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  :عامة  مقدمة

هيئات وطنية ودولية تعمل على  إنشاءنقاشات تنادي بضرورة  أمام األبوابالظواهر اليت فتحت  أهممن  اإلداري ظاهرة الفساد عتربت          
بالبنية التحتية ملختلف االت االقتصادية االجتماعية  أخلتالقضاء على ظاهرة الفساد اليت  إىلاهلادفة  املبادئوضع وترسيخ جمموعة من 

   .السياسية
اصة وهذا ما اخلالعمومية وحىت يف املؤسسات  راتواإلدارافق داخل العمل يف امل األخالقعامل  إدراجالعمل ا هي على املنصوص  املبادئ أهمومن 

  التالية اإلشكاليةهذه الدراسة تتبادر لنا  إثراءومما سبق ومسامهة منا يف .العمل بأخالقياتيعرف 
  :فصلني إىل مت تقسيم هذه الورقة البحثية اإلشكاليةوملعاجلة هذه بالدول النامية  اإلداريالعمل يف احلد من الفساد  أخالقياتدور تلعبه  أي

القيم الرئيسية  إىليف هذا الفصل  اإلشارةكما مت  ،همصادر  ،العمل وبأخالقيات باألخالقاملفاهيم اخلاصة  إىلمت التطرق فيه  :األولالفصل 
  .اإلداريةرتكز عليها املرافق العامة واهليئات تاليت 

رادات احلكومية الفساد اإلداري على اإلي أثار إىلكما مت التطرق  ه،أسباب ،ومظاهره اإلدارياشتمل على مفهوم الفساد  :بينما الفصل الثاين

اليت  اإلدارات احلديثةعالج الفساد اإلداري من منظور مت اقتراح  األخريويف  ،االقتصادي وعلى مستوى الفقر وتوزيع الدخل ووعلى النم

 .تعتمد باألساس على أخالقيات املهنة

I.  العمل  أخالقياتعموميات حول  

بتعاريف خمتلفة وفقا لالجتاه الذي يعتنقه كل باحث وسيتم عرض بعضها يف  األخالقياتمفهوم  إىل لقد تعرض الكتاب والباحثون            
  :يلي ما

 :األخالقتعريف  - 1

واضح على السلوك  تأثريواليت هلا  املسئولجمموعة القيم املشروعة اليت يتحلى ا الشخص املسلم  اإلسالميف  باألخالقياتيقصد           
والرافضة للظلم والطغيان يف اتمع  واإلحسانالعام واخلاص واحملققة للخري واملانعة للشر واملناصرة للحق واملناهضة للباطل والداعمة للعدل 

   1.ضمن قواعد ومعايري حمددة حتكم هذا السلوك

 :العمل  أخالقياتتعريف  - 2

يتمتع ا  أناليت جيب  األخالقيةقد ركزوا على اجلوانب  اإلدارةغالبية كتاب  أنّ إالّالعمل  ألخالقياتليس هناك تعريف حمدد            
  .تناوهلا البعض من زوايا متعددة واإلدارة األخالقدراسة  أنّكما  ،اإلداري
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Ø  االعمل  أخالقياتتعرفهو  اليت حتكم سلوك الفرد يف اختاذ القرارات والتمييز بني ما واملبادئجمموعة عامة من املعتقدات والقيم  بأ
واموعات  واألصدقاء األسرةمن خالل  تأيتمصادر تلك القيم واملعتقدات للفرد  وانّ ،حرام أوحالل  ،سيء أوجيد  ،خطا أوصواب 

   2.العام والثقافة إلعالماوومناهج التعليم املنظمة  واملدرسنيالصغرية املدرسية 
Ø  اكذلك فقد عرفتجمتمع ما  أفراديتعارف عليها  أووالتقاليد اليت يتفق  واألعرافسلوك مهين وظيفي يعرب عن جمموعة من القيم  بأ

  3.أمورهمهو خري وحق وعدل يف تنظيم  حول ما

 :العمل  أخالقياتمصادر  - 3

v  املصدر الديين 

  .حيث يستقي منها مجيع تصرفاته وسلوكه ومنهجه يف احلياة لإلنسان األخالقمصادر  أهمالسماوية من  األديانتعترب 

v الذات: 

