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 املقدمة

 سلوك وعلى باملنظمات اإلداري  االنحراف زیادة على تأثیرا العوامل أكبر من العلیا واملثل اضلةالف القیم وتجاھل       

 .اإلدارة أخالقیات على وبالتالي فیھا األفراد

 الثروات تكوین وراء واللھث املنظمات بین التنافسیة الضغوط وحدة الثقافات تباین سبق ما إلى یضاف

 .اإلدارة على معینة نظم بفرض املادي الربح تعظیم ل خال من واكتنازھا

 املنظمات في العام املوظف سلوك في تسود أن ینبغي التي األخالقیة القیم اضمحالل إلى السابقة العوامل جمیع أدت

 .السماویة والرساالت السلیمة األعراف و القیم جمیع إلیھ دعت ما ھو إلیھا،و ینتمي التي

 بسرعة الیوم العالم للنظر، یتسم وملفت واضح نحو على اإلدارة بأخالقیات ضرالحا الوقت في االھتمام تزاید لھذا

 السباق ھذا عن ،نتج املختلفة للمنظماته وإدارتـ البشري  النشاط أوجه لجمیع میزة أصبحت التي السمة ،تلك التغییر

 القیم ھذه استغالل حىأض ،بل والعدل والخیر الحق قیم تجاوز  نتیجة املنظمات في واضح إداري  انحراف املحموم

 العوملة تیار من السلبي الجانب ترجیح یعتبر ،كما والدولیة العامة املنظمات إدارة تمیز سمة أخرى  أغراض لتحقیق

 أخالقیات ، الوظیفة أخالقیات ، املھنة وآداب قواعد مثل كثیرة مصطلحات تتردد فالیوم املادي وسیطرة اإلتجاه

 . األعمال

 والھدف ، الوحید االھتمام مركز ھي الكفاءة كانت أن فبعد ، اإلدارة أخالقیات مدونات صدارإل  املؤسسات وتتسابق

 والسیاسات األھداف صیاغة وتعاد باالھتمام تحظى األخالقیات أصبحت ، لألعمال الوحیدة واملسؤولیة األساس ي

 . املختلفة املجاالت لیغطي عیتس أخذ االھتمام ھذا أن ویبدو. للمؤسسات األخالقیة املسؤولیة تبرز بطریقة

 العالمات ویضع عملھا یحكم الذي الدستور  أصبح بانتظام وممارستھا الوقت بمض ي تطورت املھنیة التقالید أن حیث

 عمل عالقات وإقامة الثقة بعث ھو اإلدارة في الخلقي الجانب على املحافظة من األساس ي املھنة،والغرض طریقة على

 املھنة أسرار على واملحافظة عملھ في اإلخالص على اإلداري  یساعد الخلقي الجانب لذلك اطن،واملو  اإلدارة بین حسنة

 .الخدمات أحسن وتقدیم

 حدة ازدیاد إلى أدى ،مما األخرى  املنظمات مع األنانیة روح إذكاء إلى املنظمات في اإلدارة أخالقیات تراجع أدى وقد

  .اديامل الربح تعظیم و الصراع بؤر  التوتر وتفجیر

 انتشار في فاعل بشكل وساھم الطمأنینة وعدم والتوجس والكید املؤامرة نظریات من الوضع ھذا طور  ولقد      

 على التركیز غیر إضافیة أخرى  أشیاء على یركزوا أن املدراء على یتوجب ،مم البشري  النشاط ملراقبة الرقابیة املنظمات

 أن محیط املؤسسة،حیث داخل السائدة والعادات األخالقیة الطبائعب عالقة ذات الجدیدة الفكرة وھذه األرباح

 تتجاوز  املنظمات وتجعل أخالقي مأزق  في تضعھا التي السریعة التغیرات نتیجة ضغوط تحت تقع الیوم منظمات

 ملوظفینا و املنظمات بین الشدیدة املنافسة في تتمثل العوامل األخالقیة،وھذه التزاماتھا و االجتماعیة مسؤولیتھا

 باملنفعة املھنة تربط التي الخاطئة املھنیة املمارسات و الحكومي القطاع في وتطوره اإلداري  الفساد نحو االتجاه وتزاید

 .الخاصة

 إنها .عليها والتدريب بها لالرتقاء وبرامج سياسات من بها يرتبط وما ، اإلدارة بأخالقيات االھتمام زیادة إلى أدى ھذا كل

 اإلدارة بأخالقیات االلتزام إن بھا املجتمع ثقة و وأجھزتھا بموظفیھا املنظمة ثقة تعكس كونھا لنجاحا أساسیات من
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 والنزاھة كالشفافیة اإلدارة في األخالقیات بھذه لاللتزام املوظف هیولی الذي االھتمام ویعكس العاملین تطویر إلى یقود

 .املنظمة وھیئة سمعة على مباشر بشكل یؤثر العناصر بھذه االلتزام عدم أن إذ ،

 :املوضوع اختیار مبررات

 العامة لإلدارة تقدمه ملا نظرا العالم دول  من كثیر في البالغة األھمیة ذات املواضیع من أصبحت اإلدارة أخالقیات إن

 افیم خاصة الحقا، وإطاراته املجتمع أفراد تكوین في تساھم أنھا حیث خاصة، بصفة العام املوظف و عامة بصفة

 تطوره نتاج ھي مجتمع كل في األخالقیات أن شك وال وخطأ، صواب ھو ،وما وسیئ جید ھو ما بین بالتمییز یتعلق

 .االجتماعیة حیاته على املحافظة و استقراره و املجتمع تكوین في ضروریة فھي لھذا الطویل التاریخي

 نتیجة ، املاض ي القرن  من األخیرة الثالثة العقود يف أجلھا من األصوات وتعالي اإلدارة أخالقیات عن الحدیث كثرة رغم

 خاصة والجزائر عامة العربیة الدول  في تحظى لم أنھا إال اإلداري، الفساد مظاھر وانتشار األخالقیة الفضائح تزاید

 لهتفعی محاولة إلى وصوال العمومیة الوظیفة في اإلداري  العمل بضبط للبدء منھا الغرض لتحقیق الالزم لالھتمام

 أدائه وتحسین

 :الدراسة أھمیة

 بأي عنھا تستغني أن الیوم ملنظمات یمكن ال التي ، اإلدارة أخالقیات في تبحث كونھا كبیرة أھمیة الدراسة ھذه تكتسب

 الفضائح بتزاید إلیھا الحاجة ازدادت التي الساخنة املواضیع من اإلدارة أخالقیات موضوع یعد إذ ، األشكال من شكل

 من الكثیر في التنافسیة املیزة تعزیز في ھام عامل أصبحت اإلدارة فأخالقیات القیمیة، النظم وتراجع األخالقیة

 املوارد لتسییر عقالني مخطط وضمان الضروریة العمل شروط توفیر من البشري  بالعنصر التكفل حیث املنظمات

 وتحسین تكوین لھم ویضمن الوظائف و رتبوال الدرجات في ترقیة من املھني مسارھم االعتبار بعین یأخذ البشریة

 على اإلدارة أخالقیات تأثیر عن البحث في الدراسة ھذه تساھم أن املتوقع فمن لذلك .املھنیة وملعارفھم ملستواھم

 .اإلداري  العمل تحدیات على الجزائر في العام املوظف

 لالنتھاكات نظرا الساعة موضوع األخالقیات أن اعتبار في واحد آن في والثریة املعقدة الدراسة ھذه أھمیة وتكمن

 تبرز اإلطار ھذا وفي وأسالیبھا اإلدارة في السریع التطور  مع یومیا املنظمات تواجھھا التي املختلفة اإلداریة واالنحرافات

 .العامة للوظیفة الآلداء فعالیة لتحقیق وتسھیلھا اإلداریة املشاكل فیحل اإلدارة أخالقیات ودور  أھمیة مدى

 موقف على ایجابي تأثیر من لھا ملا اإلداریة األعمال أداء تعزیز في ودورھا اإلدارة بأخالقیات االلتزام أھمیة من انطالقا

 .فیه تعمل الذي املجتمع أمام صورتھا تشوه عن املترتبة األعباء وتقلیل وأجھزتھا موظفیھا اتجاه األخالقي املنظمة

 : إلى الدراسة ھذه تھدف

 .اإلدارة أخالقیات معرفة على التركیز 1-

 .البشریة املوارد توظیف عملیة على اإلدارة أخالقیات تأثیر إدراك مدى من التحقق 2-

 :املوضوع إشكالیة

 الذي املجتمع ثقة وكذلك وأجھزتھا بموظفیھا املنظمة ثقة تعكس ألنھا النجاح أساسیات من اإلدارة أخالقیات تعد

 أخالقیات تأثیر ومدى العام املوظف أخالقیات على التعرف في للموضوع العامة اإلشكالیة تنحصر ،و هفی تعمل

 یتحلى أن ینبغي الذي والشخص ي املھني السلوك ضبط إلى تسعى اإلدارة أخالقیات أن ،كون  هتوظیف عملیة على اإلدارة

 هلواجبات تفھمھ جةدر  وكذلك العمومیة الوظیفة ممارسة مقتضیات و انضباطھ مدى في والبحث العام املوظف هب

 .املھنة أخالقیة إطار في املھنیة
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 ؟ البشریة املوارد توظیف عملیة على اإلدارة أخالقیات تأثیر مدى ما : كالتالي املوضوع إشكالیة جاءت وقد

 

 :الدراسة تساؤالت

 أھدافھا؟ وماھي اإلدارة أخالقیات مفھوم ھو ما *

 العام؟ للموظف األخالقیة املبادئ ھي ما *

 اإلداریة؟ املنظمات هتواجھ الذي الفساد من الحد اإلدارة ألخالقیات یمكن لھ *

 ؟ املنظمات في اإلدارة ألخالقیات واضح تصور  ھناك ھل *

 ؟ األداء وتحسین لإلدارة األخالقية املعايیر بین العالقة عن واضحا تصورا املنظمة تملك ھل *

 :الفرضیات

 .البشریة املوارد توظیف عملیة ىعل كبیرا تأثیرا اإلدارة ألخالقیات *

 .املوظف عمل ترشید في دورا اإلدارة أخالقیات تلعب *

 .هسلوك لضبط املھني مساره خالل املوظف اإلدارة أخالقیات ترافق *

 .إلداریةا للعملیة الرشید بالسیر اإلخالل شأنھا من التي السلوكیات بعض تفادي في دورا اإلدارة أخالقیات تلعب

 :دراسةال أدبیات

 ھذا ألن قلیل، بشكل لكن موجودة اإلدارة بأخالقیات املتعلقة األكادیمیة الدراسات إن علیھ اإلطالع تم ما حدود في

 بأخالقیات الخاصة الدراسات وسنتناول  ، معمقة بدراسات تخص لم والتي الحدیثة املواضیع من یعتبر املوضوع

 : یلي ما في اإلدارة

 وتناول  (1 ) "متغیر عالم في اإلدارة أخالقیات دور " بعنوان نجم عبود منج دراسة :األولى الدراسة

 : التالیة العناصر هدراست في

 .ومداخلھا ونظریاتھا اإلدارة ألخالقیات العامة املفاھیم -

 .االجتماعیة املسؤولیة وأبعاد مفھوم تطور  -

 .األخرى  اإلداریة التجارب في اإلدارة أخالقیات معالجة إلى تطرق  -

 . مجاالت عدة في اإلدارة ألخالقیات التطرق  -

 اإلطار توضیح و ومعاصرة مھمة موضوعات على الضوء ھوإلقاء الحدیث املؤلف ھذا وراء والھدف

 .تواجھھا التي والتحدیات اإلدارة ألخالقیات النظري 

 دراسة عن رةعبا ،وھي(1 ) العمومیة الوظیفة أخالقیات بعنوان السعید مقدم دراسة :الثانیة الدراسة

 هفی تناول ، للموظفین التأدیبي املھنیة،والنظام االلتزامات ،الحقوق، التأصیل زاویة من تطبیقیة نظریة

 .الجزائر في اإلدارة أخالقیات ترسیخ طرق  وبعض الجزائر في اإلدارة أخالقیات في التحكم عدم أسباب

 

 

 

 

 
  2006 ، اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة : القاھرة ، رمتغی عالم في اإلدارة أخالقیات ، نجم عبود نجم (1) .
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 نظریة دراسة عن عبارة ،وھي(1 ) العمومیة الوظیفة أخالقیات بعنوان السعید مقدم دراسة :الثانیة الدراسة

 تحكمال عدم أسباب هفی تناول ، للموظفین التأدیبي املھنیة،والنظام االلتزامات ،الحقوق، التأصیل زاویة من تطبیقیة

