارسة الفساد اإلداري يف منظمات من هذا النوع 

ير بالذكر أن وجود أعداد كبرية من العاملني ال ميارسون أعماال فعلية يف املنظمة أو واجلد. أكثر من غريه

ة قد يكون سببا وراء تفنن هؤالء املوظفني يف طلبات وتعقيد يف سري املعامالت ومعاجلة العاماإلدارة 

  .امللفات لغرض االبتزاز والرشوة والوساطة وغريها من املمارسات امللحقة بالفساد اإلداري

كما أن عدم االستقرار الوظيفي، خاصة يف اإلدارة العليا، قد يشعر املوظف أن منصبه هو فرصة 

جيب أن يستغلها للفرتة احملددة اليت هو فيها جتعل منه أكثر ميال ملمارسة حاالت فساد إداري لغرض 

  .اهة والعدالةاإلثراء وبناء النفوذ وتوطيد العالقات مع اآلخرين على حساب مصلحة املنظمة والنز 
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  العوامل البيئيةالعوامل البيئية: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
وهي من أهم العوامل اليت تقف وراء حاالت الفساد اإلداري أو تساهم يف تعزيزها لسبب كثرا 

 ها وحصرها ووضع أولويات لصالحها،وتعقدها وتشابكها، ويصعب حىت على الدول املتقدمة فرز 

  .من الوصول أحيانا إىل السبب احلقيقي وراء الفسادحيث أا تتداخل مع بعضها البعض بطريقة متنع 

  :وميكن اإلشارة أن هذه العوامل مصنفة إىل بيئات فرعية كاآليت

  عوامل البيئة السياسيةعوامل البيئة السياسية: : أوالً أوالً 
ويعترب هذا البعد يف الدول النامية من أكثر األبعاد تسببا ودعما للفساد اإلداري، فهيمنة 

لف جماالت احلياة، هي السبب الكبري يف انتشار حاالت السياسة والسياسيني الفاسدين على خمت

  :وميكن تشخيص أهم عناصر هذه البيئة السياسية الفاسدة كاآليت 1الفساد الثقيل،

عدم االستقرار السياسي وما يتبع ذلك من دكتاتورية وانفراد بالسلطة، جتعل من مسؤويل احلزب  �

 .يف الدول الواحد من أكرب املمارسني حلاالت الفساد اإلداري

عدم وجود دستور أو وجود دستور مؤقت أو وجود دستور دائم لكن ال يتم احرتامه، حيث  �

تضيع احلقوق ودر الكرامات ونقل املساعدة ويضعف الوالء واالنتماء للدولة، فتزداد حاالت 

 .الفساد اإلداري ويتم تغليب وترجيع املصلحة الشخصية على املصلحة العامة

تمع، وهذا األمر واضح يف بعض الدول اليت يهيمن فيها العسكر على خمتلف أدجلة وعسكرة ا �

يفرضها بالقوة، وتكون مدعاة للمزيد من  ةأو هيمنة حزب ذو عقيدة إيديولوجينواحي احلياة، 

املمارسات اإلدارية الفاسدة، حيث خيشى الناس البطش والتعذيب والتنكيل، وبالتايل فإم 

الفاسدة اليت تتحول مبرور السنوات إىل سلوك عام، بل رمبا ال يلفت  يسكتون من املمارسات

 .االنتباه للمواطن العادي

                                                           

، 2000، حزيران 1، العدد 20، الة العربية لإلدارة، جملد "هجية للتشخيص والتحليل واملعاجلةرؤية من: الفساد اإلداري"الكبيسي عامر،   1
  .89ص 
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سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم وتوجيهها، إن هذه السيطرة تشل هذه الوسيلة الرقابية املهمة  �

 .اليت ميكن أن تفضح وتكافح حاالت الفساد اإلداري بأشكاله املتنوعة

� تمع املدين لكافة أشكاهلا واليت تعترب أداة رقابية فاعلة يف كثري من دول العامل ضعف منظمات ا

املتقدم، وحىت لو وجدت هذه املنظمات فإا ستكون ضعيفة، حيث يمن الروابط العائلية 

  1.والقبلية واجلهوية على األحزاب السياسية والنقابات

  عوامل البيئة االقتصاديةعوامل البيئة االقتصادية: : ثانياً ثانياً 
مدخال لسلوكات وممارسات حاالت فساد إداري بأشكال متنوعة، فالسياسات يعترب االقتصاد 

االقتصادية والنقدية املرجتلة للدولة، وكذا األزمات االقتصادية الناجتة عن احلروب والكوارث أو سوء 

التخطيط، قد تكون مدخال يشجع الفساد شىت أنواعه، وعمليا ميكن اإلشارة إىل بعض العوامل 

  :يت تشجع على الفساد اإلداري كاآليتاالقتصادية ال

إن انتشار البطالة يف جمتمع معني قد يساعد يف ازدهار الفساد اإلداري يف قطاع : البطالة .1

األعمال أو القطاع احلكومي، ففي بعض احلاالت قد تعاجل الدولة هذه الظاهرة بأساليب جزئية 

الة مقنعة واخنفاض يف األجور على ووقتية غري خمططة ومدروسة، تكون سببا يف تسيب إداري وبط

حساب تشغيل أعداد كبرية حلل مشكلة البطالة وهذه تؤدي إىل ممارسات ذات صلة بالفساد 

 .اإلداري

إن عدم قدرة العاملني يف خمتلف املنظمات : األجور وضعف المرتبات بشكل عام انخفاض .2

الفساد، فاملوظف لديه حاجات على تأمني متطلبات احلياة تدفعهم إىل السلوك املنحرف وممارسة 

أساسية يصعب أن تظل غري مشبعة مثل الغذاء واللباس واملسكن له ولعائلته، األمر الذي يدفعه 

إىل التفكري يف تأمني مورد آخر، وملا كان أغلب املوظفني ال جيدون مهنة أخرى، فرمبا يكون 

 .احلصول على هذا املورد من خالل الوظيفة العامة

                                                           

  .64، ص 2004، أكتوبر 309، العدد 27، جملة املستقبل العريب، الد "مفهوم احلكم الصاحل"كرمي حسن،   1
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بسبب التضخم يعترب ذلك سببا من أسباب اخنفاض القدرة الشرائية : لعملةتدهور قيمة ا .3

للموظفني، وبالتايل فإم يسعون إىل تأمني متطلبام احلياتية، عن طريق وسائل وأساليب غري 

 .مشروعة واستغالل مناصبهم ووظائفهم

ا مما يكون والتهافت على شراء الوظائف ودفع الرشاوى لتأمينه: محدودية فرص االستثمار .4

 .سببا يف شيوع احلاالت املختلفة للفساد يف اتمع

وتدّخل الدولة بشكل كبري، وذلك ينتج عنه شكل يف املبادرات الفردية : تعطيل آليات السوق .5

 .واخلاصة يف املسامهة يف بناء االقتصاد ومعاجلة اإلشغاالت االقتصادية

وبالتايل قد تكون سببا لفساد : المؤسساتعدم فعالية نظم الرقابة االقتصادية والمالية في  .6

  .إداري، بل التغطية املستمرة للفاسدين وتوفري احلماية هلم

  عوامل البيئة االجتماعيةعوامل البيئة االجتماعية: : ثالثاً ثالثاً 
إن األجهزة اإلدارية ال تعمل يف فراغ بل تتأثر بكافة العوامل االجتماعية احمليطة ا، فإذا ما  

مشوهة، فإا تتشكل بكل تأكيد مدخال واسعا كانت هذه العوامل االجتماعية غري ناضجة و 

  .ملمارسات إدارية فاسدة على خمتلف املستويات

ومن الضروري اإلشارة هنا إن العوامل االجتماعية قد ال يتم االنتباه هلا وألثرها مثل العوامل 

أا االقتصادية، وذلك يسبب وقوع اتمع حتت تأثري ظاهرة القبول االجتماعي هلذه العوامل وك

مسلمات يصعب رفضها أو تغريها، ومن أهم العوامل االجتماعية احملتمل تسببها يف فساد إداري ميكن 

  :ذكر ما يلي

القيم املشوهة السائدة يف اتمع، حيث التربير املزدوج واملشوه لكثري من املظاهر الفاسدة بدون  �

ألمثال واحلكايات اليت يتم وعي أو بوعي ناقص، إن أصل هذه القيم هو املوروث الشعيب من ا

تداوهلا كمسلمات بدون تفحص ومناقشة واعية ملضامينها وخطورة اعتمادها يف اختاذ قرارات 

 .هامة أحيانا
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يف هذه احلالة تتولد قناعة لدى األفراد بأن مجيع املسؤولني و  ،انتشار ثقافة الفساد يف اتمع �

مثال ميارسون الفساد اإلداري وإنه ميكن اجناز بعض املعامالت بدفع الرشاوى أو الوساطات 

وأنه ال بديل هلذه احلالة وال إصالح، فالفساد اإلداري هنا حتول إىل قاعدة عمل يومية يف 

وجتدر اإلشارة هنا إىل احلالة السياسية قد تكون سببا  ة ومنظمات األعمال،العاماإلدارات 

 .رئيسيا لشيوع ثقافة الفساد يف اتمع

فقدان احلراك السياسي ومجود التفكري والتحجر وعدم قبول التغري، إن الدول املتقدمة تتميز  �

يم باعتمادها قاعدة أن التغري هو سنة احلياة، لذلك جند هناك الكثري من املنتجات واملفاه

واالجنازات بشكل يومي جتعل الفرد متفتحا للتغريات متقبال هلا كحالة واقفة وتساهم يف تطويره 

وتطوير اتمع ككل، وهذا عكس الكثري من اتمعات النامية اليت يطغى عليها اجلمود وضيق 

 .األفق وحتجر العقول واألفكار

باألسفار واالطالع على أساليب  كما ال ننسى أن االنفراد واالنعزال وقلة حركة األفراد

حياة اتمعات األخرى، هي سبب من أسباب فقدان احلراك االجتماعي الذي يؤدي بدوره 

 .إىل التقوقع وانتشار أساليب وأمناط خمتلفة من الفساد اإلداري

طغيان وسيادة القدمي والتخوف من كل ما هو جديد، حيث احلنني والتشوق الدائم للماضي  �

ته وتفاصيله، األمر الذي جيعل الفرد متميزا بالسذاجة واخلوف وحمدودية التفكري، أن بكل جزئيا

هذا ال يعين التنكر للماضي، بل جيب استخالص العرب واالستفادة بكل القيم االجيابية هلذا 

 .املاضي حلياة مستقبلية أفضل

ميكن أن يكون سببا يف زيادة عدد السكان وقلة املوارد واستنزافها، وعدم جتديدها وتنميتها،  �

 .الدفع باجتاه الفساد اإلداري وانتشاره على خمتلف نواحي احلياة

التمسك بقيم قبلية والتعصب الطائفي والدين، وهذا يفقد املنظمات واتمع القدرة على  �
االستفادة من كافة الكفاءات بعض النظر عن انتماءاا الطائفية ومذاهبها الدينية يشكل 

يف غري العادل الذي يقوم على أسس غري صحيحة، كما يؤدي ذلك إىل الفساد مدخال للتوظ
  .   اإلداري بشكل وساطات وحمسوبيات  وغريها من املظاهر
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  عوامل البيئة القانونية والتشريعيةعوامل البيئة القانونية والتشريعية: : رابعاً رابعاً 
بل تؤثر البيئة التشريعية والقانونية سلبا وإجيابا يف انتشار حاالت الفساد اإلداري أو التقليل منها، 

ميكن أن تعترب هذه البيئة من أهم املداخل النتشار حاالت الفساد اإلداري إذا كانت تتميز بعدم 

ويف أغلب . النزاهة وعدم االستقاللية واخلضوع الكامل للسلطة السياسية أو السلطة التنفيذية يف الدولة

لف أجهزة القضاء وشل الدول النامية يشكل طغيان السلطة التنفيذية والسياسية سببا جوهريا يف خت

  1.وتعطيل ممارساته العادلة لفرض إقرار احلقوق ومتابعة الفساد واملتسببني فيه وتقدميهم للعدالة

ومتارس هذه  واضحاً،ويف الدول اليت يكون فيها فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

يها، ويف ظل نظام دميقراطي متفتح، السلطات واجباا وفق نصوص قانونية ودستورية واضحة ومتفق عل

فإن السلطة القضائية تكون سلطة مستقلة ال سلطان عليها ألحد إال بالنص القانوين، وبالتايل فإا 

متارس صالحياا الرقابية وفقا حملتوى الدستور ونصوصه بكل شفافية ووضوح، وبعيدا عن حاالت 

  .الغموض والشك

نتوقع فسادا إداريا سيزداد حبكم ضعف هذه السلطة  أما إذا كان األمر عكس ذلك فإننا

  .القضائية وعدم ممارستها لدورها كامال

  :وميكن تلخيص أهم مداخل الفساد اإلداري ضمن أبعاد البيئة القانونية والتشريعية كما يلي

قوانني وتشريعات تعسفية جائرة تثري احلرية واإلرباك وتدفع الناس لتجاوزها والتحايل عليها �

 .دم احرتامها وخرقها باستمرار وبطرق كثريةوع

التغري املستمر للقوانني ليس دف تعديلها خلدمة الناس واتمع وبشكل منهجي ومدروس �

وتشكل هذه . معنية وشخصيات سياسية كبريةكنه لغرض خدمة مصاحل فئات ناقدة ومنظم، ل

 .حد ذاا فسادا إداريا مفضوحايف القوانني 

                                                           

  ، 2000، مؤسسة األرشيف العريب، عمان، "حنو شفافية أردنية"، يف كتاب "21القضاء األردين وحتديات القرن "الكيالين فاروق،   1
  .81-79ص 
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ري القوانني والغموض يف نصوصها، حبيث تقبل التأويل وفقا لالعتبارات املراد الثنائية يف تفس�

 .مترير مواقف معنية أو تربير صفقات وحتصيل منافع خاصة من خالل نفاذها

فإنه يتحول إىل جهاز ضعف اجلهاز القضائي والقانوين وعدم وجود الكفاءات النزيهة، وبالتايل �

  .د اإلداري اآلخرطي على مظاهر الفسايغفاسد بذاته 

  عوامل البيئة الثقافيةعوامل البيئة الثقافية: : خامساً خامساً 
ميكن أن تكون البيئة الثقافية بعناصرها وأبعادها املتعددة دافعا للفساد اإلداري خصوصا يف 

الدول النامية، ويعتقد بعض الدارسني للفساد اإلداري أن البيئة الثقافية هي اليت تلعب الدور الرئيسي 

  1.يف منو وجتدر الفساد اإلداري

وكلما اتسمت البيئة الثقافية باإلغالق واخلوف من االنفتاح وامليل إىل اجلمود والتعصب 

والتحجر، فإن بذور الفساد اإلداري ستنمو فيها وتنتشر بسرعة، وتتعقد وسائل مكافحتها وعالجها، 

سع النطاق يف  وميكن أن نشري هنا إىل البعض من عوامل البيئة الثقافية اليت تكون سببا لفساد إداري وا

  .كافة مؤسسات الدولة ورمبا يشمل منظمات األعمال

  :التقاليد واألعراف السائدة .1

فالعديد منها ميثل مسلمات غري خاضعة للنقاش والتمحيص العلمي، وجند فيها تربيرا ملمارسات 

  .فساد إداري حمدودة يف البداية، لكنها تتفشى وتزداد سهولة يف اتمع ومؤسساته

هذه احلاالت، امليل والتحيز ألبناء العمومة واالنتصار لألقارب سواء كانوا على حق  ومن أمثلة

أو باطل، كذلك حب املظاهر والتقليد املتوارث وثقافة العيب يف ممارسة بعض األعمال والتلذذ مبمارسة 

  .السطوة والنفوذ على الضعفاء وغريها

 

                                                           

  .99، ص2004، أكتوبر، 309، العدد 27، جملة املستقبل العريب، جملد "الفساد كضاهرة عربية وآليات ضبطها"عبد اللطيف عادل،   1
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 :أو عكس ذلك دور الصحافة واإلعالم في بناء قيم ثقافية إيجابية .2

إن الصحافة واإلعالم هي مؤثر رئيسي يف ثقافة األفراد وحيام يف الدول املتقدمة لدرجة وجود 

مقياس لعدد الصحف لكل ألف مواطن، والذي يعكس مدى ثقافة الناس واهتمامهم بالشؤون العامة، 

اللية اإلعالم كذلك فإن طرح وجهات نظر متعددة وأفكار كثرية يف الدول املتقدمة بسبب استق

والصحافة، فإن هذا األمر يبين لدى الفرد ثقافة قبول الرأي اآلخر، وبالتايل التعايش السلمي والتعددية 

  .اليت تؤدى إىل السلم االجتماعي

أما يف الدول النامية حيث الصحافة ووسائل اإلعالم التابعة للنظم السياسية احلاكمة واإلعالم 

ثقافة مشوهة ميكن أن تساعد يف تنمية ونشر الفساد اإلداري وتفشيه يف   واملوجه والذي ينشر املؤدجل

 .كل جماالت احلياة املختلفة

 :دور المؤسسات التربوية والتعليمية .3

تلعب هذه املؤسسات دورا حيويا يف بناء األجيال، وبالتايل فإا ستساهم سلبا وإجيابا يف خلق 

أسس منهجية صحيحة خيلق الشعور باملسئولية واالستعداد  القائم على املستقلثقافة الفساد، فالتعليم 

لتنمية االلتزام الفردي واجلماعي بآليات وطرق العمل النزيهة واملنافسة الشريفة لغرض االرتقاء بأداء 

 .املؤسسات وبالتايل تطوير اتمع

 :دور المؤسسات الدينية .4

ة والعدالة والنزاهة، فإذا قام أعضاءه تعترب املؤسسات الدينية لدى نظر األفراد حالة من القدسي

سلوكات غري مقبولة من طرف اتمع، فإن ذلك يفتح السبل واآلفاق ملمارسات فاسدة يف إطار ب

كذلك فإن الفهم والتفسري اخلاطئ للنصوص الدينية وعدم احرتام آراء . التقليد أو القدرة على التربير

يت حيملوا، كل هذا ميكن أن يساهم يف تشويش الثقافة اآلخرين وأفكارهم إذا ما تعارضت مع تلك ال

املتساحمة، اليت ميكن أن تكون قاعدة لألداء اجليد واالبتعاد عن التحيز املقابل وارتكاب سلوكيات 

  .معنية
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  آثار الفساد اإلداريآثار الفساد اإلداري: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
منظمات األعمال  تتعدد آثار الفساد اإلداري وتزداد خطورة مع تفشي وانتشار هذه الظاهرة يف

واملؤسسات احلكومية، وإذا كانت املعاجلات تبدو ممكنة وسهلة وغري مكلفة يف بداية ظهور حاالت 

الفساد وحمدوديتها، فإا تصبح مكلفة جدا مع انتشار وتعميم حاالت الفساد اإلداري الكبري يف 

  .ة واخلاصةالعامخمتلف ااالت واملنظمات 

من أكرب العوائق أمام عملية التنمية والنمو االقتصادي، إذ يرهن كما يعد الفساد اإلداري 

االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي باإلضافة إىل نشاط القطاع اخلاص، كما يوجه املواطنني 

حنو الكسب السهل والسريع بدل القيام باألنشطة املنتجة، كما يتسبب الفساد اإلداري يف أصناف 

عناصر النفقات العامة،  هويشوّ تنقيص من جودة البىن التحتية واخلدمات العامة حوافز االستثمار و 

وانتهاك حقوق اإلنسان ويولد اإلحساس والشعور بعدم القناعة والرضا باملوارد املتاحة واالنقياد حنو 

  .الكسب اإلضايف املشروع وغري املشروع

  عالقة الفساد اإلداري بالتنميةعالقة الفساد اإلداري بالتنمية: : المطلب األولالمطلب األول
ظاهرة الفساد اإلداري للتفرق على مدى خطورة هذه الظاهرة اليت إذا ما ازدادت  اسةدر تقودنا 

فالفساد عامل معاكس للتنمية، حيث يؤدي إىل . يف الدول ألقت عواقبها الوحشية على تطورها

استنقاذ املوارد وإخالل يف البىن األساسية اليت تتطلبها عملية التنمية، باإلضافة إىل جعل الدول حتت 

وطأة املديونية الكبرية، مما يزيد هوة الفقر ويشكك مببدأ العدالة االجتماعية، فهو ينتهك القانون وحيول 

  .دون حتقيقهما مما يهدد سيادة الدولة ويعطل االرتقاء والتطور للمجتمعات واألمم

دة لقد استحوذ مفهوم التنمية على اهتمام االقتصاديني املعاصرين وأثار جدهلم، لذلك جند ع
وقد ساهم يف تبلور املناخ املتفائل الذي عاشته اتمعات ما بعد . مفاهيم حتاول حتديد مفهوم التنمية

  1:احلرب العاملية الثانية عدة عناصر نذكر منها

                                                           

، 1991، دار الكتب، املوصل، "وسياسات -ئمباد -نظريات -التنمية االقتصادية"حيىي غين النجار، آمال عبد األمري شالش،   1
  .291.ص
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 .الرخاء السيئ يف األقطار الصناعية واملتقدمة �

 .حصول معظم الدول النامية على استقالهلا �

�  تمعات غري صناعية يف ظل االشرتاكيةاالنتقال السريع الذي حتقق. 

 .رواج أفكار نظرية متفائلة حول إمكانيات التطور وما ترتب عليها من سياسات �

شيوع فكرة التنمية على الصعيد الدويل ملا للتعاون الدويل من أمهية يف استمرار منو الدول  �

ن ذلك التعاون من جهة املتقدمة من جهة، واستحالة حتقيق التنمية يف الدول النامية، مبعزل ع

  .أخرى

لقد مت التعارف على التنمية مبراحلها األوىل بأن الزيادة السريعة واملثمرة يف مستوى الدخل الفردي 

وجاءت هذه النظرة االقتصادية ملفهوم التنمية لتربز أن العامل الوحيد لتحقيقها هو النمو  1عرب الزمن،

اعت حتقيق التقدم يف جمال إشباع احلاجات األساسية دون االقتصادي، إال أن نشوء مناذج للدول استط

حتقيق منو يف الدخل من خالل سياسات التوزيع العادل له وختفيف وطأة الفقر وحتسني مستوى 

املعيشة، جعل التنمية تفهم على أا إلغاء الفقر وتضيق الفجوة بني الفقراء، وتوسيع فرص العمل 

ب العامل املهم وهو النمو االقتصادي، وذلك يف خالل التغيري يف وإشباع احلاجات األساسية إىل جان

هيكل توزيع الدخل وتغيري يف هيكل اإلنتاج ونوعية السلع واخلدمات اليت حيصل عليها الفرد يف 

، وإمنا متتد لتشمل التغيري النوعي واهليكلي، )النمو(املتوسط، فهي ال تركز فقط على التغيري الكمي 

زيادة اختيارات األفراد من متطلبات معيشتهم، فهي فلسفة عمل وأسلوب تفكري ويتم من خالهلا 

تتصف بقدر كبري يف الشمول واإلحاطة مبجريات األمور حمليا ودوليا، مستندة على عنصري الكفاءة 

والتأهيل والقدرة على توظيف اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة بأفضل أسلوب لتوجيهها حنو خدمة 

  2 .معات

                                                           

  .11ص  2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "اجتاهات حديثة يف التنمية"عبد القادر حممد عبد القادر عطية،   1
  ، 1999، ، منشورات ذات السالسل، الكوكب1، الطبعة "اإلدارة احلكومية والتنمية"سعد عواد الظفريي، يعقوب السيد الرفاعي،   2

  .257ص 
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  مميزات التنمية وعناصرهامميزات التنمية وعناصرها: : أوالً أوالً 
  :ميكن إمجال هذه املميزات يف العناصر اآلتية

الشمولية تغري شامل ينطوي على كافة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  �

 .واألخالقية

حدوث زيادة مثمرة يف متوسط الدخل احلقيقي لفرتة طويلة من الزمن يوحي بأن التنمية  �

 .ملية طويلة األجلع

 .أحداث حتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية أي التخفيف من ظاهرة الفقر �

 .حتسني يف نوعية السلع واخلدمات املقدمة لألفراد �

 .تغري هيكل اإلنتاج مبا يضمن توسيع الطاقة اإلنتاجية بطريقة تراكمية �

  .تواصل أو استمرارية التنمية �

اجلديدة وتفسري التنمية أصبحت ختتلف عما كان معروفا يف املراحل وينتج عن ذلك أن الرؤية 

األوىل لنشوئها، حيث تغري مصطلح التنمية كثريا لتحرر من مدلوله احملدودة ليصل إىل مستوى متقدم 

  .من الداللة، ليشري إىل توسيع خيارات الناس من خالل اكتسام القدرات، وغريها من الدالالت

قدة واملتكاملة مل تتوقف عن اجلوانب االقتصادية، بل تعدت ذلك لتشمل كأنه وهذه العملية املع

جوانب احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية، مما جعلها حباجة إىل مدخالت متعددة تتناسب 

وحجمها املطلوب، وتطلب حشدا واسعا لكل اإلمكانيات، باإلضافة إىل التخطيط واإلدارة  اجليدة 

  1.يل واحلكم الصاحلوالتدبري العا

  :ميكن اإلشارة إىل عناصر التنمية كما يأيت

  
                                                           

، 2، جملة الغري، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، السنة "احلكم الصاحل يف ظل حاجات التنمية البشرية يف العراق"نعيمة العبادي،   1
  .52، ص 2006، 5، العدد 1جملد 
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  :رأس المال .1

هو أحد عناصر العملية اإلنتاجية، إذ ترتبط مستويات اإلنتاج بالنمط اإلنتاجي املستخدم يف 

العملية اإلنتاجية مستويات رأس املال املستخدم فيها، ويتخذ شكل السلع الدائمة اليت تستخدم إلنتاج 

ستهالكية أو رأمسالية إنتاجية وبذلك تصبح السلع الرأمسالية حصيلة لعملية تكوين رأس املال سلع ا

  .طويل األجل واليت حتتاج موارد لألنفاق عليها

ومن مث معدالت (وتكون معدالت تكوين رأس املال يف االقتصادات املتصفة بالكفاءة مرتفعة 

بتخفيض إنتاج السلع االستهالكية يف احلاضر، بينما مشروطة ) النمو االقتصادي املمكنة يف املستقبل

  .تتصف االقتصادات النامية بندرة هذا العنصر

إن من أهم العوامل اليت أدت إىل تسارع معدالت تراكم رأس املال يف القرنني املاضيني، مها 

يع ب عملية جتماملنجزات العلمية يف اكتشاف استخدام املوارد الطبقية وتطور تقنية اإلنتاج، فيما تتطل

  :حدمها على اآلخرأرأس املال ثالثة أنشطة يعتمد 

ازدياد حجم االدخارات احلقيقية حبيث تصبح املوارد اليت كانت ستستعمل ألغراض استهالكية  )1

طليقة لالستعمال يف أغراض أخرى، ويتوقف امليل العام لالدخار بشكل عام يف أي جمتمع 

 .ل ومدى توفر املؤسسات املرتبطة باالدخارعلى مستوى الدخل القومي وتوزيع الدخ

 .وجود جهاز للتمويل والقرض حبيث يستطيع املستثمرون احلصول على املوارد )2

 .القيام باالستثمار من خالل استعمال املوارد يف إنتاج السلع الرأمسالية )3
  

  :السكان والعمل .2

ات اإلنتاجية، والعمل إن التنمية االقتصادية دف بشكل عام أحداث تغريات يف جممل القطاع