 وعليه فانّ اإلنسانيةالذات  أماميكون جيد  أنالعمل ال بد  وعليه فانّ ،كان هلا صدى يف نفسه إذا إالحتقيق غاية  إىل يسعىال  اإلنسان إنّ
ال يعطي القواعد  ألنهحمفوف باملخاطر  أمررد وتقديره اخلاص وهذا نظرة الف إىلنفسها  األخالقيةالقواعد  إخضاعهذه الذاتية ستعمل على 

  .الثبات واالستقرار واالستمرارية الالزمة له األخالقية

v األسرة: 

  .املاديةاملنظمة وهذا السلوك يعرب عن واقع بيئته املعيشية وظروف حياته  إىل أسرتهينقل الفرد سلوكه الذي ورثه من  

v املؤسسات التعليمية: 

ببعض  وتدريسهمالطلبة لدخول اال الوظيفي حيث تستطيع توجيههم وتوعيتهم  إعدادتلعب دورا مهما يف  أنتستطيع هذه املؤسسات 
  .واإلخالصالعالقات العامة حىت تنجح يف تنمية سلوك الطالب االجيايب جتاه املسؤولية و األخالقاملسائل يف 

v تمعـا: 

 وإذا ،التنظيم وتنعكس على ممارسام لوظائفهم إىل أفرادهعقائدية متناغمة ال بد وان ينقل  أواجتماعية  أواتمع الذي تسوده قيم سياسية  إنّ
مكانته يف  أوجلاهه  أخروتعاقب املعتدي وال تراعي فردا على  واألخالقياتحترص على وضع حد للمخالفات  فأاكانت هذه القيم اجيابية 

  .اتمع

v القيادة القدوة 

عضو يف  بأنه اإلدارةكل موظف يف  إشعارتثبت يف اهلياكل اجلاحمة روح احلياة عن طريق  أنالناجحة هي اليت تستطيع  اإلداريةالقيادة  إنّ
بقوة ليس فيها شدة ولني ليس فيه ضعف  األمور تأخذمجاعة تعمل متساندة وجمتمعة لتحقيق هدف معني يف التنظيم والقيادة القدوة هي اليت 
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وتكون خادمة للمصاحل  اآلخرينيف نفوس املرؤوسني وتوجد الروح اجلماعية اليت تتعاون فيما بينها وحتترم  األخالقتغرس فضائل  أنوتستطيع 
  .من  رؤسائها وستسقيها ملرؤوسيها األخالقاكتسبت هذه  ألاالعامة ال سيادة هلا 

v ملدنيةتشريعات اخلدمة ا 

 ألاوذلك  لألخالقياتاملصادر التشريعية املعمول ا يف الدول تعترب من املصادر املهمة  إىلجمموعة التشريعات والقوانني الصادرة استنادا  إنّ
ذلك تعمل على بناءا على  ألا أخرىومن زاوية  أهدافهايف االجتاه الذي تراه خيدم سياسة الدولة وحيقق  اإلدارةتضبط وتتحكم يف تسيري 

هي الواجبات اليت تفرضها الوظيفة وما هي  فتبني ما اإلدارييف التنظيم  األساسيةحتديد واجبات ومسؤوليات الوظيفة اليت هي الركيزة 
  4.احملظورات اليت يتوجب عدم االقتراب منها يف هذه الوظيفة

  :اإلداريةالقيم الرئيسية اليت يرتكز عليها املرافق العامة واهليئات  -4

قيمة عدم التحيز هي القيمة الرئيسية  إنّ أورباحتديد وتعريف القيم الرئيسية اليت يرتكز عليها املرفق العام تعد عملية دقيقة لقد لوحظ يف  إنّ
 5: هي األورويبوجل هذه القيم الرئيسية وبالترتيب  اإلداريةالقانون والتنظيمات  أمامتغطي مساواة املراعاة  ألاذكرا ورواجا  األكثر