 .الجزائر في اإلدارة أخالقیات ترسیخ طرق  وبعض الجزائر في اإلدارة أخالقیات في

 تناولت والتي 2 ) )الجزائریة اإلدارة في اإلداریة األخالقیات : بعنوان حیاة العزیز عبد دراسة : الثالثة الدراسة

 في اإلداریة األخالقیات أیضا وتناولت داخلوامل النظریات مختلف سرد خالل من النظري  جانبھا في اإلداریة األخالقیات

 .والتشریعات القوانین بعض ودراسة تحلیل خالل من الجزائر

 

Jean pierre Didier : L’éthique du fonctionnaire civil 

Jean François Claude : L’éthique au service du management 

Alain Pichon : Démocratie, Corruption et Déontologie 

 

 غلى التطرق  وتم ، باإلدارة وعالقتھا ، العام للموظف لألخالقیات النظري  اإلطار إلى األجنبیة املراجع ھذه في التطرق  تم

 .اإلداریة باألخالقیات اوعالقتھ اإلداري  الفساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1، )ط للموظفین التأدیبي  النظام املھنیة واإللتزامات الحقوق  أصیلالت زاویة من تطبیقیة نظریة دراسة : العامة الوظیفة أخالقیات ، مقدم ( سعید (1

 1997 ، والتوزیع والنشر للطباعة األمة دار شركة : الجزائر

 2004 ، عالماإل  و السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجیستیر ،رسالة الجزائریة اإلدارة في اإلداریة األخالقیات ، حیاة العزیز ( عبد (2
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 : الدراسة مناھج

 املنھج استخدام تم البشریة املوارد على اإلدارة أخالقیات تأثیر عن الكشف تستھدف التي الدراسة ھذه لطبیعة نظرا

 اإلدارة أخالقیات مجال في الحدیثة واالتجاھات مفاھیم ،من أبعادھا بمختلف الظاھرة برصد وذلك الوصفي

 بعض واتجاھات التوظیف لسیاسة السلبیة اإلداریة والتقالید القیم بعض مراجعة إلى ةامللح الحاجة عن ،للكشف

 .ربح أقص ى تحقیق في الكفاءة على القائمة اإلداریة املنظمات

 أخالقیات مجال في واملوازنة املراجعة ھذه عن الكشف أجل من كثیرة وقضایا وتجارب أمثلة الدراسة قدمت وقد

 .اإلدارة

 .التاریخیة تطوراتھا مختلف في الظاھرة بدراسة وذلك التاریخي املنھج على اداالعتم تم كما

 موضوع إفادة شأنھا من التي والتشریعات القوانین بعض بتحلیل وذلك املضمون  تحلیل منھج استخدام تم كما

 .املعلومات بعض على للحصول  املقابلة طریقة استعملت ذلك إلى إضافة .الدراسة

 : الدراسة ھیكلة

 :فصول  ثالثة إلى تقسیمھا تم الدراسة من املرجوة األھداف وتحقیق املطروحة اإلشكالیة على لإلجابة سعیا

 :األول  الفصل -

 اإلدارة،ثم أخالقیات وأھداف مفھوم على بالتعرف الفصل ھذا بدأنا "اإلدارة ألخالقیات النظري  اإلطار "بعنوان جاء

 علیھا تقوم التي الفلسفة ،ثم إسالمي منظور  من ثم ، والحدیث القدیم : يالغرب للفكر األخالقي األساس إلى تطرقنا

 .اإلداریة التجارب بعض في اإلدارة أخالقیات إلى تطرقنا األخیر وفي اإلدارة، أخالقیات

 : الثاني الفصل -

 في اإلداریة القیاتلألخ النظري  اإلطار إلى الفصل ھذا في تطرقنا وقد "الجزائري  العام املوظف أخالقیات"بعنوان جاء

 في املھنة أخالقیات في التحكم عدم أسباب إلى الجزائري،ثم العام املوظف أخالقیات إلى تعرضنا ،ثم الجزائریة اإلدارة

 .الجزائر في اإلدارة أخالقیات ترسیخ طرق  إلى ثم الجزائر

 :الثالث الفصل-

 النظري  اإلطار إلى تطرقنا وقد "الجزائریة اإلدارة يف التوظیف عملیة في اإلدارة أخالقیات مصداقیة مدى"بعنوان جاء

 عالقة إلى وأخیرا ، اإلداري  الفساد إلى التطرق  تم ثم ، اإلدارة بأخالقیات التوظیف عالقة إلى ثم ، التوظیف لعملیة

 . اإلداریة باألخالقیات التأدیبي النظام
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 ارةاإلد ألخالقیات النظري  اإلطار :األول  الفصل
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 اإلدارة ألخالقیات النظري  اإلطار :األول  الفصل

 

 أنھا من بالرغم األعمال أخالقیات أجل من األصوات وتتعالى اإلدارة، أخالقیات عن الحدیث كثر الحاضر الوقت في

 اھتمامات كونھ عن یخرج ال عنھا كتب ما أن كما اإلدارة، أدبیات في نمطیا موضوعا تكن لم فقط قلیلة عقود قبل

 مع ولكن األعمال، شركات في واإلدارة األعمال على اإلنسانیة االعتبارات من قدر إضفاء أجل ،من وھناك ھنا ذاتیة

 مسؤولیتھا إھمال حد إلى والكفاءة بالربح املتمثلة ومعاییرھا لألعمال االنتقادات اتساع و األخالقیة الفضائح تزاید

 رؤیة إلى املادیة الكفاءة و الربح على القائمة الرؤیة فتحولت ذلك إزاء سھال الصمت دیع لم واألخالقیة االجتماعیة

 ألخالقیات النظري  اإلطار األول  الفصل في نتعرض سوف لذلك الخاصة ومعاییرھا اإلدارة أخالقیات على قائمة أخرى 

 :التالیة العناصر خالل من اإلدارة

 

  

 .وأھدافھا ةاإلدار  أخالقیات مفھوم : األول  املبحث

 .اإلدارة أخالقیات فلسفة :نيالثا املبحث

 .ة العربية ربالتج في اإلدارة أخالقیات :الثالث املبحث
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 :وأهدافها اإلدارة أخالقيات مفهوم : األول  املبحث

 :األخالق تعريف- 1

 وسكون  الخاء بفتح-خلق يشكل مثلما الباطنية اإلنسان صورة يشكل السجية،وهو أو الطبع على يطلق لغة الخلق "

 1 )".)الظاهرة اإلنسان صورة- الالم

 من ويسر بسهولة األفعال تصدر راسخة،عنها النفس في هيئة":بأنه الغزالي حامد أبو اإلسالم حجة يعرفه اصطالحا

 (3)تعریفات  بثالث األخالق الالند معجم ویعرف (2) وروية" فكر إلى حاجة غیر

 .مشروطة غیر ھي حیث من مأخوذة لسلوكا قواعد مجموع *

 .لألخالق املطابق السلوك *

 .معیاریة نتائج نحو تنحو النظریة أن الكلمة تتضمن املعنى والشر،وبھذا الخیر في عقلیة نظریة *

 :وجدنا املعاصرین األخالق علماء بعض تعریفات بعض في نظرنا فإذا

 یجب التي والغایات والقواعد - املثالیة التحدیدات من النسق فاوتمت ))مجموع : بأنھا األخالق یعرف 1954 1882 إن

 قیمة(( ویوجز الوجود ھذا یزداد حتى الوجود في بفعله یحققھا أن – مطلق مصدر أنھ على منظور  من - األنا على

 التحدید((. ھذا نفھم أن بشرط اإلنساني السلوك تحدید ھي بقوله )) األخالق تعریفه لوسن

 بلوغه ابتغاء اإلنسان لحریة الواجب استعمال في الباحث العلم ":ھي األخالق أن جولیفیه رجیس یرى  رى أخ ناحیة من

 إلى للنظر معینة طریقة ھي األخالق":فیقول  األخالق یعرف فھو ( 1912 )جوسدورف جورج أما ."النھائیة غایته

 ."العالم في اإلنسان عن التعبیر مجھود

 صواب هو وبينما وسیئ جيد هو ما بین التميیز في املجتمع أفراد عليها يعتمد التي واملعايیر القيم مجموعة :هي واألخالق

 وجونز شارلزجاريت أن ) الرذيلة(،غیر  سیئ هو ما جيد )الفضيلة( ،و هو ما بین للتميیز منطلقات خطأ،وهي هو وما

 بین الفرق  لتعلم فقط ليس العمل مجال في األخالق من الغرض أن إلى"اإلستراتيجية اإلدارة"كتابهما في يشیران

 يمكن التي األدوات األخالقي،تلك السلوك تعقيد مع للتعامل الالزمة باألدوات األفراد لتسليح لكن والخطأ،و الصواب

 (4)اإلستراتيجية. للقرارات األخالقي التطبيق أثناء والتعرف للتفكیر يستخدموها أن

 تعتبر التعريفات هذه املنظم،ومن السلوك مع التعامل فن على األفراد ريبلتد وسيلة األخالق إن القول  يمكن عليه

 اإلدارة أخالقيات بین وثيقا ربطا نجد ثم ومن اإلجتماعي البناء ناتج بدورها تعتبر املجتمع،التي ثقافة وليدة األخالق

 .املنظمات في اإلداري  السلوك يشكل الذي البعد اإلجتماعي،ذلك واملكون 

 من تنبع اإلدارة أخالقيات ان اإلدارة،كما أخالقيات أساس تعتبر املجتمع أخالق إن القول  يمكننا ذلك على تأسيسا

 .ووسطها املنظمة بین متفاعلة حية بيئة هي فراغ،بل على تقوم ال اإلدارة أن املجتمع،ذلك أخالقيات

 

 

 

 
  3 ص ، 1990 ، الجیل دار : بیروت .الدین علوم إحیاءالغزالي، حامد ( أبو (1

 23 ص ، 1990 ، الفلسفة الجزائر، الفلسفة،جامعة في منشورة غیر ماجیستیر رسالة ))الغزالي حامد أبو عند والسیاسة األخالق(( ،  فتیحة ( زرداوي  (2

 8 -9 .،ص  1975 ، املطبوعات وكالة : الكویت.النظریة األخالق، بدوي  الرحمن (عبد (3
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 صرح أعظم بنى الذي وسلم، عليه هللا صلى الخاتم النبي صفة الكريم القرآن عالجام اإلنسانية دستور  بین ولقد

 وصف في تعالى اإلنسانية،فقال عرفته مجتمع أفضل بناء في ساهم الذى الصرح ذلك اإلطالق، على الفاضلة لألخالق

 صار الحديث،حيث في ردو  كما القرآن وسلم عليه هللا صلى خلقه وكان. 4 القلم} عظيم  خلق لعلى وإنك :{النبي هذا

 وكل والصفح والكرم الحياء من عظيم خلق من عليه هللا جلبه ما مع تطبعه وخلقا له سجية ونهيا أمرا القرآن إمتثال

 (2)جميل خلق

 وأكفأها النظم أجود ببناء كفيل هو ما األخالق و القيم من يحص ي أن يمكن املطهرة والسنة الكريم القرآن في والناظر

 القيادة و اإلدارة في فساد من اليوم منظمات معظم حال إليه وماآل العليم العزيز تقدير ال؟وذلك كيف ق،اإلطال  على

 في القرآني للمنهج مجانبتها إلى مراده املعايیر في وازدواج

 .السلوك في                                              النبوي                            واملثال                                             األخالق               

 أن يمكن ملا األمثل والتوظيف والعدل الحق قيمتي تطبيق يقتض ي اإلسالمية للمنهجية وفقا اإلداري  الخلق تحقيق إن

 غاية لتحقيق وسيلة ارهاباعتب يتم املنظمة وتوظيف واملوارد، واملنهج املنظمة: وهي لإلدارة الثالث امليمات عليه نطلق

 بكفاءة توظيفها خالل من فيتم للموارد األمثل االستغالل أما ثانيا بها العاملین األفراد ومصلحة ومصلحتها أوال املجتمع

 آتاك فيما وابتغ :{تعالى هللا قال حيث تلف وال إسراف غیر من وبيئتها أصلها على املحافظة مع املجتمع رفاهية تحقق

 يحب ال اله إن األرض في الفساد تبغ وال إليك هللا أحسن كما وأحسن الدنيا من نصيبك تنس وال آلخرةا الدار هللا

 أنه يرى  الذي العالم في خاصة اليوم منظمات من كثیر في تتوفر ال العليا واملثل القيم هذه إن  77القصص }املفسدين 

 .العلم ناصية امتلك

 إلى فلسفية مساءلة من األخالقية املساءلة مجال تحويل اجتماع كعالم موقعه من دوركايم يرى  االجتماع علم في

