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 العناصر هي ، العصرية التكنولوجية و الثمين والوقت  األفراد وطاقات  األمم ثروات إن      

 اإلمكانيات هذه بتسخير تقوم التي هي الحكومية اإلدارات نإو  ، تأخره أو مجتمع أي لتقدم األساسية

 متخلقة دول أو متقدمة دوال هناك ليس "بوحوش عمار" الدكتور قال كما ، الشعوب لصالح ستغاللهاإو 

على  قادرة وغير عقيمة اإلدارة فيها أخري  دول ، وهناك فعالية ذات جيدة إدارة فيها دول هناك وإنما

 . تسيرها على يقفون  فيمن وعقمها اإلدارة فعالية وتكمن  ا ،هدافهأ تحقيق 

حيث وجود  هدافها ،تعتبر القيادة ظاهرة إجتماعية واجبة في أي إدارة لتسيير شؤونها و تحقيق أ    

  و تكسبها الميزة التنافسيةداءها أو ترفع من  هاثر في نجاحؤ في المؤسسات ت لفعالةدارية االقيادات اإل

 . و التفوق على المنظمات و المؤسسات المنافسة

ذكى العناصر و أ فضلو الذي يهتم بخلق بيئة عمل تجذب أهداري الناجح فالقائد اإللذلك     

لى مبنية ع قراراته تكون  ، و فضل ما لديهاأ ستثمارإعلى  عليها و يحفزها البشرية  ثم يحافظ

زمات بتفويض الصالحيات تصال لحل المشاكل و األمن خالل اإلستراتجية للمنظمة التوجهات اإل

غير قادرة على تحقيق  عقيمةدارة ما حين تكون اإلأ ،و التطوير بداع مع تشجيع اإل فريق العملل

 ،رار قبشكل يؤدي بها إلى اإلست كفء لقيادة المؤسسة غيرهدافها و حين يكون القائد غير مؤهل و أ 

أو  أن تتقدم الدولال يمكن ، و ار الفساد اإلداري بين الموظفين بشكل كبير إنتش خطر يكون فهنا 

 . السيما الفساد إلداري  الفسادبو الظاهرة و التي تعرف في ظل هذا الخطر أ تتطور المؤسسات

 وتتفاوت،  والدارسين الباحثين أرقت التي المواضيع من اإلداري  الفساد موضوع أصبح و عليه  

 سلبيةثارا أ و تترك . و من مؤسسة ألخرى  خرألمن بلد  من حيث الحجم و الدرجة الفساد ظاهرة

و  اتالمؤسس في يحدث ما ذلك على دليل وخير ،و على أداء المؤسسات  المواطن حياة على
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 تطبيق نجاح دون  يحول عائقا وأضحى يشكل اإلداري  للفساد نموذجا أصبحت التي الجزائرية اإلدارات

 .  الحكومات بنتهات التي اإلصالحات و السياسات

التحديات من و المنظمة تواجه العديد تعرفها البيئة فإن اإلدارة أعة التي و نتيجة للتطورات المتسار     

ها و إستمرارية نشاطها  ، و مع ذلك فإن بعض هذه المنظمات تستطيع أن تتجاوز التي تهدد بقاء

و الفساد الذي إنتشر فيها بسبب عدم وجود  تعرض للزواليخر هذه التحديات في حين أن البعض األ

 حتمية  ضرورة  عتبارهابإ دارية  في محاربة الفسادو هنا تظهر دور القيادة اإل ، دارية فعالة قيادة إ

هي الفعالة  داريةحيث نجد أن القيادة اإل ،فيها  تتخبط للمشكالت التي الحل هيو للمنظمة  الجزائرية 

إليها لتي ينتشر فيها الفساد اإلداري ألسباب عدة سوف نتطرق دارات االحلقة المفقودة  في جميع اإل

  . داري ها دور كبير في مكافحة الفساد اإللفعالة لادارية لذلك فالقيادة اإل في هذا البحث ،

  : أسباب إختيار الموضوع والأ

 يرجع إختيار الموضوع محل الدراسة إلى مبررات موضوعية وذاتية و هي كالتالي   

  األسباب الذاتية -1

 . اإلدارية ألنها  تخدم  تخصصنا األكاديمي ميولنا  للمواضيع - 

 ة و الميدانية .صي إلى البحث في المواضيع الحديثميولنا الشخ -

  األسباب الموضوعية -2

الفساد اإلداري أصبح واقعا ال مهرب منه ألنه موجود في كل الدول النامية و المؤسسات ذات  - 

ذا لهإلدارة و المؤسسات الجزائرية ، تنمية و تطوير ادارية الضعيفة و أصبح جدارا أمام اإلقيادة ال

 . هعالجتتطرقنا إلى هذا الموضوع إليجاد حلول لم

 معرفة أسباب تفشي الفساد اإلداري في الجزائر -
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 .معرفة العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحتها للفساد اإلداري و خاصة في الجزائر - 

دراسة واقع القيادة اإلدارية في بلدية تيزي وزو ، و جهودها للحد من الفساد اإلداري الموجود في  - 

محاولة التعرف على نوعية البيئة المحيطة بالفساد اإلداري و كذا تركيبة و ، باإلضافة إلى   البلدية

 . نوعية المورد البشري الذي قد يكون الحل لمواجهة هذا الفساد

  ة الدراسةثانيا : أهمي

الدراسة تتناول موضوعا من مواضيع الساعة و هو الفساد اإلداري الذي يخلف أثارا سلبية على    

المجتمع ككل ، و القيادة اإلدارية  التي تعتبر من أبرز الفواعل المؤثرة في المنظمات لدورها الحيوي 

 : إبراز أهمية الدراسة فيما يليفي تسييرها للمنظمات و لدورها البارز في مكافحة الفساد . و يمكن 

و تدريب  دراسة  موضوع  القيادة اإلدارية أصبح من المواضيع المهمة لمعرفة كيفية تنمية  -1

كيف يصبح القائد قدوة لفريق  ورعاية األفراد بإعتبارهم أهم مورد للمؤسسة ،  كما أنه من المهم معرفة 

 في مجال النزاهة .  هعمل

لمناقشة خطورة الفساد اإلداري على الدول و المنظمات و كيف أصبح  مهمة تعد هذه الدراسة  -2

 . خطرا يهدد تنمية و نجاح برامجها و مشاريعها و تحقيق أهدافها

إبراز أهمية وجود قادة قادرين على توفير جميع متطلبات الجماعة لتفادي الصراعات داخل فريق  -3

 و الفاسدة . المنحرفة العمل و بالتالي عدم اللجوء إلى السلوكات

مواكبة الّتغيرات و تحسين أداء  أجل منعلى معرفة األنماط القيادية التي يتبعها القادة  ناتساعد -4

 . العاملين في المؤّسسات اإلدارية و الحد من تورطهم في ممارسات الفساد

ل لمحاربة هذه التعرف على األسباب العميقة للفساد اإلداري و محاولة إستنتاج وسائل و سب -5

 . الظاهرة
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 . إبراز العالقة بين الفساد اإلداري و القيادة اإلدارية و كيف تساهم القيادة اإلدارية  في محاربته -6

الدراسة الميدانية كانت في مديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو ، حيث تكمن أهمية هذه  -7

و  إنتشار الفساد فيها و باإلدارة الجزائرية ودور القياديين كونها تعرفنا عن قرب عن مدى  الدراسة في

 .المسؤولين في البلدية في معالجة الظاهرة و الحد من تورط الموظفين في الممارسات المنحرفة 

 : إن هذه الدراسة تسعى لتحقيق أهداف أساسية تتمثل في  : ثالثا : أهداف الدراسة

تعريف القيادة اإلدارية و أنماطها و أساليبها ، و كيفية تكوين القيادات الكفؤة للنهوض بالمؤسسة 1 -

 . و للوصول إلى قمة الدول المتقدمة

بإعتبارها قد تكون مكافحة  دراسة موقف القيادة اإلدارية في الجزائر من ظاهرة الفساد اإلداري ،  2- 

 نيا من خالل تواطئها مع المفسدين و تسترها عليهم . إما علنيا أو ضم  للفساد أو مؤيدة له

على المؤسسة و نظرياته و كذا دراسة  او أثاره االفساد اإلداري و أسبابه التعرف على ظاهرة3- 

و جهود القياديين و المسؤولين بالبلدية في الحد من تورط الموظفين و  واقعه في  بلدية تيزي وزو

 القائد في ممارسات الفساد .

توعية المواطن بضرورة مكافحة الفساد بكل أشكاله و عدم التورط فيه أو التستر عليه ، و إقتراح 4- 

  في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر إلى تفعيل دور القيادة اإلدارية حلول التي من شأنها أن تؤديال

فقط أو بإمكانياتها المادية فقط ، و إنما تقاس كذالك  إبراز أن الدولة ال تقاس بمدى شساعتها -5

 بفعالية قيادتها اإلدارية و قدرتها على محاربة  الفساد .

 رابعا : أدبيات الدراسة 

كل بحث أكاديمي يحتاج إلى مراجع و دراسات  يعتمد عليها الباحث أثناء دراسته لموضوع بحثه ،    

النقائص و النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي إعتمد  حيث يدرس هذه األدبيات لفهم و إكتشاف
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عليها ، و بالتالي الباحث يستغلها في بحثه ، و يقوم بإضافة الجديد و المقارنة بين ما أتى به من 

 جديد و بين الدراسات السابقة .و في موضوع دراستنا إعتمدنا على األدبيات التالية : 

دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري "ت تحت عنوان ءجادراسة الطاهر بن ناعة التي  -1

، و هي مذكرة لنيل شهادة ماستر " 5104/ 5102دراسة حالة عين الحجل  –في المؤسسة الجزائرية 

 . 1حكامة محلية الفي اإلدارة و 

المهارات الواجب  لمعرفةعام للقيادة اإلدارية  حول تحديد إطار الدراسة تتمحور : مضمون الدراسة

يق المشاكل التي تع و دراسةتوفرها في القائد وإتجاهاتها وأهميتها في التحكم في العملية اإلدارية ، 

لتطور التاريخي ل تتطرق لم  الدراسة ، و لكنو الحلول الممكنة لمعالجتها  تحقيق أهداف المنظمة

 . القيادة  تنظريا تقييم و نقددارية بشكل مفصل ، كما أهملت للقيادة اإل

 1و أما النتائج التي توصل إليها الباحث فهي كما يلي :  نتائج الدراسة :

بذل قصارى جهدهم عن رضا لتحقيق دفعهم نحو ي إذ على الجماعةاإلداري دور مؤثر لقائد ل -

 . األهداف

ناجحة تعتمد األوضاع اإلدارية الحالية وفي ظل التغيرات الدولية الراهنة تحتاج إلى قيادة إدارية  -

نظمة بقي المالقائد اإلداري كي ي   و، ساليب التقليدية لم تعد مجدية األساليب الحديثة ، ألن األ على

األساليب اإلدارية  عليه تبنى، داءها أ من تطويرال حتى والفساد  التي يقودها في إطار مواجهة

                                                                 

بلدية عين  –دراسة حالة  -، داري في المؤسسة الجزائرية الطاهر بن ناعة ، دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإل -1 
، قسم العلوم السياسية و العالقات  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في اإلدارة و الحكامة المحلية،  5102/5104الحجل 

 . 5102الدولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، 
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بشكلها الصحيح ووفق منهجها العلمي والعملي، والقائد الناجح هو من يبعث  و تطبيقهاالحديثة 

 .لتجديد والتطوير في روح منظمته  ا

 .1 5105وهو كتاب صادر سنة "د اإلداري الفسا "احث عصام عبد الفتاح مطر، بعنوانللب دراسة -2

ماهيته و أسبابه  تطرق الىحيث  اول الباحث موضوع الفساد اإلداري،تن مضمون الدراسة :

دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مناهضة ببحث  وختم الدراسة ،  1ومظاهره

أجهزة الرقابة التي لها دور كبير في الحد من الفساد  إال أن الباحث لم يشر إلى  بعض الفساد.

 اإلداري على غرار أجهزة الرقابة المالية واإلدارية وكذا األجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد .

 هذه الدراسة توصلت للنتائج التالية :  نتائج الدراسة :

كاألسباب السياسية واإلدارية والقانونية  نتشارهمتداخلة تؤدي إلى إعدة أسباب  للفساد اإلداري  -

 ، باإلضافة الىألمر الذي يعقد من مهمة مكافحته ا و هو ،فقط سبب واحد و ال ينتشر لوالتنظيمية 

جهود و الاألمر الذي يقتضي تضافر  ، آثار سلبية مدمرة على الوطن والمواطنيناإلداري أن للفساد 

لمنظمات والهيئات الدولية أو اسواء في إطار  اهرةحة الظلمكافاإلعتماد على عدة آليات وأساليب 

 المنظمات األهلية غير حكومية . 

في أنهما ذكرتا ماهية  دراسة الباحث عبد الفتاح مطر مع دراستناتتداخل  أوجه التشابه و اإلختالف :

إلى ذكر دور  توصلفي أن دراسة الباحث أعاله  ان، و تختلف الفساد اإلداري وأسبابه ومظاهره

فقد تطرقت إلى ذلك بشكل الحكومية في مكافحة الفساد ، أما دراستنا  المؤسسات الحكومية وغير

ن دراستنا تطرقت الى القيادة كفاعل أساسي مؤثر في مكافحة الفساد اإلداري بينما ، كما أ وجيز

 . دراسة عصام عبد الفتاح تجاهلت هذا الجانب
                                                                 

 . 5102، اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة ،  ماهية الفساد اإلداري عصام عبد الفتاح مطر ، -1 
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دراسة حالة  -إصالح الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر "تحت عنوان  دراسة مجبور فازية  -3

 اساتيو الس مي، فرع التنظ ةياسيفي العلوم الس الماجستيرشهادة  لي، مذكرة لن بلدية تيزي وزو "

 .1العامة 

تناولت واقع  ماالدولة ، و كإصالح ب و عالقتهتناولت الباحثة موضوع الفساد  الدراسة : مضمون 

التي من شأنها  لياتشرحت األو 1خاصة بصفة ات الفساد بصفة عامة في الجزائر والفساد بالبلدي

صالح الدولة إل اسةيسل ذكرهالى إضافة ، باإل ةيالمحل ةيالتنم ادةيالجزائرية  و ق اتيالنهوض بالبلد

  تيزي وزو . ةيعلى بلدموضوع دراستها في الجزائر و عالقتها بمكافحة الفساد ، و إسقاطها 

إلى أن الجزائر حاولت إعادة النظر في المهام  : توصلت الباحثة من خالل دراستها الدراسة نتائج

العدالة والدفاع عن مصالح البالد  قيالمتمثلة في الحفاظ على األمن و النظام العام و تحق ةياألساس

من خالل مشروع إلصالح الدولة ،  رييبالتسو اإلكتفاء  إلقتصاديفي الخارج ، والتخلي عن دورها ا

 ميإطار مرجعي لإلصالح ، كما قامت اللجنة بتقد اكلهايلجنة إصالح مهام الدولة و ه ريو كان تقر 

اإلعتبار  نيبع خذؤ يلم  ري، لكن التقر  هيف شيالفساد الذي تعمن إقتراحات لإلرتقاء بالدولة و إخراجها 

 .لدى النخبة الحاكمة  ةياسيضعف اإلرادة الس جةينت

 إصالح الدولة في الجزائر في مرحلة حساسة بعد فشل اإلصالحات اسةيتم اإلعالن عن س -

 رغمو لكن هذه السياسة لم تفلح في القضاء على الفساد دولة ، التي تبنتها ال ةيو اإلقتصاد ةياسيالس

و المؤسسات المكلفة  العدالة ةيإستقاللالتي تبنتها ، و ذلك بسبب عدم  ةيو المؤسسات ةيالترسانة القانون

                                                                 

، فرع  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةصالح الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر ، فازية مجبور ، إ-1 
ري تيزي وزو، معمود لوجامعة م، لسياسيةوم العلوق و الحقاكلية ، لسياسية وم العلم اقسالتنظيم و السياسات العامة ، 

02/10/5102 . 
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 قامت الباحثة بإقتراح حلول إلصالح البلديةكما  .من العقوبة  نيو إفالت المفسدبالوقاية من الفساد 

اإلستثمار المحلي و خلق ضمانات إلستقطاب  عيمنها : تشج و الحد من ممارسات الفساد فيها

إتصال متطورة و  اتيبتقن اتيالبلد ديضافة إلى تزو باإل،  ةيالبلد إقتصاد ةيالخواص لتنم نيالمستثمر 

 . في مجال مكافحة الفساد اإلداري  التعاون بين البلدياتمع تشجيع   ثةيالحد ايالتكنولوج

في أنهما تعالجان موضوع الفساد  دراسة مجبور فازية مع دراستنا: تتداخل  التشابه و اإلختالف أوجه

في أن دراسة الطالبة مجبور فازية ركزت على الفساد عامة بينما نحن  انو طرق مكافحته ، و تختلف

 الفركزنا في دراستنا على الفساد اإلداري و طرق مكافحته ، و كذلك بالنسبة للدراسة الميدانية اإلخت

مديرية  دور القيادة اإلدارية و دورها في مكافحة الفساد اإلداري في علىفي أن دراستنا ركزت يكمن 

بين الفساد اإلداري  قةدراستنا تحاول إبراز العالباإلضافة إلى أن ة و المالية لبلدية تيزي وزو . اإلدار 

بين الفساد و إصالح الدولة و القيادة اإلدارية ، بينما في دراسة الطالبة مجبور فازية  أبرزت العالقة 

 . كعامل أساسي في نجاح هذا اإلصالح و لم تتطرق للقيادة اإلداريةعامة 

 إشكالية الدراسة  –خامسا 

 في ظل الوضع الذي ألت إليه اإلدارة الجزائرية أصبحت فعالية القيادة رهان يواجه القادة اإلداريين   

مشكلة البحث تتمحور حول دور القيادة اإلدارية في محاربة وعليه فإن ، للحد من ممارسات الفساد ، 

اجهة التحديات و مدى قدرة القائد على مو ، الفساد اإلداري الذي يجتاح اإلدارات العمومية الجزائرية 

 سابقا قمنا بصياغة اإلشكالية التالية :  ناستقرار منظمته ، و من خالل ما ذكر التي تعرقل سير و إ

 دور هو وما ؟ الجزائر في داري اإل الفساد محاربة في اإلدارية القيادة فعالية مدى ما  

  ؟ وزو تيزي  لبلدية والمالية دارةاإل مديرية في الظاهرة مكافحة في القيادة
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و هي ضمن السؤال المركزي عدة تساؤالت فرعية  دراجبإقمنا ،  إلشكاليةاعلى هذه  لإلجابةو 

 :كالتالي

 .داري ؟ اإلدارية و الفساد اإلما المقصود بالقيادة   -1

دارة الجزائرية ، و ما هي العقوبات المقررة لها مظاهر الفساد اإلداري األكثر إنتشارا في اإلما هي  -2

 ؟ . العقوبات و قانون مكافحة الفسادمن خالل قانون 

 ما مدى مساهمة القيادة اإلدارية في محاربة الفساد اإلداري في الجزائر ؟ . -3

 .داري التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإل العراقيلهي ما  -4

في دورها  و ما هو تيزي وزو  بلديةمديرية اإلدارة و المالية لدارية في هو واقع القيادة اإل ما - 5

 . ؟ بالبلديةداري للفساد اإل مكافحته

  حدود اإلشكالية -سادسا 

  5151سنة  إلى 5110 سنة في دراستنا على الفترة الزمنية الممتدة من إعتمدناالحدود الزمانية :  -1

تطرق الذي قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على  نادبالتحديد ، ألننا إعتم 5110سنة و إخترنا    

 و هي سنة مناقشة المذكرة . 5151، و سنة  5110 سنةصدر  و الذي،  لفساد الموظفين العموميين

  الدراسة الميدانية في بلدية تيزي وزو المكانية : الحدود -2 

طار لمشاركة المواطن في ، ألنها تشكل إ ون محل الدراسة الميدانيةكو إخترنا البلدية لكي ت     

لذلك قمنا بدراستها لكي نرى ما مدى فعالية القيادة اإلدارية  و دور القائد ، تسيير الشؤون العمومية 

 .بالبلدية في مكافحته للفساد اإلداري  
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 فرضيات الدراسة  -سابعا 

 و لإلجابة على إشكالية الدراسة وضعنا الفرضيات التالية :     

  دارة . في اإلساد الف ممارسات زادتكلما كانت القيادة اإلدارية غير فعالة ، كلما  -1

لفساد نسبة اتها للفساد ، كلما زادت كافحدارية في مالتي تواجه القيادة اإللصعوبات كلما زادت ا -2

 دارة  .في اإل

صارمة و تنفذ بشكل موضوعي ، كلما نقصت نسبة الفساد كلما كانت العقوبات المقررة للفاسدين  -3

 اإلداري في اإلدارة .

 داري .و إنتشار الفساد اإل  المتبع داريةبين أسلوب القيادة اإلقة توجد عال  -4

  تتحكم في حجم ظاهرة الفساد بالبلدية .نوعية القيادة اإلدارية في بلدية تيزي وزو   -5

 الدراسة يةهجمن - ثامنا

ام مناهج العلمية و التي لى استخدحقيقة أي ظاهرة أو إعطاء أدلة عليها يحتاج إن البحث عن إ   

عطاء براهين ا : التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة ، إما للكشف عنها أو إ نهتعرف على أ

ستبيان و المقابلة و المالحظة و إلى إستخدام وسائل عديدة و أدوات كثيرة منها اإل ضافةباإل عليها .

 غيرها ، و التي سوف نقوم بذكرها في ما يلي :

  مناهج الدراسة   - 1

يتناول دراسة المشكلة ويحدد أبعادها وجوانبها ومسبباتها  قدون منهج دقيعلمي ليس هناك بحث    

.و  دراسة الظاهرةعلى ضوئها وتأثرها بما يحيط بها من ظواهر، وذلك وفقا للقواعد واألحكام التي تتم 

 من أبرز المناهج المستعملة في بحثنا ما يلي : 

 



 المقدمة
 

12                                    
 

  التاريخي  المنهج -أ

تميز هذا المنهج في كونه نه ال يمكن فهم الحاضر دون دراسة الماضي ، و يهناك من يرى أ   

لى فيصفها و يحلل و يفسر التطورات إستنادا إ صلهال الرجوع إلى أاهرة القديمة من خاليدرس الظ

والدراسات التاريخية تستمد أهميتها في الكشف  . هاسبابفي البحث الذي يربط النتائج بأ المنهج العلمي

عن النظريات العلمية و األساليب التي يعتمد عليها السابقون في حل مشاكلهم ، و من خالل دراسة 

نه يمكن الحالية و الظواهر الماضية . كما أهذه النظريات و األساليب يمكن الربط بين الظواهر 

 .1 و تجنب مكامن الضعف مستقبالالمشاكل  حلفي  مساعدةللي ستفادة من نقاط القوة في الماضاإل

تطور التاريخي لكل ال و كذا يخي في دراستنا من خالل دراسة نشأة عتمدنا على المنهج التار و لقد إ 

إلى  الفساد اإلداري بالعوامل التي أدت 1ظاهرة إلبراز عالقةمن القيادة اإلدارية و الفساد اإلداري ، و 

 . او بروزه اتهنشأ

  حصائي اإلمنهج ال -ب 

 هو فرع من الدراسات الرياضية التي تعتمد على جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وتبويبها     

وعرضها جدوليا ، ثم تحليلها وإستخالص النتائج والعمل على تفسيرها ، و يعرف المنهج    

على أنه : عبارة عن مجموعة من األساسيات المتنوعة  اإلحصائي كذلك من الناحية اإلصطالحية

ستدالالت العلمية التي قد طيات اإلحصائية وتحليلها رياضيا بغرض إظهار اإلالمعالمستعملة لجمع 

    .2 تبدو في الغالب غير واضحة

 نتائج اإلستبيان الخاص بالدراسة الميدانيةبيانات تحليل عرض ووضفنا هذا المنهج في      
                                                                 

الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب ،  ، 5ط ، كتابة الرسائل الجامعية دليل الباحث في المنهجية وعمار بوحوش ، -1 
 . 52،54 ص ،ص 0892الطبعة الثانية ، 

 https//sotor.com،  30:03،  50/10/5108إبراهيم مخيمر ، منهج دراسة الحالة ،   -5
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 دارة و المالية  .وزو و تحديدا في مديرية اإلالتي قمنا بها في بلدية تيزي 

 منهج دراسة الحالة  -ت 

 يمكن تعريف دراسة الحالة : بأنها طريقة بحث تعتمد على دراسة حالة واحدة بدالا من مجتمع أو  

فعندما يركز الباحثون على حالة واحدة يمكنهم إجراء مالحظات عميقة على فترة من  عينة بالكامل ،
ا أو جماعةا أو منظمةا أو حدثاا ، وهو أمر ال يمكن القيام به عند 1  الزمن والتي يمكن أن تكون شخصا

 دراسة عينات كبيرة دون تكلفة .

ي تحتويها الحالة قيد الدراسة لمعرفة دراسة الحالة بالتركيز على العوامل المعقدة التمنهج وتقوم 

العوامل التي كانت سبباا في الحالة المراد دراستها ، وكما أنها تعمل على دراسة كافة تفاصيل الحالة 

، وتقوم بتوظيف أكثر من أسلوب وأكثر من أداة في جمع وتحليل  وجميع الجوانب المختلفة فيها

 .1البيانات 

التي تتمحور حول في الدراسة الميدانية لبلدية تيزي وزو  منهج دراسة الحالة علىعتمدنا و لقد إ     

 .تيزي وزوبالبلدية بمديرية اإلدارة و المالية داري واقع القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلدراسة 

  قترابات التاليةفي بحثنا اإل ستخدمناإ: قترابات : اإل 2
 اإلقتراب المؤسساتي - أ

كيات و مجمل النظريات في حقل السياسة المقارنة و في العلوم السياسية في تحديد السلو هو     

ن المؤسسة تمثل متغيرا مستقال يؤثر على تحديد من هم الفاعلون المخرجات السياسية ، على إعتبار أ

 .2اللذين يسمح لهم بالمشاركة في الساحة السياسية 

                                                                 

 https//mawdoo3.com،  18:  41،   5109/ 0/ 01بسيم مسالمة ، أنواع مناهج البحث العلمي ،  -1
 -https :// dicionary politique،  02: 01،  5151/ 3/ 0المؤسساتي ، الموسوعة السياسية ، اإلقتراب  -5

encylodia .org   

https://mawdoo3.com/


 المقدمة
 

14                                    
 

ؤسسات حدى مبارنا درسنا البلدية التي تعتبر إعتفي هذا البحث بإ االقترابيف هذا ظو لقد قمنا بتو 

ستخدمناه في دراسة الهيكل مالية لبلدية تيزي وزو ، و كذلك إدارة و الالدولة و تحديدا مديرية اإل

 1.  لمديرية لالتنظيمي 

  يفي ظقتراب الو اإل -ب

 يساعد على إبراز األدوار الوظيفية لعناصر التنمية المحلية ، منها تنظيمات المجتمع هو إقتراب   

  . قتصاديينبين مختلف الفاعلين اإلجتماعيين و اإلالعالقات  تحديد يساهم في وكذا المحلية

مكافحة ووضائفها في ايطار دور القيادة اإلدارية ي هذه الدراسة من خالل دراستنا و إعتمدنا عليه ف

 2الفساد اإلداري .

 قتراب القانوني اإل – ج

جوانب القانونية، ب في دارسته على األحداث والمواقف والعالقات واألبنية وعلى الار قتويركز هذا اإل  

م تلك الظواهر بالمعايير والضوابط المتعارف عليها والقواعد المدونة وغير المدونة، از لتإأي على مدى 

 . 1 نفالته من ضوابطهاإقانونية أو أي على مدى تطابق الفعل مع القاعدة ال

 و إعتمدنا في دراستنا عليه ألنه تناولنا فيه النصوص القانونية الموضوعة لمكافحة الفساد اإلداري 

،  10/10الوقاية من الفساد و مكافحته ب حيث قمنا بالتركيز على قانون العقوبات و القانون المتعلق

 برزنا العقوبات المقررة للفاسدين من خالل هذه القوانين .أ و

  :  و تتمثل في : أدوات الدراسة 3

 : عدد من األسئلة المحددة و تكون اإلجابة عنها بصورة كتابية ، و يكون في شكل اإلستبيان  -أ

                                                                 

 
 . 55، ص  0891الكويت : وكالة المطبوعات ، ،  نظريات النظم السياسيةفي ، كمال المنو  -0
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بالبريد أو بأي طريقةأخرى  إستمارة تذكر فيها األسئلة ويترك مكان اإلجابة  مقابلها . ويرسل اإلستبيان

إلى مجموعة من األفراد  أو المؤسسات التي إختارها الباحث لبحثه لكي يتم تعبئتها ثم إعادتها  له ، 

  .1 ستبيان كافية لتحقيق هدف البحثاإلعدد األسئلة التي يحتوي عليها يكون  و

رية و دورها في مكافحة داالقيادة اإلبيانات الميدانية حول ستبيان لجمع الستخدم اإلإوفي هذا البحث 

إستخدمنا ثالث  كما أننا 1.دارة و المالية و تحديدا في مديرية اإل داري  ببلدية تيزي وزوالفساد اإل

 ستبيان في الدراسة الميدانية و هي : أنواع من اإل

بشكل مفتوح وتكون أسئلته غير محددة اإلجابة أي تكون اإلجابة متروكة  ستبيان المفتوح :اإل  -

 . داري ؟دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإل : ما هي مقترحاتك لتفعيل إلبداء الرأي مثل

 إذامثل :  وهو التي تكون أسئلته محددة اإلجابة كأن يكون الجواب بنعم أو ال ستبيان المغلق :اإل  -

 ؟ تساعده فهل القانون  خارج حدود لخدمة له تيسير يطلب ولمسؤ  أو صديق أو قريب اءكج

 : وهذا النوع تحتاج بعض أسئلته إلى إجابات محددة والبعض اآلخر اإلستبيان المفتوح المغلق -

 للحد مهامهمالموظفين أثناء أداء  لى مراقبةإ هل يحتاج القائد:  إلى إجابات مفتوحة مثاليحتاج 

    ؟ يكأفي ر  فكيف يتم ذلك ، كانت اإلجابة بنعمذا و إ ؟ الفساد من ممارسات

 2 تحليل المضمون  أسلوب –ب 

دراسي مرتبٍط بمتابعة وقراءة  أسلوبويعرف أيضاا باسم تحليل المحتوى ، وهو عبارة عن    

نجد أنه يعرف  ومن تعريفات تحليل المضمون  المحتويات التي يتضّمنها نص ما أو موضوع معّين .

 عتماِد على صياغةاسة األبحاث باإلعبارٌة عن أسلوٍب من األساليب المستخدمة في در  نه :على أ
                                                                 

 
 http://al3olom.com،  23:10،  03/14/5100قاسم ، اإلستبيان و أنواعه في البحث العلمي ، المهندس أمجد   -1
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 .1 وصف دقيق للمحتوى البحثي، ومن ثم العمل على كتابتِه وفقا لخالصة محددة 

و ذلك  كميا و كيفيا ، جابات المستجوبينإمضمون أسلوب تحليل المضمون إعتمدنا عليه في تحليل 

  . بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد اإلداري 

 1تاسعا : صعوبات الدراسة

 لكل بحث أو دراسة صعوبات تعترضها و تحول دون أن يتمكن الباحث من الوصول إلى النتائج   

  : المرجوة ، و في دراستنا هذه تلقينا صعوبات تتمثل في

على المعلومات الكافية للدراسة التطبيقية بسبب المباالة بعض الموظفين في  صعوبة  الحصول - 

بين القيادة اإلدارية و دورها  ئقيعدم وجود دراسة وافية تبين الجانب العالو  إرجاع اإلستماراتمأل و 

أزمة في مكافحة الفساد اإلداري ، ويزداد األمر صعوبة في دراستنا داخل البيئة الجزائرية التي تعرف 

 . متعددة األبعاد

حساسية الموضوع و تميز أجوبة بعض المبحوثين بالسطحية و الديبلوماسية خوفا من مستقبلهم  -

  .افحة الفساد اإلداري في بلديتهمالمهني ، و خاصة األسئلة المتعلقة بتقييم دور القيادة اإلدارية في مك

 : هيكلة الدراسة  عاشرا

وينتهي  بتمهيد يبدأ وخاتمة ، وكل فصل فصول إلى مقدمة و ثالثة  الدراسة هذه لقد تم تقسيم   

و الفصل الثاني لدراسة القيادة اإلدارية و  النظرية للدراسة األول الفصل خصصنا حيث بخالصة ،

 : اآلتي النحو للدراسة الميدانية على األخير خصصناه  ، بينما الفصل في الجزائرالفساد اإلداري 

حيث  ،ر النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية و الفساد اإلداري طااإللى تطرقنا فيه إ ولالفصل األ

 لى  مبحثين :قسم هذا الفصل إ

                                                                 
 https // al3olom .com،  00:22،  51/10/5100مجد خضر ، خطوات تحليل المضمون ،   -1
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لى قسمناه إالذي و  " ، داريةالنظري و المفاهيمي للقيادة اإل رطااإل " تحت عنوان ولالمبحث األ    

تها و تطورها التاريخي و القيادة اإلدارية و نشأتعريف تتضمن العناوين التالية : ثالث مطالب و 

و مهاراتها و أسس إختيار  داريةطلبات القيادة اإلمتو  ،اخلة مع مفهوم القيادة اإلدارية م المتدالمفاهي

 لى أنماط و نظريات القيادة اإلدارية .تطرقنا إ ، كما القادة اإلداريين

، و هذا "ساد اإلداري طار النظري و المفاهيمي للفاإل" ة للمبحث الثاني فجاء بعنوان ما بالنسبأ     

 هم خصائصه مع دراسةالفساد اإلداري و أ  تعريف:  التي تتمحور حوللى ثالث مطالب بدوره تفرع إ

أسباب و  مظاهر و تطرقنا إلىو  .نواعه و أداري الفساد اإلدراسة مناهج  ذكرناو تطوره التاريخي ، 

 ليها .ستنتاجات التي توصلنا إاإل همأ عرضنا ول الفصل األو في نهاية داري ، أثار الفساد اإل

اري في الجزائر و دور القيادة اإلدارية في دالفساد اإل ظاهرةلى تطرقنا فيه إ فقد الفصل الثاني ماأ     

 لى ثالث مباحث كما يلي : مكافحته ، و قسمناه إ

و هذا  ،"التطور التاريخي لظاهرة الفساد اإلداري في الجزائر " المبحث األول جاء تحت عنوان      

مظاهر  و الفساد اإلداري في الجزائر ، ظاهرةلى : إحيث تطرقنا فيهما مطلبين لى المبحث قسمناه إ

 الفساد اإلداري في الجزائر .

لى حيث قسمناه إ ، "الفساد اإلداري في الجزائر أثارو  " أسباب جاء بعنوانالمبحث الثاني ما أ     

أثار الفساد اإلداري في و  الفساد اإلداري في الجزائر إنتشار أسباب : و هما يتضمنان ما يليمطلبين 

 الجزائر.

داري القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإل تقييم دورل"  خصصناهالمبحث الثالث ما فيما يخص أ     

ي قامت بها القيادة الت مساعيهم الأ  متناولنا فيه، حيث لى ثالث مطالب قسمناه إو ، " في الجزائر

و قمنا بذكر جملة من الجهود التي قامت بها  افحة الفساد اإلداري في الجزائر ،طار مكاإلدارية في إ
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 في مؤسساتها اإلدارية .لمحاربة الفساد اإلداري المنتشر  الدولة الجزائرية لتفعيل دور قيادتها اإلدارية

في مكافحة الفساد  الجزائرية القيادة اإلداريةالتي واجهت  و العراقيل صعوباتاللخصنا فيه كما 

ستنتاجات تضمنت أهم إ  و ختمنا الفصل الثاني بخالصةو الحلول المقترحة لتفعيل دورها ، اإلداري 

 الفصل .

دراسة حالة القيادة اإلدارية و دورها في مكافحة الفساد اإلداري في ل"  الثالثخصصنا الفصل  و    

 لى مبحثين و هما كما يلي : ، حيث تم تقسيمه إ"بلدية تيزي وزو في مديرية اإلدارة و المالية 

فرع إلى ، و ت" بلدية تيزي وزول مديرية اإلدارة و المالية لتعريف" خصصناه المبحث األول      

مديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي عرفنا و  عرفنا بلدية تيزي وزو و هيئاتها عامة ،مطلبين حيث 

المبحث الثاني فقد تضمن عرض و تحليل نتائج الدراسة التطبيقية و  أما  ،و و هيكلها التنظيمي وزو 

و  ،ستبيانعرض عينة الدراسة و بيانات اإلالتي تضمنت ثالث مطالب  لىإ اإلستبيان ، و قسمناه

في ستنتاجات و أنهينا الفصل بخالصة تبين أهم ما توصلنا إليه من إ اإلستبيان نتائج و بيانات تحليل

 البحث . ستنتاجاتإ ث بخاتمة تتضمن أهمو ختمنا البح .الفصل الثالث
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 وللفصل األا
                  للقيادة و النظري المفاهيمي  طاراإل

 داري دارية و الفساد اإلاإل
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حيث  ، داري دارية و الفساد اإليادة اإلللقو النظري طار المفاهيمي نستعرض في هذا الفصل اإل     

عناصرها   ، معهااهيم متداخلة مفال ،صطالحا إلغة و دارية  ول تعريف القيادة اإلالمبحث األ نتناول في

نماط أنظريات و ل نتطرق سو كذلك  ، تعوق فعاليتهاعراقيل التي الالتاريخي و متطلباتها و  تطورها و

 دارية مع ذكر رواد كل نظرية . القيادة اإل

عريفه لغة و تبالتركيز على  ، داري لفساد اإلطار المفاهيمي لسنتطرق لإلو في المبحث الثاني      

مضاهره  و هنواعو أ مناهجه دراسةإلى  باإلضافة تتبع تطوره التاريخي ، هم خصائصه وو أ  الحاصطإ

 .ثاره في جميع المجاالت أو سبابه أ و

 :  المباحث التاليةول الفصل األ يتضمنلذلك 

 .دارية للقيادة اإلو النظري  ر المفاهيمي طاالمبحث األول : اإل

 .داري للفساد اإل و النظري  يار المفاهيمطالمبحث الثاني : اإل
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  ةدارياإل للقيادة و النظري  طار المفاهيميول : اإلالمبحث ال 

ل  تابعيها مصا لى تحقيقإ  تصل  التجمعات البررية و ال تنتظم من يير قيادة حييمة تسعىال    

تحفز  مام ولى األإالمنظمة دارية تدفع فالقيادة اإل ،همال إ و أمن يير ظلم جلبا للخير و دفعا للرر 

داء و لقيادة الناجحة و المؤهلة ياب األذا يابت اإو ، داء العمل الجيد و المبدع أعلى العاملين 

 فاءتهاكقياس مدى نجاح المؤسسة و  فبإميانهدافها . أ دارة عن تحقيق و عجزت اإل ،نتاج الجيد اإل

ثم  إلدارةاطلب تناول تعريف القيادة ثم تعريف و سيتم في هذا الم ،دارية من خالل نجاح قيادتها اإل

 . لتاريخيلى تطورها انتطرق إس كما معها،الى المفاهيم المتداخلة  ، باإلضافةدارية تعريف القيادة اإل

 و تطورها التاريخي  داريةالقيادة اإل مفهوم ول :المطلب ال 

                                                                                                                                                      هاما في تعريف الحضارة صبحت عامالأفقد  ،داري عناصر السلوك اإل همأ دارية من تعد القيادة اإل    

حتى  و ،اريخ تذين صنعوا الن ندرس القادة الأهم الماضي يجب ن نفأجل أفمن  ،على مدى العصور 

لى ذين يؤثرون عاللى القادة الحاضرين إلى القادة السابقين و إن ننظر أستوعب الحاضر البد ن

 . الماليين

    تعريف القيادة -وال أ

و عليه فميان القائد في المقدمة كالقدوة  ،مامها و يسوقها من خلفها أيقال يقود دابة من  لغة : -1

     1 و المرشد.

                                                           

 منظمات الحيومية , دراسة تحليلية ألراء عينة منالأنماط القيادة اإلدارية و تأثيرها في إنجاح قاسم شاهين بريسم العمري ,  -1 

كلية  , فلسفة في اإلدارة العامة مال متطلبات نيل رسالة دكتوراهمذكرة مقدمة إلستكالمدراء و العاملين في محافظة ذي قار, 
 .6, ص 9002إلقتصاد , جامعة سانت كليمنتس : اإلدارة و ا
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 ادة من كلمة قيد ، حبل يقاد به ، و جاء تعريفها في كتاب العين بأنها : يقود الدابة منجاءت القي  -

 . 1دو القيادة مصدر القائ فهو الحبل الذي تقود به الدابة ، دما القيأيسوقها من خلفها ،  1و أمامها

حي  و الصفقد ورد في مختار ، إن الجذور اللغوية للفعل قاد ، فيه تقريب المعنى إلى الذهن - 

خذ بقيادتها ، و القيادة ما تقاد به الدابة من أ، قاد دابة مرى أمامها قاموس المحيط : قاد و قيادة 

 .2حبل أو نحوه ، و القيادة هي مهنة القائد 

  إصطالحا2-

  ربيينتعريف القيادة حسب المفكرين الغ -أ 

 Blackmarل ، الطايية ، و يرى ئيس أو القائد العسيري ، المسؤو كانت تعني : الر  القيادة     

لقدرة ل ، و هي احيم في الك  نه من الت  ا يمي  أن القيادة هي : تجمع القوى في يد شخص مم   بالكمار

 باع القائد لتحقيق الهدف .على إلهام األخرين للعمل معا كفريق و إت  

 في الناس من أجل ميرال ستانل القيادة هي : القدرة على الت أثير  Michael J.Stahlووفقا ل  -

  األهداف ، فهي الفن أو العملية التي يقوم من خاللها التأثير على األشخاص لبذل مجهود من تحقيق

 

                                                           

عبد الله الثاني محمد نذير ، القيادة اإلدارية و عالقتها بمرروع إستراتجية اإلتصال بالمؤسسة العمومية اإلقتصادية الجزائرية  -1
م ، قس م و اإلتصاللنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعال مقدمةمذكرة الجزائر نموذجا ،  –، دراسة حالة مؤسسة نافطال 

وهران –جتماعية ، جامعة السانية علوم اإلعالم و اإلتصال ،المدرسة الدوكتورالية للعلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ، كلية العلوم اإل
  . 00، ص  9002/9000،  -
رية في دمات الطبية العسيرائدة عبد الكريم أبو ناموس ، فاعلية القيادة و عالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين بالخ -2

، تخصص القيادة و اإلدارة ، أكاديمية  مذكرة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستييرمحافظة يزة ، 
 . 01، ص  9006فلسطين ، يزة ،  ،اإلدارة و السياسة للدراسات العليا 
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 .1 هداف الجماعية بطريقة طوعيةجل تحقيق األأ

 بأنها: القدرة على التأثير في الناس ، وجعلهم يتعاونون معا على العمل لتحقيق تيد إردواييعرفها  -

القيادة بأنها: القدرة  lwinter woudnel و ِّأودنل ل ِّونتز ويعرف .2 لهم مصلحة كلهم فيه يجدون  هدف

 . عن طريق اإلتصال بهم و توجيههم نحو تحقيق األهداف في األشخاص على إحداث التأثير

القدرة التي يمتلكها أحدهم في  : بأنهاالقيادة فيعرف   Harman whilgert هارمان وايلجرتأما  -

أثير و هذا يعني أنه ليس كل إنسان قادر على الت،  و سلوكهم على أفكار األخرين و إتجاهاتهم ير التأث

 .   3في األخرين

خص : هي قدرة تأثير ش محمد قاسم القريوتييعرفها : تعريف القيادة حسب  المفكرين العرب  -ب

نوني ، و ذلك إلعترافهم إلزام قا2األخرين حيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ، و دون على  1ما

 ذي يريد. دتهم الجماعية بالريل الالقدرة على قيا القائد في تحقيق أهدافهم ، مما يتي  له  بقيمة التلقائي

 فقد عرفت القيادة على أنها : فن التأثير في مجموعة بأسلوب يتم الدكتورة العقون سعاد  بينما -

 

                                                           

مة لنيل أطروحة مقددراسة حالة بنك البركة ،  –ل قيادة إبداعية ربيع مسعود ، متطلبات تطبيق إدارة الجودة الراملة في ظ -  1
ة تخصص إقتصاد و تسيير المؤسسة ، قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادي شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية ،

 . 16،  11ص  ص،  9002-9002بسيرة ،  –و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر 
 شهادة للني ةمقدم مذكرةدراسة ميدانية برركة التركيب ، -توفيق درويش ، فعالية القيادة اإلدارية وعالقتها بتحسين األداء  -2

قسم علم اإلجتماع ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، جامعة الجزائر ،  ، لوالعم التنظيم جتماعإ علم في الماجستير
 . 02، ص 9006/9002

مد أحمد عرابي راسم البنا ، األنماط القيادية و عالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين في جهاز األمن الداخلي في قطاع مح -3
، تخصص القيادة و اإلدارة ، أكاديمية اإلدارة و السياسة مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير يزة ، 

 .02،02، ص ص  9002قصى ،للدراسات العليا ، جامعة األ
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 .1ترامهم ، إلنجاز العمل المطلوب و تحقيق الهدف الحصول به على طاعتهم الراضية و ثقتهم و إح

أثر فقد عرفا القيادة بأنها : القدرة التي يستو الدكتورة تكال ليلي  الدكتور عبد الكريم درويشأما  -

بها المدير على مرؤوسيه ، و توجيههم بطريقة يتسنى كسب طاعتهم و إحترامهم و شحذ الهمم ، 

 .2ف وخلق التعاون في سبيل تحقيق هد

فهو بدوره أعطى تعريفا للقيادة فحواه : هي الجسر الذي يستعمله المسؤولون  محمد أكرم العدلونيأما  -

لكي يؤثروا على سلوك و توجيهات المرؤوسين ، ليربطوا به بين تحقيق أهداف المجموعة و أهداف 

   .3الفرد

 اإلدارية تعريف القيادة إتجاهات  -ج

  اه التقليديتجتعريف القيادة حسب اإل  -

تخذ ي  مجموعة الصفات التي يمين أن تكون فيمنفإن القيادة تعني : Oxfordأوكسفورد  حسب    

 القيادة كما يلي: ريشارد بيتينجر Richarde Pettingerدور القائد . و لقد عر ف 

و   جلالمرت و ـلالبط مستكشف و المتحمس هو القائدو  القيادة هي ممارسة السيطرة على الناس . -

 1في  Nancy Austin ونانسي أوستين توم بيترTom Petersهذا التعريف مطابق لما وصفه 

                                                           
هادة من متطلبات نيل شضمذكرة تخرج دارة الجزائرية ، دارية  في اإلاإلدارية و دورها في الرقابة اإل عينة المسعود ، القيادة -1

،  يةل، تخصص صنع السياسات العامة ، قسم العلوم السياسية  و العالقات الدو  علوم سياسية و العالقات الدولية في الماجستير
 . 01،02ص ص ،  9002/9000عالم ، جامعة دالي براهيم الجزائر ، كلية العلوم السياسية و اإل

، ص  9002، عمان : دار الزهراني للنرر و التوزيع ،  0، ط  اإلتجاهات الحديثة للقيادة اإلداريةظاهر محمود عاللدة ،  -2
01. 

صص علوم إنسانية و إجتماعية ، كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، تخ محاضرات في القيادة اإلداريةالطاهر مجاهدي ,  -3
 . 1، ص  , جامعة محمد بوضياف
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، و يوض  مواصفات و مميزات القائد المحددة التي تعد  Passion For Excelenceكتابهما  

يدة دمن أساسيات القيادة الفعالة ، كما تؤثر هذه المواصفات على قدرة القائد على تحمل أدوار إدارية ع

على قدرة القائد على التأثير في  و يتض  مما تقدم أن مفهوم القيادة حسب النظريات التقليدية تركز.

األخرين من حيث إمتالكه للقيم و المهارات و اإلميانيات الرخصية التي تساعده في دفع و تحفيز 

 .1المرؤوسين نحو تحقيق األهداف 

 يف القيادة حسب اإلتجاه السلوكي تعر  -

كن يهم ، و ل: القيادة ليس معناها السيطرة على األفراد و التحيم ف بأن ديموك  Dimockيرى    

  .تهم و إميانياتهم و مواهبهم العمل على إطالق قدر 

 أن : محور عملية القيادة هو تحمل المسؤولية و مدى تقبلها.  فيرى   زالزينك  Zalezinkأما  -  

: عملية تفاعل بين   القيادة بأنها David and Newstorm مدافيد و ناوستور  ويعرف كل من - 

 القائد و المرؤوسين ، فهي عملية تحفيز و مساعدة المرؤوسين على إنجاز األهداف .

خرين على عملية التأثير على األ تقد ركز  اإلتجاه السلوكينالحظ مما سبق أن مفهوم القيادة في     

ل التي يتخذها القائد للتأثير على األخرين و دفعهم إلنجاز من خالل سلسلة من السلوكيات أو األفعا

 1الهدف المطلوب .

   يف القيادة حسب اإلتجاه الموقفي تعر  -

القيادة بأنها : خلق رؤية يبتغيها األخرون و تنريطهم للعمل  أنيتا رديك  Anita Riddickتعرف  -

 بإتجاهات . 

                                                           

 . 2 ، 6ص  , ص مرجع سابققاسم شاهين بريسم العمري ,   -1 
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س في مواقف معينة ، و ليست نتيجة لصفات معينة القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بين النا -

 و لرخص ما ، و تمتاز النظرية بديمقراطيتها الرديدة ، فهي ال تقتصر على عدد محدود من الناس

 إنما تتعلق بالجميع . 

القيادة هي عملية تجهيز و ترتيب الموقف القيادي حتى يتمين مختلف أعضاء المجموعة ف و عليه    

 د من تحقيق أهداف مرتركة ، بأقصى عائد إقتصادي و أقل تكلفة في الوقت و العمل .بما فيهم القائ

مين الموقفي في تفسير مفهوم القيادة على أنه ال ي اإلتجاه من خالل التعاريف السابقة نالحظ تركيز

 ى إتخاذعل في جميع الظروف و األوقات ، فالموقف لديه تأثير اواحد اقيادي اللقائد أن يتبع نمط

 .  1  القرارات و إتباع سياسات مختلفة مع المرؤوسين

  تعريف اإلدارة  -ثانيا 

نسيق عاون و الت  : توفير نوع من الت  هي اإلدارة   الدكتور عبد الكريم درويش و ليلي تكالحسب    

 .  بين الجهود البررية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين

البررية هود الجاوله فرد أو عدد من األفراد لتنظيم و توجيه و تعرف كذلك على أنها : النراط الذي يز 

 و المادية ، من خالل سياسات و إجراءات و قوانين تقود في محصلتها إلى تحقيق األهداف المرسومة
2  . 

أما في محاضرة ألقاها د. تغريد عبد الكاظم جواد فعرف اإلدارة بأنها : عملية منظمة هادفة تسعى  -

 فضل الطرق واألساليب في إستثمار الموارد المادية والبررية وتوظيفها لبلوغ األهدافإلى إستخدام أ

 

                                                           

 . 1 ص ، مرجع سابقنفس  -1
 . 02 ص ، 9000 ،: دار اليازوري للنرر و التوزيع األردن ،  القيادة اإلدارية ،برير العالق - 2
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 . 1 بأقل ما يمين من مال ووقت وجهد عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة  المرسومة 

 و لإلدارة أدوار و وظائف منها :

ا : تنظيم عرف اإلدارة على أنهفقد ريستوس أما ب . التنظيم المراقبة . التوجيه . التخطيط . اإلشراف .