 .عدم التحيز -

 .الشرعية  -

 .الرتاهة-  -

 .الشفافية  -

 .النجاعة   -

 .املساواة   -

 .املسؤولية -

 .العدالة -

II.  اإلداريالفساد: 

  6:الفسادمفهوم   - 1
بأنه اإلخالل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم واملعتقدات اليت يؤديها الشخص املكلف أو هو استغالل أو إساءة استخدام الوظيفة  ميكن تعريفه

فهو حيدث عندما يقوم املوظف املكلف خبدمة عامة بطلب رشوة مقابل اخلدمة اليت يفترض إن يقدمها جمانا  ،العامة من اجل مصلحة شخصية
فالنظرة إىل الفساد وحماولة تعريفه من قبل الباحثني تتأثر باحلقل العلمي للباحث وباملنظور الذي   ،يف األصل للقيام احبكم كونه مكتتب 

وان  ينطلق منه الراغب يف تعريف الفساد، لذلك ليس هناك إمجاع على تعريف شامل يطال كافة أبعاد الفساد و حيظى مبوافقة كافة الباحثني،
وك كانت جممل مفردات التعاريف املذكورة أنفا هي السبب مجلة و تفصيالً يف الفساد اإلداري الذي هو نتاج األعمال املخالف للقوانني والسل

 البريوقراطي املنحرف واستغالل املوظفني العموميني ملواقعهم وصالحيام وهو يف نفس الوقت ويف كثري من احلاالت سلوك استثنائي تفرزه
الفجوة الكبرية بني ما ينبغي إن يكون وما هو كائن وهو سلوك إداري غري رمسي بديل للسلوك اإلداري الرمسي حتتمه الظروف الواقعية، 

  .ويقتضيه التحول االجتماعي واالقتصادي الذي تتعرض له اتمعات 
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  :ة القولــخالص
حماربته والتصدي له لن يكون  فانّ عليها وبالتايل فمضامينه ومعانيه وأبعاده ال تزال غامضة وخنتل نّأتعدد مفاهيم الفساد اإلداري ال يعين  إنّ

التعمق األكادميي والتنظري املنهجي والتفريق بني الفساد النابع من طبائع األشياء أو استعدادات  ممكناً أو يسرياً ولكن على العكس من ذلك فانّ
ه الضغوط واملتغريات البيئية كل ذلك سيمكن األنظمة السياسية واهليئات القضائية واملتخصصون يف اإلدارة البشر وبني اإلفساد الذي تسبب

منية واالقتصاد وكل املهتمني بربامج وخطط اإلصالح اإلداري من تبين االستراتيجيات الوقائية الشاملة و املانعة كبديل للجهود القضائية واأل
  .كشف الفسادالعالجية اليت تم بأساليب 

  7:الفسادمظاهر   - 2
  :عدة منها أنواعوالفساد من حيث مظهره يشمل 

v الفساد السياسي: 

هناك فارق  أنّاليت تنظم عمل النسق السياسي املؤسسات السياسية يف الدولة ومع  واألحكامويتعلق مبجمل االحنرافات املالية وخمالفات القواعد 
وتوسيع املشاركة وبني الدول اليت يكون فيها احلكم مشوليا ودكتاتوريا  الدميقراطية أساليب السياسية أنظمتهاجوهر بني اتمعات اليت تنتهج 

وتتمثل مظاهر الفساد السياسي يف احلكم تتمثل يف نسق احلكم الفاسد  األنظمةلكن العوامل املشتركة النتشار الفساد يف كال النوعني من 
  .دان املشاركة وفساد احلكم وسيطرة نظام حكم الدولة على االقتصاد وتفشي احملسوبية وفق الدميقراطيةالشمويل الفاسد وفقدان 

v  الفساد املايل: 

واملايل يف الدولة ومؤسساا وخمالفة التعليمات  اإلدارياملالية اليت تنظم سري العمل  واألحكامويتمثل مبجمل االحنرافات املالية وخمالفة القواعد 
احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة والشركات وميكن مالحظة  وأموالاملختص بفحص ومراقبة حسابات املالية الرقابة  بأجهزةاخلاصة 

 .واحملسوبية يف التعيينات الوظيفية األراضيواالختالس والتهرب الضرييب وختصيص  الرشاوىمظاهر الفساد املايل يف 

v  اإلداريالفساد: 