 .املوضوعية للدراسة قابلة ظاهرة نظره في فاألخالق ، علمية مساءلة

 .لإلختبار وقابل كائن هو ما في بحث مجال هو بل معيارا ليس ، يكون  أن يجب ما ليس األخالق مجال : أن فيقول 

 القيم تتسم وإنما ذاتها في لقيم وجود ال ،إذ والشر الخیر قيمتي يحدد ذيال هو املجتمع أن أيضا ويقول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   112ص . 2001، والنشر للطباعة املريخ دار :الرياض، اإلستراتيجية  اإلدارةجونز،  وجاريت تشارلز(1) 

  244 ، ص 1990 ، الهالل مكتبة دار: بیروت، العظيم القرآن تفسیر، كثیر (ابن2)     
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 .القيم استمرار يحقق كي االجتماعية املنظومة داخل األفراد إدماج إلى اإللزام آليات خالل من املجتمع ،وينزع النسبيةب

  ."باملجموعة التعلق يبدأ حيث األخالق تبدأ " دوركايم يقول  حيث

 قيم – األخالقية القيم أن ترى  التاريخية املادية نظرتها في فاملاركسية ، األقوياء صنع من األخالق أن ماركس كارل  يقول 

 الذي االقتصادي النظام وجودها مصدر أوضح وبعبارة . املجتمع في اقتصاديا األقوياء إنتاج من – والشر الخیر

 املجتمع. يعيشه

 اإلنسان استغالل إزالة من إليه يدعو بما االشتراكي الفكر فيتفق االشتراكي، الفكر في األخالق يخص فيما أما

  .العدالة وقيم األخالقية املثل ،مع األرض على جنة وبناء اإلنسان إنسانية وتحقيق لإلنسان،

 الحياة في عمليا لتطبيقها ملموسا ومنهجا حلوال وتطرح العملي الواقع في القيم هذه لتطبيق تدعو واالشتراكية

 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 غيابه يلعب والذي البشرية، املجتمعات في والتوازن  الوعي مصادر أهم أحد املتحضر العقالني االشتراكي الفكر ويعد

 حدة وازدياد الالعقالنية االحتكارية النزاعات وهيمنة املجتمعات في االستقرار وتزعزع ، الرؤية تشوش في دورا

 .ادةالح والصراعات االضطرابات من حالة املجتمعات ،فتسود االجتماعية واألمراض التناحرية التناقضات

 عقالنية ومعايیر قيم أنتجت التي البروتستانتية الذهنية إلى روحه في يعود أنه رواده يرى  الحديث الرأسمالي أما النظام

 الحر االقتصادي النظام تطور  على بدوره ساعد فكريا مناخا وخلقت واالدخار الحر العمل على شجعت جديدة

 .أوروبا في الرأسمالية ونمو تطور  على وبالتالي

 كقيم والدين الثقافة إلى االعتبار إلعادة الرأسمالية وروح البروتستانتية حول فيبر  ماكس أطروحة جاءت ولقد

 للثقافة املحددة االقتصادية االجتماعية للتشكيالت عنايتها تولي التي ماركس كارل  أطروحة بها ليعارض وممارسات

 الذي االقتصادي النشاط ومستوى  نوع عن املسؤولة هي الدينية القيم وأن املادي االقتصادي الواقع بتغیر تتغیر التي

 (1الرأسمالية ) روح يكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) http// : philo- éthique.alafdal.net. 
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 : الإلدارة أخالقيات تعريف -2

 هـو بمـا وتتعلـق داري اإل  السـلوك علـى تهـيمن التـي واملبـادئ املعـايیر مـن مجموعـة " بأنهـا اإلدارة أخالقيـات بيارز  ريو عرف

 تحكمهـا لـم آلخرمـا مجتمـع مـن تختلـف نسـبية معـايیر والخطـأ الصـحيح أن التعريـف هـذا فـي ونالحـ  (1) خطأ" أو صحيح

 .البشرية املجتمعات جميع لكمالها تعترف عليا مرجعية

 مـع التعريـف هـذا تفـقي.القـرار صـنع فـي للمـدبرين توجيهيـة خطوطـا تمثـل اإلدارة أخالقيـات أن وزمـالؤه إيفانسييج ويـرى 

 منهـا،وفي تشـتق كليـة إسـتراتيجية مـن لهـا البـد عامـة سياسـات هـي التوجيهيـة الخطـوط أن النسـبية،إذ مبـدأ مـع سـابقه

 2 ).)لتحقيقها تسعى الوقت نفس

 مـا اللهـاخ مـن يـتم حتـى األخالقـي للخيار املنهجية الدراسة بإعتبارها اإلدارة ألخالقيات املنهجي البعد إلى فالوك فان يشیر

 املوضوعي البعد على والعشرين،فیركز الحادي القرن  في اإلدارة كتاب أشهر من دروكر بيتر أما (3)جيد هو

 علـى العقالنيـة االختيـارات يعـالج الـذي "العلـم :أنهـا علـى ويعرفهـا املـادي لإلعتبـار مراعيـا علمـا بكونهـا اإلدارة ألخالقيـات

 القـيم مجموعـة :بأنهـا اإلدارة أخالقيـات نعـرف أن يمكـن عليـه  4 ))األهـداف" إلـى املؤديـة الوسـائل بـین التقيـيم أسـاس

 كفـاءة لتحقـق اإلداري  السـلوك وتحكـم الصـحيحة العقيـدة مـن تشـتق والتـي الصـادقة واملعـايیر الفاضـلة واملبـادئ

  .املصلحة أصحاب ورضا املنظمة

 الشـيخ عليـه عبـر كمـا الزم أمـل بهـا،وهو العبـث وعـدم واسـتقرارها لتثبتهـا ضـمان عقائـدي أسـاس علـى األخـالق بنـاء إن

 غیـر لشـبح ظـل عقيـدة دون  الخلـق ثمـرة،وعن وال لهـا ظـل ال خلق،شـجرة دون  العقيـدة ))إن بقولـه شيلتوت محميود

 العبادات من الشريعة مجال إلى العقيدة مجال من باإلنسان تنتقل اإلسالمية الفلسفة في واألخالق 5 ).)مستقر(( 

 اإلنسان بصلة يتعلق ما والصبر،ومنها واإلتقان كالحياء بنفسه الفرد بصلة تتعلق أخالق عالقات،فهناكوال واملعامالت

 الفرد بصلة يتعلق ما اإلستكبار،ومنها وعدم والتواضع والشكر والتعظيم كالطاعة بخالقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  20  ص، 2006 ، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة : القاهرة ، متغیر عالم في اإلدارة أخالقياتنجم، عبود ( نجم3( )2()1) 

  488 ،ص  1995 والتوزيع، الدولية للنشر الدار: ،القاهرة(الكريم عبد محمد ،ترجمة اإلدارة، دروكر -ف – ( بيتر4)

  16 ،ص 1992 ، الشروق دار: ،بیروت وشريعة عقيدة اإلسالم، شلتوت محمد(5 .
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 واملعامالت العبادات من الشريعة مجال إلى العقيدة مجال من باإلنسان نتقلت اإلسالمية الفلسفة في واألخالق

 بخالقه اإلنسان بصلة يتعلق ما والصبر،ومنها واإلتقان كالحياء بنفسه الفرد بصلة تتعلق أخالق والعالقات،فهناك

 الواجب وآداء كاإلحسان باآلخرين الفرد بصلة يتعلق ما اإلستكبار،ومنها وعدم والتواضع والشكر والتعظيم كالطاعة

 وإقتصادية سياسية األنظمة مختلف يتخلل الخ،مما...واألمانة والعدل والتقوى  البر على والتعاون  العشرة وحسن

 عليها والحفاظ البيئة نظافة على البيئة،كالحرص من األخرى  باألشياء اإلنسان بصلة يتعلق ما وإجتماعية،ومنها

 صلة ذات كلها،فهي الحياة شؤون تغطى بحيث السعة من اإلسالم في األخالق ئرةدا إن والحقيقة.بالحيوان والرفق

   ).1)العالقات  ومختلف واملعامالت والعبادة بالعقيدة

 قيم على بتركیزها اإلدارة،وذلك أخالقيات معالجة في منهجا وأوضح اتساقا أكثر هي اإلسالمية الفلسفة أن نجد وعليه

 عنه عجز الذي األمر.الحياة شؤون لجميع شامل أخالقي منهج خالل من اإلنساني سلوكال تقوم ثابتة ومعايیر مثلى

 على كثیرا تركز وال اآلنية، اإلنسان حياة على قاصرة مادية فكرية منطلقات على الستناده الحديث،نظرا اإلداري  الفكر

 .الحياة هذه بعد ما

 :اإلدارة أخالقيات وأهداف مصادر 3-

 : اإلدارة أخالقيات مصادر - أ

 : اآلتي في اإلدارة وأخالقيات قيم مصادر أهم تحديد ويمكن

 .املجتمع في الدين   1"- 

 .املجتمع وأخالقيات قيم 2-

 .املنظمة في العاملین أسر وأخالقيات قيم 3-

 .والقوانین التشريعات 4-

 2 )") املنظمة ولوائح تعليمات - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  121 ص 2006 والتوزيع، للنشر املناهج دار: األردن، اإلسالم في قاألخال ، وآخرون قرعوش ( كايد1)

 417 ،ص 2007 العربية، النيل مجموعة: القاهرة ، )ط(  املعاصرة البشرية اإلتجاهات املوارد وتنمية إدارة، نصرة أبو محمد مدحت (2)
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 :اإلدارة أخالقيات أهداف -ب

 السلوكية القواعد بتبيان التأديبية وجزاءاتها معينة بمهنة الخاصة يةاملعنو  للواجبات كعلم اإلدارة أخالقيات تهتم

 : إلى اإلدارية األخالقيات تهدف عموما الغیر،و إتجاه أو أنفسهم املمارسین بین فيما سواء ما مهنة إلعطاء واألخالقية

 .ام محيط في عليها املتفق والتقاليد واألعراف القيم ومجموع واإلتفاقات العادات ضبط *

 املهنية املهارات وتحفیز الفنية الكفاءات املردودية،وتحصین لتحسین الذاتي النقد تقديم على األخالقيات تساعد *

 .املتبعة األهداف في الثقة جسور  وخلق

 ينسجم بما إنضباطهم وضمان الدولة لدى املوظفون  به يتحلى أن ينبغي الذي والشخص ي النهي السلوك ضبط *

 .أخالقي إطار في املهنية واجباتهم على واطالعهم العمومية، الوظيفة ممارسة ومقتضيات

 .اإلداري  الفساد مظاهر بعض لتفادي والسلبية اإليجابية الجزاءات نظام تطبيق *

 .والوظائف املنهي مسارهم االعتبار بعین يأخذ البشرية املوارد لتسيیر عقالني مخطط ضمان *

 وتقنينها( بضبطها املوظفین) وحقوق  وحريات قيةاألخال األحكام بین التوازن  تحقيق *

 السارية والتنظيمية التشريعية واألنظمة يتفق بشكل للموظف الخاصة املصلحة على العامة املصلحة تغليب ضرورة *

 .املفعول 

 خدماتال نوعية تحسین على وكذا وانشغاالتهم اهتماماتهم إلى باإلصغاء املواطنین من العامة اإلدارة عمل تقريب *

 .إليهم املقدمة

 .واملواطن اإلدارة بین املتبادلة الثقة إنشاء *

 (1)عليها امللقاة الواجبات باحترام اإلدارة به تتصف أن يمكن الذي التسلطي الطابع إزالة *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  12 -11 ص  ، الذكر اآلنف املرجع نفس ، مقدم سعيد (1)
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 : اإلدارة أخالقيات فلسفة : الثاني املبحث

  : العامة املنفعة 1-

 لهذا ، الكافة اتجاه العمومية وبالقوة بالسلطة تتمتع التي املصالح مجموع تكون  التي الدولة خدمة في املوظف يعتبر

 .العامة املنفعة في تبريره يجد األخالقيات من الهدف فإن

 :العام املرفق 2-

 املرفق خدمات من املستفيدين املواطنین لصالح تمارس هاكون من شرعيتها املوظفون  بها يتمتع التي السلطة تستمد "

 أو الحرة املهن على تفرض التي تلك من أكثر بالصرامة عموما تتصف اإلدارة أخالقيات قواعد أن نجد لذا العام،

 (1)الخاص" القطاع في املأجورين

 :السلطة مبدأ 3-

 من الكثیر في يستند الذي اإلدارة، أخالقية اعدقو  تحكم التي األسس أهم بین من الرئاسية السلطة مبدأ يعتبر

 .للمفاوضات تخضع ال التي والتنظيمية التشريعية النصوص على الحاالت

 .للمجموعة الفعال للسیر ضمان هو الطاعة واجب املوظف على يفرض الذي السلطة مبدأ فإن

 :التأديبي النظام 4-

 األولى بالدرجة وجوده من فالغرض ، هامة مكانة اإلدارة أخالقيات مدونات في التأديبي النظام يحتل