 و توجيه الموارد اإلنسانية و المادية نحو تحقيق األهداف. 

 تعريف القيادة اإلدارية  -ثالثا 

ألن يايتها القيام بالمهام و الوظائف اإلدارية  هي الجمع بين الغاية و الوسيلة ، القيادة اإلدارية   

 1.   2  ها التأثير و إستمالة المرؤوسينووسيلت ،طرة األهداف المس لتحقيق

عملية التأثير التي يقوم بها المدير في مرؤوسيه : تعني  وادونيل كونتزالقيادة اإلدارية عند و  - 

 راط التعاوني .ناهمة الفعالة بجهودهم في أداء ال  حثهم على المس إلقناعهم و

تعني  التنظيمات اإلدارية الكبيرة و الواسعةبقولها : القيادة في هدسون  سيكلر الباحثةو تعرفها  - 

 .التأثير في األفراد و تنريطهم للعمل معا في مجهود مرترك لتحقيق أهداف التنظيم اإلداري 

بعبارة مبسطة ، القيادة هي عملية التأثير في الناس و توجيههم إلنجاز الهدف ، فمثال عندما تبادر 

 ية نها ع تبرعات لمساعدة المحتاجين أو لقضاء عطلةبتنظيم مجموعة من الزمالء في العمل لجم

 3 ي هذه الحاالت ستظهر أنت بمظهر القائد .ف .مع بعضيم البعض  األسبوع

                                                           

 . 1، ص  مرجع سابقطاهر مجاهدي ، -1
 ة.اإلدارة واإلشراف/المرحلة الرابعتغريد عبد الكاظم جواد, محاضرات  -9
مذكرة تخرج لنيل شهادة أمال بختي ، القيادة اإلدارية و اإلتصال في المؤسسة ، دراسة حالة مؤسسة نافطال مغنية ،  -2

رة أعمال الموارد البررية ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، جامعة أبي ، تخصص إداالماستر في العلوم اإلقتصادية 
    . 2،  9، ص ص  9001/9006بير بلقايد تلمسان ، 
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 و سنتناول فيما يلي تعريف القيادة اإلدارية حسب علماء اإلدارة و فقهاء القانون :             

علماء اإلدارة القيادة اإلدارية وفق األسس  : يعرفتعريف القيادة اإلدارية حسب علماء اإلدارة  -1

 التالية : 

: يرى أصحاب هذا اإلتجاه أنه من الضروري   تعريف القيادة اإلدارية على أساس السلطة الرسمية -أ

لى الذين يتعين عليهم إطاعتها ، فع ينالمرؤوس اإلداري بسلطة إصدار األوامر علىأن يتمتع القائد 

ب هذا اإلتجاه إال أنه اليمين أن تقتصر القيادة اإلدارية فقط على هذا الريم من صحة توجه أصحا

 .1العنصر لوحده 

: ويرى هذا اإلتجاه أن الجماعة تقبل  تعريف القيادة اإلدارية على أساس السلطة المقبولة -ب 

لمعاملة ل السلطة طوعا وإختيارا ، وذلك ألن األفراد ينفرون دائما من السلطة اآلمرة ، بينما يستجيبون 

تي اإلعتبار وبالتالي فالقيادة اإلدارية هي تلك السلطة البعين  اإلنسانية ، والتي تأخذ العامل المعنوي 

تستمد وجودها من القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين حتى يقبلو األوامر عن رضا و إقتناع ، وليس 

 العقاب أو الخوف .

يركز على التأثير واإلستمالة ، بينما هما وسيلتان من وسائل  إال أنه يالحظ على هذا اإلتجاه أنه    

 ال يص  اإلعتماد الكامل عليهما في التعريف صحي  ، إال أن اإلقتصار على عنصر اإلستمالة  القيادة

 2 1. اإلدارية للقيادةى األخر  يرالتأث سائلو  ضمن سيلةو  فهو نظر، هفي أمر  فقط

                                                           

 . 100، ص  9002، اإلسيندرية : الدار الجامعية ،  0، ط  اإلدارة العامةمصطفى أبو زيد فهمي، حسين عثمان ،  -1 

ذكرة  مدة اإلدارية في تحسين عالقات العمل داخل اإلدارة العامة الجزائرية "والية ورقلة نموذجا ، سفيان سايغي ، دور القيا -2 
، تخصص تنظيمات سياسية وإدارية ، قسم العلوم السياسية ،  مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر علوم سياسية

 . 2، ص  9002/9002مرباح ورقلة ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  قاصدي
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   هذا اإلتجاه يركز على ياية المهام القيادية :لساس الوظيفيتعريف القيادة اإلدارية على ا -ج

ذ القرارات . خق ويراقب أعمال األخرين ويت  جه وينس  الي فالقائد هو الذي يو  في تعريفه  للقيادة ، وبالت  

ذا التأثير في اآلخرين طواعية ، و ه المقصود هنا أن القيادة اإلدارية تستمد سلطتها من القدرة على

وال يمين  قدمحل ن التعاريففكل هذه كافيا. إذن ز على الغرض دون الوسيلة ، وهذا ليس اه يرك  اإلتج

 عويل عليها في تعريف القيادة اإلدارية .الت  

لذلك نستنتج أن القيادة اإلدارية هي النراط الذي يمارسه القائد اإلدارى في مجال إتخاذ و إصدار      

بإستخدام السلطة الرسمية ، وعن طريق التأثير  على األخرين ي ر واإلشراف اإلداواألوامر  القرار

تخدام بين إس في هذا التعريف تجمع القيادة اإلدارية ما، و  الة بقصد تحقيق هدف معينواإلستم

م هذا و يقف ، و اهدوبين التأثير على سلوك اآلخرين وإستمالتهم وذلك لتحقيق األ السلطة الرسمية

رين خ: النراط اإليجابي متمثال في اإلشراف اإلدارى على األ أساسية هي التعريف على ثالثة أركان

 .إتخاذ الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الغرض ،تحقيق الغرض الوظيفي  و

  القانون  فقهاء عند اإلدارية القيادة تعريف -د

بوجود رئيس في  ضىوالتي تق عند فقهاء القانون بالسلطة الرئاسية ، اإلداريةرتبط مفهوم القيادة ي     

عن  ليس فقط وسين ،ؤ والنواهي بتوجيه سلوك المر طرفي العالقة له سلطة إصدار األوامر  حدىإ

القانون يعتبر موظف عام تنطبق عليه  ءعند فقها ي دار وبالتالي فالقائد اإل ،طريق اإلقناع والتأثير

تجاه إلى لعالمية الجديدة من اإلالمتغيرات او طورات الحديثة ونظرا للت   .امة شروط شغل الوظيفة الع

 ، الخصخصة  والعولمة ، والتي تعتبر تحديات تواجه القادة وتزيد من أهمية دورهمو السوق الحرة  

لقيادية ، ا المناصب الترريعات أن تعيد النظر في الرروط الواجب توافرها في شغل ينبغي على
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كار بيفاءة بتلوظيفة على التطوير واإلوالتركيز على الررط والمواصفات التي تضمن قدرة شايل ا

 . 1 وفعالية

القيادة اإلدارية  :كما يلي من خالل التعاريف السابقة نستنتج تعريفا إجرائيا للقيادة اإلدارية و هو      

قائد لعملية ستخدام الإهداف عن طريق لى تحقيق األإسلوك المرؤوسين للوصول  فيهي عملية التأثير 

 .  شراك التابعين في وضع القراراتإو ذلك عن طريق  ،لتابعيه  ختيارإلاالقبول و 

   عناصر القيادة اإلدارية  -رابعا

 دارية و هي :نستخلص مما سبق مجموعة من العناصر لمفهوم القيادة اإل    

 : للقائد سلطة على تابعيه . السلطة  -

 حاجيات األفراد .و يدرك  ،: القائد يفهم ما الذي يحفز تابعيه  فهم التابعين  -

 لهام اآلخرين بالرؤية و تحقيق األهداف المرتركة .إالقائد قادر على  :اإللهام القدرة على   -

 . تالمرارك في إتخاذ القرارا :  لكل قائد أسلوبه الخاص فهناك القائد الموجه السلوب الخاص  -

 .2  لعملل امناسب او البعض متردد و البعض األخر يحفز األفراد و يخلق جو 

 عرضت،  القيادة الفعالةتحت عنوان  الستاذة سميرة علي محمد تقيو في محاضرة ألقتها  

 تفاق على أهداف تسعى إليها .اإلو وجود مجموعة من األفراد لتالية للقيادة و هي : ا العناصر 

 بياإليجا وجود قائد من المجموعة ذو تأثير و فكر إداري و قرار صائب و القادر على التأثير  -

 2   . 3  في سلوك المجموعة

                                                           

 30h:. 22/09/2019.10topic-http://rglow.forumegypt.net/t13 تعريف القيادة اإلدارية ، -1
 . 12، ص مرجع سابقربيع المسعود ،  -2
 . 9، ص 9002/9002،  القيادة الفعالةمقياس محاضرات في سميرة محمد علي تقي ،  -3
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 و فيما يلي سنررح هذه العناصر بالتفصيل : 

 ولالتأثير في باقي المجموعة للحص: و هو أحد أفراد الجماعة المميزين ، يمتلك القدرة على  القائد -

ى والء و عليه فال ييون القائد قائدا إال إذا حصل عل على والئهم الطوعي و إستجابتهم و تفاعلهم ،

 . المجموعة التي يعمل معها

وظهور شخص من توافر جماعة منظمة ألفراد تتميز بتبيان مسؤوليات أعضائها ،  : الجماعة -

 أعضائها قادر على التوجيه و التأثير فيها .

: عملية التأثير اإليجابي التي يقوم بها القائد نحو أفراد الجماعة هو ناتج عن السلوك  التأثير  -

، و ه تجاه الذي يريباإليتبعه القائد مع اآلخرين ، و الذي من خالله يتم تغيير سلوكهم ب الذي 

 يعتبر التأثير حجر األساس في القيادة .

 : تحقيق األهداف المريوبة ، فهناك أهداف خاصة بالقائد و أخرى خاصة بالفرد و أخرى  الهدف -

 الجماعة لتحقيقها . خاصة بالجماعة ، و يقصد به الغاية العليا التي تسعى

وره لممارسة القائد د موقف ما: و هي البيئة التي يمارس فيها القيادة ، إذ البد من وجود  الموقف -

 في قيادة هذه الجماعة و تحت عملية التأثير .

التابعين و د رية تتمثل في : القائو كما ذكرنا سابقا، فإن القيادة لديها عناصر ثابتة و جوهو عليه      

 1.  الموقف ،الهدف  ،التأثير  و

 خامسا : المفاهيم المتداخلة مع القيادة اإلدارية    

 مفهوم القيادة واسع  له عدة تعريفات و تسميات تتداخل فيما بينها من ضمنها :      

                                                           

 .20، ص قمرجع سابكريم أبو ناموس ، رائدة عبد ال -1 
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الزعامة تعني : مجموعة الخصال )الكاريزمية( في شخصية الفرد التي تمينه :  الزعامةالقيادة و  -1

تأثير البالغ على تابعيه وعلى تحقيق األهداف بواسطتهم عن رضى وطيب خاطر من جانبهم من ال

نها و و الفرق بيشيال القيادة . أصة ، ومن الممين أن تكون شيل من وعن إقتناع بأنها أهدافهم الخا

ثيره الرخصي أت على األتباع إعتمادًا على الذي يمارسه الزعيم القدر البالغ من التأثيربين القيادة هو 

  . 1   على إقناعهم بأداء ما يطلب منهم بصرف النظر عن المنطق أو المبرره وقدرت

ناصر القيادية عال عدم توافر، بسب تختلف القيادة عن الرئاسة إختالفا جوهريا :  الرئاسةو  القيادة -2

 ، القانون  اياهإ منحها ئفها على ما تمتلكه من سلطةظائاسة تعتمد في ممارساتها لو في الرئاسة ، فالر  

ذه الجماعة هي ، كما أن هنظيم بالقائد و ثقتهم الكبيرة فيه فراد الت  أقتناع إبينما تعتمد القيادة على 

في  أثيرلت  ا إلحداثله القيادة ترتكز على قدرات طبيعية كافية في الفرد تؤه   و ،مصدر قوة القائد 

ون الر ئاسة بينما تكو لها دور في تحديد األهداف ،  جماعةالالقيادة تنبع تلقائيا من  ذإفراد ، جماعة األ

كما  ، و الرئيس هو الذي يحدد أهداف الجماعةمفروضة على الجماعة طبقا للوضع التنظيمي القائم 

 ن قدرته م الفعلية . أما القائد يستمد سلطتهلى فرض عقوبات عليهم إأي عصيان ألوامره يؤدي أن 

 . 2  كتساب والئهمإراد الجماعة بطريقة تمينه من فأعلى سلوك  التأثيرفي 

  1القائد صاحب شخصية مستقلة ال يخضع لرؤسائه و ال يطلب الطاعة العمياء : لقيادة و اإلدارةا -3  

                                                           

هبال ، دور القيادة اإلدارية في إنجاح التغيير التنظيمي دراسة ميدانية عن تطبيق نظام ل.م.د في جامعات  عبد المالك -1 
لوم ، العلوم اإلقتصادية ، تخصص ع أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم اإلقتصاديةمن الررق الجزائري ، 
  92، ص 9001/9006،  0سطيف  -فرحات عباس -اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة  إقتصادية ، كلية العلوم

يل مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نمنصور بن عبيد جهيمان الريره ، القيادة اإلدارية مفهومها و أنماطها و نظرياتها ،  -2
، 9002لدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ، قسم العلوم اإلدارية ، كلية ارسالة الماجستير علوم إدارية 

 .2ص
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 . من التابعين ، ولكن المدير بمثابة عسيري حيث يخضع  لرؤسائه و يطلب من المرؤوسين الطاعة

شياء الصواب مهتما بعمل األتجعله  ذلك له رؤية مستقبلية طويلة المدىالقائد يهتم باألجل الطويل ول -

الملموسة  و يركز على النتائجر أهداف على المدى القصيلديه ف، أما المدير  أي أنها تكون أكثر فعالية

المدير  ا وأحيان على مراعره قرراته يعتمد القائد في و  . و ييون  أكثر كفاءة في إستخدام الموارد

 الكامنة على شحذ الهمم وإطالق الطاقات يركزالقائد  باإلضافة إلى أن  رشد في قراراته بالمعلوماتيست

 .السياسات واإلجراءات  وهي طريقته في ضبط األمور و على الهييلة والنظم  فيركز المديرأما 

 لقائد يختارا يختار المدير تابعيه على أساس معايير كفاءتهم لكي تتفق مع متطلبات مناصبهم ، أما -

 . 1 وقيمهم  المستقبلية شخصيتهم ورؤيتهم أساس على تابعيه

ة في إحدى المراحل األساسي هي داخلة للقيادة نستنتج أن القيادةو من خالل عرضنا للمفاهيم المت   

 رعملية اإلدارة ، أي أن العالقة الموجودة بين القيادة و اإلدارة هي عالقة الجزء بالكل ، فليس كل مدي

القائد في  واجبات في طياتها، حيث أن المهام التي يقوم بها المدير ترمل قائد و ليس كل قائد مدير 

  .1التأثير على األفراد و توجيههم نحو تحقيق األهداف

 ن تتوفر أ و بالتالي فالقائد ال يمارس بالضرورة مهام المدير كاملة أما المدير فهو يمثل وضيفة يجب
  اإلختالف وأن ، متشابهة القيادة و الرئاسة من لك عناصر أنأيضا   نستنتجو ، دية مهارات قيافيها 2

 المفهومين أن كديؤ وهذا .عليها يشرف التي الجماعةب القائد و الرئيس من لك عالقة ىيتعد ال بينهما

،و مرؤوسيهم ثقة كسب ستطاعواإ ما إذا قادة يصبحوا أن ساءللرؤ  فيمكن ،تماما منفصلينليسا 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، 9001 /0212كريمة لعرابي ، دور القيادة في التغيير التنظيمي دراسة حالة تحديث اإلدارة الجزائرية -1

لية ية ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، ك، تخصص إدارة الموارد البرر  الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية
 . 20-21،  ص ص  9002/9000العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر دالي إبراهيم ، 
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القائد الناج  ، لذا فالفرق بين  وسلوكات قدرات تفوق الالزعيم ا وسلوكاتن  قدرات ج كذالك أنستنت

هو لقيادة او على هذا األساس نقول أن مفهوم .  ال يتعدى اإلعتبار الكاريزماتي للزعيم طلحينصالم

 .  تعريفاتمفهوم واسع له عدة 

 دارية خامسا : التطور التاريخي للقيادة اإل

 و المرشد لتحركاتها و المسيطر على كل األمور و الموجه الملك مبدأ على متقو  لقائدا ظرةن نإ    

       1 .  1ما يقول كل في حييم هفإن أخطئ و إن أصاب لقراراتها

 اريخي لمفهوم القيادة في العصر القديم  طور الت  الت   -1

 القيادة في العصر الفرعوني  -أ

 ق م تنظيما وتنسيقا محيما بالجهاز 9221/ 9200فترة ما بين عرفت اإلدارة المصرية في ال     

الحيومي الذي تميز بالمركزية والهرمية ، يعلوه الملك الملقب بفرعون والذي تتركز في يده جميع 

، ويليه في النفوذ وزيره األول الذي يستعين به الملك كمنظم لجهاز الحيومة  السلطات والقرارات

وقد أولت اإلدارة المصرية إهتماما خاصا  . حيام المقاطعات والواليات وويخضع إلشرافه الوزير 

يد مدربين مختصين  ىبالموظفين في المراكز القيادية ، حيث أخضعتهم لبرامج تدريبية قبل تعيينهم عل

مداركهم ، ويرى فريق من علماء اإلدارة  ائف ، و اإلطالع على مجاالت أخرى لتوسيعظللتعريف بالو 

م ، وأن ملكا له أن مصراألسلوب األبوي في القيادة بإعتبار  ز اإلدارة المصرية هو إتباع أن ما يمي

، كما طبقت  ظفينالمو  قدرات التام لكل الجهود و تنمية التنسيقمفهوم القيادة في تلك الفترة يقوم على 

                                                           
 . 2، ص  مرجع سابق الذكر، منصور بن عبيد جهيمان الريره  -1
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على درجة ممينة أ  اإلدارة المصرية نظام الحوافز لترجيع الموظفين وتقدير جهودهم اإلقتصادية لتحقيق

 من الرخاء لألفراد  .

 :  أهمها من مبادئ عدة على اليونانية اإلدارة عتمدتإ اليوناني :  العصر في القيادة -ب

 .  الرعب طرف من الحيومي الجهاز وموظفي قادة نتخابإ في تجسد الذي  : الديمقراطية مبدأ -

 الفرصة إلتاحة يتركها ثم محددة لمدة وظيفة الموظف شغل يقتضي الذي  :الوظيفة دورية مبدأ -

 .جديدة لكفاءات

 1. الخاصة المصلحة على العامة المصلحة تغليب مبدأ -

 ، اليونانيين الفالسفة مهقد   ما خالل من اليونانية اإلدارة ظل في اإلدارية القيادة أهمية وتتض     

 والخبرة الفنية والمعرفة القيادة في المهارة بين فصل الذي م ق 469/ 399 سقراط الفيلسوف بينهم من

 ال شخصيرى أن القائد  أفالطون  الفيلسوف وكذا . للقائد الذهنية القدرات توافر أهمية بذلك فوض  ،

  . 1  التنفيذ على القادرين مرؤوسيه في التحيم مهمته وإنما بالعمل يلتزم

 لاعة كنظام للخدمات يقوم فيه ككما أسهم أفالطون  في مجال القيادة اإلدارية من خالل تصوره للجم

 عضو بقدر من العطاء ، إضافة إلى ذلك فقد حدد أفالطون سمات القائد في المران العقلي وقوة

 .والقدرة على التمييز  اإلدراك

 القيادة في العصر الروماني  - ج 

يطرة على الرعوب وفرض وجودهم والتمين من إنراء كيان         وميحيلقد إستطاع الرومان الس 

                                                           

ة مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادالبررية ، ، أثر أنماط القيادة اإلدارية على تنمية إبداع الموارد دريوش شهيناز -1 

تخصص تسيير الموارد البررية ، قسم تسيير المؤسسات ، كلية العلوم اإلقتصادية  الماجستير في تسيير الموارد البشرية ،
 . 01ص  ، 9000/ 9009ة منتوري قسنطينة ، وعلوم التسيير، جامع
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حيم ق م  100/  212وعسيري عمالق نتيجة كفاءاتهم ومقدرتهم اإلدارية والقيادية ، ففي الفترة مابين

 عهد وفي ، ومتخصصين كهنة مسترارين يساعده اإلداري  للجهاز األعلى القائد ا ملك و هوروم

 يضم ستراري إ جهاز يساعده السلطات شخصه في تتركز حاكم الحيومي للجهاز كان الجمهورية

 على حيرا اإلدارية القيادة بذلك فكانت ، بالثروة المتميزة األرستقراطية الطبقة رؤساء من عضو ئةام

 . الطبقة هذه

 ييون  الوظائف شغل فأصب  ، تغييرا الرومانية اإلدارة شهدت م – 306 م ق 87 الفترة وفي -

 عهد أواخر وفي.  رةلإلدا تابعة تدريبية حلقات إلى الموظف يخضع كما ، المؤهالت بحسب

 1اإلدارة مبدأ الرومانيةطبقت اإلدارة  م 306 -285 دقلديانوس عهد في وبالضبط اإلمبراطورية

 األقسام إدارة فيو الالمركزي  ، والتنظيم الهييل في مركزي  تدريجي هرمي تسلسل ضمن بالمراركة

   .السلطة تفويض أسلوب بذلك فتبنت،  واألقاليم

 ر اإلسالمي العص في القيادة -د

،  عالمجتم شؤون  لتنظيم والمتطورة الراسخة اإلدارية القواعد من العديد وضع اإلسالم ظهور بعد   

  القوي  المركزي  بمظهرها تتسم صلى الله عليه و سلم الرسول زمن في اإلدارية القيادة كانت فقد

 لمساعدين له ، الذين كانوا، وكانت تعتمد على مبدأ الرورى من القادة ا 1 والمنظم في  نفس الوقت

 . العلم وسعة القيم بالخلق والتمتع  األمانة و الثقة مبادئ حسب يختارون 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم، ظهرت مؤسسة سياسية جديدة للدولة اإلسالمية إعتمدت 

 والسنة القرآن حيامبأ يلتزم للدولة األعلى القائد هو فيها الخليفة ييون حيث  ، الخالفة مفهوم  على

                                                           

 .61ص  نفس المرجع السابق ، -1 
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كان  عنه الله رضي الخطاب بن عمر زمن في خاصة الراشدين الخلفاء زمن فيأما  . لرورى ا ومبدأ

 واألمانة الكفاءة أساس على القائد ختيارإ يتم حيث ، القيادية المراكز لرغل الديمقراطي األسلوبهناك 

 يتناسب أجرا بمنحه زويحف   ، األمينة قبةالمرا إلى يخضع تعيينه وبعد ،ختبارواإل للتدريب يخضع ثم ،

 . إضافي جهد كل على وييافئ عمله مع

 القيادية المراكز يرغلون  لمن السلطة تفويض مبدأ اإلدارية القيادة عرفت فقد األموي  العهد في أما -

 .  مركزي الال   الريل اإلدارة بذلك فأخذت ،  واألمانة المقدرة شرطي فيهم تتوافر والذين

 التام اإلشراف حق الوالة من  على يعتمد محيما إداريا نظاما اإلدارة شهدت العباسي العهد وفي -

 منهافي اإلدارة   يجابيةإ مبادئ العهد هذا في طبقت كما ، للخليفة المطلقة التبعية مع والياتهم على

 . 1 األمينة الرقابة ومبدأ القادة وتدريب الكفاءة ساسأ على التوظيف مبدأ

 يادة في العصر الحديث الق -ج 

ة هناك شخصيات أسست لإلدارة و القياد كان ، حيث  بدأت بعد منتصف القرن التاسع للميالد       

ر الحديث . والقيادة في العص وييرهم ماكس فيبر، فريدريك تايلور و هنري فايولكعلم حديث منهم : 

موعة متحدة ، حيث ال تتحقق أهداف دينامييية و القوة التماسيية التي تبقي المجهي الظاهرة ال

أماكنهم و أزمانهم دون قيادة تحيمهم . فالقيادة هي جوهر العملية اإلدارية ،  المجموعة على إختالف

  . و القائد هو رمز الوحدة 

ول هي عملية التأثير في األخرين للوصن القيادة اإلدارية أمن خالل ما عرضناه سابقا نستنتج و     

هداف المرجوة عن طريق اإلقناع و القبول الطوعي للجماعة ، حيث أن القيادة اإلدارية إلى تحقيق األ

                                                           

 . 01،  06ص ص ،  لمرجعنفس ا -1 
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تمتلك عدة عناصر و هي السلطة التي تنبع من ثقة الجماعة في قائدهم و كذلك أن ييون له أسلوبه 

 ن ييون على القائد فهم و إدراك إحتياجات األتباع و أنر به على فرق عمله ، و أيؤثالذي ص الخا

ابهة يتداخل مع عدة مفاهيم مترن مفهوم القيادة واسع . باإلضافة إلى أ تكون له القدرة على اإللهام 

و هي الزعامة و الرئاسة و اإلدارة ، و قد تطرقنا لررحهم و ابراز الفرق و عالقتهم بمفهوم القيادة 

ليه إلى الريل الذي ع كما مرت القيادة بمراحل تاريخية ساهمت في تطورها إلى أن وصلتاإلدارية. 

 .   اليوم

 و أسس إختيار القادة القيادة اإلدارية  خصائص و مهارات ي :المطلب الثان

دات يجب على األفراد أن يتقيدوا بها        للوصول إلى القيادة اإلدارية الفع الة هناك  مهارات و محد 

 واجهه ، يجبلتغل ب على المراكل التي تتفاديا للمراكل التي قد تواجه القائد ، و لكي يستطيع القائد ا

 .ذلك  إلىله خصائص تؤه   أن يمتلك

 : و تتمثل في :دارية القيادة اإل خصائص-وال أ

 . حداث تغيير أو قناعة ما إ على القدرة : أثيرالت   -1

  .الذاتية و ليس بالمركز الوظيفي أو منعه و هو مرتبط بالقدرات أمر إحداث على القدرة : فوذالن   -2

 1 و هو الحق المعطى للقائد في أن يتصرف و يطاع.  : لطة القانونيةالس   -3

 لمجموعةبدراسة  (John Hoover( وجون هوفر)Danny Coxداني كوكس)قام كال من حيث 

  : اإلداريين في بعض المنظمات و إستطاعوا من خاللها تلخيص خصائص القادة إلى القادة من

 : القائد هو جزء من الجماعة التي يقودها ، لذا فعليه العمل معها و التكاتف و العمل في جماعة -

                                                           
 .2،  9، ص  ص  مرجع سابقسميرة محمد علي تقي ،  -1
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س أعضاء جماعته بأنه ال يختلف عليهم في ش  ذا بدوره، و ه ئالترارك في كل األمور حتى يحس 

 المتبادلة بينهم . من الثقة سيزيد

الحصول  تعسفية في: عدم إستعمال القوة القسرية و ال التفكير بروية والهدوء في إتخاذ القرارات -

 .1الطاعة 1 على

  .الجماعة يواجه طارئ  ظرف أي لمعالجة مستعدا يقظا ييون  أن القائد على:  اليقظة -

 تلك لتنفيذ المستمرة والمتابعة الجيد بالتخطيط ذلك وييون  : الجماعة هدف تحقيق على الحرص -

 . األخطاء وتقويم السلبيات لتفادي التنفيذ نتائج وتقويم الخطط

 ةأي   مواجهة من الخوف على بالتغل   على القدرة ولديه جريئا ييون  أن القائد على:  جاعةالش   -

 . الجماعة لها تتعرض قد مريالت أو صعوبات

وييون ذلك بالمساهمة الحقيقية في أنرطة الجماعة والقدرة على اإلبتكار  : الحماس واإليجابية -

 . العصيبة األوقات في التصرف على قدرته مع العمل على والغيرة والطموح والمثابرة

 .2 بالرورى  والعمل القرار تخاذإ في الجماعة إشراك وتعني : الديمقراطية -

 سواء من طرف  ن ييون قادرا على تحمل كل الضغوطاتيجب على القائد أل : العم ضغوط تحمل -

 .  تواجههن يتحلى بالصبر و حل المراكل التي خارج منظمته و أ أفراد جماعته أو

                                                           
  .2ص  ، نفس المرجع -1
ل بلدية عين الحج  -ة حالة دراس  -الطاهر بن ناعة ، دور القيادة اإلدارية في ميافحة الفساد اإلداري في المؤسسة الجزائرية -2

، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية  دارة وحكامة محليةمذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في اإل،  9002 / 9001
 . 99، 90. ص ص  9001الحقوق ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
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 بمعنى أن ييون للقائد صفة تحمُّل المسؤولية و أن ييون يحب ذلك:  المسؤولية تحمل في الرغبة -

 . و ليس عن طريق اإلكراه 

 . 1  الوقت مع التكيف -

 ثانيا : مهارات القيادة اإلدارية 

تحقيق أهداف و ال شك أن كل قائد يجب أن يتميز بمهارات تساعده على التأثير في سلوك تابعيه     

الثالثة لعملية  األطراف العالقة التفاعلية بين التي يعملون فيها ، ولكي يستطيع القائد تفهم اإلدارة

  :الموقف ، فال بد أن ييتسب عدة مهارات و سوف نذكرها كما يليو 1الت ابعون  -القيادة وهي القائد 

ي ي فرع من فروع العلم ، وتطويعها فوهي المعرفة المتخصصة ف : المهارات الفن ية و الت قنية -1

لى وبمعنى آخر قدرة القيادة اإلدارية عكيفية التعامل مع األشياء بسهولة بما ييفل تحقيق الهدف ، 

مات وتتمي ز المهارات  .  2إستخدام الوسائل العملية والتكنولوجية لتحقيق الهدف  الفن ية بعدد من الس 

 : األخرى و يمين تلخيصها فيما يليالتي تمي زها عن المهارات القيادية 

 أنها أكثر تحديًدا من المهارات األخرى ويسهل التحقق من مدى توافرها لدى القائد  . -

 تتميز بالمعرفة العالية والمقدرة على التحليل وتبسيط اإلجراءات في إستخدام األدوات والتقنيات في  -

ساب سهلة اإلكت وقدم العلمي والتقني التخصص والتمطلوبة ومألوفة في ظل ص و مجال التخص

 .  والتنمية من المهارات األخرى 

 .القدرة على تحمل المسؤولية -

                                                           
 . 90، ص  مرجع سابققاسم شاهين بريسم العمري ،  -1
 . ، نفس الصفحة نفس المرجع -2
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 : تتعلق المهارات اإلنسانية بالط ريقة التي يستطيع بها القائد الت عامل بنجاح مع المهارة اإلنسانية -2

 ت اإلنسانية ما يلي :، وتتضمن المهاراتعاونون معه و يخلصون في العملاألخرين و جعلهم ي

انية والمهارات اإلنس، مجموعات الفراد و األ الت عر ف على متطل بات العمل معمدى كفاءة القائد في  -

 الجيدة تحترم شخصية اآلخرين وتدفعهم إلى العمل بحماس دون قهر أو إجبار.

 وتولد بينهم يالنفساس قوى ، وتحقق لهم الرضا تستطيع أن تبني الروح المعنوية للمجموعة على أس -

 . 1  متعاطفة متحابة واحدة أسرة في جميعا بينهم وتوحد المتبادل ماإلحتراو  الثقة

 فرض على القدرة من أكثر تمثل ال القادة من للكثير سبةبالن   القيادة : الفكرية القيادية المهارات-3

 سنحت كلما فاخروالت   القدرة هذه ستعراضإ على والحرص فيهم حيموالت   خريناأل على يطرةوالس   أيالر  

هم تباعأستعراض للقوة و يتعاونون مع إفيعملون بهدوء و دون   الحقيقيون  القادة أما،  لذلك الفرصة

 بإرادتهم و تحت تأثير مهاراتهم القيادية ، هذه األخيرة  تعد الخاصية المميزة للقيادة في الفكر اإلداري 

 اإلسالمي .

يؤدي دورا مزدوجا ، أحد جانبيه متصل باإلدارة ائد اإلداري بريل عام و يرى بعض المؤل فين أن الق

واآلخر متصل بالسياسة . وكلما إرتفع القائد في سلم القيادة يتطلب منه توافر المهارة الفكرية والتي 

ن المجتمع جزء مأحد الباحثين على أن ها : قدرة القائد للنظر للمؤسسة التي يقودها على أنها  عر فها

 .2تبصر الصال  العام و األهداف العامة ير الذي يعيش فيه و مهاراته في كبال

                                                           

  .91، ص مرجع سابق،  رائدة عبد الكريم أبو ناموس  -1
 . 002،  22، ص ص  مرجع سابقربيع مسعود ،  -2
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وهي أن ينظر القائد للمنظ مة على أساس أنها نظام متكامل ويفهم أهدافها  المـهـارة التنـظيـمـية : -4

لطة والصالحيات ، وكذا تنظيم العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق وأنظمتها وخططها ، ويجيد   أعمال الس 

 قوده وفهمهي األنظمة . وتعني كذلك قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي  اللوائ  والجهود ويدرك جميع 

للترابط بين أجزائه ونراطاته وأثر الت غي رات التي قد تحدث في أي جزء منه على بقية أجزائه ، وقدرته 

ل با سة كي  سة وعالقة المؤس  ر وفهم عالقات الموظف بالمؤس  وهي  لمجتمع الذي يعمل فيه ،على تصو 

خذ من مركزه الوظيفي مهنة يؤمن بها وينتمي إليها ويلتزم بقواعدها الذي يت   تميز المدير 1خصائص

 . 1  األخالقية

 ثالثا : أسس إختيار القادة اإلداريين  

 يتوقف وإعداده هختيارإله أهمية في العملية االدارية ، ألن حسن ي دارختيار القائد اإلإ أسسإن    

 كما يلي :  و هي ، هدا األتحقيق  ودارى عليه نجاح العمل اإل

: يعتمد هذا المعيار على إختيار األفراد  إختيار القادة اإلداريين على أساس المركز اإلجتماعي-1

 في الت راجع أمام جماعات من الناحية المادية ، و لكنه بدأ ينتمون لطبقات إجتماعية مرموقة الذين

غط و ود ذا ييون هذا المعيار ال يذكر إال  في حالة وجتزايد للن قابات العمالية ، و بهالت أثير الم الض 

هر و اما تتطلبه من مظليها لبعض الوظائف القيادية التي تحتاج إلى نظام خاص في اإلنفاق ع

 معينة قد ال يقدر عليها إال أبناء الطبقة المرموقة . شيليات 

يموقراطية و العدلهذا األسلوب يؤدي إلى نم  و النظام الطبقي في اإلدارة ، كما يتنافى مع مبادئ الد 

 و المساواة و عدم األخذ بمعيار الموضوعية في اإلختيار .   

                                                           

 . 01-00ص  ص ، 9002، عمان ، األردن : دار المسيرة للنرر و التوزيع ،  القيادة اإلدارية الفعالة،   بالل خلف السيارنة -1
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: يتم إختيار القادة اإلداريين على أساس  إختيار القادة اإلداريين على أساس الحرية المطلقة -2

تخصصة م ا المعيار بإختيار أفضل العناصر و التي تكون الحرية المطلقة و دون قيود ، و يتميز هذ

قوم على ي فنيا للقيام بمهام و أعباء اإلدارة . و لكن هذا المعيار لم يسلم من اإلنتقاد ألنه يتمي ز بأنه

 و إت باع هذه الطريقة يؤدي إلى الفساد اإلداري . الحرية المطلقة الممنوحة للقائدأساس 

: هذا المعيار يقتضي توفر عدة شروط معينة في يين حسب معيار الجدارة إختيار القادة اإلدار  -3

م لرغل الوظيفة العامة ، باإلضافة إلى تحديد األجر ييون على حسب مقدار العمل ، و يعتبر  المتقد 

فهناك  دارة .للقيام بمهام اإلو الكفؤة  الحة العناصر الص  إختيار من في إختيار القادة ألنه يضاألفضل 

 مان من الجدارة و هما : نظا

 والذى قد يسم  بإنراء الوظائف القيادية لخدمة هو نظام لترتيب الوظائف : بىو الور نظام الجدارة  -أ

ويترتب  ، عتبارات شخصية، أو لعالج الرسوب الوظيفى أو رفع مستوى الوظائف إل أنفسهمقادة ال

تدرج نيا على أسس تنظيمية تتفق مع ال  هييل الوظائف القيادية مخلخال وليس مببعلى ذلك أن يص

 .الهرمى

فضل وبالتالى يختار أ ن والترقية معا،يوذلك بإجراء مسابقات عامة للتعي:  نظام الجدارة المريكى -ب

 . دد األجر على قدر العملالعناصر ويضع كل قائد في موقعه المناسب ويح

ق تغر يسف الموظ  لوفة حيث أن ريقة المأهي الط   : القادة اإلداريين حسب معيار الخبرة تيارإخ -4 

طريق  عن خبرة ييسبهوهذا لم اإلداري في الس   ظيفة العامة و يتدر جفترة من الزمن في مجال الو 

 فين المؤهلين لتولي المناصب القيادية .من الموظ  ، و التي قد تصنفه ض الممارسةم و عل  الت  
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: هذا المعيار يقوم على أساس إختيار الناخبين  اتإختيار القادة اإلداريين حسب معيار اإلنتخاب -5

اسية كرئيس يالس  القيادية هذه الطريقة تناسب المناصب  حين لرغل الوظيفة الرايرة ،حد المترشأل

، و قد  ةالقيادي اإلختيار األفضل للعناصرمان ضالدولة و لكنها ال تتالئم مع الوظائف العامة لعدم 

و  في أداء واجباته ة القائدعدم ضمان موضوعيالسياسية أو  باراتاإلعتيتم اإلختيار على أساس 

 1.البحث على مصالحه الرخصية بالدرجة األولى 

 المطلب الثالث : أنماط و نظريات القيادة اإلدارية  

القيادة كغيرها من المواضيع لها أراء و إجتهادات تختلف من دراسة و موقف ألخر ، فهناك من    

د د على أهمية عة المرؤوسة  و األخر على أهمية الموقف و اعلى الجما يؤك  الحية صلبعض األخر يؤك 

كان فلكل منها مبرراتها و قناعتها ، ف ن هناك إختالفات في وجهات النظرو قوة المركز الوظيفي ، إذ

 يمن الواجب أن نقوم بمناقرة و ذكر أنماط و نظريات القيادة اإلدارية وفق البحوث و الدراسات الت

 أجريت و حسب التصنيفات التي تمت .

  أنماط القيادة اإلدارية -أوال 

 والمهام مييالتنظ يلياله نيهناك توازن ب يون يأن  جبيأصحاب المدخل اإلداري أنه  رى ي    

راف و إلى اإلس ؤدييمتضخم أكبر من المهام ، ألن ذلك س مييالت نظ يلياله يون ي أن ينبغي فال

أن  نبغيي} البيروقراطية و طول قنوات اإلتصال { ، و في المقابل ال  داتيلتعقمزيد من او  ريالت بذ

                                                           

  h92  :00، 09/09/9002، أطلع عليه يوم  9009رجب إمام ، بحث في القيادة اإلدارية ، الجزء االول ،  -1

http://rglow.forumegypt.net/t13-topic 

http://rglow.forumegypt.net/t13-topic
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  إلى عدم بلوغ األهداف المسط رة في الوقت المحدد ؤدييألن ذلك س رةيضامرا  والمهام كب يلياله يون ي

  :الى أنماط مختلفة منها ادةيالق ميإلى تقس ةيييالدراسات  الكالس وتتفق

  لىإو تنقسم السلوك القيادي المتبع :  أنماط القيادة وفق -1

 :  ة الوتوقراطي ادةينمط الق -أ 

  ةيدولة القو ، حيث ال مةيوهي تعود للعصور القد  ةيأو اإلستبداد ةيالتسلط ادةيبالق ضايوتسمى أ     

 القيادة زتمي  ت . فيالضع قهريالقوي حيث وكذلك على مستوى األفراد ، الصغرى  التيتستعمر الدو 

 الجماعة سياسة يضع الذي فهو ، ستبدادياإل القائد يد في المطلقة لطةالس   جتماعإب ستبداديةاإل

 العالقات نوع ديحد   نهأ كما ، أعمال من به يقومون  ما األعضاء على يفرض الذي وهو أهدافها ويرسم

 من ليقل   أن يحاول نهأ كما ، العقاب و وابالث   ومصدر والحيم الحاكم هوحد وهو  بينهم تقوم التي

 أذهان في واضحة تكون  فال ظامالن   هذا ظل في الجماعة أهداف أما ، األعضاء بين صالت  اإل فرص

 .الجماعة 

 وتوقراطية : نواع القيادة ال أ

 منهم . معارضة ابعين دون الت   على ويعلنه القرار خذي يت  الذ   القائد  -

 القرار . لهم يبيع أن يحاول نهأ ه بقبوله أيتابعي إقناع يحاول ثم القرار خذي يت  الذ   القائد -

دون أن  تساؤالتهم عرض القرار و مناقرة لتابعيه فرصة يتي  نهأ القرار إال   خذي يت  الذ   القائد -

  . يؤثرو في القرار

 1: المتسلط الوتوقراطي مطللن   القيادي لوكالس  

                                                           
 .22 – 20صص ،  مرجع سابقمجاهدي ، طاهر ال -1
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  دون مناقرة تماما اهب يلتزموا أن تابعيه من يتوقع و القرارات تخاذإو  األوامر إصدار يحتكر القائد -

 سلطة القائد و قوته مستمدة من مركزه الوظيفي . -

 .  1 الثواب أو العقاب منع أو من  على قدرته مصدر من الهدف تحقيق تجاه إتابعيه يحرك القائد -

 :  وتوقراطيمط ال عيوب الن  

 .  يده في السلطات كل تركيز يحاول القائد -

و  فصيالتالت   كافة تتناول التي وتعليماته هأوامر  يصدر و،   للعمل أدائه طريقة وفي سهبنف يثق - 

مع المرؤوسين إلنجاز العمل ، و ال يعير 1تتصف بالجمود والصرامة والغموض بدال من التعاون التي 

 إهتماما أو تقديرا لظروفهم وأحوالهم .

لمعنوية روح االحباط والقلق والتوتر وإنخفاض يسود الجماعة في القيادة األتوقراطية نوعا من اإل -

 وعدم المرؤوسين سلبية تزداد بالتالي ، متهمبادرا وكبت المرؤوسين مراركة عدم نتيجة فاهمالت   وسوء

 . 1 القائد عن رضاهم

 وتوقراطي : مزايا النمط ال 

ة في ال -  ي تهددمواقف التإن بعض أشيال هذا األسلوب قد ييون ناجحا في الت طبيق العملي وخاص 

في ظل الظ روف الط ارئة ييون الن مط األوتوقراطي الن مط  . األزمات فترة خالل والعاملين نظيمالت  

لطة ذين يخريريبون في تحمل المسؤولية و ال ال ذينفي التعامل مع بعض الموظ فين الاألمثل  ون الس 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ، دور القيادة في التنمية المحلية من خالل المجالس المنتخبة ،  خوني يوسف -1

ياسية والعالقات الدولية  العلوم السياسية ياسي واإلداري ،  كل ية العلوم الس  ، تخصص إدارة جماعات محلية ، قسم التنظيم الس 
ولية ، جامعة  . 20، ص  9002/9001،  2الجزائر  والعالقات الد 

 . 90رائدة عبد الكريم أبو ناموس ، مرجع سابق ، ص  -2
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ى ذلك فإن . باإلضافة إلهملت عامل معو تنقصهم الثقة بالن فس ، ييون لديهم مسؤول عدواني مناسب ل

 إستخدام أسلوب القيادة األوتوقراطي يوفر سرعة في العمل ووضوح اإلتجاه ، وأحيانًا يستفيد الموظ فون 

 . 2   فعله ممن األوامر التي تبل غهم ما يجب عليه

   ةالحر  ادةينمط الق -ب

فين      ضل حرية أداء األعمال وفق ما يرونه أف تسمى القيادة الفوضوية ، هذه القيادة تترك للموض 

ياسات العامة للمن ظمة   .  1   من وجهة نظرهم ، و يقتصر دور القائد في تحديد أهداف العمل و الس 

 نتجيو  هيله على سلوك مرؤوس ريقائدا لعدم وجود أي تأث سيالقائد الحر  ل نيمن الباحث ديللعد1بالنسبة

 ى في العمل. الفوض ادييهذا النمط الق قيعن تطب

  و من أبرزها:   نمط القيادة الحر ة مزايا

 . قيام العاملين ببذل أقصى جهدهم لرعورهم  بثقة القائد فيهم -

 أسلوب أفضل لألفراد الذين يتحل ون بقدرات إبداعية إبتكارية و يتجاوبون جيدا مع الحر ية . -

غرى و تميينهم من إكتساب الخبرة في -  ظل مواجهة المراكل و إيجاد الحلول تأهيل القيادات الص 

 لها ، هذا األسلوب ينج  مع األفراد ذوي مستويات عقلية و عملية واسعة في المؤسسات و الد راسات

 و األبحاث ، هذا النمط يتي  للموظف بأن يقي م نتائج عمله ، و اإلعتماد على نفسه .

ل القيادة الحر ة إن معظم أوجه الن قد ألسلوب : الحر   القيادي عيوب النمط بية تتركز حول اآلثار الس 

 سواء على التنظيم أو على المرؤوسين ومنها : يترتب عنها التي

                                                           
  .92، ص  مرجع سابقعينة المسعود ،  -1
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إنه أسلوب نادر الت طبيق وهو يير عملي للقيادة حيث يضعف اإلهتمام بالعمل ويساعد على التهرب  -

 من المسؤولية .

 قد  و في الر قابة و اإلشراف على المرؤوسين إن القادة الل ذين ينتهجون هذا الن مط ييونون ضعفاء -

 تكون سلطتهم معدومة بسبب الت فويض وإعطاء مساحات كبيرة من الحرية في إنجاز األعمال ، كما

 الحرية المطلقة بسبب األحيان أيلب في خاطئة قراراتإتخاذ و  الفوضى تعم األسلوب هذا ظل في أن

 . العمل أداء في

 نترارإو  والجهد الوقت وضياع المستقبل في تفيدهم التي زمةالال   للخبرات المرؤوسين كتسابإ عدم -

 . الجماعية وحالر   وفقدان العالقات في فككالت  

و هذا يخل  القرارات خذون يت   الذين هم المرؤوسين ، حيثللسلطة متطرفمبالغ فيه و  ضتفوي -

 .  1 بإستقرار المؤسسة

يموقراطي :  - ج  الن مط الد 

  المرؤوسين الن مط عيس الن مط األوتوقراطي ، حيث يعمل على خلق نوع من المسؤولية لدىهذا      

روري وجود القائد دائما في في إتخاذ القرارات من خالل المراركة ظ مة المن ، و لذلك ليس من الض 

وح المعنوية لديهم2و        . 2  مراقبته الدقيقة للعاملين ، و بذلك ترتفع الر 

يموقراطيمزايا الن   يمقراطي في الجوانب التالية :  مط الد   : تتض  مزايا النمط الد 

                                                           

  .96، 91ص  ص، مرجع سابقة عبد الكريم أبو ناموس ، رائد -1

، خصائص و أنماط  القيادة اإلدارية و دورها في التنمية اإلدارية في المؤسسات الحيومية في محافضات   ه الالفيإياد عبد لل -2  

تنمية جستير في بناء المؤسسات و الالماشهادة مذكرة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات الظفة الغربية } أريجا ، القدس ، رام لله { , 
 . 06ص  .9006، قسم التنمية الريفية المستدامة ، جامعة القدس ,  البشرية
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وح المعنوية للعاملين و مضاعفة الط اقة اإلنتاجية .  - رفع الر 
1 

 ترجيع روح المبادرة و اإلبداع و اإلبتكار و تحقيق التآلف و اإلندماج بين العاملين . -

 . به للحصول على رضى التابعين مما يؤدي يررك مرؤوسيه في إتخاذ القرارات  -

 إيجاد نوع من األمن و اإلستقرار في نفوس المرؤوسين . -

يموقراطي : لبية التي تنج ر عيوب الن مط الد    يعن إستخدام هذا الن مط من القيادة ما يل من األثار الس 

 تجاوز المرؤوسين لصالحيات القائد و مسؤولياته . -

يمقراطي لجوء بعض القادة إلى إستغال - يمقراطية و الظ هور بمظهر القائد الد  ل أسلوب القيادة الد 

 يايات شخصية ، األمر الذي يتناقض مع مبدأ الدي مقراطية في اإلدارة و أهدافها . لتحقيق

، وهذا  لى أهداف  التنظيماإلضرار بمصال  الت نظيم نتيجة تغليب مصلحة العاملين و أهدافهم ع- 

اث التوازن بين أهداف ينادى به الفكر اإلداري الحديث من العمل على إحديتعارض مع ما  األمر

 . العامة المصلحة يحقق بريل المرؤوسينأهداف التنظيم و 

 نه لكل موقف معينأل ، الحديثة اإلدارة في أنه ليس هناك نمط قيادي مثالي ، تقدم مما يتض  و   

 . 2  النمط القيادي المالئم ف هو الذي يتحيم فينمط قيادي خاص بمعنى أن الموق

قوم على أساس النظرة للقيادة من حيث مصدر السلطة ت  أنماط القيادة حسب مصدر السلطة : -2

زه فيه ، و ما إذا كانت سلطة القائد سلطة رسمية تابعة لمركظعتمد عليها القائد في توجيهه لمو التي ي

                                                           
 

وهيبة زواني ، عقيلة نزلي ، األنماط القيادية ودورھا في تنمية كفاءات العاملين ، دراسة حالة مؤسسة إتصال الجزائر بمديرية  -2 
،  ، تخصص إدارة أعمال ، قسم علوم التسيير لبات نيل شهادة الليسانس في علوم التسييرمذكرة مقدمة إلستكمال متطورقلة ، 

 . 22 -20ص  ص، 9009/9002كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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ارات شخصية و التي تؤدي بصاحبها إلى الوظيفي أو سلطة يير رسمية تلقائية ، أو من سمات ومه

 و مصالحهم و يحقق يير رسمية من قبل مجموعة من المرؤوسين ليرعى حاجاتهمإختياره بصفة 

تكون المهام التي يقوم بها محددة بريل رسمي ، أي ال ييون لها أثر في خرائط أهدافهم دون أن 

  : ووفق هذا المعيار هناك . التنظيم الر سمي

 لطة لقيادة و توجيه األخرين   ر سمية :ال القيادة تستمد قوتها من منصبها في المؤسسة و تمنحها الس 

 في المؤسسة .

 : تنتج عندما ال ييون هناك منصب رسمي لرخص لكنه يستم د قوته من  القيادة الغير رسمية

 األفراد ويؤث ر فيهم ويوجههم بسلوكه. 

ث حاول معرفة كيف يستجيب األفراد لألشيال أول باح و هو: أنماط القيادة وفق ماكس فيبر  -3

المختلفة للسلطة ، و أول من إستعمل مصطل  الكريزما بمفهومه الحديث ، و قد قسم ماكس فيبر 

 السلطة إلى ثالثة أنماط و هي : 

القبلية و الريفية ، و تقوم   هذا النمط  في المجتمعات التقليدية يسود : النمط القيادي التقليدي –أ 

أساس إحترام كبار السن ، اما في المؤسسات فيظهر هذا النمط من القيادة في المؤسسات التي على 

تنتقل ملكيتها بالوراثة ، حيث يرى ماكس فيبر ان سلطة القائد التقليدي مرتبطة برخصه أكثر من 

    المركز الوظيفي الذي يرغله .  