يف  وظيفتهملهام  تأديته أثناءالتنظيمية وتلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف العام  أووالوظيفية  اإلداريةواالحنرافات ويتعلق مبظاهر الفساد 
وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانني اليت تغتنم  لإلصالحمنظومة التشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة القيم الفردية اليت ال ترقى 

يف  اإلداريوهنا تتمثل مظاهر الفساد  ت بدل الضغط على صناع القرار واملشرعني ملراجعتها وحتديثها باستمرارالفرصة لالستفادة من الثغرا
 أوالعمل  أداءمتضية الوقت يف قراءة الصحف واستقبال الزوار واالمتناع عن  أوومواعيد العمل يف احلضور واالنصراف  أوقاتعدم احترام 

متعددة ومتداخلة  اإلداريمظاهر الفساد  أنّويظهر جليا  .الوظيفة واخلروج على العمل اجلماعي أسرار وإفشاءالتراخي وعدم حتمل املسؤولية 
  .األخرىوغالبا ما يكون انتشار احدها سببا مساعدا على انتشار بعض املظاهر 

v  األخالقيالفساد : 
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شخصية له  مآربن يستغل السلطة لتحقيق أك ،والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الشخصي وتصرفاته األخالقيةواملتمثل مبجمل االحنرافات 
اعتبارات الكفاءة  إىلدون النظر ميارس احملسوبية بشكلها االجتماعي الذي يسمي باحملاباة الشخصية  أن أوعلى حساب املصلحة العامة 

  .واجلدارة

 :8الفساد االداري أسباب - 3

v حضرية أسباب: 

وجود فجوة ما بني القيم احلضرية تمع  إىلحضرية فالتفسري احلضري يشري  أسباب إالّهي  ما اإلداريالفساد  أسباب نّأهناك من يري ب
  . اإلدارية األجهزةوبني قواعد العمل الرمسية املعتمدة من قبل 

v سياسية أسباب: 

احلكومية وضعف العالقة  اإلدارية األجهزةالرمسية على قرارات  التأثريحمدودية قنوات  أنّ اإلداريالتفسري السياسي لظاهرة الفساد  أنصاريري 
والتساهل يف  ،ومحاية املفسدين ،وشيوع الوالءات احلزبية على حسايب التحسس الوطين الشامل ،واجلمهور والتعايل األجهزةهذه  بني

واملصاحل العامة  باألهدافختل  منحرفةوظهور ممارسات  اإلدارياالت الفساد يدفع بروز ح أننه أمن ش ،الرقابية األنظمةوغياب  ،حماسبتهم
  .للمجتمع

v هيكلية أسباب: 

ال تتناسب وال تتوازن  واليت  الدولة جلاهزةنتيجة لوجود هياكل قدمية  إالّهو  ام اإلداريالفساد  أسباب أنّالتفسري اهليكلي على  أنصاريؤكد 
املعين  اإلداريمن عدم التوافق بني اجلهاز  ةخيلق حال أننه أوهذا من ش ،وال تستجيب ملطالبهم واحتياجام األفرادمع قيم وطموحات 

اهلياكل القدمية وحتقيق مصاحل  ةتنطوي حتت مفهوم الفساد لتجاوز حمدودي أخريمسالك  على عتماداال إىل ونئيلجمما جيعلهم  األفراد وأولئك
  .املعين اإلدارياجلهاز  ومصاحل أهدافذاتية على حساب 

v قيمية أسباب : 

والذي يتمثل بالقيم والتقاليد والعادات االجتماعية  لألفرادنتيجة اليار النظام القيمي  إالّما هو  اإلداريالفساد  التفسري القيمي بانّ أنصاريرى 
  .طر قيمية هشة بعيدة عن القيم املعتمدة يف اتمعبأاملوروثة واستبداهلا 

v اقتصادية  أسباب:  

ما حتمله البيئة  إىلتوزيع الثروة يف اتمع بشكل عادل اظافة نتيجة لعدم  إالّما هو  اإلداريالفساد  نّأالتفسري االقتصادي ب أنصاريرى 
فئة كثرية الثراء  ظهور إىلمما يؤدي بالتايل  ،واألجوراملعيشية للعاملني النامجة عن عدم العدالة يف منح الرواتب  األوضاعاالقتصادية من سوء 