 من التي السلوكيات بعض وتفادي ، إدانتهم تمت الذين املوظفین على التأديبية الجزاءات توقيع هو

 .(2)لإلدارة الحسن بالسیر اإلخالل شأنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سابق، مرجع للموظفین، التأديبي املهنية،النظام واإللتزامات يل،الحقوق التأص زاوية من تطبيقية نقدية دراسة العامة الوظيفة مقدم،أخالقيات سعيد (1)

 20-19ص

 ص سابق، مرجع للموظفین، التأديبي املهنية،النظام واإللتزامات التأصيل،الحقوق  زاوية من تطبيقية نقدية دراسة العامة الوظيفة مقدم،أخالقيات سعيد (2)

20-2 
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 : العربية ةربجالت في اإلدارة أخالقيات: الثالث املبحث

 أن هي إليها نشیر أن يجب التي املهمة النقطة لكن ، آلخر بلد من تختلف وتطبيقاتها اإلدارة أخالقيات أن القول  يمكن

 يمكن كيف هو األساس ي هدفها كان والنامي املتقدم العالم في والتطور  التقدم طريق في سارت التي التجارب جميع

 واملحافظة والثقافية التاريخية وخصوصيتها الوطنية هويتها إطار في والتكنولوجيا موالنظ األساليب كل من االستفادة

  (1 ). :الخاص القيمي نظامها على

 

 : العربية التجربة في اإلدارة أخالقيات -1

 هل (...إدارية وانحرافات العمل، في وإهمال )بطالة،  من تعانيه بما العربية التجربة في اإلدارة ألخالقيات بالنسبة أما

 ؟ اإلدارة في الناعم الجانب - املعنوية العوامل أو – املادي الجانب – اإلدارة في الصعبة العوامل على اعتمدت

 : املهمة النقاط لبعض التعرض يجب السؤال هذا على للجوب

 .العمل أساليب في والتجديد االبتكار عن واالبتعاد اإلداري  التراث على واالعتماد اإلدارة أساليب في التقليد وجود *

 اإلدارة مبادئ تطبيق وغیرها( دون  املالیزية أو الفرنسية كالتجربة املؤسسات ) في الدول  تجارب تطبيق محاولة *

 .التغريب أي وغیره كالتخصص البسيطة

 :األخالقيات مجال في العربية اإلدارة تخلف على أثرت عوامل عدة هناك أن القول  ويمكن

 .ومعقدة ضخمة إدارية وأجهزة بیروقراطية بدورها أفرزت التي املركزية على القائمة االستعمارية الفترة 1-

 والرشوة واملحسوبية الضيقة الءات والو والعشائرية كالقبلية وعادات قيم من السلبية االجتماعية املواريث 2-

 .والفساد

 .والتنظيمي التشريعي االستقرار عدم 3-

 .(2) الكفاءة مشكلة- 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  157 ص ،سابق ،مرجع متغیر عالم في اإلدارة ،أخالقيات نجم عبود نجم (1)     
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 .179 ص ، سابق مرجع متغیر، عالم في اإلدارة ،أخالقيات نجم عبود نجم (1)

 189-188ص  ، الذكر اآلنف ،املرجع نجم عبود ( نجم2)    

 

 : يلي فيما عربيةال اإلدارة أخالقيات مالمح بعض بعض تحديد يمكن السياق هذا وفي

 .(1)املنكر عن والنهي باملعروف األمر خالل من جليا ذلك ويظهر لألخالقيات أساس ي مصدر هو اإلسالم *

 .اإلدارة أخالقيات على الكفاءة أولوية مبدأ على العربية الشركات تقوم *

 .(2)اإلدارية  واملمارسات القرارات لتوجيه القانون  على تعتمد العربية الشركات *

 موضوع تتناول  التي واملؤلفات األدبيات ندرة ذلك على والدليل اإلدارة بأخالقيات كاف اهتمام هناك ليس *

 .(3)األخالقيات

 حسب بلد كل في الخصوصية من شيئا تحمل أنها بمعنى آلخر، بلد من تختلف العربية اإلدارة في العمل وقواعد قيم *

 (.4التكوين)

 عن تبتعد التي اإلدارة أخالقيات مبدأ تطبيق إلى تحتاج العربية املؤسسات أن لقول ا نستطيع سبق عما النظر بغض

 أخالقيات وإلى واملجتمع األعمال مجال إلى تنتقل بدأت التي الذاتية املصلحة أو املطلقة الفردية وعن والتحیز املصالح

 .ومرعب مخيف بشكل املؤسسات أغلب في األفراد

 التي للمؤسسة الوالء وزيادة الجماعي العمل فرق  على تعمل التي اإلدارة أخالقيات لىع االعتماد ضرورة يتطلب مما

 املسؤولية من قوي  أساس على للربح تسعى أن إلى تحتاج العربية املؤسسات في اإلدارية فالعقائد ، الفرد بها يعمل

 يتعلق فيما للعاملین التدريبية والبرامج والندوات املؤتمرات عقد خالل من املجتمع واتجاه العاملین اتجاه االجتماعية

 : يلي عما البعيدة اإلستراتيجية الرؤية على االعتماد ضرورة آخر وبمعنى ، اإلدارة بأخالقيات

 . وبالجزيئات السريع باإلنجاز االهتمام عن البعد 1-

 .الناجحة اإلدارة ألخالقيات والتوثيق للتطبيق القابل االبتكار على التركیز 2-

 .العمل لفرق  باالنتقال الفردية بالنزعة لتخلصا 3-

 بالقيم املرتبط واالبتكار الحديثة والتكنولوجيا األكفأ واألنظمة املرنة اإلدارية الهياكل على االعتماد 4-

 .الناعمة األخالقيات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  196ص  ، سابق مرجع ، متغیر عالم في اإلدارة أخالقيات ، نجم عبود نجم (1)

 197 ص ، الذكر اآلنف املرجع ، جمن عبود نجم (2)
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 198 ص ، الذكر اآلنف املرجع ، نجم عبود نجم (3)

 199 ص ، الذكر اآلنف املرجع ، نجم عبود نجم (4)

 األمريكية التجربة ،هي تجارب ثالث في اإلدارة وقيم خصائص بین للمقارنة محاولة يقدم التالي الجدول  فإن أخیرا

 . التجارب هذه بها تتمیز عما فكرة إعطاء خاللها من حاولنا والعربية واليابانية

 203-202ص والعربية واليابانية األمريكية التجارب في اإلدارة وقيم خصائص (1 ) رقم الجدول 

  

 العربية اإلدارة اليابانية اإلدارة األمريكية اإلدارة املجاالت

 الجماعة مقابل فردية،الفردية املسوؤلية

 .النضوج سمة

 فيعضو  جماعية،الفرد

 .النضوج سمة الجماعة

 هيئة وجود مع حتى فردية

 الجماعية لإلدارة

 ،مشاركة قصیر األمد توجه ذات القرارات

 .األفراد أقل من عدد

 األمد، طويل توجه ذات

 من أكبر عدد مشاركة

 .األفراد

 آني توجه ذات مركزية

 األمد قصیرة

 ويمثلون  األصول  أحد األفراد األفراد

 األضعف الحلقة

الشركة  أصول  هم راداألف

 .أهمية األكثر

 و لإلستغناء قابلة عناصر

 .بسهولة اإلستبدال

 املركز،النظام تكنولوجيا اإلتجاه

 .أوال اإلنتاجي

 ،العميل املركز إنساني

 .أوال

 .أوال السلطة

 السائدة القيم
 

 )الربح املادية وغیرها القيم الربح( املادية )تعظيم القيم

 أخرى( مهمة وإعتبارات

 .إنتقائية والقيم املعايیر

 و ، الصراع حادة املنافسة املنافسة طبيعة   

التنافس  تطور  مصدر الصراع

 .الفردي

 املنافسین ضد املنافسة

 الشركة داخل و التعاون 

 التطور،والتناقس  مصدر

 .الجماعي

 داخل والصراع التعاون 

مصدر  الشركةهما

 على التنافسالتطور،

 .السلطة

 املنطق
 

 ،فغنه صادقا يكن مل إذا

 أرسطو( )منطق كاذب

 ال فقد صادقا يكن لم إذا

 التعايش مع ) كاذبا يكون 

 الرمادي( اللون 
 

 

 كل في أبيض األبيض

 .أسود واألسود ، الحاالت

 الجوهرية الفوارق  تحسن املكافئة

 .األجور  في

 الفوارق  تحسن

 .األجور  في الجوهرية
 

 شخصية،تعظيم

 .الفوارق 

 على املحافظة على تقوم .اللوم تثبيت لىع تقوم العقوبة

 .الوجه ماء
 

 بالغة األثر، شخصية

 طويلة

 الشرف/النجاح في قدوة .للشركة الربح/النجاح في قدوة املدير

 .للشركة

 .شیئ كل في القدوة
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 . 203-202ص  سابق ،مرجع متغیر عالم في اإلدارة أخالقياتنجم، عبود نجم

 :خاتمة الفصل

 :منها اإلدارة وأخالقيات قيم بموضوع االهتمام زيادة إلى أدت عوامل عدة هناك نقول  أن يمكن

 اإلداري  الفساد زيادة *

 العوملة نحو االتجاه تزايد *

 املؤسسات بین الشديدة التنافسية *

 العاملین ووعي العمالء وعي زيادة *

 املهنية نحو االتجاه زيادة *

 .اإلدارة بأخالقيات االهتمام ازدياد إلى أدى ملجتمعا إدارة في الدولة تدخل أهمية ازدياد *

 عن األخطاء هذه تفادي بكيفية االهتمام إلى أدى الضاغطة والجماعات املدني املجتمع بوعي املهنية األخطاء اصطدام*

 .األخالقية املدونات طريق

 بها لالرتقاء سياسات من بها تبطير  وما اإلدارة وأخالقيات بقيم االهتمام تزايد إلى أدت وغیرها العوامل هذه إن

  .واملنظمات املهنية للجماعات أخالقية ومدونات ولوائح ودساتیر مواثيق وإصدار عليها والتدريب

 وبدونها تنموية إستراتيجية أي لتحقيق األساسيات من تعتبر اإلدارية املنظمة في اإلدارية أخالقيات بأن واستنتجنا

 طريق عن الجهاز داخل اإلداري  العمل ضبط تحاول  فهي ، البسيطة األمور  من جاوزهاوت الغيه قانونية منظومة تعتبر

 بمبدأ الشعور  خالل من إال يتم ال وهذه العامة اإلدارة داخل والقانونية الدينية االعتبارات وبلورة السائدة القيم

 .الخاصة املنفعة من قيمة أعلى ،باعتبارها العامة املنفعة وتحقيق العام املرفق أمام املساواة

 إلى الحاجة بأمس اليوم اإلدارة أصبحت ،بل به التأثیر يمكن وال بالفرد يتعلق ذاتيا مفهوما اإلدارة أخالقيات تعد لم

 تقل وال اجتماعي بربح ستعود التي السلوكي التمويل مصادر أحد بوصفها اإلدارة ألخالقيات والنظر املفهوم هذا مغادرة

 .الربحية تحقيق في تعتمدها التي املنظمة الأمو  رؤوس باقي عن شأنا
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 الجزائري  العام املوظف أخالقيات :الثاني الفصل
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 الجزائري  العام املوظف أخالقيات : الثاني الفصل

 منها يتطلب ما عن اجزةع اإلداري  التسيیر في الفرنس ي النظام عن املوروثة الحالية بتركيبتها الجزائرية اإلدارة تعتبر

 اإلرادة إلى والقيم،باإلضافة التنظيم و الفعالية لعناصر الفتقادها وهذا املجتمع، وتطوير التنمية قيادة هو و فعليا

 املتعلقة التشريعات السلبية،ورغم البیروقراطية مظاهر انتشار في سببا كان مما اإلدارة تقود التي العليا السياسية

 البيئة مسايرة تراعي التي التجديد لروح وتنعدم التقليدي بالطابع تتسم أغلبها أن إال لعموميةا اإلدارة بتسيیر

 .الفرد تكوين وطبيعة والداخلية الخارجية

 : التالية املباحث خالل من الجزائري  العام املوظف أخالقيات على الضوء إلقاء الفصل هذا في سنحاول  كما

 

  

 .الجزائرية اإلدارة في اإلدارية لألخالقيات النظري  اإلطار : األول  املبحث

 .الجزائري  العام املوظف أخالقيات :الثاني املبحث

 .الجزائر في اإلدارة أخالقيات في التحكم عدم أسباب : الثالث املبحث

 .الجزائر في اإلدارة أخالقيات ترسيخ طرق  : الرابع املبحث
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 .الجزائرية اإلدارة في اإلدارية ألخالقياتل النظري  اإلطار : األول  املبحث

