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   :ملخص
أثار موضوع الفساد اإلداري جدال ونقاشا كبريين لفت انتباه 

كوا ظاهرة واهتمام الباحثني وكذا املؤسسات واهليئات العاملية، 
صاحل املولة من أجل حتقيق استغالل الوظيفة العامة وموارد الدمتعلقة ب

وحىت يتم وضع حد هلا البد  ،اخلاصة وتفضيلها على املصلحة العامة
غياب املعايري واألسس من تشخيص األسباب الرئيسية لربوزها، ولعل 

وكذا اختالف  وسيادة مبدأ الفردية الرشيدةالتنظيمية والقانونية 
لذلك جند أن  التركيبة االجتماعية للموظفني تعد من أهم األسباب؛

املسؤولية تقع بالدرجة األوىل على عاتق املوظف باعتباره املسؤول 
واملساهم األول يف وقوع الفساد، ويف نفس الوقت هو حماربه والقادر 
على اجياد وسيلة للحد منه، وذلك من خالل الدور الفعال الذي 

وظيفة تلعبه القيادة يف حماولة ترغيب املوظفني يف التحلي بأخالقيات ال
دون استخدام الترهيب والسلطة، بل من خالل خلق وتشجيع ثقافة 
التطوير الذايت اليت تؤدي إىل حماسبة النفس البشرية قبل الوقوع يف 
اخلطأ، وبالتايل تغيري السلوك الوظيفي املنحرف إىل السلوك السوي 

 . واملقبول

  

Résumé: 
          La corruption administrative est un sujet qui 
a déclenché un grand débat et qui a fait couler 
beaucoup d’encre par des chercheurs et des 
organismes internationaux du fait qu’elle est un 
phénomène lié à l'exploitation de la fonction et des 
ressources de l'état pour des  intérêts personnels  
au détriment de l'intérêt public. Et pour mettre fin 
à cette controverse, il ya lieu de  faire un 
diagnostic sur les principales raisons de son 
émergence. L’absence des normes, des 
réglementations, la bonne gouvernance et 
l’indépendance de l'individu ont probablement 
constitue les causes principales à ce phénomène. 
Par conséquent, nous constatons que l'employé est 
dans un coté, contributeur à l'apparition de la 
corruption mais dans un autre coté, contributeur à 
sa solution d’où il joue un rôle actif dans la 
mission  pour convaincre préalablement ses 
collègues à délaisser cet acte en les rappelant du 
coté éthique dans l’exercice de la fonction qui  
pourrait changer le comportement de l’employé 
pour qu’il soit dans la bonne direction pour éviter  
cet acte illégal sans recours à des moyens 
autoritaires . 
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   :مقدمة
ظاهرة الفساد اإلداري وانعدام أخالقيات العمل تفشت  مرت ا اتمعات اإلنسانية على اختالفها، اليتأعقاب املتغريات السريعة  يف       

  قافيةثكافة مقومات اتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والى انعكاس واضح علكان لذلك و ،واحملاسبة العادلة ينتيجة غياب الوع
ألن  حل جذري لقطع هذه الظاهرة من جذورها، ولعل ذلك مرتبط بشكل كبري بالتنشئة االجتماعية لألفراد لىجب البحث علذلك و

ذات التأثري على أخالق املوظفني،  املصادرديد من العمن  واملستمدةلقيم واألخالق املزروعة يف البشر، من خالل االسلوك البشري يتحدد 
اليت جيب أن تدرك أنه حان الوقت  اتاملؤسس االنتباه إليها من طرفب وجوحماربة االحنرافات لذلك بغية تقومي السلوك البشري والوظيفي 

ويتحقق ذلك وهو حماربة الفساد اإلداري، عنه ية يقل أمه انب الاالهتمام جباألرباح إىل تعظيم املادي وجانب على  من التركيزها لتغيري وجهت
كون إصالح الذات وتطويرها علميا وعمليا وأخالقيا، بالذي يبدأ  اإلدارياإلصالح خطة مدروسة وفعالة لتحقيق  اعتماد من خالل 

إدارية عقالنية، حتول دون اإلجراءات تركيبة  ولدتوفق بني السلطة واملسؤولية فتحيث باملسؤولية اإلدارية هلا عالقة وثيقة أخالقيات العمل 
ذا ثقافة قوية التعسفية أو استغالل النفوذ وإساءة استعمال السلطة وجتعل هدف اإلدارة منصبا يف عمومه على ما حيقق املصلحة العامة يف حميط 

، ومن أجل حتقيق ذلك ضمائرهم تنهاضاسو املوظفني يف نفوسالعمل  أخالق سيأستتعمل على و ، لوظيفيالسلوك اعلى  ر تأثريا إجيابيا ثتؤ
قد تسلك املؤسسة سلوك الترهيب واستخدام القوة وتسليط العقاب يف حالة عالج الفساد، وقد تنتهج سياسة الترغيب للوقاية واحلد منه من 

الوظيفة اليت تستوجبه ا قد سلوكه الوظيفي وأن يعطي قدرا من االهتمام مللموظف تطوير الذات،  أي حماسبة ومراقبة كل تشجيع ثقافة خالل 
  .أخالقيات ومبما تنفرد به منيشغلها 

  : التالية اإلشكاليةطرح قمنا بمن هذا املنطلق 

  هل ميكن تطويق الفساد اإلداري واحلد منه من خالل التطوير الذايت للموظفني؟ وعلى من تقع هذه املسؤولية؟

  :ىل احملاور التاليةإلإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم هذه املداخلة   
  . عالجه وأساليب ، أسبابهمظاهرهمفهومه، : الفساد اإلداري: احملور األول
  . وعالقتها بالتطوير الذايت ماهية أخالقيات العمل :احملور الثاين
  .  لحد من الفساد اإلداريلدور القيادة يف خلق ثقافة التطوير الذايت  :احملور الثالث

واليت كانت السبب يف اختياره للدراسة وجب إبراز أمهية هذا املوضوع الشروع يف األدبيات النظرية هذه النقاط و التطرق إىلقبل          
    .وتسليط الضوء عليه

         تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية موضوع القيم واألخالق وتقومي السلوك البشري يف اتمع بصفة عامة ويف املؤسسات: الدراسة أمهية
خالقيات العمل، واالبتعاد عن االحنرافات الوظيفية أوالتمسك بيف السلوك الوظيفي للموظفني، ومدى احترام ها بصفة خاصة، نظرا لتأثري