  .الدولة أجهزةبروز سلوكيات منحرفة وفاسدة يف  إىلحمرومة يف اتمع ما يؤدي  أخرىمقابل فئات 
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v إدارية أسباب: 

بدرجة عالية من  اإلداريةفكلما اتسمت البيئة  ،اإلداريةالبيئة  إىلتعود بالنتيجة  اإلداريالفساد  أسباب أنّفريون  اإلداريالتفسري  أنصار أما
 أوبضعف الوعي الثقايف  اإلداريةوبالعكس كلما اتسمت البيئة  ،اإلداريحصانة ومنعه يف مظاهر الفساد  أكثرالوعي والثقافة كلما كانت 

يع وعدم نزاهتها وسوء اختيار العاملني وسوء توز اإلداريةمتمثلة بضعف القيادات  إداريبروز حاالت فساد  إىلذلك  أديعدمه كلما 
  .واملنظمات األفراد أداءالسلطات واملسؤوليات وعدم وضوح التعليمات وسوء تقومي 

ويتباين  تأثريهاوبالتايل خيتلف تتعدد وتتباين وفقا لطبيعة الفرد واملنظمة والبيئة واتمع  اإلداريظاهرة الفساد  أسباب أنّمما سبق ميكن القول 
  .وذلك نتيجة للمتغريات البيئية يف اتمع املعني ألخرىومن دولة  آلخريف جمتمع 

       9 :اإلداريآثار الفساد  - 4
v أثر الفساد اإلداري على اإليرادات احلكومية:  

ختسر احلكومات مبالغ كبرية من اإليرادات املستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حىت يتجاهلوا جزءا من اإلنتاج والدخل والواردات يف 

باإلضافة إىل ذلك در احلكومات كثريا من مواردها عندما يتم تقدمي الدعم إىل  ،للضرائب املستحقة على هذه النشاطات االقتصاديةتقوميهم 

  .األداء االقتصادي للدولة  ىيؤثر بدوره عل ماوهذا  ،فئات غري مستحقة ولكنها تتمكن من احلصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى

v  االقتصادي واإلداري على النمأثر الفساد:  

الت حيث أن خفض معد ،الفساد اإلداري واملايل له آثارا سلبية على النمو االقتصادي تشري كثري من الدراسات النظرية والتطبيقية بأنّ

  .االستثمار ومن مث خفض حجم الطلب الكلي سيؤدي إىل ختفيض معدل النمو االقتصادي 

v ى الفقر وتوزيع الدخلأثر الفساد اإلداري على مستو:  

  :وهذا األثر يتم عرب عدة طرق أمهها  ،يؤدي الفساد اإلداري إىل توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء

 .تراجع مستويات املعيشة يؤدي إىل تراجع معدالت النمو االقتصادي وهذا األمر يساعد على تراجع املستويات املعيشية  -

 .وهذا يساعد على تعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء , الضرائب وميارسون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة قد يتهرب األغنياء من دفع  -

وهذا بدوره يقلل من حجم هذه , التعليم والسكن وغريها من اخلدمات األساسية : يؤدي الفساد إىل زيادة كلفة اخلدمات احلكومية مثل  -

  .فئات األكثر حاجة إىل هذه اخلدمات اخلدمات وجودا مما ينعكس سلبا على ال

  :اإلدارات احلديثةعالج الفساد اإلداري من منظور  -5
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   .تتعدد وتتنوع اإلدارات احلديثة واليت انتقلت إلينا عرب العوملة وعصر االنفتاح التكنولوجي الذي نعيشه

Ø  إدارة الذات : 

تعني املرء على االستفادة القصوى من وقته يف حتقيق أهدافه وخلق التوازن يف الطرق والوسائل اليت " ويقصد ا , إدارة الذات أمر مهم جدا 

فيجب على الفرد أن يعمل جاهدا يف إدارة ذاته ليبعدها عن الشبهات وطريق ).إدارة الذات " ( حياته ما بني الواجبات والرغبات واألهداف