  : الجزائرية اإلدارة طبيعة 1-

 على الذاتي االستقالل من بسيط مقدار إال تترك لم مركزية حكومة الجزائري  السياس ي للنظام التاريخي التطور  أوجد

 تسيیر بزمام يمسك ياس يس حزب على ،واالتكال االشتراكي النظام من املستوحى املركزي  والتخطيط املحلي، الصعيد

 النظام قمة في السلطة تركزت السبعينات وفي الستينات، فترة في خاصة الشعبية املشاركة تحقيق أجل من الدولة،

 إلى املسؤوليات بعض نقل إلى سعت السياسية التعددية لنظام الجزائر تبني وبعد األخیرة السنوات وفي ، السياس ي

 مجال في تعمل كانت الجزائر في املحلية اإلدارات هذه محدودة،فجل ظلت صالحاتاإل  هذه املحلية،ولكن املؤسسات

 هذه من يحد الواسع الحكومي اإلداري  الجهاز أن املركزية،كما الحكومة تقدمها التي العامة الخدمات وتوزيع إدارة

 وال منها كال والية،يدير  48إلى اإداري تنقسم والجزائر (1)املحلية  اإلدارات املستوى  على املبادرة ويضعف املسؤوليات

 میزانية وتسيیر إعداد بعملية منتخب مجلس الداخلية،ويقوم وزارة إلى تقريره الجمهورية،ويرفع رئيس يعينه

 التجارية املصالح أوضاع وتنظيم الخدمات توزيع مسؤولية الوالئية العمومية الحكومية اإلدارات الوالية،وتتولى

 بلديات إلى الواليات في الحضرية املناطق وتنقسم والتعليم، والطرقات والسياحة الزراعة رةوإدا واملتوسطة الصغیرة

 يتكون  الجزائري  الحكومي الهيكل إلى الوالئية،باإلضافة باإلدارة الهيئات هذه وتتبع منتخب مجلس منها لكل

 .والئية مديريات تمثلها وزارات من

 ،وحتمية اإلدارية والالمركزية املركزية : التسيیر في نمطین على تعتمد إلداري ا تنظيمها في الحديثة الدول  جميع أن وبما

 شؤونهم تسيیر في اإلفراد إشراك ،فإن ككل املجتمع في الديمقراطية وجود يتطلب التسيیر في الالمركزية إلى اللجوء

 الالمركزية مقومات من تبريع الشخصية ألمورهم الفعلي التطبيق عملية في يمثلهم من اختيار طريق عن اإلدارية

 .اإلدارية
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 ورسم التخطيط  بعملية تقوم بدورها التي املركزية السلطة صالحيات من جزء نقل على تعتمد والالمركزية

 التسيیرالالمركزي  نظام الجزائر وعرفت .املركزية السلطة اتجاه االستقالل من بنوع تتمتع هيئات إلى العامة السياسات

 املجموعة البلدية وإعتبر ،الالمركزية مبدأ 1963 دستور  والية،وتبنى 15 االستقالل بعد وورثت االحتالل فترة أثناء

 املحلية الجماعات من نوعین إلى أشارت الالحقة الدساتیر أن القاعدية،إال واالجتماعية االقتصادية اإلدارية اإلقليمية

 طرف من منتخبة باعتبارها التسيیر عمليات في القاعدية الجماعة هي البلدية أن على التأكيد والوالية،مع البلدية وهي

  .فيها ممثليه يختار لذيوهوا الشعب

 : العمومية اإلدارة - أ

 والدة إلى ذلك أدى وقد العمل أداء في والتباطئ القرارات وضوح وعدم اإلجراءات بكثرة الجزائرية اإلدارة تمیزت لطاملا

 أسرع ذيال واإلدارة املواطن بین الثقة وانعدام ، العامة الخدمة وإهمال شديدة بیروقراطية عنه نتجت إداري  روتین

 في اإلدارية حققتها التي السلبية النتائج إلى إضافة املادي،هذا الكسب أجل من اإلدارية االنحرافات كل إلى األخیر هذا

 انعكس مما ، العمومية اإلدارة قطاع في املوظفین وتصرفات سلوك من للمواطن املستمر والتذمر ، التنمية مجال

 .ةالعام الوظيفة وفعالية قيمة على سلبا

 املخططات نجاح على أثر ما هذا اإلبداع روح وافتقاد التشريعات وتطبيق املهام أداء في الشديد التباطؤ ذلك على زد

 في االنسجام وغياب للتوظيف رشيدة سياسة وجود عدم بالخصوص ونذكر ، البشرية املوارد تسيیر مجال في خاصة

 .(1) العامة اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .138 -136 السابق،ص (( ،املرجع 2006 -( 1991 الجزائر حالة دراسة :اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنميةإسماعيل، )) ور بوقن  (1)
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 :اإلدارية والرقابة العام املوظف بدور  االهتمام -ب

 أهدافها قتحقي و اإلداري  العمل تسيیر أجل من اإلدارة تستعملها التي األدوات أهم من البشري  العنصر يعتبر

  .العالية واألخالق والقيم واملهارات الكفاءات ذوي  املوظفین على االعتماد خالل من وإستراتجيتها

 ذلك يتعدى ،بل أو الحوافز األجر خالل من فقط ،ليس كبیرة بدرجة باملوظف إضافيا اهتماما يتطلب ذلك تحقيق إن

   .الصالح العام أجل من ، يهلد اإلبداع جوانب وإخراج وتدريبه بتكوينه االهتمام إلى

 : خالل من الجزائري  العام املوظف بدور  االهتمام ويظهر

 : التكوين - أ

 ذلك ويظهر العمومية اإلدارة في النجاح مفاتيح أحد يعتبر إذ بالتكوين كبیرا اهتماما الحكومية السياسات أولت لقد

 البشرية املوارد وتقييم لتقويم أساسية أداة أيضا واعتباره للتكوين، املنظمة التنظيمية النصوص خالل من جليا

 .التنظيمات مختلف به تهتم كبیرا إستراتيجيا رهانا ،ويشكل وتطويرها

 ويظهر .الحديثة العمل مناهج تغیرات مع والتكيف اإلداري  الهيكل على تحسينات بإضفاء يسمح لكونه أهميته وتزداد

 : خالل من املجال هذا في الدولة اهتمام

 : العمومي للوظيف العام القانون  *

 رواتبهم تلقيهم على الحرص مع مستواهم وتحسین املوظفین تكوين إطاراتها بكل الدولة تولي على القانون  هذا نص

 .(1)تكوينهم فترة طوال

 1985 العمومية واإلدارات املؤسسات لعمال النموذجي القانون  * :

 املرسوم قانون  أما .التنمية ومقتضيات يتماش ى بما وأعبائه أعمال دولةال تولي على واكد للعمال الترقية حق على نص

 .(2)األخیر لهذا القاعدية األسس بناء في ساهم التكوين لسياسة جديد مفهوم لنا قدم  1996لسنة التنفيذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 138 ،صالسابق ( 1999 )رالجزائ حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية))إسماعيل، بوقنور  (1 -

 139 ،صالسابق ( 1999 )الجزائر حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية))إسماعيل، بوقنور  (2 - ،املرجع(( 2006
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  2006  العمومية للوظيفة العام األساس ي القانون  * :

 ، املهنية األسالك بعض في اإللزامية الصفة عليه أضفى و العام املوظف حقوق  من حق التكوين القانون  هذا اعتبر

  .للدولة الجديد الدور  مع العمومية الوظيف مهام تكييف وأيضا العمومي الوظيف قطاع وحدة لضمان وذلك

 مراكز بإنشاء االهتمام خالل من ذلك ،ويظهر الجزائرية الدولة طرف من التكوين لسياسة تشجيع هناك كان وقد

 تطوير نحو دائما الجزائرية،والتوجه لإلدارة االعتبار إلعادة العمومية اإلدارة ملوظفي املستوى  بتحسین خاصة

 استيعاب على قادرة كفأة بإطارات العمومية اإلدارة وتزويد التسيیر مجال في اإلدارية والعصرنة التحديث ومسايرة

 (1)الحديثة اإلدارية التقنيات وتطبيق

 : العمومي للوظيف األعلى املجلس إنشاء -ب

 : في مهامه وتتمثل ، العامة الخدمة بجوانب تتكفل إستشارية هيئة العمومي للوظيف األعلى املجلس يعتبر

 .العامة الوظيفة مجال في الحكومة لسياسة الكبرى  املحاور  ضبط - 

 .باملوظفین الخاص املستوى  وتحسین التكوين سياسة تحديد - 

 .والنوعي الكمي املسويین لىع العمومية الوظيفة في التشغيل وضعية دراسة - 

 .املهنة أخالقيات قواعد احترام على السهر - 

 (2).         العام املرفق لترقية التدابیر كل اقتراح - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139 ،صالسابق ، املرجع  ( 1999-2006)الجزائر حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية ((إسماعيل، وقنور ب (1)

 .140 ،صالسابق ، املرجع  ( 1999-2006)الجزائر حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية ((إسماعيل، وقنور ب (2)
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 : العمومية بالوظيفة املكلف املركزي  الهيكل - ج

 فةالوظي سياسات بتطبيق ويهتم ، العامة الوظيفة وتسيیر بضبط العمومية بالوظيفة املكلف املركزي  الهيكل يهدف

 (1). العمومي للوظيف العام األساس ي القانون  تطبيق على ويسهر ، العامة

 : اإلجتماعية والحماية األجر -د

 يحصل منح وهناك ، االجتماعية بالحماية ويتمتع خدماته، تأدية مقابل العام املوظف حقوق  من حق األجر يعتبر

 .(2)أنواعها تلفبمخ والحوافز واملكافآت ، العائلية كاملنح  :املوظف عليها

  :الترقية -ه

 املوظف تمتع شرط ،ذلك والسلطة املسؤولية حيث من أعلى وظائف لتولي املوظفین اختيار أنها على الترقية تعرف

 لألهمية وذلك ، واألجر الوظيفة بعد الضروريات من الترقية وتعتبر ، قبل من بها يتمتع كان مما أفضل مادية بمزايا

 (3).املنهي مساره في منها يستفيد التي واملزايا األمان خالل من تترجم التي ملوظفا عند بها تحظى التي

 :اإلدارية الرقابة -و

 على اإلدارية الرقابة مفهوم انصب وقد العامة، للوظيفة العامة املديرية وظائف أهم بین من اإلدارية الرقابة تعتبر

 الوظيفة مفتشيات إنشاء تضمن الذي . للموظفین ملنهيا املسار تخص التي القرارات مشروعية على الخصوص وجه

 بمراقبة املتعلقة اإلجراءات وضع ضرورة على واملركزي  (*) 71/42 القانون  ونص / املحلي املستوى  على العمومية

 (4)القرارات مشروعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 141 ص، (( املرجع السابق2006-1999الجزائر))  ةحال دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية إسماعيل،التنمية بوقنور   -(1)

 142ص  (( املرجع السابق،2006-1999الجزائر))  حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية إسماعيل،التنمية بوقنور   -(1)

 143 جع السابق، ص(( املر 2006-1999الجزائر))  حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية إسماعيل،التنمية بوقنور   -(1)

 .واملكمل املعدل  م 1971 يناير 28 في الرسمية،املؤرخ العمومية،الجريدة الوظيفة مفتشيات إنشاء املتضمن ،  71/42املرسوم رقم   (*)

 145 ص (( املرجع السابق، 2006-1999الجزائر))  حالة دراسة:اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية إسماعيل،التنمية بوقنور   -(1)
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 :الجزائرية اإلدارة سمات - ج

 : مايلي ونذكر الجزائرية اإلدارة وخصائص صفات بعض إلى العنصر في سنتطرق 

 .الجهاز لهذا واملادية البشرية واإلمكانيات املوارد ونقص العامة اإلدارة في العاملین عدد ارتفاع *

 عن بحثا حرج موقف في املوظف يضع مما وميالعم الوظيف قطاع في للموظفین واملادية االجتماعية األوضاع تدهور  *

 .أخرى  قطاعات في أحسن ظروف

 1 ).) السلبية البیروقراطية ظاهرة انتشار بسبب اإلدارة في املواطن ثقة فقدان *

  اإلدا التخلف من زاد مما واألنظمة والقوانین التشريعات احترام عدم بسبب القانون  عن الخارجین ظاهرة انتشار *

 .آخر قطاع في إضافي بعمل عمله املوظف وجماع ، العمل مواقيت احترام وعدم اإلداري  لتسيبا إنتشار *