على تنميتها كحاجة أساسية ترغب ا حكومات الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، وتعترب املوارد 

البشرية هي أحد العوامل األساسية يف العملية اإلنتاجية، فكما يؤكد الفكر التنموي احلديث على أن 
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ا يتجلى يف كيفية إدماج البشر يف التنمية كأداة البشر هم صانعو التنمية وهدفها، فإن اهلدف النهائي هل

  1.وهدف يف آن واحد

ومكونات وكثافة السكان  حجموعليه، فإن حمددات التنمية االقتصادية اليت تتأثر بالتغريات يف 

  :تتضمن اآليت

 .نسبة املوجودات اإلنتاجية  املوفرة لكل فرد عامل  .أ 

 .نسبة العاملني فعال إىل جمموع القوى العاملة  .ب 

 .التوزيع املهين واجلغرايف للعاملني  .ج 

 .مهارة وكفاءة القوى العاملة  .د 

حجم الدخل والتوزيع اجلغرايف للدخل ملا يعكسه ذلك من حجم السوق، مث منط االستهالك   .ه 

 .الذي يعكس قيم اتمع وعاداته

م أساس لذا، فإن املوارد البشرية هي عامل رئسي يف عملية التنمية، فيما يعترب التكوين والتعلي

تنمية هذه املوارد، فهما يساعدان أفراد اتمع على تنمية وتطوير معارفهم ومهارم، مما ينعكس إجيابا 

على منو وازدهار الدولة، فالعنصر البشري يؤثر يف كافة اجلوانب احلياتية ويعترب أساسا لكافة األنشطة 

  2.االقتصادية واالجتماعية واإلنتاجية

ية االقتصادية برتاكم رأس املال، فإن التنمية البشرية ترتبط أيضا برتاكم رأس ومثلما ارتبطت التنم

املال البشري، ولكن املعرف تتصف بدائمية التنامي من خالل البحث والتطوير املرتبط أساسا بالتعليم 

مو والتعلم الذي أكر عليه العديد من االقتصاديني واعتربوه أحد العوامل املباشرة يف اإلنتاج والن

االقتصادي، باإلضافة إىل تأثريه يف حياة اإلنسان مبنحه الثقافة واملعرفة والوسيلة اليت يعيد من خالهلا 

تشكيل سلوكه وتصرفاته املادية واألدبية، ومتنحه الفرصة إلعادة النظر يف مسلكه يف العمل وتصرفاته يف 

 .ن اكتساب املعرفةالوظيفة وعالقاته العامة لذا، فلن تكون هناك تنمية بشرية بدو 
                                                           

، 2كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، السنة النوع االجتماعي والتنمية البشرية يف العراق، جملة العريب،   حنان عبد خلضر هاشم،  1
  .67، ص 2006، 5، العدد 2الد

  .257يوسف الرفاعي، مرجع سابق، ص  -يعقوب السيد  - سعد عواد الظفريي   2
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  :ر التكنولوجيالتطو  .3

، وساهم هذا التطور يف )19(اعتمد التقدم التكنولوجي على تطور العلوم التطبيقية منذ القرن 

تطوير تلك العلوم اليت هيأت للصناعة آفاقا غري حمدودة جعلت منها القطاع األول يف العملية التنموية 

هي مفتاح التنمية وشرط أساسي هلا، فهناك ارتباط  لدى الدول الصناعية، وأصبحت التكنولوجيا

معتمد بني العلم والتكنولوجيا والتنمية تتجاوز حدود ارتباط النمو االقتصادي باستخدام التقدم التقين 

على أمناط اإلنتاج واالستهالك والتشغيل ومستوى املهارات وطبيعة وحاجات  إىل تأثريهايف اإلنتاج 

  .القيم والتطلعات اتمع، وأمناط السلوك

  :الموارد الطبيعية .4

إنتاج الغذاء الضروري للسكان  مباشرة لعملية التنمية تتمثل يف ترتبط املوارد الطبيعية بعناصر

ل التجاري هو القطاع الرئيسي واملواد األولية للصناعة والتصدير، وتوفري طرق املواصالت، إذ أن النق

  .عملية التنميةعليه يف ول عامل

  :القيممنظومة  .5

تتفاعل عوامل اإلنتاج جبانبيها الكمي والنوعي يف حتديد مستوى النمو االقتصادي ضمن حميط 

من النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية اليت متارس تأثرياا املباشرة وغري املباشرة على 

لى مجلة من التغريات يف اهلياكل العوامل االقتصادية احملددة للتنمية، والبد أن تشمل عملية التنمية ع

  :االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، كالتايل

 .حتقيق االستقالل السياسي واالقتصادي  .أ 

تأسيس تنظيم سياسي فعال ميثل مصاحل الشعب احلقيقية لضمان املشاركة اجلماهريية الفعالة يف   .ب 

 . االقتصادي واالجتماعيريعملية التغي

 .بثقتهاوالكفاءات السياسية القادرة على قيادة اجلماهري والتمتع توفر القيادات   .ج 

تطوير القوانني والتشريعات والتنظيمات واجلهاز املؤسسي القائم يف اجتاه خدمة العملية   .د 

 .التنموية
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وعليه، تعترب هذه املستلزمات ضرورية لتحقيق التنمية، فكثريا ما جند دوال تتمتع بوفرة يف األموال 

مل تذق طعم التنمية، ومرجع ذلك إىل طبقية اهلياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية إال أا 

السائدة فيها، وما تستمر به من توزيع للنفوذ االقتصادي واالجتماعي والسياسي، حبيث حتدد توزيعا 

ة يف يد معنيا للسلطة يؤدي إىل جعل سلطة اختاذ القرارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية منحصر 

فئة اجتماعية معنية دون الفئات األخرى، مما يسبب ضعف التخطيط وانعدام التوزيع العادل وعدم 

االكرتاث بتخفيف حدة الفقر، مما يؤدي إىل دوام حالة التخلف، وفقدان التنمية الناجم عن حتقيق 

  .انتشار حالة الفسادتلك الفئات أكرب قدر ممكن من الثروة والتصرف ا بدون تفويض، مما يؤدي إىل 

  تأثيرات الفساد اإلداري على التنميةتأثيرات الفساد اإلداري على التنمية: : ثانياً ثانياً 
على الرغم من  1يؤثر الفساد اإلداري تأثريا كبريا يف التنمية بكل أبعادها، إذ يعد اكرب معوق هلا،

التربيرات اليت يتبناها املستثمرون يف الدول النامية والقائمة على حجة أن الفساد وسيلة للحصول على 

على ) من وجهة نظرهم(فع اليت ال يتمكن املرء من الوصول إليها بالطرق القانونية، فهو يعمل املنا

ختصيص املوارد ورفع قيمة األرباح وتفادي القوانني وتسهيل اخلدمات واإلجراءات اإلدارية وربح تكلفة 

  .الوقت من خالل تذليل القوانني والقيود املوضوعة

  :التأثريات السلبية للفساد اليت ميكن توضيح أمهها كما يليكما بينت الدراسات األكادميية 

  :التأثيرات االقتصادية .1

  :ويتم من خالل القنوات اآلتية: التأثير في النمو االقتصادي  -أ 

حيث تشري العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية إىل أن : تخفيض معدل االستثمار �

لنمو االقتصادي من خالل خفضه ملعدالت الفساد اإلداري واملايل له تأثريات سلبية على ا

االستثمار األجنيب، إذ أن املستثمر يتجنب البيئة اليت يشيع فيها الفساد ألنه يضطر على 

                                                           

1  C. Gray and D. Kaufmann, Corruption and Économic, Development Finance and 
Development, March 1998, p 8. 
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سبيل املثال إىل دفع رشاوى، اليت تعترب لدى املستثمرين ضرائب تؤدي إىل رفع تكاليف اجناز 

ة، ومن مث ختفيض الطلب الكلي الذي األعمال، مما يدفعهم إىل تقليل االستثمار يف هذه البيئ

 .يعمل بدوره على ختفيض معدل النمو االقتصادي

، أسوة مبضاعف االستثمار )مضاعف الفساد(وختضع تأثريات الفساد إىل ما يدعى بـ 

إذ يعتمد نفس اآللية اليت خيضع هلا مضاعف االستثمار، وتشري  1،كنيزالذي أتى به 

دولة إىل اخنفاض معدل انتشار الفساد  69دويل اليت غطت الدراسات وأمهها دراسة البنك ال

يف الدول املتطورة اقتصاديا، مقارنة بالدول النامية، واعتربت الفساد العائق األول يف كل من 

إفريقيا وأمريكا الالتينية، والعائق الثاين يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وجاء يف املرتبة 

، بينما جاء يف املرتبة اخلامسة كعائق )سابقا( ل االحتاد السوفييتالثالثة يف دول شرق آسيا ودو 

 .لالستثمار يف الدول الصناعية

حيث تشري الدراسات النظرية والتطبيقية إىل أن مشاريع : نفاق الحكومية اإلنيتشوه ب �

االستثمار يف القطاع العام يئ الفرص التنمية للمسؤول احلكومي يف احلصول على الرشوة 

مة لذا فإن احلكومات اليت تغلغل فيها الفساد تكون أكثر ميال إىل توجيه نفقاا حنو الضخ

املشروعات اليت يسهل جين الرشوة فيها وإخفائها وذلك لصعوبة حتديد سعرها يف السوق أو 

واإلنفاق  البنية التحتيةألن إنتاجها أو شراءها يتم من قبل مؤسسات حمدودة كمشاريع 

 2.العسكري وغريها

لني رى على مستوى كبار املسؤو شاملستكه الفساد اإلداري واملايل إن التأثري الذي يرت 

ة، إذ أن كبار املسؤولني العاميتعدى جمال خسائر االستثمار العام وضياع الدخل يف امليزانية 

قد خيتارون مشاريع ويعقدون صفقات تفتقر إىل املنطقية واجلدوى االقتصادية، حيث يفضل 

فاسدون مشاريع االستثمارات الرأمسالية احلكومية أكثر من أي نوع آخر من احلكام ال
                                                           

  .6، ص 1999، مايو 243، جملة املستقبل العريب، بريوت، العدد "الفساد وتداعياته يف الوطن العريب"مود عبد الفضيل، حم  1
، حبوث اقتصادية عربية، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، العدد "التحليل االقتصادي للفساد وأثره على النمو"ماجد عبد اهللا املنيف،   2

  .52، ص 1998، 12
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نفاق األموال على األعمال ، حيث يقل إالنفقات احلكومية وخاصة يف الدول األكثر فسادا

ا يدعمون ة اليت متتلكها هذه الدول، وهم غالبا مصيانة، لذا تنخفض نوعية البىن التحتيوال

 .لة يف دفع عملية االقتصاد حنو التطويريئاملشاريع ذات القيمة الض

يعمل الفساد على تقليل اإليرادات العامة وزيادة النفقات : م وعجز الميزانية العامةقتفا �

ضريبية غري العامة من خالل التهرب الضرييب غري املشروع أو احلصول على إعفاءات 

يؤثر سلبا على امليزانية  بناء وتشغيل املشروعات العامة، مما مشروعة، كما يزيد من تكلفة

العامة للدولة حيث تقل اإليرادات الضريبية نتيجة للتهرب، فتضعف بذلك قدرة احلكومة 

الضريبة كأداة لتوجيه النشاط  على متويل االستثمارات الالزمة للتنمية، كما يضعف من فاعلية

 .االستهالك وحماربة التضخم وغريها مجاحاالقتصادي وكبح 

يع احلكومة ممارسة السياسة املالية السليمة وتزداد حدة العجز يف امليزانية وهكذا ال تستط

إن مل األمر الذي يعيق النمو االقتصادي وجيعل التنمية تتباطأ  ،وعدم االستقرار االقتصادي

من رافعي الضرائب أكدوا  %94بعض الدراسات يف تايوان أن  وتشري. يتسبب يف انتكاسها

ن قطاع أل التساهل معهم يف التحصيل، كما جأفي احلكومة من يدفعون رشوة ملوظ أم

شروعات بناء، مبمنها تتعلق  %63 ،ألف حالة رشوة 70التشييد الصيين سجل أكثر من 

منها ال تطابق املواصفات املتوقعة، كما تقدر األموال املهربة من الصني سنويا نتيجة  20%

 1.إىل مليار دوالر 20تفشي الفساد بنحو 

يعمل الفساد على تقليل نوعية املرافق العامة : كفاءة المرافق العامة ونوعيتهاضعف   �

قل كفاءة وأكثر قدرة أنح الصفقات بصورة فاسدة ملؤسسات وكفاءا، وذلك حينما يتم م

على منح الرشاوى مما يقلل من نوعية وكفاءة اخلدمات العامة ويؤدي إىل عدم حتفيز 

 .املؤسسات

                                                           

  .264، ص 2002، 2، العدد 30، جملة العلوم االجتماعية، جملد "الفساد اإلداري واملايل"يوسف خليفة اليوسف،   1
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ذلك عن طريق ختفيض قدرة الدولة  حيدث: التخصيص في الموارد تشويه األسواق وسوء �

احلكومة سيطرا الرقابية على  يفقدعلى فرض الرقابة والتفتيش لتصحيح فشل السوق مما 

، مما يشوه الوظيفة األساسية للدولة ....البنوك والتجارة الداخلية واملستشفيات والنقل وغريها

يف القطاع العام  يةقرت ق امللكية، كما أن إجراء التوظيف واليف تنفيذ العقود وضمان محاية حقو 

سوق  ويشوهيصبح خاضعا للمحسوبية، الشيء الذي يسبب إحباط املوارد البشرية املؤهلة 

 .العمل
  

ينتج عن الفساد إثراء القلة على حساب الكثرة مما يساعد : زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل -ب 

لة خاضعة للبيع والشراء، مسأوالفقراء، وتصبح اخلدمات العامة يق الفجوة بني األغنياء على تعم

 .مما يؤدي إىل خلق حالة من التمييز والطبقية وعدم العدالة داخل اتمع

كما أن الفساد يكمن يف جذور مجيع املشكالت ذات األمهية تقريبا، وحيول دون حلها على 

، حيث يرتك الكثري من ماليني البشر أسرى األقل وحيدث آثاره املدمرة يف مناطق العامل الفقرية

  1.البؤس والفقر واملرض والصراعات وأشكال االستغالل الوحشية
 

 :التأثيرات االجتماعية .2

ومنها  ،يضرب الفساد مفاصل مهمة يف اجلهاز احلكومي :انهيار أخالقيات الوظيفة العامة -أ 

غلب أاصر بعيدة عن الكفاءة يف سدة بعناملناصب اإلدارية العليا اليت تشغل طبقا لآللية الفا

كما أن احملسوبية واحملاباة  2،الدولة أمام اتمع وثقة الناس ا هيبة إضعافاألحيان مما يؤدي إىل 

مما يؤدي إىل هجرة الكفاءات من األحضان احمللية إىل رحاب  ،تقلل من فرص العدالة واملساواة

 .عاملية حبثا عن فرص أكثر عدالة ومساواة

                                                           

  .17، ص 2005حممد حديد قرمش، دمشق، : ، ترمجة"مشكالت الفساد والفساد العاملي"بيرت آيغن،   1
2 Better Governance for development in the. 
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تتأثر أخالق اتمع مبمارسات وسلوكات دخيلة مثل الرشوة  :القيم الدخيلةسيادة  -ب 

حد مقومات تنمية اتمعات وظهور أنه أوالسمسرة، وأصبحت النظرة للفساد على  والعمولة

 1.تسمى الفساد املنتج ةمفرد

 فكرعملية االنتقال من  ريعستيساهم الفساد يف  :إضعاف أخالقيات العمل في المجتمع -ج 

راء، وخاصة السريع ثعن النجاح الفردي، فتصبح قيم ال ة إىل قيم األفراد الباحثنيسكماعة املتمااجل

 عسر اتمع، كما  يف ن أخالقيات العملوغري املشروع هلا األولوية يف سلم القيم، مما يضعف م

 ).املنزيل- احلريف-الزراعي( ممارسات الفساد تدمري العمل التقليدي املنتج
 

 :السياسية التأثيرات .3

عندما يشيع الفساد يف الدول املرتبطة مبعاهدات أو قروض خارجية،  :عدم االستقرار السياسي -أ 

قدان الدولة لسيادا منها ف وخيمة،فهي تكون ملزمة بشروط إذا ما أخلت ا يرتتب عليها نتائج 

فسدون فامل، سيادة تلك الدولةلتلك املؤسسات أو الدول املقرضة  م وتدخلكمن خالل حت

صلة إىل التنمية والتطور أو قد توجه إىل حسابات خاصة هون القروض إىل مشاريع ال متت بوجي

 .ألعضاء النخب السياسية

من القروض للتسليح فقط، مما يؤدي  %25النامية توجه  وتشري اإلحصاءات إىل أن الدول

ضة شروطها على الدول ملقر ايل إمالء املؤسسات والدول اوبالت ،املقرضة لألموالإىل خسارة كبرية 

ة باإلصالحات ناديوقد أدى ذلك إىل تعايل األصوات امل ،سرب هلذه األموالتضة حتسبا ألي رت املق

صالحات على كاهل املواطن إىل تقليل دور الدولة وإسقاط ثقل هذه اإل اهليكلية اليت دف

 .ايل زعزعة االستقراراجات اجتماعية وبالتجأدى يف كثري من األحيان إىل احت ، مماالفقري

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باإلسكندرية، "ل واآلثار يف النمو االقتصادي والتنميةالعوام"جورج العبد،   1
  .223، ص 2004، 1بريوت، ط
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يؤدي الفساد إىل افتقار العقالنية للمسؤولني احلكوميني الفاسدين  :مدى عقالنية صنع القرار -ب 

وب، وهذا ناجم عن شعاليت تؤثر على مصري األوطان واليف اختاذهم للقرارات السياسية املهمة و 

اختاذ القرارات السياسية  مما يؤدي إىل ،السلطة لدى قمة جهاز الدولة وغياب حكم القانون تركز

استفادة من أجهزة ومراكز البحث اليت ميكن  أواخلطرية من جانب رئيس الدولة من دون مشاورة 

وعن بدائل صنع القرار  ،أن تقدم املعلومات املفصلة عن الواقع الذي يواجه الدولة يف جمال حمدد

لف الدولة والشعب يف بعض كل منها والنتائج املرتبة على أي منها، مما قد يك  ةوعن تكلف

أو دفع تعويضات مادية يكون الشعب هو بأمس  سيئةه يألحيان عقوبات دولية أو مسعة دولا

 .احلاجة إليها

يضعف الفساد احلكومة داخليا وخارجيا من خالل  :إضعاف الحكومة في الداخل والخارج -ج 

وافت ءات الشرفاء انكشافها، فعلى الصعيد الداخلي يؤدي الفساد إىل عزوف أصحاب الكفا

ن قادهم ذلك إىل التنازل والتفريط مبصاحل الوطن إجل حتقيق املنافع و أاملفسدين على املناصب من 

فتح الباب أمام مترير الشركات الدولية لعقود غري متوازنة  ثال على ذلكوامل 1،جتاه العامل اخلارجي

 .ء احلكومي وتراجع اإلنتاجيةمما ينعكس على مستوى األدا ،مع كبار املسؤولني يف الدولة

  2.والشفافية وضعف الرقابة الشعبيةأما من الناحية السياسية، فهذا يؤدي إىل انكماش املشاركة 

ومن نتائج الفساد اإلداري واملايل اليت أثبتتها الدراسات ذات العالقة بني الفساد والتنمية، 

  :يلي فيمكن ذكر ما

 .االستثمارات املباشرة فقدتقليص معدالت التنمية واحلد من ت�

 .انكماش موارد احلكومة وإساءة استخدامها�

 .هايعتيع املوارد العامة احملدودة بطبإساءة ختصيص توز �

                                                           

  .26، ص 2006، احتاد الكتاب العرب، دمشق، "التنمية -اإلصالح  -الفساد  -دور االقتصاد السياسي "منري اهلمش،   1
، الد 2، جملة الغري، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، السنة "احلكم الصاحل والتنمية واجتاهات التغيري"الغاليب،  عبد احلسيين جليل  2

  .33، ص 2006، 5، العدد 1
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تفشي القيم السلبية وعدم احرتام القواعد القانونية وااللتفاف على القواعد والنظم والتعليمات �

 .املقننة أو املكتوبة بصفة عامة وختريب العمل املؤسسي

غسيل األموال و وسيع دائرة اقتصاد الظل، إذ تقدر قيمة األنشطة الناجتة عن التهرب الضرييب ت�

) 2000- 1998(والرشاوى وتسليم العموالت وغريها يف كال القطاعني العام واخلاص، للفرتة 

من نواجتها  %15 تريليون دوالر، وبنسبة 3، واملتقدمة حبوايل %44-35للدول النامية حبوايل 

 .يةاحملل

 ظل في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض االقتصادات المتقدمةمساهمة اقتصاد ال :)2-2(جدول 
  - ) 1998/2000(الفترة  -

  الدولة
نسبة اقتصاد الظل في الناتج المحلي اإلجمالي 

  لبعض االقتصادات المتقدمة
  %45  بولندا
  %24  إيطاليا
 %23  إسبانيا
  %18  السويد
  %15  فرنسا
  %15  أملانيا

  %12  بريطانيا
  %9  أمريكا
  %9  اليابان
  %6  سويسرا

  ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية، "- وجهة نظر-ظاهرة الفساد االقتصادي "عبد الكريم كامل أبو هات، : المصدر
  .3، ص 2006، 1، العدد 08مجلد 
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  فساد اإلداريفساد اإلداريالالتكاليف تكاليف : : ثالثاً ثالثاً 
  :ن ذكرها كالتايليؤثر الفساد اإلداري مبجموعة من التكاليف، ميك

الفساد عقد غري قانوين ومن مث فإن التكلفة الناجتة عن إجراء الرتتيبات الالزمة له تتميز  )1

بالضخامة، كما أا تكاليف حقيقية، فكبار املديرين يف الدول اليت ينتشر فيها الفساد يقضون 

هو جزء من من وقت العمل يف التفاوض عن الفساد وتنفيذ عقوده، وهذا الوقت  %20 حنو

عملية الفساد وهو ميثل أيضا تكاليف عملية الفرصة الضائعة، فهو هدر للعمالة ذات املهارات 

 1.املرتفعة اليت كان من املمكن توجيهها لفرص اقتصادية أفضل للمجتمع

، نتيجة العموالت اليت ترتاوح يف )املباين واملعدات(يرفع الفساد من تكاليف التكوين الرأمسايل  )2

 2.أو أكثر فوق التكلفة األصلية %50و 20النامية ما بني الدول 

يرفع الفساد من تكاليف التكوين الرأمسايل والسلع واخلدمات النهائية، فهو يساهم من جهة يف  )3

رفع قيم الكلف النهائية هلا ومن جهة أخرى تكون على حساب الكم والنوع والصالحية، 

 3.%10ساد يرفع تكلفة اخلدمات إىل وحسب دراسة حديثة للبنك الدويل وجد أن الف

الشرط (خيفض الفساد من الكفاءة االقتصادية والرفاهية من خالل انتهاكه لسيادة القانون  )4

وبالتايل لن تكون هناك محاية حلقوق امللكية اخلاصة وتنفيذ العقود، ) األساسي القتصاد السوق

حوافز للتبادل ممّا يؤدي إىل قيام   مما يضعف من املبادالت بني املنشآت االقتصادية لعدم وجود

كل منشأة بإنتاج معظم احتياجاا دون شرائها من الّسوق، أي لن يكون هناك تقسيم للعمل 

ولن تكون هناك شروط مسبقة للتخصص الذي هو أحد املصادر اجلوهرية لزيادة الكفاءة 

 4.االقتصادية االقتصادية، وبالتايل خفضها بطريقة غري مباشرة ومن مث خفض الرفاهية

                                                           

  .29، ص 2004، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، واشنطن، "األسباب والنتائج...آراء يف الفساد"بوريس، بيجوفيتش،   1
  .9، ص 2001لعلمي، جامعة بغداد، بغداد، ، وزارة التعليم العايل والبحث ا"الفساد اإلداري يف العراق" م حممد الذهيب،جاس  2

3 George, Moody stwart, "the costs of grand corruption",centre for international private 
enterpire, D; C, 2003, p 51. 

  .30، ص بوريس، بيجوفيتش، مصدر سابق  4
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وأّن الوجز  يدخل يقلل الفساد من القدرة التنافسية للدول واحملافظة عليها، فللفساد تكلفة،  )5

يف أفريل ) IMD international(هذه التكلفة، ويؤكد التقرير الذي نشرته منظمة ضمن 

هذه  )2-2(، ويوضح اجلدول العالقة الوطيدة بني الفساد والقدرة التنافسية لالقتصاد 2001

يبني بوضوح أّن أكرب مخس دول العامل من حيث القدرة التنافسية هي أيضا أقل النقطة، إذ 

 .الدول فسادا

  20011ترتيب القدرة التنافسية لعشر دول في العالم لعام ): 3- 2(جدول 

  الدولة
  ترتيب الفساد

  2000لعام 
  ترتيب الفساد

  2001لعام 
  القدرة التنافسية،

  2001الترتيب عام 

  1  16  14  واليات المتحدة األمريكيةال

  2  4  6  سنغافورة

  3  1  1  فنلندا

  4  9  11  لوكسمبورج

  5  8  9  هولندا

  42  38  34  جنوب إقريقيا

  43  57  52  األرجنتين

  44  54  50  تركيا

  45  79  82  روسيا

  48  50  60  كولومبيا

Source: Mark,T .M.C lord "the role of business  association, civil society and media addressing 
corruption", Centre for International Private enterprise, Washington, C.D, 2003,p 7. 