وبالتايل تطويق ظاهرة الفساد اإلداري، ولعل البحث عن العالج املناسب يقتضي تشخيص األسباب احلقيقة املؤدية إىل بروز هذه الظاهرة 
 املصلحة العامة، ولغرض حتقيق واحنرافهم عن لألفراد القيمي النظام ياراؤسسات القطاع العام واخلاص أيضا واملتعلقة أساسا بعلى م املؤثرة
 قيادة تأثري وجودومدى  والتطوير الذايت وأخالقيات العمل اإلداري الفساد ظاهرة بني صياغة هذا التصور إلبراز العالقة الفكرة مت توضيح
  :اجتاهني يف يصب، ألن الفساد اإلداري من وجهة نظرنا حكيمة قرارات اختاذ على قادرة رشيدة
  .نفسه للفرد والدينية األخالقية القيمالبشري وكونه ظاهرة سلبية فهو مرتبط باحنطاط  سلوكيعكس ال الفساد ألن :األخالقي االجتاه •
 للصالحياتشرعية  غري اتممارس الوظيفة أي ميثل السلوك الوظيفي يفالفساد يكون يف مكان العمل ومتعلق ب ألن :الوظيفي االجتاه •

   .اإلداري اجلهاز يف للموظف املمنوحة
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 كافة يف متواجدةو االنتشاربصورة خاصة ظاهرة عاملية واسعة  يتعترب ظاهرة الفساد بصورة عامة والفساد اإلدار :الفساد اإلداري: أوال 
يفية عالجها حندد كتطرق إىل أسباب نشوئها والوقبل  ،واسعة أبعادوذات جذور عميقة  وهيت متفاوتة، بدرجااملتقدمة والنامية اتمعات 

  .أوال مفهومها
  

استغالل املنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب املصاحل العامة وسوء استخدام املوارد العامة " عن الفساد اإلداري يعرب : مفهومه  .1
   1." ون وجه حقلتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية د

خمتلف و يإداري وظيفي أو تنظيم احنرافأي "  ميثلإذن فهو يعرب عن احنراف السلوك الوظيفي، من التعريف نستنتج أن الفساد اإلداري    
 ترقى لإلصالح ال اليتمنظومة التشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة القيم الفردية  يفتصدر عن املوظف أثناء تأديته وظيفته  اليتاملخالفات 

  .2" تغتنم الفرصة لالستفادة من الثغرات اليتوسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانني 

هذا يعين أن املوظف عندما ال جيد قوانني وتشريعات صارمة وحازمة أو جيد فراغ وثغرات يف القانون يلجأ إىل االجتهاد الذايت يف وضع    
وافعه خاصة إذا تعلق األمر باجلانب املادي، واألمر هنا ال يتعلق فقط بالرشوة أو تزوير الوثائق وإمنا هناك قوانني ختدم مصاحله اخلاصة، وحتقق د

  .العديد من مظاهر الفساد اليت تؤدي إىل عرقلة وتعطيل املصاحل العامة

  

    :بعض املظاهر الدالة على الفساد وهيمن التعريف نستنتج : الفساد اإلداري مظاهر .2

  .ظيفته واليت تتعلق بصفة أساسية بالعملوأثناء تأديته لويقصد ا تلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف  :التنظيمية االحنرافات •

 .وغريهاقراءة اجلرائد واستقبال الزوار  ،اخلروج يف وقت مبكر عن وقت الدوام الرمسيو التأخر يف احلضورك :عدم احترام العمل •

التراخي  التأخري يف أداء العمل ،على الوجه الصحيح هعدم القيام بأو  وظف عن أداء العمل املطلوب منهامتناع املك :عدم حتمل املسؤولية •
 .وغريهامن اإلمضاءات والتوقيعات والكسل، التهرب 

عدم تنفيذ البحث عن املنافذ واألعذار له، العدوانية حنووإظهار  عدم طاعة أوامر الرئيسأي  :عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء •
 .، وغريهالرئيساأوامر 

العزوف عن املشاركة يف اختاذ  واالبتكار،عدم امليل إىل التجديد والتطوير الرأي، عدم إبداء والالمباالة  :مثل :يف التعامل السليبة •
 .، إفشاء أسرار العمل، وغريهاعدم الرغبة يف التعاون، االنعزالية، القرارات

قيمه وفي الناتج عن سلوكه الشخصي يخالفات اإلدارية اليت يرتكبها املوظف وتتعلق بالسلوك الوظمتثل امل :االحنرافات السلوكية •
 .ارتكاب املوظف لفعل خمل باحلياء يف العمل، والتورط يف جرائم أخالقيةو ،العمل بادآعدم احترام : ومن أمهها وأخالقه

 وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية، كما يتخذ البعض الوساطة شكالكتقدمي اخلدمات الشخصية وتسهيل األمور  :احملسوبية والوساطة •
 . من أشكال تبادل املصاحل
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  .وإفشاء أسرار الوظيفة .التزوير وغريها كالرشوة واختالس املال العام، :الحنرافات اجلنائيةا •

  

  :3ها يف ما يليجزنو: الفساد اإلداري أسباب .3

االهتمام بغرس القيم ودور األسرة واملؤسسات التربوية والتكوينية يف  بالتنشئة االجتماعية مرتبطة أساسا: أسباب تربوية وسلوكية •
 .النفس البشريةواألخالق الدينية يف 

وارتباط العادات والتقاليد باختالف السلوك  التركيبة السكانية والوالء العائلي والقبلي أو احلزيبمتعلقة ب :دينيةأسباب اجتماعية و  •
ومن الناحية الدينية ضعف الوازع الديين وعدم التمسك ، ضعف دور مؤسسات ومجعيات النفع العام يف القيام بدورهاإىل افة ، إضالبشري

 .بادئ الشريعة االسالمية، وغياب الضمري انظرا لضعف االميانمب

  حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية خاصة يف ظل الظروف املعيشية الصعبة والرغبة يفتتعلق عموما باجلانب املادي : أسباب اقتصادية •
اضطراره  وهو ما يربرعلى الوفاء مبتطلبات املعيشة املوظف قدرة  اليت تضعف املاديةالرواتب واالمتيازات  ضعفال تاليت ال تتحقق بسبب 