ذا القائد من الخصائص الرخصية التي يتمتع تنبع قوة ه : (الكاريزمي  )النمط القيادي الملهم  -ب 

 رؤوسيه .ه يؤثر بدرجة كبيرة في م، فهو يمتلك صفات تجعلو تكون هي األساس في هذه القيادةبها 
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في هذا النمط يستمد القائد سلطته من المركز الوظيفي الذي يرغله  النمط القيادي العقالني : -ج 

ائد نظمة و اللوائ  مع مرؤوسيه ، لذلك فتبعية الموظفين للقو يركز إهتمامه على تطبيق القوانين و األ

 .  تكون على أساس مركزه الوظيفي ال على صفاته الرخصية

حيث يمي ز الباحثون في هذا الن مط بين إتجاهين  أنماط القيادة حسب الفاعلية في الداء : -4

ل يرك ز على العمل والثاني يرك ز على العاملين ،  ئد بتوجيه فاإلتجاه األول يقوم فيه القاأساسين، األو 

العاملين  على يركز الثاني جاهت  اإل ، أما وسيهؤ مر  ومتابعة بتطوير هتمامهإ  من أكبر العاملين بدرجة

 العالقات وإيجاد القرارات تخاذإ في مراركتهم خالل من ترجيعهم على عملالو  نمرؤوسيال بتحفيز

 :   تجاهاإل هذا في نماطأ أربعة ناكوه ، والثقة المتبادلة القوية

 . العمل على زترك   التي وهي المتفانية القيادة.  أ

  .األفراد مع العامة بالعالقات تعتني التي وهي المرتبطة القيادة.  ب

  .األفراد مع بالعالقات و بالعمل  التي تهتم وهي المتكاملة القيادة.  ج

 1. 1 األفراد مع بالعالقات الو  التي ال تهتم بالعمل وهي المنفصلة القيادة.  د

 انيا : نظريات القيادة اإلدارية ث

 ائبص إن القائد الجيد يفترض أن ييون قائدا فعاال لكي يستطيع أن يمارس العمل اإلداري   

الجوانب  النظريات لتفسير من كبيرة مجموعة طرحت لذلك ، بالمنافسين قياسا لمنظمته التفوق  لتحقيق

 ما يلي :في سنررحها القائد ، لدى لمطلوبةا والقيادية السلوكية

 

                                                           

 .61 -66 ص، ص  مرجع سابقربيع المسعود ,  -1
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 نظرية الرجل العظيم  -1

 تقوم هذه النظرية على اإلفتراض القائل بأن التغيرات الجوهرية العميقة التي طرأت على : مضمونها

 و حياة المجتمعات اإلنسانية إنما تحققت عن طريق أفراد ولدوا بمواهب و قدرات قيادية يير عادية 

راسة و لقد حاولت هذه النظرية د.خصية كاريزمية ، حيث يحظون بوالء و طاعة كل الناس يتمتعون بر

موضوع القيادة من خالل التركيز على تحليل شخصيات قادة عسيريين و سياسيين متميزين ، لذلك 

 أعطاها الله ةإعتبرو أن القائد هو إنسان عظيم ، و هذه العظمة هي نتيجة موهبة و قدرات خارق

 بالفطرة و الوراثة .له  ه و تعالى سبحان

دقها التي تقل ل من صالمواقف و هذه الن ظرية على الريم من وجاهتها ، إال أنها إصطدمت ببعض      

ذين نجحوا في دفع جماعاتهم إلى األمام عجزوا أمثال هؤالء الر جال القادة ال ، ففي بعض الحاالت نجد

 هؤالءعجز  ظروف مغايرة، و في  س الجماعاتبعض الظروف عن تحقيق أي تقدم مع نف في

  .األصلية جماعتهم يير ى أخر  جماعات قيادة عن الرجال

 بها أفراد دون أخرين ، و إنما هناك  يتمتع مطلقة صفة ليست القيادة أن نستنتج أن نستطيع ناه من   

 . 1  الجماعة يةنوع كذلك و بالجماعة المحيطة الظروف منها ، األمر في تتدخل التيعوامل أخرى 

 في 2تقذه النظرية أخففهباإلضافة إلى عوامل أخرى مثل الظروف اإلجتماعية و طبيعة التنظيم ، 

 ف القائد ، فال يمين اإلعتماد عليها في كثير من المواقف لتحديد القائديتفسير ظاهرة القيادة و توص

                                                           

 . 29، ص  نفس المرجع -1 
 2- صفيان سايغي ، مرجع سابق ، ص 00 .  
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ن وى تنمية المهارات القيادية ، ألالحقيقي ، فهي ال تقوم على أساس علمي ، كما أنها تؤمن بعدم جد
 .1القادة يولدون و ال يصنعون  1

  نظرية السمات  -2

و أ  و شخصيةأ عقلية وأجسمية  كانت سواء القائد بها زيتمي   التي تركز على الصفات:  امضمونه

 لكنهاو  ، القيادة نأبر األسئلة عن الكثير من عملية تقدم إجابة ال ظريةالن   هذه نأ إال .جتماعيةإ

مات القيادة التي يمين إكتسابها وتعلمها . و تبنى هذه الن ظرية على أساس تحديد صفات  كرفت عن س 

 ييون قائد  ل  أنيجب أن يتحلى القادة بها و تحاول تطبيقها على األفراد لمعرفة من منهم يصخاصة 

 قيادة و هذهه ال للترتكز فكرة هذه الن ظرية على ضرورة توفر صفات خاصة في الفرد ، تجعله مؤ 

فات يمين أن تكون موروثة أو ميتسبة من وجوده في المجتمع ، وطبقا لهذه الن ظرية فإن القائد   الص 

خص  22.  عن باقي المجموعةالذي يتصف بخصائص وقدرات خاصة تميزه  هو الر 

 تومين   سماتهو  القائد شخصية لدراسة مدخال كانت : نهاأ القول يمين نهإف النظرية هذه ولتقييم   

 ستعدادهمإو  الخصائص أو ماتالس   بهذه والقادة المدراء تمتع مدى لقياس وسيلة إيجاد من أيضا

 الخصائص زديادإو  ماتالس   قائمة توسع هو اعليه يؤخذ ما أهم نإف وبالمقابل، العمل  في ستخدامهاإل

 ، أهميتها حسب وياتأول إطار في ماتالس   هذه وضع وصعوبة القائد بها يتمتع أن يفترض التي

 ال فإنها عليها اآلخر المأخذ، أما  والموقف والميان مانالز   حسب جديدة سمات دائما تبرز وهيذا

                                                           

 
 01، ص  مرجع سابقحمد أحمد عرابي راسم البنا ،  -1
 12، 11، ص ص  مرجع سابققاسم شاهين بريسم العمري ،  -2
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 في وناجحين معروفين قادة يصبحواأن  الصفات هذه يمتلكون  من ستطاعةإ لعدم مقبوال تفسيرا تقدم

 . 1 قلأ سمات أو بخصائص يتمتعون  آخرون  برز حين

  وكيةلسال النظريات -3

مات نظريات إلخفاق نظرا : مضمونها  تحول القيادة ، لفعالية مقبول واض  تفسير تقديم في الس 

مات ، من بدال القيادي لوكالس   وهو أخر جانب إلى اإلدارة في والباحثين الكت اب إهتمام   إستنادا الس 

فاعل تكون من محصلة تإفتراض أن سلوك القائد يؤثر مباشرة في فعالية المرؤوسين ، الذي ي إلى

التصرفات التي يبديها في العمل والتي تريل أسلوبا أو نمطا عاما لقيادته ،  األنرطة و  مجموعة

وهيذا سعى الباحثون إلى تحديد وتعريف أساليب القيادة التي مينت القادة من التأثير بفعالية على 

 المرؤوسين و من بين هذه الدراسات  نجد :

 White Ronaldليبيت رالف وايت وكيرت ليفين رونلدقام بهذه الد راسة كل من :  دراسات أيوا -أ

Lippitt Ralph & Kurt Lewin من السلوك القيادي و هي: أساليب. حيث تم  تطبيق ثالث 

  1تحديد ذلك في بما يده في القرارات بجميع القائد إحتفاظ الوتوقراطي : أو اإلستبدادي السلوب -

 ءات وتوزيعها على األفراد ، كما إعتمد أسلوب الثواب والعقاب ، وكان القائد محوراألنرطة واإلجرا

  .المجموعة في اإلتصاالت 

يمقراطي - : حيث يتم إتخاذ القرارات جميعها بمراركة المجموعة و ترجيع ومعاونة من  السلوب الد 

  والتفاعل ة أكبر في اإلتصاالتالقائد الذي يستخدم الثواب والعقاب بصورة موضوعية ، وكانت هناك حري

                                                           

-سميرة صالحي ، أسلوب القيادة اإلدارية و أثره على الفعالية  اإلنتاجية  للمرؤوسين ، دراسة حالة مؤسسة سوناطراك  -1
قسم  ، تخصص تنظيم الموارد البررية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية -بجاية المديرية الجهوية

  20، 92، ص ص  9002/9001باتنة ، العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر 
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   .األفراد بين

يبي أو الحر   -  الحيث بقرارات وتوزيع العمل للمجموعة ، : ترك القائد األمور وإتخاذ ال السلوب التس 

  .ألحد  النقد أو المدح يقدم عملهم وال متابعة أو توجيههم في جهد بأي مو يق

 : التالية  النتائج إلى الد راسة هذه وتوصلت

 ،األخرى  المجموعات من إنتاجية بأعلى األوتوقراطي األسلوب معها أتبع التي المجموعات تميزت -

 .عليهم  الضغط يمارس األفراد بين قائد لوجود وذلك نتيجة

يمقراطي بدرجة أعلى في نواحي اإلبتكار - الدافعية  و تميزت المجموعات التي أتبع معها األسلوب الد 

 داء ، روح الفريق والت فاعل اإلجتماعي والر ضا في العمل ، مقارنة بالمجموعاتالثبات في مستوى األو 

 السابقة  النواحي جميع في باإلنخفاض تميزت التسيبي األسلوب معها أتبع التي األخرى والمجموعات

  وفاليشمان شارتل ستوغديل:  بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية قام كل من دراسات أوهايو -ب

Shartle Stogdill & Fleishman  حول  أسئلة تضمنت اإلستقصاءات من مجموعة بتصميم

 في المرؤوسين على اإلستقصاءات هذه ووزعت القائد ، يؤديها التي والوظائف والتصرفات األفعال

 والخدماتية ، ومن خالل الت حليالت اإلحصائية المتكررة إلجابات المنظمات الصناعية من أنواع مختلفة

لوا لتحديد بعدالمر    :هما  اإلداري  القائد لسلوك نيؤوسين ، توص 

 وأساليب مهام بصياية ويقوم الوظيفة توضي  على القائد يركز وفيه :العمل  بهيكل اإلهتمام سلوك -

 .األداء  بتقييم إهتمامه على فضال اإلتصال وقنوات العمل عالقات تحديد و العمل ،

 ويخلق المرؤوسين ، ومراعر وأفكار آراء إعتبارهفي  القائد أخذي : العاملين مع الت عاطف سلوك -

داقة جوا  زا واإلحترام ، العدالة و الث قة و من الص    .راحة أكثر الوظيفة وجعل الت وتر خفض على مرك 
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 حول بدراسات Katz Kahn & Likertليكرت  و كان كاتز من كل قام ميتشيغان : دراسات -ج

 بدراسة قام الباحثون  حيث فعالية ، واألقل األكثر القادة سلوك بين الموجودة الفروق  لتأكيد القيادة

قسمين ،  األفواج إلى هذه وقسمت التأمين ، شركات إحدى في العمل أفواج من فوجا وعررين أربعة

 كل فوج قورن  ثم منخفضة . بإنتاجية الثاني القسم يتميز بينما عالية ، بإنتاجية األول القسم يتميز

وبعد  وإختصاصاتهم ، العمال عدد وفي العمل نوع في يماثله الثاني القسم من بفوج األول لقسما من

 قادة  مع إستجوابات إجراء بواسطة القيادي ، السلوك في األفواج بين الموجودة الفروق  درست ذلك

 : التالية للنتائج الدراسة توصلت وهيذا  .األفواج هذه ومرؤوسين

 أسلوبباإلنتاجية العالية بأن مررفيها يهتمون بالجوانب اإلنسانية ، ولقد سمي تتميز األفواج ذات  -

 وقت يخصص القائدو المرؤوسين  بمراعر القيادي األسلوب هذا يهتم حيث بالعاملين المهتم القيادة

 .والقيادة  لإلشراف يومه من كبير

 سمي ولقد العمل ، ون ؤ وش نتاجباإل يهتمون  مررفيها بأن المنخفضة اإلنتاجية ذات األفواج وتتميز -

األداء وتفاصيل  طرق  اإلجراءات ، بالعمل واإلنتاج و يهتم حيث ،باإلنتاج  المهتم بأسلوب القيادة

  .1العمل في حل مراكل األمور ودقائقها ، وال يترك فرصة للمرؤوسين لإلشتراك

 1تي : ة نظريات فرعية و سوف نذكرها كاألو هذه النظرية تناولت عد

 ر مفهومها كل من  روبرت بالك و جون موتون : اإلدارية  الشبكة ريةظن ،    robert blakطو 

jane mouton اإلهتمام  اد ،خاللها تحديد أسلوبين لسلوك القائد هما : اإلهتمام باألفر تم من  حيث

                                                           

 . 20 ، ص نفس المرجع السابق -1 
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دة لنظريتهما عنتائج التي توصلت إليها جامعة ميرغان و أوهايوا األمريييتين قاالا من باإلنتاج . و إتخذ

 ،  لذا فالريل التالي يمثل هذه الربية اإلدارية و هي كاألتي :

 يمثل : الساليب القيادية حسب نظرية الشبكة اإلدارية لبالك و موتون. 11الشكل رقم    

األردن : دار  ، أساسيات و نظريات و مفاهيم –القيادة : ماهر محمد صال  حسن ،  المصدر
 . 26، ص  9002الكندي ، 

  : 11توضيح الشكل رقم  

م الباحثان بالك و موتون       بية إلى خمسة أساليب قيادية  blak and moutonلقد قس    هذه الر 

بية و هي :    بية و األسلوب الخامس توسط الر   أربع أساليب وز عت على زوايا الر 

عيفة أو المتساهلة 1 -1)  -  األفراد  وى كل من اإلنتاج :  تركيز ضئيل عل ( أسلوب القيادة الض 

 بذل أقل جهد لتنفيذ العمل المطلوب .  مع

لطوية ( 1 - 9) -  التركيز على العمل مع إهتمام قليل باألفراد . : أسلوب القيادة الس 

 يل الت ركيز على اإلنتاج و األفراد بر : أسلوب قيادة  الفريق أو أسلوب القيادة التكاملي ( 9 - 9)  -
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لية العمل الناتجة من خالل أفراد ملتزمين و مراركين في تحديد أهداف المنظمة يؤدي عال . إن فعا

 . إلى إيجاد عالقة ثقة و إحترام

الت ركيز العالى على األفراد مع تركيز قليل  أسلوب القيادة اإلنسانية أو إدارة النادي : - ( 9 - 1 ) 

  يق إحتياجاتهم يخلق جو من الصداقة في المنظمةعلى اإلنتاج . إن اإلهتمام باألفراد و العمل على تحق

: اإلهتمام العالى باألفراد و اإلنتاج  يؤدي إلى  أسلوب القيادة المتوازنة أو المعتدلة(  5 - 5 )-  

 1. 1خلق التوازن بين الحاجة إلى تنفيذ العمل مع المحافظة على الروح المعنوية  لألفراد بريل مقبول 

  رنسيس ليكرت  يرى : نظرية رنسيس ليكرتRansis likert   أن فعالية المنظ مات تعتمد بريل

ائد بها ، كما يرى أن أكثر األساليب القيادية نجاحا هو أسلوب  رئيسي على أسلوب القيادة اإلدارية الس 

يادة قالقائد المرارك الذي يررك مرؤوسيه في عملية إتخاذ القرارات ، وقد صنف لييرت أساليب ال

 كما يلي : لى أربعة أساليباإلدارية إ

 إتخاذ في يراركهم وال بمرؤوسيه يثق وال اإلنجاز على يركز اإلستغاللي : الوتوقراطي القائد -

 واإلمتثال الطاعة لفرض والعقاب التهديد عادة إلى يلجأ كما فقط ، النازل باإلتصال القرارات ويأخذ

 .لألوامر

 يير القرارات إتخاذ سلطة لهم يفو ض كما أحيانا على مرؤوسيه يركز الوتوقراطي : القائد -

 والعقاب للتهديد يلجأ كما كثب عن يجري  ما اإلتجاهين ، ويراقب في باإلت صال ويسم  اإلستراتجية

اإلنجاز المطلوب ، إال أن المناخ الت نظيمي ال يرج ع مرؤوسيه للتحد ث بحرية عن  لتحقيق والميافأة

 . قضاياهم ومراكلهم

                                                           

 . 21، 22 صص ،  نفس المرجع - 1
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 يسترير المرؤوسين قبل إتخاذ القرارات ، كما يتخذ القرارات اإلستراتجية والمهمة اإلستشاري : القائد -

 ويعزز  ومقترحاتهم آرائهم إلبداء المجال لهم يفس  الروتينية وكذا القرارات لهم يفوض بينما بنفسه ، 

 .العقاب وأحيانا طريق الثواب عن يحفزهم كما اإلتجاهين ، ذي اإلتصال

 مرؤوسيه ويرجع الواحد ، الفريق وعمل الجماعي الهدف يرك ز على : الجماعي -المشارك  ئدالقا -

 عمل فرق  تأسيس خالل من التنظيمية المستويات كافة واإلتصال مع والمقترحات األفكار على تقديم

 لىع بناءا المكافأة يمنح كما القرارات ، إتخاذ في اك مرؤوسيهإشر على حرصه من إنطالقا مرتركة

 . 1 األهدا  في رسم الجماعة مع المساهمة ومدى األداء تقييم

 : السلوكية نقد النظرية 

لوكي هو المدخل على يؤخذ ما إن    لوكيات من مجموعة عامة تحديد على باحثيه قدرة عدم الس   الس 

 بين لعالقةكاف ا بريل ظهري   لم أنه إلى إضافة الفعالة ، القيادة إلى بإستمرار تؤدي التي القيادية

ألنها تماسية نظرية مالعتبر توعموما ال  . القيادية و األداء والرضا الوظيفي للموارد البررية األساليب

تقدم مجموعة محددة ودقيقة من الفروض عن السلوكيات القيادية الفعالة ، كما أنها أهملت الموقف  ال

 .2 الذي تمارس فيه القيادة و إهتمت فقط بسلوك األفراد

 ريات الموقفية النظ  -4

 يؤمن أصحاب هذه النظرية بأن القيادة الفع الة هي ممارسة لنماذج سلوكية متعددة تعتبر ضرورية    

 للوصول لتحقيق األهداف ، فالقيادة الموقفية ال يمين تفسيرها بمعزل عن عوامل كثيرة تتعلق بالقائد و

 د الذي ادية و البيئية المحيطة بها ، فالقائالمرؤوسين و الجوانب التنظيمية في المؤسسة و الجوانب الم

                                                           

 . 22، ص  نفس المرجع- 1
 . 26، ص  ، مرجع سابقدريوش  شاهناز -9
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يصل  إلدارة العاملين في إدارة اإلنتاج قد ال يصل  إلدارة موظفي إدارة التسويق . و من خالل 

هرت أهمية بعض العوامل الظرفية التي أث رت فعاليتها مثل خبرة ظلد راسات التي تم ت على القيادة ا

ابقة و عمره ، و نوعية   العمل الذي يرغله القائد و المجتمع الذي تعمل في إطاره المنظمة .القائد الس 

 و من أبرز النظريات الموقفية نذكر ما يلي : 

 1نظرية فيدلر : اإلهتمام بالتباع  -أ

من أجل توضي  هذه النظرية بريل أفضل سنقوم باإلشارة إلى الد راسة التي قام بها فيدلر  :مضمونها 

 :و التي رك زت على ما يلي 

ابقة -  تحديد ما إذا كان القائد المتساهل أكثر فاعلية و إنتاجية من القائد المتردد ، ففي الد راسات الس 

يئين قد تم وصفهم بأنهم يير ميترثين  أ كترف أن القادة يير المميزين بين المرؤوسين الجي دين و الس 

افر ظهي محصلة ت لقيادة الفع الةحيث يرى فيدلر أن ا1.2ؤوالء المرؤوسين تحقيق عالقات حسنة مع هل

 القائد فهو يركز على :  يهوجد فيات القائد مع خصائص الموقف الذي سم

 عالقة القائد باألتباع . -

 العمل الذي يتم القيام به ، أي هل أهداف العمل و أدوار األتباع محددة .طبيعة و بنية  -

 سلطة القائد . -

ى حسب المواقف التي ييون فيها القائد ، و هي إلى حد كبير هذه النظرية تمتاز بالمرونة عل     

اء المواقف القيادية أكثر تعقيدا مما ج الواقع يثبت أن يجري في الحياة الواقعية ، يير أن تحاكي ما

                                                           

 
، عمان : دار البداية اانرر  9002، الطبعة األولى  القيادة اإلدارية الحديثة في إستراتجية التنميةعدي عطا حمادي ،  -1

 . 21،  22ص ص ،  9009و التوزيع ، 



 اإلطار النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية و الفساد اإلداري                الفصل األول      
 

61 

  

القائد هناك ثالثة عوامل مؤثرة يجب أخذها بعين اإلعتبار  هفي أي موقف يواجه به تصور فيدلر ، ألنه

 و هي :

 روف التي ييون فيها .ظائصه و أسلوبه المفضل على ضوء الخص د :القائ -

 1أهدافه و التقنيات المستعملة إلنجازه . العمل : -

 .1 إليهلقائد و أهمية المهام الموكلة الوضع التنظيمي ل المحيط : -

 .حسب نظرية فيدلريمثل : مطابقة أسلوب القيادة مع الموقف   12الشكل رقم 

 
 . 2 992 ص،  0222عمان، دار اليازوري  ، ،  أسس اإلدارة الحديثةالعالق ،  برير: المصدر 

 واألخر للعالقات دهماـحأ وجهينـت ينـب عالقة هناكالنظرية  هذه وفق : 12رقم  توضيح الشكل

 نحو المتجه القائد أما،  اتـوالعالق املينـبالع تمـيه دـقائ هو العالقات نحو المتجه فالقائد،  للمهام

 لتحديد مقياس لخال من القيادة أسلوب ويقاس،  المطلوبة المهام إلنجاز ساسياأل المحفز فهو المهام

                                                           
 .   92،  96ص ص ،  مرجع سابقالطاهر مجاهدي ،  -1

  .62 ، ص مرجع سابققاسم شاهين بريسم العمري ،  -2 
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 لمـس ىـعل اسـتق يةـخاص 06 شرةـع ةتـس نـم يتكون اسـالمقي ذاـوه،  تفضيال لاألق لالعم لزمي

 قاتالعال وـنح المدير توجه معرفة باإلمكان نهإف هذا المقياس إعداد بعد و ، اتـدرج 01 انـثم نـم

 ة في المقياسلواردا للمفاهيم يجابيةإلا النواحي إلى تشير اإلجابة كانت افإذ ،إجاباته  وفق المهام أو

 العالقات فيدلر فحص عندما. و امـللمه متوجه نهإف الإو العالقات نحو توجه ذا يكون المدير نإف

 فاعالً ون يك للمهام لمتوجها ن القائدأ وجد العاملين لقب من المهامو أداء  والموقف القائد أسلوب بين

 إذا أماكبير.  لبشك صالحه في وليس موات يير أو جدا لعا لشكـب لصالحه الموقف يكون عندما

 لصالحه . الموقف يكون عندما فاعال يكون نهإف اتـالعالق نحو متوجه القائدكان 

   Hersey Blanchard  AND و بالنشارد النظرية الموقفية لهيرسي  -ب

إعتمادا على الربية اإلدارية  بالنشارد كانثو  هيرسيل بول من قبلنظرية هذه ا تم تطوير     

ج المرؤوسين الذي يعد محصلة للقدرة على مستوى نضوهو  ثالثبإدراج متغير ذلكولبالك و موتون 

للمتغيرين السابقين و هما محور اإلهتمام بالعمل و محور اإلهتمام إضافة العمل و الريبة فيه 

 و الريل التالي يبين و يوض  هذه النظرية :  بالعاملين.

  : يمثل النظرية الموقفية لهيرسي و بالنشارد13الشكل رقم 
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 القائد المساند   

 

 القائد المدرب   

 

 القائد المفوض  

 

ه     القائد الموج 

 ي    هتمام باإلنتاج            عالمنخفض          بعد اإل                        

 ج المرؤوسينمستوى نض                                        

 مرتفع                 متوسط                 منخفض                       

Source: Aubert Nicole, Diriger et motiver, Editions Chihab: Batna, N éd, 

1997, p69. 

 ليقاب بما اإلدارية اليب للقيادةأس أربع هناك أنرسي و بالنرارد ح من خالل نموذج هييتض     

 المتبع اإلدارية القيادة أسلوب تغير المرؤوسين نضج تغير كلما أي ، مستوى نضج المرؤوسين

 :  يليكما  ،معهم

  في القائد دور فيكون ،بالمرؤوسين وضعيف باإلنتاج مرتفع هتمامإب يتميز: وجهالقائد المأسلوب 

 هذا ويتماشى،  المتابعة لتنفيذ المهامبالقيام و محددة توجيهات ،دقيقة تعليمات لة إعطاءالحا هذه

 أداء في وريبتهم قدرتهم ليعرق خبرتهم نقص ألن ، ليلي الخبرةق العمال الجدد مع األسلوب

  } مستوى نضج منخفض { . العمل

 : يستمر الحالة هذه وفي ،معا لمرؤوسينوا باإلنتاج مرتفعيتميز بإهتمام  أسلوب القائد المدر ب 

لمهام ا عن للسؤال فرصا لهم يقدم كما ،لتنفيذ المهام ومتابعتهم المرؤوسين توجيه في القائد
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 ،تنفيذها لهم كيفية ويوض  بأهميتها إقناعهم لويحاو ، سيتخذها القرارات التي ويشرح ،الغامضة

 نضج مستوى}  إنجازه علىرين قاد يير العمل و لكن في العمال الرايبين سبينا األسلوب فهذا

 { . متوسط إلى منخفض من

 الحالة  هذه وفي ، باإلنتاج وضعيف المرؤوسينب مرتفع باهتمام يتميز : أسلوب القائد المساند

 القرار اتخاذ سؤوليةم معهم يقتسمكما  المهام، إلنجاز وتشجيعهم المرؤوسين بتحفيزالقائد ا يقوم

لعمل و ا على القادرين العمال مع األسلوب هذا ويتماشى ،ومساندتهم العمل في ريبتهم لتعزيز

  . { مرتفع إلى متوسط من نضج مستوىلتحمل المسؤولية  }  مستعدين أو رايبين ييرلكن 

 ض  يستطيع لحالةا هذه وفي ،معا المرؤوسينو باإلنتاج ضعيف هتمامبإ زيتمي:  أسلوب القائد المفو 

ذوي  عمال مع األسلوب هذا ويتماشى ،للمرؤوسين  تنفيذهوالقرار  تخاذإ وليةمسؤ يفوض أن القائد

 استعدادإو المهام إلنجازكبيرة  بدافعية يتمتعونكونهم  ،فيهالرايبين و العمل علىالقادرين و الخبرة

 . 1 { مرتفع نضج مستوى}  كبيرا لتحمل المسؤولية

  الهدف في القيادةو  نظرية المسار - ج

األساليب القيادية بنوعين من المتغيرات الموقفية هما : العوامل  هذه النظرية توض  محاولة ربط   

 robert روبرت هاوس و من رواد هذه النظرية نجد و سمات المرؤوسين الرخصية . البيئية 

house   أن تأثير القائد في مرؤوسيه ييون عن طريق توضيحه لهم ماذا يفعلون ،  عتبرالذي إ

 التنفيذ، طريق في تقف التي العقبات كل إبعاد ويحاول ، يقوم بتوزيع المهام الذيهو  بحيث

  :للقيادة أساليب أربعة روبرت هاوس يوجد حسبو  العمل ، الرضا في مستوى  لرفع يسعى كما

                                                           

 . 22،  29ص ص  ، مرجع سابق ،سميرة صالحي  -1 
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: و هو معرفة ما هو متوقع من المرؤوسين مع إعطاء التوجيهات و  أسلوب القيادة الموجهة-

 . و تنسيقه للقيام باألعمال و برمجة العمل تعليماتال

 من مراعاة حاجات المرؤوسين و اإلهتمام بهم .ض: يت أسلوب القيادة المساندة -

 من األخذ بأراء المرؤوسين و إقتراحاتهم عند إتخاذ القرارات .ضيتش:  أسلوب القيادة المشاركة -

 ه ويمن البحث عن طرق تحسين األداء مع التفوق فض: يت أسلوب القيادة الموجهة نحو اإلنجاز -

 إظهار ثقة القائد بتحقيق معدالت إنجاز عالية .

بأحادية النمط القيادي  FIDLER  VROUM WITON ETفيدلر و فروم ويتون  و يرى كل من    

لدى قائد معين في مواقف مختلفة ، و هذا عيس ما يراه  روبرت هاوس أن هذه األساليب األربعة 

يمين أن يلجأ إليها نفس القائد في مواقف مختلفة و في أوقات مختلفة و الريل األتي يوض  هذه 

 : 1النظرية 

 - الهدف -نظرية المسار  يمثل 14الشكل رقم

               

األردن : دارالكندي للنرر و التوزيع  أساسيات و نظريات و مفاهيم ، القيادةماهر محمد صال  حسن ، ، لمصدر : ا   

،9002  .   

                                                           

 .22ص ،  مرجع سابقالفي ، ال الله إياد عبد-1 

 ائج النهائيةالنت
 إنجاز وظيفي -
 رضا وظيفي  -

 

 العوامل السببية
 األسلوب القيادي :

 موجه . -
 مساند . -
 مرارك . -

 .موجه نحو اإلنجاز  -

 العوامل الموقفية

عوامل متعلقة -
  بالمرؤوسين

عوامل متعلقة  -
 بالبيئة .



 اإلطار النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية و الفساد اإلداري                الفصل األول      
 

66 

  

يتض  من هذا أن النظرية الموقفية من أكثر النظريات توضيحا وأقرب إلى الصواب والواقعية    

ظاهرة القيادة ، التي تتطلب حدا مناسبا يتوفر في كل من العناصر السابقة حتى تقترب من  لتفسير

أنها تركز على الموقف ذاته  النظرية على هذه يؤخذ المتباينة في تحديد القيادة ، و لكن النظروجهات 

 فإن كذلك،  وخارجية إجتماعية هور القائد يعتمد على قوى ظالقائد بمعنى أن  لظهور رئيسي كعامل

 القدرات . من أدنى حد على يتوفر يجب أن القائد الذي سمات تتجاهل النظرية هذه

 ظريات الحديثة للقيادة  الن -5

 ركزت حيث أتباعه ، على القائد تأثير كيفية تبيان إلى سابقا عرضها تم التي النظريات تتوصل لم   

 وأعطت للقائد ، السلوكية الجوانب على الثانية وركزت الرخصية ، النظريات على الصفات أولى

 المهتمة الحديثة المداخل بعضبب برزت ذا السو لهوسلوك القائد .  الموقفية للمتغيرات أهمية أخرى 

 :1 1 هذه النظريات نجد  ومن جديدة نظر ووجهات رياتظأفكارا ون لتضيف بالقيادة

   نظرية القيادة التبادلية -أ

 حيث أكد أن القيادةEDWIN HOLLANDE  النظرية التبادلية في أعمال إدوين هوالندظهرت 

جابي وتحرد جهود اآلخرين من خالل المهام ونظام التحفيز التبادلية هي القيادة التي توجه بريل إي

فإن القائد  وبالتالي ،تفاق متبادل بين القائد و التابعين بناء عالقة إى أساس و ترتكز عل والهييل ،

الموكلة إليهم ويضع الهييل المالئم  أدوار المرؤوسين ومتطلبات المهامضمن هذا السياق يهتم بتوضي  

 .عمالهم ءهم ألدات على أيافأم، و حينها يتلقى المرؤوسين  لمطلوبونظام التحفيز ا

                                                           
 . 12، ص  مرجع سابقهبال ، عبد المالك  -1
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 ومن هذا المنطلق فإن القيادة التبادلية تعزز العمل مع المرؤوسين و تتمتع بالقدرة على إرضاء     

 و هي ،كمدخل لتحسين اإلنتاجية بمعنى أنها مثابرة ومتسامحة ومتفهمة وعادلة ووسطية  لمرؤوسينا

   متثال السلوكيين للحصول على اإلثير في التابعأت و العقوبات للتأعلى القوة و المياف قيادة تعتمد 
و لكن هناك من ينتقد هذه النظرية بإعتبارها أهملت الجانب النفسي و المراعر في حياة األفراد  .1

عمل على ت اليومية و في تفاعالتهم مع األخرين ، و لم تأخذ بعين اإلعتبار البنية اإلجتماعية التي

 را قويا في ترييل تفاعالتهم مع األخرين .لعالم و خبراتهم داخله و تلعب دو تصور األفراد ل

  نظرية القيادة التفاعلية  -ب

  تقوم النظرية التفاعلية في أساسها على فكرة أن القيادة هي عملية تفاعل إجتماعي بين ثالثة   

 ، ويرى  الموقفية و البيئية والعوامل الجماعة بيعةوط القائد شخصية في المتمثلة رئيسية متغيرات

 1أعضاء هور أدوارظفاعل بأن القيادة اإلدارية تنرا عن عملية الت   CECIL GIBBجيب  سيسيل

 الجماعة ودور القائد الذي يتمثل في إشباع أكبر قدر من حاجات الجماعة المتنوعة ، والقائد الناج 

 في وإحداث التكامل الجماعة مع الت فاعل على قادرا ييون  الذي قائدال هو التفاعلية النظرية مفهوم في 

سة والبيئة ظروف إلى باإلضافة وحاجاتهم ، معتقداتهم قيمهم وبإعتباره  اأخذ أعضائها سلوك  المؤس 

 وهمفيل  سانفورد بينهم من التفاعلية للنظرية تحليلهم في الباحثين من مجموعة إتجه وقد  .الخارجية

SANFORD & HEMPHILL  في الن جاح من القائد تمي ن التي والخصائص األبعاد تحديد إلى 

 2وأهم هذه األبعاد والخصائص نجد ما يلي : ، الجماعة  مع تفاعله عملية

                                                           

 . 90، ص  مرجع سابق،  قاسم شاهين بريسم العمري  -1 
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المجموعة العاملة من حيث عددها و إستقرارها و مرونتها وتجانس أفرادها في المستوى التعليمي  -

 عمر .والقيم والخلفية اإلجتماعية وال

 ومدى والتوتر اإلضطراب مظاهر عن إبتعاده ومدى المجموعة فيه تعمل الذي اإلجتماعي المناخ -

 .واإلنتماء  بالوالء للرعور الفرصة وإتاحة ، المنتج للعمل ترجيعه

 اآلخرين  وإحترام والتعاون  العالية والمهارات القدرات توافر حيث من الجماعة أفراد بين األلفة درجة -  

 1تحقيق على القائد معاونة نحو توجيهها ومحاولة الجماعة أفراد نظر وجهات في اإلختالف مدى -

 .1والتنظيم  والقائد والجماعات األفراد أهداف تحقيق في وإستثمارها أعضائها مع أكبر تفاعلال  

 نظرية القيادة التحويلية  -ج

 ماجريجورفي كتابه القيادة ، ويعرف داونتون  DOWNTONظهور هذه النظرية بدأ مع العالم       

الت فاعل الذي  أنها : على التحويلية القيادة  JAMES MACGREGOR BURNES جيمس بيرنز

 المصال  وتجاوز المستويات  أعلى إلى والنضج التحفيز إلى يؤدي والمرؤوسين و القادة بين ييون 

 العصر في الملحة العالمية باتالري أحد أن على بيرنز . ويؤكد العامة المصلحة إلى الرخصية

 تعتمد والتي التقليدية القيادة محل تحل  مؤثرة إبتكارية  إلى قيادة الرديدة الحاجة في تتمثل الحالي

 خالل من التحويلية القيادة نظرية ط ورت ومقاييس وقد نماذج لها وضع ، الذي المنفعة تبادل على

 و هي:  القيادي السلوك عوامل لقياس حويليةالت للقيادة عناصر حدد الذي BASباس  إسهامات

 ميونا باس أضاف ( 1990 ) عام وفي بالفرد ، واإلهتمام اإلبداعي الترجيع الكاريزما ، اإللهام ،

 يلي :  فيما األربعة العناصر لررح و سنتطرق   .المستوحاة الدافعية مإس عليه أطلق رابعا

                                                           

  .12، 19، ص ص  رجع سابقمشاهيناز دريوش ،  -1
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 إتباع في يريبون  المرؤوسين يجعل الذي القائد على هجوهر  في الكاريزما عامل ركزوي الكاريزما : -

 المعنوية والسلوكيات األخالقية بالمعايير تمسيه خالل من ذلك له ويتسنى التي يطرحها ، الرؤى 

 . والثقة  واإلحترام لإلعجاب أهال فيصب  ويتصف بالمثالية  العالية

 يلتزموا لكي المرؤوسين وإلهام تحفيز على تعمل بطرق  الخاصية هذه وفق القائد : يتصرف اإللهام -

و  األهداف ضعفي المراركة في لهم الفرصة إتاحة خالل من وذلك المؤسسة ، في بالرؤية المرتركة

 يعزز السلوك من النوع وهذا ، المرؤوسين إنجازات من العالية التوقعات تحقيقها وتبيانيعمل على 

 . األداء  من ويحسن الفريق روح

 بزيادة وذلك واإلبداع التجديد نحو مرؤوسيه جهود القائد : يحرك اإلبداعي تشجيعبال اإلهتمام -

 . يواجهونها  التي المريالت لحل جديدة وأساليب طرق  تبني وترجيعهم على التحديات بحجم وعيهم

 وتطويره  الفرد بحاجات خاصا إهتماما يعطي الذي القائد العامل في هذا : ويتمثل بالفرد اإلهتمام -

 . قدراته لتنمية كوسيلة إليه المهام بعض أدائه ويفوض بمستوى  اإلرتقاءو 

 إلى اللجوء خالل من للعاملين عالية حافزية تقديم على التحويلية القيادة نظرية جوهر ويرتكز    

 ثقتهم من يزيد مما جديدة بطرق  المراكل في حل التفكير على وحث هم األخالقية ، والقيم الحسن ثل  الم  

ياق نفس ترامهم لقائدهم . وفيوإح  يتوقع مما أكثر بذل على المرؤوسين تحف ز الت حويلية القيادة الس 

    :يأتي  بما القيام خالل منهم من

 . والمثالية  المحددة األهداف بقيمة المرؤوسين وعي مستوى  رفع  - 

 . الرخصية  مصالحهم على المؤسسة مصلحة تغليب على المرؤوسين حث  - 

 .األعلى  المستوى  ذات بالحاجات لإلهتمام المرؤوسين تحفيز  - 
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 إن نظرية القيادة التحويلية إحدى النظريات الحديثة التي ركزت عليها الكثير من البحوث منذ     

 إنتقلت بحيث من القيادة واسع مدى لوصف إستخدامها يمين شمولية نظرية وهي الثمانينات ، أوائل

 تساعاإ المحاوالت األكثر إلى الفردي المستوى  على المرؤوسين في لتأثيرل الدقيقة المحاوالت من

 بريل القيادية وتؤكد العملية في المرؤوسين أهمية على ركزت أنها كما كلها ، المؤسسات في للتأثير

هذه الن ظرية تفتقر إلى الوضوح ألنها تغطي مدا واسعا يرتمل على رؤية  1 .والقيم األخالق على قوي 

لية  تدعو للت حفيز والت غيير وبناء الث قة مما يصعب الت حديد بوضوح حدود القيادة الت حويلية ، كما مستقب

  . 1رب عليه  مه و التد  يمين تعل   اأنها تنظر للقيادة على أنها  سمات شخصية وليست سلوك

الريم من  علىية لقيادة اإلدار ه ال يوجد تعريف دقيق لنأليه ، نستنتج خالل كل ما تطرقنا إمن     

ن هو أ األكثر إعتمادا من الباحثين، و لكن التعريف تجاهات كثيرة قامت بدراستها و تعريفها وجود إ

نحو  رشادهمو إتخاذ القرارات و إشراكهم في إثير القائد في الجماعة عملية تأالقيادة اإلدارية هي 

 .م تحقيق األهداف ، عن طريق سلطة تنبثق من ثقة الجماعة بقائده

 ،لى المفاهيم المتداخلة مع مفهوم القيادة اإلدارية مثل الزعامة و الرئاسة و اإلدارة كما تطرقنا إ     

 أن العالقة الموجودة بين القيادة و اإلدارة هي وتبطة بالقيادة ، ن هذه المفاهيم كلها مر إستنتجنا أ و

تالي رمل في طياتها واجبات القائد ، و بالعالقة الجزء بالكل ، حيث أن المهام التي يقوم بها المدير ت

فالقائد ال يمارس بالضرورة مهام المدير كاملة أما المدير فهو يمثل وضيفة يجب أن تتوفر فيها مهارات 

 عالقة ىيتعد ال بينهما اإلختالف وأن،  متشابهةالقيادة و الرئاسة  عناصر باإلضافة الى انقيادية ، 

 ستطاعواإ ما إذا قادة يصبحوا أنللرؤساء  فيمكن. عليها يشرفالتي  الجماعةبالقائد و الرئيس  منكل 

                                                           
 . 12 -11 ص ، ص مرجع سابق -1
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 وسلوكات قدراتبالضرورة  تفوق ال لزعيما كاتوسلوقدرات  نإفكذلك  و ،مرؤوسيهم ثقةكسب 

س طلحين ال يتعدى اإلعتبار الكاريزماتي للزعيم . و على هذا األساصالقائد الناج  ، لذا فالفرق بين الم

 . يادة هو مفهوم واسعنقول أن مفهوم الق

 النظريات لىإ تطرقنا وختيار القادة . ئص القيادة و مهاراتها و معايير إو تناولنا كذلك خصا    

، حيث قمنا بتعريف كل  اإلدارية القيادة نماطأ كما شرحنا ، اإلدارية القيادة ةبلور في ساهمت التي

 . نمط على حدى
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 للفساد اإلداري و النظري  : اإليطار المفاهيمي لمبحث الثانيا

في  األساسي العامل كانت وقد األزمنة ، كل مر على البررية عرفتها قديمة ظاهرة الفساد إن     

 وتزايدت قديما وحديثا ، واإلنتفاضات للثورات ومحر ك واألنظمة اإلمبراطوريات أيلب وسقوط إنهيار

 بالحدود تعترف ال ظاهرة األخيرة ، وهي اآلونة في ملحوظ بريل بها اإلهتمام وكذا الظاهرة هذه

 ةمتف ري يفه أخرى ، دون  دولة أو ما مجتمع يقتصر على ال وجودها حيث الميانية ، وال  الزمنية

 ألنه اإلطالق ، على الفساد أنواع أخطر هو اإلداري  والفساد الن امية ، والدول المتقد مة الد ول في

  .منها  المطلوبة بالمهام القيام  على يير قادرة ويجعلها بالرلل اإلدارة يصيب

ره ا نتطرق فيلذا سوف  ي باإلضافة لت اريخهذا المبحث إلى مفهوم الفساد اإلداري و خصائصه و تطو 

 . و أنواعه و أثاره و مداخل دراسته إلى ذكر مناهج

 مفهوم الفساد اإلداري و تطوره التاريخي و خصائصهالمطلب الول: 

 د اإلداري : مفهوم الفسا أو ال

 تعريف الفساد اإلداري  -1

الح ، وحسب معجم الوسيط  فإن الفساد يعني الت لف أو اإلضطراب و : لغة  -أ الفساد ضد  الص 

 و يعني كذلك إلحاق الضرر باألفراد و المجتمعات .  ،الخلل

ل  فسد يفسد ، فسد فسود ،  اوحسب قاموس لسان العرب إلبن منظور ، فإن الفساد هو نقيض الص 

 .1المفسدة خالف المصلحة ، و اإلستفساد خالف اإلستصالح 

                                                           

  . 0021ص ت. ب العرب ، ، المجلد الثاني ، بيروت ، دار لسان لسان العرب  ابن منظور، العرب ، ب.  - 1
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 عن الرئ وقال الرايب األصفهاني أن : الفساد من الثالثي ف س د وهو أصل يدل على خروج

 والبدن النفس في ذلك ويستعمل ، الحالص   يضاده و  كثيرا أو عنه الخروج كان قليال عتدالاإل

وتختلف  معانيه تتعدد حيث الفرنسية اللغة في كثيرا األمر يختلف الو  ستقامة .اإل عن الخارجة واألشياء

  :بمعنى يرد إذ ، ستعماالتهإ ختالفبإ دالالته

 . Moyens de corropre un juge حاكم أو قاض لرشوة وسيلة

   . Hangement vicieux dans les texte  تحريفا للنص  

 Deparavation de la ترويها للحقيقة  وأ ،  Denaturation du contrat و تحريفا لعقدأ 

verite  ، التخريب أو Injustice   ، بتزازاإلأو Volerie  ،ختالس اإل وأ Tyrannie  1.1 

  صطالحا إ -ب

بالوظيفة العامة عن واجباتها و أهدافها  الذي ينحرف،  و جماعيداري فردي أسلوك إ الفساد   

ة الخاصة على حساب المصلحة العامة بدون وجه عتبارات شخصية بتفضيل المصلحالمرسومة إل

و سنتطرق فيما يلي لتعريف الفساد  .  2  للمجتمع  خالقيةو المعايير األحق في ضل مخالفة القوانين 

 . حسب المفكرين الغربيين و العرب و كذا المنظمات و اإلتفاقيات

 تعريف الفساد حسب الباحثين الغربيين  

 و هو من أوائل الفقهاء الذين قدموا تعريفا للفساد ، و قد عرفه على H.Edehertzإديلهرتز عرفه  -

                                                           

م و أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علحاحة ، اآلليات القانونية لميافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،  عبد العالي  -1

،  9002/9009قانون عام ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسيرة ،  في الحقوق ،
   . 02،  09ص  ص

 . 01، ص 9001، اإلسيندرية :  دار الجامعة الجديدة ،  ماهية الفساد اإلداري عصام عبد الفتاح مطر،  -2
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رية تتسم ساليب سقانونية التي تم إرتكابها بأالاألفعال الغير  و صور منأنه : فعل يير قانوني أ

ى أموال أو ممتلكات أو لتحقيق مزايا شخصية جتماعي ، و ذلك للحصول علالقانوني و اإل بالخداع

  .1و تجاريةأ

بخصوص الفساد  R. WRAITHرونالد ورييث و I. SNIPTINS يدكار سبينكز إو يقول كل من  -

 ذا شعر مقترفه بالذنب . أنه : أي فعل يعد فاسدا إذا حيم عليه بأنه كذلك و إعلى 

يعرف الفساد على أنه : تعمد مخالفة مبدأ التحفظ بهدف   VITO TANZIفيتو تانزي بينما  -

 . 2 ذوي صلةمزايا بايا شخصية أو ز الوصول لألهداف بم

  1 ريف الفساد حسب الباحثين العربتع 

سلوك يير طبيعي ، يحدث عندما يحاول  ":  نهالفساد اإلداري بأ بو حمودالدكتور حسن أعرف  - 

و فوق القيم التي تعهد أ، شخص ما وضع مصالحه الخاصة أيا كان موقعه فوق المصلحة العامة 

وعيد و لفساد على الو قد ينطوي ا، م السياسة العامة ووسائل تنفيذهاستخداء إمن خالل سو  بخدمتها

 . 3 "، و قد يحدث في القطاعين العام و الخاص و عميلالتهديد و اإلبتزاز من قبل موظف عام أ

                                                           

1
،  02، الرارقة ، المجلد  مجلة الفكر الشرطي ،" نعياسات السلبيةإلواقع و دوافع اال–الفساد " محمود صادق سليمان ،  -  

 .021، ص  9001ويلية ج، 12العدد 
ادة أطروحة مقدمة لنيل شهحورية بن عودة ، الفساد وآليات ميافحته في إطار اإلتفاقيات الدولية و القانون الجزائري ، -2

ن دولي وعالقات دولية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة التخصص قانو  دكتوراه علوم في الحقوق ،
 .  92 – 91، ص   9002/ 9001الجياللي إليابس سيدي بلعباس  ، 

مرق ، جامعة د مجلة العلوم اإلقتصادية و القانونية،  " و منعيساته اإلقتصادية و اإلجتماعية الفساد "حسن أبو حمود ،  -3
 . 222، ص  9009،  00، العدد  01، المجلد 
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فاسدا  يعد الموظف "على أنه : اإلداري فعرف الفساد  بوسنالستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أبينما  -

نه عو ممنوع الية مقابل أداء عمل و هو ملزم بأداءه رسميا بالمجان أو هدية ذات قيمة مل ماال أإذا قب

 صب االدري ستغالل المنيرتم منها رائحة إ ذا مارس سلطته التقديرية بطريقة يير مرروعةرسميا ، أو إ

نحراف متعمد إهو ن الفساد اإلداري ما أ. ك1 "و ترجي  المصلحة الرخصية على المصلحة العامة  ،

و  متعمد بسبب اإلهمال داري يير، و لكن هناك إنحراف إفي تنفيذ العمل الموكل للموظف اإلداري 

و لكن إن لم يعالج فورا فسيتحول إلى فساد من طرف الموظف ، و هو ال يعد فسادا إداريا  الالمباالة

 . داري إ

ة هو : نقل ما هو ملكية عامة و أصل أما الدكتور أحمد النجار فيرى بأن الفساد اإلداري ببساط -

عام ملكية خاصة بدون وجه حق ، او بريل يير مرروع من خالل العبث بيالية الدولة و مؤسساتها 

 .1  "  2و منرأتها و القطاع الخاص  

  تفاقيات و المنظمات فساد حسب اإل تعريف ال

ف عد موظو  ": بأنه  د اإلداري الفساعرف  :اري حسب إتفاقية المم المتحدة تعريف الفساد اإلد -

 و يير مباشر ، سواء لصال عمومي بميزة يير مستحقة أو عرضها عليه أو طلبها بريل مباشر أ

ه عند ع عنو يمتنوظف نفسه أو لصال  شخص أو كيان أخر ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أالم

 و يير مباشر مزية يير ا أداء واجباته الرسمية أو إلتماس موظف عمومي أو قبوله بريل مباشر

 

                                                           

 
1

المنية و  عربية للدراساتالمجلة ال،  " ستخدام أساليب الترييب الترهيب لميافحة الفساد اإلداري إ" حمد إبراهيم أبوسن ، أ -

 .  22، 29ص ص  ، 0226، ماي  90مية نايف العربية للعلوم األمنية العدد يكادأ، الرياض : ب التدري
  . 62، ص  9000، عمان : دار الراية للنرر و التوزيع ،  0، ط  ح اإلداري إلصالا، ا ضر حمدي مهاش -2
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 . 1 " مستحقة

ولية* :  - فافية الد   مالنه إساءة استعأعرفت الفساد بتعريف الفساد اإلداري حسب منظ مة الش 

 . 2ؤتمن عليها الرخص لتحقيق مصال  شخصية السلطة التي أ

 طلب وأ موظف بقبول يقوم عندما يحدث الفساد ولي :الد   البنك حسب داري تعريف الفساد اإل -

 1شركاتوسطاء  أو وكالء يقوم عندما يتم كما ، عامة مناقصة طرح إجراء أو عقد لتسهيل رشوة

 إطار أرباح خارج وتحقيق منافسين على غلبللت   إجراءات أو سياسات من ستفادةإلل رشاوى  بتقديم

 ى الرشوة وذلكل الوظيفة العامة دون اللجوء إلغاليحدث عن طريق إست أن للفساد يمين كما ، القوانين

ولة مباشرة . بتعيين األقارب أو سرقة أموال  الد 

ولي: - مدة عتقة األيدي الط ويلة والخفية المهو عال  تعريف الفساد اإلداري حسب صندوق الن قد الد 

 واحد 2التي تهدف إلى كسب الفوائد واألرباح بصورة يير مرروعة  قانونا من هذا السلوك لرخص

 .3 باآلخرين قةالعال ذات لمجموعة أو

 هو إساءة إستعمال القوة العمومية تعريف الفساد اإلداري حسب برنامج المم المت حدة اإلنمائي : -

 أو المنصب أو السلطة  للمنفعة  الخاصة  سواء عن طريق الرشوة  أو اإلبتزاز أو إستغالل النفوذ

 

                                                           

 . 02، ص 9002إتفاقية األمم المتحدة لميافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ، نيويورك ، -1 

 .021ص ،  مرجع سابق، محمود صادق سليمان  -2 
ة العلوم سم علوم التسيير ، كليفة السنة الثانية علوم التسيير ، ، محاضرات لطلب القيات العملالفساد و أخآمال ينون ،  -3

  . 2، ص  9006/9002اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل ، 
فرعا في دول العالم ، هدفها  20ن ، لها مايزيد ع 0222: منظمة يير حيومية ، أسست سنة  هي منظمة الشفافية الدولية*

 محاربة الفساد و الحد منه .
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 .0و عن طريق اإلختالس أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات  للتعجيل بالخدمة  أ

: الفساد هو  01فحسب المادة  تعريف الفساد اإلداري حسب اإلتفاقية العربية لمكافحة الفساد : -

بريل مباشر أو يير  ة  أو عرضها عليه  أو منحها إياهوعد موظف عمومي بميزة يير مستحق

عل ذلك الموظف  بفلكي يقوم  ، لصال  موظف نفسه أو لصال  شخص أو كيان أخر  سواء ،مباشر

 1. 2عند أداء واجباته  الرسمية   القيام  بهما  أو يمتنع  

  ري إتجاهات تعريف الفساد اإلدا -2

 يمين وتخصصه العلمي ، المالحظ أن تعاريف الفساد اإلداري تختلف حسب إتجاه كل مفكر و     

 :   التركيز على أبرز اإلتجاهات و هي أربعة

بط الفساد اإلداري بالرشوة ، فالموظف يؤدي خدماته  لمن يدفع  و يعيقها  لمن :  ير  اإلتجاه الول -

  . ال يدفع

وق أو المرروع اإلقتصادي على الوظيفة العامة ، فلكل   اإلتجاه الثاني : - هو إدخال منطق الس 

 حالة  فساد سعرا خاصا يدفعه الراشي للموظف المرتري  .