 غیر بطرق  إليها لوصولهم وذلك العمومية الوظيفة مبادئ احترام ،وعدم املوظفین بین والتميیز واملحسوبية املحاباة *

 .موضوعية

 .وقدراتهم كفاءاتهم حسب املوظفین تقسيم في فوض ى وجود *

 2 ).) التوظيف عند واملحاباة القرابة على إلعتمادا *

 .املحلية والجماعات اإلدارات في واضح نقص وجود باملقابل املركزية اإلدارة في اإلطارات عدد في تضخم وجود *

 التطوير ثم من ، اإلداري  اإلصالح لسياسة تبنيها وعدم الجزائرية اإلدارة جدية عدم على تدل الخصائص هذه كل

 وفي املستقبلية املشاريع نجاح دون  من تحل الوضعية وهذه ، واالجتماعية واالقتصادية اإلدارية التنمية إلى ول والوص

 3 ).) القطاعات جميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 146 ص  ((مرجع سابق، 2006-1999الجزائر حالة دراسة اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية ،))إسماعيل بوقنور  (1)

  147 ص ، ((مرجع سابق 2006-1999الجزائر حالة دراسة اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية إسماعيل،)) ور بوقن (2)

  148 ص  ((مرجع سابق، 2006-1999الجزائر حالة دراسة اإلداري  الفساد ومعضلة اإلدارية التنمية إسماعيل،)) بوقنور  (3)
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 : السياس ي سياقها في اإلدارية األخالقيات 2-

 أن إذ ، واإلدارية السياسية بمؤسساتها قوية دولة بناء نحو سياسيا منهجا 1965 انقالب بعد السياسية القيادة خذتأ

 الذي ، الجديد السياس ي النظام ملتطلبات وانقياده والءه وضمان اإلداري  الجهاز على السيطرة استكمال مظاهر من

 ، ودستورية نيةقانو  بترسانة وتعزيزها القاعدة إلى القمة من يبدأ

 حسب الدولة بناء أطروحة إن .فيه رجعة ال الذي االشتراكي االقتصادي والتوجه للمبادئ ومخلصین أوفياء وبرجال

 ثانوية وأهمية لإلدارة واسعة صالحيات بإعطاء التنفيذية السلطة تقوية في تتمثل بومدين هواري  الراحل الرئيس

 الذي التنموي  للدور  ونتيجة ، الحزبية واالنشقاقات الصراعات تجنب بقصد ، شكليا دوره أصبح والذي ، للحزب

 في األمة تعرفها التي التحوالت في فعاال عنصرا تكون  وأن املجتمع مقتضيات إزاء بتضامن تشعر أن فعليها ، لإلدارة أوكل

 (.1ومية )العم لإلدارة األساس ي والقانون  الوطني امليثاق عليه أكد ما وهو االشتراكي الخيار إطار

 التوظيف بهدف البشرية املوارد تسيیر سياسة إطار في العامة للوظيفة األساسية والقوانین الوطني امليثاق جاء وقد

 ومنهم الفرنسيین لإلداريین الجماعي الرحيل بسبب والنوعية الكمية الناحية من املوظفین من اإلدارة احتياجات لتلبية

 الفوض ى استغلت التي الطموحة البرجوازية واجهتها العامة الوظيفة تجاه الجديدة ةالسياس أن غیر ، الكفأة اإلطارات

 التنفيذية الهيئة تقر لم إذ ، أصيل قانون  غياب في العشوائي والتوظيف الرقابة ضعف من واإلدارية السياسية

 ويجدر ، الشاغرة لوظائفا ملء هدفها كان إذ ، للموظفین واألخالقية املوضوعية بالشروط التعيينات عن املسئولة

 إلى املعايیر هذه على االعتماد أدى وقد ، الزبونية و العصبية بمسألة الجزائر في التعيينات مسألة ارتبطت انه اإلشارة

 السياسية السلطة ولعبت ، الجهة أو الدم عنصر على القائم ، اإلدارة في العصب وقيام ضاغطة جماعات تكوين

 قاعدة أساس على الحالي وقتنا إلى االستقالل منذ السامية اإلدارات وتوظيف انتقاء عملية في هاما دورا والعسكرية

 . العامة الوظيفة في الحياد افتقاد إلى أدى مما يهمها ال فكان الكفاءة مقياس أما ، السياس ي الوالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ص ، 2004 ، واإلعالم السياسية العلوم كلية  ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، ةالجزائري اإلدارة في اإلدارية األخالقيات ، حياة العزيز ( عبد (1

71- 72. 
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 اإلداري  والتخطيط التسيیر في هامة أدوارا لهم وأصبحت ، االستعمارية للمادة املتاخمة الصغیرة البورجوازية واحتلت

 . املرموقة االجتماعية واملكانة للبالد واالقتصادي

 هذه ومن ، بیروقراطية أمراض عنها نتج بحيث ، الالأخالقية بسلوكياتهم املوظفین من الجماعة هذه تصفتوا

  :    البیروقراطية األمراض

 .الخدمة الطالبین املواطنین معاملة وسوء واإلهمال الروتین 1-

 . واملحسوبية الوساطة 2-

 .املشروع غیر والكسب التبذير 3-

 .الرشوة 4-

 . اإلدارة مافيا تكوين  5-

 هذه كانت وإن ، بالوظائف واملتاجرة شخصية ألغراض املناصب استغالل بفعل الجزائرية اإلدارة مافيا وتكونت

 وجه في األبواب تغلق كانت التي االستعمارية للفترة امتداد الواقع في هي الظاهرة وهذه ، سريا بها التعامل يظل العملية

 اإلداري  امليدان لدخول  امللحة الرغبة وأمام بالبعض أدى مما ، واالستحقاق الكفاءة طيشر  فيهم توفر رغم الجزائريین

 .(1)الوظيفة  على للحصول  الالشرعية الطرق  استعمال من

 العمومية األموال واختالس التالعبات نتيجة الفئة هذه معاقبة وضرورة ، اإلداري  بالتعفن السياس ي الخطاب ملح كما

 (.2) الخاص القطاع وتفعيل ةخدم نحو وتوجيهها ،
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 الجزائري  املواطن فيها عبر ، حادة وأخالقية واقتصادية سياسية أزمة إلى الثمانينات أواخر في الوضعية هذه أدت لقد

 العمومية األموال ومختلس ي الطفيليین أوالئك ومن ، واإلداريین السياسيین من ورجالها ومؤسساتها للدولة رفضه عن

 بین الثقة فقد خالل من مصداقيتها الدولة ذلك وفقدت ، مزية أنها على الخدمة يؤدون  وممن ، ى الرشاو  وأصحاب

 إستراتيجية وانعدام ضعف إلى األساس في راجع وهذا ، السواء حد على واملوظفین املواطنین وبین واملحكوم الحاكم

 عن الناتج والتكوين التأطیر في ضعف وإلى ، العادلة غیر التوظيف بسياسة وارتباطهما اإلدارة في وشفافية واضحة

 كسوء ، املواطنین اتجاه سلوكية أنماط عنها تولد مما ، البيداغوجية واملناهج املحتويات في القيمي البعد نقص

 واتهام ، وفشل إخفاق لكل كتفسیر تقدم اإلدارة فأصبحت ، الخدمة طالبي بمشاكل التكفل وسوء امللفات تسيیر

 .كفيئین وغیر السلطة استعمال في واملتعسفین واملتكبرين شینباملرت املوظفون 

 التفكیر أصبح ، اإلصالحات فترة عنها يقال التي الفترة في وموظفيها لإلدارة الكبیرة والنقائص السوداء الصورة هذه إن

 السياسية التغیرات مع فقتتوا بما قوانينها وفي تسيیرها و وظائفها في أخالقية أكثر وجعلها العمومية اإلدارة تجديد في

 تعاني تبقى ، ببرامجها الحكومات تعاقب رغم اإلصالحات كل رغم الجزائرية اإلدارة أن نالح  ذلك مع ، واالقتصادية

 1 ).األخالقية ) الفضائح من

  : القانوني سياقها في اإلدارية األخالقيات 3-

  املتضمن133 أول  جسده والذي ، تنظيمها وطرق  ئهامباد في هاما إصالحا 1966 من ابتداء العامة اإلدارة عرفت

 العامة للوظيفة األساس ي القانون  66 بأمر الصادر العمومي الوظيف بقانون  يدعى الجزائرية الدولة تاريخ في قانون  /

 لعمال النموذجي األساس ي القانون  املتضمن 59 األساس ي القانون  املتضمنة املراسيم تلتها ثم ، املعدلة األوامر وكافة

 (.1)العمومية   85ومرسوم  للعامل العام  /واإلدارات املؤسسات
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 في والتحكم الوظيفي النظام إصالح إلى القوانین وضع من ، الثوري االنقالب بعد الجديدة السياسية القيادة دفوته

 الوظائف في والنوعية الكمية االحتياجات قلة من وللتخفيف لها الخاضعین األعوان ملختلف املهنية الحياة تسيیر

 في توسيع عنها أنتج مما ، كبیرة وأهداف أعباء اإلدارة على يلقى الذي الكلي االقتصاد توجه طبيعة وإلى ، اإلدارية

 املصلحة متطلبات مع تتماش ى حتى الكفاءات وهيكلة ، أخرى  جهة من املوظفین عدد وزيادة جهة من اإلدارية األجهزة

 . اإلصالح في اإلسراع ضرورة على الوطني امليثاق أكد وقد ، العامة

 اإلدارة نظام إصالح أهمية يبرز أن الجزائري  املشرع خاللها ومن السياسية لطةالس أن كيف ، الفترة هذه من يتبین

 خالل من تطبيقها ومجال بها يعملون  من وعلى واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة في الكبیر ودورها العامة

 في رسموا الذين ، دائمة وظيفة يف املعينون  األشخاص املوظفین * في قوله يعتبر 66/133 رقم  األمر من األولى املادة

 وكذلك والجماعات اإلدارات لهذه التابعة الخارجية واملصالح للدولة التابعة املركزية اإلدارات في التسلسل درجة

 .(1) بمرسوم" تحدد كيفيات حسب العمومية والهيئات املؤسسات

 : على تنص الوطني امليثاق من واملستمدة األولى مادته في 1978 سنة للعامل األساس ي القانون  أما

 العمال من غیره الخاصة ملصلحتها يستخدم ال الفكري  أو اليدوي  عمله حاصل من يعيش شخص كل هو العامل إن "

 " املنهي نشاطه ممارسة أثناء

 على يطلق 59/85 املرسوم من (5 ) مادته في العمومية واإلدارات املؤسسات لعمال النموذجي األساس ي القانون  وفي

 .(2) املوظف تسمية التجريبية املدة انتهاء بعد عمله منصب في يثبت الذي لعاملا
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 مهامهم مجاالت في وموظفيها الوظيفة نطاق تضييق إلى عمد الجزائري  املشرع أن ، األولى املادة تحليل خالل من ويظهر

 املدمج بنظام يعرف بما أقام ثم ومن ، محلية أو مركزية اإلدارة كانت سواء عام وبمرفق دائمة وظيفة ضمن وحددها ،

 الدينية بالشعائر والقائمین القضاة واستثني ، الدولة وموظفي املحلية الجماعات أعوان بین مشترك نظام أنه أي

 ما وهو ، والدبلوماسيین يینالقنصل من كل عليهم املستثني إلى وأضيف ، فحواها يجهل ألسباب الوطني الجيش وأفراد

 الطابع ذات باملؤسسات العمال وكذلك ، الفئة بهذه الخاص القانون  املتضمن ، 12/77 رقم األمر عليه ينص

 ليتراجع طويال ينتظر لم املشرع أن غیر التنفيذية الوظائف مهام عن تختلف التي مهامهم طبيعة بحجة االقتصادي

 القطاعات توحيد بهدف  78/12للعامل بأمر العام القانون  جديد من ليكرس ، العامة للوظيفة الخاص املفهوم عن

 .واحد قانون  تحت واالقتصادية الخدماتية للدولة العامة

 السبعينات مرحلة عرفته الذي واالجتماعي االقتصادي التطور  بمقتضيات اإلدارة ليكيف القانون  هذا جاء فقد وعليه

 جميع على ينطبق إذن القانون  فهذا ، للدولة العامة القطاعات بین والتنسيق االنسجام تحقيق كذلك منه ويقصد ،

 . الخاص لحسابهم يعملون  الذين استثنى حین في ، فيه يشتغلون  الذي القطاع كان مهما العمال

 بین مقدي تميیز وجود يسبب القطاعات بین الوظيفي التميیز مفهوم أعاد ، الثمانينات منتصف في الجزائري  املشرع إن