 .احلرام حمققا بذلك أهدافه باحلالل ومبتعدا عن طريق احلرام 

v التغيريدارة إ:  

أي أن التغيري هو حتول من نقطة  اجلديد،سلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم االنتقال من الوضع احلايل إىل الوضع "  :التغيرييقصد بإدارة 

 –ة من قسوة الوضع احلايل درجة املعانا(  :التغيريومن ضمن املتغريات اليت تفرض على اتمع ." التوازن احلالية إىل نقطة التوازن املستهدفة 

  ) .مدى وضوح الفوائد واملزايا اليت سيحققها التغيري 

جند أن درجة املعاناة من قسوة الوضع املعايش بسبب الفساد اإلداري يتوجب علينا ) الفساد اإلداري( وبالنسبة ملوضوع البحث وهو 

  .أفضلاالستفادة من إدارة التغيري لالنتقال بالوضع إىل نقطة توازن 

v  إدارة األزمات :  

) إدارة األزمات ( ولعالج الفساد اإلداري من منظور  ،املنظمةهو مولد ألزمات متعددة داخل  فقط بلال يعترب الفساد اإلداري أزمة حبد ذاته 

  :التاليةميكن إتباع اخلطوات 

 ملنظمة تكوين فريق عمل متكامل يعمل بتعاون للقضاء على الفساد اإلداري ومسبباته داخل ا -

حل املشكالت املصاحبة للفساد اإلداري بتحديد املشكلة وإجراء املشورة ومن مث اختيار احلل األنسب من احللول املتاحة للخروج من  -

 .األزمة 

v  اإلدارة باألهداف: 
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وحيقق الرقابة الذاتية من  ،واملشاركة الفعالة واإلجيابية بني الرئيس واملرؤوس ،وهذا املدخل يؤكد على ضرورة العمل اجلماعي بروح الفريق

وجب على كل منظمة تسعى إىل عالج  ،حيث أنه من أحد أسباب الفساد اإلداري غموض األهداف وعدم وضوحها، أجل حتقيق األهداف

 .ظاهرة الفساد اإلداري أن متارس أسلوب اإلدارة باألهداف 

v  االتصاالتإدارة:   

ويف إدارة االتصاالت جيب تشجيع األسئلة وتبادل األفكار  ،ويعين االتصال تبادل املعلومات ووجهات النظر والتعبري عن املشاعر واألحاسيس

حيث أنه من ، يف الوقت املناسب و إجياد مناخ إجيايب لالتصال يسمح بتقبل أفكار اآلخرين اخلاطئاملطروحة بني املوظفني وتوجيه النقد للعمل 

كان البد من االهتمام بإدارة االتصاالت وممارستها بفعالية  ،أحد مسببات الفساد اإلداري هو عدم كفاية االتصاالت بني الرئيس ومرؤوسيه

  .داخل املنظمة يف الوقت املناسب  اخلاطئحىت يستطيع املدير أن يقوم الوضع 

v  اإلدارة باملشاركة :  

فيجب على كل فرد يف املنظمة أن يكون له  ،"املشاركة يف القدرات واألداء مع اجلميع واالعتماد على اإلمجاع "  :باملشاركةويقصد باإلدارة 

  ) .الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة باملشاركة ( رأي وصوت مسموع حىت يعترب نفسه جزء من املنظمة ويتولد يف داخله الوالء هلا 

v  إدارة اجلودة :  

بل يتعداه ليشمل ، والتحسني املستمر الذي تسعى إليه اجلودة ال يقتصر فقط على اخلدمة أو السلعة ،التحسني املستمرتسعى إدارة اجلودة إىل 

وهذا االجتاه ليس جبديد على الفكر .مستوى الكفاءة يف األداء الوظيفي وتنمية العالقات املبينة على املصارحة والثقة بني العاملني يف املنشأة 

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن الكرمي ال يأتون مبثله ولو كان { : تعاىل يف وصف القرآن  يقول, اإلسالمي 

فإذا راعت ) .إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه : (  –صلى اهللا عليه وسلم  –ويقول , )  88: اإلسراء(  }بعضهم لبعض ظهريا