                                                           

1 Mark,T .M.C lord "the role of business  association, civil society and media addressing 
corruption", Centre for International Private enterprise, Washington, C.D, 2003,p 7. 
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 1.القضاء على هيبة وسيادة القانون الذي يؤدي بدوره إىل ايار البيئة االجتماعية والثقافية )6

اء اتمع، إذ يتفق علماء االجتماع التكلفة الفادحة للفساد هي يف إشاعته روح اليأس بني أبن )7

األمل اخنفضت املبادرة، وعندما تنخفض املبادرة يقل اجلهد فيقل ضعف على أنه كلما 

  2.اإلجناز، وبدون اجناز يتوارث الناس اإلحباط واليأس جيال بعد جيل

عد الدول وعليه، نرى أن الفساد خيتلف يف أشكاله وتغلغله وعمق تأثرياته وعواقبه بني الدول، وت

الّنامية هي األكثر تأثرا بآلياته، واألكثر تعرضا ملمارساته، واألكثر دفعا لنتائجه وتكاليفه، فعندما يتغلغل 

الفساد يف آليات تنمية هذه الدول جيعل مشاريعها غري ناجحة وبناها األساسية بعيدة عن اجلودة، 

  .  وشعوا تعاين من حّدة الفقر

  إلداري والعولمةإلداري والعولمةالفساد االفساد ا: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
الفساد ظاهرة عاملية مل تنشأ من العدم، فالدول اليت يستشري فيها الفساد اإلداري واملايل يالحظ 

فيها تكون أرضية خصبة مشجعة هلذه الظاهرة، وعناصر تساعد على توسعها وختلق الظروف املالئمة 

  .لنموها وانتشارها

شار الفساد يؤثّر سلبا يف أمن الّدول واستقرارها، هناك رؤية على الصعيد الّدويل مضموا أّن انت

فالفساد مل يعد مشكلة داخلية وإمنا أصبح مشكلة دولّية، فهو يقوض املؤسسات والقيم الدميقراطية 

وأسس العدل وحكم القانون ويهدد املشاريع التنموية، ولبيان العالقة بني الفساد والعوملة واجلرمية جيب 

يم لنتمكن من معرفتها ومن مث إدراك تأثريها يف انتشار الفساد وتأثري األخري أوال توضيح هذه املفاه

  .فيها

                                                           

، حبث مقدم يف املؤمتر العلمي "هرب الضرييب يف الدول الناميةاآلثار االقتصادية واالجتماعية للفساد اإلداري والت"عياد، حممد علي باش،   1
  .48، ص  2001الضرييب األول، وزارة املالية، اهليئة العامة للضرائب، اجلزء الثالث، العراق، 

  .10ص  ، مرجع سابق،"الفساد اإلداري يف العراق"جاسم، حممد الذهيب،   2
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  الفساد والعولمةالفساد والعولمة: : أوالً أوالً 
تنّوعت وتعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم العوملة، وذلك لكثرة مواقع الرؤية حوهلا واختالف 

و اجنازات الباحثني اإليديولوجيني األنساق اليت تعود إليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أ

واجتاهام إزائها بالرّفض أو القبول، فبات من الّصعب حتديد دقيق هلذه الظاهرة اليت يعّدها البعض 

  .مبثابة نظام عاملي جديد له أدواته ووسائله وعناصره وآلياته

زيادة درجة االرتباط"ا ومتثل العوملة أعلى مراحل اإلمربيالية، إذ تعرفها األدبيات الغربية على أ 

بني اتمعات اإلنسانية من خالل عمليات انتقال السلع ورؤوس األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص 

  1."واملعلومات

اندماج أسواق العامل يف حقول الّتجارة واالستثمار املباشر " بينما يعرّفها روبرت رايخ على أّا 

ثقافة والتقائه ضمن إطار من رأمسالية حرية األسواق حبيث تصبح كل وانتقال األموال والقوى العاملة وال

هذه األسواق سوقا واحدة لسوق القومية، وبالتايل خضوع  العامل لقوى الّسوق العاملية ممّا يؤدي إىل 

اخرتاق احلدود القومية، واالحنسار الكبري يف سيادة الّدولة، وإن العنصر األساسي يف هذه الظاهرة هي 

  2."أمسالية الضخمة متخطية القومياتات الرّ الشرك

إن  هذه العوملة هو حتضري ويئة األجواء العاملية ملرحلة اقتصادية  جديدة تتميز بعدة أمناط 

حديثة مثل انفتاح كل ما هو حملي على العامل اخلارجي  والتمركز الصناعي واملايل نتيجة القدرة اهلائلة 

يف اإلنتاج واالستهالك واالستثمار وزيادة ارتباط واندماج اهلوامش  يف احلركة وتغريات منطية سريعة

باحملاور وإلغاء أدوار احلكومات يف الداخل واخلارج ولو بنسب متفاوتة وربط االقتصادات الوطنية 

  3.مبصاحل الشركات الكربى واستخدام فائق لالتصاالت احلديثة إلمتام الصفقات

                                                           

  .41ص  ،2001املطبوعات اجلامعية، بغداد، األوىل،  ، الطبعة"العوملة االقتصادية" حممد، طاقة،  1
  .168، ص  2005، الطبعة األوىل، دار العزيز، النجف األشرف، "الفكر اإلسالمي املعاصر والعوملة"سناء، كاظم كاطع،   2
  .89ص ، 2002، الطبعة األوىل، بيت احلكمة، بغداد، "العوملة االقتصادية، هيمنة الشمال" حممود خالد مسافر،   3
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إال أا حتمل يف ثناياها عالقات خطرة من ضمنها نشاط وبالرغم من كل ما تقدمه العوملة 

، فالعقل البشري من خالل هذه الثورة )التكنولوجية(الفساد واإلفساد املستفيد من الثورة التقنية 

اكتشف أسرار الطاقة النووية اليت هلا استخداماا املهمة يف تطوير احلياة البشرية، كما أن العوملة ستفتح 

مواطين الدول الفقرية على وسائل ومستويات معيشية مرتفعة، األمر الذي يشجع على عقول كثري من 

زيادة التطلعات برغم ضعف اإلمكانيات، قد تؤدي إىل حاالت فساد اهلدف من ورائها العيش يف 

مستوى الرفاهية املطلوبة من وراء تلك التطلعات، خاصة يف ظل هذا النظام الذي يعتمد على الفلسفة 

ادية الليربالية اهلادفة إىل تصحيح املسار االقتصادي القومي ونقله من نظام يعتمد يف إدارة شؤونه االقتص

  1.االقتصادية على التخطيط إىل نظام السوق

إن عملية التحول هذه ظلت حمفوفة مبخاطر الوقوع يف الفساد بسبب تشابه حوافز الفساد فيها 

زات، فبدال من رشوة مؤسسة حكومية للحصول على العقود مع تلك اليت تنشأ من منح العقود واالمتيا

واالمتيازات تقوم الشركات اليت ترغب يف شراء املؤسسة احلكومية برشوة املسؤوليني احلكوميني يف سلطة 

اخلصخصة أو املسؤولني يف املراتب احلكومية األعلى، كما قد تدخل الرشوة ضمن الئحة املؤهلني 

  2.تحديد عدد الداخلني هلالدخول املناقصة أو تدفع ل

وضمن اإلطار نفسه يالحظ أيضا أن جزء كبري من القطاع العام يف العديد من الدول متت 

خصخصته بشكل واسع وسريع ويف أحيان كثرية بعيدا عن علم املهتمني بشراء القطاع من الصناعيني 

املاليني بالعمالت والتجار أصحاب األعمال، وجرى عرض مصانع عامة كبرية جدا كلف اجنازها 

الصعبة، باملزاد والبيع دون إعالن سابق عنها، فكانت من حصة أولئك البعيدين عن جماالت عمل 

  .تلك املؤسسات املخصخصة الصناعية واإلنتاجية

ويف الغالب كان أعضاء الطبقة النافذة هم من اشرتوا تلك املؤسسات اليت آلت ملكيتها إليهم، 

إىل اخلاص البعيد عن فهم سياقات العمل الصناعي أو التجاري أو إدارة  فانتقلت من القطاع العام
                                                           

  .20، ص 2004، املكتبة الوطنية، الرياض، "منظمة التجارة الدولية، آثارها السلبية واالجيابية على أعمالنا املستقبلية"مسري اللقماين،   1
  .73مرجع سابق، ص   2
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املؤسسات اإلنتاجية، فضال عن كون البيع قد مت بالعمالت احمللية بأسعار رخيصة ولفئات مل جتد هلا 

من منافسا جياريها، وآلية بيع فاسدة، مما نتج عنه تبديد للثروات وضياع ملوارد اتمعات، إال أنه بالرغم 

حدوث صفقات الفساد هذه خالل عمليات اخلصخصة، فإن النتيجة النهائية تضع األمر ضمن دائرة 

  1.منافسة خاضعة لنظام السوق

ومن متطلبات العوملة أيضا حترير االستثمارات األجنبية من القيود التجارية وبروز دور الشركات 

عات االقتصادية واخلدمة األساسية يف كثري املتعددة اجلنسيات بشكل كبري، وتسهيل سيطرا على القطا

من الدول وخاصة النامية، مما يؤدي إىل حرمان الكثري من تلك الدول والشعوب من ملكيتها لثرواا 

  .وحتويل امللكية إىل رأس املال اخلارجي

ويتم ذلك عرب آليات الفساد، مترر من خالهلا صفقات تلك الشركات، فقد كشفت إحدى 

نغافورة عن تورط عدة شركات متعددة اجلنسيات مع مسؤول كبري يف هيئة اخلدمات الفضائح يف س

العامة إذ متت رشوة املسؤول للحصول على معلومات سرية حول املناقصات ومما نتج عن هذه الواقعة 

وضع شركات متعددة اجلنسيات متورطة يف الفضيحة على القائمة السوداء، بينما أودع املسؤول يف 

 .سنة سجنا 15كم عليه ب السجن وح

ويرى الكثري من االقتصاديني املبشرين بالعوملة وحترير قوى التنافس والتسابق أنه سيتم توجيه 

املوارد البشرية واملادية إىل املواقع اإلنتاجية، مما يؤدي إىل تزايد مستمر يف حركة اإلنتاج على الصعيد 

ورة أمجل، ولكن ما حدث هو العكس، فقد اجته العاملي مبا يليب احلاجات البشرية بشكل أفضل وص

إذ تسود عالقة عرضية مباشرة بني أرباح الشركات اليت  2،العامل حنو استقطاب شديد يف الفقر املدقع

  .تغذيها العوملة والفقر العاملي

                                                           

  .77سوزان، روز اكرمان، مصدر سابق، ص   1
  .51، ص 20003ىل، مؤسسة الرسول األكرم، كربالء، ، الطبعة األو "ملاذا حياربون القرآن" حممد احلسيين الشريازي،  2
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من سكان   %28وة العامل، وال يوجد فيها سوى من ثر  %70متلك القوى الصناعية احلديثة 

¾ أضعاف معدل ما هو عليه يف الدول النامية اليت تضم  7إىل  4دخل الفرد فيها من العامل ويبلغ 
سكان العامل، وبينما تنمو بعض الدول النامية بشكل سريع، إال أن التفاوت بني األغنياء والفقراء ال 

   1.يتقلص ألن كال العنقودين ينموان بنسب مماثلة

الفردي وجيري بنسبة كبرية من التجارة  وميكن للنمو السكاين السريع أن خيفض الدخل

واالستثمار ضمن الدول الصناعية الغنية، بينما تتدفق حصة قليلة متاما بينها وبني الدول النامية، وجيري 

اليوم تركيز شديد يف الثروة وتكديس أعمى لألموال سواءا كان على مستوى الدول أم على مستوى 

فإن ما يقرب بني مخس سكان العامل الذين يعيشون يف أعلى األفراد وداخل الدولة الواحدة أيضا، 

  :الدول دخال وأكثرهم موردا حيصلون على ما يلي

  .من االستثمارات األجنبية املباشرة 68% �

  .من صادرات العامل 82% �

  .من الناتج اإلمجايل 86% �

  .من خطوط اهلاتف يف العامل 74% �

أشد الدول فقرا وأخفضهم دخال حيصلون بينما ما يقارب من مخس السكان الذين يعيشون يف 

  2.فقط من الناتج اإلمجايل العاملي %1على 

  الفساد والجريمة المنظمةالفساد والجريمة المنظمة: : ثانياً ثانياً 
اجلرائم على اختالف أنواعها تستنزف الكثري من الطاقات واإلمكانات البشرية واالقتصادية 

لتقدم يف اتمع الذي حيصل وتولد أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية وحضارية على مسرية التنمية وا

فيه، وترتبط اجلرائم بالرتكيب الثقايف واالجتماعي للمجتمعات اليت تعاين منها، حيث أن أعلى 

                                                           

 عن العوملة واألمن القومي، جملة احلكمة، بيت احلكمة، العدد تقرير" حتديات قرن العوملة"معهد الدراسات اإلسرتاتيجية القومية يف واشنطن،   1
  .76، ص 2002 ،24

  .349حممد احلسيين، الشريازي، مصدر سابق، ص   2
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معدالت اجلرائم غالبا ما تقع بني فئة الشباب، وهذا يعين أن أهم مصادر الثروة البشرية املطلوبة 

  .اتمع للتنمية، يكون أخطر مورد للجرمية اليت دد تقدم رخاء

وال يقتصر هذا التنوع واالختالف على اجلرائم بل ينطوي على الفئات االجتماعية املختلفة اليت 

يف اتمع تكون ) الفقرية(يرتبط ا مرتكبوها، حيث تشري الكثري من الدراسات إىل أن الطبقات الدنيا 

  .أكثر استعدادا الرتكاب اجلرائم من الطبقات الوسطى أو العليا

كد هذه الدراسات على وجود صلة بني املكانة االقتصادية واالجتماعية وبني معدالت تعرض وتؤ 

وإن احتمال اعتقال وإدانة أفراد هذه الطبقة . اخل...األفراد لالعتقال جبرائم كاالحتيال والسرقة والسطو

  1.ت الغنيةالفقرية عند ارتكاب اجلرمية أكرب مما هو عليه بالنسبة ملرتكيب اجلرائم من الطبقا

أما اجلرائم اليت يرتبط ا أفراد الطبقات الوسطى والغنية فتشمل الرشوة واالبتزاز وبيع السندات 

ومن هذه اجلرائم ما يرتكب أثناء شغل مناصب سامية يف الدولة، كما .اخل...املزورة والتهرب الضرييب 

النوع من اجلرائم احلضرية وهذا  2،يف الواليات املتحدة )watergate( وترغيتو حدث يف فضيحة 

بالغة اخلطورة والتأثري، خصوصا من النواحي املالية لصعوبة ضبطه أو اكتشافه، باإلضافة إىل سهولة 

  .وتيسري الفرص اليت تتاح الرتكابه

كما أن اهليئات القانونية والقضائية حتجم على تسمية املتورطني ذه اجلرائم أو معاملتهم كما 

ني العاديني خارج السلك الوظيفي أو الرمسي، وتعمل اجلرائم املنظمة من خالل شركات تعامل بقية ارم

عمل أو صناعية أو خدمات، إال أا يف احلقيقة متارس جرائم خمتلفة كالقمار وتسويق املخدرات والبغاء 

  .إلجراميةوغريها، وتأخذ شكل املافيات، وقد متارس أعماال ال قانونية مشروعة إىل جانب ممارساا ا

كما تشرتك هذه التنظيمات يف أمريكا يف احلمالت االنتخابية وغريها من األنشطة السياسية 

لتقوية مركزها واحلصول على دعم بعض املسؤولني لتسهيل بعض معامالا ومشروعاا اليت قد تكون 

                                                           

  .224، ص2001، الطبعة األوىل، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، األردن، "األنثروبولوجيا احلضرية بني التقليد والعوملة" قيس، النوري،  1
  .136، ص 2003، ترمجة عالء الرضائي، الطبقة األوىل، الغدير، بريوت، "أمريكا بال قناع"هاشم مريلوحي،  السيد،  2
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الذين يربطهم بنيان منتظم  واجلرمية املنظمة عرب احلدود يقوم ا جمموعة من األفراد 1،قانونية يف الظاهر

يستمر ملدة معينة ويدفعها اجلشع وقد تستخدم العنف أو الرشوة للحصول على املال أو النفع املادي 

  . ويكون عملها يف أكثر من دولة

يرى املنظور الدويل أن كل سلوك ينطبق عليه تعريف الفساد هو عمل مناف للقانون سواء كان 

مواثيق أو قوانني، إال أنه ال يدخل كل سلوك فاسد يف إطار اجلرمية مصدر هذا القانون معاهدات و 

املنظمة، فعلى سبيل املثال قطاع األشغال العامة ومشاريع البناء اليت تشرتك يف متويلها شركات 

ومؤسسات أجنبية وصفقات قطاع الدفاع وشراء األسلحة اليت تعد من أكثر القطاعات جاذبية 

من ثقل أثرها على اقتصاد بعض الدول ومؤسساا ال تدخل يف إطار الفساد  للفساد، إال أا بالرغم

  .املرتبط باجلرمية املنظمة

وقد تزايدت اجلرائم املنظمة اليت تدخل يف إطار الفساد يف اآلونة األخرية نتيجة للتطورات اليت 

) 21(مى القرن يسلدرجة أن  بشكل واسع النطاقشعيب ها العامل من عوملة أصبحت حمل اهتمام شهد

بقرن العوملة اليت تقرب ما بني الدول وتقيم شبكة من الّروابط الواسعة وتقيد العامل والكون بأدوات 

البنك الدويل وصندوق الّنقد الدويل (حديثة ووسائل متطورة، ويرتكز نظامها على الثالوث العوملاين 

ون واتفاقيات سيئة، من أخطرها تلك ، مما يتمخض عنه خصخصة واقتصادي)واملنظمة العاملية للتجارة

  2.املتعلقة باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية

ويف ظل هذا التطور التكنولوجي يف وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة، سهلت هذه األخرية 

العالقات بني منظمات اجلرمية الدولية وسرعت يف نقل األموال بني الّدول، حيث قادت هذه الثورة 

اجلرائم (تكنولوجية إىل تفاقم ارتكاب اجلرائم التقليدية واملستحدثة بواسطة الكمبيوتر واالنرتنيت ال

كل فعل أو "، الذي تعرفه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على أنه )ملعلومايتااملعلوماتية أو الغش 

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عن  امتناع من شأنه االعتداء على األموال املادية أو املعنوية يكون ناجتا 

                                                           

  .227-225قيس النوري، مرجع سابق، ص   1
  .16، ص 2003، مارس 24مة، بيت احلكمة، بغداد، العدد ، جملة احلك"متارس القتل...منك وإليك عوملة"سعاد الغازي،   2
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وتتمثل هذه اجلرائم يف الّسطو على احلسابات البنكية والتزوير وغريها من  1."تدخل التقنية املعلوماتية

  .اجلرائم

ويف ظروف تسارع عمليات التحرير االقتصادي يف غري مراعاة للبعد االجتماعي وعوملة األزمات 

لبطالة وكذا انتشار احمليط العشوائي احلضري، ومنو أطفال الشوارع االقتصادية واالفتقار والّتهميش وا

ئم اخل، ازدهرت البيئة املولدة لتفاقم اجلرا...وقصور مكافحة الفقر وضعف اإلنفاق االجتماعي احلكومي

  .سيما العنف ضد األطفال والّنساءالتقليدية املرتبطة بالفقر ال

عواقب الّسلبية لتدويل وعوملة اجلرمية االقتصادية، وقد عانت شىت االقتصادات واتمعات من ال

إذ وظفت منظمات اجلرمية منظمة اجنازات ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وحترير التدفقات املالية 

وخفض القيود على انتقال األفراد لصاحل توسيع نشاطاا اإلجرامية، ومتكنت من عوملة ما ترتكبه من 

رات وغسيل األموال اليت ترتب عليها عواقب اقتصادية وحتمية جراء إفساد جرائم االجتار باملخد

االقتصاد واتمع واملناخ املالئم ملضاعفة االستثمار وإهدار املّدخرات اليت كان باإلمكان توظيفها يف 

  .التنمية

 كما أدى ضعف وفساد سلطة الّدولة أو عجزها عن بناء الّدولة احلديثة القائمة على احرتام

املنظمة وانفالت جرائم الفساد ممّا ضاعف  اجلرميةواملساءلة إىل سطوة  حقوق املواطنة ومبادئ الشفافية

وسنعرض فيما يلي أهم . من اخلسارة يف األموال اإلنتاجية واملوارد البشرية وإهدار املوارد الالزمة للتنمية

  :جرائم الفساد العاملية يف ظل العوملة

  :غسيل األموال .1

غم من أّن القوانني الوضعية قد حرمت الكثري من اجلرائم اليت تعود بالضرر على الفرد على الرّ 

واتمع إال أّن العصر احلديث قد أظهر منطا جديدا من اجلرائم وهو حماولة بعض ارمني إصباغ 

                                                           

دراسة مقارنة، منشورات احلليب، بريوت، " جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون"عفيفي كامل عفيفي،   1
  .33، ص 2003
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ّدرجة األوىل الصبغة الشرعية لألموال احملصلة من اجلرائم املخالفة للقانون، وأّن مصدر هذه األموال بال

  .ناتج عن االجتار يف املخدرات وجتارة السالح املمنوعة وممارسة البغاء والقمار وغريها

وقد حاول أصحاب هذه اجلرائم باحرتافية بالغة غسل هذه األموال القذرة بواسطة إلباسها ثوب 

هر ما يعرف الشرعية من خالل إجراء بعض التصريفات القانونية والتحويالت املالية املصرفية فظ

اليت تعترب من أخطر اجلرائم اليت دد النظام االقتصادي واملايل للمجتمع " جرائم غسل األموالـب"

األفعال اليت من شاا حتويل األموال ونقلها مع العلم "بأا  1988الدويل، وعرفتها اتفاقية فيّينا لعام 

ل االشرتاك يف مثل هذه اجلرمية، دف بأا مستمدة من أي جرمية من جرائم املخدرات أو من أفعا

إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب هذه اجلرمية، أو 

اجلرائم لإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله، وكذلك إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها أو 

ها أو احلقوق املتعلقة ا أو ملكيتها، مع العلم بأن مصدرها مكاا أو طريقة التصرف فيها أو حركت

  1.فعل أو أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلرمية

والتعريف األكثر مشولية لعناصر غسل األموال هو تعريف الّلجنة األوروبية لغسل األموال الصادرة 

طة إجرامية دف إخفاء أو عملية حتويل األموال احملصلة من أنش"، والذي يعرفه على أنه 1990سنة 

إنكار املصدر غري الشرعي واحملظور هلذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما لتجنب 

  2".املسؤولية القانونية مع االحتفاظ مبحصالت هذا اجلرم

املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة ' اتفاقية بالريمو'ونظرا خلطورة هذه اجلرمية، أصدرت األمم املتحدة 

خاصة أّن الفساد مل يعد مقتصرا على املستوى الوطين فقط، بل أصبح  2000،3رب الدول لسنة ع

                                                           

  .90، ص 2004دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب، بريوت، " املد واجلزر بني السرية، املصرفية وتبيض األموال"جلرد، هيام ا  1
، جملة العريب للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية الغدارة "غسيل األموال يف دول جملس التعاون اخلليجي" حيي حممد حسن، معن عبود علي،  2

  .74، ص 2006، 4، العدد 1، الد 2د، جامعة الكوفة، السنة واالقتصا
، دار النهضة العربية، 2002، الطبعة األوىل، سنة "مكافحة غسيل األموال املصرفية يف القانون الكوييت"جديد فهد، الفيلة الرشيدي،   3

  .13، ص 2005القاهرة، 
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دوليا، وتعد عمليات غسيل األموال إحدى مظاهر الفساد اإلداري واملايل ووسائله، وترتبط ارتباطا وثيقا 

افيا اليت ظهرت كقوة باجلرائم املنظمة وارتباط ظهورها يف عشرينات وثالثينات القرن املاضي بعصابات امل

 وحمالتإجرامية ضخمة يف الواليات املتحدة األمريكية يف تلك الفرتة وقيامها بشراء وفتح  مشاريع 

  :ومصاحل جتارية ضخمة بأموال قذرة ذات مصادر إجرامية، وتتميز جرمية غسيل األموال بصفتني

  .جرمية تبعية تفرض جرمية سابقة هلا�

  .داخل قناع اجتماعي مربر لهجرمية قابلة للتداول وختتفي �

وتتخذ عملية غسيل األموال إيداع املبالغ املالية الناجتة عن اجلرائم يف حسابات جارية ومن مث 

جتميعها يف حسابات مصرفية مشرتكة، وهي حسابات ودائع، ومتثل هذه العملية نوعا من التوظيف 

يف دول ذات نظم مالية متساهلة،  لألموال يتم بواسطة  صفقات استثمار شركات مالية يقع مقرها

وهي تنشأ خصيصا ملصلحة بعض املصارف، وبذلك يتم حتويل األموال غري املشروعة إىل أموال 

  1.مشروعة يف أعني اتمع لتعود وتدخل يف الدورة االقتصادية

رمية  وغسيل األموال ال يشمل املواد الناجتة عن جتارة املخدرات، بل ميتد أيضا ليشمل عائدات اجل

كلها، ومنها األموال الناجتة عن اجلرائم اخلطرة كالّسطو واالختالس واالبتزاز واخلطف وسرقة اآلثار 

والتزوير الواسع للعمالت والنقود، إذ تشري التقديرات إىل أن نصف جمموع هذه العمليات مصدرها 

قة وغريها، فقد تفاقمت جتارة املخدرات، أما النصف اآلخر فيأيت من مصادر متنوعة كاالحتيال والسر 

عمليات غسيل األموال بشكل كبري ومتسارع، إذ تشري اإلحصاءات الّدولية أن عمليات غسيل األموال 

من إمجايل التجارة % 8تريليون دوالر متجاوزة الناتج اإلمجايل العاملي و 1.5مليار و 950ترتاوح بني 

  2.العاملية

                                                           

  .89هيام اجلرد، مصدر سابق، ص   1
، 25، جملة آفاق االقتصادية، الد "منظمة التجارة العاملية وآثارها االقتصادية على الدول النامية"راهيم منصور، غازي صاحل، حممد إب  2

  .58، ص 2004، 97العدد 
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ن يكون هلا آثار اجيابية يف االقتصاد إذا ما ولضخامة هذه األموال يرى البعض أنه ميكن أ

استخدمت يف مشروعات إنتاجية متوسطة وطويلة األجل، فهي توفر فرص عمل أي تنخفض البطالة 

  1.ومعدالت التضخم

إال أن مرتكيب جرائم غسيل األموال يهدفون إىل إجياد قناة شرعية لتغطية أمواهلم، وهم ليسوا 

ستثمار رؤوس األموال، كما قد يكون مصدر هذه األموال ناجتا عن معنيني باجلدوى االقتصادية ال

رب ضرييب، مما حيرم خزينة الدولة من موارد مالية كان باإلمكان أن تغطي نفقات خطط تنموية، 

  2.حتقق الصاحل العام للمجتمع وحتفظ التوازي االقتصادي واالجتماعي

اجلرمية املنظمة، فاملسؤولون الفاسدون حباجة تعترب ظاهرة غسيل األموال حمفزا للفساد وشبكات 

إىل غسيل ما حيصلون عليه من رشاوي وأموال عامة، بينما حتتاج شبكات اجلرمية املنظمة إىل غسل مثار 

جرائمها، مستفيدة بذلك من توسع السوق املايل على املستوى العاملي، ومستغلة للفوارق بني أنظمة 

توسع نشاطاا يف غسيل األموال لدى الدول أو املناطق اليت تقل فيها الرقابة املطبقة يف الّدول، إذ 

  .الرّقابة فيما يتعلق بتطبيق القوانني اليت حترم مثل هذه األعمال

ال توجد أرقام دقيقة تقدر حجم األموال اليت جيري غسلها، إال أن اجلرمية املنظمة تلعب دورا 

مثلة عديدة مليار يورو يف السنة، واأل 500 ـاليت تقدر قيمتها ب معتربا يف أنواع متعددة من اجلرائم املالية

فقد جاء يف تقرير للمخابرات الكندية أن  3وغريها،) دول اإلحتاد السوفيايت سابق(يف إيطاليا وروسيا 

ة واملبالغ اليت ختصصها العام، هو التالعب باألموال )ال كوزانوسرتا(أهم مصدر لتمويل املافيا اإليطالية 

كومات لدعم بعض السلع أو اخلدمات تليها مداخيل االجتار باملخدرات، كما أن الكثري من احل

املسؤولني الروس قد دخلوا يف شراكة مع شبكات اجلرمية املنظمة لتهريب األموال ممّا يشكل خطر على 

 .االستقرار االقتصادي  والسياسي الّروسي

                                                           

  .78حيي حممد حسن، معن عبود علي، مصدر سابق، ص   1
  .41، ص 2004رسالة ماجستري، جامعة بابل، " املسؤولية اجلنائية عن جرمية تبيض األموال" عمار غايل، عبد الكاظم العساوي،  2
  .54سوزان روز أكرمان، مصدر سابق، ص   3
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يف إفادة غاسلي األموال باملعلومات املالية  وقد كان لوسائل اإلعالم واالتصال احلديثة دور
وسرعة نقل األموال وسهولتها بني الّدول، مما جعل مكتب اخلارجية والكومنولث الربيطاين يعتربان 
غسيل األموال صفة عاملية، ولكونه يشكل ديدا للحكومات فهناك ترابط بني تصاعد اجلرعة 