  النفوذ نم  معينة  أنماط تكوين سبيل في  الرسمية القواعد إدراك هو ري اإلدا الفساد : الثالث تجاهاإل  - 

  هذا حسب و   JEMS SKOT سكوت جمس رواده أهم من و ، الخاصة المصلحة لتحقيق  التأثير و

   مرادف  الفساد اهن و  أهدافهم  لتحقيق  القانونية  سلطتهم و  نفوذهم يستعملون  الموظفين فإن اإلتجاه

                                                           

،  جلة الباحثمدول العربية "،  فساد و تميين الحيم الراشد في البوزيد ساي  ، "سبل تعزيز المسائلة و الرفافية لميافحة ال-1
  . 16ص ب ت ، ،  00العدد 

فحة الفساد في الجزائر خطوة نحو إرساء الحيم الراشد ، صونية بودحوش ، راضية بودحوش ، اإليطار المؤسساتي لميا -2
رة بجاية ، مي ، قسم قانون علم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 . 06، ص  9006/9002
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 للتعسف.

  تحقيقل األخالقية المعايير و القواعد عن الموظف خروجب ذلك و األخالق على يركز و : الرابع تجاهاإل  -

 . 1 الجماعة أو  الخاصة المصلحة

  إشكالية تعريف الفساد اإلداري  -3

 الباحثين لدى حقيقية إشيالية وجود يعني مما رأينا  سابقا ، كما للفساد دموح   تعريف ليس هناك    

 اإلداري  الفساد على ينطبق نفسه األمر و بطريقة مماثلة ، عنه عبيرالت   و المصطل  هذا تحديد في

 و ، له موحد و دقيق تعريف إلى في الوصول دراستهب المهتمين الباحثين من كثير عجز الذي و

 1األسباب منها :  من جملة إلى األمر هذا إرجاع يمين

صون و بين ما يراه عامة إختالف مفهوم الفساد اإلداري و مض - مونه بين ما يراه الباحثون المتخص 

 الناس، فال يستقيم أن تتماشى التعريفات دائما مع معتقدات المجتمع .

د األشيال والمظاهر التي يت خذها الفساد اإلداري في المجتمعات المختلفة ، و ظهور صور  - تعد 

حد د جي ، األمر الذي جعل بعض الت عريفات التي تجديدة و مستحدثة بإستمرار تبعا للت طور الت كنولو 

 في وقت معي ن عديمة الفائدة مع مرور الزمن .

 ، من علم المنطق أو على األقل اإلستفادة منها اإلقتباسبعض الباحثين يفضل اإللتزام برروط  -

 اإلقتباس الحرفي . عنبعيدا الخاص  مبإستخدام تعبيره عبيرالت   البعض يرى  حين في

ل إلى      ابقة حقيقة تعوق مسألة التوص   ويجب اإلشارة في األخير إلى أن األسباب و المريالت الس 

 و لكن ال تمنع اإلتفاق على الحد األدنى من المرتكزات التي يجب أن ، تعريف موحد للفساد اإلداري 

                                                           

  .90،  02ص ص ،  مرجع سابقعصام عبد الفتاح مطر ،  -1 
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 : التالية  العناصر نظرنا في وجهة المتمثلة  وفق و للظاهرة ، تعريف أي عليها يبنى

 على عتمادإن اإل  دارة .ن من مصطلحين و هما : الفساد و اإلمتكو  اإلداري مصطل  الفساد  -

 لهذا القانونية التعريفات ختلفتإ إذ مهما ، ضروري  اإلداري  الفساد تعريفات لتصنيف أساس المعايير

 على الحيم أساسها على يتم المعايير التي أحد إطار في داخلة تكون  وأن بد ال فإنه ، المصطل 

 : يلي كما وهي عليها يعتمد معايير أربعة وضعت اإلطار هذا وفي . فساد بأنه ما تصرف

 السائدة القيم على الخروج أشيال من شيال اإلداري  الفساد يعتبر المعيار لهذا وفقا : ميالقي   المعيار -

 نحرافهذا اإل ييون  ام وعادة ، بها وااللتزام التحلي يجب الوظيفي مما اإلطار ضمن المجتمع في

 تعتمد التي للتعريفات توجيهها يمكن التي االنتقادات أهم إن .شابهها ما أو شخصية مصلحة لتحقيق

  نسبيته و عدم ثباته و صعوبة التحقق منه . و ذاته  القيم بمفهوم تتعلق القيمي المعيار

، كما أن  واض  يري نسبي معيار على بناءا اإلداري للفساد دقيق تعريف ضبط الصعب فمن   

 االلتزام نع صادرا يكون قدنحرافا عن القيم السائدة  في المجتمع بل الفساد اإلداري ليس بالضرورة إ

 لدلي خير الجزائري المجتمع في المنتشرة والقيم،   الصحي  السلوك أنماط عن المختلفة القيم بهذه

 1هاتين ومصدر الجزائرية اإلدارة لكاه على كبيرا ثقال لتشك والمحاباة المحسوبية فمثال ذلك على

 مطالبا نفسه يجدكبير  إداري منصب في يعين الذي فالشخص،  والقبيلة لألسرةالوالء  هو ألخيرتينا

 هو هذا ومردوفقا لمصالحهم و لو خارج القانون ،  وقبيلته وعشيرته أسرته حاجيات بتلبيةمجتمعيا 

 .الجزائري المجتمع في ئدالسا القيمي   النظام عن الناتج المعنوي االلتزام

لطات المعيار المصلحي : -  ويتمحور حول معنى واحد وهو: إساءة إستخدام المنصب العام أو الس 

                                                           

 . 19 – 10، ص ص  مرجع سابق،  حاحة عبد العالي -1 
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 أسس وجود لعدم المعيار هذا على القائمة التعريفات انتقدت وقد . خاصة منافع لتحقيق الموارد أو

 ومعيار دقيق تعريف وجود عدم إلى باإلضافة،  "  الوظيفة ستخدامإ " سوء معنى تحدد ومعايير

 تصرفات هناك أن ، كما وخاص عام هو ما بين لالفاصد  الح كذاو العامة المصلحة لمفهوم لفاص

أو تحقق مصلحة  واحد آن في خاصة و عامة مكاسب تحقق أن يمكن جماعية أو فردية كاتوسلو

 ضرار بالمصلحة العامة .خاصة دون اإل

 يجب التي والتعليمات واألنظمة خرق القوانين في اإلداري  الفساد يحصر حيث : القانوني المعيار

  .منفعة شخصية وراء بالسعي ذلك يقترن  ما وعادة ، وظيفيا مراعاتها

 للفساد عمر زيدان محمد و الدباغ حامد ضياء تعريف المعيار هذا على ترتكز التي التعريفات ومن

 داخل عليمات النافذةوالت   القوانين ضد مخالفات رتكابإ عليه يترتب منحرف سلوك ":  بأنه اإلداري 

 في جتماعية تتسبباإل والمياسب المالية كاألطماع خاصة أهداف لتحقيق ،الحيومي اإلداري  الجهاز

 .  "وفاعلية بيفاءة للجمهور خدمات بتقديم أهدافه اإلداري  الجهاز تحقيق عدم

 بمضامينه ومعانيه ، القائم اإلداري  للفساد موحد تعريف حول والفقهاء الباحثين ختالفإ على بناء و

فحواه : الفساد اإلداري الدراسة و  لهذه كأساس اليالت   عريفالت   نعتمد أن المناسب من أنه رأينا فإننا

 شخصية على حسابهداف ستغالل الموظفين اإلداريين لمناصبهم من أجل تحقيق يايات و أ إهو 

عد و الظوابط الخاصة باإلدارة من أجل تحقيق المصال  عن القوا و هو الخروج المصلحة العامة أ

  . الرخصية

 1.1 سادالف لة =ءالمسا –ف حرية التصر  حتكار القرارات + إ:  المعادلة التالية وفق د ييون و الفسا

                                                           

   . 11 – 12ص  ص ، مرجع سابق -1
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 داري خصائص الفساد اإل  -ثانيا 

 يتميز الفساد بالعديد من الخصائص منها :  

رية : -1 رية من أهم الس  خصائص الفساد اإلداري  لكونه  مخالف  للقانون  و المجتمع ، و  تعد الس 

  .صل  المجتمع  إلى  مرحلة  الخطرإذا أصب   أمرا  شائعا  قد  يالفساد سريا و لكن   ييون دائماوال

: إن الفساد اإلداري في الغالب يتضمن أكثر من فرد واحد  ، و  يتضمن أكثر من شخص واحد -2

 ا تبادلية  للمنافع  و اإللتزامات .تكون العالقة بينهم

: يتسلل إلى الجهاز اإلداري تدريجيا إذا وجد البيئة المناسبة ، حيث يزداد نفوذ  سرعة اإلنتشار -3

 و سلطة المفسدين مما يجعلهم  قادرين على الضغط على الجهاز اإلداري ، و هذا ال يحدث في إدارة  

  . التكنولوجي التقدم ظل في أخرى  لدول ينتقل و يةالجغراف الحدود يجتاز بل معينة  واحدة 

  سوء و مالتالمعا في أخرالت   مثل إلداري ا فخل  بالت   مرتبطا ييون  ما يالبا : فخل  الت   بظاهرة مرتبط -4

 الحافز دانفق إلى يؤدي مما ، ي اإلدار  للفساد ريقالط   تمهد التي العراقيل من ييرها و ، الوقت ستغاللإ

 اإلدارة في العليا المناصب أصحاب كانوا إن  خاصة المنحرفين على رست  بالت   زيتمي   كماو  الجاد للعمل

 يمين و لمناصبهم ستغاللهمإ و  إنحرافاتهم عن الكرف عدم إلى يؤدي مما ، مناصبهم على منهم خوفا

  . 1 للمجتمع اليومية الحياة إلى حتى ينتقل نأ

 دات التكنولوجية .جلمستساليب متعددة و تتطور بسرعة مع ايمارس بأ -5

 .   2يمارس من خالل التحايل و القفز من فوق القوانين و األنظمة  -6

                                                           
 ،ار األيام للنرر و التوزيع د، عمان :  إستراتيجية محاربة الفسادعالء فرحان طالب ، علي حسين حميدي العمامري ،  -1

 . 12ص،  9001
المجلد  ، جلة البحوث اإلقتصادية و الماليةمسارة بوسعيود ، عقون شراف ، "واقع الفساد في الجزائر و أليات ميافحته" ، -2

 . 202، ص  9001الخامس ، العدد األول ، 
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 داري اريخي للفساد اإلطور الت  الت   -ثالثا 

 إال ، الظاهرة هذه نروء نقطة بدء تحديد الصعب كان من نوإ ةاريخيالت   جذورها لها ظاهرة الفساد   

 معات اإلنسانية وعلى مرَّ العصور، ويعتقد البعض أن ظهورأنه يمين الجزم بوجودها في سائر المجت

 . هذه الظاهرة قد إرتبط بوجود اإلنسان على األرض حيث بدأت منذ عراك إبني آدم قابيل وهابيل

  :كما يلي و هيو  خاصة اإلداري  عامة و لذلك سوف نتطرق إلى تحديد الفترات التي وجد فيها الفساد

    ي العصور القديمةنشاة الفساد االداري ف -1

وردت في كتب البحث و التاريخ اإلنساني أن األقوام  داري في حضارة بالد الرافدين :الفساد اإل -أ

. 1أولى الحضارات في العالم التي عرفت الفساد اإلداري  ، هياألولى التي إستوطنت أرض العراق 

لكتابة  ألواح سوريا في راكا موقع في الهولندية اآلثار بهيئة المتعلقة راساتالد   إحدى أشارت حيث

 ، الرشاوى  وقبول اإلداري  للفساد الحيوميين ممارسة المسؤولينب خاص إداري  موقع نتبي  ،  مسمارية

  . األشوري  الملكي البالط في العاملين منهم

 من العديد القديمة البرديات في لج  ما في مصر س  أ: الفساد اإلداري في الحضارة الفرعونية   -ب

 لسرقة المقابر ولصوص  الفرعونية حارس المقابر بين قائما كان الذي التواطؤ ومنها ، الفساد حوادث

 خداع اآللهة البعض محاولة حد إلى إنترر قد الفساد أن نجد بل وذهبية ، وحلي قطع من بها ما

 1داءاإلعتو رابي سادس ملوك بابل قد أشار في المادة السادسة من شريعته و يالحظ أن حم   ،ذاتها

 أن فعليه الدولة أو المعبد إلى يعود لكام   بارز سيد سرق  إذا"على :  تنص والتي  على المال العام

                                                           

20h  ، https// www. 17/09/2019-55 ي،الجذور التاريخية للفساد اإلداري و المال جمال الدين حمودي ، -1 
.ssrcaw .org 
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 إهتمامه على يدل مما ، بنفسه ليقاضيه أمامه المختلس إحضار على ترددحيث " ،  يواجه اإلعدام 

 1. الفساد آفة بميافحة الكبير

 السياسي الفكرقد شخص ف ،القدماء ينيينالص   عند ماأ : يينيةداري في الحضارة الص  الفساد اإل -ج

 إلى حدثت التي الحروب أسباب ي رجع الكبر لتعليما كتابه ففي ، الفساد ظاهرة كونفوشيوس لدى

 كتابه في أما . 1 سهمأنف تقويم األشخاص وٕايفال األسر فساد إلى، و الذي يعود بدوره  الحيم فساد

 توزع التي الحةالص   و الوزارة الحينالص   باألشخاص إال يصل  ال الحيم أن يرى  فهو  الوسط عقيدة

 . الفساد ألخطار يرير فإنه أما تركيز الثروة ، نطاق أوسع على اسالن   بين رواتالث  

 أفالطون  أن نجد ، الغربية اراتإلى الحض وبإنتقالنا:  يةاليونانالحضارة داري في الفساد اإل -د

 العدالة لمسألة مناقرته أثناء ظاهرةال ذكر والذي الجمهورية كتابه اللخ من الفساد ظاهرة إلى تطرق 

 يوالت   المصلحة أو المنفعة مسألة يستبعد العدالة إلى جوءالل   أن إلى أشار وقد،  والجماعية الفردية

 يرورةللص   معالجته خالل ومن أنه كما . وٕاستفحاله الفساد ظهور في األساس حجر بمثابة هي

 التيموقراطية إلى األمثل الفرد حيومة ستقراطية وهياأل من تنتقل الحيومة أن يرى  للحيومات ياسيةالس  

و  ستبداديةباإل تنتهي لكي،  الرعب حيومةال وهي ثم الديموقراطية أ العسيرية األقلية حيومةوهي 

هو ف فيرى أنه يحارب الفساد في جميع صوره ، القوانينأما على صعيد كتابه  . الفرد حيومةهي 

يني ويحث على الوحدة األخالقية ، و يحاول الحد  من الفساد اإلقتصادي واإلداري  يحارب الفساد الد 

                                                           

طلبات مذكرة مقدمة إلستكمال متدراسة حالة الجزائر ،  سهام صاحبي ، اآلثار اإلقتصادية للفساد المالي على الدول العربية - 1
، تخصص مالية وبنوك ، قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم اإلقتصادية 

 .2، ص  9006/9002والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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 موظفين هيئة إنراء مع ضرورةأموالهم  ضمن حد معي ن ،  بزيادة للمالكيدعو إلى السماح بحيث 

 . المواطن تصرفاتمراقبة  تهامهم  

،  م 15 القرن  إلى م5 القرن  من الفترة هذه إمتدت : الوسطى العصور في داري الفساد اإلنشأة  -2

إنتررت ظاهرة إستخدام اإلله لرراء أصوات البرلمانيين و التأثير عليهم و كسب والءهم ، و قد حيث 

إستمر الحال حتى مراحل متأخرة من القرن التاسع عرر ، و أصب  مظهرا لرراء المناصب السيما 

 الكتاب نصوص أن المسيحية العهود فيك األراضي . كما نجد في الجيش أو البرلمان من قبل م ال  

 مجتمع تكوين إلى يؤدي الذي القويم بالخلق المسيحيةهتمت حيث إ  ، الفساد ظاهرة عالجت قد سالمقد  

في  أن نالحظ وكذلك ، المفاسد من الكثير امعنه ينجم والل تين السيئة والعررة الضاللة من خال

 . 1 كثيرة أوجاعب مصدلر كل شر يصيب الناسهو  المال حبأن  نصلا في يورد المقدس الكتاب

 من جاء معالجتها وكيفية اهرةللظ   الحقيقي الترخيص : نشأة الفساد اإلداري في عصر اإلسالم -3  

 شاراتإ و تتنبيها الكريم القرآن في نجد حيث ، رةالمطه   بويةالن   نةوالسُّ  الحنيف اإلسالمي ينالد   خالل

 صفحاته بين موضعا وأربعين تسعة في مرة خمسين ذكرتحيث وأشيالها  أبعادها بيل فسادال لظاهرة

   1تعلنو ل مرتين األرض في نتفسد  ل  الكتاب في سرائيلإ بني إلى وقضينا {:  تعالى لقوله ، الرريفة

 القول عليها حق  ف فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أن أردنا وٕاذا} :  تعالى وقوله ،{   كبيرا علوا

 الفساد إجتناب ضرورة إلى هنب   قد وجل   عز   الله أن نالحظ الكريمة اآليات برناتد   فلو .2 }تدميرا مرناهافد  

 2 . والعباد البالد على وخيمة آثار من له لما

                                                           

  .06 -02، ص ص  لمرجع السابقنفس ا -1
 . 919،912، ص ص  06و  2 سورة اإلسراء ، األيتان -2
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 العصريين األموي  في إنتررت اآلفة أن نجدف اإلسالم ، صدر عصر في ما الفساد االداري أ -

العصر األموي إتسعت ظاهرة الفساد عندما أصب  المال ينفق على شراء الذمم و  فيف . اسيوالعب  

 اسيالعب   العصر أما سب و ضمان والئها للحيم األموي .تليين الجماعات و الفرق المعارضة لك

 إلىمثل الخطباء الذين يتقربون  للمناصب الطالبينعند  الخصوص وجه على الفساد ظاهرة تجلت

 ، و هذا أدى إلى حدوث موجة من اإلضطرابات اإلدارية و اإلقتصادية ،  للوساطة والةلاو األمراء 

: في إنجلترا مثال إبان حيم ملوك آل ستيوارت عام  نشاة الفساد اإلداري في العصر الحديث -4

دة للفساد للتأثير على أعضاء البرلمان من أجل تحقيق مآرب خاصة  0660 ظهر إستخدام آليات متعد 

 بعا حتىمت   بقي األسلوب هذا أن البعض ويذكر ، لجانبه البرلمان أعضاء أصوات ضم خالل ن، م

 وٕايرلندا إنجلترا في واض  وبريل منتررا كان الفساد أن ذكره م . والجدير 19 القرن  من متأخرة مرحلة

 موقةمر  مناصب تولي هو الهدف وكان  الفترة تلك في متداولة شراء المناصب عادة كانت حيث ،

  واإليرلندي . اإلنجليزي  المجتمعين يضب أثار المجتمعات مما تلك في

 فالنمو الفساد ، إزدياد في ملحوظبريل  ساهمت عوامل عدة  نالحظ األمرييي النموذج إلى وباإلنتقال -

 عهد ففي  .في ذلك أثر النجاح وعلى الفردية على ركز والذي المتحرك والمجتمع السريعاالقتصادي 

الجمارك و  فضائ  مثل ، للفساد مخزية مظاهر من تعاني الحيومة كانت جارنت األمرييي يسالرئ

 تستخدم والمهندسين ناعيينالص   من فئة وظهور راضياأل على حيل اإلستالءو  المالية العائدات

 . مصالحها لتحقيق الفساد آليات

 ة أثناءفهناك فضائ  المساهمات الماليإن تاريخ الواليات المتحدة األمرييية حافل بقضايا الفساد ،  -
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 ثم ، 1925 عام المساهمات لتلك األقصى الحد دتحد   الحيومة جعلت والتي اإلنتخابية الحمالت

 للحمالت المالية العوائد عن الكرف الفدراليين المرشحين من يطلب والذي 1972 في إصدار قانون 

 .اإلنتخابية

 الرئيس  نيكسون  للرئيس ياسيالس   سالتجس   فضيحة مع منتزا القانون  هذا أن بالذكر الجدير    

 بإخفاء وقيامه ياسيينالس   معارضيه ضد وذلك 1969 عام منصبه تولى ، ألمرييا والثالثين السابع

 عنها يعلن أن عليه وكان وجمعيات ومؤسسات شركات مصدرها شرعية ويير ضخمة مالية مساهمات

 .  منصبه عن والتخلي اإلستقالة على أجبرته ووترغيت فضيحة بإسم عرفت التي الفضيحة وهذه ،

 عرفه حيث اريخالت   قدم قديم عامة و الفساد اإلداري خاصة الفساد أثر أن نستنتج تقدم مما      

 ساهمت ، منه جديدا ا و نوعاجديد شيال يوم كل في ييترفيزال  وال الخليقة بداية منذ اإلنسان

 1.صوره عددوت إنتراره في  الحياة تعقيدات

 نواعه أ داري والثاني : مناهج دراسة الفساد اإل المطلب

بما أن الفساد اإلداري لديه إتجاهات و معايير قامت بتعريفه ، فالبد أن ييون له مناهج       

باإلضافة إلى أننا سنتطرق إلى ذكر أنواعه الكثيرة و التي ،  بريل أكاديمي بدراستهتساعد 

 . نترارو الحجم و اإل طصنفت حسب طبيعة النرا

 : أبرزها: داري أوال : مناهج دراسة الفساد اإل

 و فراداأل لدى ميقي   قصور وإعتبره  ظامبالن    اإلداري  الفساد  المنهج هذا ربط  : ميالقي    المنهج  1

 على دلفساا عرف قد و ، العامة المصلحة تخدم التي  الذاتية لتزاماتهمإ  تقديم على قادرين يير يجعلهم

                                                           

 1 -6 ص ، ص مرجع سابقسهام صاحبي ،  -1 
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 لمصلحةا إهمال و الحيومية األجهزة إضعاف بالتالي و  القيمية  السلطة فقدان : أنهب المنهج هذا حسب

 ميقي  ال ظامالن   مستوى  يحدد لم  المنهج هذا لكن و . الجماعية أو  الفردية المصلحة حساب على العامة

 مالقي   وممفه إثبات صعوبة  هناك نإ كما ، محلي أم  به معترف و عالمي هو هل عنه اإلنحراف يتم الذي

 . منه حققالت   صعوبة و نسبته و

 وجهت التي تاإلنتقادا بعد اإلداري  الفساد مفهوم في عديلالت   جاء قد و : الوظيفيين لينالمعد   منهج  - 2

لوك :  أنه على عر فوه قد و القي مي للمنهج  تعتباراإل محاباةال و الر سمية الواجبات عن المنحرف الس 

   خصيةش راتإلعتبا القوانين ضد المخالفات إرتكاب و  اإلجتماعية المياسب و المالية كاألطماع خاصة

 ، لقيميا المنهج من أكثر  منها التحقق يمين  و  للقياس  قابلة  ما  نوعا اأسس  المنهج هذا  وضع قد و

لوكيات ممارسة خالل من ذلك ويظهر   . المتبعة  إجراءاته و لعملا  قواعد  عن تماما  المنحرفة الس 

  السبب يه القيمية الجوانب تكون  و ذاتية عوامل نتيجة يحدث أن يمين اإلداري  الفساد تفري  لكن و

  .  فقط الحوافز  ليست و أيضا

لين منهج -3 بعيني في  المنهج هذا ظهر : الال معد    اإلداري  سادالف عر ف قد و ، الماضي القرن  من اتالس 

  ظاميان  طابعا  فيأخذ ،  ذلك  من أكثر على يعتمد بل  الفردية الممارسات على يقتصر ال : أنه على

 : نهأ أيضا وهفعر   قد و . المجتمع تقدم  حركة  مع  الذاتي التفاني و ستمراراإل و النفس لتكريس يسعى

 جتماعياإل هييلال في بل  اإلداري  الهييل في  فقط ليس  المتأصلة لوكيةالس    أنماط و تجاهاتاإل  حصيلة

 1.  واءس  حد  على المواطنين و المدنيين الموظفين عقول و القلوب في و  الحضاري  النمط في و كيل

 

                                                           

 . 99 – 90ص ص ،  مرجع سابقعصام عبد الفتاح مطر ،  -1
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  اإلداري  الفساد أنواع - ثانيا

  : يلي فيما نلخصها و معايير عدة حسب  للفساد شيالأ و  نواعأ هناك أن إلى  االشارة تجدر    

  نجد و : الحجم معيار سبح اإلداري  الفساد نواعأ -1

  عنداريين فين اإلالموظ   صغار لدى المنتررة غيرةالص   شاوي الر   في يتمثل حيث:  غيرالص   الفساد -  

 . مهمة إنجاز مقابل اآلخرين من  عمولة أو  رشوة تلقي   طريق

 على سواء سياسيوال اإلجتماعي الهرم قمة على المنف ذين و المسؤولين كبار ويمس    : الكبير الفساد  -

 ألموالا تخصيص خالل من وذلك ، القضائي أو األمني أو الترريعي أو الحيومي التنفيذي المستوى 

 .1 الصفقات رشاوي  في والدخول العامة األموال وِاختالس الخاص لإلستخدام العامة

  فيه نجد و : الفساد نطاق معيار حسب اإلداري   الفساد أنواع - 2

 . اإلدارية مؤسساته في الواحد البلد داخل ينترر الذي وهو :محلي  فساد -

 .ولة ضمن ما يطلق عليه بالعولمة له مدى واسع عالمي يعبر حدود الد   فساد دولي : -

     التنظيم معيار حسب الفساد نواعأ -3

  أكثر، أو يشخص سلوك عن تعب ر التي و العرضية و الصغيرة الفساد أشيال كل هو : الفردي الفساد -

 1مثل قبولم يير تصرف هو و ، معها التعامل و إكترافها يسهل عروائية بطريقة الفساد يمارس فقد

 . التزوير و األسرار إفراء و القانون  خرق  و السرقة 

 الفساد يقطر  عن شؤونها كل تدير و ، فاسدة  إدارة إلى منظمة  إدارة تتحول به يقصد : مالمنظ   الفساد -

   دمتخ كانت إذا المنظمة مصال  عن يدافعون   الذين اإلداريين من مجموعة ضمت  شبية هناك وتكون 

                                                           

 . 29ص  ، مرجع سابقعالء فرحان طالب ،  -1 



 اإلطار النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية و الفساد اإلداري                الفصل األول      
 

89 

  

 1.  1  منه بدر ما على يدان سوف  منهم  أحد  ال  أنه  لدرجة األخر عن يدافع  الكل هنا و ، مصالحهم

  ثارهأ و داري اإل الفساد سبابأ و اهرظم : الثالث المطلب

 اهرلمظا هذه حيث ، ثارهأ و اهرهمظ كثرة إلى اإلداري  لفسادل شامل لتعريف الوصول دمع يعود       

 حسب على و افيه طينالمتور   ختالفبإ و فيها تنترر التي ماتالمنظ   و ساتالمؤس   تنوع حسب تتنوع

 .بينها مافي تداخل هناك أن إال تنوعها و تعددها ريم و ، المجاالت جميع في  العميقة أثارها و  خطورتها

 اإلداري  الفساد مظاهر - أو ال

 أو  اديةم  قيمة  له معين مقابل طلب وأ قبول أو بأخذ فالموظ   قيام  : نهاأ على فعر  ت   و : الرشوة -1

 على ذلكك تعرف و . وظيفته  بحيم  ختصاصهإ من  ييون  و عنه االمتناع أو  بعمل  للقيام  معنوية

  . امحاربته يجب و  ري دااإل الفساد اهرمظ أخطر من الرشوة و . وظيفته عمالبأ فالموظ   إتجار نهاأ

 عن عنوياغيير ماديا أو م: تغيير الحقيقة سواء كان الت  يقصد به و :  رستعمال المزو  و إ زويرالت   -2

وير تقليد األختام الرسمية و التالعب بالتواريخ و تز  و الت العب بالمستندات و تغيير محتواهاطريق 

ضرر  نم بقصد الغش لما في ذلك، حيومية و الهويات و الرهادات األوراق الرسمية و المستندات ال

  . للغير

 عام مال نم عليه أؤتمن ما  العام الموظ ف إستخدام : أنه على اإلختالس يعر ف و : اإلختالس -3

 . الخفاء في الرئ أخذ و العامة األمانة خيانة هو أو ،  الوظيفية سلطته بسبب

 عدم لىإ يؤدي مما ، بواجباتهم القيام عدم و وظائفهم عن العاملين يتخل هو : الوظيفي التسي ب -4

  يف للعمل الحضور عدم و الوقت هدر ذلك أمثلة من و ، الكفاءات مستوى  تد ني إلى و العمل إنتظام

                                                           

   .   22 ، 22ص ص ،  مرجع سابقعالء فرحان طالب ،  -  1
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 .الوقت المحدد و الخروج من العمل قبل الوقت المحدد 

ماعية  ات اإلجتعلى نتيجة العالق تأثير إجتماعية لها ميانةهي إدخال طرف ثالث له  الوساطة : -5

ر رروع أو يي. أو هي طلب شخص من موظف عام القيام بأمر مبين طرفي العالقة في موقف معين

 1. مرروع لصال  شخص أخر

 الوظائف بيةأيل أن بما : كفاءتهم بعدم المسبق العلم مع فاءأك   غير فينلموظ   الحياتالص   تفويض - 6

 دييؤ  ذلك فإن  الكفاءة أساس على ليس و المحاباة أو بالوساطة إما عليها الحصول يتم الحيومية

  .  أكفاء يير لموظفين صالحيات تفويض إلى بالضرورة

الحيات حايل و إستخدام الص  : إهدار المال العام عن طريق الت   بهيقصد  : العام المال نهب -7

ماح الل الس  وداء من خوق الس  فينرط في الس  ي ، بريل سر   ف بأموال الدولة للموظف للتصر   الممنوحة

 روات و الموارد الطبيعية للدولة ، كإبرام صفقات مربوهة . و نهب الث   لعبتمرير الس  

 ا: يقصد به : كل من يطلب أو يقبل مز ية يير مستحقة ، سواء كان موظ ف إستغالل النفوذ -8

ي يستغل هذا األخير نفوذه الفعلي أو الوهمييره و سواءا لصالحه أو لصال  الغير ، لكي  أو اعمومي

 . 2الحصول على منافع يير مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية  بهدف

                                                           

 ةمقدم أطروحةل الريخ ، الفساد اإلداري أنماطه  و أسبابه و سبل ميافحته ، أد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر خال -1 
، قسم العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة  إلستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم المنية

 . 20 – 96ص ص ،   9002،  نايف العربية للعلوم األمنية
مذكرة ،  9002 -9001لبنى العلمي ، إستراتجيات اإلصالح اإلداري و دورها في ميافحة الفساد اإلداري في الجزائر  -2

، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم  مقدمة إلستكمال نيل شهادة الماستر في تخصص سياسات عامة مقارنة
 . 20،  20 ص ، ص 9002/ 9006عربي بن مهيدي ام البواقي ،  السياسية ، جامعة ال
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 وجواز والجنسية قاعدالت   كمعامالت والمستعجلة المهمة وخاصة : المعامالت نجازإ في التباطؤ -9

 1.1 الرسمية  الكتب أو الرهادات صدور صحة تأييد السفر ووثائق

إفراء المعلومات السرية خاصة فيما يتعلق بالعطاءات و يقصد بها :  اء السر المهنيفشإ -11

 و كذلك ما يخص مهنته. والمراريع

 تصال والمواصالت.   ختام الرسمية ووسائل اإلاألستخدام إسوء  -11

 2.ت العقود والرخص واإلتجار بالممتلكات العامةار حتكاإ-12

ن م معين من التملص الموظف تمينهو : قضايا الضريبية  و التواطئ فييفي التهرب الوظ -13

لم طرق يير ستخدوجب القانون الضريبي ، بريل كلي أو جزئي بإدفع الضريبة المستحقة عليه بم

 . 3 و إخفاء األموالعدم تقديم الكرف التقدير الذاتي أمرروعة مثل : 

 أسباب الفساد اإلداري  -ثانيا 

 في راساتالد   جل   أن يير آخر، إلى بلد من درجتها وتختلف اإلداري  سادالف إنترار أسباب تتعدد     

 ، والتفري باإلنترار له تسم  العامة التي الظروف توفر عند يزداد هنترار إ أن إلى ترير لالمجا هذا

إدارية و  ثقافيةو  إجتماعية و إقتصادية و السياسية  أسباب في اإلداري  الفساد أسباب حصر ويمين

 ية و نلخصها فيما يلي : قانونو 

                                                           

الفساد اإلداري والمالي في العراق وأثره اإلقتصادي واإلجتماعي أسبابه و أنواعه، مظاهره وسبل تغريد داود سلمان داود ،" -1

  . 000، ص  9001،  22، المجلد العاشر ، العدد  مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية معالجته" ،
 ، اإلسيندرية : جتماعينحراف اإلنحو نظرية في علم اجتماع الجريمة واإل  - اإلداري الفساد حمد المصراتي ، أعبدالله  -2

 . 19، 10، ص ص  9000الميتب العربي الحديث ، 
 المالية قتصادية ومجلة اإلال ، "دور الحيم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي و اإلداري " سارة جريو ، نبيل بوفلي  ،  -3

 . 092، ص  9001، 09، العدد  02، المجلد 
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  في تتمثل : اإلقتصادية السباب -1

يزا هاما الفساد ح و يحتليلب الصفقات التجارية مربوهة أ ن أ: حيث  غياب الفعالية االقتصادية -

   1حتكار االقتصاد من طرف الدولة على حساب المؤسسات القطاع  الخاص . إلى إفيها ، إضافة 

 . للمواطن الررائية القدرة ضعف لىإ يؤدي مما ، العملة قيمة راجعت عنه ينتج الذي التضخم -

 توزيع إعادة في الدولة دور في قصور من يسببه ما و قتصادياإل الكساد و البطالة معدالت تفاعر إ - 

 الفعالية حقيقت على الدولة رةقد تحديد نأ إذ ، الفساد نترارإ في هام دور الطبقية ترييل و القومية الثروة

 1.ي اإلدار  الفساد نترارإ أسباب تراجع أو تفاقم مدى على الحيم في األول رالمعيا هو قتصاديةإلا

  : السياسية السباب -2

 ممارسات يف المسؤولين كبار  لتورط نظرا خاصة اإلداري  الفساد لميافحة حقيقية سياسية إرادة يياب -

 . الممارسات هذه على التستر إلى يهدف و الفساد

 بين لالفص مبدأ ييرس دائم ديمقراطي دستور إلى يستند فعال و مستقر سياسي نظام وجود عدم -

 لحياةا شؤون  إدارة في السياسية المراركة و الديموقراطية الممارسة ضعف الى باإلضافة  ، السلطات

 .  2  اإلداري  الفساد ظاهرة تفري الى يؤدي أن يمين الذي العامة

 لتمرير فالضع هذا باإلستغالل الفساد رموز  سيقوم بذلك و ، البرلمان منها الرقابة مؤسسات ضعف -

                                                           
 9002، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  الفساد و الحكم الصالح في البالد العربيةخرون ، أإسماعيل الرطي و  -1

 . 29، 20، ص ص 
سيرة ب –دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل  –صافية عميري ، دور مبادئ حوكمة  الرركات في معالجة الفساد االداري  -2
، تخصص علوم اإلقتصاد ، قسم مالية و مذكرة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات شهادة الماستر في العلوم اإلقتصادية ، 

، ص  9002/  9002حوكمة الرركات ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسيرة ، 
12 . 
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 . الترريعية السلطة على التنفيذية السلطة طغيان كذلكو ،  مصالحهم 

 لفسادا قضايا من العديد عن الكرف في سببا تكون  التي ، عالماإل و للصحافة  الحرية عطاءإ  عدم -

 . خاصة اإلداري  الفساد و عامة

 عن لغينالمب تحمي قوانين يياب إلى يؤدي هذا و ، الفساد ردع على القادرة القضائية السلطة يياب -

 . الفساد

 : وأهمها  : الثقافية و اإلجتماعية السباب -3

 الثروة و توزيع المداخيل في كبير تفاوت من تعاني التي الدول أن إذ:  التوزيعية العدالة غياب -

في  اإليتراب حالة إنترار كذلكو ،  عامة و الفساد اإلداري خاصةلفسادل ا واسعاإنترار  تعرف الوطنية

 مادام الرشوة ممارسة خاصة اإلجرامي السلوك ممارسة  إلىبالفرد يؤدي  اإليتراب ، ألن المجتمع

 .  المتدهورة األوضاع وتحسين عنه الغبن إلزالة وسيلة له تمثل أنها

 تعد القيم تلك مادامت الظاهرة نمو لفهم ضروريا قي يعدأخال البعد:  جتماعيةاإلالقيم  ختاللإ  -

اة بالقيم مالقيم المس الرئيسي للسلوك الفردي و الجماعي ، فالفساد يظهر من خالل إطار من المقياس

 المنحرفة أو الفاسدة .

التفعيل  سلبية يير قادرة على التأثير و جتماعيةإثقافة  إنترار:  السائدة جتماعيةاإلطبيعة الثقافة  -

افة إلى ثقافة ثقالعدم القدرة على ضبط السلوك الفردي و الجماعي معا ، وعندما تتحول تلك  و بالتالي

 1.1 تعميمه في تساهم فإنها و المنحرف الراذ  لتبرير السلوك

                                                           

قانون ، ال مذكرة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات شهادة الماستربوطاجين ، المواجهة القانونية للفساد اإلداري ، أنيسة  -1
 ، ص 9002/ 9001قسم القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،   اإلداري 

 . 91،  92 ص
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ظهور العالقات اإلجتماعية التي تقوم على أساس المصلحة الخاصة المتبادلة بين أفراد و جماعات  -

ى عادل الذي يقوم علال يير توظيفمدخال للأن تصب  بإميانها ، خارج المؤسسات اإلدارية و  داخل

 1جل تحقيق مزايا ال يستحقونها .من أ اإلداريينسس يير سليمة و الضغط على أ  

 ضعف األجور و الرواتب و انترار التخلف و البطالة و قلة الوعي الحضاري . -

 ائية .أزمة السين و تدهور القدرة الرر  -

 : و تتمثل في: السباب اإلدارية  -4

ات و عدم تحديد المسؤوليختصاصات توزيع اإل لى عدمالذي يؤدي إدارة و سوء التنظيم ضعف اإل -

 داري .، يعد السبب األهم لإلنحراف اإلدارية عف الرقابة اإلضو 

 رسميةال ييرت الرسمية و اءجراكثرة القيود و اإليؤدي إلى تركيز السلطات في قمة الهرم اإلداري  -

  و يعقدها .

، مما يؤدي الى تجذر الفساد و المفسدين و صعوبة طول فترة ممينة  الوظيفية أل شغل المناصب -

 ازالتهم .

 لة و المحاسبة .ءداري من المسامسؤولين و الموظفين في الجهاز اإللل ممنوحةالحصانة ال -

فة و معر  العمل تطلبعرفة بالعمل اإلداري ، حيث يلمتخلف القيادات اإلدارية ، بمعنى نقص ا -

 1مهارات تفوق مهاراتهم و قدراتهم مما ينعيس سلبا على أداء العمل اإلداري .

  : و تتمثل في: السباب القانونية  -5

 نها ال تطبق فعليا .ن كانت موجودة فإعدم وجود قوانين رادعة ، حتى و إ -

                                                           

جلد ، الم مجلة جامعة تكريت للحقوق ،   " الفساد اإلداري وسبل معالجته،" ،  شيماء حاتم الحنكاوي  محمد  ةوسام عبد -1 
 . 201 ، ص 9006،  92، العدد  02
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             فساد القائمين على  تنفيذها نتيجة دقوانين ميافحة الفساعدم فاعلية  -

 ستثناءاتدم وضوح النصوص القانونية ، و اإلالثغرات القانونية الناتجة عن يموض التفسيرات و ع -

ارض مع مصال  فسيره بطريقة تتعو تفرصة اللتهرب من تنفيذ القانون أ القانونية التي تعطي للموظف

 1.1 خريناأل

رة الفساد ظاهرة مركبة يتقاسم الجميع المسؤولية فيها ، فقد ساهمت العوامل السياسية وعليه تبدو ظاه   

 .غذيتها دورا بارزا في تو القانونية العوامل اإلجتماعية و الثقافية  لعبتو اإلقتصادية في شيلها و 

  االداري  الفساد أثار - ثالثا

 قانونية و سيةسيا و إجتماعية و إقتصادية أثار يف تتمثل و  ، ألخر بلد من اإلداري  الفساد أثار تختلف   

 و ، ميالحيو  األداء سير تعرقل و المرافق و الجوانب كل تمس بل معين جانب على تقتصر ال حيث ،

 : يلي كما هي و الظاهرة هذه عن الناتجة ثاراأل أهم شرح يمين عليه

 تكمن حيث ، كبير بريل السياسي جانبال على اإلداري  الفساد يؤثر : القانونية و السياسية الثار -1

  : في األثار هذه

 .  السياسية الحياة في الفرد  مراركة عدم  بالتالي و  الحيومات في الثقة فقدان  -

 .  الحقوق  تكريس و السياسي النظام إلحترام كأساس لهيبته القانون  فقدان  -

 . المجموعات بين المصال  تتعارض عندما صراعات نروء  -

 يمين التي الدول مع اتهعالق في خاصة السياسي النظام سمعة ترويه و العامة المؤسسات ضعف  -

 . بسيادته تمس قد  برروط المادي الدعم  تقدم أن

                                                           
 . 20، ص  9000، عمان : دار الراية للنرر و التوزيع ،  0، ط  اإلصالح اإلداري هاشم حمدي رضا ، - 1
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 1.  النظام في الرفافية و الديموقراطية تراجع و المواطن حقوق  على التعدي -

   :  في يتمثل و تأثير له القانوني الجانب من حتى و

 . تردعهم قوانين وجود عدم بسبب  الخارج إلى المتهمين هروب ةقدر  -

  : في تتمثل و : اإلقتصادية  الثار -2

 . الوظيفي التهرب و اإلختالس خالل من  العام المال نهب و اإلنحراف إنترار  -

 . الدولة مؤسسات و المصال  و الوزارات طرف من اإلسراف طريق عن العامة األموال تبديد -

 . المراريع تنفيذ إعاقة و اإلستثمار تكلفة إرتفاع  -

وجهة نظر الجهات المقدمة لها نوعا من التكلفة فتضاف  ن الرشاوي تريل منإرتفاع األسعار ، أل -

  خير .الخدمات ليتحملها المستهلك في األلى قيمة السلع و إ

 نلخصها فيما يلي :  جتماعية: الثار اإل - 3

باالة و ترار الالمنيؤدي إلى خلخلة القيم اإلجتماعية و إ غلغله في المجتمع لفساد و تن ظهور اإ -

 .السلبية 

 فات الخطيرة .اإلضافة إلى البطالة و إنترار األالطبقية بين أفراد المجتمع  ب إنترار  -

 نتماء للوطن .ص الوالء و الرعور بعدم اإلنق -

 2.تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  -

                                                           

ات نيل مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبجزائري لظاهرة الفساد في الترريع الجزائري ، نجار ، التصدي المؤسساتي و ال لويزة  - 0
ي ر ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة منتو  شهادة الدكتوراه علوم

 . 26،  22 ص ، ص 9002/ 9002قسنطينة ، 
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ليه في المبحث الثاني الذي يعالج موضوع الفساد اإلداري بيل جوانبه ، إمن خالل ما تطرقنا و      

 ة القطاعاتو هو موجود في كاف ياته طفي دة يدمعاني عن يتضمالفساد اإلداري ل  طمص بأن نستنتج

ظيفة نحراف بالو حيث يتم اإل نه سلوك إداري فردي أو جماعيأب، و يعرف  لخاصةا ومية ولحكا

لمصلحة اعتبارات شخصية بتفضيل المصلحة الخاصة على جباتها و أهدافها المرسومة إلالعامة عن وا

لتي هم خصائصه اأ كما ذكرنا العامة بدون وجه حق في ظل مخالفة القوانين و المعايير األخالقية ، 

ين عدد كبير ب مارسكونه يلى إذا لم يعالج في وقته ، باإلضافة إنترار اإل سرعةو تكمن في السرية 

نواعه أ الحديث عنإلى يؤدي بالضرورة  اإلداري  الحديث عن الفسادإن  .المنافع  لتبادلمن األشخاص 

رة ره الكثيمضاهره و صو لى إ، باإلضافة المحلي و الدولي  الفساد ، فيوجد الفساد الفردي و الجماعي و

 و ييرها .هرب الضريبي الت ،فراء السر المهني إالمحسوبية و  ، ، منها : الرشوة

كانت واء أسباب س فذلك يعود إلىن الفساد اإلداري ظاهرة مالزمة للبررية منذ القدم ، أعتبار إبو     

على الفرد با سلجتماعية ، فكل هذه األسباب تؤثر إو إدارية و أ قانونيةو سياسية و أقتصادية إأسباب 

 .ترار الظاهرة و تؤدي إلى إنو المجتمع و الدولة بيل مؤسساتها 
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 خالصة الفصل االول  

لما  ،  بإهتمام الكثير من الباحثين و األكادميين داري و الفساد اإل اإلدارية موضوع القيادةحضى      

جب أن يية التي دار نظمة ، سواء من ناحية القيادة اإلالفرد و الم أداء علىو تأثير همية بالغة من أ  له

ء تعريف موحد عطاإليها في بحثنا بداية من إ  ، و التي تطرقناي حتى تكون فعالة تكاف  الفساد اإلدار 

قنا إلى ، ثم تطر العالقة بين القيادة و اإلدارة و الزعامة و الرئاسةتحديد و شرح  لىلها ، باإلضافة إ

 .هداف المنظمة  دة في تحقيق أ التي تؤثرعلى فعالية القيا نماطالنظريات و األ شرح

حية الفساد اإلداري قما بتعريفه و شرح صوره و أنواعه و أسبابه التي أدت إلى تمدد الظاهرة أما من نا

و خروجها عن السيطرة في كثير من الدول ، و شرحنا اأثار الفساد اإلداري السلبية على الفرد و 

 . تالمجتمع و المنظمات و كيف ييون أو يعتبر أهم العراقيل التي تحول دون تطور هذه المنظما
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 الفصل الثاني
 ظاهرة الفساد اإلداري في الجزائر
   و دور القيادة في مكافحته
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تعتبر مسألة محاربة الفساد اإلداري أحد أهم المطالب األساسية التي كانت و الزالت حديث 

هذه الدراسة ضرورة تقسيم  الساعة، نظرا انتشار الظاهرة في مؤسسات الدولة الجزائرية ،وقد إستدعت

 الفصل الثاني إلى ثالث مباحث .

المبحث األول خصصناه لدراسة التطور التاريخي للفساد اإلداري في الجزائر. و في المبحث 

الثاني سوف نتطرق إلى أسباب و إنعكاسات الفساد اإلداري في الجزائر . أما في المبحث الثالث 

مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ، مع أبراز العراقيل التي تواجهها سنتناول دور القيادة اإلدارية في 

 خالل مكافحتها له و اقتراح بعض الحلول  التي نراها مناسبة لتفعيل دورها في مكافحته .

 و فيما يلي خطة الفصل الثاني :

 في الجزائر. و مظاهره المبحث األول : التطور التاريخي للفساد اإلداري 

 الفساد اإلداري في الجزائر آثارالثاني : أسباب و المبحث 

 دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر.تقييم  المبحث الثالث : 
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 مظاهره في الجزائر و : التطور التاريخي لظاهرة الفساد اإلداري  المبحث األول

لقد تطور الفساد اإلداري في الجزائر عبر مراحل تاريخية ، أوال في العهد العثماني مرورا الفترة      

االستعمارية و فترة ما بعد االستقالل التي تنقسم بدورها إلى فترتين الفترة األحادية و فترة تعددية 

لكل ما يشوب اإلدارة الحزبية،و كان خاللها الفساد اإلداري يزداد انتشار بسبب غياب حلول فعلية 

في كما سنتطرق من انحرافات أثرت على كل مجاالت الحياة ،نظرا الظروف التي مرت بها البالد.

 هذا المبحث أيضا إلى مظاهر و صور الفساد اإلداري المنتشرة في الجزائر .