 .إىل انتهاج سلوكيات غري مقبولة شرعا وقانونا

اري نتيجة عدم استقرار األوضاع السياسية أو فساد األنظمة احلكومية، والتبعية تتمثل يف خلق جو مشجع للفساد اإلد: أسباب سياسية •
  .السياسية، واختالف األحزاب والنظم التشريعية وعدم تناسبها ومالءمتها للظروف االجتماعية واالقتصادية

ظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القوانني قد يرجع االحنراف اإلداري إىل سوء صياغة القوانني واللوائح املن: وإدارية أسباب قانونية •
األمر الذي يعطي املوظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إىل تفسريه بطريقته اخلاصة اليت قد  ،أو تضارا يف بعض األحيان
واضحة للتعيني يف الوظائف العامة  ضعف الدور الرقايب على األعمال وعدم وجود معايريومن اجلانب اإلداري  .تتعارض مع مصاحل املواطنني

 .أو القيادية، مما يؤدي إىل سوء اختيار القيادات واألفراد، وضعف املسؤولية اإلدارية عن األعمال املوكلة أو احملاسبة عليها

  على حتقيق  النهاية يف ثرتؤ املوظف يرتكبها غري شرعية ممارساتيف جوهرها متثل  امهما اختلفت مظاهر الفساد اإلداري وأسبابه إال أ
وطغيان املصاحل اخلاصة على املصاحل العامة، لذلك جيب  وحصول جلهأ من وجدت اليت الصحيح املسار أهداف املؤسسة واحنرافها عن 

  . اختاذ كافة اللتدابري الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة
 

نظرا ، اوضع سياسات حمددة وعامة ملواجهتهمن يصعب ي األمر الذالفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة،  ميثل :عالج الفساد اإلداري .4
رمسية وغري الهات واجلؤسسات العديد من املإضافة إىل أا تتشابك مع م، املوظفني وقيم ومبادئ شكل كبري بسلوكياتب هاتعلقالرتباطها و

  : 4 الالزمة التدابري بعالجها واختاذ اجراءات تصحيحية، والوقاية منها بأخذمكافحتها وميكن  ،رمسيةال

يف بعض السياسات والقوانني والتشريعات واليت نذكر  االجيايب، وانتهاج سياسة التغيري اإلصالحات اإلداريةباعتماد  :األسلوب العالجي 2.4
  :منها

  .باحة بعض السلوكات والتصرفاتإل على القانون تؤدي إىل حماولة التحايل سد الثغرات املوجودة يف بعض القوانني واليت  •
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رمة وحامسة يف حالة ارتكاب املخالفات افعالة وتسلط عقوبات صرقابية داخلية وخارجية تشديد الرقابة من خالل وضع أجهزة   •
  .حتمل مسؤولية تصرفام غري القانونيةإجبارهم على واهلدف منها ردع املوظفني وزرع اخلوف يف نفوسهم 

 .ذي يولد الضجر وترك األعمال وإمهاهلاالبحث عن التغيري والتجديد لقضاء على الروتني ال  •

 بعمله وبرتاهة شفافية القيام من القضائي اجلهاز متكن اليت والضوابط واملقومات واحلصانة اإلمكانيات وتوفري القضائي النظام إصالح  •
 .فعال ومعاقبتها ومتابعة احلاالت

جأ إليها املؤسسة يف حالة ارتكاب املخالفات واحنراف السلوكات، وإذا من خالل الوقوف على هذه النقاط نستنتج أن الوسائل العالجية تل    
  .أرادت تفادي بروزها تلجأ إىل أساليب الوقاية

   

يتمثل يف خمتلف الوسائل اليت تساهم يف عدم ظهور وتفشي هذه الظاهرة وهي تتمثل يف الدور الفعال والرشيد الذي  :األسلوب الوقائي 1.4
كانت  كلما اليت االعمال الجناز القرارات اختاذيف خلق ثقافة قوية تتضمن قيم ومبادئ حكيمة تعمل على ترشيد عملية  ميكن أن تلعبه اإلدارة

  :ويتحقق ذلك من خالل ما ميكن أقل االداري باجتاه الفساد االختراق مناطق جعلت كلما ودقة حكمة أكثر

 .يف نفوس املوظفني الالزمة االخالقية القيم وغرس العامة مع املصلحة توازنللمؤسسة بال الوالء روح وتعميق قوية للمؤسسة ثقافة بناء  •

 مسار إىل االدارية املمارسات املقدمة، ودفع اخلدمات وجودة املوارد استخدام خلق اجلو العمل املناسب اخلال من التحيزات وحسن  •

 .أكثر نزاهة وشفافية

 .اتواحلوافز والعالواألجور تبين سياسة حمفزة ملنح   •

يف  أساسية كقاعدة والتنافس العلمية واملؤهالت الفرص قاعدة تكافؤ تعتمد على والتعني االختيار عمليات يف العلمية الطرق استخدام  •

 .التعني عمليات

 .األداء وتشجيع التدريب تقييم يف وعادلة مقبولة قواعد إتباع  •

 .اإلداري اجلهاز يف الروتينية اإلجراءات واالبتعاد عن تعقيد ةمعين يف مواقع القرارات اختاذ متركز وعدم الشفافية بناء يؤ •

وتنازع  االزدواجيات من خالية وهيكلية علمية أسس على يكون تكوينها حبيث وصالحياا املؤسسة وأهداف ملهام الواضح التحديد  •

 . املسؤولية حتديد يف الوضوح لضمان الصالحيات

 ال تكون جمدية ونافعة إال إذا مت جتسيدها فعال حبكمة ورشادة دون متاطل وال حتويرها مبا خيدم هاوالوقاية منهذه الظاهرة إن معاجلة 
تضييق دائرة  يف الفرص زادت اجلانب هذا تفعيل زاد وكلماعليها، لذلك  القضاء يف االكرب الثقل ي يأخذ الوقائي اجلانباملصاحل اخلاصة، وأن 

 . ل يف التطوير الذايت للسلوك الوظيفي وغرس مبدأ التحلي بأخالق العملالفساد، والنقطة أو الوسيلة األهم تتمث



 

 
  