 تطبيقها ومحاولة حرفيا القانونية النماذج استیراد أن رأيي وفي االقتصادي العام والقطاع العمومي الوظيف قطاع

 اإلدارة تخريب إال عنها ينجم لم ، والحضارية والثقافية واالجتماعية اإلدارية البيئة مراعاة دون  حرفيا كذلك

 وكرس أعاد الذي 85/59 مرسوم إصدار الوظيفي التميیز عن فرأس وقد .إدارتنا في فعال حصل ما وهو وتشويشها

 الدول  تعتنقها التي العالقة وهي اإلدارة إزاء تنظيمية قانونية وضعية في حينئذ ويكون  ، العامل  مقابل املوظف مفهوم

 : مثل القانونية النصوص خالل من ذلك ويتضح ، الوظائف بدائمية تأخذ التي

 " قانونيةال الوظائف دائمية  " -

 (1) "...دائمة وظيفة في املعنيون  األشخاص املوظفون  يعتبر -  "
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 ، العمومية للوظيفة الشخص ي باملفهوم آخذا الفرنس ي املشرع بنظرة العامة للوظيفة ينظر الجزائري  املشرع فإن ومنه

 تسمح ناحية من هي العامة للوظيفة أعطيت التي الصفة هذه فإن وعليه ، واالستقرار الدوام صفة للمهنة تعطي والتي

 أكثر مزايا املوظفین تمنح أخرى  ناحية من ولكن ، الشخصية ألغراضها مناصبها تستغل بیروقراطية طبقة بتكوين

  للموظفین األخالقية االلتزامات من جملة وضع على املشرع ثم ومن سياسيةال القيادة حرصت كما (1) دائم راتب لوجود

 العامة املصلحة خدمة أساس على القائمة الدولة ثقافة بتفعيل ، الدولة كأعوان وضعيتهم عن الناتجة

 بالسر لتزامواال والرشوة العمومية األموال اختالس في الوقوع وعدم والنزاهة والكرامة ، الوطنية للمجموعة واإلخالص

 السياسة لخدمة اإلعالم قطاع فيها بما العمومية الوظيفة توجيه هو ذلك من القصد أن ويظهر ، املنهي والضمیر املنهي

 الفترة من اإلصالحات لخدمة ثم ، 1988 أكتوبر أحداث غاية إلى االستقالل منذ االشتراكي واالقتصاد السياس ي والخط

 في يتمثل الذي الحقيقي دورها وأهملت سياسيا دورا تلعب – العامة اإلدارة – جعلها ما وهذا ، الحالي وقتنا إلى 1988

 .املواطنین خدمة

 املوظفین قلوب في اإلدارية األخالقيات وإحياء بغرس املختصة الجهات من حقيقي اهتمام يوجد ال أنه نالح  وعليه،

 توجه خدمة أجل من االلتزامات هذه وضع كان ماوإن املعنوية القيم ومختلف العقيدة أسباب بتقوية وضمائرهم

 . معین واقتصادي سياس ي

 األحكام ومختلف اإلعالم وقانون  العمومي الوظيف كقانون  ، القانونية النصوص في متضمنة االلتزامات مجمل إن

 مجملة صوصالن هذه وتعتبر أعوانها في ترسيخها يناط كقيم األخالقيات فيها أدلت ، قطاع بكل الخاصة الداخلية

 خاصة عليها نص التي األخالقية للقواعد وبالتطرق  ، العمومية الوظيفة لتنظيم العامة والشريعة القانوني اإلطار

 شكل في واملنظمة العمومية واإلدارات املؤسسات لعمال  النموذجي األساس ي القانون  املتضمن 85/59 رقم القانون 

 .(2)بالخصوص الصحافة مهنة أخالقيات يحدد الذي الجديد اإلعالم وقانون  ، املوظفین عاتق على ملقاة واجبات
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 الجزائر العام املوظف قياتأخال : الثاني املبحث

 : العام واملوظف العامة الوظيفة مفهوم- 1

 : العامة الوظيفة - أ

 خاللها من النظر يمكن التي الجوانب لتعدد نظرا العامة للوظيفة شامل جامع تعريف وضع اليسیر من ليس أنه الشك

 أساس على العامة الوظيفة يتناول  وضوعيم أولهما :عنصرين خالل من يعرفها الفقه فإن ،وعموما املوضوع هذا إلى

 فهو: الثاني العنصر أما ، " العامة املصلحة خدمة أجل من لشخص تعهد وصالحيات نشاطات مجموعة" : أنها

 .العام املوظف وهو أال يمارسها الذي الشخص خالل من العمومية الوظيفة إلى ينظر شخص ي

 من صاحبها يمارسها التي القانونية الصالحيات مجموعة " : في ثلتتم لوبادير أندري  الفقيه حسب العامة والوظيفة

 يمكن التي الوظيفة صاحب إلى تعود مالية حقوق  من مشكلة األحوال من حال أي في وليست العامة املنفعة أجل

 .امتالكها

 هذا تجديد خالله نم يتم الذي النظري  اإلطار أو الفلسفية النظم إلى العودة دون  العامة الوظيفة تناول  يستقيم ال

 ) والفرنس ي األمريكي النظام هما فلسفيان نظامان يتجاذبها العامة الوظيفة أن نجد املوضوع هذا إلى وبالنظر ، املفهوم

 .( الالتيني

 الوظيفة تحديد أوال يتم فإنه وبالتالي املوظف بها يقوم التي الواجبات على ويركز النشاط على يقوم فإنه األول  أما -

 يمكنه وال بها مرتبطا األخیر هذا يجعل بها،مما يضطلع الذي املوظف تحديد مرحلة تأتي ،ثم دقيقا تجديدا صهاوخصائ

 .وظيفة كل لخصوصية نظرا أخرى  وظيفة إلى االنتقال

 وبالتالي ومستقرة ثابتة مهمة النظام هذا ظل في الوظيفة ألن ومؤهالته املوظف إلى يستند فإنه الفرنس ي النظام أما -

 من لكل مفتوحة الفرنس ي النظام في الوظيفة أن القول  يمكن ال ثم ومن ، السابق النظام في الوظيفة عن تختلف

 الوظيفة ألغيت إذا بحيث الالمتناهية بالدقة العامة الوظيفة تمتاز حيث األمريكي النظام عكس معينة مؤهالت يحمل

 .لها مثيال املوظف يجد ال

 :الجزائري  التشريع في العامة الوظيفة

 فلسفة على لإلطالع إنما لهاو تعريف إيجاد إلى يهدف ال الجزائري  التشريع في العامة للوظيفة التطرق  من الغرض

 الجانب في عنهما تتمیز فإنها السابقین االتجاهین عن تخرج ال أصال كانت الشأن،وإذا هذا في الجزائري  التشريع

 .اإليديولوجي

 : تاريخية مراحل ستة إلى تقسيمه يمكن فإنه الجزائر في ملالع تشريع مسار تتبعنا وإذا
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 :الفرنس ي القانون  سريان إستمرار: األولى املرحلة

 العمل استمرار الفرنسية القوانین سريان بتمديد املتعلق 31/12/1962قانون  األولى من عليه املادة نصت ما وفق

 . الوطنية والسيادة تتعارض التي الجوانب في عدا ما 1959 فبراير 04 في الصادر الفرنس ي املوظفین بقانون 

 66/133األمر ظل في : الثانية املرحلة*

 مغايرة فلسفة الجزائر تختار أن الطبيعي من ،وكان العمل مجال في الجزائري  التشريع بداية من األولى املرحلة وهي

 على العمل فبدأ.العالم في الثورات بقية لمث االشتراكية سبيل تسلك أن عليها كان فقد ثم ومن املحتل لسياسة

 الجديدة األسس ليحدد 1966 جوان 02 في املؤرخ 66/133 األمر فجاء ، العمل عالقات يحكم جزائري  قانون  صياغة

 الجزائر في العامة للوظيفة

 78/12للعامل  العام األساس ي القانون : الثالثة املرحلة *

 نظم الذي 78 رقم  66/133األمر أنقاض على 1978 أوت 05 في الصادر 78/12  للعامل العام األساس ي القانون 

 " القانون  لهذا املخالفة األحكام جميع تلغى " أنه على 216 املادة في نص وقد االستقالل بعد العامة الوظيفة

 يعد ألخیرا هذا  أن سيما ال الجديد والقانون  تتعارض لم ما املفعول  سارية تبقى 66/133األمر نصوص فإن ثم ومن

 لعالقات القانوني النظام توحيد إلى ليتجه القانون  هذا صدر ،إذن بعينها حاالت على تطبيقه يمكن ال عاما إطارا

 .املختلفة العمل

 :85/59 رقم  املرسوم *

 القانون  من ألحكام تطبيقا جاء وقد ، الجزائر في العمل عالقات تنظيم مسار في جديدا منعطفا املرسوم هذا يعد

 .(2)العمومية  واإلدارات املادة  ½املؤسسات لعمال نموذجيا قانونا املرسوم هذا ويعد للعامل العام ساس ياأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  فرع  ، القانون  في منشورة غیر ماجيستیر رسالة، (( التأديبية العام املوظف مسؤولية ،)) الحكيم عبد بوساحية (1)

 .7-6 ص ص ، 2000 ، الجزائر ،جامعة واملالية اإلدارة

 .8سابق،ص مرجع، (( التأديبية العام املوظف مسؤولية ))، الحكيم عبد ( بوساحية2)
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 ليحكم جاء 59/85 املرسوم فإن ، املختلفة القطاعات في واألجراء املوظفین بین يمیز لم  78/12قانون  كان وإذا

 ما وكل ، اسمية بقائمة حددها بحيث ائرالجز  في العامة الوظيفة تشكل التي القطاعات حدد قد ،و العامة الوظيفة

 ذات العمومية املؤسسات يخرج أنه هو النظام هذا في الجديد أن إال ، العامة الوظيفة من يعد العام للقطاع تابع هو

 .66/133 أمر في الحال عليه كان ما عكس العامة الوظيفة أحكام تطبيق مجال من والصناعي التجاري  الطابع

 93/54 رقم التنفيذي املرسوم: ةالخامس املرحلة *

 الحظر رفع مع السياسية الحياة في سيما وال متسارعة تحوالت الجزائر شهدت فقد ، املراحل أهم من املرحلة هذه تعد

 لهذه كانت ،وقد خطیرا منحى اتخذت التي األمنية األزمة جانب إلى 1989 دستور  في والنقابية السياسية التعددية عن

 استدعى الذي األمر وهو ، املستويات كل على العمل عالقات وعلى العمومية املؤسسات سیر على كبیر تأثیر التحوالت

 العام املرفق إقحام عن تنجر قد التي الصراعات عن بعيدا العامة والوظيفة العام املوظف عمل يكيف جديدا تنظيما

 ما وفق العامة املرافق سیر أمر غدا وهكذا .ميالتنظي إطار عن تخرج التي والنقابية السياسية املنافسة دوامة في

 تبقى التي العامة الوظيفة ينظم ال املرسوم هذا أن هنا باإلشارة والجدير للجمهور  خدمات تقديم من مهمتها تقتضيه

 .(1)العام  املوظف بواجبات املتعلقة الجوانب ويتمم يعدل إنه بل 66/133 رقم لألمر خاضعة

  2006 العمومية  للوظيفة العام األساس ي نون القا:السادسة املرحلة *

  يتضمن ، 2006 سنة يوليو 15 ل املوافق ه 1427 عام الثانية جمادى 19 في املؤرخ 06/03رقم أمر

 املوظفین على املطبقة األساسية القانونية القواعد األمر هذه ،يحدد العمومية للوظيفة العام األساس ي القانون 

 الذين املوظفین على القانون  هذا ،يطبق الدولة خدمة في مهامهم تأدية إطار في لهم نوحةاملم األساسية والضمانات

 دائمة عمومية وظيفة في عین عون  كل املوظف يعتبر ،حيث العمومية واإلدارات املؤسسات في نشاطهم يمارسون 

 .(2)اإلداري  السلم رتبة في ورسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9 سابق،ص مرجع، (( التأديبية العام املوظف مسؤولية ))، الحكيم عبد ( بوساحية1)

  القانونية واالستشارات الحقوق  ( منتدى2)

http // : www.djelfa- info. 