 فساد اإلداري في الجزائرلل: التطور التاريخي  المطلب األول

التي تعرف نموا متزايدا لظاهرة الفساد اإلداري في السنوات األخيرة، تعد الجزائر من الدول     

تاريخية و ال هاإال ان الظاهرة ليست حديثة بل لها جذور  ،وصفت ضمن الدول األكثر فسادا في العالم

هو ما سنعمل على إبرازه من خالل دراسة الظاهرة في الفترة العثمانية ثم الفترة االستعمارية و فترة ما 

 فترة التعددية الحزبية.و  ها إلى فترتين األحادية الحزبيةاالستقالل والتي تنقسم بدور  بعد

 :تطور ظاهرة الفساد اإلداري في الجزائر في الفترة العثمانية  -أوال 

حاول خير الدين البربروس توحيد الجزائر و رسم حدود الدولة الجزائرية الحديثة, و لكن ذلك         

ن العثمانيين لم يوحدوا الشعب على حب الوطن، فالجزائريين كانوا متشتتين بين نظام أللم يحدث 

شيخ الزاوية... ولقد تقرب الحاكم العثماني من هذه اإلطراف الفاعلة في سلطة الحكم العثماني و 

المجتمع عن طريق منحها بعض االمتيازات و الصالحيات ، كاإلعفاء من الضرائب و الحصول 
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.. مقابل الحصول على والء الجزائريين و .*1لمناصب الثانوية و منح برانيس الوظيفةعلى بعض ا

 شكلت هذه الفئة همزة وصل بين الدولة العثمانية و الشعب الجزائري.

كما تميزت هذه الفترة باحتدام الصراع حول الحكم بين عدة فئات من الجانب العثماني و      

العثماني التدخل و التمرد عليه ، و منذ ذلك الحين باتت الجانب الجزائري ، و رفض الحاكم 

المناصب اإلدارية تباع و تشترى و بات الوصول للحكم و المناصب العليا و اإلدارية عن طريق 

 المؤامرات و االغتياالت، و أصبح األقوى نقودا هو المؤهل لتولي هذه المناصب.

ن من الحكم و المناصب العليا و اإلدارة و نفي و تميزت أيضا هذه الفترة بإقصاء الجزائريي     

المثقفين و العلماء نحو مملكة فاس. كذلك اعتماد على نشر الفتن بين األعراش و القبائل مما يسمح 

 لهم بالسيطرة عليهم.

مما ساعد على انتشار الرشوة   ناهيك عن إعطاء مبالغ زهيدة للقضاة مقارنة ببقية الموظفين ،     

 2.1في بعض األحيانبالوظيفة و الدفع ببعض القضاة نحو االنحراف 

 الفترة االستعمارية -ثانيا

الحكومة الفرنسية أهمية بالغة للجزائر بحكم موقعها و مساحتها حيث عملت على توفير  أولت     

 تهمهويعمدت إلى محو و ألصلين وروبيين على حساب السكان األكل وسائل الراحة للمعمرين ا

و تهجير مالكيها و إقامة معسكرات من اجل ضمان  ،األراضي و تقديمها للمعمرين وسلبهم

 سيطرتهم على السكان المحليين.

                                                           

 : هي رتبة التي يتحصل عليها الشخص ذو مكانة عالية تسمح له تمكنه من السيطرة برانيس الوظيفة *
 اإلدارية،مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم القانونية و سومية زيتوني ، اليات مكافحة الفساد في الجزائر ،  -1

 . 35، ص 0212/0211قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة ، 
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كان المعمرون يخضعون وهران(و -الجزائر-قاطعات )قسنطينةو قد قسمت الجزائر إلى ثالثة م

المكاتب العربية التي  البالد للحكم العسكري و كانت تضمللقانون الفرنسي أما الجزائريون فيخضعون 

 كانت مهمتها قمع السكان األصليين للحفاظ على النظام العام و منع نشوب الثورات .

حاولوا إدماج الجزائر بفرنسا بموجب المرسوم  1181و مع قيام الحكومة الفرنسية المؤقتة في عام 

و قد عمدت إلى إنشاء ، من األراضي الفرنسية اجزءاعتبرت الجزائر و  28/25/1181المؤرخ في 

و لكن هذا النظام ،بدال من وزارة الحرب  تسيير البالد  وال عنؤ وزير الجزائر الذي يكون مسمنصب 

 و كرد فعل و لكسب المعمرين،ت في مختلف مناطق البالد لم يأتي بالنتائج المتوقعة نتيجة قيام ثورا

كبر بعد إن نزعت من مالكها األصليين و أأراضي  الستعماريةالحكومة ا منحت لهم إلى صفهم 

ر اثأسب الجنسية الفرنسية و هذا ما مام الجزائريين الذين يريدون اإلدماج لكأ اتركت الباب مفتوح

  .غضب السكان المحليين و خاصة منطقة القبائل

األصليين كمنح و مع قيام الجمهورية الثالثة حاول أن تعطي بعض الصالحيات للسكان      

و قد استمر هذا الوضع إلى نهاية الحرب  ،االستقالل المالي و المدني المستعمرة الجزائرحكومة 

حاول مرة أخرى كسب  1483ماي  1و بعد مجازر  ،العالمية الثانية و صعود ديغول إلى الحكم 

أخرى من جهة  حيات جديدة من جهة إرضاء المعمرين والجزائريين حيث أعطي لحاكم الجزائر صال

باإلضافة إلى الحاكم العام بالجزائر أنشأ المجلس ف إلى صفهجل محاولة لكسب الجزائريين أمن 

خر من السكان األصلين عضو نصفهم من المعمرين و النصف اآل 102الجزائري الذي كان يضم 

الحق  دون أن يكون له صالحيات اتخاذ القرارات اإلدارية و التنظيمية و له و قد اسند ،المسلمين 

 في سن القوانين مثل البرلمان الفرنسي بل يسعى فقط من اجل تطبيق القوانين الفرنسية في الجزائر .         
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 ثالثة أنواع و هي: ضمقسمت المقاطعات إلى بلديات حيث أنها بدورها ت 1481و في عام 

هي التي يسكنها المعمرون و تخضع للقانون الفرنسي لسنة  وبلديات ذات صالحيات عامة: -1

 يرأسها رئيس البلدية منتخب و مجلس بلدي. 1118

و هذا بعد حذف المكاتب  02/28/1181و قد انشأ هذه البلديات في  البلديات المختلطة: -2

بين العربية المتواجدة في المناطق القريبة من المعمرين و تخضع لقانون خاص بما أنها مزيج 

الجزائريين و المعمرين,حيث يرأسها موظف مدني معين من طرف اإلدارة المركزية  و يساعده في 

 الذين لهم مسؤولية إدارة الدواوير. القادةتسيير مهامه من 

و هي التي تخضع : العسكري في شكل المكاتب العربية و تخضع للحكم المناطق الجنوبية -3

 الجزائريين .للحكم العسكري فهي تضم فقط 

ما يمكن مالحظته هو التمييز و التفضيل الواضح للمعمرين على حساب السكان األصليين و      

ن تضع يدها على الجزائر هذا ما دفعها إلى وضع قوانين عديدة و متناقضة في أمحاولة فرنسا 

 .  1جل السيطرة على الجزائر.أبعض األحيان من 

مزيج بين اإلدارة العامة الفرنسية ويبن اإلدارة العامة التي أوجدها  كانت اإلدارة العامة و لقد     

سياسة اإلدماج وجعل  ان ضد التعامل مع الفرنسيين رافضالمعمرون, ولكن الشعب الجزائري كا

ال يتجزأ من فرنسا،و جعلها مشابهة لها في كل المجاالت السياسية اإلدارية االقتصادية  االجزائر جزء

خدمة المعمرين بالدرجة األولى ولم تنشأ إال لتلبية حاجاتهم اإلدارة في  الثقافية الدينية. ولقد كانت

يجعل ن أوالمحافظة على نفوذهم وسيطرتهم على الجزائريين. وقد استطاع االستعمار الفرنسي 

                                                           

: اإلدارة و  فرع مذكرة نيل درجة الماجستير في القانون  ،التسيير الحديث في اإلدارة العمومية في الجزائر،  سليمة مراح  -1
 .  05-01ص ص  ،0222/0221جامعة الجزائر ، ، اإلداريةكلية الحقوق و العلوم  ،المالية العامة 
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الفتن والنظرات بين اإلدارة العامة في الجزائر إدارة قمعية والتي كان لها دور فعال في خلق وتأجيج 

 .السكان المحليين

بعد انعقاد مؤتمر الصومام وتم تجسيدها  1438سنة  يةجزائر ظهرت أول إدارة عامة و عليه      

ها إلى واليات من اجل ضمان التسيير بصفة فعلية مع التقسيم السياسي واإلداري للجزائر حيث قسم

اإلعالن عن إنشاء الحكومة  هالحسن للثورة و معرفة كل أحداثها في التراب الوطني, الذي رافق

 . 1431المؤقتة سنة 

  1661الى 1692في فترة األحادية الحزبية  -ثالثا

 و يمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين و هما:

 1691الى  1692فترة من   -1

من المستعمر الفرنسي نظاما إداريا مفككا و  تيرها من الدول العالم الثالث ورثالجزائر كغ    

متدهورا، نتيجة التخريب و تهريب األموال إلى الخارج ، مع إخالء خزينة الدولة و البنك الخارجي 

  .من األرصدة و العمالت الصعبة

االستعمار الفرنسي،بغياب المهارة و الكفاءة لدى ة رحيل ا و قد اتصفت اإلدارة الجزائرية غد     

وعلى هذا األساس تم اتخاذ إجراءات  الموظفين، ووجود فراغ في مختلف الوظائف اإلدارية  الفنية ،

عدة للتخلص من المشاكل اإلدارية التي خلفها االستعمار،حيث أعطت للقطاعين الصناعي 

من فئات ولقد صاحبت هذه الفترة أو المرحلة انتشار الممارسات الفاسدة  ، والعمومي األولوية الكبرى 

أخذت ظاهرة الفساد في هذه المرحلة و حاولت استغالل موجة اإلصالحات لتشكل الثروات الطائلة ،

اتجاه نمو تصاعدي من خالل إعطاء أولوية لسياسة االستثمارات الهائلة والمكلفة التي انعكست سلبا 



كافحتهفي م اإلداريةفي الجزائر و دور القيادة  اإلداريالفصل الثاني              ظاهرة الفساد   
 

106 

 

 لتقني واليد العاملة المؤهلة ...اد التكنولوجيا والتعاون ار جل استأاللجوء إلى الخارج من  مما أدى إلى

أمواال ضخمة و إبرام عقود متنوعة دون االكتراث بالمسائل الجوهرية  ستثماراتهذه اإلحيث تطلبت 

و تتميز هذه مادية , المتعلقة بالتنظيم العلمي للعمل و اإلدارة العقالنية للموارد البشرية و المالية و ال

ال تزال و بالتسيير البيروقراطي للمشاريع و انعدام المنافسة والشفافية لحصول على تلك المشاريع الفترة 

 انجازها . اتمام دون  احيث تم صرف كل األموال المخصصة له يوما هذابعض المشاريع معلقة الى 

 المرحلة مكايلي: هذهفي اإلداري و من بعض مظاهر الفساد 

 في األجهزة.أعطاب ما حدث لمجمع سكيكدة للغاز المميع من مشاكل تقنية و -

تورط فيها وممارسات الفساد  الذي عرف تأخر في انجاز المشاريع اعرف تأخر  الذيمجمع أرزيو -

 مسؤولون جزائريون.

 1611الى 1696من فترة  -2

و  1411الشعب في  انتفاضةلفساد مما أدى إلى لانتشار كبير  في هذه المرحلة كان هناك و     

لتي كشف عنها رئيس الحكومة آنذاك *عبد امليار دوالر  08من أهم ما مميز هذه الفترة قضية 

و قضية أنبوب  ،الحميد إبراهيمي* عن طريق صفقات بيع البترول و الغاز مع الشركات األجنبية

فيها لمتقاعد *بلوصيف* و قضايا أخرى تورط و محاكمة الجنرال ا،االيطالي* -الغاز *الجزائري 

 .1 العديد من الشخصيات المدنية و العسكرية

 كان له العديد من المظاهر منها : األحادية الحزبية ن الفساد في مرحلةإو عليه ف 

 مليون فرنك سويسري من خزينة جبهة التحرير  85اتهامات تهريب ما يقارب   : تهريب األموال

 الوطني إلى الخارج .
                                                           

 . 34ص  ، نفس المرجع السابق -1
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  :بتحويل أموال الثورة , و التي  بتحويل أموال الثورة اتهامات لرموز الدولةتحويل أموال الثورة

ضة , كلغ من الف 1222كلغ من الذهب و 022أعلن عنها الرئيس أحمد بن بلة , و ذلك باختفاء 

بجانب وزاراه الدفاع, و وضعت تحت حماية « علي خوجة»والتي حولت من البنك المركزي إلى ثكنة

 . 00/11/1480الجيش في 

 ومن مظاهره نذكر ما يلي :

 التي لم تكن ممارسة من قبل الموظفين الصغار في اإلدارات الجزائرية فقط بل كانت  الرشوة :

لى مختلف المستويات من شراء الذمم ومنصب أو امتيازات شبه مقننة. و برزت عملية االرتشاء ع

 كان يوفرها نظام الريع .

 السياسةممارسة المالية مقابل التنازل عن  المقايضة  

اإلنتاج قطاع الكثير من القطاعات خاصة اإلدارات و في هذه المرحلة طال الفساد عليه فقد و     

التي أدت إلى زيادة و نمو االستثمارات و نمو الواردات  1412فرغم اإلصالحات التي بدأت في  ،

 ، إال إن ظاهرة الفساد اتسعت أكثر .

 إلى يومنا هذا( 1611)فترة التعددية الحزبية -رابعا 

والتخلي عن االقتصاد الموجه والتحول إلى  1414بالرغم من تبني التعددية الحزبية في     

قتصاد الحر ، إال أن الفساد تغلغل في كل القطاعات خاصة في القطاع اإلداري حيث انتشرت اال

ظاهرة  نهب األموال و موارد الدولة و ممتلكاتها في مختلف القطاعات و مؤسسات العامة .وتفشت 

الغ رمزية ظاهرة الرشوة بشدة في المرحلة االنتقالية ، و التي تم فيها التنازل عن ممتلكات الدولة بمب

أموالهم  استغلوا عمال فاسدين أ أشخاص نافذين في السلطة تحولوا في فترة وجيزة إلى رجال  لصالح
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حتى وإن كانت خارج نطاق القانون أو استغالل ممتلكات الدولة  تحقيق مصالحهممن اجل 

 .لصالحهم 

محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة فتح  و عدم محمد بوضيافوإن اغتيال الرئيس السابق     

قضية بروز مام الفاسدين في كل المستويات من االختالس ونهب المال العام باإلضافة إلى أالباب 

تابعة المتسببين فيها و القوانين المتبعة و ضعف الرقابة اإلدارية وعدم م خلل الخليفة التي أظهرت

*احمد اويحي* ما يقارب األسبق عنه رئيس الحكومة الخزينة العمومية حسب ما أعلن  تالتي كلف

 . 1مليار دينار 122مليار دوالر أي ما يقارب 1.5

 01/28/1444في خطابه الموجه لشعب في  عبد العزيز بوتفليقةو لقد اعترف الرئيس السابق     

بأن الدولة الجزائرية مريضة إداريا بممارسة المحاباة والمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة ،وعدم “ ،

 ”مريضة باالمتيازات التي ال رقيب عليها ، مريضة بتبذير الموارد العامة ، جدوى الطعون والتظلمات
2. 

بلغ فقد  لجزائري بصورة رهيبةو المجتمع ا لذلك فالسلطة الجزائرية تغلغل فيها الفساد في اإلدارة    

قضية خاصة باختالس  813قضية ، منها  481حوالي  0212عدد قضايا الفساد اإلداري سنة 

و قد عرفت قضايا فساد متبعة قضية خاصة برشوة الموظفين العموميين ، 121األموال العمومية و 

و  حلية و قطاع البريد متبعة قضائيا في قطاع الجماعات الم قضية 155 تم تسجيل  قدو  قضائيا

 . 3 قضية في البنوك 11

                                                           

  .82ص  ، نفس المرجع السابق -1
  .113ص ،  مرجع سابق ، سارة بوسعود -0
    88-08ص ص  , المرجع السابق،  نوال عكاشة- 5



كافحتهفي م اإلداريةفي الجزائر و دور القيادة  اإلداريالفصل الثاني              ظاهرة الفساد   
 

109 

 

، تعلقت بالرشاوى و االختالسات في مختلف 0215قضية فساد خالل سنة  022كما تم تسجيل 

 اإلدارات و الدوائر الوزارية، تورط فيها موظفون و عمال إلى جانب إطارات في الدولة.

  نذكر: األخيرةالتي طالت الجزائر في اآلونة  الفساد عامة و اإلداري خاصة قضاياالو من أهم  

عتبرت من ضمن أكبر قضايا الفساد في الجزائر، لما خالطها من نهب منظم ا  : قضية سونطراك -أ

ألموال الخزينة العمومية، وتهريبها ألمواٍل إلى الخارج بطرق تدليسية من قبل مؤسسات وإطارات 

متهًما على  14الّدولة. وقد كشفت التحقيقات عن توّرط اإلدارة و المؤسسات  متنفذين فيموظفين و و 

رأسهم المدير العاّم لشركة سونطراك فريد بجاوي نجل وزير الخارجية األسبق محمد بجاوي،مع 

الشركة اإليطالية سابيام. وتضمنت مذكرة المتابعة الجزائّية، إبرام صفقات مخالفة للّتشريع وتضخيم 

اخيص بصيغة تراضي، واللجوء إلى الخبرة األجنبية بغير مقتًضى، وقد للفواتير، االحتيال في منح تر 

 .ألحقت هذه الخروقات ضررا بالغا بالشركة والخزينة العمومية

 05وهَي قضية فساد من العيار الثقيل، تورط فيها حوالي   :قضية الطريق السيار شرق غرب -ب

توبعوا بالّرشوة واستغالل من بينهم موظفون في اإلدارة و مؤسسات الدولة شخصا طبيعيا ومعنويا، 

النفوذ والوظيفة وتبييض األموال، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير والتالعب في مشروع 

قّدرها الخبراء  دوالر، في حين مليار 10الطريق السّيار، وُقدرت التكلفة النهائية للمشروع بحوالي 

، 21/23/0213كمها في هذه القضية بتاريخ حدوالر. وقد أعلنت محكمة الجزائر  مليار 4بـفعليًّا 

ستشار الشركة الصينية المّتهمة ُبّرَئ فيها األمين العام لوزارة األشغال العمومية، في حين ُأديَن م

 ،العقوبةبعشر سنوات، ومدير البرامج الجديدة للطريق السيار، خاّلدي محّمد، بذات ”شناني مجدوب“

 بسبع سنوات سجن. ”حمدان رشيد سليم“ُحكَم على مدير التخطيط بوزارة األشغال العمومية و 
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كغ  121، تّم يومها إحباط عملية إدخال 52/23/0211تعوُد إلى تاريخ  :قضية كمال البوشي -ج

ميغا  - من الكوكايين إلى الجزائر عبر ميناء وهران، مخّبئة في حاويات لحم مجّمد على متن باخرة 

القادمة من فالنسيا اإلسبانية، الحاملة لهذه الشحنة والقادمة بدورها من البرازيل، والمملوكة  -ماركيغي

لصاحبها كمال البوشي. وبعد التحقيقات األّولية التي باشرتها  ”حينا ميت“سل إليه، شركة للمر 

مصالح الدرك الوطني واألمن العسكري بوهران، بدأت سلسلة االعتقاالت، ليفاجَئ الكّل بسقوط 

عْن ، وُيماُط اللثام من كبار المسؤولين و الموظفين العموميين في اإلدارة الجزائرية  رؤوس كبيرة

جرائم أخرى الزلت العدالة تحقّق فيها. إّن كّل ما يتذكره الجزائريون من هذه القضية هو إقالة المدير 

و موظفين في  العاّم لألمن الوطني، السّيد عبد الغني الهامل، وبعض قضاة ووكالء الجمهورية

آلة الفساد لقيادات  راقاخت، ومازالت هذه القضية مرشحة لإلفضاء بأسرار مذهلة عن اإلدارة الجزائرية

 .وكبار الموظفين في الدولة سياسية ومتنفذين آخرين سامين

مجلس المحاسبة عن الصفقات  تأتي هذه الوقائع والمالبسات المذهلة لتتقاطع مع التقارير    

من هذه  ٪85، مؤكدًة على 0215إلى  0228المبرمة من قبل وزارة الثقافة خالل فترة المشبوهة 

ما يبرز  تّمت بالّتراضي وليست بالمناقصة، أي بالمخالفة لمقتضيات القانون والّلوائح المعامالت

ولعلَّ تمّخضات وتداعيات هذه القضايا هي التي  .تورط موظفين عموميين في ممارسات الفساد

و 1غّذت قناعات هيئات الشفافية والدولية ودفعتها إلى منح الجزائر درجات متدّنية في ترتيب الدول 

                                                           

لتجربة الجزائرية لمكافحة الفساد و مفارقاتها: إطار قانوني و مؤسساتي طموح يفتقد آلليات  الشهيدة قادة، -1
 .a12h00، https://www.qscience.com ،52/12/0202إنفاذ
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في العالم مقارنة بجاراتها التونسية و المغربية و  ااألكثر فساد الدول قد وضعت الجزائر في قائمة

 ذلك وفق تقرير سنوي تعده منظمة الشفافية الدولية من حيث مدركات الفساد و نالحظ ما يلي:

 .2112/2119نتائج مؤشر مدركات الفساد في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية 

( يبين نتائج مؤشر مدركات الفساد في الجزائر مقارنة بدول 1الجدول رقم)

 (2112/2119الجوار)

 في سنة 2112/2119تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنة  المصدر:

نالحظ من خالل الجدول تونس هي اقل من الجزائر و المغرب في مدركات الفساد حيث نالحظ     

فمرة في  في الترتيب  ةتذبذبمفي الترتيب و أما المغرب فنالحظ  (14)المرتبة  أنها لم تتجاوز

 قل من تونس في نسبة مدركات الفساد.أو لكنها  (42)مركز و مرة في في الترتيب  (12)المرتبة 

   

الدول 

 العربية

2112 2113 2112 2112 2119 

 الدرجة الترتيب الدرجة   الترتيب الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب

 32 111 39 11 39 111 39 111 32 112 الجزائر

 21 61 39 11 36 11 39 11 39 11 المغرب

 23 92 31 99 21 96 21 96 21 92 تونس
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فما فوق و ذلك الن مدركات الفساد فيها مرتفعة عدة مرات  (122)فتجاوزت المركزأما الجزائر     

إداراتها و موظفيها العموميين سمعة البالد و مؤسساتها و و هذا سيئ بالنسبة لجوار مقارنة بدول ا

 .1 لها

 (2119/2116الجوار)ت الفساد في الجزائر مقارنة بدول مدركا(يبين نتائج مؤشر 2الجدول رقم)

      الدولة   

 العربية

2119 2111 2116 

 الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب

 32 119 33 112 33 112 الجزائر

 21 11 21 11 21 11 المغرب

 23 92 22 92 21 92 تونس

 www.transparency.org/cipالمصدر: تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنة

الحظ ان تونس دائما في المقدمة تليها إذ نهذا الجدول المالحظة تسجل من خالل   سنف    

في المرتبة الثالثة من حيث قلة انتشار الفساد ،و هذا  الترتيبالمغرب بعدها تأتي الجزائر في ذيل 

 دليل على أن الجزائر لم تقم بأي جهد من اجل تحسين مكانتها بين دول الجوار.  

 

 

                                                           

 
 للعولمة الجزائرية المجلةالجزائر،  حالة - مكافحته وآليات آثاره واالقتصادي، اإلداري  الفساد ، عزوز محمد بن -1

 . 0228الصادر في  07 :العدد / االقتصادية والسياسات
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 المطلب الثاني : مظاهر الفساد اإلداري في الجزائر

التي تعاني منها اإلدارات الجزائرية كثيرة ومتعددة ومن بينها نجد: إن مظاهر الفساد اإلداري     

تبييض األموال واستغالل النفوذ والتهرب الضريبي والرشوة والمحسوبية ،وغيرها من الجرائم ،تعد من 

مظاهر الفساد اإلداري في الجزائر،والتي ال تختلف عن غيرها من الدول، وتكفي اإلشارة إلى رقم 

من الناتج الداخلي اإلجمالي في  %82قيقة الظاهرة ، إذ انه حسب التقديرات حوالي هام إلدراك ح

الجزائر هو عبارة عن اقتصاد غير رسميي أي انه غير خاضع للجباية والضرائب .مما يوضح حجم 

 الظاهرة وتفشيها بشكل خطير.

 و قانون العقوبات 28/21 الفساد و مكافحته حسب قانون  الفساد اإلداري  المظاهر و من هذه    

 نذكر:

 21-28من قانون  51المادة : عفا  و التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسماال - أوال

كل موظف عمومي ينمح أو يأمر باالستفادة ،تحت أي شكل “المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

ءات أو التخفيضات في من األشكال ،أو ألي سبب كان ،دون ترخيص من القانون من اإلعفا

( 23يعاقب بالحبس من ).”الضريبة أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة

 .1دج 1.222.222إلى  322.222( سنوات و بغرامة مالية من 12إلى )

: تتوفر بعض المكاتب على أجهزة مثل الفاكس  استغالل أجهزة المكتب ألغراض شخصية - ثانيا

و أجهزة اإلعالم اآللي ، فاستغالل الموظفين لهذه األجهزة و الخدمات خارج إطار العمل و 

  لمصلحتهم الشخصية بدون وجه حق ، يعرض اإلدارة الجزائرية إلى خسائر كبيرة .

                                                           

،المتضمن قانون 0228فيفري 02المؤرخ في  21-28لشعبية وزارة العدل،قانون رقم االجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -1
 .15الطبعة االولى ، ،ص  ،الجريدة الرسميةالوقاية من الفساد و مكافحته،
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والتي نصت على "" 50المادة تعرف كما يلي: 28/21: حسب القانون  استغالل النفوذ - ثالثا

دج  1.222.222إلى  022.222سنوات و بغرامة مالية قدرها  12"يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

لصالحه أو لصالح شخص أخر  مستحقة كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص على ميزة غير

دارة على لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من اإل

كما أنها صورة من صور الجريمة المتاجرة بالوظيفة المنصوص عليها في  .1 “منافع غير مستحقة

على عقوبة  يونيو  1المؤرخ في  138-88رقم  األمر نص من قانون العقوبات، في (101المادة)

 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس ويعاقب للنفوذ مستغال يعد "استغالل النفوذ كما يلي:

 ليس تحصل وذلك هدية ،  أو هبة يتلقى أو وعدا يطلب شخص ، كل  دج5.00 2  إلى 500

 أو صفقات على ، أو  العمومية السلطة تمنحها مزايا أو وظائف أو أية مكافآت أو ميزات على

 مشروعات مع أو العمومية مع السلطة مبرمة اتفاقات الناتجة من األرباح من غيرها أو مقاوالت

 2.استغاللية

المتضمن الوقاية من الفساد و  21-28من القانون  51حسب المادة :  تلقي الهدايا - رابعا

دج  022.222إلى  32.222( أشهر إلى سنتين و بغرامة من 28يعاقب بالسجن من )“مكافحته 

كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير 

 .3”إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

                                                           

 .18-15، ص ص  نفس المرجع 1 - 
المتضمن قانون  ،1488يونيو سنة  1المؤرخ في  138-88الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  قانون رقم  -0

 21، الموافق ل18-21المعدل و المتمم االمر رقم  ،1488جويلية  11،مؤرخ في 84عدد  ، الجريدة الرسمية ، العقوبات
 . 21عدد  ، جريدة الرسمية ، 0218فيفري 

 .18ص   ، 21-28قانون  ،  نفس المرجع، الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية -5
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: تعرف على أنها ""  فعل يباشر فيه المتهم سلطات على شيء ال يدخل إال  االختالس - اخامس

لك المالك و من ثم يكشف عن نية تغيير الحيازة "". فهو سلوك إزاء شيء م  في نطاق المالك، 

يعاقب حسب المادة  28/21قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  يجريمة االختالس فعقوبة 

دج كل  1.222.222إلى  022.222( سنوات وبغرامة 12( إلى عشر )0بالحبس من سنتين )

موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا بدون وجه حق أو يستعمل على نحو عير 

عمومية أو متلكات أو أموال أو أوراق مالية شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ،أية م

 "". 1خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها

و المتعلق بالوقاية من الفساد و  28/21معدلة من قانون رقم مكرر (114) المادةو تنص     

 سنوات3 إلى أشهر 8 من بالحبس يعاقب بهذا الخصوص ""0228فبراير 20 في مكافحته المؤرخ

 في الواضح بإهماله تسبب  عمومي كل موظف ، دج 200.000 دج إلى 50.000 من وبغرامة

 أو وثائق أو مقامها تقوم أشياء أو خاصة أو أموال عمومية ضياع أو تلف أو اختالس أو سرقة

 "" .2بسببها أو وظيفته بحكم  سواء يده تحت وضعت أموال منقولة أو عقود أو سندات

التي نصت  28/21( من قانون 03ليها في المادة )إالمشرع الجزائري  أشار،  الرشوة - ساساد

ى دج إل 022.222سنوات و بغرامة مالية تقدر ب  12على "" يعاقب من سنتين إلى 

عموميا بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه ،  دج ، كل من وعد موظفا1.222.222

                                                           

 .15ص  ، نفس المرجع-1
 10،15ص ص. ، نفس المرجع-0
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أو كيان آخر ،سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص مباشر  بشكل مباشر أو غير

 .1"لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته 

 ""يعدالمتضمن قانون العقوبات 1488يونيو   1المؤرخ في  138-66 رقم األمر ظل و في    

 من كل دينار 5.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات عشر إلى سنتين من بالحبس ويعاقب مرتشيا

 "". 2أخرى  منافع أية أو هدية أو هبة يتلقى أو أو يطلب وعدا أو عطية يقبل أو يطلب

 : إن التسيب اإلداري يرتبط بمسالة الغياب و التأخر عن العمل والهروب التسيب اإلداري  - سابعا

اإلعمال ، و استغالل المركز من أداء الرقابي و انعدام روح المسؤولية و الوساطة في انجاز 

 الوظيفي .

: من أكثر أنواع االنحرافات اإلدارية في الجزائر التعيين بالقرابة و  الوساطة والمحسوبية - ثامنا

،  الزمةالالوساطة ، إي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل و الكفاءة 

 بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم عدم كفاءته.: تعيين شخص بمنصب معين ألسباب تتعلق مثل

المتعلق بمكافحة الفساد نص على بعض الجرائم الفساد اإلداري و التي  28/21حسب القانون و 

، راعاة الطبيعة الخاصة لهذه اآلفةكانت واردة في القانون العقوبات ، و لكن بصيغة جديدة حاولت م

 و من بين هذه الجرائم : 

المتعلق بالوقاية من   28/21قانون  من 52المادة  يقصد بها حسبالغدر :   جريمة - اتاسع

سنوات و  12يلي: يعد مرتكبا لجريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين إلى ماالفساد و مكافحته 

دج كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو 1.222.222دج إلى  022.222بغرامة مالية قدرها 
                                                           

 . 10 ، 11ص ص نفس المرجع،-1
  138 -88قانون رقم  ، نفس المرجع، راطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمق  - 0
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بالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة األداء,أو يجاوز ما هو مستحق،سواء يشترط أو يأمر بتحصيل م

"" . فالقانون يمنح 1لنفسه أو لصالح اإلدارة أو لصالح اإلطراف اللذين يقوم بالتحصيل لحسابهم 

امتيازات و سلطات لبعض الموظفين تسهيال ألداء مهامهم لصالح الدولة و لكن في مقابل ذلك 

 انون .ألزمهم بالتقيد بالق

المتعلق  28/21( القانون 08حسب المادة )و يقصد بها جرائم الصفقات العمومية :  -عاشرا 

"" كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند بالوقاية من الفساد و مكافحته من 

إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو مخالفة ألحكام التشريع المتعلقة بحرية الترشح و المساواة 

بين المترشحين "" .ان المخالفات التي يرتكبها الموظف تتم محاسبته حسب نوعية المخالفة و نوع 

 رج ضمنه القانون الذي تند

هي عملية مادية و صورة من صور الكذب بقوم بها شخص ما بغرض " التزوير : - شراعحادي 

نه إلحاق الضرر بالحقوق أتغيير الحقيقة في محرر رسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون من ش

قانون معدلة من  (197) المادة نصت ، حيث2""ةطراف المحرر و المراكز القانونية ألحد أو بعض األ

 ذات نقدية أوراقا أو معدنية زيف نقودا أو زور أو المؤبد كل من قلد بالسجن العقوبات: "" يعاقب

 الخزينة تصدرها أسهم أو أذونات أو الخارج، أو سندات في أو الوطني اإلقليم في قانوني سعر

 أو األذونات أو السندات من هذه العائدة األرباح قسائم أو عالمتها أو طابعها وتحمل العمومية

 500.000عن تقل المتداولة األسهم أو األذونات أو السندات أو النقود هذه قيمة وإذا كانت .أألسهم

                                                           

 .15ص  ، 21- 28قانون رقم ،  نفس المرجع، الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية -1
 . 08ص , 1445, دار النهضة العربية القسم الخاص, , الموجز في شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني,   -0
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 إلى  دج 1.000.000 من والغرامة سنة 20 إلى سنوات 12من المؤقت العقوبة السجن تكون  دج ،

 .1دج2.000.000

 أو رخصا زيف أو زور أو قلد من نصت على "" كلمن قانون العقوبات ( 000و في المادة )   

 تصدرها التي الوثائق من غيرها أو مرور، تصاريح أو  سفر أو جوازات بطاقات أو شهادات

 ستة من بالحبس يعاقب إذن منح أو صفة أو شخصية أو حق إثبات بغرض اإلدارات العمومية، 

 ""2دينار  15.000إلى  1.500من سنوات وبغرامة ثالث إلى أشهر

قيام الموظف بتصريح غير كامل أو عدم التصريح أو التصريح الكاذب للممتلكات :  - عشرإثنا 

غير صحيح أو خاطئ أو اإلدالء عمدا بمالحات خاطئة أو الخرق ألعمدي لاللتزامات التي يفرضها 

دج إلى  32.222سنوات و بغرامة من  32أشهر إلى  82يعاقب بالحبس من " .3عليه القانون 

ف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته و لم يقم بذلك عمدا دج كل موظ 322.222

،بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية ، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو 

 " .خاطئ ، أو أدلى عمدا بمالحظات  خاطئة أو خرق عمدا االلتزامات التي يفرضها عليه القانون 

 

                  

 

              

                                                           

 المعدلة من قانون العقوبات. 141المادة  -1
  من قانون العقوبات. 00المادة  -0
الجمهورية الجزائرية الديموقراطة الشعبية، رئاسة الجمهورية ، األمانة العامة للحكومة ، قانون العقوبات المتضمن بعض -5

 11.-33 ص ، ص 0213جرائم الفساد اإلداري ، 
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 ر الفساد اإلداري في الجزائر آثاالمبحث الثاني :  أسباب و                         

 ، و هذا راجع ألسباب عديدة ،لجزائر تنامي و تفاقم بشكل ملحوظظاهرة الفساد اإلداري في ا    

سواء قانونية أو اجتماعية أو سياسية ما انعكس على اإلدارة و مؤسسات الدولة و سنحاول في هذا 

 المبحث شرح أهم أسباب و أثار الفساد اإلداري في الجزائر. 

  المطلب االول : أسباب الفساد اإلداري في الجزائر

الجزائر من الدول التي تعرف انتشار مختلف صور الفساد حسب إحصائيات وطنية و دولية ، و   

خاصة الفساد اإلداري الذي طال تقريبا جميع المؤسسات اإلدارية بمختلف مجاالتها ، و هذا راجع 

 ي:إلى عدة أسباب كانت كفيلة بأن تعيق تقدم و تطور أي مؤسسة ، و من هذه األسباب نذكر ما يل

ترجع المظاهر السلبية للفساد والبيروقراطية في اإلدارة الجزائرية إلى األسباب القانونية :   - أوال

ن معظم القوانين ال تتماشى مع التغيرات االجتماعية أإذ  ،عدم صالحية الكثير من القوانين و اللوائح

 بكل أنواعه  .و عدم وضوح القوانين التي تكافح الفساد ; و السياسية و االقتصادية

ن صلح أ كمانظمة التي تنظم الوظيفة و العمل ضعف تطبيق القوانين و القرارات و األكذلك  -

القيادة يضمن سير الحسن للعمل في إطار القانون و لكن لما القيادة نفسها فاسدة و غير ملتزمة 

 سلطة.النحراف في استعمال اللمام الموظفين اآلخرين أبإعمالها فان هذا يفتح الباب 

 ومن أبرزها األسباب السياسية : - ثانيا

إخراج البيروقراطي لعالقتها معه وعدم قدرة اإلداري على  على المجتمع والطابع إن سيطرة الدولة -

مطالب الفئات في الواقع المعاش أوصل المجتمع إلى حالة من االنسداد، كما أن غياب الديمقراطية 



كافحتهفي م اإلداريةفي الجزائر و دور القيادة  اإلداريالفصل الثاني              ظاهرة الفساد   
 

120 

 

والرقابة والمحاسبة واإلخالل بمبدأ الفصل بين السلطات، وغياب أو ضعف استقاللية القضاء أو 

 نزاهته ،وغياب اإلرادة السياسية في مكافحة الفساد أدت إلى تقشي ظاهرة الفساد اإلداري في الجزائر.

يسمى األوضاع التي مرت بها الجزائر في التسعينيات و المتمثلة في أزمة الشرعية أو ما  -

عدم االستقرار السياسي واألمني ،مما أدى إلى عدم استقرار  تسببت في""بالعشرية السوداء""، و التي 

عرفت الجزائر عدم االستقرار  حيث ، القيادة السياسية و بالتالي انتشار مظاهر الفساد خاصة الرشوة

الفساد في الفترة االنتقالية على مستوى الهيئات العليا للدولة ، مما أدى إلى ظهور بيئة خصبة لنمو 

نخبة الحاكمة  الأتاحت لجماعات المصالح المرتبطة التي عرفتها البالد في مطلع التسعينيات  و 

 نهب المال العام وثروات البالد دون أي عائق.السرقة و 

أي انه حتى و إن  ،تغير الحكومات مع بقاء نفس التركيبة فهي حكومات تغير مناصب ال غير -

كومة فاألشخاص نفسهم من يبقون في المناصب مما يؤدي إلى التستر عن االنتهاكات تغيرت الح

التي قاموا بها بل يواصلون في نهب ثروات البالد باإلضافة إلى تراجع و غياب دور الهيئات الرقابية 

 .اإلداري  وكل ممارسات الفسادالرشوة و التهريب تفشي وهذا أيضا أدى إلى 

عدم السماح بفتح أي تحقيق يخص كبار الموظفين و المسؤولين وعدم التصريح بممتلكاتهم أو  -

 تعلق بكيفية جمعهم لها أو دفعهم للضريبةيجل عدم التعرض للمتابعة فيما أثرواتهم المالية من 

اين  0214فيفري  00بمعنى التستر على ممارسات الفساد خاصة قبل أحداث الحراك الشعبي في 

  أموال الجزائر أين و من يستغلها.   ظهرت
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 من أبرزها : األسباب االجتماعية -ثالثا 

تدني أجور الموظفين الجزائريين مما أدى بهم إلى استغالل الوظيفة من اجل التعويض و كسب  -

 اليومية. مجل تلبية حاجاتهأمن  الالم

 .ضعف المستوى المعيشي -

من الصغر و هو  الفرد ر الفساد فنالحظ انكبير في انتشاالقيم الثقافية السلبية التي لها دور  -

و المؤسسات كده اإلحصائيات التي يقوم بها وزارة التعليم ؤ س الغش في االمتحانات و هذا ما تيمار 

دون التعرض الغش فال يمكن له أن يكون سويا في عمله و هو أصال اعتاد أن يمارس األكاديمية 

 .  1عليهوالردع للعقاب 

 .الناشئةهتمام بغرس القيم و األخالق الدينية في نفوس عدم اإل -

 سلبا يؤثر ومن ثمة ،أثرت سلبا على السلوك التنظيمي لألفرادالتي التنشئة االجتماعية السيئة  -

 . 2على عملية اتخاذ القرار اإلدراي أفراد الجهاز اإلداري و سلوكهم وعلى تفكير 

سائدة : مثل } ضعف الوعي بأهمية الوقت و عدم األثر السلبي لبعض العادات االجتماعية ال -

االلتزام بالمواعيد و عدم االهتمام بالملكية العامة ، و عدم الحرص على أموال الدولة ، إساءة 

غراض شخصية   ، فهذه الممارسات إلو استخدامها المكتب استخدام سيارات الدولة و أجهزة 

اجتماعيا و إداريا سائدا و مقبوال على الرغم من اإلضرار السلبية أصبحت في اإلدارة الجزائرية عرفا 

 التي تسببها للمصلحة العامة.
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ني الموظفون في اإلدارة الجزائرية  من عجز ايع  البطالة و الفقر و تدني القدرة الشرائية : -

ع إلى رواتبهم عن تلبية المتطلبات األساسية و البطالة . فالفقر و البطالة من أهم العوامل التي تدف

أن ينحرف نحو السرقة و االحتيال و الرشوة من  موظفالقيام بأعمال الفساد ، و من ثم يمكن لل

 .  تغطية حاجاتهم األسرية اجل 

 ومن أبرزها : األسباب اإلدارية - رابعا

 ضعف أجهزة الرقابة اإلدارية . -

في الحياة الرفاهية من خالل المزايا الممنوحة لهم  وكبار الموظفين العموميين إغراق المسؤولين -

 .مقابل خدمات و تسهيالت إدارية غير قانونية كاإلقامات الفخمة

في اإلدارة العمومية خاصة أغلبهم يعملون بعقود تضخم الجهاز اإلداري و زيادة عدد الموظفين  -

 ءات إدارية.إجرا يؤدي إلى من البيروقراطية و  ايخلق نوع ما، ما قبل التشغيل و

 .الموظفين العموميين أو غموضها عدم وضوح التعليمات و غياب المعايير لقياس أداء -

: يعتبر تركيز السلطات و الصالحيات ة و عدم التفويض في صنع القراراتالميل نحو المركزي -

المباشرة في  األسباب أهمالسلطات للمستويات اإلدارية الدنيا  في قمة الهرم اإلداري وعدم تفويض

 .انتشار الفساد اإلداري في الجزائر

كل واجبات و مسؤوليات سوء اإلدارة و هي عدم قيام كل موظف بمهامه و كذلك عدم وضوح  -

 .و عدم تحديد التخصصات اإلدارية بدقة واحد منهم

 اإلداري إذ يضطرعد من المسببات الرئيسية للفساد ي والذي انخفاض األجور و الرواتب  -

 من اجل تلبية متطلباته الشخصية أو األسرية. لتلقي الرشوة الموظف
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الكفاءة و األمانة  اعتماد معايير عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب و عدم توفر  -

 في الموظفين الذين يتم تعينهم في المناصب اإلدارية. 

 عدم تحديد االختصاصات اإلدارية -

 سوء تسيير المرافق و الخدمات -

  المعيين في المناصب اإلدارية من قبل المؤسسات الموظفة.  للموظفين ين و التطايرتكو  ضعف -

 ومن أبرزها األسباب االقتصادية : - خامسا

المستوى المتدني للدخل الفردي للموظف الجزائري  و ضعف الحوافز و المكافآت الوظيفية التي 

 في  بالطبع يؤدي بالموظف إلى التفكيرو هذا تؤدي إلى تدني المستوى المعيشي ألغلبية الموظفين ،

 .باستغالل الوظيفة اإلداريةوسائل أخرى لكسب المال و التي تكون  

 .طبيعة االقتصاد الريعي في الجزائر والذي يشجع على الفساد 

غداة االستقالل مباشرة أخذت الجزائر بمبادئ توجه االشتراكي :  تأثير النظام االقتصادي المعتمد -

إلى  أدىهذا النظام و أوجه قصوره ، األمر الذي ، إال انه مع مرور الوقت بدأت تظهر سلبيات 

بتبني التوجه الرأسمالي أو اقتصاد  1414إعادة النظر في طبيعة النظام االقتصادي و كان هذا سنة 

االقتصاد الحر وفتح المجال للقطاع الخاص تسارعت ارتفاع مستويات  السوق .و مع تبني التوجه

ن النظام االشتراكي ليس له أي نن هذا ال يعأالفساد اإلداري في الجزائر بشكل غير مسبوق، إال 

إلى  141جزائر منذ الذي عرفته الغير مدروس لكن االنفتاح االقتصادي  ،انتشار الفساد فيدور 

 .هانتشار  ةزيادأدى إلى  غاية اليوم
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إضافة إلى الخصخصة الفوضوية التي ساهمت في تفاقم الفساد ، إذ رافق شراء المؤسسات - 

ولين مقابل الحصول عليها ، خاصة في ظل المنافسة بين ؤ العمومية من قبل الشركات رشوة المس

 شركات متعددة الجنسيات .

جزائر على المحروقات تعتمد ال: الريعيالكلي على مداخيل النفط و طبيعة االقتصاد  عتماداإل -

شهدت  1441من مجموع عائداتها من التصدير. وبحلول سنة  -%41–إذ تشكل  د ،كثروة للبال

، مما فتح الباب على مصراعيه أمام إشراك الشركات األجنبية و ذلك  انفتاح اقتصاديالجزائر أول 

طماع أهذا القطاع إلى محل  صبحأللدولة الجزائرية و  %31للشركات األجنبية و  %84بنسبة 

الفاسدين ، األمر الذي جعل من هذه النعمة نقمة على الجزائر ، إذ بدل أن توجه الثروة لخدمة 

المجتمع و تنميته، أصبحت توجه لجيوب الفاسدين و التي سماها الرئيس الراحل "محمد بوضياف" 

بيتر  قول يعلى انتشار ممارسات الفساد كما أن االقتصاد الريعي يشجع  بالمافيا المالية السياسية

: إن الثراء النفطي هو األرض الخصبة للفساد، إن  بهذا الصدد رئيس منظمة الشفافية الدولية يجن

اغلب التصرفات الفاسدة إما تسعى إلى تحقيق منافع من خالل التعامل مع اإلدارة العامة و إما قد 

   .1يكون الفساد وسيلة لتجنب النفقات التي يتحملها الفاسدون 

 المتاجرة بالممنوعات  و التبادلو ما يرافقها من التهريب و  في الجزائر : الموازي ظهور السوق  - 

بالعمالت األجنبية و تزويرها ، و تفشي الغش و التحايل و الرشوة لتجاوز القوانين الصادرة و 

 .2اإلجراءات التعسفية ،  التي تفرض عادة في ظل الظروف الستثنائية و الطارئة
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 المطلب الثاني : أثار الفساد اإلداري في الجزائر

على المجتمع ، و تنجم عنه عدة  المؤسسات العامة هو األكثر ضررا اإلدارات إن الفساد في     

 أثار تعود سلبا على المصلحة العامة لألفراد في جميع المجاالت ، ومن هذه اآلثار نجد ما يلي : 

 اآلثار االقتصادية  - أوال

وذلك عن طريق رفع تكلفة  : تبديد الثروات و إعاقة عملية التنمية و إضعاف النمو االقتصادي -

 .تهاء األموال و عدم استكمال المشاريعالمشاريع عن الميزانية التي وضعت له وبذلك ان

، وتزيد من تكاليفهعلى المشروع عبئا إضافيا ل : ألن مدفوعات الفساد الكبيرة  تمث الربحل تقلي -

 باالستثمار.يعتبرها البعض ضريبة ضارة ل ب

ضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة، و  ذلك بسبب إتدني كفا ة االستثمار العام :  -

الرشاوي التي تتخذ من الموارد المخصصة لالستثمار و تسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها ، 

  .باإلضافة إلى إستخدام الوساطة في اختيار المشروعات اإلنشائية

من خالل إستغالل أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع و روة : سو  توزيع الّدخل و الثّ  -

في الّنظام الّسياسي ، مما يتيح لهم االستكثار بالجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدمها 

الّنظام ، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين النخبة الحاكمة و أفراد المجتمع حيث توزع الثروات على 

من التهميش االقتصادي ، و هذا يؤدي إلى إنتشار  األغلبية تعانيقليلة من الناس بينما يبقى فئة 

 .في اإلدارة الجزائريةالفساد اإلداري بكثرة 

ل غياب الرقابة و المتابعة الفعالة في الجزائر ظ: في  تسهيل تهريب رؤوس األموال إلى الخارج-

عمالهم اإلجرامية ، و من هذه األعمال تهريب رؤوس يستغل الكثير من الفاسدين الوضع لتنفيذ أ 
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األموال إلى الخارج ، و يرجع ازدياد تهريبها إلى الخارج إلى سيطرة الجهات النافذة في السلطة في 

 و الموارد المالية . 1تطبيق أوامرها على مدراء البنوك

 اآلثار االجتماعية  - ثانيا

: من خالل زيادة عدد الفقراء و تراجع  زيادة حدة التفاوت االجتماعي و تفاقم ظاهرة الفقر  -

 ، و تعاني من محدودية اإلمكانيات وضعف القدرة الشرائية ة المتوسطة التي أصبحت تزداد فقرالطبق

فين وكبار الموظحيث نجد تركيز الثروة يزداد انحصارا في فئة قليلة و هي كبار المسؤولين 

و رجال اإلعمال ، بالمقابل أغلبية الشعب الجزائري يعاني من الفقر المالي و الغذائي ، العموميين 

مشكل السكن . لذلك فالفساد يهدد الفقراء و يؤدي إلى تهميشهم عن الحياة السياسية  من خالل 

عن طريق العزوف عن المشاركة السياسية ، لذا أصبح المواطنون ال يعبرون عن مطالبهم إال 

سبب انتشار الفساد نجد طبقة باالحتجاج أو التغاضي عن فساد المسؤولين و الالمباالة . و عليه 

غنية تنتفع من موارد و ثروات البالد بالمقابل نجد  طبقة فقيرة ومحرومة من أدنى شروط الحياة 

و عدم  جر يمكنه من العيش بكل كرامة، وهذا يؤدي إلى تفاوت اجتماعيأكالعمل و تقاضى 

 .سياسي و اجتماعياستقرار 

: إن فقدان اإلحساس بالمساواة و غياب العدالة االجتماعية يؤديان  زعزعة سلم القيم االجتماعية-

إلى ضعف قيم و مشاعر االنتماء للوطن ، و هنا تظهر األنانية و  تغليب المصلحة الخاصة على 

 المصلحة العامة .
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و مع تداعيات الفساد المختلفة التي تؤدي حتما إلى زعزعة الثقة ، وتسود القيم السلبية التي تعود     

ستقرار و عليه أضحى الفساد خطرا على اإل و يتقبلها نتيجة لكثرة تداولها ،الجزائري عليها المجتمع 

ين الطبقات يجة تعميق الفجوة بجتماعي نتخالل إسهامه في زيادة التوتر اإل االجتماعي من

حتماالت عدم إزيد من جتماعية ، و إهدار الكثير من أموال التنمية خارج مسارها الصحيح ، مما ياإل

 ستقرار السياسي .اإل

اإلحباط و عدم المسؤولية و الشعور تفشي الفساد : يغرس  خلخلة و إضعاف الروح الوطنية -

اآلراء و وز التعصب و التطرف في بغياب العدل في نفوس الشعب الجزائري ، مما يؤدي إلى بر 

و الدليل على ذلك ظاهرة العنف التي  ،كرد فعل النهيار القيم السامية ةميزيادة انتشار نسبة الجر 

 انتشار مظاهر الفساد. نتيجةو  ،شهدتها البالد مطلع التسعينيات

إلى انتشار الحقد بين  الفساد يؤدي : و االغتراب السياسي و االجتماعي انتشار الشعور بالظلم -

الشعور الفرد  و يؤدي إلى إضعاف ، شرائح المجتمع الجزائري و زيادة حجم المجموعات المهشمة

 .نتمائه لنظامه و مجتمعهبإ

 و تتمثل فياآلثار السياسية :  -ا ثالث

لشرعية بسبب أفعال الفساد تؤدي إلى إضعاف المشاركة ا إن انعدامضعف المشاركة السياسية : -

السياسية نظرا لتقلص الدور األحزاب السياسية و ضعف المعارضة ، باإلضافة إلى عدم ثقة 

و أجهزة الرقابة و المسائلة ، و المواطن  واإلدارة المواطنين بنزاهة المسؤولين و بالمؤسسات القائمة

ة على الجزائري أصبح غير مبالي باالنتخابات ألنها أصبحت عديمة الجدوى في نظره، و غير قادر 

اإلصالح السياسي وإحداث التغيير فالمجتمع اليوم أصبح يقاطع االنتخابات و ينعتها بالمزورة سلفا 
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بسبب تفشي ممارسات الفساد السيما التزوير و الرشوة و المحسوبية في االدراة الجزائرية و مؤسسات 

 الدولة.