 
672012 

 
 

اليت جيب احترامها من طرف آداا الوظيفة و واجباتمتثل أخالقيات العمل  :ايتذوعالقتها بالتطوير ال العملأخالقيات ماهية : ثانيا
الة الثانية تعكس السلوك املنحرف الذي حيتاج إىل تقومي واحل املوظفني، وهذا يرجع أساسا إىل رغبة املوظف يف ذلك أو العزوف عنه،

  .وال مفهوم كل منهماأ، وقبل التطرق إىل العالقة املوجودة بينهما حندد واحدا منها التطوير الذايتباستخدام األساليب املناسبة واليت 

نزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على حتقيق أهداف قيام املوظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة و " قصد اي :مفهوم أخالقيات العمل .1
          مهالن يؤدي عمله حبسن نية، متجردا من سوء القصد أو اإلأن تكون ممارسته يف حدود الصالحيات املخولة له، وأاجلهة اليت يعمل ا، و

  5."و الضرر باملصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصةأخمالفة القانون،  أو
  :منها :العملتمام بأخالق أسباب االه 1.1

  .املؤسسات وعدم اكتراثها ملوضوع أخالقيات العمل بإمهالاإلحساس املتزايد  •
وتأثريها على  االعتبارات اخللقيةإدراكها ألمهية من أجل بقائها واستمرارها دون نقص وعي املؤسسات اليت تركز على تعظيم األرباح  •

  .حتقيق أهدافها
  . غياب أخالقيات العمل عنأساسا  يوما بعض والناجتة دتزدام الفساد اإلداري جرائ الرغبة يف التقليل من •
  .ا وضع حد هلاهاألخالقي وعجز القوانني عن معاجل لالنتهاكاملؤدية  واالجتماعيةوجود الدوافع والنوازع البشرية  •

 ا ومبادئها وأخالقها وهي متثل يف جمموعهاقيمهبتتميز كل شخصية عن األخرى : الوظيفي األخالقيسلوك على الالعوامل املؤثرة  2.1
من فراغ وإمنا هو حمصلة جمموعة من القيم والتصرفات مستمدة  وهذا السلوك مل يأت ،السلوك البشري الذي يؤثر كثريا يف السلوك الوظيفي

 : من عدة مصادر ذات تأثري مباشر وغري مباشر واملتمثلة يف

 على السلوكات والتصرفات البشرية  رئيسيبشكل املؤثرة أساس صالحه أو فساده وية يف اتمع ونواة األساسالاألسرة هي : األسرة 1.2.1
  : حترص على التنشئة الصحيحة ألفرادها من خالل غرسفهي اليت 

   .اإلسالميالدين من تعاليم األخالق احلميدة والقيم الفاضلة حيث تستمد : مبدأ النظام واخللق احلميد •

األساليب املناسبة  اختيارمن خالل  جيايباإلسلوك وتشجيع ال املبادئ اللذان يقومان بترسيخالدين و الدور األساسي للووه: مبدأ املتابعة •
 .الئمةامليف التعرف على سلوكيات األبناء واحلرص على تغيري السلوكيات غري 

 .ما أبناؤهمحىت يقتدي يف سلوك األبناء واألخالقيات اليت حيرصون على غرسها  باملبادئالوالدين  التزامأي : مبدأ القدوة •

لتحلي بالسلوكيات حنو األبناء من أجل دفع اأسس واضحة األفراد، حيث جيب اعتماد لتحفيز يف تغيري سلوكيات يؤثر ا: مبدأ التحفيز •
  .أن تكون مناسبة لكل شخصيةواليت جيب أيضا ، واألخالقيات املناسبة

حبيث ينبع الفعل من ذات الفرد وضمريه وهي  اتهواجبأداء ميان املرحلة األوىل اليت تدفع اإلنسان حنو يشكل اإل: يةالديناملعتقدات  2.2.1
  . 6ويكون الباعث على الفعل والدافع له هو إحساس الفرد باملسؤولية اخللقية ،املرحلة الثانية
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 ن تكون متوافقة وإن أمكن متطابقةأيعمل ا، واليت جيب  املؤسسة اليتهناك عالقة قوية بني قيم الفرد وقيم  :قيم وثقافة املؤسسة 3.2.1
 .دارةإلأخالقية يتم تضييقها بتدخل اجوة ويف حالة وجود ف، ند أداء عملهه وأخالقه عتأثري مباشر على سلوكياتحىت يكون هلا 

وبذلك  ،جيب التقيد والتمسك اعراف األعادات والقيم ونظاما يضم جمموعة من التشكل البيئة االجتماعية : 7البيئة االجتماعية 4.2.1
في ف، والقيم الشخصية اليت متثل السلوك البشري، وطبعا تستمد تلك العوامل من املعتقدات الدينية لكل جمتمع ةاألخالقي اتلواجبتعترب حمدد ل

نساين من حيث عالقة الفرد خبالقه وعالقته يبني القرآن الكرمي القانون األخالقي بشكل شامل يف مجيع جماالت النشاط اإل اتمعات اإلسالمية
   .نسايناإل مصدر االلتزام هو الضمريتقر بأن  أما اتمعات الغربية ،باآلخرين يف جمتمعه وعالقته بنفسه

الء العمل جمموعة من العوامل منها زمتضم وهي يرتبط املوظف بعمله من خالل بيئة العمل اليت يتأثر ا ويؤثر فيها،  :بيئة العمل 5.2.1
  8.القيم السائدة يف املؤسسة، لذلك فإن تلك القيم األخالقية واالجتماعية والسلوكات متثل جزءا من قيم وسلوك املوظفو

اإلجراءات للعمل فضال عن دد اإلطار األخالقي حي وهو، لتنظيم احلياة يف أي جمتمعوسيلة القانون  يعد :9والقوانني التشريعات 6.2.1
بأا مركز قانوين مبا  وإذا نظرنا للوظيفة ،د واجبات املوظف واإلطار العام ملسؤوليته ضمن حدود وظيفتهيحتدوجلة املخالفات القانونية ملعا

وهذا يعين  ،ترتب من حقوق وواجبات لألفراد نرى أن املوظف كذلك يقع ضمن دائرة القانون حبيث ال يوجد أي فرد ال يطبق عليه القانوني
داخل اتمع  لبشريسلوك اوتقومي الللفساد عترب وسيلة ردع ، أي يالفاسدينومعاقبة وشرعيته يف الفصل يف املنازعات إلزامية القانون 