  .على املستوى الذايت وعلى مستوى املنظمة ابتعدت عن أحد مسببات الفساد اإلداري  املنظمة اجلودة يف أدائها

v  إعادة هندسة العمليات اإلدارية ( اهلندرة : (  

إعادة التفكري األساسي وإعادة التصميم اجلذري للعمليات اإلدارية لتحقيق حتسينات جوهرية يف معايري قياس األداء : ( وتعرف على أا 

إعادة هندسة " ( وهو منهج لتحقيق تطوير جذري يف أداء الشركات يف وقت قصري نسبيا , مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة احلامسة 

  ) .العمليات اإلدارية 
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  اإلصالح اإلداري للفساد يف اتمع -6
انفتاح الدول بعضها على (  :منها ,متعددةوقد ازداد االهتمام ذا املوضوع ألسباب  ,للتنميةالفساد اإلداري واملايل هو أكرب معوق  يعترب

  ).تأثر مصاحل الدول الصناعية والنامية من انتشار هذه الظاهرة  –زيادة مشاركة الشعوب يف صنع القرار  –سرعة انتشار املعلومات  –بعض 

  :وهي  اليت ميكن إتباعها لتحقيق اإلصالح للقطاعات اليت عانت من الفساد اإلداريوالسياسات واإلجراءات املقترحة وهناك بعض اآلليات 
 .إصالح النظام املصريف والسيطرة عليه ملنع سارقي املال العام من االختباء والتخفي فيه  .1

 .تكوين مؤسسات رقابية مستقلة تشرف على مراقبة العمل يف اهليئات احلكومية واخلاصة على حد سواء  .2

  :مثل , بعض اإلجراءات )  1: طه (  ويضيف

فهذا األمر جيعل املواطن يلجا إىل طرق ملتوية  الناس،احلد من البريوقراطية املعقدة الروتني واحلد من وضع العراقيل أمام مصاحل  .3

 .مثالإلاء معاملته وتيسري أمره الرشوة 

 .القانوينالردع  .4

  .الرشوةألخذ حتسني الوضع املادي للموظف حىت ال حيتاج ويذهب  .5

 .تطوير القواعد النظامية املطبقة  .6

 .تبين نظم حديثة توفر محاية أفضل  .7

 .إزالة مجيع املعوقات اليت متنع من احلصول على التعويض وحماسبة اجلاين  .8

 .االهتمام بأخالقيات الوظيفة العامة  .9

 .إشعار املوظف العام باملسؤولية امللقاة عليه  .10

 .بالتوعية اإلدارية تكثيف اجلهود اخلاصة  .11

تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره يف توجيه املوظف إىل سبل اكتساب األخالقيات اإلدارية احلميدة وااللتزام ا  .12

 .سلوكيا ومهنيا 

  :خامتة 
التكاليف  فانتشارها يدل على ارتفاع  اليت يشهدها العصر احلايل الظواهرمن اخطر  تعترب  اإلداريظاهرة الفساد   أنّمما سبق يتضح          

 ، شرط ضروري لسالمة وفعالية األنشطة االقتصادية تهامكافحف املتعلقة بالدولة من جهة وباملؤسسات العامة واخلاصة من جهة أخرى،

إستراتيجية طويلة املدى من خالل وضع على الدول النامية و اجلزائر على وجه اخلصوص بذل جهود إضافية ف لذلك  ،والسياسية واالجتماعية



 

 
  

 
672012 

 
 

وسائل اإلعالم و جمتمع مدين كل على مستواه، ألن مسألة الفساد  من حكومة و إدارات عمومية و جمتمع األعمال و :يشارك فيها اجلميع

اء بنية حتتية وهذا عن طريق خلق وبنالفساد   أنواعكل  مواجهةللقدرة على مسألة معقدة فمكافحتها تتم وفقا جلهود مجاعية و ليست فردية 

تمع  عامة لدولة وايف ا و تفعيل مبدأ أخالقيات العمل حىت تساهم يف احلد من ظاهرة الفساد بصفة عامة  متينة و أسس أخالقيةذات قواعد 
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