النظام السياسي نتيجة الضطراب إن الجزائر تعاني من عدم استقرار تهديد االستقرار السياسي :  -

بحقوق المواطن الجزائري بشكل كاف العالقة بين الشعب و الحكومة ، ألن نظام الحكم ال يعترف 

فرض ويهدف لبسبب خوفه على وجوده من جهة كحرية إبداء الرأي و حرية المشاركة السياسية ، 

 سيطرته على عامة الشعب من جهة أخرى .

يؤدي إلى قيام حكومة ضعيفة ، فتصبح غير قادرة اإلداري إنتشار الفساد : إن  ضعاف الحكومةإ -

على تلبية حاجيات المواطنين مما يدفع بالمواطن الجزائري إلى البحث عن قنوات أخرى لتلبية 

حاجباته هما كانت، سواء منظمات خاصة تعمل بالشكل القانوني أو منظمات غير قانونية ،كذلك 

. حيث أصبح المواطن الجزائري ال 1الجزائر إلى إضعاف الثقة في القضاء أدى الفساد اإلداري في

 .يؤمن بسيادة القانون 

السيما  الفساد بمختلف صوره: أدى تفشى الجزائرزعزعة وإضعاف المناخ الديمقراطي في  -

احتكار بسبب وذلك الجزائري، إلى إضعاف وتشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع  اإلداري 

ل كسب البرلمان من أجللفوز بمقعد في صوات الناخبين لشراء أعائدات الفساد واستخدام السلطة، 

 2.مشروعةل غير األعما في ممارسة التصرفات وواالستمرار الحصانة السياسية 

على الوضع العام فيها،حيث  سلبا مما سبق نستنتج أن الفساد اإلداري في الجزائر أصبح يؤثر    

تعتبر الجزائر من الدول النامية التي مسها الفساد بشتى أنواعه سواء المالي أو السياسي أو اإلداري، 
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إذ صنفت خالل السنوات الخمس األخيرة ضمن القائمة السوداء ، واعتبرت من بين الدول العاجزة 

زائر تلميذ عن مكافحة الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد التي صرحت أن الج

حيث جاء ترتيب الجزائر حسب  . 0213غير نجيب في مكافحة الفساد وفق تقريرها الصادر في 

دولة والمرتبة  181ن بين م 0213سنة  11المنظمة سنويا في المرتبة   مؤشر الفساد الذي تعده

صنفت الجزائر في المراتب األخيرة في مؤشرات الفساد  1021و في عام.02181ة سن 121

 دولة . 112من ضمن  110كانت  مرتبتها  حيث العالمية

  دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر  تقييم المبحث الثالث :            

 رة المسي الجهة ألنها هي، اإلداري فعالية القيادة اإلدارية هي الحل األمثل لمكافحة الفساد     

أعمال اإلدارة حيث أنها إذا كانت تشجع على السلوكيات المنحرفة و الخارجة عن نطاق القانون 

، فذلك يؤدي إلى انتشار الفساد في المؤسسة اإلدارية و يتسبب في تراجع أداءها خاصة في الجزائر 

في حاالت عديدة  المفسدين بل التواطؤ معهم حيث نلمس فشل القيادات اإلدارية في مكافحة و ردع

سنتطرق إليه في  ماو هذا . لعدة اعتبارات أثرت سلبا على اإلنتاجية و مردودية المؤسسات و هذا 

هذا المبحث حيث سنقوم بإبراز جهود القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر مع 

و في األخير سنحاول اقتراح بعض الحلول التي نراها ، د إبراز عدة صعوبات التي تعرقل هذه الجهو 

 مالئمة لتفعيل دور القيادة اإلدارية في محاربة الفساد اإلداري في الجزائر.

 

 

                                                           

lpost_25.htm-gestion.blogspot.com/2012/11/blog-organisation-https://fa-3 
 

https://fa-organisation-gestion.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html
https://fa-organisation-gestion.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html
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   في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائرجهود الدولة  المطلب األول :

فساد في اإلدارات الجزائرية لقد أوجدت الجزائر العديد من المؤسسات التي تسعى إلى الحد من ال    

 و هي كالتالي:

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  - أوال

تنشأ الهيئة الوطنية  "من قانون العقوبات نجدها تنص على:  11بالرجوع إلى أحكام المادة     

وذلك قصد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة  المكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحة ،

 .2أكدت على استقاللية هذه الهيئة  815-28من المرسوم  11و المادة .  " 1الفساد

هيئة دستورية تتمتع باالستقالل اإلداري و هي تنظيم جديد ال تنتمي ال للمؤسسات و هي     

العمومية وال للهيئات القضائية و هي أيضا مستقلة عن الحكومة وال تخضع لرقابتها و ال تخضع 

 لرقابة رئاسية وال وصائية من طرف السلطة التنفيذية.

 . ومديرية التحليل و التحقيق لوقاية و التحسيس ،، مديرية ا مجلس اليقظة و التقييم و تتكون من :

 :  مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته* 

تتمتع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمهام استشارية وإدارية منها ما يقوم به كل من مديرية       

 : الوقاية و التحسيس ومديرية التحليل و التحقيق و هي كالتالي

 وتتمتع بعدة صالحيات وهي : مديرية  الوقاية و التحسيس -1

 اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد. 

                                                           

  من قانون العقوبات. 11المادة  -1
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية   0228نوفمبر  00المؤرخ في  28/518  المرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-2

 .0228نوفمبر  00، الصادرة بتاريخ 11عدد  الجريدة الرسمية  للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها،
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 تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص او هيئة عمومية او خاصة. 

 اقتراح تدابير ال سيما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد. 

  العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخالقيات المهنةمساعدة القطاعات المعنية. 

 إعداد برنامج يسمح بتوعية وتحسيس المواطنين باألثار الضارة الناجمة عن الفساد. 

 جمع ومركزة استغالل كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الفساد. 

 لتي تشجع على ممارسات البحث في التشريع والتنظيمات والممارسات اإلدارية عن العوامل ا

 .الفساد قصد إزالتها

 التقييم الدوري للدورات القانونية والتدابير اإلدارية في مجال الوقاية من الفساد  

 حياتهاومن صال:  مديرية التحاليل والتحقيقات - 2

 دراسة واستغالل المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها. 

  ومتابعة النشاطات واإلعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية ضمان تنسيق

التي ترد إليها من  المنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية من الفساد

 . القطاعات المختلفة

 مجلس المحاسبة - ثانيا

يعتبر مجلس المراقبة من أهم المؤسسات التي أوالها المشرع أهمية و قد نص عليه عدة     

المؤرخ في  12/23بموجب قانون  1412الدستور الحالي أنشأ سنة  كما في ذلكدساتير 



كافحتهفي م اإلداريةفي الجزائر و دور القيادة  اإلداريالفصل الثاني              ظاهرة الفساد   
 

132 

 

الذي أعطى له اختصاصات رقابية واسعة ذات طابع إداري و قضائي  ،  1 21/25/1412

لها في تسيير األموال العمومية مهما كان وصفها القانوني.و هي  على الدولة أو الهيئات التابعة

هيئة تتمتع بازدواجية االختصاص إدارية و قضائية و يتمتع باالستقاللية في التسيير و ذلك من 

 الغش أشكال جميع من والمكافحة الوقاية تعزيز تعمل على اجل الحيادية والفعالية في مهامه

 النزاهة واجب وفي األخالقيات في تقصيرا تشكل التي الشرعية غير أو القانونية غير والممارسات

 .2 العمومية واألموال باألمالك الضارة أو

 : و من أهم مهامها

التدقيق في حسابات الهيئات العمومية والتأكد من سالمة األرقام و  :الرقابة و التدقيق -

نقسم على الرقابة على و هي ت، للمؤسسات البيانات الواردة في الميزانية و الحسابات الختامية 

كما تخضع المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري  . و رقابة على النفقات اإليرادات

و المؤسسات و الهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا و التي تكون 

 .لرقابة هذا المجلسبع عمومي أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طا

موال العمومية في المؤسسات أو الشركات مهما كان األمراقبة و تسيير من مهامه كذلك و  -

تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو المؤسسان أو الشركات أو  التي وضعها القانوني

 الهيئات العمومية األخرى بصفة مشتركة أو فردية.

                                                           

 وظيفة بممارسة المتعلق ، 21/25/1412المؤرخ في  12/23القانون رقم  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 .1412الصادر في ، 02 عددال ، الرسمية الجريدة ، المحاسبة مجلس طرف من الرقابة

 . 385 ص  ، المرجع السابقحاحة عبد العالي ، -0
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الهيئات التي تقوم في إطار التشريع و التنظيم المعمول به بتسيير النظم المجلس كما تراقب  -

 اإلجبارية للتأمين و الحماية االجتماعية.  

مراقبة الموارد التي جمعتها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات يقوم ب -

 جل دعم القضايا إنسانية ز اجتماعية و علمية...  أالعمومية من 

التي يقوم بها مجلس المحاسبة بهدف  هي نوع من أنواع الرقابة الماليةرقابة نوعية التسيير:  -2

 المساهمة في تطوير األداء و التسيير و تقييمه لزيادة فعاليته. 

 واالقتصاد والفعالية الكفاءة مراقبة على أساسا تركزا التسيير نوعية رقابة" :  و قد  عرفت بأنها    

 ، فحسب اإلدارة من معينة مظاهر مراجعة يعني ال الرقابة من النوع وهذا ، العامة اإلدارة في أداء

 جميع أن من التأكد إلى تهدف الرقابة هذه نإف ذلك وعلى نشاطها أوجه بجميع اإلدارة يراقب نهأ بل

 واقتصادي فعال بشكل تتحقق المقررة األهداف نإو  المرسومة والسياسات للقدرات وفقا تتم اإلجراءات

 " .عالية وبكفاءة

  مجال تسيير الميزانية و الماليةرقابة االنضباط في -3

المعمول بها في جميع المعامالت و  الهدف منها التأكد من مدى تطبيق القوانين و التنظيمات    

التصرفات المالية التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة على عمليات اإليرادات العامة بجميع 

مراحلها و الرقابة على العمليات اإلنفاق بكل خطواتها ابتداء من ربط النفقة و تصنيفها بالصرف 

 و من مهام هذا المجلس ما يلي : .1ةوالدفع الفعلي وكذا كشف و تحديد المخالفات المالي

                                                           

  .332-388، ص ص  المرجع السابق -1
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الوثائق المقدمة أو في عين المكان و فجأة أو بعد  أساسيمارس مجلس المحاسبة  الرقابة على  -

 االطالع على كل الملفات . األوضاعالتبليغ  و يمكنه التحري في 

وباالطالع على كل  ات والهيئات الخاضعة إلى الرقابةستماع إلى أي عون في الجماعاإل -

 العمومية األخرى. اإلداراتالمسائل المنجزة وذلك بالتعاون مع 

 .ساد اإلداري في الهيئات الخاضعة للرقابةرفع دعاوى عمومية ضد مرتكبي المخالفات الف -

 و المخالفات مهما كانت طبيعتها. األخطاءكشف  -

  : الديوان الوطني لقمع الفساد - ثالثا

 في ومعاينتها الجرائم عن بالبحث تكلف ، القضائية للشرطة عملياتية مركزية مصلحة الديوان    

استحدث و  ، 0212 أوتالصادر في  23-12 األمربموجب نص  أنشئو .  الفساد مكافحة إطار

الديوان الوطني  أنشاءالمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد و التي نصت على  25التعليمة رقم  بموجب

 .كآلية فعالة لمكافحته. وقد جاء لتدعيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لمكافحة الفساد

 و من مهامه نجد :

 البحث و التحري في مجال مكافحة الفساد و الجرائم المرتبطة به. -

 مام الجهات المعنية المختصة.أتقديم المتهمين  -

 مع مصالح الشرطةمكن لعناصر الشرطة القضائية للديوان التدخل بمفردهم أو بالتنسيق   -

 1القضائية األخرى خالل العمليات والتحقيقات.

 القضائية الجهة أمام للمثول مرتكبيها وإحالة الفساد وقائع في بتحقيقات والقيام األدلة جمع -

 المختصة. -
                                                           

  le 30/11/2020 a 20h30  ،https://www.aljazairalyoum.com  مهام الديوان الوطني لقمع الفساد،  -1

https://www.aljazairalyoum.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 .الجارية التحقيقات بمناسبة المعلومات وتبادل الفساد مكافحة هيئات مع والتساند التعاون  تطوير -

 السلطات على يتوالها التي التحريات سير حسن على المحافظة شأنه من إجراء كل اقتراح -

 المختصة.

 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة - رابعا

يهدف إلى إضفاء الشفافية  055-48مرسوم الرئاسي الهي هيئة وضعت لمكافحة الفساد بموجب 

حية، و الوقاية من الرشوة و محاربتها من ناحية ناعلى الحياة االقتصادية و اإلجراءات العمومية من 

 خرى. أ

 تتركز على : أما بالنسبة لمهامه فهي 

زمة لكشف وقائع الرشوة واستغالل النفوذ واالختالس واالستيالء غير الينظم جمع المعلومات ال -

المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية وبمساواتهم، والوقاية من تلك 

 يمركز جمعها ويستغلها. ، و الوقائع

 تعزيزها.يبادر بأي أداة يقصد منها ضمان شفافية األنشطة االقتصادية والمالية أو  -

 الحياة العمومية وعلى تنفيذها. ةقيحث على إعداد قواعد أخل  -

 في ؤدييعطي رأيه للسلطات اإلدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي ت-

     .1الرشوة انتشار ممارسات

 

 

                                                           

صفر عام  18مؤّرخ في  المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها، 055-48ئاسي رقم مرسوم ر -1
 .1448يوليو سنة  0الموافق  1811
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 جهود تفعيل دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر  المطلب الثاني :

الجزائر كغيرها من الدول النامية لم تسلم من ظاهرة الفساد اإلداري ، الذي أدى إلى تعفن     

أجهزتها اإلدارية  بشكل شبه تام ، و قد سطرت الجزائر منذ استقرارها إلى يومنا هذا العديد من 

و  صالح ، استنادا إلى إستراتجيات و سياسات من شأنها النهوض بأداء اإلدارة العامة برامج اإل

و لهذا فإن وجود إستراتجية  الفساد اإلداري  ، و كذلك للحد من الظاهرةتطوير وتفعيل القيادة اإلدارية 

ذلك من  مواجهة الفساد اإلداري أصبحت ضرورة حتمية ودورها في  ترقيةلتطوير القيادة و متكاملة 

 أجل الحد من تفاقم هذه الظاهرة .  

لذلك سوف نتحدث في هذا المبحث عن أهم اإلصالحات التي قامت بها الجزائر لتفعيل دور     

 القيادة اإلدارية  في مكافحة الفساد اإلداري التي تتمثل في : 

 إعادة صياغة الهياكل و المهام اإلدارية  - أوال

سعت الدولة الجزائرية في إطار مكافحة الفساد اإلداري إلى تفادي المركزية الشديدة  و القضاء       

 على  البيروقراطية و تخفيض حجم اإلنفاق الحكومي  و ذلك من خالل : 

إعادة هيكلة المؤسسات اإلدارية و دمج المصالح ذات الصلة خاصة على مستويات اإلدارة المحلية -

كلة األقسام و اإلدارات ، و إنشاء وحدات لتقديم الخدمة و اعتماد الالمركزية في من خالل إعادة هي

لمستويات الدنيا لتبسيط اإلجراءات اإلدارية و افي  اتالمسؤولية بمنح الصالحية للقياد السلطة و

قديم خدمات ، مع ضرورة لكي ال تكون هناك تعقيدات و انحرافات و تقديم رشاوى من أجل ت

بشكل يرفع من مستوى جودة و كفاءة الجهاز اإلداري العاملين في اتخاذ القرارات  اكشر إممارسة 

القيادي ، و هذا سيؤدي إلى شعور الموظفين بأنهم مميزين و يجعلهم يثقون في القائد حيث لن 
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سيعرض ما جهزة اإلدارة ألغراض شخصية و أ لجأ إلى استغالليقوموا باختالسات أو رشاوى أو ي

 1جزائرية لخسائر كبيرة .اإلدارة ال

إجراءات و اللوائح اإلدارية التي تنظم نشاط القياديين و  ليماتكما عملت الجزائر على تع -

من خالل تبسيط  مست قانون الوظيفة العمومية ، ديالتالموظفين داخل الجهاز اإلداري و هذه التع

اإلجراءات اإلدارية و تطوير نظام اختيار القيادات للتمكن انتقاء القيادة الكفؤة ،و تعديل نظام 

 الحوافز و المكافأة و نظم ترتيب الوظائف و عليه عمدت الجزائر إلى:

و اإلدارات  اتلكل مصلحة من مصالح المؤسسمهام الموكلة إعداد وثيقة تتضمن وصف  -

 والقوانين الرسمية.   تنظيميةلكل منصب حسب المراجع مية و عمو ال

توخي الّدقة و الوضوح في صياغة األنظمة و اللوائح وتوزيع المهام حسب البيئة التي وضعت   -

موظف ما له و ما عليه ، و العقوبات المقررة لمن يتجاوز  قائد و لخدمتها و ذلك لكي يعرف كل

 الصالحيات الممنوحة له .

في اإلدارة الجزائرية على  للقائد اإلداري ة واسعة يصالحيات رقاب و منح ةقابة اإلداريتفعيل الر -

تجاوز القانون و القيام بسلوكيات تؤدي من  الموظفين د الرقابة اإلدارية  وسيلة تمنعتع إذ .الموظفين

 الوظيفة العامة لمصالح شخصية و الرشوة و المحسوبية. داري مثل إستغاللاإلإلى انتشار الفساد 

استحداث سياسة جديدة للوظيفة العمومية تقوم على الحرفية و الشفافية و النزاهة في اختيار  -

و الرشوة في التعيين في المناصب االبتعاد عن الوساطة و المحاباة و الموظفين وانتقاء القيادات 

 القيادية .
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ت اإلدارية و رفع العوائق البيروقراطية ما يساعد القياديين والموظفين على القيام تخفيف اإلجراءا  -

تقديم خدمة أفضل للزبون و عدم هدر المال العام الذي  معبمهامهم في وقت قصير و باألقل جهد 

 يعد من مظاهر الفساد اإلداري. 

 اتفي الّرقابة المفروضة على المؤسسإعادة الّنظر  -ثانيا

ابة اإلدارية تحمي العملية اإلدارية من االنحرافات حتى تستمر المؤسسة في متابعة مسارها الرق    

و قد وضعت الجزائر سياسة شاملة للوقاية من الفساد و تجسيد مبادئ دولة القانون و  الصحيح،

بمكافحة الفساد . و عليه  المتعلق  28/21من قانون  02تكريس مبدأ الوقاية من خالل المادة 

و قواعد داخل الجهاز  اتي الّرقابة المفروضة على وضع آليعملت الجزائر في إطار النظر ف

اإلداري تسمح بمراقبة النشاط اإلداري و مراقبة أداء القياديين و الموظفين اإلداريين، و بادرت إلى 

لنشاط الموظفين داخل الجهاز اإلداري ، تعديل اإلجراءات و اللوائح القانونية و اإلدارية المنظمة 

داء المسؤولين و الموظفين تعد أمثل طريقة لقمع ألبحيث أن الرقابة المستمرة للمؤسسات العمومية و 

 الفساد اإلداري بكل أشكاله و كشف مصادره من خالل : 

قات اإلدارية في منح الصفات كبح تورط القياديشكل بتنظيم إجراءات الصفقات العمومية  -

 المشبوهة.

 الّتصريح بالممتلكات خاصة الذين يتولون مناصب قيادية في المؤسسات و المجالس المنتخبة -

 بهدف ضمان شفافية المؤسسات العمومية . 

 قيام المسؤولين بالمراقبة للتأكد من سالمة إجراءات العمل ومطابقتها للقانون . -
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 ات المادية والبشرية والخبرات والتدريب والوسائل الحديثةتزويد األجهزة الرقابية والضبطية باإلمكاني -
1 . 

 تثمين الموارد البشرية  اتتطوير آلي  -ثالثا

عملت الجزائر في سبيل الحد من ظاهرة الفساد اإلداري بانتهاج إستراتجية جديدة إلعادة هندسة    

العمليات و هياكل القطاع اإلداري الحكومي من أجل ضمان جودة الخدمات التي يقدمها هذا األخير 

على  االعتمادهدف تثمينها من خالل ب، فقد ركزت على مصادر أساسية شملت الموارد البشرية 

 : اإلجراءات التالية

خاصة في ظل معاناة الجزائر :  اإلدارية اتتكوينية و التدريبية خاصة للقيادإجرا  الدورات ال -1

اختالل سياسية التوظيف ،  ، و هذا راجع إلى حساسة مناصب قياديةلغير المؤهلة تولي فئات من 

التحسيس بمخاطر الفساد اإلداري وتأهيل تحسين المدارك و من شأنها فالدورات التكوينية و علية  

 المورد البشري لتولي مناصب قيادية .

، و الذي  20/0218المؤرخ في  25/28التكوين اإلداري من خالل األمر رقم  و قد أقرت الدولة

تضمن مجموعة من األحكام و الضمانات المتعلقة بالتكوين ، باعتباره حقا للموظف وواجبا على 

األمر على تكوين المسؤولين اإلداريين والعمال حسب قدراتهم و المجهودات اإلدارة ، و نص 

بطريقة غير  الفساد المبذولة من طرفهم ، حيث اعتمد أسلوب الترقية كمحاولة للحد من تفشي ظاهرة

كما أن جل الحصول على الترقية، أنظيف من كل الشبهات من  سجلعليه التمتع الموظف فمباشرة 

الذي ينظم عالقة الموظف بالمؤسسة سواء كان مسؤوال أو موظفا  25/28لعامة قانون الوظيفة ا

بسيطا يتضمن حق منح الموظف منصبا أعلى و أجرا يتالءم مع قدراته و االعتراف بمجهوداته ، و 
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هكذا لن يستند إلى الطرق غير الشرعية في إشباع حاجاته و تحقيق طموحاته في تولي مناصب 

 عليا.

 :سياسة التحفيز و مراجعة نظام األجور للمسؤولين و الموظفين اإلداريين تبني  -2

لجأت الجزائر إلى تغيير منظومة الحوافز من خالل القيام بالتّعيينات في المناصب خاصة     

المناصب القيادية التي تستند إلى الجدارة و االستحقاق ال على المحاباة، و على هذا األساس 

ة من التدابير الوقائية للحد من الفساد اإلداري ، و يتم من خالل تفعيل وضعت الدولة مجموع

في ظل الشفافية و  .ز القائد اإلداري  والموظف على العمليمصطلحات هامة من شأنها أن تحف

 قواعد هامة للحد من ظاهرة الفساد 28/21لتحقيق هذه الغاية أصدر قانون الوقاية من الفساد 

 : ظاهرة أهمهااءات من تولي المناصب القيادية مما يؤدي إلى التقليل من الاإلداري و تمكين الكف

تكريس مبدأ االستحقاق: حيث تكون الكفاءة أساس تولى المناصب القيادية واإلدارية ما يساهم في -

 الحد من الفساد، وذلك لعلمهم مسبقا بمعايير ارتقاء المناصب اإلدارية.

لتطوير أداء القيادات اإلدارية و  و اإلفصاح و نشر المعلومةتحسين درجة الشفافية و الوضوح -

 .الموظفين

التخطيط بشفافية إلدارة الموارد البشرية و تطويرها لتمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية في -

 اإلدارة.

األجر له دور مهم في الحفاظ على ألن الكفوءة ذلك ات للقيادور الستقطاب جأسياسة  اعتماد -

ورفع درجة األداء و الرضا  اتلجذب المهارات المناسبة والقياد ، فهو أداة و استقطابهاالموارد البشرية 

 ، و يتضمن الراتب القاعدي } العالوات و التعويضات و المنح العائلية  .الوظيفي
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المقرحة حلول الاد اإلداري في الجزائر و المطلب الثالث : عراقيل القيادة اإلدارية في مكافحة الفس

 : لتفعيل دورها

أن العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد تعود أساسا إلى فشلها  عتبارإ يمكن     

في أداء مهامها على أكمل وجه  و يعود ذلك إلى عدة عوامل مسؤولة على هذا العجز ، من بينها 

عوامل مرتبطة بالقيادة  في حد ذاتها و أخرى يتعلق بالمرؤوسين أو المنظمة و قد يتعلق األمر 

يجب تفعيل دور هذه القيادة لكي تتمكن من محاربة الفساد اإلداري  بالمقابل جتمع ككل ، و لكنبالم

بعض حلول التي نراها قادرة على تطوير دورها .وعليه سنتطرق  أوال إلى أهم  اقتراح، لذلك قمنا ب

 عرض الحلول العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحتها للفساد اإلداري في الجزائر ، ثم

 . الممكنة

  و من أبرزها  :عراقيل القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري  - أوال

القائد يدير الجماعة لذا فهو بحاجة إلى معرفة كل القوانين  : نقص خبرة القائد اإلداري الجزائري  -

التي تحكم سلوك األفراد ، و نقص الخبرة لديه بهذه األمور من شأنها أن تسلبه القوة التي تجعله 

 أكثر فعالية و تعرقل جهوده في مكافحة الفساد اإلداري .

بعدم التنفيذ الحرفي للقوانين و هذا ما  : إن القائد اإلداري في الجزائر عموما يتميز نقص الحرفية -

قدرته في تطوير وسائل محاربة  ويحد من يورطه في ممارسات فساد مخالفة القوانين، ومن جهة

 . من جهة أخرى الفساد 
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وهذا لمعرفة عدم مراجعة القائد اإلداري الذي تقلد منصبا جديدا لإلستراتجيات السابقة :  -

ول و تطوير المورد البشري ذوي الكفاءة األقل ، ما يحد من فعالية النقائص و سدها و إيجاد الحل

 القيادة اإلدارية في محاربتها للفساد اإلداري.

: مما يحد من مجال حركته إتجاه ما يواجه من نقص الصالحيات الممنوحة للقائد اإلداري  -

 .صالحياته في مكافحة الفساد اإلداري ،و يحد من  داخل المنظمةمشكالت 

تحول دون قدرة القائد  التيالمنظمة :  الطارئة علىالتغييرات السريعة في اللوائح و القوانين  -

اإلداري على اكتساب الكفاءة من أجل مواكبتها وإستعابها لكي يكون قادرا على استخدامها في 

 محاربته للفساد اإلداري. 

: و نظرا ألن الثقافات هي الموجه لسلوك االجتماعية السلبية السائدة و قيم الثقافية التأثير  -

 القائد فحتما سيتأثر بها ، لذلك عندما يتأثر بالقيم السلبية ستقلل من فعاليته القيادية لمحاربة الفساد 

و تدفع بالقائد إلى خاصة و أن القيم المجتمعية في الجزائر تقدس الوالءات و االنتماءات الجهوية 

 .1ذ كانت تهدد هذه الوالءات و االنتماءات و التواطؤ مع المفسدينالتستر على ممارسات الفساد ا

و المجادلة من أجل  : حيث نجده يؤمن بمبدأ التكلم من أجل التكلم فقط ،ضعف قدراته التواصلية-

 البحث عن النفوذ  والبحث عن المشاكل حتى تتقطع السبل و ينفذ صبر الموظفين. 

مثل : إستغالل النفوذ و إساءة إستغالل الوظيفة   في االنحرافات اإلدارية تورط بعض القيادات -

 .االحترافية في ممارسة  أنواع الرشاوي 

 عدم توفر االستقرار الوظيفي و االطمئنان النفسي للقائد اإلداري. -
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و  ما يحول دون انتقاء القيادات النزيهة 1عدم سالمة طرق و أساليب اختيار القيادة اإلدارية -

 .قادرة على محاربتهالمتورطة في الفساد و الالكفوءة غير 

 حيث يعملون على  في تسيير المنظمة و اتخاذ القرارات  المركزية الشديدة  لبعض القادة اإلداريين -

 بسط النفوذ والسيطرة وتركيز السلطة .

 م في  النشاطات الحيوّيةاتخاذ القرارات الفردّية واالستئثار بها مع تهميش الموظفين وإقصاء دوره -

 .أي االتصاف بخصائص القيادة المتسلطة

معاناة بعض القيادات اإلدارّية من الجمود وعدم قدرتها على مواكبة التطورات التي مست ظاهرة -

 القيادة اإلدارية و آليات مكافحته محليا و دوليا.

رق في اإلجراءات الروتينية غين بالاإلداري ةالقاد بعض يمتاز : 2 اإلجرا ات الروتينّية المملة - 

   و عدم اهتمام القائد بإجراءات مكافحة الفساد من جهة أخرى. الموظف من جهة أداءالتي تقلل من 

          يمتاز القائد اإلداري الجزائري بعدم احترام مواقيت العمل . -

تعد وال تحصى و إن المشاريع التي قامت بها الجزائر ال  سو  التخطيط و ضعف التنسيق: -

لك بسبب سوء التخطيط لها فالمشاريع الصغيرة أصبحت ذأغلبيتها لم تكتب لها النجاح و  لكن

    .مشاريع بعيدة المدى 

و دلك لعدم حصولهم على التكوين والتدريب : للقياديين انخفاض الكفا ة الفنية و اإلدارية -

مما يؤدي إلى انخفاض كفاءتهم و عدم تمكنهم من التقنيات لشغل مناصب والمسؤولية المناسب 

  الحديثة .     
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الموظف في غير المنصب  القائد أو لك لما يكون ذو  :قياديينانخفاض الوال  الوظيفي لدى ال -

الذي يستحقه مما يؤدي إلى عدم رغبته في أداء عمله على أحسن وجه,و إنما يؤديه ألنه مجبر 

 وليس له خيار أخر.

و يقوم بدلك معظم  فا  طابع السرية الشديد على األعمال اإلدارية حتى إن كانت بسيطة:اظ -

فهو وحده من يعلم بكيفية  ،جل ضمان دلك المنصب لهم فقطأالقياديين اإلداريين و الموظفين من 

إجراء المهام وال يشاركها مع إي كان خوفا على مناصبهم و ليس حفاظا على سرية العمل كما 

 .   يدعون 

:تعاني اإلدارة العامة من هجرة اإلطارات نحو القطاع الخاص أو هجرة الكفا ات من القطاع العام -

دون بروز قيادة إدارية كفؤة و نزيهة قادرة  لو ما يح و االمتيازات  خارج الوطن أين يجدون االعتبار

 على مكافحة الفساد . 

،كما عدم تجدد النخب القيادية المسيرة مما يحول دون استالم النخب الشبابية للمناصب القيادية  -

قيادات في نفس المناصب لفترة طويلة يؤدي إلى تجذر الفساج و تعقد جهود ان استمرار نفس ال

  مكافحته. 

 :  المقترحة لتفعيل دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر الحلول -ثانيا

لمواجهة العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية أثناء مكافحتها للفساد اإلداري في الجزائر ، ينبغي    

دور القائد تصميم إستراتجيات لتنمية المهارات القيادية و تفعيل من خالل إيجاد حلول لتقوية دورها 

 اإلداري ، و من هذه الحلول المقترحة نذكر : 
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: تقييم المرؤوسين لسلوك قائدهم يكمن  المسؤولية أو القدرة القيادية االختيار على أساس -1

بصورة مبدئية في قدرته على تلبية أهدافهم الخاصة ، فالقائد اإلداري الذي يتمتع بسلطة واسعة في 

على الرؤساء و نفوذ ملحوظ داخل التنظيم ، يعتبر قائد أفضل من الفرد اتخاذ القرارات و تأثير كبير 

الذي يصلح ألن يكون وسيلة اتصال لتوصيل األوامر، فحين يكون القائد متحكما بزمام األمور يكون 

على علم بكل ما يقوم به المرؤوسين فال يترك لهم المجال من أجل أن يقوم بأي تصرف خارج 

ن بأعمالهم على أتم وجه ألنهم يعرفون أنهم مراقبون من قبل قائدهم. أي أن نطاق القانون و يقومو 

بذلك يساهم في عدم لجوئهم  إنهالقيادة اإلدارية التي تملك قائد قادر على تلبية حاجيات الموظفين ف

للفساد ، و حتى و إن كان هناك من يقوم بتجاوزات فالقائد المسؤول و المؤثر يستطيع أن يقوم 

 1قوانين لردع المخالفين. تطبيقب

: بمعنى أن القائد الذي يحسس أعضاء فريقه أنه مثلهم و يشعر و  و إستعاب العاملين التقمص  -2

يهتم بهم فهذا يعطيهم دافعا إيجابيا نحو تحقيق و إنجاز المطلوب منهم دون اللجوء إلى الفساد ، و 

هذا اإلجراء يساعد القائد على مكافحة الفساد الذي يكون في مؤسسته . ألنه إذا كان القائد غير 

فهذا يؤدي بهم إلى القيام بتصرفات منحرفة  غير مكترث بانشغاالتهموظفين و مبالي براحة الم

 إلشباع رغباتهم و نقائصهم مثل المطالبة بدفع الرشاوي إلنجاز أمر ما . 

مقدرة القائد على تقييم نفسه بشكل صحيح وفق ما يراه اآلخرين  : تاالذ اإلدراكقدرة القائد على   -3

بمعنى التغيير من السلوكيات  ، إن إدراك الذات يساهم في تعديل السلوكيات التي يمارسها القائد .

 2.نحو االتجاه الصحيح و وفق ما يراه اآلخرين 
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اتخاذ القرارات تزيد من ثقة  : مشاركة الموظفين في المشاركة و اإلقناع ساليبأاعتماد القائد -2

المرؤوس في القائد ، فحين يعطى لهم الكلمة ولو كانت في األمور البسيطة فإن ذلك يجعلهم 

يشعرون باالنتماء لتك المنظمة و يدفعهم من أجل تقديم أحسن ما لديهم من أجل إنجاحها فنجاح 

 م إشراكهم في اتخاذ القرارات .المنظمة من نجاحهم ، و بالتالي عدم لجوءهم إلى الفساد بحجة عد

للموظف بالعيش بكرامة و  للقائد :و ذلك بتوفير أجر يسمح للقيادة و الموظفين زيادة األجور -2

موظفين قياديين والاليومية هذا هو مسعى جميع الموظفين  . و هذا يؤدي بال مو يلبي جميع حاجاته

 .إلى عدم اللجوء إلى الفساد مثل الرشاوي و المحاباة 

ويكون عن طرق السماح له بمراقبة جميع الموظفين و  توسيع صالحيات القائد اإلداري : -9

و كذلك السماح له بمعاقبة أي موظف قام بإخالل أي عمل أو سعى ،تصرفاتهم داخل اإلدارة 

فقط من أجل أهدافه الخاصة على حساب األهداف العامة و ذلك أن ثبت حقا أنه قد قام بذلك 

 القاطع . العمل بالدليل

: فمعضلة الجزائر أن الكفاءات مهمشة و  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب -9

مقصاة من المناصب القيادية ما يفتح المجال للوصوليين و االنتهازيين من التسلق المناصب دون 

 توفر شروط الكفاءة و النزاهة و يؤدي بذلك إلى انتشار ممارسات الفساد اإلداري.

: و التي تعنى بجميع  1 الرقابة الذاتية و القانونية و الدورية التي تحد من التجاوزات -1

الموظفين و المسؤولين اإلداريين مهما كانت مناصبهم فمن قام بأي عمل يتجاوز به القانون أو 

  .يهدف إلى تحقيق المصلحة الشخصية فإنه ينال العقاب على ذلك الفعل

                                                           

 . 128،  125، ص ص  نفس المرجع-1
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أي تحسيس القائد و  : اطر الفساد في اإلدارات العموميةل مخنشر معلومات تحسيسية حو-6

 بمخاطر الفساد و تداعياته السلبية على مستقبلهم المهني و مستقبل المنظمة. الموظفين

: و يكون ذلك من خالل تدريب القيادات  الحد من ظاهرة المركزية الشديدة و عدم التفويض -11

حتى اإلدارية في أجهزتها على تفويض السلطات للمرؤوسين باستخدام أساليب التدريب المناسبة 

يتسنى لكل مسؤول تنفيذي استعمال صالحياته المفوضة لمكافحة ممارسات الفساد و تصحيحها فور 

 .حدوثها ومعاقبة الفاسدين

: يجب توفير المعلومات الدقيقة و المطلوبة لتمكين  توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات-11

و توفير ، القيادة اإلدارية من اتخاذ القرارات السليمة المساعدة على الحد من الفساد داخل اإلدارة

مكن القائد من فالمعلومات الدقيقة ت 1األساليب العلمية الحديثة للحصول على المعلومات و حفظها

 .اكتشاف المفسدين و معاقبتهم

ن عملية التخطيط تتطلب هو ما يميز المنظمة الناجحة، ألو : التخطيط السليم  التخطيط السليم-12

طراف المنظمة و خاصة القيادة اإلدارية، مما يؤدي إلى مراقبة متابعة دقيقة يساهم فيها كل األ

ط و أجهزة التنفيذ ووضوحها  ما يؤدي إلى معرفة مكامن مستمرة و عالقة سليمة  بين أجهزة التخطي

 معالجته الفورية. والفساد 

: يجب مراعاة الواقع البيئي الذي  المرونة و الدقة و الوضوح عند صياغة األنظمة و اللوائح -13

ن هذا يؤثر وضعت القيادة لخدمته ، دون االعتماد على األنظمة المستوردة من بيئات أخرى ، أل

و  و توضيح اللوائحكذلك ضرورة تبسيط على فعالية القيادة اإلدارية في تحديد المسؤوليات  سلبا
                                                           

 . 123، ص مرجع سابق -1
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في تطبيقها و تكون مدرجة في لوحات اإلعالنات الخاصة بالمنظمة حتى  ليسهت، لاإلجراءات

 تسهيل المهام .بهدف ا، لمعرفة ما لهم و ما عليهم ، يتسنى لكل أفراد المنظمة االطالع عليه

و يكون ذلك بتشجيع الكفاءات الجديدة و تحفيزها و تسهيل المهام توفير االستقرار الوظيفي :  -12

 عليها بدون ضغط ، و احترام السلم اإلداري و توسيع صالحيات القائد في المنظمة.

: الذي يقضي بتسهيل مهام القيادة  تفعيل القانون ضد الموظفين المخالفين لقرارات القيادة -12

اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة ضد المخالفين ، كما يمكن أن يكون القائد نفسه مراقب من في 

فالقائد المستقر وظيفيا  ، ممتلكاته لكشف نزاهته و عدم مخالفته للقانون مالي عن  خالل تقديم كشف

بالقائد الذي حياته اإلدارية و قدراته النفسية عالية في مكافحة الفساد بالمنظمة مقارنة تكون صال

 .يشعر بعدم االستقرار الوظيفي

الجانب :  سواء في المجال العملي أو في اإلدارية اتالتدريب و التطوير المستمر للقياد-19

 الن منبعه هو القيادة, فإذا سلمت  الوقاية من الفساد بهدفاألخالقي القانوني أو 

 .1أخالق القياديين حال ذلك دون ممارستهم للفساد

إشباع القائد حاجيات العمال اإلنسانية المتعلقة بالتغيير و تزويدهم بالوسائل التي تمكنهم من  -19

للتغلب على المعوقات التي تحول دون إشباع تلك الحاجات التي تشجعهم على قبول الرشوة و 

 ممارسة مختلف مظاهر الفساد.

في د وللحد من الفساد ووضع خطط طويلة األم  ضرورة امتالك القائد تفكير طويل المدى -11

والقضاء على متابعة و الحيلولة دون تفشيه على المدى البعيد و دون عودته المنظمة 

                                                           

 . 124، 121صص  ،  نفس المرجع السابق -1



كافحتهفي م اإلداريةفي الجزائر و دور القيادة  اإلداريالفصل الثاني              ظاهرة الفساد   
 

149 

 

و معالجة بالمنظمة مجددا,بمعنى ضرورة وضع القيادة حلوال عميقة و شاملة للحد من الفساد 

وضع الحلول و بمعنى عدم عودته مستقبال. لضمانأسبابه  و االبتعاد عن الحلول الظرفية الجزئية 

   . 1 لمعالجة أسباب الفساد اإلداري وليس نتائجه فقط ياتعمل إجراءات

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حاج قاسمي ، حياة عميالي ، دور القيادة اإلدارية في تحقيق التطوير التنظيمي داخل المؤسسات العمومية  جميلة -1
،   مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  الماستراالقتصادية في الجزائر ، دراسة حالة شركة جيوفزياء حاسي مسعود ، 

لوم السياسية ، قسم العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي تخصص سياسات عامة و إدارة محلية ،  كلية الحقوق و الع
  . 81، 88، ص  0218/0211وزو   ، 
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 خالصة الفصل الثاني

بداية من الفترة في هذا الفصل الثاني  قمنا بدراسة تاريخية لظاهرة الفساد اإلداري في الجزائر      

و في هذه الفترات كان الفساد منتشرا العثمانية مرورا بالفترة اإلستعمارية ثم فترة ما بعد االستقالل ، 

 بشدة و في جميع المستويات ، و من أهم مظاهره نجد ما يلي : 

ضة الرشوة  و المقاياغتصاب السلطة و الثروة باإلضافة إلى إستغالل الوظيفة العامة وانتشار  -

 المالية وتهريب األموال و تحويل أموال الثورة . 

 :  من ابرزهاو  28/21كما تطرقنا إلى مظاهر الفساد اإلداري حسب قانون الوقاية من الفساد 

 إستغالل النفوذ و جريمة االختالس و الرشوة. -

 اإلعفاء من الضريبة ألسباب غير معروفة . -

 و التصريح الكاذب. التزوير و عدم التصريح بالممتلكات أ -

 إستغالل النفوذ . -

 إستغالل أجهزة المكتب ألغراض شخصية . -

تطرقنا كذلك إلى أسباب و أثار إنتشار الفساد اإلداري القانونية و السياسية و االجتماعية و اإلدارية 

 و االقتصادية في الجزائر . 

و أخيرا قمنا بإبراز دور القيادة اإلدارية في محاربة الفساد اإلداري في الجزائر ، لذا سطرت الجزائر  

قادرة على مجابهة هذه  قيادةمنذ استقاللها إلى يومنا هذا العديد من برامج اإلصالح من أجل جعل ال

الظاهرة و هذا استنادا إلى إستراتجيات و سياسات من شانها النهوض بأداء اإلدارة العامة، ومن هذه 

 اإلصالحات نذكر ما يلي: 
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 سياسة التحفيز و مراجعة نظام األجور للمسؤولين اإلداريين و الموظفين .-

 ادة و الموظفين .إجراء الدورات التكوينية و التدريبية بالنسبة للق -

 .على المؤسسات إعادة النظر في الرقابة المفروضة -

 إعادة صياغة الهياكل و المهام اإلدارية. -

الفصل حاولنا ذكر بعض الصعوبات التي تعترض لها القيادة اإلدارية في إطار  الختامو في 

فة رهيبة ، و حاولنا مكافحتها للفساد اإلداري و الذي أصبح متغلغال في اإلدارات الجزائرية بص

 ةا و سالحا للحد من هذه الظاهر اقتراح حلول لتفعيل دور القيادة و التي قد تكون رادع
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 الفصل الثالث

 اإلداريةدراسة حالة القيادة 

 اإلداري و دورها في مكافحة الفساد 

 بلديةل مديرية اإلدارة و المالية  في

 تيزي وزو
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و العراقيل التي  اإلداري و دورها في مكافحة الفساد  اإلداریةالقيادة  حول النظریة للدراسة لتطرق بعد ا   

التي قامت بها  اإلصالحات همأل درسنابعد  البيروقراطية، و التسيير سوء فاعليتها من تحد تواجهها والتي

هذا الموضوع على بلدية  إسقاط،و لذلك حاولنا المهمة  بهذه القيام سبيل في الدولة الجزائریة التي أجرتها

 بلدية على ختياراإل وقع و ،ي اإلدار  محاربة الفساد تها في لجزائر لمعرفة مدى فعالية قيادمن بلديات ا

 .وزو تيزي  والية وزو عاصمة تيزي 

 ولمعالجة الموضوع  قسم هذا الفصل إلى مبحثين  التاليين وهما:    

 " مديریة اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو" : تطرقنا إلى تعریف بدراسة الحالة األول المبحث 

 تطرقنا كذلك إلى عرض و تحليل نتائج الدراسة الميدانية : المبحث الثاني
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 "المالية لبلدية تيزي وزو مديرية اإلدارة و " لمؤسسة محل الدراسةا عريفت : األول المبحث

و الهيكل هذا المبحث تعریف لبلدية تيزي وزو من حيث الموقع و المساحة و التعداد السكاني ،  تناولي  

تحليل  إلى باإلضافة و المالية باعتباره موضوع دراستنا اإلدارةو كذا التعریف بمديریة  التنظيمي

من  إليهاالنتائج التي توصلنا  أهم إبرازالتي وزعناها على الموظفين في بلدية تيزي وزو و  ستماراتاال

 .  ذه البياناتخالل تحليلنا له

 و هيئاتها  عام لبلدية تيزي وزو: تقديم  األولالمطلب 

لالمركزیة، ومكان ممارسة  اإلقليميةالقاعدة  أنهاعلى  01/00في قانون البلدية البلدية تم تعریف     

تعریف الفي هذا المطلب سنقوم بو  ،مواطن في تسيير الشؤون العموميةلمشاركة ال إطارتشكل المواطنة و 

 .1البطاقة الفنية لبلدية تيزي وزو إعطاءو 

 76الوالية ، حيث تعد من بين  تضمها التي بلدية تيزي وزو من البلديات :وبلدية تيزي وز  تعريف - أوال

 88، هذه البلدية تعتبر القلب النابض لوالية تيزي وزو ، و التي تقع على بعد الوالية إقليميتضمنها بلدية 

ثيزي راشد ، و من  وكلم من الجزائر العاصمة ، يحدها غربا ذراع بن خدة و ترمثين ومن الشرق واقنون 

و من الجنوب الشرقي ارجن ، و من الجنوب الغربي معاتقة .تقدر  ميمون جبل عيسى الشمال الشرقي 

 اإلجماليةمن المساحة 0كلم 102.36مساحة بلديتها فتقدر ب أما،  0كلم 0591مساحة والية تيزي وزو ب 

نسمة من المجموع السكاني للوالية و الذي   135088سكانها فهو يقدر ب  عددفي ما يخص و للوالية .

 نسمة . 1.226.115 يقدر ب 

                                                           

 00الموافق  0340رجب عام  01المؤرخ في ، المتعلق بالبلدية  00/01قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الديمقراطية الشعبية ، -1
 . 9، ص 0100يونيو 

 1 
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 . 1بلدية تيزي وزو بطاقة شبانية هائلة نظرا للنسبة الكبيرة التي يحتلها الشباب في هذه الوالية تتميز 

 هيئات بلدية تيزي وزو - ثانيا

 هما :د هيئتان للبلدية و و وجعلى  01/00من قانون البلدية  04 تنص المادة

 ما يسمى هيئة المداولة . أوالمجلس الشعبي البلدي -

 ما يسمى الهيئة التنفيذية . أورئيس المجلس الشعبي البلدي  -

  المجلس الشعبي البلدي - 1

 المباشر من طرف سكانالعام السري و  باالقتراعهو هيئة منتخبة :  المجلس البلدي و سيرورته ةتركيب -أ

 خمسةال تتعدى مدة كل دورة يجتمع في دورة عادية كل شهرین و  ، حيثوعض 44البلدية ، يتكون من

دورة ، و يحدد  أولو يصادق على نظامه الداخلي النموذجي في  تعقد دوراته في مقر البلدية،،  أيام (19)

 محتواه عن طریق التنظيم .

يجتمع في دورة غير  أنيمكن لمجلس الشعبي البلدي  01/00من قانون البلدية  06المادة  حسبو     

 بطلب من الوالي . أو 4/0 أعضاءهثلثي  أوطلب من رئيسه ب ذلك ،شؤون البلدية  قتضتاعادية كلما 

جلسة مغلقة  يمكن عقدتكون علنية و مفتوحة لجميع مواطني البلدية ، و ففي ما يخص جلساته  أما    

 ماأالعام .و  األمنللمنتخبين و دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على  التأديبيةفي حالة دراسة الحاالت 

 عددهم يحدد الموجودين في المجلس و األعضاءتتكون من فلجان الموجودة في المجلس الشعبي البلدي ال

تكون متعلقة و التي  اختصاصها دائمة للمسائل التابعة لمجال لجان هناكحسب عدد سكان كل البلدية ، و 

 ب : 

 و المالية . قتصاداال -
                                                           

  013ص  ،المرجع السابق،  مجبور فازیة -0
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 و التعمير . اإلقليمتهيئة الصحة و النظافة و  -

 .1و الثقافية جتماعيةاالالشؤون  -

 ات و مهام المجلس الشعبي البلدي صالحي -ب

التي  ولشعبي البلدي صالحيات التي يمارسها المجلس االيحدد القانون البلدي صالحيات البلدية و     

 ما يلي :  أهمها اإلقليمتمس جوانب مختلفة من شؤون 

خضوع هذه العمليات مليات البناء للتشریعات العقاریة و ممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة ع -

  .لترخيص مسبق من المصلحة التقنية للبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون 

 .المتاحفو  اآلثارالطبيعية و  حماية التراث العمراني و المواقع -

 .المغطاة و غير مغطاة  األسواقتنظيم   -

 جانب حماية الثروة المائية . إلى ه القذرة و توزیعهااالمحافظة على النظافة العمومية وطرق معالجة المي -

 ختصاصاالصالحياتها في كل مجاالت  تمارس البلدية أن من قانون البلدية على 4المادة  و تنص    

اإلقليم و التنمية و تهيئة  إدارةالمخولة لها بموجب القانون ، و تساهم مع الدولة بصفة خاصة في 

 ".  2للمواطنين و تحسينه االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األمن و كذا الحفاظ على اإلطار المعيشي

 .ما يسمى بالهيئة التنفيذية  أو:  رئيس المجلس الشعبي البلدي-2

 كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي -أ

ينتخب  نتخاباتاالتائج ن إلعالنيوم الموالية  09في غضون و  نتخاباتاالمن قانون  81المادة  حسب    

رئيس المجلس  نتخابال المرشحیقدم و . نتخابيةاالرئيسا له للعهدة  هئأعضاالمجلس الشعبي البلدي من بين 
                                                           

 .  5-7 ص ، ص 00/01قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الديمقراطية الشعبية ، -0

0- www.wilaya – aindefla . dz  09/00/0105تم اإلطالع على الموقع في  ،m09:h09 
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سریا ، و ينتخب رئيس  نتخابااالمطلقة للمقاعد و يكون  أغلبيةالشعبي البلدي من القائمة الحائزة على 

 .الدولة باسمو  التي يمثلها قليميةالجماعة اإل سمباطاته القانون حيث يمارس سل ألحكامالبلدية طبقا 

كان حاصال على  إذارئيس البلدية يعلن عنه  ينتخب 01/00من قانون البلدية  79و حسب المادة     

  باألغلبيةفي الحزب الفائز  سنا  األصغر المرشحيعين  األصوات، و في حالة تساوي  األصوات أغلبية

 . 1لتولي رئاسة المجلس الشعبي البلدي

 ام رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحيات و مه -ب 

 :ما يلي بصفته ممثال للبلدية ه صالحياتمن بين بصفته ممثال للبلدية  

 يمثل البلدية في المراسم التشریفية و التظاهرات الرسمية . -

 ينفذ ميزانية البلدية .-

يمثل البلدية في كل أعمال الحياة اإلداریة و المدنية وفق الشروط و األشكال المنصوص عليها في -

  ا .مالتشریع و التنظيم المعمول به

 البلدية. أرشيفعلى  المحافظةالسهر على  -

 البلدية.التدابير المتعلقة بشبكة طرق  تخاذا -

 والمعامالت والصفقات واإليجارات. األمالكعقود اقتناء  إبرام-

 ذلك. ویطلعه علىيسهر على تنفيذ مداوالت المجلس -

 ه:صالحيات ومن بين بصفته ممثال للدولة 

                                                           

 . 00، ص  00/01قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الديمقراطية الشعبية ،  -0
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المتعلقة بالحالة المدنية تحت رقابة النائب العام العقود  ویقوم بجميعله صفة ضابط الحالة المدنية  -

 إقليميا.المختص 

بلدي و لكن ذلك يتم تحت  موظفكل  إلىللمندوبين البلديين و المندوبين الخاصين و  هئإمضاتفویض -

 مسؤوليته.