عند ، ألنه قانونية ، وينبغي التنويه هنا إىل ضرورة وجود قوانني قوية خالية من وجود الثغرات تسمح حبدوث خمالفاتواملؤسسات واإلدارات
  . ودرجة التزامه باملعايري األخالقيةه ، واالجتهاد حمكوم مبا يعتقد املقرر بأنه صحيح بقيممعلى اجتهاده وظفوناملغياب القانون يعتمد 

ا إن بعض املصادر كاألسرة واتمع و املؤسسات التكوينية والقوانني تعترب مصادر خارجية ألن املؤسسة ال تستطيع التحكم فيها أو تغيريه     
 على الرغم من أا تشكل العناصر املؤثرة بشكل كبري على السلوك البشري الذي يعكس السلوك الوظيفي، كما أا ليست اجلهة املسؤولة عن

عالقة هلا سن القوانني العامة املتعلقة بالعمل، وبالتايل ال ميكن أن حنملها مسؤولية فساد سلوك املوظفني لوحدها بل كل العناصر السالفة الذكر 
ظف املو دور وفرص املؤسسة يف العالج أقوى من العوامل السابقة ألنن العالج أيضا يعترب مسؤولية مشتركة بينها مجيعا، ولكن أ، وبذلك

حميط عمله خاصة يف ما يتعلق بتكوين العالقات الشخصية مع زمالء املتبادل بينه وبني  ريلتأثلبعمله ويتعلق به كثريا، نظرا ارتباطا وثيقا يرتبط 
على سلوكه الوظيفي، لذا إذا فعال ذلك سيؤثر وال شك أن جود رؤساء ومسؤولني حمفزين ومشجعني يرغب يف العمل معهم، و وأالعمل، 

   .تقومي السلوك االخالقي فإن املؤسسة قادرة على تقوميه من خالل تشجيع سياسة التطوير الذايتشلت العوامل األوىل يف ف
  

تضطره لالجتهاد يف إصدار حكمه أو  قانونية كضعف بعض القوانني أو وجود ثغرات واجه الفرد مواقف كثريةي: مفهوم التطوير الذايت .2
وقد  ه،إكراحلرة يف ممارسة عملية االختيار دون ته البدائل، وحىت يكون قراره أخالقيا، البد أن يصدر عن إراديف االختيار بني العديد من ا

دد يكون احملرك هلذه اإلرادة احلرة هو العقل البشري بوحي من الضمري والواجب يف ممارسة االختيار استنادا لإلطار األخالقي للفرد الذي حي
ذاتية من صحيح، ويعد مصطلح التطوير الذايت واسعا وشامال يف مفهومه، فهو يتعلق بتنمية القدرات واملهارات ال بدوره ما يعتقد الشخص بأنه

العمل على اكتساب القيم واألخالق " ، وتقومي السلوك البشري والتحلي باألخالق الفاضلة وكذا تربية النفس، وميكن تعريفه بأنه طرف الفرد
 ".املرغوب فيه إىل سلوك مقبول الفاضلة وحتويل السلوك غري 
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مراقبة خالل حماسبة نفسه ومراجعتها ومن يرغب يف تطوير ذاته  ألن الفردمن التعريف نستنتج أن للتطوير الذايت عالقة بالرقابة الذاتية،      
  .   بنفسه تصرفاته وسلوكاته

  

رافات واختاذ االجراءات التصحيحة هلا، وهنا اقترنت الرقابة مبصطلح الرقابة عموما يف اكتشاف االحن يتجسد مفهوم :مفهوم الرقابة الذاتية. 3
بأنه مكلف بأداء العمل ومؤمتن عليه، من غري حاجة إىل مسؤول وشعوره  هإحساس" الذاتية، فهي تعتمد إذا على املوظف ذاته وهي تعرب عن 

  ." يذكره مبسؤوليته

ألا تغين عن كثري من النظم والتوجيهات العمل  احالق العمل وسبب أساسي يف جنمصدر التحلي بأختعد الرقابة الذاتية  :أمهيتها 1.3
نابعة من إدراك املوظف ملراقبة اهللا فهي تعترب مسألة شخصية ، املستخدمة يف احلد من الفساد اإلداري من الوسائل وغري ذلك العقابواحملاسبة و

  "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" –صلى اهللا عليه وسلم–لذاتية لقول الرسول ؤمتن عليه، وهي تدخل ضمن املسؤولية امتعاىل فيما هو 
  :تساهم يفوبالتايل 

  .حماسبة النفس قبل وقوع اخلطأ وارتكاب املخالفات  •

  .زوال املشكالت الوظيفية والقيام بالعمل على أكمل وجه  •

 .توفري أموال الدولة املنهوبة واليت كانت تذهب هدرا  •

 .ارم األخالق وأخالقيات العملالتحلي مبك  •

 .تقليل الدور الرقايب للمسؤولني  •

 .تعترب الرقابة الذاتية مهمة جدا بالنسبة للموظف واملؤسسة أيضا، ولكن األهم من ذلك هو إجياد الوسائل املناسبة لتحقيقها

  :10نذكر منها :وسائلها 2.3 

مبا أمر به اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله، واالبتعاد عن ما انا عنه حيث يشعر من خالل تقوية اإلميان والعمل : خشية اهللا سبحانه وتعاىل •
أن اجلزاء يكون يف اآلخرة، لذا فإن املوظف املؤمن هو أقدر الناس واملوظف أنه حماسب على عمله، ال من قبل الناس، وإمنا من قبل رب الناس، 

ن تكون قوانني العمل أ، ويستحسن هنا ب الوظيفة أية شائبة وال يقصر يف عملهجيتهد يف أن ال يشوحيث ؛ كما طلب منه على القيام بالعمل
هي ناجتة من  عادلة مستمدة من الشريعة االسالمية غري مرتبطة بالقوانني األجنبية اليت ال متد للدين بصلة واليت ال تتناسب مع ثقافة اتمع وإمنا