 .ال والفساد من جهة أخرىاالقتصادية وبني عوملة اإلجرام وغسيل األمو 

  :االتجار باإلنسان .2
 800و 600وتضم هذه الّتجارة االجتار بالّرجال والّنساء واألطفال، ويقدر عددهم سنويا ما بني 

ألف ضحية، إذ جيري تطويعهم وبيعهم يف كافة األعمال اجلربية أو الّرق، كالبغاء، األعمال املنزلية أو  
أو العمل يف الزراعة أو محلة سالح يف جيش وقوده ) ع العرقمبصان(كعمال مرنني فيما يسمى 

  .األطفال
وتعد هذه الّتجارة أحد أنشطة شبكات اجلرمية املنظمة اليت جذبتها  األرباح الطائلة وعدم توفر 
العقوبات الرّادعة للمتورطني إن ّمت اكتشافهم أصال، ممّا حفز شبكات اجلرمية املنظمة ملمارسة هذه 

جرامية وشجع على ظهور منظمات إجرامية جديدة متارس نشاطاا على املستوى احمللي األعمال اإل
  .والّدويل على السواء

سارعت منظمات اجلرمية العابرة الّدول الستغالل العوملة وما تضمنته من ظروف انفتاح احلدود 
ة الغربية الستغالل وضغوط الفقر وأحالم العيش يف جمتمع الرّفاهية اليت ترسم مالمح صورها الدعاي

الفقراء للسري وراء رجها، إذ أن التفاوت الشاسع يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية خلق عرض 
هذه التجارة بني طرف طبقة الضحايا الراغبني يف مغادرة دوهلم لتحسني ظروف املعيشة، أما طلبها 

مما أدى إىل منو وانتشار هذه التجارة  املتاحة،اخلدمات فخلق بني طرف الطبقة الراغبة يف احلصول على 
يشكل املثال النموذجي على ) اسابق السوفييتدول االحتاد (الغري مشروعة، ولعل ما جنده يف روسيا 

، كما استخدمت )ااحلزب الشيوعي سابق(ذلك إذ أصبحت املافيا فئة قوية واحتلت بنفوذها مواقع 

  1.نبيع أجسادهأنشطة غري أخالقية مثل الفتيات يف 

                                                           

تاريخ الدخول  http:/ALMATEN Info ، على موقع االنرتنيت،6منتديات منت الساحل، الفساد واإلصالح، ص   1
29/01/2015.  
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كما أن من أفدح أشكال الفساد الذي يهدد العامل مع بروز أفكار العوملة وحترير التجارة وهيكلة 

االقتصاديات منو مافيا الفساد الستخدام األطفال يف عمليات شبيهة كما أسلفنا عن االجتار بالرقيق 

خاصة (طفال يّسخرون األبيض، إذ تشري أحد تقارير األمم املتحدة إىل أن أعداد كبرية من هؤالء األ

يف عمليات واسعة للبيع يف دّول جنوب شرق آسيا وكوريا إىل أسر أمريكية وأوروبية ) الفقراء منهم

نتيجة عدم وجود الّرعاية والعناية واالفتقار لوجود القوانني احلامية للضعفاء من تسلط األثرياء، الذي 

ممّا أدى إىل جعل دوهلم مقرا غري مقدس للسياح  يعود سببه إىل فساد األنظمة السياسية يف تلك الّدول

األثرياء الباحثني عن متع جسدية شاذة ورخيصة مع األطفال، الشيء الذي نتج عنه تدفق شواذ العامل 

، للحصول على رذائلهم بسعر رغيف خبز )دول تايالندا وكمبوديا وسرييالنكا والفلبني(الرّأمسايل عليهم 

أجساد أطفاهلم ذكورا أو إناثا، إذ تشري منظمة العمل الّدولية ومنظمة  الذي يسد رمق اجلياع بائعي

اليونيسيف إىل أن آسيا وحدها تضم أكثر من مليون طفل يستخدمون ألغراض غري مشروعة، فضال 

  1.عن مليوين طفل عرب أحناء العامل يتعرضون لنفس املمارسات

اهرة يف خمتلف أحناء العامل، كان سببه كما شهدت تسعينات القرن املاضي منّوا كبريا هلذه الظ

العوملة واحلرب احمللية وما خلفته من طبقة من الّنساء يف أوضاع مزرية من الفقر والعوز جعلها فريسة 

متخض عن اخلصخصة اليت صاحبت التحول من ما سهلة لشبكات االجتار باإلنسان، باإلضافة إىل 

حرمان من و حلر، من الّنساء بشكل خاص وغري متوازن، فقر الّنظام االشرتاكي إىل الّنظام االقتصادي ا

، فأصبحن عاجزات عن احلصول على السابقالضمانات االجتماعية اليت كان يؤمنها النظام االشرتاكي 

نصيب عادل من األموال واحلاجات العامة اليت سيطر عليها أعضاء احلزب احلاكم سابق وشبكات 

  .اجلرمية املنظمة

 ظهور اآلليات الدولية اليت تصيب معظم جهودها على اجلرائم األكثر إدراكا وقد أدى هذا إىل

ضّد األشخاص وامللكيات اخلاصة مثل ريب األفراد والّنساء الستغالهلم جنسيا، مثل معاهدة بالريمو 

 .املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الّدول 2000عام 
                                                           

  .6منتديات منت الساحل، مرجع سابق، ص   1
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 :االتجار بالّسالح .3

كميات كبرية من األسلحة الصغرية واخلفيفة فاقت كثريا احلاجة   مجعت يف سنوات احلرب الباردة

إليها واستغلتها شبكات اجلرمية املنظمة، وبتفكك أجهزة الّدولة يف دول املعسكر االشرتاكي سابقا، فتح 

بعض األشخاص الّرمسني الفاسدين أبواب خمازن الّسالح على مصراعيها وأغرقت الّسوق بكميات 

  :وحيصل االجتار بالسالح بالطرق التالية 1،هائلة من األسلحة

  .وحيصل بني احلكومات الّرمسية للّدول: االتجار القانوني بالّسالح  .أ 

وحيصل عند انتقال األسلحة من بعض احلكومات الّرمسية إىل : االتجار المشكوك بقانونيته  .ب 

 .ثوار أو متمردين على احلكم يف دّول أخرى

ت اجلرمية املنظمة عرب احلدود فيه الّدور الرئيسي بني يكون لشبكا :االتجار غير القانوني  .ج 

مليون قطعة أي  500املصدر واملستهلك ويقدر عدد قطع الّسالح املتداولة يف العامل حبوايل 

شخص يف العامل، ممّا خّلف آثارا مأساوية بالنسبة للخسائر  12ما يعادل قطعة واحدة لكل 

حربا ما يزيد  46لّسالح اخلفيف املستعمل يف بلغ عدد ضحايا ا 1990البشرية، فمنذ عام 

  .نساء وأطفاال% 80منهم املدنيني، من بينهم   %90مليون قتيل،  400عن 

وساهم االجتار بالّسالح يف تزايد اجلرائم يف اتمع مبا فيها جتارة املخدرات واالجتار باإلنسان 

غالبا ما تصاحب هذه التجارة العموالت وغسيل األموال، مما أدى إىل مستويات عالية من الفساد، إذ 

والرشاوى للعسكريني واملسؤولني الّرمسني الفاسدين، كموظفي اجلمارك واألمن، وقّدر حجم جتارة 

 2.من عمليات الفساد %50من حجم الّتجارة الّدولية إالّ أنّه يشكل  %1 الّسالح حبوايل

نتشارها واستفحال الفساد بني أعداد  دد هذه التجارة على املستوى العاملي سيادة الّدول ال

كبرية من املسؤولني والّنشاط املتزايد لشبكات اجلرمية املنظمة، إذ تغذي الّنزاعات واحلروب احمللية، 

باإلضافة إىل تأثريها الّسليب على مؤسسات الّدولة، فشبكات اجلرمية  املنظمة تتمكن من خالل 
                                                           

1 http/www.writerpolvit/Public/THB/People, smugglug Bridge default, (visite le 10/05/2014). 
  .http:/www.Transparencey org موقع منظمة شفافية دولية،  2
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املشروعة بإشاعة اجلرائم املقرتنة بالعنف، ممّا يؤدي إىل  حصوهلا على األسلحة أن حتمي مصاحلها غري

  .ضعف قدرة مؤسسات الّدولة على محاية مواطنيها وفرض سيادة القانون

األمن وتنتشر ثقافة محل الّسالح للحماية الفردية، ممّا يؤدي إىل تعطيل  يضمحلوكنتيجة لذلك 

عة على املستوى الّدويل، متماسك بإمكانه دور الّدولة وضعف مؤسساا يف ظل عدم وجود نظام متاب

التحكم يف تدفقات هذه األسلحة، إذ يتطلب ذلك أساليب مرهقة ووقتا طويال من اجل طلب 

املعلومات من جمموعة من اهليئات واملؤسسات واملصّنعني داخل الّدول وغرب طرق عرض مشبوهة، وحىت 

واضحة وحمددة،  مسؤوليات ذ الفتقارها إىل وجودإن وجدت مثل هذه األنظمة فإا تعترب صعبة الّتنفي

  . ممّا جيعل من املتابعة أمرا صعبا

% 47 واجلدير بالذكر أّن الواليات املتحدة األمريكية تعّد اكرب مصدر للّسالح إذ تبلغ حصتها

تها من حجم الّتجارة الّدولية للّسالح، بينما تعّد الّدول الّنامية أكرب مستورد للّسالح إذ تبلغ حص

لتصبح بذلك أكرب سوق لتصريف هذه الّسلعة، وقد تقوم شبكات  1من جممل هذه الّتجارة،% 60

اجلرمية املنظمة بالتشجيع على نشوب الّنزاعات واحلروب احمللية لزيادة الطلب على األسلحة، ووصل 

  .األمر يف بعض الّدول إىل إقامة مشاركة بني قوات جيشها ومنظمات املافيا

أن الفساد والبريوقراطية والّسلطة والعوملة واجلرمية املنظمة هي حلقات متصلة ببعض وعليه نرى 

يكمل بعضها البعض، فالفساد وإن كان منتشرا يف الّسابق بأرض خصبة كالبريوقراطية أوجدت 

الظروف املالئمة للّسلطة والثروة، إال أنه يف ظل ثقافة العوملة استفحل وتطور وأصبح يتخذ أشكاال 

  .ية صعبة الكشف يف أحيان كثريةعصر 

   

                                                           

1 http:/www.transparency.org-(visite le 15/03/2015). 
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  آليات مكافحة الفساد اإلداريآليات مكافحة الفساد اإلداري: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
لنستعرض من خالل هذا املبحث خمتلف اآلليات املعتمدة يف معاجلة الفساد اإلداري عرب دّول 

العامل، ورغم تعقد هذه الظاهرة من حيث وسائل مكافحتها، فإنّه ميكن القول أّن هناك أدوارا خمتلفة 

لف اهليئات املؤسساتية يف الّدولة، وكذا على املستوى اجلماهريي، تعترب سبال كفيلة مبعاجلة هذه ملخت

  :الظّاهرة، وعليه ميكن التعّرض إىل هذه املعاجلة من خالل خمتلف أدوار املؤسسات كالتايل

  دور الهيئات والمؤسساتدور الهيئات والمؤسسات: : المطلب األولالمطلب األول

  دور المؤسسات اإلدارية والقانونيةدور المؤسسات اإلدارية والقانونية: : أوالً أوالً 
ب تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية مشوليتها كل جماالت احلياة، القيام بسّن قوانني واضحة يتطلّ 

وتنظيمات إدارية عصرية، باإلضافة إىل إنشاء هيئات ومؤسسات وأجهزة تنفيذية ورقابية عالية الكفاءة، 

اضام يف ظل إرادة سياسية حازمة، قصد زيادة احتماالت كشف الفساد ومعاقبة املتسببني فيه ومق

طبقا للقانون، وهذه املعاجلة الزمة ملكافحة الفساد والبّد أن تكون جزءا أساسيا من أي نظام لإلصالح 

  .اإلداري والقانوين واالقتصادي للحّد من هذه الظاهرة

باإلضافة إىل ذلك يعترب اعتماد القوانني والتنظيمات على هذه املعاجلة أمرا ضروريا، سواء على 

أو الّدويل، من خالل إبرام االتفاقيات واملعاهدات امللزمة للّدول واألطراف ) احمللي( املستوى الوطين

  1.مالحقة الفاسديناملشاركة فيها، وأيضا من خالل التعاون الّدويل يف 

كما ينبغي على الّدولة أن تقوم برتميم التصّدعات وسد الفجوات يف القوانني اليت جيعلها 

كما ينبغي التطبيق الالئق والصارم لتلك القوانني اخلاّصة بالتفتيش اإلداري املفسدون ذريعة إلفسادهم،  

واملايل وتسليط أقصى العقوبات ضّد املفسدين، وبناء منظومة رقابية فعالة ومستقلة عن أي تأثريات 

                                                           

- 231، ص 2006، بريوت، مارس 2تنمية، مركز دراسات الوحدة العربية، طجورج العبد، العوامل واآلثار يف النحو االقتصادي وال  1
232.  
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سياسية، وأن تكون مزودة بكفاءات بشرية ومادية ووسائل قانونية فاعلة ملواجهة الفساد والقضاء عليه 

  1.بواسطة إعالء صرح الشفافية والرّقابة الوقائية

وقد بادرت بعض الّدول بإنشاء هيئات خمتصة ملكافحة الفساد مع حتديث القانون وتعزيز كفاءة 

اجلهاز التنفيذي والرّقايب بشكل عام، وكانت سنغافورة وهونغ كونغ من أوائل الّدول اليت اعتمدت هذا 

 Corrupt Practices( با للتحقيق يف ممارسات الفساداملنهج، حيث أنشأت سنغافورة مكت

Investigation Bureau CPIB ( بينما أنشأت هونغ كونغ اهليئة املستقلة ملكافحة ، 1952سنة

، وتبعتها بعد 1971عام ) Independent Commission Saints Corruption(الفساد 

وباكستان وكينيا، األمر الذي دفع منظمة ذلك عّدة دّول من الّدول الّنامية منها مالوي وتنزانيا 

الشفافية الّدولية والبنك الّدويل إىل تقدمي املساعدات الفنّية الالزمة إلنشاء وتأهيل هيئات مكافحة 

  2.الفساد يف الّدول النامية والناشئة على نطاق واسع

شكاله، ممّا ومن هذه الّدول أيضا الصني اليت ظّلت لسنوات عديدة تعاين من الفساد جبميع أ

ة الختاذ قرارات وإجراءات حامسة ملكافحة العامشكل ديدا الستقرارها االجتماعي، ممّا دفع الّسلطات 

الفساد وتكثيف اجلهود الرّامية إىل إنشاء إدارات أخرى لوضع اآلليات واإلسرتاتيجيات الالزمة ملكافحة 

  .الفساد ومالحقة املفسدين بطرق عديدة وخمتلفة

إىل ذلك هناك سلسلة القرارات اليت اختذا الّدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية باإلضافة 

، حيث أقّر الس الوزاري للمنظمة توصيات حملاربة الّرشوة يف 1994االقتصادية، اعتبارا من عام 

وة املسؤولني يف اتفاقية حملاربة رش 1997املعامالت التجارية عرب احلدود وانتهاء بتبين الس نفسه عام 

القطاع العام يف الّدول اليت تتعامل معها دّول املنظمة واليت صادقت عليها الّدول األعضاء وأصبحت 

  .1999سارية املفعول يف شهر فرباير 

                                                           

  :، شبكة االنرتنيت، موقع"جربوت الّسلطة يف مواجهة شبح الفساد"سامر مؤيد،   1
http:/www.Iraker.dk/Index.php.oytiou.com. 

  .232جورج العبد، مرجع سابق، ص  2



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

161 

  دور وسائل اإلعالمدور وسائل اإلعالم: : ثانياً ثانياً 
ي تعتمد هذا الّدور على سبيل تعزيز الشفافية يف أعمال األجهزة واهليئات احلكومية وتعميق الوع

لدى كافة املواطنني ومنظمات اتمع املدين بشان عمليات اختاذ القرار وانتهاج السياسات ذات األثر 

يف األوضاع االقتصادية، وال شك أّن الغرض من ذلك هو إنشاء قوى ضاغطة حملية أو دولية لتحسني 

  .أداء احلكم وترشيد السياسات والكشف عن أشكال الفساد وحماربتها

ز أمهية دور اتمع املدين مبا يف ذلك وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية، خاصة ومن هنا ترب 

أحزاب املعارضة والنقابات املهنية، ودور البحوث والّنشر يف توسيع نطاق الشفافية واملسائلة يف كل 

صانة أنشطة وأجهزة الّسلطة، وكذلك منح احلرية للصحافة ومتكينها من الوصول إىل املعلومات ومنح احل

للصحفيني للقيام بدورهم يف نشر املعلومات وعمل التحقيقات اليت تكشف عن قضايا الفساد 

  1.ومرتكبيها

وتسعى هذه املعاجلة إىل متكني املواطن من أسباب القّوة، وميكن اجناز ذلك بواسطة دعم 

اليت ترّسخ فيها  اإلصالحات اليت تشمل األوضاع السائدة من القاعدة إىل القمة، ففي كثري من الّدول

الفساد، حتتاج احلكومات إىل اإلرادة أو القدرة على تطبيق آليات وبرامج فعالة ملمارسة الفساد، وال 

شك أنّه عندما يتم اطالع املواطنني على األداء احلكومي يصبحون يف وضع أفضل للضغط على 

  2.ني ألداء مهامهم من أجل املنفعة العامةالعاماملوظفني 

يف الّسنوات األخرية مبادرات عديدة، ركزت جهودها على الّدعوة إىل الشفافية، وقد ظهرت 

  :ومتثلت كما يلي

                                                           

  .232، ص 2004من أجل الّنزاهة واملسائلة، عمان، األردن،  االئتالف، منشورات "فحتهالفساد سبله وآليات مكا"أمحد أبو دية،   1
، 2004تثبت، جمّلة التمويل والتنمية، صندوق الّنقد الّدويل، ديسمرب  أنأنظر أمامك قبل " حماربة الفساد"أنور شاه ومارك شاكر،   2

  .43ص
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الصادرة عام (مدونة سلوك صندوق الّنقد الّدويل للممارسات اجلّيدة بشان الشفافية املالية  �

وضوح األدوار  :يت تستند على أربعة مبادئ جوهريةوال )2001واليت مت حتديثها عام  1998

 .املسؤوليات، إتاحة املعلومات للعامة، عمليات امليزانية املفتوحة، وضمانات النزاهةو 

مبادرات احلكومة االلكرتونية واليت متكن املواطن ومنظمات األعمال من استخدام االنرتنيت  �

أو األشكال االلكرتونية يف اخلدمات، مثل تسديد الضرائب، التوريدات ومتابعة القضايا أمام 

 .واجلمارك، واالطالع على نتائج مسابقات التوظيف وغريها من اخلدمات األخرى احملاكم

 .واليت صدرت بالفعل يف العديد من الّدول) حرية املعلومات(قوانني  �

ة، مثل التعليم العامجتربة أوغندا اليت تقوم بنشر واطالع املواطنني لثبات عمليات النفقات  �

 .والّصحة وغريها

الصناعات االستخراجية واليت انطلقت من اململكة املتحدة، حلّث الّدول مبادرة الشفافية يف  �

الثمينة على نشر اتفاقيات الّتنقيب  واألحجاراملنتجة للموارد الطبيعية كالّنفط والغاز واملعادن 

  .واالستخراج والّتصريح بأسعار وكميات البيع

د اإلعالم من أجل مكافحة كما توجد هناك عّدة جتارب عرب العامل، حيث قامت دّول بتجني

الفساد والتخّلص منه، وهذا ما كان من بريطانيا قبل قرابة مائة عام، وما فعلته أيضا كل من هونغ كونغ 

وسنغافورة قبل قرابة مخسة وعشرون عاما، وما تقوم به املغرب حاليا، حيث خصصت احلكومة أرقاما 

ونغ كونغ يف هذا اال جند أا حققت نتائج خضراء لإلبالغ عن الفساد، وإذا توقفنا عند جتربة ه

جّيدة يف مكافحة الفساد الذي استوطن فيها منذ بداية الّنصف الثاين للقرن املاضي، دون أن تستطيع 

أي جهة التصدي له، إىل أن أّدت فضيحة تورط فيها كبار ضباط الشرطة، إىل اضطرار احلاكم العام 

  .أن ترفع تقاريرها مباشرة للحاكم ، على1974سنة " الفسادالّلجنة املستقلة حملاربة "لتكوين 

وكان من مهام هذه الّلجنة سلطة التحقيق واالام يف قضايا الفساد، وكذلك اإلشراف على 

محالت التوعية اليت تقوم ا وسائل اإلعالم املختلفة، وقد قوبلت جهود الّلجنة باعرتاضات قوية من 

ي جعلها تتهاون قليال يف املخالفات، ولكن سرعان ما عادت إىل قوا جانب قوات الشرطة، األمر الذ
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من جديد مع قيامها عرب وسائل اإلعالم حبملة توعية عامة وقويّة، األمر الذي أّدى إىل حدوث 

  1.اخنفاض يف أنشطة الفساد

ميم الشفافية كما أّن الربامج املتعّددة اليت أطلقها صندوق الّنقد الّدويل والبنك الّدويل دف تع

املؤسستني توسعتا يف  ىل اجلهود الوطنية، كما أّن هاتنييف الّدول األعضاء، تعترب جهودا إضافية إ

أنشطتهما إىل التعاون الفين مع الّدول األعضاء يف إطار الربامج الرّامية إىل تقييم الشفافية املالية العامة 

  .، ويف بنوك وشركات القطاع اخلاص على حّد سواءوالنظام البنكي والنظام اإلحصائي يف القطاع العام

ن مراعاة املعايري واملواثيق يف ااالت املذكورة لربامج يتم إعداد تقارير مفصلة عويف ظل هذه ا

تقرير منذ بدء هذه الربامج سنة  100وتشجيع الّدول األعضاء على نشرها، األمر الذي أدى إىل نشر 

لتقارير الثرية باملعلومات واليت تتضمن توصيات حمّددة لتعزيز ، وميكن اإلطالع على هذه ا1998

دولة عضو يف الصندوق، كما أنّه بإمكان املواطنني  50 فيما يزيد عند ريالشفافية وحتسني أمناط التسي

وكافة الفاعلني املعنيني استعماهلا يف اإلطالع على األوضاع االقتصادية واملالية يف تلك الّدول، والتعّرف 

ى نتائج وتوصيات التقييمات احملتواة فيها، واستخدامها للضغط على احلكومات املعنية بإقرار وتنفيذ عل

  2.اإلصالحات الضرورية للحّد من الفساد وحتقيق املزيد من الشفافية واملسائلة

  دور اإلصالح المؤسسي وترشيد السياسات االقتصاديةدور اإلصالح المؤسسي وترشيد السياسات االقتصادية: : ثالثاً ثالثاً 
سباب املنشئة له من خالل إصالح مؤسسات احلكم تتطّلب مكافحة الفساد معاجلة كافة األ

وإرساء قواعد املسائلة العاّمة، فضال عن  ترشيد السياسات االقتصادية مبا يتالءم مع املصلحة العاّمة 

وإذا ركزنا على اال ورغبات األفراد اليت يعّرب عنها املواطنون من خالل املمارسات الدميقراطية، 

صالح املؤسسي لوضع السياسات املالية اإلاحلّد من الفساد من خالل ، فإنّه ميكن االقتصادي

والّنقدية، وذلك باستقطاب أجود لكفاءات لشغل مناصب العليا ودعمهم بإطارات ذات كفاءة يتّم 

                                                           

  .462-461، ص 2002، 01، جملة جامعة دمشق، العدد "جتماعيةالفساد ومنعكساته االقتصادية واال"حسن أبو محود،   1
  .234-233جورج العبد، مرجع سابق، ص   2
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تطويرها حسب معايري األداء بعيدا عن التدخالت املغرضة، ّمث وضع األسس الّصحيحة إلدارة املال 

  .لشفافية واملسائلة والرّقابة الفعالة من جانب الّسلطة التشريعيةالعام وفقا ملبادئ ا

إىل ذلك وضع الرّكائز السليمة لرتشيد العالقة بني أجهزة الّدولة والقطاع اخلاص  يضافكما 

لغرض حتفيز املواطنني على املبادرة وحتّمل خماطر االستثمار وإدارة األعمال وفقا لقواعد الّسوق، مع 

ف االجتماعية، كذلك فإنّه ينبغي ألجهزة الّدولة سّن التشريعات العادلة حلماية مراعاة األهدا

املستهلكني واحلفاظ على حقوق املستثمرين، كما ينبغي العمل على تطوير الّنظام العقايب والرّفع من 

  1.مستوى أدائه وتعزيز استقالليته

وذلك بواسطة التحّرر التجاري كما تقتضي معاجلة الفساد ضرورة إصالح السياسة االقتصادية، 

وظفون فيها واملايل الّلذين من شأما تقليل فرص الفساد، وذلك باحلّد من األوضاع اليت قد ميارس امل

لة وإّمنا حلرية التصّرف، وتطبيق الشفافية واحلّد من السلطات االحتكارية ءسلطات ال ختضع للمسا

  2.للقطاع العام

الّدولية بالّنسبة للبنوك  واإلفصاحملعايري احملاسبة والتدقيق يضاف إىل ذلك التطبيق الكامل 

 3،وتعزيز القدرة املؤسسّية ملراقبة صارمة وشاملة على كافة البنوك واملؤسسات املالّية ،واملؤسسات املالية

يعترب أهم الكثري ت والتدقيق بأصغر التفاصيل اإلدارية بشكل مستمر، وغريها ساباحيث أّن مراقبة احل

كشف االختالس املايل، ففي غالب احلاالت ميكن ضبط الفساد عرب تفاصيل صغرية وأرقام  من

وإحصائيات هامشية، وهناك طرق أقل كلفة تستخدمها بعض الشركات األجنبية، وهي عبارة عن 

الشركة تكون مهمته كشف الفساد وكّل املتورطني فيه، خاصة  وجود موظف من داخل أو خارج

  .بواسطة اإلبالغ عنهم، وهذا املوظف جيب أن يتمتع حبصانة قانونية مشّددةالّرؤوس الكبرية 

                                                           

  .234جورج العبد، مرجع سابق، ص   1
  .43ص  مرجع سابق، أنور شاه، ومارك شاكر،  2

3 Pieter Bottelier, Senior Advisor, The social and économic costs of corruption international 
symposium on the prévention and coutre of finan, France, Beij, N, 19-22 octobre 1998, pp 
6-7. 
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  الل القضاء والفصل بين السلطاتالل القضاء والفصل بين السلطاتققاستاست: : رابعاً رابعاً 
تقرير التنمية البشرية، تقارير البنك (تكشف تقارير اهليئات املختّصة التابعة لألمم املتحّدة 

مكافحة الفساد والعمل على عدم انتشاره  على آليتني أساسيتني يف) الّدويل، منظمة الشفافية الّدولية

  .ومها، استقاللية القضاء وفاعليته، والفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

فمن حيث اآللية األوىل، فإّن النمو االقتصادي حيتاج إىل ترتيبات وإجراءات مؤسسّية لفض 