 الزواج.و الوفيات و  بالوالدةالتصریحات  ستقبالا -

 منها . األصليةالتصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة -

 :  التاليةالوالي بالمهام  إشرافكما يقوم رئيس البلدية تحت 

 البلدية . إقليمتبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على -

 لسهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية .ا -

 .اإلسعافالسهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية و الوقاية و التدخل في مجال -

تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني  كما يمكن لرئيس المجلس بصفته ضابط الشرطة القضائية -

تسليم رخص  كما يمكنه من جهة أخرى  ، لكيفيات المحددة عن طریق التنظيمالمختصة إقليميا حسب ا

التشریع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية  حتراما ىوالهدم والتجزئة ویلزم بالسهر علالبناء 

 .المعماري   التراث الثقافي

 تنظيمها الهيكلي و   عريف بمديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزوتالالمطلب الثاني :  

أجهزة محلية بغرض تقسيم و توزیع  بعض الصالحيات على األعضاء  اإلدارة الجزائریة تتفرع إلى    

جل أالتابعين من  ما بصفة قانونية أو من طرف القائد إلىإالمتواجدين فيها ، و لكن هذا التوزیع يكون 
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لى تحمل المسؤولية و جل تدریب الموظفين عألثقيل الذي على عاتقه و كذلك من التخفيف من الحمل ا

 ن صالحيات القائد اإلداري  .ضم ختصاصاتاالتوزیع ،بحيث يكون القرارات خاذتافي  ةالمشارك

ن هذه األجهزة المحلية سوف تكون تحت وصاية أل و لكن ليس للقائد اإلداري حریة التصرف في كل شيء

 و رقابة و توجيه الوالي.

 تعريف مديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو  -أوال

 لهاو التي تخص : تتكفل مديریة اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو بالمهام الموكلة

 إعداد الميزانيات و الحسابات . -

 متابعة مخططات البلدية العمومية . -

 متابعة تنفيذ الميزانيات . -

 تسيير الحياة المهنية للموظفين . -

اآللي لتحسين  ذلك تنظيم دورات في اإلعالم السهر على التكوین المتواصل للمستخدمين ، بما في -

 األداء الخدماتي للموظفين .

 العقود و الصفقات العمومية . -

 إعداد حواالت التحصيل و الدفع . -

جل التكفل بكل هذه المهام تتفرع مديریة اإلدارة و المالية إلى مصالح و التي تتفرع بدورها إلى أو من 

 .مكاتب 
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 الهيكلي لمديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو   التنظيم -ثانيا 

 بدورها مصالح و التي تتكون  (3 )المديریةب ثم استحدثمديریة اإلدارة و المالية ل الموكلةللتكفل بكل المهام 

و هي  من مكاتب ، كل مكتب له مهامه و دوره في تحقيق السير الحسن و تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين

 كالتالي:

 مصلحة المستخدمين و التكوین. -

 مصلحة المالية و الميزانية. -

 الدولة. أمالكمصلحة  -

 .اآللي اإلعالمو  اإلحصائياتمصلحة الصفقات و  -

 لي : تاهذه المصالح بالترتيب  وسنشرح

 مكتبين و هما  : و التي تتفرع إلى مصلحة المستخدمين و التكوين -1

  :فمكايليفل : يتك مكتب المستخدمين -ا

 .مسك جداول التعداد -

 تحضير جداول الترقية في الدرجات و تنفيذه . -

 تحضير جدول حصيلة الشغل . -

 تحضير المسابقات على أساس الشهادات و االختبارات و الفحص المهني و االمتحان المهني . -

 عالقة العمل . إلى إنهاءتسيير الحياة المهنية للموظفين بداية من التعيين  -

 تحضير المخطط السنوي لتسيير الموارد البشریة و تنفيذه .-
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 : و هو كذلك له مهامه و هي  مكتب التكوين -ب

 السهر على التكوین المتواصل للموظفين . -

 اآللي . تنظيم دورات في اإلعالم -

 .المستخدمين و تجديد معارفهم تأهيل بمختلف مراكز التكوین المتخصصة و الجامعات إلعادة صالاالت-

هذه المصلحة برقابة و محاسبة األمر بالصرف و إعداد حساب يقوم  : مصلحة المالية و الميزانية -2

عقود و تفویض التسيير و تحصيل الإعداد و رقابة تنفيذ  إلى األجور ، باإلضافة إداري و تنظيم و إعداد

 اإلرادات و غيرها من المهام . و هذه المصلحة تنقسم إلى مكتبين و هما : 

 : و يضم فرعين و هما :  مكتب العمليات المالية و المحاسبة -أ

 يقوم بالمهام التالية  فرع التسيير : 

 .متابعة تنفيذ الميزانية فيما يخص قسم التسيير -

 .مرتبات المستخدمينو  حساب أجور -

 يقوم بالمهام التالية  فرع التجهيز : 

 .متابعة تنفيذ الميزانية فيما يخص قسم التجهيز -

 .المساهمة في إعداد و تحضير وضعيات البرامج  -

 : و يقوم بالمهام اآلتية مكتب الميزانية -ب

 إعداد الميزانية األولية و اإلضافية .-

 إعداد الحساب اإلداري . -

 متابعة نفقات و إرادات البلدية و الملحقات التابعة لها . -
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 التأشيرة المالية لسند الطلب .منح  -

 :وهمامكتبين  كذلك و يضممصلحة أمالك الدولة :  -3

 : يقوم ب مكتب تسيير الممتلكات -أ

 تحضير المزايدات الخاصة بالممتلكات . -

 متابعة إرادات الممتلكات .-

  : و مهامه كالتالي  مكتب الجرد العام -ب

 جرد كل ممتلكات البلدية .-

 اإلحصاء السنوي للممتلكات المنقولة و الثابتة . -

 مكتبين و هما : و تنقسم كذلك إلى اآللي مصلحة الصفقات و اإلحصائيات و اإلعالم -4

 : و يقوم بالمهام التالية:  مكتب الصفقات العمومية -ا

 بالصفقات .إعداد دفاتر الشروط الخاصة -

 مسك سجالت محاضر اللجان المختلفة لتنفيذ الصفقات العمومية . -

 اإلعالن عن الصفقات في الجرائد.  -

 السهر على تأشيرة الصفقات . -

 إلى المصالح المختصة المعنية . إرسالها إعداد مشاریع الصفقات و ضمان -

 : لديه عدة صالحيات منها:  اآللي مكتب اإلعالم -ب

 األخرى . تصالاالو وسائل  اآللي عتاد اإلعالمفل بصيانة التك -

 اآللي . السهر على تطویر برامج تطبيقية لإلعالم -
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 ية المعلوماتية .اضمان حم -

 اإلشراف على تطویر برامج المعلوماتية و ربط المصالح بشبكة االتصاالت المعلوماتية. -

 بعد تعریف ببلدية تيزي وزو يمكننا عرض الهيكلها التنظيمي في الشكل التالي:     

 الهيكل التنظيمي لمديرية اإلدارة والمالية لبلدية تيزي وزو : (11) الشكل رقم 
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 الدراسة الميدانيةعرض و تحليل نتائج المبحث الثاني :

في  اإلداریةدور القيادة  إلشكاليةالعام  اإلطارالجانب النظري الذي تناولنا فيه  إلىن تطرقنا أبعد     

 اإلداراتو دورها في محاربة الفساد اإلداري في  اإلداریةقيادة لسنحاول التطرق ل، افحة الفساد اإلداري مك

تمكن القيادة اإلداریة ببلدية تيزي وزو و سنحاول معرفة مدى و بالخصوص في بلدية تيزي وزو ، یةالجزائر 

 و تحديدا مديریة اإلدارة و المالية من الحد من مظاهر الفساد بالمديریة خاصة و بالبلدية عامة. 

 ستمارةاالراسة و بيانات الد  عينة عرض المطلب األول :

 عينة الدراسة-أوال 

مديریة اإلدارة و المالية في بلدية عينة المتمثلة في موظفي العلى الدراسة الميدانية  هفي هذ اعتمدنا     

 بنسبة (47)ستمارةاوثالثون  ستةلنا  وارجعأ( و قد 91)ستمارةابحيث قمنا بتوزیع خمسون  ،تيزي وزو 

60%.  

  االستمارةبيانات  -ثانيا

 : أنهاعلى  االستمارة يمكن تعریف و، لجمع البيانات الميدانية  ستمارةاالفي دراستنا على  اعتمدنا 

جل أحقائق و معلومات من بغية الحصول على  فرادلألالتي توجه  األسئلةنموذج يضم مجموعة من 

و  األصليستمد المعلومات المباشرة من المصدر ن االستمارةو عن طریق  منها قدر المستطاع. ستفادةاال

 .المغلقة و المفتوحة  األسئلةتتمثل في جملة من 

 و هي: أساسيةو تحتوي دراستنا على ثالثة محاور 
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 محور البيانات الشخصية و الوظيفية -1

الحالة ،  اإلداریةالرتبة ،  المستوى الدراسي،  السن،  يحتوى هذا المحور على البيانات التالية: الجنس    

 كيفية التوظيف.،  سنوات المهنة،  جتماعيةاال

في مكافحة الفساد في  اإلداریةيخص واقع القيادة : يتمحور حول  البيانات الموضوعيةمحور  -2

 ات الجزائریةاإلدار 

الفساد  نتشارإو حول أسباب  الموجودة في اإلدارات الجزائریة و يشمل على أسئلة حول طرق التوظيف    

نمط القيادة المستخدم في التعامل  إلى باإلضافة ،لفساد اإلداري لنتشار إو ماهي الصور األكثر ، اإلداري 

بالغ عن تصرف خارج القانون أو كان الموظف قادرا على اإل إذاو ،  مع الموظفين في اإلدارات الجزائریة

 .إدارتهالفساد الموجود في 

و ، في اإلدارات الجزائریة من عملية محاربة الفساد اإلداري  اإلداریةحول موقف القيادة  أسئلةوكذلك     

و ما هي عراقيل القيادة ، لمنعهم من ممارسة الفساد أداء مهامهم أثناءحتاج لمراقبة الموظفين ئد يهل القا

 و هل هي مساندة أو محاربة له.،  التي تحول دون محاربتها للفساد اإلداریة

 تأثيرومدى ،  القائد لتجاوز الفساد الموجود في اإلدارة أسلوبمحاولة التعرف على باإلضافة إلى     

 .على مكافحة الفساد بالمؤسسة الصراعات الشخصية بين القائد و الموظف

كافحة الفساد لتفعيل دور القيادة اإلداریة لم الحلول المقترحة أسئلة:  ةقترحمالالحلول حول محور  - ثالثا

 .اإلداري في الجزائر

 . في مكافحة الفساد اإلداري في اإلدارات الجزائریة اإلداریةتفعيل دور القيادة  آليات -

 صفات القائد اإلداري الكفء ومؤهل لمحاربة الفساد اإلداري. تحديد -
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 حلول لتفعيل دور القيادة في مكافحة الفساد.    مقترحات و  تقديم -

 تحليل بيانات االستمارة   المطلب الثاني:

 البيانات الشخصية و الوظيفية :وال أ 

 جنس للموظف : لقتعمال 11رقمالسؤال 

 ماهو جنس الموظفين؟ : نص السؤال

   

 

 

 

 

 (: يبين توزیع الموظفين حسب الجنس 10جدول)               

 
 حسب الجنس الموظفين توزيع: (1الشكل رقم )                    
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 47       09             00   التكرار    

 100% 69.44%  30.56% النسبة المئویة   
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 تحليل الجدول

و قدرت نسبتهم  ،اإلناثموظفي بلدية تيزي وزو من  أغلبية( أن 0يتضح لنا من خالل الجدول رقم )    

، شروط العمل بإقبالهن على الوظيفة مهما كان الراتب زهيدا وقبولهن  إلىذلك راجع  و،%75.33ب

غير و مربح عمل و راتب شهري عالي  إلىو الذين يسعون   30.56%عكس الذكور الذين تبلغ نسبتهم 

منتجة ال خرى األبالعمل في القطاعات أنهم يهتمون  إلى باإلضافة، مسؤوليتهم المادية حجم نظرا لمتعب 

 التي يصفونها بالروتينية. اإلداریةكالتجارة و ينفرون من الوظائف 

 .سن الموظفين : لقالمتع 12رقم السؤال

  : ما هو سن الموظفين؟ نص السؤال

  41أقل من    السن         ال

 سنة     

 سنة إلى 41من   

 سنة    91      

 سنة إلى  91من  

 سنة    71    

 المجموع  

       36        5        22   9 التكرار   

 % 011 %     13.9       61.1%       25% النسبة المئویة    

 ن توزيع الموظفين حسب السني(: يب12الجدول رقم )                 
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 حسب السن الموظفين توزيع ن( : يب2الشكل رقم )                           

 تحليل الجدول:   

ثالثة  علىحسب السن  يتوزعون  ن الموظفين داخل البلديةأ(10يتضح لنا من خالل الجدول رقم)        

 هي:و  فئات

 إقباال األكثر ألنهم %70.0سنة بنسبة  91 إلى 41ما بين  أعمارهمالموظفين الذين تتراوح  : األولىالفئة 

 إحدىالعمل في أو القطاع الخاص العمل في من  كتسبوهااعلى الخبرة سواء  يتوفرون على سوق العمل و 

 أو غيرها.   قتصاديةاالالشركات 

 أغلبيتهمألن  األولىنسبتهم قليلة مقارنة بالفئة  ،%09سنة بنسبة  41قل من األالموظفين  : الفئة الثانية

جل أعمل من  أيأو يبحث عن مؤقتا أن يریح نفسه من ضغط الدراسة يرید  و حديثادراسته  نهيأإما 

 .طموحاتهتلبي  التييرغب فيها و كسب الخبرة لكي يتحصل في المستقبل على وظيفة التي 
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 أغلبيتهم نألوذلك  %04.5سنة بنسبة 71 إلى 91ما بين  أعمارهم تتراوحالموظفين الذين  : الفئة الثالثة

أو يعمل رئيس للمصلحة أو  ،عداتقلإما برضاه أو بلغ من الخدمة السن القانونية ل التقاعد لىع أحيلقد 

 .  لإلدارة مديرا عاما 

 المستوى التعليمي ؟ب :المتعلق  13رقم السؤال

 نص السؤال:ماهو المستوى التعليمي للموظفين؟

 المجموع    جامعي           ثانوي      متوسط      االبتدائي التعليميالمستوى     

     36     19      15      2 1   التكرار     

 %011   %90. 8 %.641 %5.5 %   0 المئویة النسبة   

 ن المستوى التعليمي للموظفينييب (:3الجدول رقم )              

 
 ( :المستوى التعليمي3الشكل رقم )                       
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 تحليل الجدول:

بين المتوسط و  ما تتراوح للموظفينالمستویات الدراسية التعليمية ان ( 4نالحظ من خالل الجدول رقم)    

كفاءة و  أكثر ألنهمو ذلك ، %90.8نسبتهم ب رالجامعيين و تقد األولىالمرتبة .حيث نجد في الجامعي

هم و سرعة تعلملالتكنولوجيا الحديثة بكل سهولة و  ستعمالا من نهمكملتإليهم و كذلك  ةعلم بالمهام الموكل

  و عملهم.خصصهم لكل جديد يطرأ في ت عابهماست

م لم غلبهأ كما أن ، مستواهم جيد نوعا ما %30.6نسبة الثانویين و ذلك ب إلىفتعود  المرتبة الثانيةأما 

 سوق العمل. إلىمباشرة  تجهفأينجح في شهادة البكالوریا 

 بين الموظفيناألكبر سنا  أي األقدميةيمثلون المتوسط و هم  المستوى ذوي  إلىفتعود  المرتبة الثالثةو 

 .فقط %9.9بنسبة 

ن في هذا يال يوجد موظف أي %11بنسبة  بتدائياال ذوي المستوى  إلىفتعود  األخيرةو  المرتبة الرابعةأما  

 .اإلدارةمنصب في  إيمؤهالت تؤهلهم لشغل  أيةألنهم ليس لهم  المستوى 

 بالحالة االجتماعية للموظفين المتعلق : (14رقم ) السؤال

 ؟الحالة االجتماعية للموظفماهي  : السؤالنص 

 المجموع      متزوج     أعزب     جتماعيةاال الحالة  

     36         21      15  التكرار      

 %    100 %58.3             %    41.7 المئویة النسبة   

 لموظفي بلدية تيزي وزو االجتماعيةن الحالة ييب : (4جدول رقم )            
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 للموظفين الحالة االجتماعيةيبين (: 4الشكل رقم)                  

 : تحليل الجدول

التي العازبين نسبة كبر من أ %98.4نسبة المتزوجين التي هي  نأ(3نالحظ من خالل الجدول رقم )    

 91سنة و41ما بين  في سن الزواج و أعمارهم تتراوح الموظفين فيها  أغلبيةن و ذلك أل%30.6تقدر ب

 سرة.أمما يؤهلهم لتكوین سنة 

 المتعلق بالمستوى اإلداري للموظفين :10 رقمالسؤال 

 ؟للموظف اإلداري مستوى ماهو :  نص السؤال

 المجموع    المصالح اءسؤ ر     عون إداري      ملحق إداري      ستوى اإلداري الم 

     47          7       06      04      التكرار 

      %011    %07.7       %36.0    %47.0   المئویة  النسبة 

 ن المستوى اإلداري للموظفين في بلدية تيزي وزوييب : (0جدول رقم )               
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 المستوى اإلداري للموظفينيبين (: 0الشكل رقم)                 

        تحليل الجدول

في  يعملون  األولىالمرتبة الموظفين الذين هم في  أغلبية( أن 5الجدول رقم)نالحظ من خالل      

 كبر قدر من المهام.أنجزون يهم من كونهم  %36.0عون إداري بنسبة الوظيفة 

 . %47.0نسبة حقين اإلداري بلملافتضم  المرتبة الثانيةأما 

 لكل مصلحة رئيس واحد فقط.ن و ذلك أل %07.7ساء المصالح بنسبة رؤ  نجد الثالثةالمرتبة أما 
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 المتعلق بسنوات المهنة للموظفين : 10رقم السؤال

 في المهنة؟ الموظف  ماهو عدد السنوات التي قضاها نص السؤال:

   19من أقل   السنوات عدد

 سنوات

 إلى 19من    

 سنوات  01   

 من أكثر    

 سنوات01    

 المجموع   

 47     5          09       00        التكرار   

 %011      %09        %30.6     %44.4     المئویةالنسبة  

 بلدية تيزي وزو نن سنوات المهنة لموظفييبي ( :0الجدول رقم)         

     
 للموظفين سنوات المهنةيبين  (:0الشكل رقم)                          

 تحليل الجدول:

ون تعود للموظفين الذين تجاوز  األولىالمرتبة أن الجدول نالحظ في المقدمة  األرقاممن خالل      

خبرة في للديهم ا هم الذين أنهم أي %30.6سنوات بنسبة  01 إلى 19خمس   من  سنوات العمل

 المجال. 
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في المهنة و  % 44.4بنسبة  في المهنة سنوات 9قل من أمن لهم  إلى المرتبة الثانيةفي حين تعود 

 إما من خریجي الجامعة أو الثانویين.  هم القبول للعمل امتحان اجتازوا الذين الموظفين تمثل

هم في ف، % 09بنسبة سنوات  01من  أكثرالذين لديهم سنوات خبرة  فهي من نصيب المرتبة الثالثة أما

 رؤساء المصالح أو غيرهم.      نمالغالب 

 المتعلق بأسلوب التوظيف :10 رقم  السؤال

 ؟التوظيف لموظفي بلدية تيزي وزو  سلوبأ ما هوالسؤال : نص 

 المجموع أخرى  طرق          أساس المسابقة على الشهادة  على أساس التوظيف كيفية 

   47       8       07       00     التكرار  

 %011  %00.0   %33.3  %44.3   المئویة النسبة 

 طريقة التوظيف داخل بلدية تيزي وزو ني(:يب0رقم)جدول          

    
 طريقة التوظيف في بلدية تيزي وزويبين :  (0الشكل رقم)                  
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 تحليل الجدول:

و  %33.3على أساس المسابقة بنسبة  وظفواالموظفين  أغلبية( نالحظ أن 6من خالل الجدول رقم)   

 .األخيرة األعوامفي  نتشاراااألكثر للتوظيف  سلوبأ ألنهذلك 

ن هناك أل %44.3من تحصلوا على الوظيفة على أساس الشهادة بنسبة  إلىفتعود  الثانية المرتبةأما 

 جل العمل فيها.أمن و متخصصة شهادات عليا  إلىبعض المناصب تحتاج 

بطرق أخرى و ذلك الن الدولة الجزائریة غمدت  وظفوا الذينتعود للموظفين   المرتبة الثالثة في حين تعود

بنسبة  الجزائریينالكتابة بعد االستقالل نظرا النتشار الجهل وسط  هوشخص يجيد القراءة  إيتوظيف  إلي

 .من اجمالي موظفي العينة   00.0%

 الجزائرية اإلداراتطرق التوظيف األكثر ممارسة في المتعلق ب : 18رقم السؤال

 أو ممارسة في اإلدارات الجزائرية؟نتشار إ األكثرالتوظيف  ماهي طرق  :نص السؤال 

 المجموع    االلكترونيوظيف ت    لرشوةا   عرفة شخصيةم سابقات م ق التوظيفطر 

 47    1     4      06    07   التكرار   

 %0111 %1       %00.0     %36.4 %30.7 نسبة المئویةال 

 ن طرق التوظيف األكثر ممارسة في اإلدارات الجزائريةي(:يب18جدول رقم )      
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 في اإلدارات الجزائرية طرق التوظيف األكثر انتشارايبين  (:8الشكل رقم)             

 تحليل الجدول:

 : ن أنالحظ  (18من خالل الجدول رقم )

في اإلدارات الجزائریة هي المعرفة الشخصية و  نتشارااممارسة و  األكثرفي التوظيف  األولىالمرتبة     

و المعارف حتى و إن كان على أساس الشهادة  ألقاربلالمناصب  منحو ذلك عن طریق  %36.4بنسبة 

منحت بطرق غير مهنية و  إي عالن عنهاالحقيقة تلك المناصب منحت قبل اإلقة و لكن في أو المساب

 .غير قانونية

لوا على و هم الذين حص %30.7لمسابقات بنسبةللتوظيف على أساس ا وتعود الثانيةالمرتبة أما 

 معظم المسابقات . جتيازاالمنصب بعد عناء طویل و 

الذين يقومون بدفع رشاوى مقابل حصولهم  أي %00.0رشوة بنسبة للتوظيف بالفيعود  المرتبة الثالثةفي و 

 على المناصب الحكومية. 
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 .محور واقع القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر  :ثانيا

 :المتعلق بأسباب انتشار الفساد في اإلدارات الجزائرية 19 رقم السؤال

 في اإلدارات الجزائرية؟ اإلداري نتشار الفساد إ أسباب : نص السؤال

أسباب إنتشار  الفساد 

 اإلداري 

        طغيان األجورتدني 

صلحةالم  

 الشخصية

 عف األجهزةض

وضعف     الرقابية

 القيادة

 مجموعال  مباالةالال 

      47   15     16      15      00     التكرار  

 %0111 %09    %05.3     %09   %41.7    المئویة النسبة 

 نتشار الفساد اإلداري في الجزائرإيبين أسباب  : (19جدول رقم )        

 
  في اإلدارات الجزائرية أسباب انتشار الفساد اإلداري  يبين(:9الشكل رقم)           
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 تحليل الجدول:

المرتبة ن أسباب الفساد اإلداري في الجزائر عديدة و لكن تعود أ (19)نالحظ من خالل الجدول رقم     

كسب المزید من لشرعية الير غطرق  إتباع إلىالموظف بتدفع  األجورن تدني أالراتب حيث  إلى األولى

 لتلبية حاجاته اليومية. األموال

لكل واحدة منهما  %09 نسبةالمصلحة الشخصية و الالمباالة بكل من سمها افتتق المرتبة الثانيةأما 

 إدارة أين تتعرض لها أكبر المشاكل التي يمكن أية على المصلحة العامة من طغيان المصلحة الشخصو 

 تحقيق جلأمن  إنماتطویر اإلدارة و  لىإ سعون يال ن يو الموظفالقادة الكثير من  نذلك ألت،كان

باعتبار أن هذه الفئة واسعة من  ،تؤدي إلى انتشار الفساد الالمباالة كذلك، فقط مصالحهم الشخصية 

 و يهملون واجباتهم المهنية.بطریقة  أفضلب إليهمال يقومون بالعمل الموكل الموظفين 

أن القائد ال يهتم  أي،%05.3بنسبة  القيادة ضعفو  ضعف األجهزة الرقابية إلى المرتبة الرابعةتعود  و

نتشار مختلف إلى إمما يؤدي يترك لهم حریة التصرف على هواهم،و  وال يراقبهم الموظفون  فعله ما يب

 .صور الفساد اإلداري 

   في اإلدارات الجزائريةكثر الصور الفساد اإلداري األكثر انتشارا أ ماهيب : المتعلق  (11) رقم السؤال

 ؟انتشارا في اإلدارات الجزائرية األكثرالصور الفساد اإلداري كثر أماهي :  نص السؤال

 ورص
 فسادال 

 و حاباةالم الرشوة  
 المحسوبية

 تغاللإس 
 فوذالن 

 هرب منالت االختالس
 ةالضريب

 المالتبديد 
 العام  

 إفشاء 
 السر 

 المهني

 المجموع  التسيب

    30    18    14 12 11          10 10 10 18 التكرار 

 النسبة 
 المئوية

22.2% 13.9%   19.4%   19.4% 1%  0.0% 11.2% 22.2% 111% 

 في اإلدارات الجزائرية انتشارا : يبين صور الفساد اإلداري األكثر (11رقم)الجدول      
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 األكثر انتشارا في اإلدارات الجزائريةصور الفساد اإلداري يبين أكثر (: 11الشكل رقم )       

 تحليل الجدول:

بنسبة  األولىالمرتبة في  وتأتيالفساد اإلداري قمة الرشوة هي  أن ( نالحظ01من خالل الجدول رقم )    

يبحث المتعامل فأما المواطن أو  المادية أوضاعهتحسين ن الموظف يبحث دائما عن و ذلك أل 00.0%

 تعقيدات. أيةما بدون  أمرأو تمریر  اإلجراءاتع یبدوره إما على تسر 

 . %05.3بنسبة  ختالساالستغالل النفوذ و إفيتقاسمها كل من  لمرتبة الثانيةاو 

ما  أمرو يكون بتمریر ، داري ائد اإلول أو القنفوذ فغالبا ما يكون من طرف المسؤ ستغالل الإفيما يخص 

يخدم مصالحه  ألنهجل تمریره أنفوذه من  باستغالليقوم  القائد لكن، و من الموظفين  األغلبية إقناعدون 

 الشخصية.
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 عالن عن إلمن خالل ا، الجزائریة  ةاإلدار  اكبر القضايا التي تعاني منهأفهو من  االختالسو فيما يخص 

اإلداریة  اتتورط القيادكبر من تكلفته الحقيقية،أو تضخيم الفواتير و غالبا ما تأ بتكلفة ماليةمشروع ما 

 .في ذلك الموظفينوكذلك كبار 

جل تقديم أالموظفون من  يسعىإذ  ،%04.5بنسبة إلى المحاباة و المحسوبية فتعود  المرتبة الرابعة

 .بطرق غير قانونيةالخدمات لألقارب و األصدقاء 

أن  أي(من المبحوثين 3ما يعادل ) %00.0السر المهني و ذلك بنسبة  إفشاءنجد المرتبة الخامسة: 

ربما قد يقدمونها المكتب و  نما ينشرونها خارجإالمتعلقة بعملهم  األسرارعلى حافظون الموظفين ال ي

 .كثرأأو لمن يدفع  سوق العمللمنافس لهم و لمؤسستهم في 

 .%18.4كل من و التسيب و ذلك بنسبة إلىفتعود  السادسةالمرتبة 

 .سبب مقنع إيو يتغيب دون  يقوم بههمال الموظف لعمله وال إبفيما يخص التسيب يكون 

 .% 19.7بنسبة  المال العام بنتيجة ضئيلة جدا  تبديد  نجد خيرةالمراتب األفي 

 .    %1نجد التهرب من الضریبة بنسبة  األخيرةالمرتبة أما في 

  القيادة المستخدم في التعامل مع الموظفين في اإلدارات الجزائريةالمتعلق بنمط  :11رقم السؤال

  ؟نمط القيادة المستخدم في التعامل مع الموظفين في اإلدارات الجزائريةماهو  نص السؤال :

 جموعالم  تسيبي  تسلطي  قراطيديمو   ادةيالق نمط 

 47       03 15 04 التكرار  

 %011     %48.5   %09 %47.0      المئویة النسبة 

 التعامل مع الموظفين في اإلدارات الجزائريةالقيادة المستخدم في يبين  (:11الجدول رقم )
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 نمط القيادة المستخدم في التعامل مع الموظفين في اإلدارات الجزائرية. يبين : (11قم)الشكل ر 

      تحليل الجدول:

( نالحظ أن النمط المستخدم في معظم اإلدارات الجزائریة هو النمط 03من خالل الجدول رقم )    

ي يعطي أن القائد اإلدار  إلىو هذا راجع ، المستجوبين(من 03ما يعادل )  %48.5و ذلك بنسبة  لتسيبيا

يجعلهم غير مرتاحين ما  مراقبون  أنهم شعرون و ال ي أریحيةجل العمل في أكامل الحریة للموظفين من 

نه يشجع إفلذا  يتميز بضعف الرقابة و لكن بالمقابل النمط التسيبي ، كما يجب أعمالهمال يؤدون بالتالي و 

 .اإلداري نتشار صور الفساد إعلى 

 يإ المستجوبين(من 04ما يعادل ) %47.0بنسبة  الديمقراطي نمط القيادي نجد المرتبة الثانيةفي  و

و يكون على علم بالمقابل و لكن ، وجه  أكمليقوموا بعملهم على  لكي في القرارات لموظفينا يشرك القائد

أو  فورا لفساد وتقویمهاحاالت ا كتشافامكنه من ما ي إليهم ةيقوم به الموظفون في المهام الموكل مابدراية 

 .الرقابة ليةإبفضل تفعيل  انتشارهاالحيلولة دون 

القائد التسلطي  إي المستجوبين(من 15ما يعادل ) %09التسلطي بنسبة  النمطنجد  المرتبة الثالثةو في 

و يتدخل في كل كبيرة أو صغيرة و يغرس الطاقة  حریة التصرف و لو قليال للموظفين ال يتركالذي 
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إن كان في  دائهم ،و هذا النمط من القيادة وأين مما يؤثر سلبا على نفسيتهم و السلبية في نفوس الموظف

د المتسلط ع القائمن الموظفين قد ال يتعاونون أإال ،صرامةنتشار الفساد بفضل إحاالت يساعد على منع 

 .       اإلداري في اإلدارة بسبب الخوف و ضعف التواصل مع القائد  ةنتشر مفي الكشف عن حاالت الفساد ال

 المتعلق بالبالغ عن الفساد :12رقم  السؤال

 ؟في اإلدارة  الفسادعمل هل تبلغ عن  نص السؤال :

 جموعالم اناأحي   ال    نعم    غ عن الفساداإلبال

 47  05 19  00 التكرار   

 %0111 %90.8 %04.44 %44.4   بة المئویةالنس  

 بالغ عن عمل فاسد في اإلدارةيبين اإل : (12الجدول رقم) 

 
 البالغ عن عمل فاسد في اإلدارة. يبين :  (12الشكل وقم)
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               تحليل الجدول  

كبر نسبة أهم بالغ عن الفساد الذين يكونون مترددين في اإل فئة نأنالحظ من خالل الجدول      

في  فإنهمعنه  بالغاإلوفي حالة ،ال  اأحيانغون عن الفساد و يبل   ناأحياو  امبحوث 05ما يعادل  90.8%

 غون شفویا فقط .يبل   األحيانمعظم 

 ما إن يرون  أنهمحيث  مبحوث 00ما يعادل  %44.4بنسبة  غون يبل  الذين فئة في المرتبة الثانية  يأتيو 

حيث ال يبلغون  األمرو توجد فئة ال يهمها ، بالغ عنه كتابا و يكون اإليبل غون عنه قانوني  غير شيء أي

 ين.مبحوث19ما يعادل  .%04.5نسبتهم كان و تبلغ   فساد مهما حاالت أيعن 

لقريب أو صديق أو الموظف مع طلب تيسير خدمة القائد و كيفية تعامل يتعلق ب : 13 رقم السؤال

 . مسؤول خارج القانون 

مع طلب تيسير خدمة لقريب أو صديق أو مسؤول الموظف القائد و كيفية تعامل نص السؤال : يتعلق ب

 خارج القانون 

 المجموع أحيانا  ال  نعم  خدمة خارج القانون  تيسير

 47 05 00 19 التكرار  

 %0111  %70.0 %09    %04.5   المئویة النسبة  

موظف مع طلب تيسير خدمة لقريب أو صديق أو القائد اإلداري و  يبين كيفية تعامل : (13الجدول رقم)

 ول خارج القانون.ؤ مس
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موظف مع طلب تيسير خدمة لقريب أو صديق القائد اإلداري و  كيفية تعامل يبين(:13الشكل رقم)

 ول خارج القانون ؤ أو مس

 تحليل الجدول

أغلبية ن بأعود إلى المبحوثين الذين صرحوا ت ة األولىالمرتبن أنالحظ  (04)م رق من الجدول     

 أنهمحيث مبحوثا  05ما يعادلوا  %70.0الموظفين ال يقدمون الخدمات خارج نطاق القانون و ذلك بنسبة 

 .مشخص مهما كانت درجة نفوذه أو قربه منه أليخارج نطاق القانون حتى  عمالأ  بأيةال يقومون 

النفوذ  أصحابو  لألقرباءقد يقدمون الخدمات خاصة  صرحوا بأنهم نجد فئة الذين لمرتبة الثانيةافي و 

ليس  أنهمإن كانت خارج نطاق القانون أو  يأبهون  الو مبحوثا  00ما يعادلوا  %09و ذلك بنسبة حيانا أ

 جل القيام بها .أحيات من صاللهم ال

و مبحوثا  19ما يعادلوا  %04.5الذين يقدمون تلك الخدمات بنسبة  فئة نجد المرتبة الثالثةو في 

حسبهم تقديم الخدمات فخارج نطاق القانون كان حتى و إن  األمرخص و ال يهمهم ش ألييقدمونها 

أو  ن الموظفدبلوماسية أل اإلجابات كانتولكن معظم مهما كانت تلك الخدمة.   أولویتهمللمواطنين هي 

 صدقاء. قارب و األبأنه يقدم خدمات خارج القانون لأللى نفسه ال يعترف ع مسؤول
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 يتعلق بمراقبة القائد للموظفين أثناء أداء مهامهم للحد من الفساد اإلداري.:  (14قم )ر  السؤال

 ؟للحد من الفساد اإلداري  أداء مهامهم أثناءلموظفين ابمراقبة  القائد يحتاج هلنص السؤال : 

مراقبة القائد 

 الموظفين

 المجموع ال  نعم

 47 09 00 التكرار

 %011 %30.6 %98.4 النسبة المئویة

للحد من الفساد  أداء مهامهم حتياج القائد لمراقبة الموظفين أثناءامدى : يبين  (14الجدول رقم )

 اإلداري.

 
 أداء مهامهم القائد لمراقبة الموظفين أثناء حتياجامدى  : (14الشكل رقم )
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 تحليل الجدول

من المبحوثين  00ما يعادل  %98.4و بنسبة  األولىالمرتبة (نالحظ أن 03)رقممن خالل الجدول     

مراقبون فيضبطون  بأنهمالموظفين حتى يكون على علم  أداء أن القائد عليه أن يقوم بمراقبة الذين صرحوا

 .بالتالي ال يتورطون في الفسادو  تصرفاتهم

القائد ال يحتاج  جوبة المبحوثينأ فحسبمن المبحوثين  09ما يعادل  %30.6 و بنسبة الثانيةالمرتبة أما 

الذي ال   حتاج للمراقبة و العمل يا العامل الذي يعرف جيد كونهأداء مهامهم  أثناءن يراقب الموظفين أل

 .بقة لسلوك الموظفيناسرفته الحتاج لذلك بناءا على معي

 في مكافحة الفساد.  اإلداريينيتعلق ب العراقيل التي تواجه القادة :  (10)رقمالسؤال 

 في مكافحة الفساد اإلداري؟ اإلداريةالعراقيل التي تواجه القيادة ما هي نص السؤال : 

عراقيل القيادة 

لمكافحة 

 الفساد

عدم وضوح 

التعليمات 

 اإلداریة

 التسيب

 اإلداري 

 عدم تفویض

 السلطة

 المجموع

 47 00 04 00 التكرار   

 %011 %41.7 %47.0 %44.4 النسبة المئویة

 في مكافحة الفساد اإلداري  العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية يبين : (10الجدول رقم )
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 في مكافحة الفساد اإلداري  العراقيل التي تواجه القيادة اإلداريةيبين   : (10الشكل رقم )

 تحليل الجدول

التسيب اإلداري   أتيي األولىالمرتبة و لكن في ، (أن النسب متقاربة09الجدول)نالحظ من خالل     

یترك لهم حریة التصرف لذي يتساهل مع الموظفين و االقائد أن  أي مبحوث 04ما يعادل  %47.0بنسبة 

 .جتهدأن التقليل من ظاهرة الفساد مهما سيحول ذلك دون تمكنه م ، أمامهمیترك باب الفساد دائما مفتوح و 

 مبحوث 00ما يعادل  %44.4بنسبة   اإلداریةعدم وضوح التعليمات  إلىفهي تعود  المرتبة الثانيةأما 

للتصرفات  مما يجعلهم عرضة الواردة من القيادة اإلداریةن الموظفون ال يفهمون جيدا التعليمات أحيث 

 .بطةضالخاطئة وغير المن

 القياديين أنبما  ، مبحوث 00ما يعادل  %41.7بنسبة   عدم تفویض السلطةنجد ف المرتبة الثالثةفي و 

ممارسات الفساد التي ن على يليسو المالم فإنهمكافية لردع الفساد في المؤسسة  حياتصالليس لهم ال

 يتورط فيها الموظفون ما يعرقل جهود مكافحة الفساد اإلداري.
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 .اإلداري موقف القيادة اإلدارية من الفساد يتعلق ب:  (10) رقم السؤال

 ما هو موقف القيادة اإلدارية من الفساد اإلداري؟ : نص السؤال

 القيادة موقف

 من الفساد اإلداري 

محاربة لفساد 

 اإلداري 

 مساندة

 اإلداري للفساد 

و محاربة  مساندة

للفساد اإلداري في آن 

 واحد

 المجموع

 47 06 9 03 التكرار

 %011 %36.0 %04.5 %48.5 النسبة المئویة

 اإلدارية من  الفساد اإلداري  (: يبين موقف القيادة10الجدول )                          

                                         
 اإلدارية من  الفساد اإلداري  موقف القيادة (:10لشكل رقم)ا
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 تحليل الجدول

القيادة  صرحوا أنالذين  فئة المستجوبين عادت المرتبة األولى أن( نالحظ 07)رقممن خالل الجدول     

القائد ن أ أيمن مبحوث  06ما عادل  %36.0بنسبة  تمثلفي ان واحد  مساندة للفساد اإلداري  اإلداریة

 بمحاربةویكتفي حاربه يتركه و ال ي إنماالمتستر والخفي و محاربة الفساد اإلداري ال يبحث عن كشف و 

 الفساد الظاهر للعيان.

 %48.5بنسبة وذلك لفساد اإلداري لمحاربة  اإلداریةالقيادة بأن  نجد فئة القائلين المرتبة الثانيةإما في  

 جل القضاء عليهأو يسعى من  أشكالهن القائد اإلداري يحارب الفساد بكل أ أيمن مبحوث  03ما عادل 

 .سواء كان ظاهرا أو خفيا

 %04.5مساندة للفساد اإلداري و ذلك بنسبة  اإلداریةن القيادة فئة القائلين بأفنجد  المرتبة الثالثةفي و 

 عاقبال تسعى للقضاء عليه و ال تو  هكشف الفساد وتتستر عليتن القيادة ال أبما من مبحوث  19ما عادل 

 . ن ذلك يعتبر بمثابة مساندة للفساد اإلداري إف مرتكبه

 .االت الفساد المكتشفة في اإلدارةمع ح أسلوب القائد في التعاملالمتعلق  :( 10) رقم  السؤال

 ؟في حالة اكتشاف تجاوزات داخل اإلدارة ,فما هو أسلوب القائد لتجاوزها : نص السؤال

القائد  أسلوب

 لمكافحة الفساد

 الردع 

 لعقاباو 

 ة التوعي

 التحسيس و

 المجموع التسامح

 47 17 08 00 التكرار

 %011 %07.6 %91 %44.4 النسبة المئویة

 .دارةمع حاالت الفساد المكتشفة في اإل ن أسلوب القائد في التعاملييب : (10الجدول رقم)
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 .دارةمع حاالت الفساد المكتشفة في اإل أسلوب القائد في التعامليبين :  (10الشكل رقم )

 ليل الجدول :حت

ن القائد أب المصرحين المبحوثينفئة  إلىتعود  األولىالمرتبة ( نجد أن 08من خالل الجدول رقم )    

 أي، من مبحوث 08ما عادل  %91التوعية و التحسيس و ذلك بنسبة مبني على السلوب األيعتمد على 

يقوم بتوعية و تحسيس مرتكبيه فعليه أن  اإلدارة وحاالت الفساد في لتجاوزاتل شافهتكاأن القائد في حالة 

 .و يمنع تكرارها مستقبال بخطورة ما قاموا به

عليه أن يعتمد على أسلوب  القائد اإلداري أن بالمصرحين المبحوثين  فئة فنجد ثانيةالالمرتبة أما في 

من مبحوث  00ما عادل  %44.4وذلك بنسبة  ممارسات الفسادمن قام بالتجاوزات و  ضد عقابالردع و ال

 .حتى يكونوا عبرة لغيرهم ال يتسامح معهم و يطبق عليهم كل القوانين المتاحة في يدهان  ، و

 التجاوزات مرتكبيمع  و يتسامح تساهلعليه ان القائد  أنبالقائلين  المبحوثيننجد فئة  المرتبة الثالثةوفي 

تكون  والشدة قد سلوب الردع و العقابأن أل من مبحوث 17ما عادل  ،%07.6بنسبة وممارسي الفساد 

 الجزائریة. ةفي اإلدار نظرا لحجم الفساد على استقرار نتائجه وخيمة 
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 المتعلق بتأثير الصراعات الشخصية في جهود مكافحة الفساد. : (18قم)ر  السؤال

 ؟جهود مكافحة الفسادعلى  ينالصراعات الشخصية بين القائد و الموظفهل تؤثر :  نص السؤال

 تأثير الصراعات الشخصية بين القائد و الموظف على

 جهود مكافحة الفساد

 المجموع ال نعم

 47 01 07 التكرار

 %011 %99.7 %33.3 لنسبة المئویةا

 .اإلداري  على جهود مكافحة الفساد بين القائد والموظفين ثير الصراعات الشخصيةأن  تي: يب (18الجدول رقم )

  
 على جهود مكافحة الفساد بين القائد و الموظفين ثير الصراعات الشخصيةأت نييب : (18الشكل رقم)

 .اإلداري 

 تحليل الجدول

صراعات تعود لفئة المبحوثين المصرحين بان  المرتبة األولى نأ( 05)رقم  نالحظ من خالل الجدول    

 ينالموظفالقائد و ف، مبحوث  01ما يعادل %99.7و ذلك بنسبة  جهود مكافحة الفساد العمل ال تؤثر على

 .يبالون بهال  م مهما كان الصراع فهمبعمله ون يقوم
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اعات الصر  بأن من المبحوثينمبحوث 07ما يعادل  %33.7 تهنسب قد صرح ما يعادل المرتبة الثانيةأما 

 أطرافجميع  عاون لى تإن محاربته تحتاج هود مكافحة الفساد ألجعلى  تؤثر بين القائد و الموظف

 . لتطویقه تعاون كل من القائد و الموظف إلى ویحتاج قضية الجميع فالفساد،  المنظمة

 لتفعيل دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر . محور الحلول المقترحة –ثالثا 

 سئلة مفتوحةأ االستمارةتتضمن ، سئلة المغلقة و المفتوحة معا سئلة المغلقة و كذا األلى جانب األإو 

 : اقتراحات المبحوثين و تتمثل في ىلأغلبها عوتركز 

 محاربة الفساد اإلداري في اإلدارات الجزائرية؟ كيفية حولماهي مقترحاتك  :19 السؤال

 :تضم المقترحات التالية األجوبةن معظم أمالحظ ال

و  صرامة  أكثرصارمة و وضع قوانين العقوبات لل في الفساد ينالمتورط القياديين و الموظفين إخضاع -

يكون عبرة لغيره  حتىو  ،مستقبال في ذلكومنعه من تكرار ممارسات الفساد  الموظفردع جل أمن ردعية 

 . من الموظفين

كل هذا ، بينهما  حتراماال و المرؤوس و كذلك المعاملة الحسنة و التبادلو  قائدبين ال و التواصل  الحوار -

 .ت الفسادفي العمل و عدم التورط في معامال نضباطااليحفز الموظف على 

من  مما لديه أقصى ون يعط مویجعله ينكل من القائد والموظفن ذلك يرفع من معنویات أل، األجور رفع -

 .المادي مللفساد خاصة الرشوة لرفع مدخوله مو يحول دون تعاطيه مجهد لوظيفته

أن  رغم ،خاصة في حالة التورط في قضايا الفسادعدم التمييز بين الموظفين و معاملتهم بنفس الطریقة  -

 على المتورطين في الفساد تابو عقوالبمعنى تطبيق القانون  خطر ما يمكن أن يتعرض له الموظفأهذا 

 .المساواة دون التمييز بينهمقدم على 
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 .غين و الشهودو حماية المبل   لآلخرینالتبليغ عن الفساد حتى يعاقب الجاني و يكون عبرة  -

 .العمل ثناءأ بهبكل ما يقومون دائم على علم القائد يكون  حيثلدائمة للموظفين الرقابة ا -

 صادرا من القيادة.كان  إذاعلى تفشي مظاهر الفساد خاصة  حتجاجكاالعن العمل  اإلضراب -

الفساد على مستقبلهم في الموظفين القيادة و  لتحسيس بمخاطر تورطإلى ا على البرامج الهادفة التركيز -

 .الوظيفي 

مكانيات المادية و البشریة الالزمة حتى ال يتورط الموظفون في وتوفير اإل م للعملئالمتوفير المحيط ال -

 .الفساد

ماهي الخصائص التي يجب أن تتوفر  اإلداري في الجزائر، للحد من الفسادحسب رأيك  :21  السؤال

 ؟ اإلداري في القائد 

 مقترحات جاءت على النحو التالي:الأغلبية 

 تعليمي عالي.أن يكون ذو مستوى  -

 أن يكون ذو خبرة في مجال تخصصه ویعلم بكل الخبايا التي يمكن أن تحصل. -

فرض العقوبات على الموظفين  العدل في تطبيق القانون وو  القرارات تخاذان يكون صارما في أ -

 .المفسدين

 لية.و القناعة و النزاهة و تحمل المسؤو أن يتمتع بالضمير المهني  -

 المبادئ.أن يكون صاحب  قوة الشخصية و الهيبة و بالكاریزماأن يتمتع  -

 الشروط الالزمة للعمل.وفر عمل على تيبالموظف و أن يكون مهتما  -

 .حتى تنفذ بدقة وسهولة دون عراقيل العمل بدقة وامرأل هتوضيح -
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مناسبة الحلول التي تراها إذا كانت القيادة غير قادرة غلى مكافحة الفساد اإلداري فما هي : 21  السؤال

 ؟ لتفعيل دورها في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر

 غلبية المقترحات كالتالي:أ كانت  و قد

 الحد من المركزیة الشديدة و تفویض السلطات للموظفين. -

 تحفيز الكفاءات الجديدة و تسهيل المهام عليهم. -

 على حليكونون قادرین  نآخریادة قل مفي حالة فشل القادة في مكافحة الفساد يجب عليهم ترك مكانه -

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.، أي مشاكل المنظمة و مواجهة الفساد

 .جل محاربة الفساد و القضاء عليه من جذورهأو صرامة من  ردعية أكثروضع قوانين  -

 لعاطفة في العمل.حتكام القائد لاعدم  -

و  المتورطين في الفساد مراقبةو  مكافحة الفساد و التستر عليهالمتهاونين في ولين ؤ معاقبة القادة المس -

 .األمرإن لزم عالم في وسائل اإل إشهارهمو  اإلضراب إلىاللجوء 

 الميدانية دراسةال نتائج تحليل :  نيالمطلب الثا

و بالتحديد في مديریة اإلدارة و المالية حول  من خالل دراستنا الميدانية التي قمنا بها لبلدية تيزي وزو

و  لالستمارات،و عند توزیعنا  موضوع دور القيادة اإلداریة في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر

 : استخلصنا النتائج التالية ا و تحليلهاعرضه

في بلدية  المسؤولينن ، دليل على أمبحوث  09ما يعادل  %75.33بنسبة الموظفين هم إناث غلبية أ  -

 كذلك . الوظائف النساء لديهم نصيب منفالذكور فقط   وظفون تيزي وزو ال ي
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الكافية التي ن لديهم الخبرة الكهول أل المناصب القيادية في بلدية تيزي وزو من نصيب  -

يحرم الطاقات الشبانية من جانب أخر هذا األسلوب  لكنو  فضل للمواطن .ساعدهم لتقديم خدمة أت

 ناصب القيادية و إثبات كفاءتهم و قدراتهم القيادية. من تولي الم

حسب نتائج  و الرشوة المسابقة و ليس المعرفة الشخصية أغلبية الموظفين توظفوا على أساس أ  -

 في بلدية تيزي وزو اإلداریةالقيادة  اختيارذا دليل على أن ، و ه%33.3االستبيان ما يعادل 

لكن هذا دليل غير كاف ألنه مبني على تصریحات ساس الجدارة و الكفاءة قائم على أ للموظفين

 .المبحوثين التي قد تفتقر إلى المصداقية لحساسية الموضوع

لى التي أدت إ سبابأكثر األن أفرة و المالية في بلدية تيزي وزو راء موظفي مديریة اإلداحسب أ -

 00ما يعادل  %41بنسبة  تدني األجورهو دارات الجزائریة إنتشار الفساد اإلداري في اإل

 حتيجاته اليومية .من أجل رفع مدخوله المادي لسد إ رشاوى موظف إلى طلب تؤدي بالمبحوث 

مبحوث هي الظاهرة 16ما يعادل  %05.3حسب أجوبة المبحوثين بنسبة ختالس و استنتجنا أن اال -

و الموظف فهم يبحثون عن الربح الوفير ، أ في اإلدارة الجزائریة ، سواء بالنسبة للقائدنتشارا  األكثر ا

 .لتحقيق الثراء السریعحيث يحتالون على تكلفة المشروع حيث يضخمون فواتير المشروعات 

ي في اإلدارة الجزائریة من من قبل القائد اإلدار  القيادي األكثر اعتمادان األسلوب نا كذلك أظو الح -

أي إعطاء مبحوث  03ما يعادل  %48.5بنسبة  تسيبيالسلوب األستجوابنا للموظفين هو خالل ا

 لى الفساد اإلداري .لكيفية أداء أعمالهم و هدا يؤدي إالحریة المطلقة للموظفين و عدم مراقبتهم 

حسب  ي كانمون أي خدمات خارجة عن القانون ألبالنسبة لموظفي بلدية تيزي وزو فهم ال يقد -

نمط الن قائدهم اإلداري يستخدم على  أ دليل ثمبحو  05ما يعادل  ، %70.0هم ما نسبته تصریحات
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ا يزید من ثقتهم في قائدهم ، مم المحترميهم المنظمة و رأ حيث الموظفون لهم الكلمة في ، الديمقراطي

 نفسهم .و في أ

داریة للفساد و المالية لبلدية تيزي وزو مع تشجيع محاربة القيادة اإلفي مديریة اإلدارة أغلبية موظ -

التي وزعناها عليهم  االستمارة، و حسب أجوبتهم في مبحوث  03ما يعادل  %48.5بنسبة اإلداري 

المطلقة و  التي تعترض القيادة اإلداریة في مكافحتها للفساد هي الحریة ابرز الصعوباتذكرو أن 

 نتشار الفساد .إ احتماليةعدم مراقبة الموظفين أثناء عملهم ، و هذا يزید من 

مبحوث فإن القيادة اإلداریة مساندة و محاربة للفساد  06ما يعادل  %36.0ة حسب تصریحات بنسب -

باطن و هدا بسبب خوفه على ن القائد اإلداري يحارب الفساد الظاهر فقط دون ال، بمعنى أاإلداري 

 كثر خطورة من الظاهر للعلن .لكشف الفساد الخفي الذي يكون أ ا كافياودبذل مجهينه ال منصبه أو أ

مبحوث صرحوا بأن القائد اإلداري لمديریة اإلدارة و  08منهم ما يعادل  %91مبحوثين أي نصف ال -

لفساد ا بإخطارالموظفين يقوم بتوعية و تحسيس و توعية تيزي وزو يعتمد أسلوب  لبلديةالمالية 

 و على حياة المهنية للموظف .اإلداري على المؤسسة 

، و هي اقترحوا الحلول التالية لتطوير دور القيادة في مكافحة الفساد اإلداري  أغلبية المبحوثين

 كما يلي : 

الشخص المناسب في المكان  مبدأ علىو تولي المناصب القيادية  عتماد في التوظيفاالجب ي -

 الجزائریة الحالية. ةالمحاباة و المحسوبية كما يحصل في اإلدار  وليس على المناسب
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ن تتمسك به اإلدارة وال أرد التي يجب امن أهم المو  اإلنسان نأل،كبرأقيمة  اإلنسانيةالعالقات  إعطاء -

 الموظف الناجح في عملهالقائد و ذا كان منضبطا و معروفا بنزاهته فإخاصة  ، األخرى تتركه للقطاعات 

 .نادر حاليا و النزیه

خاصة في المجال القانوني السيما قوانين مكافحة الفساد و  لموظفينللقيادة وان یبرامج تدریب و تكو  دادعإ  -

 .الوقاية منه لمنع تورطهم في الممارسات الفساد الناتجة عن جهل القوانين

 أتمعلى  وصالحياته من المنظمة فيقوم بعمله يتجزأنه جزء ال أموظف حتى يشعر قائد والبال االهتمام -

 وجه.