  .دخيلة على اتمع ثقافة غربية

رمبا يقوى هذا الشعور عند اإلحساس بقوة االرتباط بالعمل والوالء للمؤسسة، ويتجسد ذلك من خالل : ملسؤوليةتقوية الشعور با •
  الروابط والعالقة بني املوظفني ورئيسهم، كذلك من خالل متكينهم من بعض األعمال واملهام وتفويض السلطة وإشراكهم يف اختاذ القرارات

 .ال عمال وحتسيسهم بأم شركاء يف املؤسسة
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ويتحقق تعد عن األنانية، ابإذا أحس املوظف بأن مصلحته مرتبطة مبصلحة اجلميع فهنا يكون قد : ربط املصاحل اخلاصة باملصاحل العامة •
أو يعمل بدافع شخصي ودف حتقيق فوائد على العامة املوظف الذي يفضل مصلحته اخلاصة  ألن، اومعنوي اماديذلك من خالل حتفيزه 

وأن األجر أدائه، يفتقد إىل وجود ما يرغب يف احلصول عليه من تقدير واحترام وتشجيع على  ؛شخصية بطرق ملتوية وغري مشروعةومنافع 
  .   ينصح بإعطاء كل ذي حق حقه، ومكافأة األداء اجليد ضاه ال يتناسب مع قدراته، لذلكاالذي يتق

أساسا من قوة إميانه ورغبته يف حماسبة نفسه  ينبعلسلوك الوظيفي السليم وهذا إن هذه الوسائل وغريها تقوي عزمية املوظف على انتهاج ا
  . سبحانه وتعاىل لهقبل أن حياسب، وإدراكه ملراقبة اهللا

  

يتشكل السلوك الوظيفي من جمموعة من القيم  :أخالقيات العملب وتأثريمها على التمسك املؤسسةقيم وظفني والعالقة بني قيم امل. 4
 ط، حيث جيب أن ترتبتدل على قوة ثقافتها فاضلةمنظومة قيم املؤسسة تعد  أنذلك جيب لقيم املستمدة من ثقافة املؤسسة، لالشخصية وا

ك وتغييب التمسك بأخالق دم يف املصاحل، واليت تؤدي إىل احنراف السلوحىت ال يكون هناك تعارض وتصا لألفرادباألهداف والقيم الشخصية 
  .عف قيم املؤسسة، وهذا يدل على ضالعمل

الفساد اإلداري نتيجة لتعارض القيم الشخصية والقيم السائدة يف املؤسسة، وال شك أن ذلك سوف يعترب من مسببات هذا الضعف        
افة املؤسسة ينتج عنه عدم التمسك بأخالق العمل وإمهاهلا وتفضيل املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة، ولتغيري هذه الوضعية البد من تغيري ثق

  .وتغيري القيم غري املرغوب فيها لدى املوظفني من جهة أخرىمن جهة 

ن ذلك سوف خيلق جوا مشجعا للعمل يسوده االنضباط األخالقي واحترام إأما يف احلالة العكسية عندما تتشابه وتتكامل القيم ف       
تتوافق مع قيمهم  بأاوال وأ املؤسسة وأن القيم السائدة ختدم مصاحلهم القوانني، خاصة إذا أدرك املوظفني أن مصاحلهم تتحقق بتحقق مصاحل

جمموعة القيم املشتركة اليت "  ألا متثل، وتوجيه سلوكهمعلى فهم قوانني العمل املوظفني تساعد  ، أي يدل على وجود ثقافة قويةالشخصية
وميكن أن تكون نقطة قوة أو ضعف وفقا  طراف ذات املصاحل املشتركة،داخليا بني العاملني وخارجيا مع األ ؤسسةحتكم تفاعالت أفراد امل

   11."لتأثريها على سلوك األفراد

بعد التطرق إىل مفهوم كل من التطوير الذايت والرقابة الذاتية ميكن القول أما تعكسان صفات املوظف الناجح الذي يسعى لتحسني أدائه      
الدور الذي يقوم به هو ف بنفسه هذا السلوك البد من وجود طرف آخر قادر على هذه املسؤولية، ووأداء مؤسسته، وإذا مل يسلك كل موظ

  .التأثري يف اآلخرين دون استخدام السلطةباعتباره الشخص الذي يقوم بالقائد 

   

تتطلب إمكانيات  ي مسؤوليةإن تقومي السلوك الوظيف :ثقافة التطوير الذايت للحد من الفساد اإلداري جتسيددور القيادة يف : ثالثا
خمتلفة من شأا أن جتعل املوظف  يةأساليب حتفيز باستخدامجل إحداث التغيري اإلجيايب برغبة من املوظفني، أي أوقدرات وكفاءات عالية من 

يستخدم يف  - يه وسلمصلى اهللا عل -ال يعد أسلوبا حديثا فقد كان الرسول وهو، حيكم ضمريه بإقباله على عمله بنفس راضية وحبماس كبري
  .، وهو يعترب خري قائد لألمة مجعاءالشر إدارته للدول أسلوب الترغيب فكان حيبب هلم عمل اخلري وينهاهم عن فعل
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يف اآلخرين دون استخدام السلطة، أي أن القائد هو شخص تتوفر فيه صفات معينة موروثة اإلجيايب متثل القيادة فن التأثري : مفهوم القيادة .1
اعتمادا على ترغيبهم ون ذلك كو استخدام القوة، وإمنا يادون ارغامهم  وسلوكات وتصرفات العاملنية متكنه من تغيري اجتاهات ومكتسب

 .ومدى اقتدائهم به شخصية القائدعلى بالدرجة األوىل وهذا التأثري يتوقف إقناعهم، و

وير الذايت فهذا أيضا ينطبق على القائد باعتباره فردا يف املؤسسة ألن مبا أننا نتحدث عن التط :دور القائد يف خلق ثقافة التطوير الذايت .2
  :وحىت يتمكن القائد من ذلك ال يد أن يكونالقائم ذه العملية، عملية تنمية األفراد تبدأ من تطوير 

األعلى ملرؤوسيه يف الكفاءة الوظيفية  ينبغي عليه أن يكون املثللذلك املرجع األول واألهم جلميع املوظفني يعد القائد  :القدوة احلسنة 1.2
 والء  يربزفيما ال يفيد العمل كما أن عليه أن  هفال يضيع ،واملقدرة اإلنتاجية والسلوك القومي واخللق الكرمي والتزامه بواجباته واحترامه للوقت