وإدارات عمومية ومواطنني، كما حيتاج إىل إزالة الّنزاعات بني خمتلف الفاعلني االقتصاديني، من شركات 

لذلك فالقضاء هو اجلهة الّرمسية القادرة على  أوجه الغموض يف كافة القوانني واألنظمة السائدة،

استخدام قدرة الّدولة على اإلرغام واإلكراه يف تنفيذ األحكام، كما ميتلك الّسلطة الّرمسية للحكم على 

تشريعية والتنفيذية، لذلك فإنّه يستطيع أن يدعم التنمّية االقتصادية وذلك مشروعية نشاط السلطتني ال

جبعل السلطتني األخريني خاضعتني للمسائلة عن قراراما، ويتحقق النجاح هلذه اآللية فيما لو حتققت 

  .شروط استقاللية القضاء وامتالكه سلطة تنفيذ األحكام

بني الّسلطات وعدم تركزها حيقق املزيد من الثقة لدى أّما بالنسبة لآللية الثانية، فإّن الفصل 

األفراد باستقرار القواعد املعمول ا، إّال أّن األمر عكس ذلك، خاصة يف البلدان الّنامية، حيث 

تضعف رقابة الّسلطة التشريعية بسبب حمدوديّة قدراا وعدم توافر املعلومات الكافية لديها، ويف معظم 

د احلكم الرّاشد أبعاالتايل ويوضح الشكل  .لطة التنفيذية على الّسلطة التشريعيةاألحيان تسيطر السّ 

  .املهّمة
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  محاور الحكم الّراشد: )2- 2(الشكل 

                                                      

  

  

  

  

  

   

   

  قوانين مكافحة الفساد ودور البعد األخالقيقوانين مكافحة الفساد ودور البعد األخالقيتفعيل تفعيل : : خامساً خامساً 
ى الفساد تطبيق كافة القوانني املتعّلقة مبكافحته على مجيع املستويات، مثل يتطّلب القضاء عل

لضرائب واجلمارك، وقانون ا ةالعليا واملناصب املالّية كإدار قانون التصريح باملمتلكات لذوي املناصب 

شوة شروع، وقانون حرية الوصول إىل املعلومات، وتشديد األحكام املتعّلقة مبكافحة الرّ املغري الكسب 

  1.واحملسوبية واستغالل الوظيفة العاّمة يف قانون العقوبات

كما ال ينبغي إمهال البعد األخالقي يف حماربة الفساد يف كافة قطاعات الّنشاط العام واخلاص، 

قوانني من خالل  دعوة كافة األديان إىل حماربة الفساد بأشكاله املختلفة، وكذلكوذلك من خالل 

األنظمة واملواثيق املتعّلقة بشرف ممارسة الوظيفة واليت تسمى مبدونات الّسلوك أو اخلدمة املدنّية أو 

                                                           

  .8أمحد أبو رية، مرجع سابق، ص   1

، 2طاهر حمسن وصاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، ط :المصدر

 462، ص 2008 دار وائل للّنشر،

 املساواة

 الشفافية

 وندولة القان

حكومة 
 شرعية

حماربة 
 الفساد

الفصل بني 
 السلطات

الكفاءة 
 والفعالية

مؤسسات 
 جمتمع مدين

رؤية إسرتاتيجية 
 واضحة

احملاسبة 
 واملساءلة
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وفضال على الرتكيز على البعد األخالقي البّد من تنمية دور األفراد يف مكافحة  1،أخالقيات املهنة

وأيضا على الوطن واملواطن،  الباهظةالفساد من خالل برامج التوعية ذه اآلفة وخماطرها وتكلفتها 

اتمع املدين، واجلامعات واملعاهد التعليمية والطبقة املثقفة يف مواجهة الفساد مؤسسات تعزيز دور 

  .والقيام بدور التوعية اجلماعية والقطاعية

كذلك يتطّلب مكافحة الفساد التحلي بثقافة املؤسسات وحكم القانون والشرعية العقالنية يف 

والدميقراطية  وتوسيع مساحة املشاركة ،الل االنفتاح على املواطننيتسيري كافة مؤسسات الّدولة من خ

وخصوصا عندما يكون القرار عاما وذو عالقة باملصلحة العاّمة، أضف إىل ذلك أّن  ،يف اختاذ القرار

مكافحة الفساد هي جزء من عملية ضرورية والزمة إلرساء قواعد احلكم الّرشيد وترسيخ مبادئ املسائلة 

د يطول أمدها، لذلك فهي على مستوى كافة مؤسسات وأجهزة الّدولة، وهي عملية شاقة ق والشفافية

جهود كافة أفراد اتمع، خاّصة وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية والّنقابات  افرتضتتطّلب 

واجلمعيات املهنّية، كما أّا تتطّلب وجود قيادة سياسّية حريصة على حسن اختيار سياستها وحسن 

  2.ستخدام موارد جمتمعهاا

حد هذه املعاجلات دون سواها، بل تتطّلب أة الفساد ال تتّم باالستناد إىل كما أّن مكافح

األخذ ا معا، والبّد من العمل الّدؤوب إلصالح مؤسسات الّدولة واتمع وإخضاعها إلرادة الّشعب 

  .وفقا ألسس الدميقراطية وحتت مظّلة القانون

  مة الشفافية الدوليةمة الشفافية الدوليةدور منظدور منظ: : سادساً سادساً 
وفعالية يف متابعة ومكافحة حاالت الفساد  نشاطاوهي من أهّم املنظمات الّدولية اخلاصة 

وتطور هذه  ،اإلداري، وتقوم املنظمة بتطوير مؤشرات لقياس مدى تفشي الفساد يف خمتلف دّول العامل

                                                           

  .www.dgi.org.dz: موقع- إدارة الضرائب باجلزائر  1
  .236جورج العبد، مرجع سابق، ص   2
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دية واحملللني االقتصاديني، وقد املؤشرات من خالل استطالعات الرّأي لرجال األعمال والّنخب االقتصا

  .دولة 85على مستوى  1998قّدمت دراستها األوىل سنة 

وتشري التقارير الّسنوية هلذه املنظمة أّن الفساد يف املشاريع احلكومية الكبرية ميثل عقبة كبرية يف 

أن يوجه للتعليم  طريق صعود التنمّية املستدامة، ممّا نتج عنه خسائر فادحة يف املال العام الذي يفرتض

والّصحة وختفيف حاالت الفقر يف البلدان الّنامية على وجه اخلصوص، وتشري التقارير أيضا أّن هدف 

التنمّية يف األلفية الثالثة يتمثل يف خفض نسبة الفقر ممّا يتطلب من الّدول كافة مكافحة الفساد يف 

يف جمال  الرشاوىدر سنويّا يف العامل بسبب ة، وقدرت هذه املنظمة حجم املبالغ اليت العامالصفقات 

  .مليار دوالر كأدىن تقدير 400ة حبوايل العامالصفقات 

فإّن البلدان اليت حصلت على أحسن العالمة  2004- 2002فعلى سبيل املثال، فخالل الفرتة 

نيوزيلندا فما فوق متثل بلدان مبستويات إدراك فساد منخفضة، ويقع يف مقّدمة هذه الّدول فنلندا و  9

  .والدامنرك وأيسلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا

أّما بالّنسبة للدّول العربية، فإّن سلطنة عّمان ودولة اإلمارات العربية املتحّدة متثل أفضل حالة 

 5,2وقطر اليت حصلت على  5,3واألردن اليت حصلت على  5,8هلذه البلدان، حيث حصلت على 

  .، متثل دوال يف حالة الوسط يف مدركات الفساد اإلدارينقاط 5وتونس اليت حصلت على 

والسعودية وسوريا على  4,1وموريتانيا على  4,6أّما الدول الباقية فقد حصلت الكويت على 

  2,7.1، واجلزائر ولبنان على 3,2على  ومصر واملغرب 3,2

  :ات الفسادمن حيث أعلى وأدىن مستوي ويبّني اجلدولني التاليني، تصنيف العشرين بلداً 

  

                                                           

  .03/06/2016، ّمت اإلطالع عليه يوم http:/www.transparency.orgموقع انرتنيت منظمة شفافية دولية،   1



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

169 

  2013قائمة بعض البلدان المصنفة بأدنى مستويات الفساد لسنة ): 4-2(الجدول رقم 
  الدرجة  البلد  #  الدرجة  البلد  #
  80  اسرتاليا  11  92  الدامنرك  01
  91  نيوزيلندا  02

12  
  أملانيا

79  
  أيسلندا  89  فنلندا  03
  78  اململكة املتحّدة  14  87  السويد  04

05  
  النرويج

86  15  
  بلجيكا

76  
  اليابان  سويسرا

  84  سنغافورا  07

17  

  الوليات املتحّدة

74  
  هونغ كونغ  83  هولندا  08
  مجهورية أيرلندا  82  لوكسمبورغ  09
  باربادوس  81  كندا  10

  

  2013قائمة بعض البلدان المصنفة بأعلى مستويات الفساد لسنة ): 5-2(الجدول رقم 
  لدرجةا  البلد  #  الدرجة  البلد  #

  19  اليمن  161  08  الصومال  174
  فنزويال  كوريا الشمالية

  هاييت  11  السودان  173
  غينيا بيساو  12  أفغانستان  172
  أنغوال  15  جنوب السودان  171
  20  سوريا  159  16  العراق  170
  بوروندي  17  تركمانستان  169
  21  زميبابوي  156  18  أوزبكستان  166

  رميامنا  ليبيا
  كمبوديا  إريرتيا

  ،  http:/ar.wikipedia.org/wiki :2013موقع مؤشرات مدركات الفساد لسنة : املصدر

  .29/06/2016: اطلع عليه يوم 



  العامالعامالفساد اإلداري للموظف  الفساد اإلداري للموظف                    ::الثانيالثانيالفصل  الفصل  

170 

  الفساد اإلداريالفساد اإلداري  مكافحةمكافحةبعض التجارب الدولية في بعض التجارب الدولية في : : المطلب الثانيالمطلب الثاني
دولة ألخرى، ويتفق ختتلف من الفساد اإلداري يف كل الدول، إال أن حجم هذه الظاهرة يتواجد 

على التنمية االقتصادية  سلبية كما هلا من تأثريات  مكافحة هذه الظاهرةاجلميع على ضرورة 

  .جتارب سنغافورة وروسيا يف مكافحة الفساد اإلداري، وسنتناول من خالل هذا املبحث واالجتماعية

  تجربة سنغافورةتجربة سنغافورة: : أوالً أوالً 
كما تعترب   من ثالثة ماليني نسمة، يتكونسنغافورة بوجود خليط ثقايف وديين لشعب تتميز 

دولة على آليتني رئيسيتني، األوىل هلذا البلد حمدودة، وترتكز مكافحة الفساد يف هذه ال املوارد الطبيعية

، وتوفري مناخ صحي ملؤسسات اتمع باملمارسة الدميقراطية واالستقرار السياسيتتمثل يف االهتمام 

وجعلها  ورها االسرتاتيجي يف اتمع، واهتمام الدولة بتعزيز سلطة القضاءم بداملدين، لتتمكن من القيا

فعالية وحزما يف الثانية فتتمثل يف تعزيز الشفافية واملساءلة لكوا أهم اآلليات  مستقلة، أما اآللية

  .مكافحة الفساد اإلداري

لتشمل  ، بل متتد عامال اإلنفاقشراف على اإلويف إطار الشفافية فإن املساءلة ال تقتصر على 

واملؤسسات تكون مسؤولة السنغافورية فإن اإلدارة خاصة يف الوزارات ، ويف التجربة كيفية إجناز النفقات

يقع يف  األجهزة املختصة وجود أنواع متعددة يف الفساد اإلداري، وقد أفادت مباشرة أمام الربملان

، سواء كان يف سؤولة عن مكافحة الفسادنفسها مدمتها الرشوة بصورة متعددة، وتعترب الدولة مق

فإن املساءلة وال حاسبة تشمل دافع الرشوة واملستفيد القطاع العام أو اخلاص، ومن الناحية القانونية 

 مينع مجيع أشكال اإلكراميات وغريها من أشكال الفساد املؤدب كما أن القانون يف سنغافورة  ،منها

  1.واملغلف دايا ااملة

حيث تعترب هذه تويل أمهية عظمى ملداخيل املوظفني،  مكافحة الفساد اإلداري، ليةفعاولغرض 

 ، ويف إطار هذه اإلجراءات، فإن سنغافورة هي أقل ثالث أقل دولة يف العاملاألخرية األعلى يف آسيا

                                                           

  .22-20، ص 1999سبتمرب  6، مىت يكون هناك فساد؟ جتربة سنغافورة، األهرام االقتصادي، راجا جنيه يف  1
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 القانونوتويل حكومة هذا البلد أمهية كبرية لسرعة تطبيق والدامنرك،  فيها الفساد بعد نيوزيلندا ميارس

خصائص النزاهة واألمانة  يف إطار نشاط املؤسسات الفساد دون انتظار، ويعزز حاالتوحماسبة 

  .وتشجيع املؤسسات على أن تدفع للموظفني املتميزين ذه املزايا والكرامة واحرتام سيادة القانون

 ألخالقيةيف بناء نظام قيمي تسود يف إطاره املمارسات ا مؤسسات اتمع املدين وتساهم

واملواطنني احلكومة ، أضف إىل ذلك، تطور شراكة بني واملسؤوليات اجلماعية وتعزز الشفافية واملساءلة

 الصريح واملفتوح وتبادلراكة على أسس الثقة واملصداقية واحلوار واالحتادات والنقابات، تقوم هذه الش

  .ساد اإلداريالف للحد منميكن أن تكون منفذا  اإلحصاءات واالستشارات، وهذه

قصرية املدى  بعيدة املدى ملتابعة احلالة وليس جمرد آلياتوتأخذ هذه اجلهات الثالث، توجهات 

اإلداري الكبرية  الفساد لألسباب والنتائج حلاالت اجلذريةات جزئية، مبعىن االهتمام باملعاجلات ملعاجل

  .منها والصغرية

 خالل يا والقضاء اجلنائي حيث يبت يف القضاياسلطات احملاكم العل كما تعززت جتربة هذا البلد

يف  سنغافورة، إن لديهم ثقة كبريةآلراء الشعب يف سرب مدة ال تتجاوز ستة شهور، ويتضح من خالل 

النزاهة يف اإلدارة  عالية والصرامة يف معاجلة الفساد اإلداري وزيادةأجهزة الدولة اليت تتمتع باألمانة ال

  متوسط الدخول احلقيقية الشهرية للعمال للمدة تطور تايل الويوضح اجلدول  .ةالعام

)1978-1993(  

  مستويات الدخول الحقيقية في سنغافورة): 6- 2(جدول 

  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  السنوات

  89.4  83.2  77.1  70.8  63.3  63.3  60.5  57.9  الدخول الحقيقية

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  السنوات

  131.3  126.5  119.6  113.3  107.3  100  93.8  91.4  الدخول الحقيقية

  ، الدروس املستفادة :الرضا، العرب والتجربة األسيوية جعفر عبدنبيل : المصدر

  32 ، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
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  تجربة روسياتجربة روسيا: : ثانياً ثانياً 
 واحتكار الدولة مللكية ونظام احلزب الواحدالتخطيط املركزي فرض انتقال روسيا من سياسات 

، وظهرت )الربيسرتويكا(طرح سياسات إصالحية  وسائل اإلنتاج إىل آليات السوق، على النظام اجلديد

ويدعم مبدأ املنافسة، وقد  يساند القطاع اخلاص يف هذا اال حتمية توفري حميط قانوين ومؤسسي

،  متساوي على اجلميع فرتض أن يطبق الشفافية وبشكلإىل حكم القانون الذي ي التجأت الدولة

  .االنتقال النوعي كمدخل ميكنها من أحداث هذا

 بسبب عدم كفاءة أجهزة الدولة شكاالتوقد رافقت هذه املرحلة االنتقالية العديد من اإل

  اإلداريالباب مفتوحا لظهور حاالت الفساد  الروسية وتزايد الفقر واملشاكل االجتماعية، وهكذا أصبح

  .عنها وقوة احلزب يف تلك املرحلة خمتفية حبكم عدم احلديث كانت موجودة سابقا، ولكنها

عن وضعف املؤسسات املسؤولة االقتصاد  بطبيعةإىل مستوى كبري ويرتبط الفساد اإلداري 

، %7أكثر من  1997يف امليزانية سنة  السياسات املالية والنقدية والضريبية، حيث بلغ مستوى العجز

 من %80، حبيث أن ضعيف جدا مع وجود حجم كبري للتهرب الضرييب وأن التحصيل الضرييب

إىل تدين مستويات املعيشة واختالل ، وقد أدت هذه األوضاع ضريبية للدولة متأخراتالشركات لديها 

  1.من جممل السكان %41حوايل  1998وصل عدد فقراء روسيا عام يف توزيع الثروة حيث 

قلة يف أمرين، أوهلما هيمنة تتمثل الفساد  واجتثاث يف طريق اإلصالح االقتصادية ن أهم عقبإ

غريت شكلها وشكلت منطا من الرأمسالية  يف ظل االحتاد السوفيييت سابقا فاسدة كانت موجودة

يف هذا  ، وأما األمر الثاين، فهو أن النخبة احلاكمة)السادة اللصوص(أو ما يطلق عليه الروس  املتوحشة

اشرتاكيا معينا، بل هي خنبة أا ال تشكل منطا  ، كماوهي ليست خنبة ليرباليةالبلد ال تؤمن بالدميقراطية 

                                                           

  .29-24، ص 1999سبتمرب  6أمناط الفساد وتكلفة الفساد، األهرام االقتصادي، : فتحي شادية، حالة روسيا  1
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حاالت فساد  فتجدر اإلشارة إىل وجودتم فقط مبصاحلها، ويف إطار عمليات اخلوصصة يف روسيا، 

  .موارد الدولة قد اختلست بشكل كبرييقال أن أغلب إداري واحتيال، حبيث 

لرئاسي واملؤسسي املوجود يف روسيا، فهناك أيضا فساد إداري اإلضافة إىل منط الفساد اوب

واخنفاض مستويات املعيشة، بريوقراطي، حيث انتشار ظاهرة الرشوة كنتيجة لرتدي األوضاع االقتصادية 

حاالت الفساد السياسي نتيجة  ، مظاهر تعززهانتيجة هذه األمناط الثالثة للفسادحيث برزت 

واحملكوم وبني املواطن واملؤسسات اليت من  ، وشيوع عدم الثقة يف العالقة بني احلاكمالستبداد بالسلطةل

  .الالزمة املفروض أا تقدم له اخلدمات باجلودة

القضاء واجليش والالعدالة وضعف الثقة بأجهزة األمن وإدارة  وهكذا تعمقت حاالت الظلم

  .املنظمة  روسيا مرتبطة حباالت اجلرميةأن الفساد يفوغريها، مما ميكن القول 

  :الفساد اإلداري يف روسيا ميكن ذكر ما يليزيارة ومن أسباب 

والنقابات دور األحزاب السياسية ومجاعات املصاحل املدين ومؤسساته وغياب  اتمعضعف �

 .والتنظيمات االجتماعية

 .مستويات األجور الرمسية للموظفنيتدين �

وضعف املساءلة الفاسدة حيث ضعف أشراف الدولة  اجتة عن املمارساتاخنفاض املخاطر الن�

 .بني املسؤولني الفاسدينوإضفاء الطابع الشخصي على العالقات وصعوبة اكتشاف الفساد 

احتفاظ جزء كبري من الثروة بيد الدولة وزوال املسؤولية على سلطتها مما منح للمسؤولني يف �

 .رشوة والنهب لألموال العامةالدولة سلطات استثنائية وفرصا لل
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وتكون كلفة الفساد اإلداري عالية جدا يف روسيا، واعتبارا النتشار هذه الظاهرة وجتذرها 

وتناميها، فإا تتطلب معاجلة نوعية وذلك يف إطار إسرتاتيجية بعيدة املدى تأخذ بعني االعتبار مبا 

 :يلي

 .ةالعامالشفافية يف العمليات  .1

ون ومبدأ املساواة وما يتبع ذلك من تسهيل التنظيمات واإلجراءات ورفع تعزيز سلطة القان .2

رواتب أعلى للموظفني وتدعيم آليات الرقابة واإلشراف واالهتمام حبمالت التوعية املختلفة 

 .  والتشهري واإلبالغ عن حاالت الفساد يف أعلى املستويات للمنظمات واألجهزة احلكومية

سلطات وتدعيم سلطة القضاء وتقوية نظام احملاكم وبناء مؤسسات انتهاج مبدأ الفصل بني ال .3

  .خاصة للمساءلة واحملاسبة وتعزيز دور الرقابة والقضاء
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  خاتمة الفصل الثانيخاتمة الفصل الثاني

 ويعرتضيؤدي الفساد اإلداري إىل عرقلة النمو االقتصادي واالجتماعي ويعوق التنمية االقتصادية 

لفقر وعدم االستقرار االقتصادي والسياسي، كما يسفر عن الشرعية السياسية، مما يزيد من حدة ا

 ويتمثل يف السلوكات واملمارسات الغري شرعية. انتهاك حقوق اإلنسان والتفاوت بني الطبقات

كاستغالل النفوذ والصالحيات واستغالل األموال العامة يف خدمة ني واملسؤولني،  العامللموظفني 

  .املصاحل اخلاصة وغريها

فساد اإلداري متعددة، فهي سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، مما يرتك تأثريات وأسباب ال

حد سواء، يف ظل انتشار العوملة وتعدد  على عميقة يف اهليكل االقتصادي للدول املتقدمة والنامية

  .ملنظمةا اجلرميةآليات 

وقد  دول النامية،الويتفق اخلرباء واملتخصصون على ضرورة معاجلة هذه الظاهرة، السيما يف 

عرفت بعض الدول فرصا ضئيلة لنمو هذه الظاهرة، بينما عرفت دول أخرى تغلغل الفساد اإلداري 

  .حيث ترك آثاره السلبية على مستوى خمتلف ااالت

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  

  الثالثالثالثالفصل  الفصل  
الدراسة الميدانية  الدراسة الميدانية  

لمديرية الضرائب لوالية  لمديرية الضرائب لوالية  

  تلمسانتلمسان
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  لميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة االفساد : الفصل الثالث

  الثالثالثالث  مقدمة الفصلمقدمة الفصل

لقد تبني لنا من خالل الفصول النظرية مدى أمهية إدماج أخالقيات األعمال ضمن وظائف 

 .املنظمات احلديثة، ومدى تأثريها على ترشيد تسيريها، واحلد من ظاهرة الفساد

ه الرسالة، أجريت دراسة ميدانية على على ضوء املفاهيم اليت تضمنها الشق النظري من هذ

املتواجدة ) املفتشيات والقباضات(كذا اهلياكل القاعدية و  مستوى مديرية الضرائب لوالية تلمسان

 ثرإ أي إىل دراسة هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة على إشكالية الرسالة؛. مبختلف دوائر هذه الوالية

يف هذا اإلطار، أعد . داء مبديريات الضرائب يف اجلزائراألو  أخالقيات املهنة على الفساد اإلداري

استبيان ووزع على عينة من عمال إدارات الضرائب، حيث خضعت البيانات إىل حتاليل 

  .وصفية إحصائية

سنقدم النموذج  يف املبحث األول ،تفاصيل هذه الدراسة من خالل هذا الفصل، سنستعرض

 سيستعرض املبحث الثاين ميدان الدراسة بعد ذلك ،دانيةرضيات اخلاصة بالدراسة امليالنظري والف

  .خري، سنحلل النتائج اإلحصائية احملصلةواأل املبحث الثالثيف و  ،واخليارات املنهجية اليت أطرا
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  أهداف وفرضيات الدراسةأهداف وفرضيات الدراسة: : األولاألولالمبحث المبحث 
  :نية إىل اختبار الفرضيات التاليةهدفت الدراسة امليدا

  السلوك الوظيفيالسلوك الوظيفيأثر التكوين على أثر التكوين على : : أوالً أوالً 
من مث ميكن إدراك و  من الواضح أن عملية تطوير العاملني هي من اختصاص وظيفة التكوين،

كذلك، زاد االهتمام بعملية التكوين على مستوى . العالقة الوثيقة بني التكوين والسلوك الوظيفي

لغرض حتقيق امليزة  1،املنظمات واعترب أساسا لتطوير إداري شامل تتميز به املنظمات عالية األداء

التنافسية ورفع مستوى أدائها من الناحية الكمية والنوعية، لتصبح ذات نسيج ثقايف متجانس تعزز يف 

  :ليمتت صياغة الفرضية األوىل كما ي األساس على هذا. إطاره املمارسات السلوكية املسؤولة

  للتكوين أثر إيجابي على السلوك الوظيفي -1.ف

  القية على السلوك الوظيفيالقية على السلوك الوظيفيأثر البيئة األخأثر البيئة األخ: : ثانياً ثانياً 
التقاليد تتمثل سلوكيات العاملني يف ثقافة املنظمة اليت تعترب جمموعة من القيم واألعراف و 

متثل لغة  فاملنظمات العريقة يف ثقافتها لديها قيم راسخة يف العمل والسلوك الوظيفي ،والتطلعات

العاملني ومنعكسا يف القرارات اليت  يكون تأثري هذه الثقافة واضحا على سلوكيات ،مشرتكة للجميع

2.يتخذوا
هكذا، فإن املناخ األخالقي السائد يف املنظمة جيب أن يكون حتت جمهر اإلدارة لغرض و  

من هذا املنطلق، ميكن . اختاذ القراراتو  األداءو  تعزيزه لينعكس على السلوكيات يف العملو  تطويره

  :صياغة الفرضية الثانية كما يلي

 خالقية أثر إيجابي على السلوك الوظيفيللبيئة األ -2.ف

                                                           

  .246، ص2001، دار الغريب، عمان، اإلسرتاتيجيةعلي، إدارة املوارد البشرية السلمي  1
  .145، ص2001ياغي حممد عبد الفتاح، األخالقيات يف اإلدارة، مكتبة اليقظة، األردن،  2
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  الوظيفيالوظيفي  الرضاالرضاأثر البيئة األخالقية على أثر البيئة األخالقية على : : ثالثاً ثالثاً 

الوظيفي للعاملني، فكلما كانت البيئة  ألعمال أن تؤثر إجيابا على الرضاميكن ملنظمات ا

 لنيااللتزام من جانب العامو  ازداد الوالء -ذلك من خالل كافة وظائف املنظمة و  -األخالقية مالئمة 

ذلك أيضا من خالل حتسني نوعية حياة العمل و  تفاعلت أهدافهم مع أهداف املنظمة؛و  تكاملتو 

حىت تفي املنظمة مبتطلبات مسؤوليتها و  ازدهار العاملنيو  بواسطة عدة نشاطات دف تعزيز منو

  :يلكالتا على هذا األساس، متت صياغة الفرضية الثالثة. األخالقية جتاه اتمعو  االجتماعية

  للبيئة األخالقية أثر إيجابي على الرضا الوظيفي -3.ف

  أخالقيات المهنة على العالقات العامة إلدارة الضرائبأخالقيات المهنة على العالقات العامة إلدارة الضرائبأثر أثر : : رابعاً رابعاً 

ضمن بيئة املنظمات، فإن إدارة العالقات العام تلعب دورا مهما حيث أا تعزز الثقة املتبادلة 

أن تلتزم هذه العالقات مبعايري السلوك  لذلك جيب. اخلارجيةو  بني املنظمة وخمتلف اجلهات الداخلية

  1.األخالقي املسؤول من خالل زيادة وعي العامل حبقوقه وإشراكه يف نشاطات املنظمة

حتتاج املنظمات لنشاط العالقات العامة لغرض حتسني صورا وإيصاهلا إىل املختلف الفئات اليت 