عبرة للبقية وال  واخارج نطاق القانون حتى يكون ين في الممارساتالموظفين المتورطالقياديين و معاقبة  -

 .مستقبال مماثل بأمرولو مجرد تفكير في القيام  ايفكرو 

 . نها قضية الجميعالفساد من القادة و المرؤوسين أل شراك الجميع في مكافحةإ -
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 خالصة الفصل 

مديریة اإلدارة و المالية حول موضوع دور و بالتحديد  في هذا الفصل قمنا بدراسة ميدانية لبلدية تيزي وزو

ديریة و على موظفي الم استماراتاإلداري في الجزائر ، حيث وزعنا القيادة اإلداریة في مكافحة الفساد 

 . حدين واحد و األسئلة المفتوحة و المغلقة كل على في أالمفتوحة و المغلقة التي تحتوي على األسئلة 

 على أربعة مصالح إداریة و هي : االستماراتحيث قمنا بتوزیع هذه 

 مصلحة المستخدمين و التكوین . -

 مصلحة المالية و الميزانية . -

 مصلحة أمالك الدولة . -

 . اآلليمصلحة الصفقات و اإلحصائيات و اإلعالم  -

المؤسسة محل الدراسة و  عریفخصصناه لتالمبحث األول  ،لى مبحثين التطبيقية إ و قسمنا هذه الدراسة

و في المطلب الثاني عر فنا  ا بلدية تيزي وزو و ذكر هيئاتها ،لى مطلبين ، في المطلب األول عر فنتفرع إ

 تنظيمها الهيكلي .شرحنا الهيئة المستقبلة و 

هذا المبحث تفرع إلى ثالث ، و  االستمارةعرض و تحليل نتائج ما في المبحث الثاني جاء بعنوان أ

، و في المطلب الثاني قمنا  االستمارةا بعرض عينة الدراسة و بيانات حيث في المطلب األول قمن مطالب 

 . ستمارة، و المطلب الثالث خاص بتحليل نتائج اال هابتحليل بيانات

فعيل دور القيادة لتقدمها المبحوثين  االقتراحات و في األخير ختمنا الفصل بمجموعة من الحلول و

 اإلداریة في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر و يمكن تلخيصها فيما يلي : 
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 ن يكون ذوي خبرة في مجال تخصصه .على القائد اإلداري أ -

 معاقبة كل المتورطين في الفساد دون تمييز . -

القائد و الموظف ، و رفع من معنویات من شأنه جراء الموظفين و هذا اإلالقياديين و الرفع من أجور  -

 اليومية . حتيجاتهالمادي لتلبية إ ملرفع مدخوله الرشاوى  يتفادون  بهذا

 .على مساره المهني و المؤسسةف الموظالقائد س بمخاطر الفساد على مستقبل و التحسي ككل التوعية -

عقوبات على المتورطين في فرض  عادال فيالقرارات و  اتخاذيجب على القائد أن يكون صارما في  -

 الفساد .

 ن يكون له كاریزما قویة لكي يكون القدوة للموظفين .يجب على القائد اإلداري أ -
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حة الفساد اإلداري في الجزائر ، في مكاف دورهاو  من خالل دراستنا لموضوع القيادة اإلدارية

لمصطلحات المتداخلة فيما بينها ارية لديها الكثير من التعريفات و القيادة اإلدان ألدينا  اتضح

 .باينةزمنية مت ها تطور عبر مراحللكن مفهومو بيئة واحدة و أ ليست نتيجة تعريف فكر واحد،و 

ذي ركز التقليدي ال تجاهاال : عدة تعريفات حسب كل اتجاه إلىتطرقنا و نحن في دراستنا 

للقيم و  متالكهاعلى الجماعة من حيث  ثيرأاإلدارية على قدرة القائد في التفي تعريفه للقيادة 

نها أالسلوكي عرفها على  االتجاهبينما اإلمكانيات الشخصية لتحفيز المرؤوسين لتحقيق األهداف .

 تجاهاال، و من جهة أخرى  اآلخرينثير على ألتل يطبقالسلوك الذي يتخذه القائد تركز على 

القرار و  تخاذاثير على أفالموقف لديه ت روف ،ظالموقفي لم يعطي نمطا قياديا واحدا في جميع ال

 .مختلفة مع المرؤوسين  أساليبتباع إيفرض 

السلطة  على أساس عرفها دارة ، فمنهم منعلماء اإل إلى تعريف اإلدارة حسبتطرقنا  كذلكو 

يان ، و طاعته دون عصإصدار األوامر و على المرؤوسين إن القائد له الحق في أالرسمية و 

ادة و األوامر طواعية و ين الجماعة تقبل القأأي  السلطة المقبولة على أساسيعرفها  منهم من

 المهام القيادية ، و الوظيفة أساسعلى  اعطى لها تعريفأ خر منهم . بينما البعض األ باختيار

 عمال و يتخذ القرارات .القائد هو الذي يراقب و ينسق األ حيث

وجود قائد توفر البيئة المالئمة للعمل و  :وأبرزها، متطلبات القيادة اإلدارية الفعالة  كما تناولنا

قبل األوامر وجود جماعة عمل تثير على فريق عمله ، و أيستطيع التعالية و  ءةهر ذو كفاما

المفكرين و  وحسب .نظريات القيادة اإلداريةو  لى أنماطإ هذه الدراسة تطرقت ذلكطواعية ، ك

 .المختلفةالمدارس الفكرية 
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طراف أالعديد من المهارات لكي يفهم  كمتالان القائد اإلداري يجب عليه أ من الدراسة استنتجنا

 و التقنية .أو الفكرية و التنظيمية و الفنية اإلنسانية  اتلعملية اإلدارية و منها : المهار ا

على أو  جتماعياالمركز على أساس الإما القيادة اإلدارية و التي تكون  ختيارامعايير  وشرحنا

 . نتخاباتاال أو معيارحسب معيار الخبرة  أو ةالحرية المطلقة و الجدار  أساس

بتداءا من إ،  االفساد اإلداري من كل جوانبه ظاهرة لىإ الدراسة تطرقتو من جهة أخرى 

، إال أنه يمكن الجزم  اظهورهل ايةمن الصعب تحديد نقطة بد و استنتجنا أنهالتاريخي  اتطوره

كبرى و (3 ثالثة)في انتشرت  بوجودها في سائر المجتمعات اإلنسانية وعلى مرَّ العصور حيث

العصر و  في العصور الوسطى كذاو  يةاليونانالحضارة الصينية و و  د الرافدينحضارة بال هي:

سواء  نتشارهاأسباب وصوره و  دراستهومداخل  مناهجو  اإلداري  الفساد نواعأوشرحنا ، الحديث

 .ه السلبيةثار آو  فيةثقاال أوجتماعية االو و السياسية أو اإلدارية أ االقتصادية

ن الجزائر من الدول التي تعرف أتبين لنا  ، على اإلدارة الجزائريةالدراسة  بإسقاط قمناكما 

الفترة العثمانية ثم ن في السنوات األخيرة ، حيث تتبعنا تطوره منموا متزايدا لظاهرة الفساد اإلداري 

مختلف صور  تعاني من ن الجزائرأ استنتجناو  ، االستقاللستعمارية ثم فترة ما بعد الفترة اإل

و التسيب  ستغالل النفوذإو التهرب الضريبي و الرشوة و المحسوبية  أبرزهاالفساد اإلداري و 

. و هذه المظاهر طالت  06/01 افحتهمكو  قانون الوقاية من الفساد،والتي شرحها  اإلداري الخ

ع لعدة أسباب سواء كانت و هذا راجرية بشكل رهيب بمختلف مجاالتها المؤسسات اإلدارية الجزائ

 . إدارية أو جتماعيةاو أو سياسية أقانونية 

ن أنا ظالحو ، تالمجاالجميع على  وخيمةار ثآن للفساد اإلداري أفي الفصل الثاني  استنتجنا

من خالل الجهود و اإلصالحات التي  افحة الفساد اإلداري في الجزائرفي مكللقيادة اإلدارية دور 
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كل األنظمة و المؤسسات في  نهارتالعالج هذه الظاهرة التي بسببها  قامت بها الدولة الجزائرية

 ولتفعيل دور القيادة في معالجتها ومن هذه الجهود نذكر: ،العالم التي تفشى فيها الفساد بكثرة

 تثمين إليةتطوير و المهام اإلدارية و إعادة فرض الرقابة على المؤسسات و إعادة صياغة الهياكل 

الذي له دور كبير في و  الموظفينو للمسؤولين م األجور تدريب الموارد البشرية و مراجعة نظا

فشل  . و لكن هذه الجهود بعضها نجح و بعضهابين القياديين والموظفين نتشار الفساد اإلداري إ

 لعدة أسباب و صعوبات واجهت القيادة اإلدارية و منها : 

 .في مجال مكافحة الفساد نقص خبرة القائد اإلداري الجزائري و محدودية صالحياته -

و الكفوءة غير  ما يحول دون انتقاء القيادات النزيهة القيادات اإلدارية بحرفية ختياراعدم  -

 .قادرة على محاربتهالالمتورطة في ممارسات الفساد و 

 آلياتالتي مست ظاهرة الفساد اإلداري و  على مواكبة التطورات ةعدم قدرة القيادة اإلداري -

 .مكافحته

 .ما يعقد مهمة مكافحة الفساد اإلداري ة في يد واحدة و عدم التفويض تركيز السلط  -

موظفي ل وزعناه علىالذي  ستبياناالو من خالل  لبلدية تيزي وزو ومن خالل دراستنا الميدانية  

عون ينهم ال يستطللكهول فقط ألن القيادة اإلدارية أ استنتجنا،بالبلدية مديرية اإلدارة و المالية

اتهم ءبداعاتهم و كفاإبراز قدراتهم و الشبانية إلللطاقات  إعطاء الدور والتخلي عن مناصبهم 

 هابرز مؤسساتأو نها هي األساس في الدولة ألهي  كدراسة حالة لبلديةل اختيارناسبب ، و القيادية

القيادة دور حول كيفية تفعيل  ستجوابهماو من خالل ، عرضة لظاهرة الفساد اإلداري  األكثر

 عدة حلول منها :  اقترحوااإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر 
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على مبدأ الشخص المناسب في المكان  وتولي المناصب القيادية عتماد في التوظيفاال -

 .المناسب وليس على المحاباة و المحسوبية كما يحصل في اإلدارة الجزائرية الحالية

ن تتمسك أرد التي يجب ان حاليا من أهم المو كبر ألن اإلنساأإعطاء العالقات اإلنسانية قيمة  -

قائد فال .و معروفا بنزاهته ذا كان منضبطاإوال تتركه للقطاعات األخرى خاصة اإلدارة  ابه

 .حاليا ةفي عمله نادر  زيهموظف النوال

موظفين خاصة في المجال القانوني السيما قوانين قياديين والبرامج تدريب و تكون لل إعداد -

 .مكافحة الفساد و الوقاية منه لمنع تورطهم في ممارسات الفساد الناتجة عن جهل القوانين

 .نه جزء ال يتجزأ من المنظمة فيقوم بعمله على أتم وجهأبالموظف حتى يشعر القيادة هتمام ا  -

عبرة  واالموظفين المتورطين في الممارسات خارج نطاق القانون حتى يكونالقياديين و معاقبة  -

 .مستقبال ويكرهون هذه الممارسات للبقية

وتفعيل دور القيادة في مكافحة  الفساد اإلداري  علىو غيرها من الحلول التي قد تساعد من الحد 

 . الظاهرة

 كيد الفرضيات التي طرحناها مسبقا :و هكذا قمنا بتأ

ن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب أي وضع شخص ذوي على اإلدارة الجزائرية أ -

ألن هذا من شأنه التقليل من ممارسات و خبرات و مؤهالت في منصب يليق بتخصصه  ءةكفا

 .الفساد 

القائد ف،تحد من فعاليتها في محاربة الفساد اإلداري و تواجه القيادة اإلدارية كثيرة عراقيل هناك  -

نها أقص الخبرة لديه بهذه األمور من شنو  تابعيهة كل القوانين التي تحكم سلوك لى معرفإبحاجة 

 .اإلداري لفساد ل تهمكافح ما يعرقل جهوده هذاو ، كثر فعالية أالقوة التي تجعله  هن تسلبأ
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 ما يسببيات تفويض الصالحلى عدم يؤدي إ رها ،حتكواالقادة اإلداريين  في يدالسلطة  تركيز

إعطاء الدور لى عدم المال العام ، باإلضافة إو  الوقت بالتالي هدرات اإلدارية و ءجرابطئ اإلفي 

 المناصب القيادية. للفئة الشبانية لتولي

اطي ديمقر  األسلوبهو  المناسب للحد من الفساد  اإلداريةأسلوب القيادة أما فيما يخص -

 اتخاذيشرك الجماعة في  يالديمقراطالقائد  نأ الفساد ، حيث في التقليل من نسب سيساهم

يعزز الوالء لقائدهم و ما يضمن هذا و جر المالئم ، األ منحهمو ي إتباعهبآراء القرارات و يأخذ 

المتبع من  ن كان األسلوبأما إفي ممارسات الفساد  ،ثمة تقلل من تورطهم  منثقتهم فيه و 

ال يهتم تباع على الطاعة العمياء و األ يجبرو  حيث يعطي األوامر استبداديا اطرف القائد أسلوب

عدم إحساسهم بالوظيفة و  االنحرافسيؤدي بهم إلى هذا ف، المالئم جراألوال يوفر لهم  باحتياجاتهم

 جاتهم .احتيممارسات الفساد لسد اي و اللجوء إلى النفس ستقرارباال

لقيادة ن نوعية اية لبلدية تيزي وزو و التي تقول أكدنا الفرضية الرابعة في دراستنا التطبيقو أ -

ستنتجناه ي للموظفين العاملين فيها و هذا إثرت سلبا على األداء الوظيفاإلدارية في هذه البلدية أ

 ا من فقدان منصبهمفخو ت الدبلوماسيةجابتهم التي كانت ن إى الرغم ممن خالل زيارتنا لها ، وعل

ن الموظفين نا أظري في مديرية اإلدارة و المالية الحتنا لما يجظخالل مالح من نا، و لكن

 وو المدير نادرا ما يمر لمراقبتهم ، وجه  أكملعظمهم داخل مكاتبهم وال يؤدون مهامهم على م

 كان نهموظفين في مكاتبهم على الرغم من ألم نجد معظم ال االستمارات السترجاععندما ذهبنا 

مديرية مصلحة المطلقة التي منحها إياهم رئيس و الحرية  استهتارهموقت العمل و هذا دليل على 

يصلح لمكافحة . و هذا األسلوب الذي يتبعه القائد في قيادته ال اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزو

 . انتشارهالفساد اإلداري في إدارته و لكن يساعد في 



 المــــــــالحــــق

 

                     206                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قــــــــالحــــــالم             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المــــــــالحــــق

 

                     207                                                

 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية

 تخصص : إدارة الموارد البشرية

 استمارة بحث بعنوان

 دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر

 - دراسة حالة مديرية اإلدارة و المالية ببلدية تيزي وزو -

 : سيدي الكريم ، سيدتي الكريمة

 :السالم عليكم ورحمة لله وبركاته، أما بعد

ماستر بقسم العلوم السياسية أن نقدم لكم هذا االستبيان  سنة  ثانية في يسرنا نحن الطالبتين
العلوم السياسية ، تخصص " إدارة الموارد البشرية" ،  في الخاص بمذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر

حالة مديرية تحت عنوان "" دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر"" . دراسة 
بكل عناية ثم التفضل باإلجابة  االطالع عليهلدية تيزي وزو، و نأمل منكم في ب اإلدارة و المالية

أمام االختيار الذي يتفق مع )×( على األسئلة الواردة فيه بكل دقة وموضوعية، ووضع عالمة 
 . إجابتكم ، و التي ستكون لها اثر كبير للوصول إلى نتائج صادقة

و نحيطكم علما بأن إجابتكم والمعلومات التي تدلون بها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال 
 . في أغراض البحث العلمي

 .و نشكركم مسبقا على مساعدتكم و تعاونكم معنا
 رفةالمش ةاألستاذ                                                  إعداد الطالبتين

 د. عزوق نعيمة                                               بلخير حسيبة       

 بوريشة المية
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 9102/9191السنة الجامعية                                 

 : أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية

 المحور األول : البيانات الشخصية

 : الجنس -1

 ذكر                    أنثى

 : السن- 2

 سنة 01إلى  01من  سنة    01إلى  01من   سنة    01اقل من 

  : المستوى التعليمي -3

 جامعي   ثانوي      متوسط     ابتدائي    

  : الحالة االجتماعية -4

 متزوج   أعزب  

  ة:اإلداريالرتبة  -5

 مستوى اخر رئيس مصلحة   عون إداري   ملحق إداري  

 المهنية ؟ الخبرة -6

 سنوات 01أكثر من    سنوات  01إلى  0من  سنوات   0اقل من 

 اساس التوظيف ؟ -7

   على أساس الشهادة

  على أساس المسابقة

      أساليب اخرى   



 المــــــــالحــــق

 

                     209                                                

 

 المحور الثاني: البيانات الموضوعية

 ما هي طرق التوظيف األكثر ممارسة في اإلدارات الجزائرية    ؟-8

 الجدارة والكفاءةمسابقات 

          معرفة شخصية

                   الرشوة

     التوظيف االلكتروني

 ؟ بلدياتناحسب رأيك ما هو السبب في انتشار الفساد اإلداري في -9

و ضعف  ضعف األجهزة الرقابية  المصلحة الشخصية طغيان   تدني األجور  
 القيادة         

       الالمباالة

 . ؟ لجزائريةا البلدياتصور الفساد اإلداري األكثر انتشارا في  أكثرما هي -11

                          الرشوة 

      نهب المال العام       و المحسوبية  المحاباة

 إفشاء السر المهني                 استغالل النفوذ

             التسيب                    االختالس 

 ي      بيالضر التهرب 

 ؟ الجزائرية البلدياتما هو نمط القيادة المستخدم في التعامل مع الموظفين في -11

 ديمقراطي
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   تسلطي

     تسيبي

 إذا رأيت عمال فاسدا فهل تبلغ عنه ؟-12

 أحيانا      ال      نعم     

 : التبليغإذا كانت اإلجابة بنعم فما هو أسلوبك في 

 كتابي

 شفوي 

 أسلوب أخر

جاءك قريب أو صديق أو مسؤول يطلب التيسير لخدمة له خارج حدود القانون فهل  إذا -13
 تساعده ؟

 أحيانا       ال         نعم  

 هل يحتاج القائد إلى مراقبة الموظفين أثناء أداء مهامهم ؟-14

 ال                                    نعم   

 و إن وجدت كيف تتم هذه المراقبة؟

................................................................................... 

........................................................................................ 

 هي العراقيل التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري؟ ما -15

 عدم وضوح التعليمات اإلدارية

                التسيب اإلداري 
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 عدم تفويض السلطة          

 الفساد اإلداري؟القيادة اإلدارية من  موقفهو  ام -16

 محاربة للفساد اإلداري       

        اإلداري  مساندة للفساد

 مساندة ومحاربة للفساد اإلداري في آن واحد  

 ؟القائد لتجاوزها أسلوبفي حالة اكتشاف تجاوزات داخل اإلدارة ،فما هو  -17

        الردع العقاب

  التوعية و التحسيس

  التسامح و التساهل

 ؟اإلداري تؤثر الصراعات الشخصية بين القائد و الموظف على جهود مكافحة الفساد  هل -11

 ال         نعم                

 ............................................................................علل إجابتك

........................................................................................ 

تفعيل دور القيادة اإلداري في مكافحة الفساد اإلداري في المقترحة لالحلول  : المحور الثالث
 الجزائر .

 ما هي مقترحاتك حول كيفية محاربة الفساد اإلداري في الجزائر ؟-1

   ........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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للحد من الفساد اإلداري في الجزائر ، ماهي الخصائص التي يجب أن تتوفر في حسب رأيك  -2
 ؟اإلداري القائد 

   ........................................................................................ 

........................................................................................ 

إذا كانت القيادة اإلدارية غير قادرة على مكافحة الفساد اإلداري ،ما هي الحلول التي تراها -3
 مناسبة لتفعيل دورها في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 المراجع باللغة العربية 

      النصوص القانونية و اإلتفاقيات .أ

يونيو سنة  8المؤرخ في  656-66قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، -1

، 6666جويلية  66، مؤرخ في  94العدد  الجريدة الرسميةنون العقوبات ، ،المتضمن قا6666

، العدد  الجريدة الرسمية،  4161فيفري  6، الموافق ، ل  61/16رقم لألمر المعدل و المتمم 

10. 

، 16/10/6681المؤرخ في  81/15القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،  -2

، الصادر  22عدد  الجريدة الرسمية،  الرقابة من طرف مجلس المحاسبة فةيالمتعلق بممارسة وظ

 . 6681في 

،  المتضمن إنشاء  400-66مرسوم رئاسي رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،  -3

يوليو  4الموافق  6160صفر عام  66مؤّرخ في مرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها ، ال

 .6666سنة 

يويورك ن،  ل الجمعية العامة لألمم المتحدةدة من قبإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتم -9

 ،4110.  

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من   4116نوفمبر  44المؤرخ في  16/061 المرسوم -5

نوفمبر  44الصادر بتاريخ ، 11الجريدة الرسمية عدد الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها ،  

4116. 
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 41، المؤرخ في  16/16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العدل ، قانون رقم  -6

 . 16، الطبعة  الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ،  4116فيفري 

 41المؤرخ في  66/61من قانون رقم  60،  65،  64،  46،  66،  60،  66،  14 دواالم -1

 . المتعلق بالبلدية 4166يونيو  44الموافق  6104رجب عام 

الجمهورية الجزائرية الديموقراطة الشعبية، رئاسة الجمهورية ، األمانة العامة للحكومة ، قانون  -8

 . 4165العقوبات المتضمن بعض جرائم الفساد اإلداري ، 

 الكتب األكاديمية .ب

، اإلسكندرية : الدار الجامعية  6، ط  اإلدارة العامةأبو زيد فهمي ، مصطفى ، حسين عثمان ،  -1

 ،4110. 

، الجزائر : المؤسسة  دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعيةبوحوش ،عمار ،  -4

 . 6685الوطنية للكتاب ، 

، القسم الخاص ، دار النهضة  العقوباتالموجز في شرح قانون ،  حسني محمود ، نجيب -2

 .6660العربية ،

، 4164، 6، الطبعة  القيادة اإلدارية الحديثة في إستراتجية التنميةحمادي عدي ، عطا ،  -3

 . 4164عمان : دار البداية للنشر و التوزيع ، 

، األردن : دار المسيرة للنشر و التوزيع ،  القيادة اإلدارية الفعالةالسكارنة ، بالل خلف ،  -9

4161 . 
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، بيروت : مركز  الفساد و الحكم الصالح في البالد العربيةالشطي ، إسماعيل و أخرون ،  -5

 .4111دراسات الوحدة العربية ، 

  .4165،  : دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ماهية الفساد اإلداري ،  عبد الفتاح مطر، عصام -6

 .4161: دار اليازوري للنشر والتوزيع،  ، األردن القيادة اإلداريةالعالق، بشير،  -1

، عمان: دار إستراتيجية محاربة الفسادفرحان طالب، عالء والعامري، علي حسين حميدي،  -8

 .4165األيام للنشر والتوزيع، األردن، 

: دار الزهراني للنشر  ، عمان اإلداريةتجاهات الحديثة للقيادة اإل كاللدة ظاهر، محمود،  -4

 .4160والتوزيع، 

 .6681، الكويت : و كالة المطبوعات ،  نظريات النظم السياسيةالمنوفي كمال ،  -12

، األردن : دار الكندي  4111،  القيادة أساسيات و نظريات و مفاهيمماهر محمد، صالح،  -11

 ،4111 . 

نحرا  واإل   جتماع الجريمةإنحو نظرية في علم  -فساد اإلداري الالمصراتي عبدالله ، أحمد ،  -12

 .4166، اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث ،  اإلجتماعي

 .4161، عمان : دار الراية للنشر و التوزيع ،  اإلصالح اإلداري هاشم حمدي ، رضا ،  -13

  الرسائل الجامعية .ج 

  الدكتوراه أطروحات

 الفساد اإلداري أنماطه  و أسبابه و،  حسن بن عمر ال الشيخ ، خالد بن عبد الرحمان إبن -1

 ، أطروحة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات شهادة الدكتوراه في العلوم األمنية سبل مكافحته
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 . 4110قسم العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

كومية منظمات الحالبريسم العمري ، شاهين قاسم ، أنماط القيادة اإلدارية و تأثيرها في إنجاح  -2

ت مذكرة مقدمة ضمن متطلبا، دراسة تحليلية ألراء عينة من المدراء و العاملين في محافظة ذي قار، 

نتس ، انت كليم، كلية اإلدارة و اإلقتصاد : جامعة سنيل شهادة دكتوراه فلسفة في اإلدارة العامة 

4116. 

بن عودة ، حورية ، الفساد وآليات مكافحته في إطار اإلتفاقيات الدولية و القانون الجزائري ،  -3

، التخصص قانون دولي وعالقات دولية   أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق 

 4165س سيدي بلعباس  ، بايللوم السياسية ، جامعة الجياللي قسم الحقوق ، كلية الحقوق و الع

/4161 . 

قدمة أطروحة محاحة ، عبد العالي  ، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،   -9

، قانون عام ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق 

 . 4160/4164، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

ة بنك دراسة حال –مسعود ، ربيع ، متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل قيادة إبداعية  -5

إقتصاد  ، تخصص ، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم اإلقتصاديةالبركة 

وم التسيير ، لو تسيير المؤسسة ، قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و ع

 .4161-4160بسكرة  ،  –جامعة محمد خيضر 
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سالة ر نجار ، لويزة ، التصدي المؤسساتي و الجزائري لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري ،  -6

، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية  مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم

 4161/ 4160الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ،  ، قسم القانون الخاص ، كلية

هبال ، عبد المالك ، دور القيادة اإلدارية في إنجاح التغيير التنظيمي دراسة ميدانية عن تطبيق  -1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في نظام ل.م.د في جامعات من الشرق الجزائري ، 

قتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، اإلعلوم القسم  العلوم اإلقتصادية ،

 . 4165/4166،  6سطيف  -فرحات عباس -جامعة 

  الماجستير مذكرات

أبو ناموس رائدة ، عبد الكريم ، القيادة و عالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين بالخدمات  -1

  إلستكمال نيل متطلبات الحصول على الماجستيرمذكرة مقدمة الطبية العسكرية في محافظة غزة ، 

  4166تخصص القيادة و اإلدارة ، أكاديمية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا : فلسطين، غزة ، 

 ذكرةمبن عبيد جهيمان الشكره ، منصور ، القيادة اإلدارية مفهومها و أنماطها و نظرياتها ،  -2

، قسم العلوم اإلدارية ، كلية  علوم إداريةفي الماجستير مقدمة إلستكمال متطلبات نيل رسالة 

 . 4116الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

مة مذكرة مقدخوني ، يوسف ، دور القيادة في التنمية المحلية من خالل المجالس المنتخبة ،  -3

 ، تخصص إدارة جماعات محلية ، وليةلنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الد

،  0قسم التنظيم السياسي واإلداري ،  كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر 

4161/4165 . 
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ركة التركيب دراسة ميدانية بش -درويش ، توفيق ، فعالية القيادة اإلدارية وعالقتها بتحسين األداء  -9

، قسم علم اإلجتماع ،  لجتماع التنظيم والعمإشهادة الماجستير في علم ل مذكرة مقدمة لني ،

 .4116/4110عية ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتما

مقدمة  مذكرةدريوش،  شهيناز ، أثر أنماط القيادة اإلدارية على تنمية إبداع الموارد البشرية ،  -5

لموارد ، تخصص تسيير ا تير في تسيير الموارد البشريةإلستكمال متطلبات نيل شهادة الماجس

البشرية و تسيير المؤسسات ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة ، 

4164 /4166 . 

سميرة ، أسلوب القيادة اإلدارية  و أثره على الفعالية  اإلنتاجية  للمرؤوسين ، دراسة  صالحي ، -6

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -المديرية الجهوية بجاية  -حالة مؤسسة سوناطراك 

ادية ص، تخصص تنظيم الموارد البشرية ، قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقت اإلقتصادية

 . 4110/4118وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

عرابي راسم البنا ، محمد أحمد ، األنماط القيادية وعالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين في  -1

متطلبات الحصول على شهادة  مذكرة مقدمة إلستكمالجهاز األمن الداخلي في قطاع غزة ، 

، تخصص القيادة واإلدارة ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ، جامعة األقصى  الماجستير

 ،4160 . 

ر مذكرة لنيل شهادة الماجستيفازية ، إصالح الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر ، مجبور ،   -8

وق و لحقاكلية ، لسياسية وم العلم اقس، فرع التنظيم و السياسات العامة ،  في العلوم السياسية

 . 65/16/4165ري تيزي وزو، معمود لوجامعة م، لسياسية وم العلا
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تير مذكرة لنيل درجة الماجسمراح ، سليمة ، التسيير الحديث في اإلدارة العمومية في الجزائر ،  -4

 ، جامعة الجزائرفرع اإلدارة و المالية العامة ، كلية الحقوق و العلوم اإلدارية ،  في القانون ،

4111/4116 . 

الفي إياد ، عبد لله  ، خصائص و أنماط  القيادة اإلدارية و دورها في التنمية اإلدارية في  -12

مذكرة مقدمة المؤسسات الحكومية في محافضات الضفة الغربية  أريجا ، القدس ، رام لله  , 

ريفية سم التنمية ال، ق إلستكمال نيل شهادة الماجستير في بناء المؤسسات و التنمية البشرية

 .4116المستدامة ، جامعة القدس , 

لعرابي ، كريمة ، دور القيادة في التغيير التنظيمي دراسة حالة تحديث اإلدارة الجزائرية  -11

 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، 4118-6686

تخصص إدارة الموارد البشرية ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية العلوم السياسية 

 . 4116/4161واإلعالم ، جامعة الجزائر دالي إبراهيم ، 

محمد نذير ، عبد الله الثاني ، القيادة اإلدارية و عالقتها بمشروع إستراتجية اإلتصال  -12

ذكرة مالجزائر نموذجا ،  –ادية الجزائرية ، دراسة حالة مؤسسة نافطال بالمؤسسة العمومية اإلقتص

، قسم علوم اإلعالم و اإلتصال ،مدرسة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و اإلتصال

/ 4116الدكتوراه للعلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة السانية وهران  ، 

4161  

المسعود ، عينة ، القيادة اإلدارية و دورها في عملية الرقابة اإلدارية في اإلدارات الجزائرية  -13

 ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الماجستير،  دراسة ميدانية لخمس بلديات من والية الجلفة ، 
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لسياسية ة العلوم اتخصص صنع السياسات العامة ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلي

 . 4161/ 4116، 10الجزائر  -و اإلعالم ، جامعة دالي براهيم

 مذكرات الماستر

 في األنظمة السياسية العربية ، ةحفصة ، إشكالية الشرعي، براهيمي  و، سمية  إليمي سعدية  -1

 تخصص، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية ،  4166/4161تونس نموذجا 

دراسات مغاربية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوك السياسية ، جامعة الدكتور موالي 

 . 4165/4166الطاهر ، سعيدة ، 

  دراسة حالة مؤسسة نافطال مغنية -بختي ، أمال ، القيادة اإلدارية و اإلتصال في المؤسسة  -2

تخصص إدارة أعمال الموارد البشرية ، اإلقتصادية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم 

كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، الملحقة الجامعية مغنية ، جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان 

 ،4165/4166 . 

بودحوش ، راضية ، اإليطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر خطوة  ،بودحوش ، صونية  -3

 ، قسم قانون عام ، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق م الراشد ، نحو إرساء الحك

 .4166/4160الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، 

  -الطاهر ، دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في المؤسسة الجزائرية بن ناعة ، -9

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في اإلدارة ،  4161 - 4165بلدية عين الحجل   -دراسة حالة 

، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة محمد بوضياف  والحكامة المحلية

 . 4165مسيلة ، ال
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مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل بوطاجين ، أنيسة ، المواجهة القانونية للفساد اإلداري ،  -5

، تخصص القانون اإلداري ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  شهادة الماستر

 . 4166/ 4168جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 

حياة ، دور القيادة اإلدارية في تحقيق التطوير التنظيمي  عميالي ،و جميلة  قاسمي ، حاج -6

في الجزائر ، دراسة حالة شركة جيوفزياء حاسي مسعود ،  االقتصاديةداخل المؤسسات العمومية 

،  تخصص سياسات عامة و إدارة محلية ، قسم  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  الماستر

 .4166/4160لسياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو  العلوم ا

سايغي ، سفيان ، دور القيادة اإلدارية في تحسين عالقات العمل داخل اإلدارة العامة الجزائرية  -1

ص خص، ت مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر علوم سياسيةوالية ورقلة نموذجا ، 

تنظيمات سياسية وإدارية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي 

 . 4160/4161مرباح ورقلة ، 

 -زائردراسة حالة الج -صاحبي ، سهام ، اآلثار اإلقتصادية للفساد المالي على الدول العربية  -8

ص ، تخص كاديمي في العلوم اإلقتصاديةمذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أ، 

مالية وبنوك ، قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، 

 . 4166/4160جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

، إيمان ، أثر القيادة اإلدارية على التنمية المحلية في الجزائر ، دراسة حالة والية سعيدة  عدة -4

 ، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية،  4166 -6666



 قائمة المراجع

 

223 
 

تخصص سياسات عامة ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الدكتور 

 . 4166/ 4165موالي الطاهر سعيدة ، 

 4164 –دراسة حالة بلدية عين البويحي  –عكاشة ، نوال ، أثر الفساد على التنمية المحلية  -12

، تخصص رسم سياسات العامة  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية،  4165/

ة ة ، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليان،  قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسي

 .  4165، جوان 

العلمي ، لبنى ، إستراتجيات اإلصالح اإلداري و دورها في مكافحة  الفساد اإلداري في الجزائر  -11

، شعبة العلوم السياسية ، تخصص سياسات  مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر،  4118-4161

ياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي أم عامة مقارنة ، قسم العلوم الس

 . 4166/4160البواقي ، 

دراسة حالة  –عميري ، صافية ،  دور مبادئ حوكمة  الشركات في معالجة الفساد اإلداري  -12

 ممذكرة مقدمة إلستكمال نيل متطلبات شهادة الماستر في العلو بسكرة ،  –مؤسسة صناعة الكوابل 

، تخصص علوم اإلقتصاد ، قسم مالية و حوكمة الشركات ، كلية العلوم اإلقتصادية و اإلقتصادية 

  . 4161/  4160التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

  شهادات الليسانس

دراسة حالة  ، زواني ، وهيبة و نزلي ،عقيلة، األنماط القيادية ودورھا في تنمية كفاءات العاملين 1-

مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة الليسانس في مؤسسة إتصال الجزائر بمديرية ورقلة ، 
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، تخصص إدارة أعمال ، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم علوم التسيير 

 . 4164/4160التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

ي مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس فية ، أليات مكافحة الفساد في الجزائر ، زيتوني ، سوم -2

، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الدكتور موالي العلوم القانونية و اإلدارية 

 .  4161/4166سعيدة ،  –الطاهر 

  المحاضرات األكاديمية4. 

 ، ب ت .  المرحلة الرابعةمحاضرات اإلدارة واإلشرا /تغريد عبد الكاظم ، جواد ،  1-

، السنة األولى ماستر ،  محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفسادعاقلي ، فضيلة ،  2-

تخصص تسيير الميزانية و تسيير عمومي ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، 

 . 4160-4166الحاج أخضر ،  6جامعة باتنة 

، كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،  محاضرات في القيادة اإلداريةطاهر ، المجاهدي،  3-

 . تد جامعة محمد بوضياف ، 

 . 4161/ 4160،   محاضرات في القيادة الفعالةمحمد علي تقي ، سميرة ،  4-

 ، السنة الثانية علوم التسيير ، محاضرات في مقياس الفساد و أخالقيات العملينون ، آمال ،  5-

قسم علوم التسيير ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد الصديق بن 

 . 4166/4160يحيى جيجل ، 
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  المجالت و المقاالت العلمية 5.

 اديةمجلة العلوم اإلقتص،  " الفساد و منعكساته اإلقتصادية و اإلجتماعيةأبو حمود ، حسن   ، "  1-

 .4114،  16، العدد  68، جامعة دمشق ، المجلد  و القانونية

،  " الترغيب الترهيب لمكافحة الفساد اإلداري و إستخدام أساليب أبوسن أحمد ، إبراهيم  ، "  2-

، الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية العدد  المجلة العربية للدراسات األمنية و التدريب

 .6666، ماي  46

ة البحوث مجل"،  واقع الفساد في الجزائر و أليات مكافحتهشراف ، " عقون ، بوسعيود ، سارة و  3-

 . 4168،  16، العدد  15، المجلد  اإلقتصادية و المالية

ة مجل"،  األعمال في مكافحة الفساد اإلداري في المؤسسةدور أخالقيات بوشالغم ، حنان ، "  4-

 . 4160، ديسمبر  8، العدد  الدراسات المالية ، المحاسبة و اإلدارية

لمجلة احالة الجزائر،  -بن عزوز ، محمد، الفساد اإلداري واالقتصادي، آثاره وآليات مكافحته  -5

 . 4116الصادر في ،  10، العدد  الجزائرية للعولمة والسياسات اإلقتصادية

" إلداري ا جريو ، سارة و بوفليح ، نبيل ، " دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي و -6

 .4168،  14، العدد  11، المجلد  ، المجلة اإلقتصادية و المالية

الفساد اإلداري والمالي في العراق وأثره اإلقتصادي واإلجتماعي " سلمان ، داود تغريد ، داود  -1

 61لمجلد ، ا مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية"،  أسبابه و أنواعه و مظاهره وسبل معالجته

 . 4165،  00، العدد 
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لة و الشفافية لمكافحة الفساد و تمكين الحكم الراشد في ءسبل تعزيز المساسايح، بوزيد ، "  -8

 . ت د،  61، العدد  مجلة الباحث "،الدول العربية 

"،  مجلة  الفساد اإلداري وسبل معالجتهحاتم  ، " الحنكاوي شيماء ،عبد محمد ، وسام ،   -4

 . 4166،  46، العدد  11جامعة تكريت للحقوق ، المجلد 

كر مجلة الف"،  اإلنعكاسات السلبيةو دوافع الالواقع و  –الفساد صادق ، سليمان ، "  محمود -12

 .4115، جويلية 51، العدد  61الشارقة ، المجلد  الشرطي ،

  القواميس و المعاجم6.

 .6165ص ،  ت دإبن منظور، لسان العرب ، المجلد الثاني ، بيروت ، دار لسان العرب ،  1-

  اإلليكترونيةالمواقع  7.

 .http://rglow.forumegypt.net/t13-topicتعريف القيادة اإلدارية1- 

22/09/2019.10.30h 

جمال الدين ، حمودي ، الجذور التاريخية للفساد اإلداري و المالي ،  2-

17/09/2019.20:55H     https//www.ssrcaw.org 

 ، 4166أكتوبر  6 معوقات القيادة اإلدارية ،،  إيمان الحياري ، 3-

https://mawdoo3.com   

  64/64/4166،  4164رجب ، إمام ، بحث في القيادة اإلدارية ، الجزء األول ،  -9

http://rglow.forumegypt.net/t13-topic 
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: إطار قانوني و مؤسساتي طموح  ، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد و مفارقاتها الشهيدة قادة -5

          https://www.qscience.com   آلليات إنقاذيفتقد 

،  66: 55،  4166/ 41/16مجد ، خضر ، خطوات تحليل المضمون ،  -6

http://al3loom.com      

،   16: 10، 4168/ 6/ 60، أنواع مناهج البحث العلمي ،  بسيم، مسالمة  -0

https://mawdoo3.com 

،  60:  06،  4166/ 6/ 46، منهج دراسة الحالة ،  إبراهيم، مخيمر  -8

https://sotor.com 

 40: 61،  4166/ 11/  60المهندس ، أمجد قاسم ، اإلستبيان وأنواعه في البحث العلمي ،  -4

http://al3loom.com  

 //:https     ،65: 61،  4141/ /0 6الموسوعة السياسية ، اإلقتراب المؤسساتي ، -12

dictionry politique- encylodia .org.  

 Le 30/10/2020 a 12 h00 

-11 https://manifest.univouargla .le 11/09/2019 a 10 h  

12- https://fa-organisation-gestion.blogspot.co. Le 10/11/2019 a 

13:00 h.   

 le 30/11/2020 a 20h30min   مهام الديوان الوطني لقمع الفساد، 13- 

https://www.aljazairalyoum.com 

https://www.qscience.com/content/journals/
https://manifest.univouargla/
https://manifest.univouargla/
https://fa-organisation-gestion.blogspot.co/
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14- www. Wilaya– aindefla.dz 65: 65. 45/64/4166، تم اإلطالع على الموقع في 

 

 

 



 فهرس المحتويــــــــــــــات
 

                                                                                                  229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويــــات
 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويــــــــــــــات
 

                                                                                                  230 

 

 اإلهداء 

 كلمة شكر و عرفان

  1.............................................................................المقدمة العامة.

 11...............الفصل األول : اإلطار النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية و الفساد اإلداري 

 11.................................المبحث األول :اإلطار النظري و المفاهيمي للقيادة اإلدارية

 11 ....................................مفهوم القيادة اإلدارية و تطورها التاريخي: المطلب األول

 83......................خصائص و مهارات القيادة اإلدارية وأسس اختيار القادة: المطلب الثاني

 44.............................................أنماط و نظريات القيادة اإلداريةالمطلب الثالث :

 71................................المفاهيمي للفساد اإلداري طار الّنظري و المبحث الثاني :اإل

  71........................و خصائصه المطلب األول : مفهوم الفساد اإلداري و تطّوره الّتاريخي

 38.......................المطلب الثاني : مناهج دراسة الفساد اإلداري و أنواعه................

 33................اهر و أسباب الفساد اإلداري و أثاره.....................ظ:م المطلب الثالث

 17......................................................................خالصة الفصل األول

 الجزائر و دور القيادة اإلدارية في مكافحته ... اهرة الفساد فيظالفصل الثاني :

 101.......التطور التاريخي لظاهرة الفساد اإلداري و مظاهره في الجزائر....: المبحث األول

 101..........جزائر ..................الفساد اإلداري في ال يتاريخالتطور ال المطلب األول :

 118.....مظاهر الفساد اإلداري في الجزائر................................ المطلب الثاني :

 



 فهرس المحتويــــــــــــــات
 

                                                                                                  231 

 

 

 111.................................في الجزائرأسباب و أثار الفساد اإلداري :المبحث الثاني 

 111..................أسباب الفساد اإلداري في الجزائر .......................المطلب األول :

 114.........أثار الفساد اإلداري في الجزائر ................................. المطلب الثاني :

 111الفساد اإلداري في الجزائر .....تقييم دور القيادة اإلدارية في مكافحة  المبحث الثالث :   

 111جهود القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر .............. المطلب األول :

جهود الدولة الجزائرية في تفعيل دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري المطلب الثاني :

في الجزائر 

.................................................................................188 

عراقيل القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر و حلول لتفعيل  المطلب الثالث :

 140...............دورها ....................................................................

 141................................................................... خالصة الفصل الثاني

داري في بلدية تيزي الفساد اإلدارية و دورها في مكافحة اإل-دراسة حالة القيادة الفصل الثالث :

 181...................................................................................-وزو

 188........................................تقديم المؤسسة محل الدراسة المبحث األول :    

 351.........تعريف بلدية تيزي وزو و هيئاتها ............................... المطلب األول :

 351.الهيكلي ...... و تنظيمها بمديرية اإلدارة و المالية لبلدية تيزي وزوتعريف  المطلب الثاني :

 168.......نتائج الدراسة الميدانية ........................ عرض و تحليلالمبحث الثاني :   

 168....................................و بيانات اإلستمارةعرض عينة الدراسة المطلب األول :



 فهرس المحتويــــــــــــــات
 

                                                                                                  232 

 

 114.....تحليل بيانات الدراسة .............................................. المطلب الثاني :

 117...................................................................خالصة الفصل الثالث 

 111.......................................................................... الخاتمة العامة

  108................................................................................ المالحق

 111............................................................................قائمة المراجع

 186.................................................................................الفهرس

 140...........................................ملخص الدراسة...............................

 

 

 

 



 ملـــــــّخص الـــــــدّراسة

 

                                                                                                 
233 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الّدراسة
 

 

 

 

 

 

 
 



 ملـــــــّخص الـــــــدّراسة

 

                                                                                                 
234 

  : في هذا البحث القيادة االدارية و دورها في مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر اولناتن

 ؟بصفة عامةدة اإلدارية و الفساد اإلداري ما المقصود بالقياول تناولنا : في الفصل األ -

مظاهر الفساد اإلداري األكثر إنتشارا في اإلدارة الجزائرية ما في الفصل الثاني فقد تطرقنا الى أ  -

هي  ؟ وماالعقوبات و قانون مكافحة الفساد ما هي العقوبات المقررة لها من خالل قانون و ، 

صعوبات التي تواجه القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري ، مع ذكر الحلول المقترحة لتفعيل 

 دورها ؟ . 

واقع القيادة اإلدارية في بلدية تيزي  إلى توضيحو في الفصل الثالث و في دراسة حالة تطرقنا  -

 . تها للفساد اإلداري الموجود فيهاوزو في مكافح

Résumé de l'étude Dans cette recherche: 

      nous avons traité du leadership administratif et de son rôle dans la 

lutte contre la corruption administrative en Algérie . 

      Dans le premier chapitre, nous avons traité: Qu'entend-on par 

leadership administratif et corruption administrative en général?                       

Quant au deuxième chapitre, nous avons abordé les 

 manifestations les plus répandues de corruption administrative dans 

l'administration algérienne, et quelles sont les sanctions prévues à cet 

effet par le code pénal et la loi anti-corruption? Quelles sont les difficultés 



 ملـــــــّخص الـــــــدّراسة

 

                                                                                                 
235 

rencontrées par la direction administrative dans la lutte contre la 

corruption administrative, tout en évoquant les solutions proposées pour 

activer son rôle? .  

    - Et dans le troisième chapitre , et dans une étude de cas, nous 

avons traité de clarifier la réalité du leadership administratif de la 

commune de Tizi Ouzou dans sa lutte contre la corruption administrative 

en son sein . 

 