لكم يف رسول اهللا أسوة لقد كان " :عز وجل سيه وذلك انطالقا من قول اهللاوملؤسسته وأن يزرع حب العمل واالنتماء يف نفوس مرؤ اكبري
     12." خر وذكر اهللا كثرياملن كان يرجو اهللا واليوم اآل حسنة

 اذهم بالغته ومحاسته ولكن قد تتغري نظرم له إكما أن العاملني قد يتأثرون مبا يلقيه الرئيس من تعاليم وقرارات وتستحوذ على مشاعر      
مبن يتخذه قدوة له ولذلك تظهر أمهية اختاذ الرسول قدوة لنا يف صفاته وخلقه  اوإجياب فالفرد يتأثر سلبا أفعاله معتطابق تتبني أن أقواله ال 
   .وأفعاله وأقواله

وسيه بنفسه وأن يتفقد أحواهلم ؤن يقيم العدل وأن يتوىل النظر يف مظامل مرأالقائد ينبغي على  :عدل واملساواة بني املرؤوسنيلل مقيم  2.2
 أن خيلص إدارته منو ،ال يساوي بني احملسن واملسيء يف احلوافز والعالوات والترقيات بل يعطي كل ذي حقوصف املظلوم من الظامل ني وأن

وفق  باملؤسسة رتقاءالستحقاق وتكافؤ الفرص واالدفعها حنو االستقامة يف العمل حسب قواعد اجلدارة واأن ياحملسوبية والفساد اإلداري و
  . يات التعامل اإلنساين واإلداريأفضل أخالق

، لذلك ينبغي 13"رألموشاورهم يف ا" :تعاىلسبحانه وية تقوم على مبدأ قوله ن اإلدارة اإلسالمية شورإ :التفويضبالشورى ومسري ب 3.2
  ولية جتاه ذلك املوقفؤسعلى املدير أن يستشري معاونيه ومرؤوسيه كلما واجهه موقف يقتضي اختاذ قرار مجاعي بشأنه حيث يتحمل اجلميع امل

  .تعدد اآلراء واألفكار يوصل اجلميع إىل نقطة التقاء سليمة وقرار صائبف

استخدم أساليب التأثري االجتماعي وحتديد وذلك ب: وختفيف آثاره السلبيةيف العمل التعامل مع اإلجهاد قادر على موظفني ولحمفز ل 4.2
 :د خطة حمكمة تتضمن ما يلياألهداف بوضوح بقصد توجيه السلوك، أي اعتما

 .أهدافهم الشخصيةد أهم احلاجات لدى املرؤوسني يدحت  •

 .إعطاء فرصة للتطوير من خالل ربطها باحلوافز خاصة املادية  •

 .جلهد املبذول من املرؤوسمنح املكافآت واحلوافز بعدالة  حسب ا  •

 .ةالتفكري السليم واالستعانة باملبادئ اإلدارية والقواعد األخالقي  •

 .اعتمادا على مبدأ الكفاءة واالستحقاق وظائف ذات معىن للمرؤوس وهلا أمهية جتعله يلتزم ا إجياد  •
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 .ز السلوك االجيايب للموظفيعزت  •

 .وإدامة العالقات اجليدة مع اآلخرين نفسيةاجلسدية وال ةصحالو ةسالمال ظ علىافاحل  •

يتحقق ذلك بالبحث عن األسباب املؤدية إىل وجود الصراعات  :ني املوظفنيب التوعية ضد الفساد اإلداريلصراع ونشر ل مديرا 5.2
لتحلي بأخالق العمل واالبتعاد عن االحنرافات وغرس يف نفوسهم بضرورة اوإجياد حلول هلا، ونشر ثقافة االصالح االداري وتوعية املوظفني 

  .حب العمل وإتقانه وزيادة والئهم للمؤسسة

، وبالنسبة مهما جدا يف تقومي السلوك البشري والوظفي وتوجيه املوظفني حنو التمسك بأخالق العمل واحترامهان الدور القيادي يعترب إ
ومثاهلم األنبياء واملصلحني االجتماعني الذين يعملون على تغيري املفاهيم واملعتقدات  القادة التحويلينيإىل  علماء اإلدارة هملقادة يصنفل

  . الثاين القادة التعامليون الذين يركزون على تنفيذ األعمال والتعامل املستمر مع املرؤوسني لتحقيق األهداف والعادات والتقاليد والنوع

فكل يف اآلخرين التأثري دى وهذا ال ينفي اعتماد كال النوعني على مويبدو أن القادة التحويليني يكون أثرهم أدوم من القادة التعامليني، 
من  الدين واألعراف والعادات واملعرفة املتخصصة واخلربة والشخصية اليت يتمتع بهاليت تتأثر بعدة عوامل منها  هقوتعلى ركز يف ذلك يقائد 

استطاع القائد أن يتحلى وكلما  ،بعض الكتاب أن اإلطار األخالقي للعمل حيدده القادة ، حيث يؤكد من جهة أخرىجهة، وعلى أخالقه 
إذا كانت القيم الوظيفية ف ،نشاط القائد مرتبط بأخالقية العمل يف إدارته إجيابيا على سلوك املوظفني ألنكلما انعكس ذلك بالقيم األخالقية 

 التأثري على املرؤوسني لبلوغ أعلى درجة كفايةيف فإن التحدي احلقيقي للقائد يكمن  ملؤسسةتركز على  الكفاية والفعالية لتحقيق أهداف ا
ملناخ التنظيمي املنتج الذي يسوده التعامل ضمن إطار أخالقي حتدده طبيعة املهنة العمل، والعمل على توفري اوالتحلي بأخالق بإتقان أعماهلم 

  .نياليت يؤديها املرؤوس
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هذه اآلية الكرمية ، فقد جاءت 14"إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم " إن خري ما خنتم به هذه الدراسة قول اهللا عز وجل  : خامتة
ية لترفع الضيق واحلرج عن الناس بإصالح أحواهلم وحتسينها وتيسري حيام، لذلك فإن االصالح عموما يف مجيع ااالت االقتصادية والسياس

ل واملسؤول ومهما كانت أسباب الفساد فإن االنسان هو املتسبب األو، يبدأ بإصالح الذات مث إصالح اآلخرين، واإلداريةواالجتماعية 
سي على وقوعه ويف نفس الوقت هو حماربه، والقادر على حمو آثاره، وقد تعرفنا على الطرق العالجية اليت تستخدم يف حالة وقوع يالرئ