ني كعنصر فعال ومؤثر يف جمال العالقات هكذا تتجلى أخالقيات العاملو  تتعامل معها أو تتأثر ا،

  :على هذا األساس متت صياغة الفرضية الرابعة كاآليت. العامة للمنظمة

  ألخالقيات المهنة أثر إيجابي على العالقات العامة إلدارة الضرائب -4.ف

                                                           

  .121، ص2009، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اإلسرتاتيجيةبكر، مصطفى حممود، التفكري االسرتاتيجي واإلدارة  أبو 1
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  إدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف إدارة الضرائبإدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف إدارة الضرائبأثر أثر : : خامساً خامساً 

أصبح النظر للمورد و  يزة تنافسية فريدة للمنظمات ال ميكن تقليدها،لقد أصبحت املوارد البشرية م

  .ميزات إبداعية، يفرتض أن تعريها إدارة املنظمة جل اهتمامهاو  البشري على أنه قدرات متجددة

ميكن إلدارة املوارد البشرية إن تكون الفاعل الرئيسي يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل وسائل و 

املتنوعة لوظيفة املوارد البشرية، مثل تعبئة واستقطاب هذه املوارد، و  ألنشطة املتعددةعديدة تغطي جممل ا

على هذا األساس، متت صياغة  1.غريهاو  تقييم األداء واملكافئاتو  والتوظيف والتكوين والتطوير

  :ليالفرضية السادسة كما ي

  بإلدارة الموارد البشرية أثر إيجابي على تحقيق أهداف إدارة الضرائ -5.ف

                                                           

  .77، ص2009سيد أمحد، جاد الرب، األخالقيات التنظيمية واملسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال العصرية، جامعة قناة السويس،  1
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  ميدان ومنهجية الدراسةميدان ومنهجية الدراسة: : الثانيالثانيالمبحث المبحث 

  ميدان الدراسةميدان الدراسة: : المطلب األولالمطلب األول
من أجل اختبار الفرضيات، أجريت دراسة ميدانية على مستوى مديرية الضرائب لوالية تلمسان 

  .املتواجدة مبختلف دوائر هذه الوالية) املفتشيات والقباضات(وكذا اهلياكل القاعدية 

، ويف )املديرية العامة للضرائب(ية تلمسان هيكال خارجيا لوزارة املالية تعترب مديرية الضرائب لوال

تنظم مديرية الضرائب للوالية يف . الوقت نفسه مديرية تنفيذية تابعة للمجلس التنفيذي لوالية تلمسان

، الذي حيدد 2009 فرباير 21مديريات فرعية، وذلك طبقاً للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ) 5(مخس

  1.نظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياات

  تنظيم مديرية الضرائب لوالية تلمسانتنظيم مديرية الضرائب لوالية تلمسان: : أوالً أوالً 
  :الجبائيةالمديرية الفرعية للعمليات  .1

  :السيما، مبا يأيت اجلبائيةتكلف املديرية الفرعية للعمليات 

 .تنشيط املصاحل وإعداد اإلحصائيات وجتميعها كما تكلف بأشغال اإلصدار �

ومتابعتها  تكفل بطلبات اعتماد حصص شراء باإلعفاء على الرسم على القيمة املضافةال �

 .اهومراقبت

 .ةصعة أنظمة اإلعفاء واالمتيازات اجلبائية اخلابمتا �

 . مكاتب) 04(وتتكون هذه املديرية الفرعية من أربع 

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب الجداول ∗

 .عليهاالتكفل باجلداول العامة والتصديق  �

 .التكفل مبصفوفات اجلداول العامة وسندات التحصيل �

                                                           

  .20/2009أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  1
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  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب اإلحصائيات ∗

 .استالم إحصائيات اهلياكل األخرى يف املديريات الوالئية �

 .املنتجات اإلحصائية الدورية اخلاصة بالوعاء والتحصيل ةمركز  �

 . املديرية اجلهوية للضرائبالوضعيات اإلحصائية الدورية وضمان إحالتها إىل ةمركز  �

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب التنظيم والعالقات العامة ∗

القيمة املضافة  استالم ودراسة طلبات االعتماد يف نظام الشراء باإلعفاء من الرسم على �

 .عتماداتمع تسليم هذه اال

 .واالمتيازيةاخلـــاصــة  ائيةاجلبمتـــابعة األنظمــة  �

 .تقبال اجلمهور وإعالمه وتوجيههاجلبائية واسنشر املعلومة  �

 :ويكلف السيما، بضمان ما يأيت :مكتب التنشيط والمساعدة ∗

التكفل باالتصال مع اهلياكل اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائب وكذا بتنشيط املصاحل  �

 .احمللية ومساعدا قصد حتسني مناهج العمل وانسجامها

 .لتسيري ومعاجلتهامتابعة تقارير التحقيق يف ا �

  :المديرية الفرعية للتحصيل .2

 :تكلف املديرية الفرعية للتحصيل السيما مبا يأيت

التكفل باجلداول وسندات اإليرادات ومراقبتها ومتابعتها وكذا بوضعية حتصيل الضرائب  �

 .والرسوم وكل ناتج أخر أو أتاوى

احل التحصيل وتنشيط قابضات متابعة العمليات والقيود احملاسبية واملراقبة الدورية ملص �

الضرائب يف حمال تنفيذ أعماهلا للتطهري وتصفية احلسابات وكذا التحصيل اجلربي 

 .للضريبة



  الدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسان                ::الثالثالثالثالفصل  الفصل  

183 

التقييم الدوري لوضعية التحصيل وحتليل النقائص السيما فيما خيص التصفية مع اقرتاح  �
 .تدابري من شأا أن حتسن الناتج اجلبائي

د تطهري حسابات قابضات الضرائب بغية تصفية مراقبة القابضات ومساعدا قص �
  .احلسابات وتطهريها

  .مكاتب )03(ثالث وتتكون هذه املديرية الفرعية من 

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب مراقبة التحصيل ∗

 .دفع نشاطات التحصيل �
احملافظة على مصاحل اخلزينة مبناسبة الصفقات العقارية املوثقة وعند إرجاع فائض  �

 .اتاملدفوع
احمللية وكذا اهليئات  إعداد عناصر اجلباية الضرورية لوضع امليزانية وتبليغها للجماعات �

 .املعنية

  :ويكلف السيما، بضمان ما يأيت :مكتب متابعة عمليات القيد وأشغاله ∗

متابعة أعمال التأشري والتوقيع على املدفوعات وعلى شهادات اإللغاء من اجلداول  �
 .فل اوسندات اإليرادات املتك

 .املراقبة الدورية لوضعية الصندوق وحركة احلسابات املالية والقيم غري النشطة �
التكفل الفعلي باألوامر والتوصيات اليت يقدمها احملققون يف التسيري، خبصوص مهام  �

 .املراقبة وتنفيذها

 .املهام بني احملاسبني عمليات والقيود عند تسليمال إعداد وتأشري �

 :يأيت كلف السيما، بضمان ماوي :مكتب التصفية ∗

اإليرادات املتعلقة مبستحقات  أومراقبة التكفل باجلداول العامة وبسندات التحصيل  �
ومستخرجات األحكام والقرارات القضائية يف جمال الغرامات والعقوبات املالية أو املوارد 

 .غري اجلبائية
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 .صادقة عليهااستالم املنتجات اإلحصائية اليت يعدها قابضوا الضرائب وامل �
 .امللحقة مستنداتحسابات تسيري اخلزينة و  ةمركز  �
يف اإلرجاء للمبالغ املعتذر حتصيلها وجدول تصفية منتجات  التكفل جبداول القبول �

 .ة وسجل الرتحيل، ومراقبة كل ذلكاخلزين

  :المديرية الفرعية للمنازعات .3

 :تكلف املديرية الفرعية للمنازعات السيما بضمان ما يأيت
تني للطعن النزاعي أو املرحلة اجلة االحتجاجات املقدمة برسم املرحلتني اإلداريمع �

 .عفائية، وتبليغ القرارات املتخذة واألمر بصرف اإللغاء والتخفيضات املمنوحةاإل
 .على القيمة املضافةللرسم معاجلة طلبات اسرتجاع الدفع املسبق  �
والدفاع أمام اهليئات القضائية االستئناف أو طعون تشكيل ملفات إيداع التظلمات  �

 .املختصة يف مصاحل اإلدارة ة اجلبائية
  .مكاتب )04(أربع وتتكون هذه املديرية الفرعية من 

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب االحتجاجات ∗

 أواستالم دراسة الطعون اهلادفة سواء إىل إرجاع احلقوق أو إىل إلغاء القرارات املالحقة  �
 .ياء حمجوزةإىل املطالبة بأش

 .استالم ودراسة الطلبات املتعلقة باسرتجاع اقتطاعات الرسم على القيمة  املضافة �

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب لجان الطعن ∗

ها للجان املصاحلة املكلفون بالضريبة وتقدمي اليت يقدمهاأو الطلبات  االحتجاجاتدراسة  �
 . عفائي املختصةالنزاعي أو اإل

 يت يتقدم ا قابضو الضرائب الرامية إىل التصريح بعدم إمكانية التحصيلتلقي الطلبات ال �
 للتحصيلحقوق غري قابلة  أو رسوم أواملسؤولية أو إرجاء دفع أقساط ضريبة  أو إخالء

 .اإلعفائي املختصة على جلنة الطعن
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  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب المنازعات القضائية ∗

 .املختصةاجلزائية كاوي لدى اهليئات القضائية إعداد وتكوين ملفات إيداع الش �

عند االحتجاج على  الدفاع أمام اهليئات القضائية املختصة على مصاحل اإلدارات اجلبائية �

 .فرض الضريبة

 :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب التبليغ واألمر بالصرف ∗

 .تلف أصناف الطعنتبليغ املكلفني بالضريبة واملصاحل املعنية بالقرارات املتخذة برسم خم �

 .األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة مع إعداد الشهادات اخلاصة بذلك �

  :المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية .4

  :تكلف املديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية السيما بضمان ما يأيت

 .إعداد برامج البحث �

 .مراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إجنازها �

  .مكاتب) 04(هذه املديرية الفرعية من أربعة وتتكون 

  :الذي يعمل يف شكل فرق، ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب البحث عن المعلومة الجبائية ∗

احمللية للمعلومات اليت تعين وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا  تشكيل فهرس للمصادر �

 .حتصيلها

حق الزيارة بالتنسيق مع تنفيذ برامج التدخالت والبحث وكذا تنفيذ حق اإلطالع و  �

 .املعنيةاملصاحل واملؤسسات 

  

 



  الدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسان                ::الثالثالثالثالفصل  الفصل  

186 

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب البطاقيات والمقارنات ∗

 .تكوين وتسيري خمتلف البطاقيات املمسوكة �

 .التكفل بطلبات التعريف اجلبائية للمكلفني بالضريبة �

اصل دورية صائية وحو مراقبة استغالل املصاحل املعنية ملعطيات املقارنة وإعداد وضعيات إح �

 .لتقييم نشاطات املكتب

  :الذي يعمل يف شكل فرق، ويكلف السيما، بضمان ما يأيت :مكتب المراجعات الجبائية ∗

 .متابعة تنفيذ برامج املراقبة واملراجعة �

 .تسجيل املكلفني بالضريبة يف خمتلف برامج املراقبة �

 .ةرير الدورية التقييمياإعداد الوضعيات اإلحصائية والتق �

 :الذي يعمل يف شكل فرق، ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب مراقبة التقييمات ∗

 .استالم واستغالل عقود نقل امللكية باملقابل أو جمانا �

 ).التنطيق(املرجعية  للمعايرياملشاركة يف أشغال التحسني  �

  .ةالعامبعة أشغال اخلربة يف إطار الطلبات اليت تقدمها السلطات امت �

  :عية للوسائلالمديرية الفر  .5

 :للوسائل السيما، مبا يأيت تكلف املديرية الفرعية

 .تسيري املستخدمني وامليزانية والوسائل املنقولة وغري املنقولة للمديرية الوالئية للضرائب �

السهر على تنفيذ الربامج املعلوماتية وتنسيقها وكذا السهر على إبقاء املنشآت التحتية  �

  .حالة التشغيلوالتطبيقات املعلوماتية يف 

  .مكاتب) 04(وتتكون هذه املديرية الفرعية من أربعة 
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  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب المستخدمين والتكوين ∗

 البشريةالسهر على احرتام التشريع والتنظيم الساري املفعول يف جمال تسيري املوارد  �

 .والتكوين

فيها باالتصال مع اهلياكل إجناز أعمال ضبط التعداد وترشيد مناصب العمل، اليت يشرع  �

 .املعنية يف املديرية اجلهوية

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب عمليات الميزانية ∗

 .القيام يف حدود صالحياته، بتنفيذ العمليات امليزانية �

حترير أمر بصرف ملفات اسرتداد الرسم على القيمة املضافة، وذلك يف حدود  �

 .االختصاص املخول له

ة عن استعمال شهادات اإللغاء الصادرة جتفوائض املدفوعات الناأمر بصرف  حترير �

املوجودة يف حدود اختصاص املديرية الوالئية للضرائب  ،خبصوص الضرائب حمل النزاع

 .ومراكز الضرائب

 .نوي للحساب اإلداري للمديريةاإلعداد الس �

  :ويكلف السيما، مبا يأيت :مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات واألرشيف ∗

 يري الوسائل املنقولة وغري املنقولة وكذا خمزن املطبوعات وأرشيف كل املصاحل التابعةتس �

 .للمديرية الوالئية للضرائب

تنفيذ التدابري املشروع فيها من أجل ضمان أمن املستخدمني واهلياكل والعتاد والتجهيزات  �

 .مع إعداد تقارير دورية عن ذلك

 :ا يأيتويكلف السيما، مب :مكتب اإلعالم اآللي ∗

 .اجلهويو  التنسيق يف جمال اإلعالم اآليل بني املصاحل الصعيديني احمللي �

 .ت التحتية التكنولوجية ومواردهاآاحملافظة يف حالة شغل للمنش �
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  تنظيم مركز الضرائبتنظيم مركز الضرائب: : ثانياً ثانياً 

  1:ينظم مركز الضرائب يف ثالث مصاحل رئيسية وقباضة ومصلحتني

  :المصلحة الرئيسية للتسيير .1

 :أيتالسيما، مبا يلحة الرئيسية للتسيري املصوتكلف 

اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني ملركز الضرائب يف جمال الوعاء،  بامللفاتالتكفل  �

 .واملراقبة اجلبائية ومتابعة االمتيازات اجلبائية والدراسة األولية لالحتجاجات

للموافقة عليها، بصفته  املصادقة على اجلداول وسندات اإليرادات وتقدميها لرئيس املركز �

 .وكيال مفوضا للمدير الوالئي للضرائب

 .اقرتاح تسجيل املكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات أو ملراجعة احملاسبة �

إعداد تقارير دورية وجتميع اإلحصائيات وإعداد خمططات العمل وتنظيم األشغال مع  �

  .املصاحل األخرى مع احلرص على انسجامها

  :مصاحل، وهي) 05(هذه املصلحة الرئيسية مخس تضم 

 .المصلحة  المكلفة بجباية القطاع الصناعي ∗

 .ةالعامالمصلحة المكلفة بجباية قطاع البناء واألشغال  ∗

 .المصلحة المكلفة بجباية القطاع التجاري ∗

 .المصلحة المكلفة بجباية قطاع الخدمات ∗

 .المصلحة المكلفة بجباية المهن الحرة ∗

 

                                                           

  .09/2009من اجلريدة  الرمسية رقم  88املادة  1
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 :لرئيسية للمراقبة والبحثالمصلحة ا .2
 :وتكلف السيما، مبا يأيت

إجناز إجراءات البحث عن املعلومة اجلبائية ومعاجلتها وختزينها وتوزيعها من أجل  �
 .استغالهلا

بعنوان املراجعات يف عني املكان واملراقبة على أساس  وإجنازها ،اقرتاح عمليات مراقبة �
الضرائب، مع إعداد جداول  ملراكزتابعني لتصرحيات املكلفني بالضريبة ال املستندات

 .إحصائية وحواصل تقييمية دورية
  .مصاحل) 04(صلحة الرئيسية أربع وتضم هذه امل

 :كلف السيما، مبا يأيتتو  :مصلحة البطاقيات والمقارنات ∗

تشكيل وتسيري فهرس املصادر احمللية لإلعالم واالستعالم اخلاصة بوعاء الضريبة وكذا  �

 .لهامراقبتها وحتصي

 .واسرتدادها من أجل استغالهلا وختزينهامركزة املعطيات اليت جتمعها املصاحل املعنية،  �

 . التكفل بطلبات تعريف املكلفني بالضريبة �

 :مبا يأيت ، تعمل يف شكل فرق وتكلف السيمااليت: مصلحة البحث عن المادة الضريبية ∗
 .تنفيذ حق االطالع بعنوانإعداد برنامج دوري للبحث عن املعلومة اجلبائية  �

اقرتاح تسجيل مكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات ويف عني املكان انطالقا  �

 .من املعلومات واالستعالمات امعة

 :اليت تعمل يف شكل فرق وتكلف السيما، مبا يأيت: مصلحة التدخالت ∗
زيارة واملراقبة عند املرور التحقيق واحلق يف ال التدخالت بعنوان تنفيذ احلق يف برجمة واجناز �

 .يف عني املكان لكل املعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها وحتصيلها إجنازوكذا 

اقرتاح مكلفني بالضريبة ملراجعة حماسبتهم أو للمراقبة على أساس املستندات انطالقا من  �

 .املعلومات واالستعالمات امعة
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 :فرق وتكلف السيما، مبا يأيتاليت تعمل يف شكل  :مصلحة المراقبة ∗

 .إجناز برامج املراقبة على أساس املستندات ويف عني املكان �

 .إعداد وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إجناز برامج املراقبة مع تقييم مردودها �

  :المصلحة الرئيسية للمنازعات .3

 :مبا يأيت وتكلف السيما،

الضرائب وناتج عن فرض ضرائب أو يوجه ملركز  دراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي �

زيادات أو غرامات أو عقوبات قّررها املركز، وكذا طلبات اسرتجاع اقتطاعات الرسم على 

 .القيمة املضافة

 .ىل اهليئات القضائيةإمتابعة القضايا النزاعية املقدمة  �

  .مصاحل) 03(وتضم هذه املصلحة الرئيسية ثالث 

 :ا يأيتوتكلف السيما، مب: مصلحة االحتجاجات ∗

دراسة الطعون املسبقة اليت دف إىل إلغاء أو ختفيض فرض ضرائب أو زيادات  �

أو اسرتجاع الضرائب والرسوم واحلقوق املدفوعة اثر تصرحيات /والعقوبات احملتج عليها و

 .مكتتبة أو مدفوعات تلقائية أو مقتطعة املصدر

 .املضافة دراسة طلبات تتعلق بإرجاع االقتطاعات الرسم على القيمة �

دراسة الطعون املسبقة اليت دف إىل االحتجاج على أعمال املتابعة أو اإلجراءات  �

 .املتعلقة ا أو املطالبة باألشياء احملجوزة

 .معاجلة منازعات التحصيل �
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 :وتكلف السيما، مبا يأيت: مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية ∗
لضرائب املباشرة والرسم غلى القيمة املضافة دراسة الطعون التابعة الختصاص جلان طعن ا �

 .والختصاص جلان الطعن االعفائي

شكاوي املتابعة باالتصال مع املصلحة املعنية يف املديرية الوالئية للضرائب، للطعون وال �

  .املقدمة للهيئات القضائية

 :وتكلف السيما، مبا يأيت: مصلحة التبليغ واألمر بالدفع ∗
 .بعنوان خمتلف الطعون إىل املكلفني بالضريبة وإىل املصاحل املعنية تبليغ القرارات املتخذة �

 .األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املقررة مع إعداد الشهادات املتعلقة ا �

 .إعداد املنتجات اإلحصائية الدورية املتعلقة مبعاجلة املنازعات وتبليغها للمصاحل املعنية �

  :القباضة .4

  :مبا يأيت وتكلف السيما،

التكفل بالتسديدات اليت يقوم ا املكلفون بالضريبة بعنوان التسديدات التلقائية اليت تتم  �

أو اجلداول العامة أو الفردية اليت تصدر يف حقهم وكذا متابعة وضعيتهم يف جمال 

 .التحصيل

تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساري املفعول واملتعلقة بالتحصيل  �

 .ربي للضريبةاجل

 حسابات التسيري املعدة إىل جملس ميحماسبة املطابقة لقواعد احملاسبة العامة وتقد مسك �

  .احملاسبة

  :مصاحل، وهي) 03(وتضم القباضة ثالث 

  .مصلحة الصندوق ∗
  .مصلحة المحاسبة ∗
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 :تنظم مصلحة املتابعات يف شكل فرق: مصلحة المتابعات ∗
 :ئيس املركز، وتكلف السيما، مبا يأيتمصلحة االستقبال واإلعالم، حتت سلطة ر  �

 .تنظيم استقبال املكلفني بالضريبة وإعالمهم -

نشر املعلومات حول حقوقهم وواجبام اجلبائية اخلاصة باملكلفني بالضريبة  -

 .التابعني الختصاص مركز الضرائب

 :مصلحة اإلعالم اآليل والوسائل، وتكلف السيما، مبا يأيت �

وماتية وتأمينها وكذا تسيري التأهيالت ورخص الدخول استغالل التطبيقات املعل -

 .واملوافقة هلا

 .إحصاء حاجيات املصاحل من عتاد ولوازم أخرى وكذا التكفل بصيانة التجهيزات -

 .اإلشراف على املهام املتصلة بالنظافة وأمن املقررات -

  ببئئالمركز الجواري للضراالمركز الجواري للضرا: : ثالثاً ثالثاً 
 :وقباضة ومصلحتني كما يلي 1يسيةمصاحل رئ) 03(ويتكون هذا املركز من ثالث 

  :المصلحة الرئيسية للتسيير .1

  :وتكلف السيما، مبا يأيت

إحصاء املمتلكات والنشاطات وتسيري الوعاء من خالل إعداد فرض الضرائب وكذا  �

 .باملراقبة الشكلية والتصرحيات

، بصفته املصادقة على اجلداول وسندات اإليرادات وتقدميها لرئيس املركز للموافقة عليها �

 . للمدير الوالئي للضرائب مفوضا وكيال

 .إعداد اقرتاحات برامج املكلفني بالضريبة يف خمتلف املراقبات �

  .مصاحل) 04(صلحة الرئيسية أربع وتضم هذه امل

                                                           

  .ة السالفة الذكرمن اجلريدة الرمسي 102املادة  1
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 :وتكلف السيما، مبا يأيت: مصلحة جباية النشاطات التجارية والحرفية ∗
 حيررها املكلفني بالضريبة املتابعون التكفل باللغات اجلبائية واستالم التصرحيات اليت �

 .وكذا إعداد العقود املتصلة ا حسب نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة،

بة للمراقبة على أساس املراقبة الشكلية للتصرحيات واقرتاح ملفات مكلفني بالضري �

  .املستندات

ارعني واملربني وكذا وتكلف السيما بالتكفل بامللفات اجلبائية للمز : مصلحة الجباية الزراعية ∗

استقبال واستغالل التصرحيات ومراقبتها الشكلية واقرتاح تسجيل ملفات املكلفني بالضريبة 

 .للمراقبة على أساس املستندات
  :وتكلف السيما، مبا يأيت :مصلحة جباية المداخيل والممتلكات ∗

مقر السكن أو دخل ة على البعنوان الضريب الطبيعينيالتكفل باللغات اجلبائية لألشخاص  �

غري رحبية بالضريبة على املمتلكات أو األشخاص املعنويني الذين ميارسون نشاطات 

أجور أو إي جزء من نشاطام ميكن فرض / دخل اإلمجايل بعنوان الضريبة على ال

 . الضريبة عليه

س املراقبة الشكلية للتصرحيات واقرتاح التسجيل، حسب احلالة يف برنامج املراقبة على أسا �

 . أو املراجعة املعمقة للوضعية اجلبائية الشاملة/املستندات و

 :وتكلف السيما، مبا يأيت :مصلحة الجباية العقارية ∗
التكفل بامللفات اجلبائية واستغالل تصرحيات األشخاص بعنوان الضرائب أو الرسوم  �

 .املفروضة على املمتلكات العقارية

ل ملفات املكلفني بالضريبة لربنامج املراقبة على املراقبة الشكلية للتصرحيات واقرتاح تسجي �

 .عمقة للوضعية اجلبائية الشاملةأساس املستندات أو على أساس املراجعة امل
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 :المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث .2

  :وتكلف السيما، مبا يأيت

وبطاقيات املكلفني بالضريبة املقيمني للمعلومات تشكيل ومسك فهارس املصادر احمللية  �

 . حميط املركز اجلواري للضرائب واملمتلكات العقارية املتواجدة فيهيف

متابعة تنفيذ برامج املراقبة على أساس مستندات التصرحيات والبحث عن املادة اخلاضعة  �

 . للضريبة وتقييم نشاطات املصاحل املعنية

 :مصاحل) 03(ملصلحة الرئيسية ثالث وتضم هذه ا

  :وتكلف السيما، مبا يأيت :مصلحة البطاقيات والمقارنات ∗
تشكيل قاعدة املعطيات وخمتلف البطاقيات املمسوكة واليت ختص الوعاء واملراقبة  �

 .والتحصيل الضرييب وتسيريها

متابعة استعمال املعلومات املسرتدة وإعداد الوضعيات اإلحصائية الدورية وكذا تقييم  �

 . نشاطات املصلحة، والسيما، اليت ترتبط مع مؤشرات التسيري

  :وتكلف السيما، مبا يأيت اليت تعمل يف شكل فرق :مصلحة البحث والتدخالت ∗
تشكيل وتسيري فهرس مصادر املعلومات اليت ختص وعاء الضريبة مع مراقبة الضريبة  �

 .وحتصيلها

 .تنفيذ الربامج الدورية للبحث عن املعلومة اجلبائية بعنوان حق اإلطالع �

 . نامج مراقبة املداخيلاقرتاح تسجيل أشخاص طبيعيني يف بر  �

 :وتكلف السيما، مبا يأيت :مصلحة المراقبة ∗
 .تنفيذ الربامج املقررة بعنوان املراقبة على أساس املستندات للتصرحيات �

 .اقرتاح تسجيل مكلفني بالضريبة يف برنامج مراقبة املداخيل �
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  :المصلحة الرئيسية للمنازعات .3

  :وتكلف السيما، مبا يأيت

 .عية أو إعفائية موجهة للمركز اجلواري للضرائبدراسة كل طعون نزا �

 .التكفل بإجراء التبليغ واألمر بالصرف لقرارات اإللغاء أو التخفيض املقررة �

 .متابعة القضايا النزاعية املقدمة أمام اهليئات القضائية �

  .مصاحل) 03(وتضم هذه املصلحة الرئيسية ثالث 

  :وتكلف السيما، مبا يأيت :مصلحة االحتجاجات ∗
 .دراسة الطعون املسبقة املتعلقة بوعاء احلقوق والضرائب والرسوم املتنازع عليها �

أو اإلجراءات  املالحقات دراسة الطعون املسبقة اليت دف إىل االحتجاج على أعمال �

 .املتصلة ا أو إىل املطالبة بأشياء مت حجزها

  :أيتوتكلف السيما، مبا ي :القضائية مصلحة لجان الطعن والمنازعات ∗
دراسة الطعون اخلاضعة الختصاص جلان طعن للضرائب املباشرة  والرسم على القيمة  �

 .املضافة وجلان الطعن اإلعفائي

متابعة الطعون والشكاوي اليت تقدم أمام اهليئات القضائية وذلك باالتصال مع املصلحة  �

 . املعنية يف املديرية الوالئية للضرائب

يف حدود االختصاص القانوين للمركز اجلواري للضرائب،  :مصلحة التبليغ واألمر بالصرف ∗

 :وتكلف السيما، مبا يأيت
 .تبليغ القرارات املتخذة يف جمال خمتلف الطعون إىل املكلفني بالضريبة وإىل املصاحل املعنية �

 . األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة وإعداد الشهادات املتصلة ا �

ئية الدورية املتعلقة مبعاجلة املنازعات، وتبليغها إىل املصاحل املعنية إعداد املعلومات اإلحصا �

 .للتكفل ا
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  :القباضة .4

  :وتكلف السيما، مبا يأيت

التكفل بالتسديدات اليت يقوم ا املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات التلقائية اليت متت  �

عيتهم يف جمال بعنوان جداول عامة أو فردية أصدرت يف حقهم  وكذا متابعة وض

 .التحصيل

تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساري املفعول واملتعلقة بالتحصيل  �

 .اجلربي للضريبة

مسك حماسبة مطابقة لقواعد احملاسبة العامة وتقدمي حسابات التسيري املعدة إىل جملس  �

  .احملاسبة

  :مصاحل، وهي) 03(وتضم القباضة ثالث 

  .ندوقمصلحة الص ∗
  .مصلحة المحاسبة ∗
  :تنظم مصلحة املتابعات يف شكل فرق: مصلحة المتابعات ∗

  :مصلحة االستقبال واإلعالم، وتكلف السيما، مبا يأيت �

 .تنظيم استقبال املكلفني بالضريبة وإعالمهم -

نشر املعلومات حول احلقوق والواجبات اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني للمركز  -

 .باجلواري للضرائ

  :مصلحة اإلعالم اآليل للوسائل، وتكلف السيما، مبا يأيت �

استغالل التطبيقات املعلوماتية وتأمينها، وكذا تسيري التأهيالت ورخص الدخول  -

 .املوافقة هلا

 .إحصاء حاجيات املصاحل من عتاد ولوازم أخرى وكذا التكفل بصيانة التجهيزات -

 .حملالتاإلشراف على املهام املرتبطة بالنظافة أمن ا -
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مفتشيه ضرائب، وقباضة، مع العلم أن املراكز اجلوارية مل يتم : وتتكون مديرية الضرائب حاليا من

تأسيسها بعد، وجتدر اإلشارة إىل وجود مركز الضرائب على مستوى مدينة تلمسان، ميتد اختصاصه إىل  

  .تلمسان كافة إقليم والية

  الخصائص المنهجية للدراسةالخصائص المنهجية للدراسة: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
 ديد جمتمع الدراسة، عينة دراسة،حت: ل اإلجراءات املنهجية للبحث على عدة عناصر أمههاتشم

 لتحليل البيانات وسوف نتطرق spss version 20بيانات االستمارة، تطبيق الربنامج اإلحصائي 

  :إليها فيما يلي

  مجتمع الدراسةمجتمع الدراسة: : أوالً أوالً 
 موظف 359ـ املقدرة بو  ية تلمسانة الضرائب لوالييشمل جمتمع دراستنا على مجيع موظفي مدير 

  .2014سنة 

  الدراسةالدراسة  عينةعينة: : ثانياً ثانياً 
مديرية ينتمون إىل  موظفا 110مت اختيار العينة بطريقة عشوائية حيث وزعت االستمارات على 

املتواجدة مبختلف دوائر هذه ) املفتشيات والقباضات(وكذا اهلياكل القاعدية الضرائب لوالية تلمسان 

  .الوالية

على هذا األساس، . ناقصة وغري قابلة لالستغالل 07استمارة مسرتجعة، تبني أن  97من أصل 

من % 25.07استمارة؛ أي بنسبة  90قدر العدد النهائي لالستمارات اليت أخضعت للتحليل ب

  .إمجال موظفي مديرة الضرائب لوالية تلمسان

  أدوات تحليل البياناتأدوات تحليل البيانات: : اً اً لثلثثاثا
عت البيانات اليت مجعت عن طريق االستبيان إىل سلسلة من أجل اإلجابة على الفرضيات، أخض

  .اإلحصائيةمن التحاليل 



  الدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسان                ::الثالثالثالثالفصل  الفصل  

198 

يف البداية، أخضعت البيانات املتعلقة باحلالة الشخصية للمستجوبني لتحاليل إحصائية  �

 .وصفية من أجل إبراز خصائص العينة

 Alphaحساب  -بعد ذلك  - من أجل التأكد من ثبات ومصداقية أدوات القياس، مت  �

Cronbach’s للفقرات اليت تقيس كل متغري من متغريات الدراسة. 

حتاليل إحصائية وصفية على لفقرات  -يف األخري -من أجل اختبار الفرضيات، أجريت  �

  .املتعلقة مبختلف املتغريات

  بناء أدوات القياسبناء أدوات القياس: : الثانيالثانيالمطلب المطلب 
، فهو عبارة عن استمارة يعترب االستبيان من أهم وسائل مجع البيانات وأكثرها فعالية وشيوعا

يسهل و  ،متثل اتمع الكلي للدراسةاليت عينة من األفراد  جيمع جمموعة من األسئلة املوجهة إىل

  .االستبيان مجع املعطيات وتصنيفها مث حتليلها والوصول إىل االستنتاجات املطلوبة واملناسبة

بيانات من خالل الدراسة من أجل اختبار الفرضيات ومدى صحتها أو خطئها، قمنا جبمع ال

اس خمتلف تضمن هذا األخري جمموعة من األسئلة دف إىل قي ،امليدانية عن طريق تصميم استبيان

، مت ابتدأ هذا االستجواب برسالة افتتاحية 01كما هو موضح يف امللحق رقم   ،متغريات النموذج النظري

ذلك، أدرجت سلسلة أوىل من األسئلة بعد  حتث املوظفني على املشاركةو  تبني اهلدف من الدراسة

 األسئلة بقية أما). 05إىل السؤال  01من السؤال (دف إىل التعرف على خصائص أفراد العينة 

 .أدناه األسئلة املوجهة لقياس كل متغري )1-3(رقم  اجلدول يوضح حيث املتغريات، تقييم إىل فهدفت
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  أدوات قياس متغيرات الدراسة ):1-3(الجدول رقم
  الفقرات المكونة ألداة قياس المتغير  المتغير

INFETHICOMP:  
ثر التكوين على السلوك أ

  الوظيفي

1. INFETHICOMP: للرتبية والتكوين العام دور يف السلوك الوظيفي. 
2. INFETHICOMP: التكوين املتواصل له أثر يف السلوك الوظيفي. 
3. INFETHICOMP: لوك الوظيفيالتكوين يف أخالقيات املهنة له دور يف الس. 
4. INFETHICOMP:  املدونة يف  العاماطالعك على جمموعة واجبات املوظف

 .ة له دور يف حتسني سلوكك الوظيفيالعامالقانون العام للوظيفة 
5. INFETHICOMP:  اطالعك على جمموعة الواجبات اخلاصة مبوظفي

يف السلوك الضرائب املدونة يف القانون األساسي ألعوان اإلدارة اجلبائية هلا دور 
 .الوظيفي

6. INFETHICOMP:  التكوين يف وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة له دور يف
 .تطوير السلوك الوظيفي

7. INFETHICOMP:  أخالقيات املهنة اخلاصة مبوظفي "اطالعك على مدونة
 .هلا دور يف حتسني السلوك الوظيفي" الضرائب 

ETHICOMP:  
أثر البيئة األخالقية على 

  ظيفيالسلوك الو 

1. ETHICOMP :أخالقيات املهنة تؤثر على عالقتك املكلفني بالضريبة. 
2. ETHICOMP : البيئة األخالقية املؤسساتية اخلارجية تؤثر على السلوك الوظيفي

 .ملوظفي الضرائب
3. ETHICOMP : العالقات األخالقية مع زمالئك يف العمل هلا دور يف السلوك

 .الوظيفي
4. ETHICOMP : ثر على سلوكك خارج العملأخالقيات املهنة تؤ. 
5. ETHICOMP :ب بسبب قائمة العقوبات التأديبية املتخذة اجتاه موظفي الضرائ

، تؤثر على السلوك املنشورة على شبكة االنرتنت، و اإلخالل بأخالقيات املهنة
 .الوظيفي للموظفني

6. ETHICOMP : اإلدارة (مستوى أخالقيات األعوان املكلفني بالرقابة والتفتيش
 .له دور يف السلوك الوظيفي ألعوان اهليئات القاعدية) االعلي

7. ETHICOMP : إدخال معايري أخالقية إضافية خاصة بأعوان الضرائب هلا دور
  .يف تطوير السلوك الوظيفي
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ETHICSAT:  

ثر البيئة األخالقية على  أ

 الرضا الوظيفي

1. ETHICSAT :ورة يف بيئة يزداد الرضا الوظيفي كلما كانت أخالقيات املهنة متط

 .العمل

2. ETHICSAT: الصراعات األخالقية يف حميط العمل تؤثر على الرضى الوظيفي. 

3. ETHICSAT :يزداد الرضا الوظيفي كلما كانت أخالقيات اإلدارة العليا متطورة. 

4. ETHICSAT : مستوى أخالقيات مهنتك جيعلك راضيا عن مسارك يف إدارة

 .الضرائب

ETHICPUB:  

نة على أثر أخالقيات امله

العالقات العامة إلدارة 

  الضرائب

1. ETHICPUB : مستوى أخالقيات مهنة املوظفني يؤثر على مستوى التحضر

 .اجلبائي للمكلفني بالضريبة

2. ETHICPUB : مستوى أخالقيات مهنة موظفي الضرائب يتأثر باملستوى العام

 .لألخالق يف اتمع

3. ETHICPUB :سني العالقات العامة أخالقيات موظفي الضرائب هلا دور يف حت

 .وجودة اخلدمات املقدمة للمكلفني بالضريبة

GRHOBJ:  

ثر إدارة املوارد البشرية على أ

 حتقيق أهداف إدارة الضرائب

1. GRHOBJ : املوارد البشرية احلالية كافية من الناحية الكمية لبلوغ أهداف مديرية

  .الضرائب لوالية تلمسان

2. GRHOBJ :لبلوغ ) الكيفية(كافية من الناحية النوعية   املوارد البشرية احلالية

  .أهداف مديرية الضرائب لوالية تلمسان

3. GRHOBJ : ذهاب املوظفني إىل التقاعد املسبق يؤثر على حتقيق األهداف

  .املسطرة ملديرية الضرائب لوالية تلمسان

4. GRHOBJ :املوظفني يف اختاذ القرارات له دور يف حتقيق األهداف وإبراز  اشرتاك

  .صيتهم شخ

5. GRHOBJ :  إدراج أخالقيات املهنة ضمن جدول أعمال اإلدارة العليا له دور يف

 .حتقيق األهداف املسطرة

6. GRHOBJ : مستوى اهتمام اإلدارة العليا بانشغاالت املوظفني له عالقة بأدائهم

 .الوظيفي
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  خصائص العينةخصائص العينة: : الرابعالرابعالمطلب المطلب 
املفتشيات (ان وهياكلها القاعدية موظف مبديرة الضرائب لوالية تلمس 359من أصل 

  .موظف 110، وزع االستبيان عشوائيا على 2014املتواجدة مبختلف دوائر سنة ) والقباضات

استبيان  90ـانات اململوءة وحذف الناقصة منها، حصلنا على عينة ائية تقدر بيبعد مجع االستب

 برنامجحيث استخدمنا  -سانظفي مديرة الضرائب لوالية تلممن إمجال مو % 25.07أي بنسبة -

spss20 لتحليل البيانات .  

أدناه، ينتمي املوظفون الذين مشلهم االستبيان إىل خمتلف  )2-3(رقم كما يوضحه اجلدول 

  .لوالية تلمسان) املقر، واملفتشيات، والقباضات(هياكل مديرية الضرائب 

  ية تلمسانتوزيع العينة على هياكل مديرية الضرائب لوال: )2- 3(جدول رقم 
  )%(النسبة المئوية    ذين شملهم االستبيانالعدد الموظفين   هياكل مديرية الضرائب لوالية تلمسان

 28,89  26  مقر املديرية

 5,56  05  ةمفتشية اللة مغني

 5,56  05  قباضة اللة مغنية

 5,56  05  قباضة سبدو

 13,33  12  -تلمسان  –قباضة أقادير 

 7,78  07  قباضة املشور

 5,56  05  شية التسجيل والطابعمفت

 4,44  04  مفتشية الغزوات

 5,56  05  قباضة الغزوات

 7,78  07  مفتشية ندرومة

 5,56  05  قباضة ندرومة

 4,44  04  مفتشية احلناية

 100,00  90  اإلمجايل
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  :بينت خمرجات الربنامج أن عينة الدراسة تتميز باخلصائص التالية

  حسب الجنستوزيع العينة ): 3-3(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الفئة  المتغير

  الجنس
  65.6  59  ذكر

  34.4  31  األنثى

  100.00  90  المجموع

 spss20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

  

 توزيع العينة حسب الجنس): 1-3(الشكل رقم

 

اليت تتناول و  )07(ة املمثلة يف الشكلمن خالل التوزيع النسيب يف الدائرة للشواهد االجتماعي

  :متغري اجلنس فإن البيانات اإلحصائية التوزيعية توضح أن

 .موظفة 31أي ما يعادل  )الذي يرمز للمرأة( من مفردات العينة متثل اللون األزرق 34.4% �

 59أي ما يعادل  )الذي يرمز للرجل (من مفردات العينة متثل اللون األخضر 65.6% �

 .موظفا
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ن تفسري اخنفاض نسبة النساء مقارنة مع توظيفهن يف اإلدارات األخرى بالطبيعة احلركية إدارة ميك

الضرائب، حيث أا مكلفة باملهام امليدانية خاصة، وهذه املهام تسند عادة إىل الذكور ألسبب 

  .اجتماعية

  توزيع العينة حسب العمر ):4-3(الجدول رقم 

  لمئويةالنسب ا  التكرارات  الفئة  المتغير

  العمر

  12.2  11  عام 30إىل  20من 
  47.8  43  عام 40إىل  31من 
  21.2  19  عام 50إىل  41من 

  18.9  17  سنة 50أكثر من 
  100  90  المجموع

  spss20من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  توزيع العينة حسب العمر): 2- 3(الشكل رقم 

 

 



  الدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسان                ::الثالثالثالثالفصل  الفصل  

204 

لذي يوضح التوزيع النسيب للشواهد االجتماعية يف الدائرة النسبية اليت ا) 08(من خالل الشكل

  :تتناول متغري السن يتبني أن

 31لفئة العمرية من والذي يرمز إىل ا(من مفردات العينة  %47.8اللون األخضر يتغلب بنسبة  �

 .)سنة 40إىل 

 )سنة 30إىل  20مرية من لفئة العالذي يرمز إىل ا( %12.2ويليها بعد ذلك اللون األزرق بنسبة  �

 .)سنة 50إىل  41الذي يرمز للفئة من ( %21.1وبعدها اللون الرمادي بنسبة  �

 ).سنة 50الذي يرمز إىل الفئة اليت تتجاوز ( %18.9وأخريا اللون البنفسجي بنسبة  �

 زيع العينة حسب المستوى التعليميو ت): 5-3(الجدول رقم 
  ةالنسب المئوي  التكرارات  الفئة  المتغير

  المستوى التعليمي
 15,6 14  ابتدائي

 48,9 44  متوسط وثانوي
 35,5 32  جامعي

 100.00  90  المجموع

  spss20برنامج  إىلمن إعداد الباحث باالستناد  :المصدر

  زيع العينة حسب المستوى التعليميو ت): 3- 3(الشكل رقم 
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واليت تتناول متغري املستوى ) 9(ل من خالل التوزيع النسيب املوضح يف الدائرة النسبية يف الشك

  :التعليمي نالحظ أن

 .شخصا 32أي ) الذي يرمز إىل املستوى اجلامعي(اليت متثل اللون الرمادي   35.6% �

 .شخصا 44أي ) الذي يرمز إىل املستوى املتوسط والثانوي( اليت متثل اللون األخضر 48.9% �

  .شخصا 14أي ما يعادل ) ستوى االبتدائيالذي يرمز إىل امل(اليت متثل اللون األزرق  15.6% �

  مصداقية وثبات أدوات القياسمصداقية وثبات أدوات القياس: : الخامسالخامسالمطلب المطلب 
من أجل تأكيد االتساق الداخلي لعبارات أدوات قياس املتغريات يف االستبيان، مت حساب 

 .Alpha Cronbach’sمؤشرات 

  قيم معامل الثبات): 6-3(الجدول رقم
  Alpha de cranbach’s  عدد األسئلة  المتغير

INFETHICOMP 
 664 7  ثر التكوين على السلوك الوظيفيأ

ETHICOMP 
 924 7ثر البيئة األخالقية على السلوك الوظيفي                                أ

ETHICSAT 
 882 4 ثر البيئة األخالقية على  الرضا الوظيفيأ

ETHICPUB 
 739 3  رائبثر أخالقيات املهنة على العالقات العامة إلدارة الضأ

GRHOBJ 
 872 6 ثر إدارة املوارد البشرية على حتقيق أهداف إدارة الضرائبأ

  spss20برنامج  إىلالباحث باالستناد  إعدادمن :المصدر

 Alpha cronbach’s أعاله، يتوضح أن معامالت الثبات) 6- 3(انطالقا من اجلدول 

األمر  ،وهي قيم مرتفعة 0.924و 0.664ا بني ألدوات القياس املتعلقة بكل املتغريات ترتاوح قيمها م

يؤكد أن االستبيان و  الذي يدل على أن أدوات القياس املستعملة مالئمة مع املتغريات اليت تقيسها

  .يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة
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  محاور االستبيانمحاور االستبيان  اراتاراتنتائج التحليل اإلحصائي لعبنتائج التحليل اإلحصائي لعب: : الثالثالثالثالمبحث المبحث 

  ييأثر التكوين على السلوك الوظيفأثر التكوين على السلوك الوظيف: : أوالً أوالً 
يتبني أن املتوسط احلسايب ملختلف اإلجابات على الفقرات املتعلقة بأثر  أدناهمن خالل اجلدول 

هذا يدل على أن غالبية املستجوبني . األربعةو  03.5التكوين على السلوك الوظيفي تراوحت بني 

 .موافقون على  كون التكوين يؤثر إجيابا على السلوك الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائب

  الوصفي لفقرات أثر التكوين على السلوك الوظيفي اإلحصاءنتائج : )7-3( لجدولا

  N  الفقرة  رمز العبارة
أدنى 
  قيمة

أعلى 
  قيمة

المتوسط  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التباين

INFETHICOM
P01  

للرتبية والتكوين العام دور يف 
  السلوك الوظيفي

7  1,00  5,00  3,7816  1,11465  1,242  

INFETHICOM
P02  

التكوين املتواصل له اثر يف 
  السلوك الوظيفي

0  1,00  5,00  3,6667  1,18036  1,393 

INFETHICOM
P03  

التكوين يف أخالقيات املهنة له 
 1,400  1,18332  3,6444  5,00  1,00  0  دور يف السلوك الوظيفي

INFETHICOM
P04  

اطالعك على جمموعة واجبات 
املدونة يف القانون  العاماملوظف 

ة له دور يف العاملعام للوظيفة ا
  حتسني سلوكك الوظيفي

0  1,00  5,00  3,5000  1,23843  1,534 

INFETHICOM
P05  

اطالعك على جمموعة الواجبات 
اخلاصة مبوظفي الضرائب املدونة 
يف القانون األساسي ألعوان 
اإلدارة اجلبائية هلا دور يف السلوك 

  الوظيفي

0  1,00  5,00  3,5778  1,18963  1,415 
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INFETHICOM
P06 

التكوين يف وسائل اإلعالم 
واالتصال احلديثة له دور يف 

  تطوير السلوك الوظيفي
0  1,00 5,00 3,4778 1,14389 1,308 

INFETHICOM
P07 

أخالقيات "اطالعك على مدونة 
" املهنة اخلاصة مبوظفي الضرائب

هلا دور يف حتسني السلوك 
  الوظيفي

0  1,00 5,00 3,5000 1,00839 1,017 

Valid N 
(listwise) 

         

  
 التكوين العام في السلوك الوظيفي لموظف مصلحة الضرائبو  دور التربية: )4- 3(الشكل 

  

 90، يبني املدرج التكراري أعاله أنه من أصل INFETHICOMP01بالنسبة للفقرة 

تكوين العام لتربية واللموافقون بشدة على أن ) %27.6( 24و موافقون) %44.4( 40مستجوبا 

  .دور في السلوك الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائب
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  دور التكوين المتواصل في السلوك الوظيفي لموظف مصلحة الضرائب: )5- 3(الشكل 

  

 90، يبني املدرج التكراري أعاله أنه من أصل INFETHICOMP02لفقرة فيما يتعلق با

دور  للتكوين المتواصلدة على أن موافقون بش) %25.6( 23و موافقون) %43.3( 39مستجوبا 
  .في السلوك الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائب

  دور التكوين في أخالقيات المهنة في السلوك الوظيفي : )6- 3(الشكل 
  لموظف مصلحة الضرائب
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 90، يبني املدرج التكراري أعاله أنه من أصل INFETHICOMP03لفقرة أما بالنسبة ل

للتكوين في أخالقيات موافقون بشدة على أن ) %22.2( 20و ونموافق) %47.8( 43مستجوبا 

  .دور في السلوك الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائبالمهنة 

  دور اطالع موظف مصلحة الضرائب على مجموعة واجبات المدونة : )7- 3(الشكل 

 ة في تحسين سلوكه الوظيفيالعامفي القانون العام للوظيفة 

  

أنه من املدرج التكراري أعاله يبني كذلك ، يبني INFETHICOMP04 لفقرةأما بالنسبة ل

طالع موظف الموافقون بشدة على أن ) %20( 18و موافقون) %44.4( 40: مستجوبا 90أصل 
ة دور في العاممصلحة الضرائب على مجموعة واجبات المدونة في القانون العام للوظيفة 

  .تحسين سلوكه الوظيفي
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  واجبات المدونة موظف مصلحة الضرائب على مجموعة  دور اطالع: )8- 3(الشكل 
 القانون األساسي ألعوان اإلدارة الجبائية في السلوك الوظيفي في

 
 90أنه من أصل ، يبني املدرج التكراري أعاله INFETHICOMP05بالنسبة للفقرة 

حة الطالع موظف مصلموافقون بشدة على أن ) %21.1( 19موافقون و) %45.6( 41: مستجوبا
عوان اإلدارة الجبائية دور في الضرائب على مجموعة الواجبات المدونة في القانون األساسي أل

 .سلوكهم الوظيفي

 االتصال الحديثة في تطوير السلوك الوظيفيو  دور التكوين في وسائل اإلعالم:  )9- 3(الشكل 
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 90صل أنه من أ، يبني املدرج التكراري أعاله INFETHICOMP06بالنسبة للفقرة 

للتكوين في وسائل على أن موافقون بشدة ) %13.3( 12موافقون و) %51.1( 46: مستجوبا
 .لعمال مفتشيات الضرائب في تطوير السلوك الوظيفيدور اإلعالم واالتصال الحديثة 

  أخالقيات المهنة الخاصة "دور اطالع موظف على مدونة : )10- 3(الشكل 
 وظيفيبموظفي الضرائب في تحسين السلوك ال

  
أنه من ، يبني املدرج التكراري أعاله INFETHICOMP07أخريا، وفيما يتعلق بالفقرة 

طالع الموافقون بشدة على أن ) %10( 09موافقون و) %53.3( 48: مستجوبا 90أصل 
أخالقيات المهنة الخاصة بموظفي الضرائب دور في "موظف مفتشية الضرائب على مدونة 

 .تحسين سلوكه الوظيفي

  البيئة األخالقية على السلوك الوظيفيالبيئة األخالقية على السلوك الوظيفيأثر أثر : : ياً ياً ثانثان
يتبني أن املتوسط احلسايب ملختلف اإلجابات على الفقرات املتعلقة بأثر  أدناهمن خالل اجلدول 

هذا  ،واألربعة 03.1البيئة األخالقية على السلوك الوظيفي  لعمال مفتشيات الضرائب تراوحت بني 

ون على كون البيئة األخالقية تؤثر إجيابا على السلوك الوظيفي يدل على أن غالبية املستجوبني موافق

  .لعمال مفتشيات الضرائب
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  الوفي للفقرات المتعلقة بأثر البيئة األخالقية  اإلحصاءنتائج : )8-3( الجدول
  على السلوك الوظيفي

 N  الفقرة  رمز العبارة
أدنى 
  قيمة

أعلى 
  قيمة

المتوسط  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ينالتبا

ETHICOMP01 
أخالقيات املهنة تؤثر على 

 .عالقتك باملكلفني بالضريبة
90  1,00  5,00  3,5111 ,93909  ,882  

ETHICOMP02 
البيئة األخالقية املؤسساتية 
اخلارجية تؤثر على السلوك 

 .الوظيفي ملوظفي الضرائب
90  1,00  5,00  3,3111 1,01278  1,026 

ETHICOMP03 
العالقات األخالقية مع 
زمالئك يف العمل هلا دور يف 

 .السلوك الوظيفي
90  1,00  5,00  3,1889 1,09025 1,189 

ETHICOMP04 
خالقيات املهنة تؤثر على أ

 .سلوكك خارج العمل
89  1,00  5,00  3,1348 1,06804 1,141 

ETHICOMP05 

قائمة العقوبات التأديبية 
املتخذة اجتاه موظفي 

ب بسبب اإلخالل الضرائ
املنشورة ، و هنةبأخالقيات امل

، تؤثر على شبكة االنرتنت
على السلوك الوظيفي 

 .للموظفني

90  1,00  5,00  3,5111 1,13419 1,286 

ETHICOMP06 

مستوى أخالقيات األعوان 
املكلفني بالرقابة والتفتيش 

له دور يف ) اإلدارة العليا(
السلوك الوظيفي ألعوان 

 .اهليئات القاعدية

89  1,00 5,00 3,5281 1,08805 1,184 

ETHICOMP07 

إدخال معايري أخالقية إضافية 
خاصة بأعوان الضرائب هلا 
دور يف تطوير السلوك 

 .الوظيفي

90  1,00 5,00 3,4556 1,09299 1,195 

Valid N 
(listwise) 

  88      
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 من املستجوبني كانوا موافقني إىل موافقني %60إىل  44أن ما بني  أدناهتبني املدرجات التكرارية 

بشدة على خمتلف الفقرات اليت تناولت أثر البيئة األخالقية على السلوك الوظيفي لعمال مديرية 

أثر ، إال أا تثبت بالرغم من أن هذه النتائج جاءت منخفضة نسبيا مقارنة باملتغري السابق. الضرائب

الغري موافقني مل  ؛ خاصة وأن نسبةالبيئة األخالقية على السلوك الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائب

  .من العينة %33تتعدى لكل الفقرات 

  أثر أخالقيات المهنة على العالقة مع المكلفين بالضريبة: )11- 3(الشكل 

 

 90أنه من أصل التكراري أعاله بالفعل، ، يبني املدرج ETHICOMP01بالنسبة للفقرة 

خالقيات المهنة أثر ألموافقون بشدة على أن ) %08.9( 08موافقون و) %53.3( 48: مستجوبا

  .بالمكلفين بالضريبة عمال مديرية الضرائبمحسوس على عالقة 
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  أثر البيئة األخالقية المؤسساتية الخارجية : )12- 3(الشكل 
 على السلوك الوظيفي لموظفي الضرائب

 
 90أنه من أصل ، فيبني املدرج التكراري أعاله، ETHICOMP02أما فيما يتعلق بالفقرة 

البيئة األخالقية موافقون بشدة على أن ) %05.6( 05موافقون و) %48.9( 44: مستجوبا
 .المؤسساتية الخارجية تؤثر على السلوك الوظيفي لموظفي مديرية الضرائب

 .أثر العالقات األخالقية الناشئة بين الموظفين على سلوكهم الوظيفي: )13- 3(الشكل 

  

: مستجوبا 90أنه من أصل  التكراري أعاله فيبني املدرج، ETHICOMP03بالنسبة الفقرة 

قات األخالقية الناشئة بين العالموافقون بشدة على أن ) %06.7( 06موافقون و) 41.1%( 37
 .لها أثر على سلوكهم الوظيفي مديرية الضرائب موظفي
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 .أثر أخالقيات المهنة على سلوك الموظف خارج العمل: )14- 3(الشكل 

 
 90أنه من أصل  أعاله فيبني املدرج التكراري، ETHICOMP04خبصوص الفقرة 

أخالقيات المهنة تؤثر موافقون بشدة على أن ) %06.7( 06موافقون و) %37.8( 34: مستجوبا
  .على سلوكك موظفي  مديرية الضرائب خارج العمل

أثر قائمة العقوبات التأديبية المتخذة اتجاه موظفي الضرائب بسبب اإلخالل : )15- 3(الشكل 
 على سلوكهم الوظيفي -نترنتوالمنشورة على شبكة اإل -خالقيات المهنة بأ

  

: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله فيبني املدرج التكراري، ETHICOMP05بالنسبة للفقرة 
قائمة العقوبات التأديبية المتخذة موافقون بشدة على أن ) %14.4( 13موافقون و) 50%( 45

 -المنشورة على شبكة االنترنتو  -الل بأخالقيات المهنة سبب اإلخاتجاه موظفي الضرائب ب
  .تؤثر على سلوكهم الوظيفي
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على ) اإلدارة العليا(أثر أخالقيات األعوان المكلفين بالرقابة والتفتيش :  )16- 3(الشكل 
  .السلوك الوظيفي ألعوان الهيئات القاعدية

  
: مستجوبا 90أنه من أصل  هأعال فيبني املدرج التكراري، ETHICOMP06بالنسبة للفقرة 

أخالقيات األعوان المكلفين موافقون بشدة على أن ) %13.3( 12موافقون و) 52.2%( 47
تؤثر على السلوك الوظيفي ألعوان الهيئات القاعدية لمديرية ) اإلدارة العليا(بالرقابة والتفتيش 

  .الضرائب
  الضرائب إدخال معايير أخالقية إضافية خاصة بأعوان : )17-3(الشكل 

 لها دور في تطوير سلوكهم الوظيفي

  
: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله املدرج التكراري، يبني ETHICOMP07بالنسبة للفقرة 

إدخال معايير أخالقية إضافية خاصة موافقون بشدة على أن ) %12.2( 11موافقون و) 50%( 45
  .بأعوان الضرائب لها دور في تطوير سلوكهم الوظيفي
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  األخالقية على الرضا الوظيفياألخالقية على الرضا الوظيفي  البيئةالبيئةأثر أثر : : اً اً ثالثثالث
من خالل اجلدول أدناه، يتبني أن املتوسط احلسايب ملختلف اإلجابات على الفقرات املتعلقة بأثر 

هذا يدل على أن غالبية املستجوبني  ،واألربعة 03.25التكوين على السلوك الوظيفي تراوحت بني 

  .لى الرضا الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائبموافقون على كون البيئة األخالقية تؤثر ع

  الوصفي للفقرات المتعلقة  اإلحصاءنتائج : )9- 3(الجدول 
  بأثر البيئة األخالقية على الرضا الوظيفي

 N  الفقرة  رمز العبارة
أدنى 
  قيمة

أعلى 
  قيمة

المتوسط  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التباين

ETHICSAT01 
يزداد الرضا الوظيفي كلما  

نت أخالقيات املهنة متطورة كا
 .يف بيئة العمل

89 1,00  5,00  3,2809 1,17733 1,386 

ETHICSAT02 
الصراعات األخالقية يف حميط 
العمل تؤثر على الرضى 

 .الوظيفي
90 1,00  5,00  3,2778 1,10187 1,214 

ETHICSAT03 
يزداد الرضا الوظيفي كلما  
كانت أخالقيات اإلدارة العليا 

 .متطورة
89 1,00  5,00  3,2809 1,11792 1,250 

ETHICSAT04 
مستوى أخالقيات مهنتك 
جيعلك راضيا عن مسارك يف 

 .إدارة الضرائب
89 1,00  5,00  3,6180 1,17266 1,375 

Valid N 
(listwise) 

  87      

 من املستجوبني كانوا موافقني إىل موافقني %70إىل  50ه أن ما بني انتبني املدرجات التكرارية أد

بشدة على خمتلف الفقرات اليت تناولت أثر البيئة األخالقية على الرضا الوظيفي لعمال مفتشيات 

نسبة الغري موافقني والغري موافقني بشدة مل تتعدى لكل الفقرات من العينة  الضرائب؛ يف حني أن

31.5%.  
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  بيئة العمليزداد الرضا الوظيفي كلما كانت أخالقيات المهنة متطورة في :  )18- 3(الشكل 

 

: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICSAT01بالنسبة للفقرة 

 عوان الضرائبالرضا الوظيفي ألموافقون بشدة على أن ) %08.9( 08موافقون و) 50%( 45

  .يزداد كلما كانت أخالقيات المهنة متطورة في بيئة العمل

  الوظيفي الرضاي محيط العمل تؤثر على الصراعات األخالقية ف: )19- 3(الشكل 

 
: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICSAT02بالنسبة للفقرة 

الصراعات األخالقية في محيط موافقون بشدة على أن ) %07.8( 7موافقون و) 47.8%( 43

 .العمل تؤثر على الرضى الوظيفي لموظفي مديرية الضرائب



  الدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالدراسة الميدانية لمديرية الضرائب لوالية تلمسان                ::الثالثالثالثالفصل  الفصل  

219 

 يزداد الرضا الوظيفي كلما كانت أخالقيات اإلدارة العليا متطورة: )20- 3(الشكل 

 

: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICSAT03بالنسبة للفقرة 

الرضا الوظيفي لموظفي مديرية موافقون بشدة على أن ) %08.9( 08وموافقون ) 45.6%( 41
 .دارة العليا متطورةالضرائب يزداد كلما كانت أخالقيات اإل

  مستوى أخالقيات مهنتك يجعلك راضيا عن مسارك في إدارة الضرائب: )21- 3(الشكل 

 
: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICSAT04بالنسبة للفقرة 

مستوى أخالقيات مهنة موظف موافقون بشدة على أن ) %20( 18وموافقون ) 48.9%( 44
  .ضرائب تجعله راضيا عن مساره في إدارة الضرائبمديرية ال
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  المهنة على العالقات العامة إلدارة الضرائبالمهنة على العالقات العامة إلدارة الضرائب  أخالقياتأخالقياتأثر أثر : : اً اً رابعرابع
يتبني أن املتوسط احلسايب ملختلف اإلجابات على الفقرات املتعلقة بأثر  أدناهمن خالل اجلدول 

ى أن غالبية املستجوبني هذا يدل عل. 03.6و 03.4التكوين على السلوك الوظيفي تراوحت بني 

 .الضرائب العالقات العامة إلدارةؤثر إجيابا على أخالقيات املهنة تموافقون على  كون 

  الوصفي للفقرات المتعلقة بأثر  اإلحصاءنتائج : )10- 3(الجدول 
  أخالقيات المهنة على العالقات العامة إلدارة الضرائب

 N  الفقرة  رمز العبارة
أدنى 
  قيمة

أعلى 
  قيمة

لمتوسط  ا
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التباين

ETHICPUB01 

مستوى أخالقيات مهنة 
املوظفني يؤثر على مستوى 
التحضر اجلبائي للمكلفني 

 .بالضريبة

89 1,00  5,00  3,5506 1,12827 1,273 

ETHICPUB02 

مستوى أخالقيات مهنة 
موظفي الضرائب يتأثر 
باملستوى العام لألخالق يف 

 .اتمع

90 1,00  5,00  3,5222 1,07293 1,151 

ETHICPUB03 

أخالقيات موظفي الضرائب هلا 
دور يف حتسني العالقات العامة 
وجودة اخلدمات املقدمة 

 .للمكلفني بالضريبة

89 1,00  5,00  3,4494 1,10794 1,228 

Valid N 
(listwise) 

 88        

ن املستجوبني كانوا موافقني إىل موافقني م %70إىل  50أن ما بني  أدناهتبني املدرجات التكرارية 

بشدة على خمتلف الفقرات اليت تناولت أثر البيئة األخالقية على العالقات العامة إلدارة الضرائب؛ يف 

 .من العينة %34نسبة الغري موافقني والغري موافقني بشدة مل تتعدى لكل الفقرات  حني أن
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  فين يؤثر مستوى أخالقيات مهنة الموظ: )22- 3(الشكل 
 على مستوى التحضر الجبائي للمكلفين بالضريبة

 

 90أنه من أصل  بالفعل، أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICPUB01بالنسبة للفقرة 

مستوى أخالقيات موافقون بشدة على أن ) %17.8( 16وموافقون ) %46.7( 42: مستجوبا
  .للمكلفين بالضريبة موظفي مديرية الضرائب يؤثر على مستوى التحضر الجبائي

  مستوى أخالقيات مهنة موظفي الضرائب : )23- 3(الشكل 
 .يتأثر بالمستوى العام لألخالق في المجتمع
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 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICPUB02أما فيما يتعلق بالفقرة 

ت مهنة مستوى أخالقياموافقون على أن ) %13.3( 12وموافقون ) %51.5( 46: مستجوبا
 .يتأثر بالمستوى العام لألخالق في المجتمعمديرية الضرائب موظفي 

  أخالقيات موظفي الضرائب لها دور في تحسين : )24- 3(الشكل 
 .العالقات العامة وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة

  
: بامستجو  90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، ETHICPUB03بالنسبة للفقرة 

 يمستوى أخالقيات مهنة موظفموافقون بشدة على أن ) %10( 09وموافقون ) 54.5%( 49
لها دور في تحسين العالقات العامة وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين مديرية الضرائب 

  .بالضريبة

  أثر إدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف إدارة الضرائبأثر إدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف إدارة الضرائب: : اً اً خامسخامس
ني أن املتوسط احلسايب ملختلف اإلجابات على الفقرات املتعلقة بأثر يتب أدناهمن خالل اجلدول 

نالحظ أن هذه املتوسطات منخفضة  ،03.5و 2.94التكوين على السلوك الوظيفي تراوحت بني 

يف سلم التقييم املستعمل تدل على  03على أن القيمة  ،اليت سجلتها املتغريات السابقة مقارنة بتلك

إجابات أفراد العينة ال تعطي داللة قطعية على األثر اإلجيايب إدارة املوارد  أن احليادية، نالحظ هنا

  .البشرية على حتقيق أهداف إدارة الضرائب
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  الوصفي للفقرات المتعلقة بأثر  اإلحصاءنتائج : )11- 3(لجدول ا
  إدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف إدارة الضرائب

 N  الفقرة  رمز العبارة
أدنى 
  قيمة

أعلى 
  قيمة

المتوسط  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التباين

GRHOBJ01 
املوارد البشرية احلالية كافية من 
الناحية الكمية لبلوغ أهداف 
 مديرية الضرائب لوالية تلمسان

90 1,00  5,00  2,9444 1,16466 1,356 

GRHOBJ02 

املوارد البشرية احلالية كافية من 
لبلوغ ) الكيفية(الناحية النوعية 

أهداف مديرية الضرائب لوالية 
 .تلمسان

86 1,00  5,00  2,9884 1,22229 1,494 

GRHOBJ03 

ذهاب املوظفني إىل التقاعد 
املسبق يؤثر على حتقيق 
األهداف املسطرة ملديرية 

 .الضرائب لوالية تلمسان

90 1,00  5,00  3,4222 1,00535 1,011 

GRHOBJ04 
املوظفني يف اختاذ  اشرتاك
ات له دور يف حتقيق القرار 

 .إبراز شخصيتهماألهداف و 
90 1,00  5,00  3,4667 1,00783 1,016 

GRHOBJ05 

إدراج أخالقيات املهنة ضمن 
جدول أعمال اإلدارة العليا له 
دور يف حتقيق األهداف 

 .املسطرة

90 1,00  5,00  3,4444 1,09248 1,194 

GRHOBJ06 
مستوى اهتمام اإلدارة العليا 

وظفني له عالقة بانشغاالت امل
 .بأدائهم الوظيفي

90 1,00 5,00 3,3444 1,13337 1,285 

Valid N 
(listwise) 

 86      
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  الموارد البشرية الحالية كافية من الناحية الكمية : )25- 3(الشكل 
 لبلوغ أهداف مديرية الضرائب لوالية تلمسان

  
 36: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، GRHOBJ01بالنسبة للفقرة 

الموارد البشرية الحالية كافية من الناحية الكمية  موافقون إىل  موافقون بشدة على أن ) 40%(
غري موافقون إىل غري ) %41.1( 37يف حني أن  لبلوغ أهداف مديرية الضرائب لوالية تلمسان،

 .موافقون بشدة على ذلك

  ) الكيفية(ة كافية من الناحية النوعية الموارد البشرية الحالي: )26- 3(الشكل 
  لبلوغ أهداف مديرية الضرائب لوالية تلمسان
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: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، GRHOBJ02أما خبصوص الفقرة 

الموارد البشرية الحالية كافية من الناحية الكمية  موافقون إىل  موافقون بشدة على أن ) 40%( 36
غري موافقون إىل غري ) %41.1( 37يف حني أن  أهداف مديرية الضرائب لوالية تلمسان،لبلوغ 

  .موافقون بشدة على ذلك

بالنظر هلذه النتائج، يتبني أن نسبة معتربة من املستجوبني يرون أن املوارد البشرية اليت متلكها 

تبني املدرجات  من ناحية ثانية ،اإدارات الضرائب غري كافية من الناحية النوعية والكمية لتحقيق أهدافه

من أفراد العينة موافقون إىل موافقني بشدة على الفقرات األربعة  %60إىل  55التكرارية أدناه أن 

 .أثر إدارة املوارد البشرية على حتقيق أهداف إدارة الضرائباألخرية املكونة ألداة قياس اخلاصة ب

  لمسبق يؤثر على ذهاب الموظفين إلى التقاعد ا: )27- 3(الشكل 
  تحقيق األهداف المسطرة لمديرية الضرائب لوالية تلمسان

  

 90أنه، من أصل  بالفعل أعاله يبني املدرج التكراري، GRHOBJ03بالنسبة للفقرة 

ذهاب الموظفين إلى موافقون بشدة على أن ) %07.8( 07وموافقون ) %52.2( 47: مستجوبا
 .داف المسطرة لمديرية الضرائب لوالية تلمسانالتقاعد المسبق يؤثر على تحقيق األه
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  إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات له دور : )28- 3(الشكل 
  إبراز شخصيتهمو  في تحقيق األهداف

 
: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، GRHOBJ04أما خبصوص الفقرة 

إشراك الموظفين في اتخاذ أن  موافقون بشدة على) %08.9( 08وموافقون ) 53.3%( 48
 .القرارات له دور في تحقيق األهداف وإبراز شخصيتهم

  إدراج أخالقيات المهنة ضمن جدول أعمال : )29- 3(الشكل 
 اإلدارة العليا له دور في تحقيق األهداف المسطرة
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: امستجوب 90أنه من أصل  أعاله يبني املدرج التكراري، GRHOBJ05وفيما يتعلق بالفقرة 

إدراج أخالقيات المهنة ضمن جدول موافقون بشدة على أن ) %10( 09وموافقون ) 57.8%( 52
  .أعمال اإلدارة العليا له دور في تحقيق األهداف المسطرة

  مستوى اهتمام اإلدارة العليا بانشغاالت الموظفين له عالقة بأدائهم الوظيفي: )30- 3(الشكل 

  

 45: مستجوبا 90أنه من أصل  أعاله املدرج التكرارييبني ، GRHOBJ06بالنسبة للفقرة 

مستوى اهتمام اإلدارة العليا بانشغاالت موافقون بشدة على أن ) %10( 09وموافقون ) 50.0%(
  .الموظفين له عالقة بأدائهم الوظيفي
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  لثلثخاتمة الفصل الثاخاتمة الفصل الثا
قيات األعمال أن كيف ميكن ألخال:  اإلجابة على اإلشكالية التاليةهدفت هذه الرسالة إىل

  تساهم يف احلد من الفساد اإلداري؟

  :يف هذا اإلطار، أفضت الدراسة النظرية إىل اقرتاح الفرضيات التالية

  للتكوين أثر إجيايب على السلوك الوظيفي: 1ف

  للبيئة األخالقية أثر إجيايب على السلوك الوظيفي: 2ف

  للبيئة األخالقية أثر إجيايب على الرضا الوظيفي: 3ف

  ألخالقيات املهنة أثر إجيايب على العالقات العامة إلدارة الضرائب: 4ف

  إلدارة املوارد البشرية أثر إجيايب على حتقيق أهداف إدارة الضرائب: 5ف

كذا (موظفا ينتمون إىل مديرية الضرائب لوالية تلمسان  90إثر حتليل بيانات استبيان وزع على 

، جاءت النتائج لتثبت الفرضيات األربعة األوىل )دوائر هذه الوالية اهلياكل القاعدية املتواجدة مبختلف

  .وتنفي اخلامسة

بالفعل، كان غالبية املستجوبني موافقون إىل موافقني بشدة على السلوك الوظيفي لعمال مصاحل 

كوين يف هنة، التالضرائب يتأثر   بالرتبية و التكوين العام، التكوين املتواصل، التكوين يف أخالقيات امل

املدونة يف القانون  العاماالتصال احلديثة، اطالع العامل على جمموعة واجبات املوظف وسائل اإلعالم و 

ساسي ة وعلى جمموعة الواجبات اخلاصة مبوظفي الضرائب املدونة يف القانون األالعامالعام للوظيفة 

على هذا األساس  ،"ظفي الضرائبات املهنة اخلاصة مبو أخالقي"على مدونة ألعوان اإلدارة اجلبائية و 

اليت تنص على أن التكوين يؤثر إجيابا على السلوك الوظيفي و  ،01تؤيد النتائج املتوصل إليها الفرضية 

  .لعمال مفتشيات الضرائب
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إىل جانب هذا، كان غالبية املستجوبني موافقني إىل موافقني بشدة على أن أخالقيات املهنة تؤثر 

الضرائب باملكلفني بالضريبة وعلى سلوكه خارج العمل؛ على أن البيئة  على عالقة موظف مصاحل

األخالقية املؤسساتية اخلارجية، والعالقات األخالقية الناشئة بني املوظف وزمالئه يف العمل هلا دور يف 

ة السلوك الوظيفي؛ وعلى أن املعايري األخالقية املعتمدة من طرف مديريات الضرائب، العقوبات التأديبي

اإلدارة (التفتيش كلفني بالرقابة و املرتتبة عن اإلخالل بأخالقيات املهنة ومستوى أخالقيات األعوان امل

واليت  02تؤيد هذه النتائج الفرضية . تؤثر على السلوك الوظيفي للموظفني وتساهم يف تطويره) العليا

  .ت الضرائبتنص على أن األخالقية تؤثر إجيابا على السلوك الوظيفي لعمال مفتشيا

إضافة إىل ذلك، كان غالبية املستجوبني موافقني إىل موافقني بشدة على أن الرضا الوظيفي  يزداد  

كلما كانت أخالقيات املهنة متطورة يف مصاحل الضرائب وكلما كانت أخالقيات اإلدارة العليا متطورة؛ 

تؤيد هذه النتائج الفرضية . يوعلى أن الصراعات األخالقية يف حميط العمل تؤثر على الرضى الوظيف

  .واليت تقضي بأن البيئة األخالقية تؤثر على الرضا الوظيفي لعمال مفتشيات الضرائب 03

العالقات تؤثر على  عمالتنص على أن أخالقيات األ، واليت 04أيدت النتائج كذلك الرضية 

فقني بشدة على أن مستوى فعال، كان غالبية املستجوبني موافقني إىل موا .العامة إلدارة الضرائب

أخالقيات مهنة موظفي الضرائب يؤثر على مستوى التحضر اجلبائي للمكلفني بالضريبة ويلعب دورا يف 

  .حتسني العالقات العامة وجودة اخلدمات املقدمة للمكلفني بالضريبة

ة؛ وهذا بالنسبة هلذه الفرضيات، جاءت النتائج موافقة لألطر النظرية ولنتائج الدراسات السابق

بالنسبة هلذه األخرية، الحظنا أن إجابات أفراد العينة مل تعطي داللة قطعية على . 05خبالف الفرضية 

ميكن تفسري هذه النتائج . األثر اإلجيايب إلدارة املوارد البشرية على حتقيق أهداف إدارة الضرائب

 ة على العموم، ويف مصاحلالعامت باملشاكل والضعف اللذان مييزان إدارة املوارد البشرية يف اإلدارا

 .إدارات الضرائب على وجه اخلصوص
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  خاتمة عامة

وحتليل املفهوم أخالقيات األعمال وأثرها  ض مفهوم األخالقتكمن أمهية هذا البحث يف استعرا

ة على على الفساد اإلداري يف املنظمات احلديثة وعليه، ومن خالل هذه الرسالة، حاولنا اإلجاب

كيف ميكن ألخالقيات األعمال أن تساهم يف احلد من الفساد اإلداري على  :اإلشكالية التالية

  مستوى املنظمات؟

، قسمت هذه الرسالة إىل فصلني نظريني وفصل ثالث ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية

عرب احلضارات املختلفة،  تطبيقي، ومن خالل الشق النظري تطرقنا إىل التطور التارخيي ملفهوم األخالق

ويف مرحلة الحقة استعرضنا مفهوم املسؤولية االجتماعية يف املنظمات وأخالقيات األعمال وتطورمها إىل 

  .مفهوم أبعد من جمرد األهداف االقتصادية هلذه املنشآت

ومن جهة أخرى تتميز . كما أن املسؤولية االجتماعية تتضمن جانبني، رمسي وأخالقي

ألعمال لكوا ذات بعد أوسع من املسؤولية االجتماعية، حيث يفرتض أن تلتزم ا أخالقيات ا

  .املنظمات لكوا ترتبط بقيم ومثل عليا

وأثره على التنمية  العامأما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل مفهوم الفساد اإلداري للموظف 

سي يف الكثري من الدول، مع التعرض االقتصادية واالجتماعية، وكذا دوره يف عدم االستقرار السيا

ألسبابه املتعددة يف ظل انتشار العوملة، وكذا آثاره واألساليب املختلفة ملعاجلته واليت تتفاوت حسب 

  .درجة منو الدول

من خالل الشق التطبيقي هلذه الرسالة، حاولنا أن ندرس أثر أخالقيات األعمال على الفساد 

ات أن أخالقيلنتائج حيث بينت ا. ي إدارة الضرائب لوالية تلمساناإلداري والسلوك الوظيفي ملوظف

على العالقات العامة ، و لعمال مفتشيات الضرائب نيالرضا الوظيفيو تؤثر إجيابا على السلوك  األعمال

التكوين على السلوك الوظيفي إىل جانب هذا، بينت النتائج أثر . )إدارة الضرائب(ذه اإلدارات هل

إجابات أفراد العينة مل تعطي داللة قطعية على األثر اإلجيايب إلدارة أخريا، . لضرائبلعمال مفتشيات ا
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ألمر الذي يدل على وجود ضعف كبري يف إدارة ا. املوارد البشرية على حتقيق أهداف إدارة الضرائب

  .املوارد البشرية على مستوى هذه املنظمات

بالفعل، حجم عينة الدراسة . لو من حدودعلى الرغم من إسهامات هذه الدراسة إال أا ال خت

إىل جانب . وتوزيعها اجلغرايف جيعلها غري ممثلة لكل إدارات الضرائب املتواجدة على الرتاب الوطين

ذلك، األدوات االحصائية املستعملة ال تسمح باجلزم حول طبيعة العالقات الرابطة بني خمتلف متغريات 

اء دراسات أخرى باالعتماد على مناذج قياسية مناسبة قد يفضي إىل بالنسبة هلذه النقطة، إجر . الدراسة

اإلشارة إىل أن متغريات أخرى من شأا أن تؤثر على  جتدريف األخري، . نتائج تتمتع بداللة أكرب

  .، متغريات ميكن إدماجها يف مناذج نظرية أخرى يف املستقبلالعامالسلوك الوظيفي للموظف 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  مالحق
  

  استطالع رأي حول
  أخالقيات المهنة في الجزائر

  )حالة مديرية الضرائب لوالية تلمسان(

  

  :أخي املوّظف، أخيت املوظّفة، حتية طيبة وبعد

أضع بني أيديكم هذا االستبيان الذي أرجو من خالل إجابتكم عليه، مسامهتكم يف يشرفين أن 

دراسة وتصور مفهوم أخالقيات املهنة، وذلك بصفتكم تنتمون إىل قطاع حساس، يعترب منوذجا دراسيا 

للسلوك الوظيفي للموظف العام، كما أن تدين أخالقيات اإلدارة العمة هو من أهم األسباب اليت 

  . زعزعة وثقة املواطنني املنتفعني من اخلدمات العامة وإعاقة عجلة التنمية يف الدول الناميةتؤدي إىل

ومن جهة أخرى دف الدراسة إىل حماولة البحث عن السبل الكفيلة لتنظيم اجلهود قصد ترقية 

جلبائية بوجه وتطوير مستوى أخالقيات املهنة يف قطاع اإلدارة العامة يف اجلزائر بوجه عام، واملؤسسة ا

خاص، كما أن املعلومات اليت يتضمنها هذا االستبيان تستخدم لغرض البحث العلمي، وستحاط 

  بالسرية التامة خدمة للصاحل العام

  

  وشكرا
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20 - 30          31 – 40    41 – 50       50 >  
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Résumé : 
L’éthique des affaires et la corruption administrative son considères comme des thèmes importants 

qui intéressent actuellement les chercheurs en économie. Cette étude a pour objectif l’analyse des approches 

de ses concepts et l’étude du cas de la direction des impôts de la  willaya de Tlemcen. Ainsi, l’étude 

effectuée sur un échantillon de 90 agents a dégagé une relation positive entre le niveau de l’éthique 

professionnelle et leur comportement fonctionnelle dans cette organisation publique. 

Mots Clés: 
Ethique des affaire – Responsabilité Sociale – corruption administrative – fonctionnaire public – 

direction des impôts. 

 

Abstract: 
Business ethics and administrative corruption are considered one of the hottest topics that attract 

researchers in Economics. Accordingly, this study aims to analyze the basic approaches to these two 

concepts, with a case study in Tlemcen taxes directorate. Based on survey included a sample of the 90 

employees, this study found a positive correlation between these ethics and functional behavior in this 

governmental organization. 
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