  .والوسائل الوقائية اليت حتد من تفشي هذه الظاهرة وعدم بروزها اإلدارياملخالفات وظهور مظاهر الفساد 

تطوير فعليا يف املؤسسة وتشجيع املوظفني على  اعتمادهاهم وسيلة تساهم يف تطويق الفساد اإلداري إذا ما مت أويعترب التطوير الذايت      
وقد الحظنا وجود عالقة قوية بني  ، وذلك من خالل حماسبة النفس ومراجعتها قبل الوقوع يف اخلطأ،والتحلي بأخالق العمل وتقومي سلوكام

املؤسسة وتأثريها يف التمسك بأخالقيات العمل، لذلك جيب أن حترص املؤسسة على إعداد منظومة قيم القيم الشخصية للموظفني وقيم 
  .متوافقة مع القيم الشخصية ألا تشكل جزءا من السلوك األخالقي والوظيفي، ويف حالة حدوث التصادم جيب تغيريها حىت ال تؤثر سلبا عليه

رغاهم على إىل تغيري السلوك وتقوميه ألا تنبع أساسا من عزمية املوظفني ورغبتهم الشخصية دون إن سياسة التطوير الذايت تؤدي فعال إ    
خوفه من عقابه هو الذي أن وال شك  ،ذلك، كما أن املوظف الذي حياول تغيري سلوكه من خالل مراقبة تصرفاته يدرك متاما أن اهللا يراقبه

    .جهاز أو شخص قادر على تشجيعهم وتوجيههموجب إجياد  ومل ينتهجوه، سلوبية هذا األيدفعه حنو ذلك، وإذا مل يقتنع املوظفني بأمه

 هذه املسؤولية تتطلب قدرات متميزة وكفاءة عالية حىت ميكن التأثري يف املوظفني، وهو الدور الذي تضطلع به القيادة يف املؤسسة، ألنو   
، لذلك جيب أن يكون قدوة حسنة هلم ضعف إىل قوة دون أن يستخدم القوةقاط الالقائد هو الذي يوجه سلوك وتصرفات املوظفني وحيول ن

حىت يتمكن من التغيري االجيايب والتأثري يف نفوس آخرين وتقومي حىت يقتدوا به، وجيب أن يكون على خلق عال يتمتع بشخصية قوية، 
 - صلى اهللا عليه وسلم–الكرمي ا حياول الناس االقتداء بالرسول سلوكهم، والذي ال يتحقق إال إذا أدركوا أن ذلك هو األساس الصحيح، مثلم

إمنا بعثت " ألنه بعث ليتمم مكارم األخالق مثلما قال يف احلديث الشريف لدعوته افسيحا جعل من األخالق الفاضلة والقيم النبيلة طريقالذي 
    ."ألمتم مكارم األخالق

  :ما يليميكن استخالص  من خالل البحث يف موضوع الفساد: نتائج الدراسة

ا يظهر يف مجيع املؤسسات العامة مالفساد ظاهرة عامة متس متفشية يف كافة اتمعات الغربية والعربية املتقدمة واملتخلفة، ك عدي  •
  .واخلاصة

  .هذه الظاهرة سلبية ألا تعكس احنراف السلوك واختراق القوانني وخمالفتها  •
  .يقافه وكبحهإي يف بروز الفساد اإلداري ويف نفس الوقت حماربه والقادر على يعترب االنسان هو احملور األساس  •
ملكافحة هذه الظاهرة هناك أساليب ووسائل عالجية تلجأ إليها املؤسسة يف حالة وجود احنرافات فعلية ومن أجل تقومي السلوك   •

  .الحنرافات واملخالفاتالوظيفي غري املرغوب فيه، ووسائل وقائية تستخدم من أجل تفادي وجود تلك ا
جتسد أخالقيات العمل آداب الوظائف وواجباا اليت جيب على املوظفني احترامها والعمل ا، ويف حالة العزوف عن ذلك يعترب ذلك   •

  .احنراف يف السلوك الوظيفي جيب تقوميه
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يف تغيري  -صلى اهللا عليه وسلم–لرسول ميكن احلد من الفساد اإلداري بإتباع أسلوب ترغييب وهو أسلوب قدمي كان يستخدمه ا  •
  .خالل تشجيع ثقافة التطوير الذايتالتصرفات والسلوكات، وميكن حتقيق ذلك من 

  .اكتساب القيم واألخالق الفاضلة وحتويل السلوك غري املرغوب فيه إىل سلوك مقبول متثل ثقافة التطوير الذايت  •
•  م، لذلك فإن القائد ميكنه غرس أخالق العمل يف نفوس املوظفني والقيادة هي التأثري يف اآلخرين وتغيري سلوكادفعهم حنو م وتصرفا

  .  تطوير سلوكام، وتغيري قيمهم وجعلها تتوافق مع القيم السائدة يف املؤسسة

    :االقتراحات اليت قد تثري املوضوع بعضدم من خالل النتائج املستخلصة من هذه الدراسة ميكن أن نق: التوصيات

وظف وحتقيق ملعاشي للماقتصادي ورفع املستوى التوازن االحتقيق يعترب اجلانب االقتصادي أهم مسببات الفساد االداري لذلك البد من   •
  .الرفاهية االقتصادية له

ية يف مكافحة من جتارب املؤسسات واهليئات العامل واالستفادةقوية العالقة بني األجهزة اإلعالمية وأجهزة مكافحة الفساد اإلداري ت  •
  .هذه الظاهرة

الفاسدين والداعمني للفساد يف مجيع تعاقب اعتماد إستراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة،   •
وضع  "مبدأ  اعتماد الكفاءة والتمتع باألخالق الفاضلة كمعيار أساسي يف التوظيف أي حتقيقاإلدارية وبدون استثناء، و املستويات

  ". الشخص املناسب يف املكان املناسب
وجود ميثاق أخالقي ملزم لإلداريني يستند إىل العدالة واحلق والعقل واملنطق وحيكم القرارات اإلدارية على مجيع املستويات العمل على   •

  . الداخلية ختفيف الصراعات علىيساعد  والذي قد
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