 



37 
 

 : العام املوظف -ب

 تنظيم في إليها تطرقنا التي املختلفة التشريعات خالل من مراحل بعدة مرت الجزائر في العامة الوظيفة أن رأينا

 أساس منه تجعل ما بقدر العام للموظف تعريفا تقدم ال التشريعات أن وجدنا وقد ، ئرالجزا في العامة الوظيفة

 التشريع يشذ ،ولم القانون  عليها يسري  التي الفئات تجديد خالل من العامة الوظيفة تنظيم في تنطلق التنظيم،بحيث

 .القطاع هذا لتنظيم صدرت التي القوانین مختلف في القاعدة هذه عن الجزائري 

 *:66/133ر أم -1

 هناك أن ورغم ، العام املوظف وصف عليهم يسري  الذين األشخاص مجموعة إيراده خالل من املوظف املشرع يعرف

 ذكره السابق األمر من األولى املادة بصريح وذلك ، تماما ذلك خالف على األمر أن إال العام للموظف تعريف يورد من

 درجات من درجة في رسموا الذين دائمة وظيفة في املعينون  األشخاص عموميین موظفین يعتبر " : بأنه يقتض ي الذي

 للدولة التابعة املركزية اإلدارات لهذه التابعة الخارجية املصالح وفي للدولة التابعة املركزية اإلدارات في الوظيفي التدرج

 هذا يسري  وال سوم،بمر  تحدد كيفيات حسب العامة والهيئات املؤسسات في وكذلك املحلية الجماعات وفي ،

 لنكون  أنه النص هذه من ويستشف " الشعبي الوطني الجيش وأفراد الدين بشعائر والقائمین القضاة على القانون 

 : هي شروط ثالث تتوفر أن يجب عمومي موظف أمام

 .دائمة وظيفة في معينا الشخص يكون  أن 1-

 .الوظيفي التدرج درجات من درجة في مرسما يكون  أن 2-

 في أو محلية إدارة في أو لها تابعة خارجية مصالح أو مركزية إدارة كانت سواء ، للدولة تابعة إدارة في معينا يكون  أن 3-

 .عامة مؤسسة

 املفعول  ساري  كان الذي الفرنس ي بالقانون  لتأثره نظرا املوظف بمفهوم احتف  أنه التعريف هذا يمیز ما أن والواضح

 .66/133 األمر إصدار قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية.1966يونيو  2صفر املوافق ل  12املؤرخ في  66/133*ج.ج د ش، األملر رقم 
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 78 القانون  2- /12* :

 أساس ي لقانون  العام القطاع في العاملین كل أدرج بل العام باملوظف خاص بتعريف يأت لم للعامل األساس ي القانون 

 .املختلفة القطاعات لتنظيم منه مستمدة مراسيم إصدار ضرورة على النص مع العام اإلطار باعتباره واحد

 اإلتحاد سيما ،وال سياسات من االشتراكية البلدان تعتمده بما املتأثرة الجديدة الفلسفة من انطالقا القول  ويمكننا

 عامل بین يمیز ال واحد نظام في العاملین فئات لك جمع على العامة الوظيفة نظام فيه يقوم سابقا،الذي السوفيتي

 .الكادحة الطبقة دولة في املجتمع خدمة في الجميع أن بما وموظف

 املعاملة نمط لنفس الخضوع من املوظفین بعض بإعفاء النظام هذا عن يخرج أنه هو الجزائري  القانون  يمیز وما

 .القضاة كفئة خاصة بنصوص نشاطهم بتنظيم املشرع ويقوم

 *:85/59 املرسوم  3-

 ال أنه ورغم ، العمومية  واإلدارات املؤسسات لعمال النموذجي األساس ي القانون  من½ للمادة  طبقا املرسوم هذا صدر

 املادة من جاء ،وقد املرسوم عليها يسري  التي الفئات يحدد أنه بما استنباطه يمكن أنه إال صراحة العام املوظف يعرف

 اآلتین املوظفین على املرسوم هذا أحكام قتطب " : منه الثالثة

 التحرير جبهة لحزب التابعة الجماهرية واملنظمات واألجهزة املؤسسات في العاملون  والتقنيون  اإلداريون  املوظفون  -

 .منهم املنتخبین باستثناء الوطني

 " املهنية حياتهم ومسار باطهموانض نقلهم وحركات بتعيينهم املتعلقة التشريعية األحكام مراعاة مع القضاة رجال -

 : العام املوظف لتحديد معيارين أمام نحن هنا

 يقوم هيئات وهي املادة الثانية، في الحصر سبيل على الواردة املؤسسان أو املؤسسات إحدى لدى عامال يكون  أن 1-

 .عامة بوظائف املوظفون  فيها

 .1 ))املنتخبین ءباستثنا الوطني التحرير جبهة حزب لدى عامال يكون  أن - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .للعامل العام األساس ي القانون  املتضمن ، 19781966 غشت 5 ل املوافق 1898 رمضان 01 في املؤرخ87/12 قانون  ، ش د ج *ج

 .1985 مارس  23 ل وافقامل ه، 1405رجب  01املؤرخ في   ، العمومیة واإلدارات املؤسسات لعمال النموذجي األساس ي القانون  بتضمن ش،املرسوم،  د ج *ج
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  *2006العمومية  للوظيفة العام األساس ي القانون  :- 4

 واإلدارات العمومية املؤسسات في نشاطهم يمارسون  الذين املوظفین على األساس ي القانون  هذا يطبق

 غیر املمركزة لحواملصا الدولة في املركزية واإلدارات العمومية املؤسسات " : العمومية واإلدارات باملؤسسات ويقصد

 الطابع ذات العمومية واملؤسسات ، اإلداري  الطابع ذات العمومية واملؤسسات اإلقليمية ،والجماعات لها التابعة

 .األساس ي القانون  هذا ألحكام مستخدموها يخضع أن يمكن عمومية مؤسسة وكل ، والتكنولوجي العلمي

 .البرملان ومستخدمو الوطني للدفاع واملدنيون  العسكريون  واملستخدمون  القضاة األمر لهذا يخضع وال

 .(1)اإلداري  السلم في رتبة في ورسم دائمة عمومية وظيفة في عین عون  كل  :موظفا العمومي الوظيف قانون  ويعتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ، ه 1427 ثانیةال جمادى 19 في املؤرخ ، العامة للوظیفة األساس ي القانون  یتضمن ،03-06*ج ج د ش،أمر رقم 

 .38 املادة ، الرسمیة الجریدة ، 2006 یولیو 15 ل املوافق

 1 ،ص سابق مرجع التأديبية((، العام املوظف مسؤولية )) ، الحكيم عبد بوساحية( 1) 
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 : الجزائر في العام املوظف أخالقيات بيئة 2-

 توجيه في يستهان ال دورا والعادات للقيم أن إذ ، السلوك في تؤثر التي وحدها العملية واملبادئ النظريات ليست

 عميقة عالقة واألخالقيات القيم بین العالقة فإن لذلك ، املوظف منها يتشكل التي القاعدة هي فالقيم ، السلوك

 .أخالقي غیر أو أخالقي كان سواء السلوك ينجم ومنها ، ووثيقة

 : بأنه القيمي النظام ويعرف ، القيم بمفهوم القيمي النظام ويرتبط

 " أهميتها درجة إلى تشیر والتي هرمي بشكل املترتبة الفردية القيم من مجموعة "

 املجتمع في الفرد تفاصيل لطبيعة تبعا أهميتها أو عمقها مديات تتباين القيم من أنواع : بأنه القيمي النظام يعرف كما

 تتمیز أنها على فضال ، إليها ينتمي التي وللمجموعة لذاته املعنى إعطائه على تعمل وهي ، والبيئية الذاتية ومواصفاته

 .نسبيا باالستقرار

 املتبادل باالرتباط فيه الفردية القيم وتتمیز ، ما جماعة أو مجتمع في للقيم منظم نموذج : بأنه القيمي النظام ويعرف

 الذي وهو للمجتمع الثقافي للبناء رئيس ي مكون  ثم من وهو ، متكامال كال تكون  ، البعض بعضها تدعم يجعلها الذي

 عناصره ترابط أن في تكمن القيمي النظام أهمية فإن ، الذكر سالفة املفاهيم خالل ،ومن وجوده ويدعم عليه يحاف 

 عقليا أساسا النظم هذه إعطاء على تعمل أنها كما ، متناسقة تبدو لكي باآلخر بعضها الثقافة أجزاء ربط على تعمل

 بمعنى املجتمع أعضاء يزود القيمي النظام أن كما ، تلك أو الثقافة هذه إلى املنتمین جتمعامل أعضاء ذهن في يستقر

 الرغبات إشباع باتجاه النظر من بدال الجماعة لدى العليا القيم معززا ، البقاء أجل من يجمعهم الذي والهدف الحياة

  . الفردية والدوافع

 قدسية القيم أكثر أن ، سلم كأنها تبدو ،إذ وأهميتها أولويتها سبح القيمي النظام داخل مستويات في القيم تترتب

 االلتزام صفة وتفرض عالية اجتماعية مكانة القيم هذه وتحتل القيمي السلم قمة في تكون  والجماعات لألفراد وأهمية

 بشكل تحقيقها حيليست التي املثالية القيم وهناك ، والقانون  العرف من قوتها تستمد التي والجماعات األفراد على

 أو للشخص القيمي النظام داخل بعضها مع وتتعارض القيم تختلف وقد ، األفراد سلوك توجيه في تؤثر ولكنها كامل

 .(1)نفسه الوقت في الفرد لدى املال حب وقيمة الكرم قيمة تكون  فقد للمجتمع
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 نموذج في األول  فالعنصر ، وإيجابية قوية العالقات هذه كانت إذا قوية أخالقية تكون  املنظمة أو الشخص إن

 القرآن : مثل خطأ هو وما حصحي هو ما لتحديد املصادر من عدد فيه يستخدم (  األخالقي التوجيه األخالق) مصادر

 املصادر هذه إن ، الخ...والقوانین واآلباء ،والنصيحة والضمیر ، األخرى  املقدسة ،والكتب النبوية ،والسنة الكريم

 هو ما بكل مهتمین األفراد يكون  أن ،وليس خاطئ أو صحيح هو ما كل عن قناعاتها أو معتقداتها تقود أن عليها يجب

 القيم من مزيجا التأثیر وتتبادل ذاته في تتسرب عديدة مكونات من تتشكل للفرد األخالقية القيمو  ، لهم ومفيد مالئم

 .معينة حالة وإزاء معین موقف في خاطئ هو وما صحيح هو ما على الحكم على القدرة تمنحه واملعتقدات

 تشكل والتدريب واالختيار أةاملكاف ونظم األخالق مبادئ ومجموعة واألنظمة والسياسات التركيب أن القول  ويمكن

 ،وأن معین باتجاه السلوك توجه أن شأنها من والتي اإلدارة أخالقيات تشكيل في املساهمة القوى  من واحدة بمجملها

 وتدفعه السلوك تشد قوة تتولد التأثیرات هذه وبمجمل العاملین سلوك طبيعة على تأثیرا املنظمة أنظمة من نظام لكل

 والزبائن الحكومية األنظمة أن أيضا القول  ويمكن . اإلدارة بأخالقيات العمل يضعف أو عزز ي قد الذي باالتجاه

 معین باتجاه وتوجهها الغدارة أخالقيات تكوين في تساهم قوة مجملها في تشكل السوق  وقوى  املستفيدة والجماعات

 هذه رافق وقد ، التكنولوجي التطور و  األسواق وتحول  املنافسة بازدياد يتصف الذي اليوم عالم في سيما غیره دون 

 املجال فسح مما االجتماعية املسؤولية وإهمال الربح على األعمال رؤى نتيجة األخالقية الفضائح زيادة التطورات

 .(1)األطراف جميع مصلحة حساباتها من تسقط وال املستهلك تحمي التي القوانین وتشريع الدولة لتدخل

 اإلداري  الجهاز سیر تحكم التي الخاصة األساسية القوانین غياب في ياجل تظهر اإلدارية األخالق إن

 التي األخالقيات إلى الحاجة تظهر وهنا اإلدارية التعامالت في مكانه ويأخذ ليتغلغل سانحا والفساد الخلل مجال فيكون 

 .والتنظيمية ونيةالقان األحكام في تكون  التي الثغرات وحتى والغموض العجز لسد الظواهر هذه تسلل من تحد
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 : الجزائر في املوظف أخالقيات مصادر

 ذات في طبيعة هي بل ، املنصب توليه أو املنظمة دخوله عند العام املوظف يتلقاه الذي بالعلم ليست واألخالق

 تسقلها وراثية طبيعة واألخالق ، والشرف باألخالق يمس ما فيه يؤديه الذي العمل بأن يحس عندما تخرج اإلنسان

 وظيفة تحدد تنظيمية قوانین في مبادئها تدوين طريق عن ، الحكومة رجال من عليها والقائمون  ، والتعليم التربية

 التي األخالقية القيم منظومة في يؤديه الذي العمل اتجاه ،ووظيفته وقومه عائلته نحو ،ووظيفته نفسه نحو اإلنسان

 : التالية الثوابت من مستمدة القيم وهذه يتلقاها،

 : الدين : أوال

 مصدرها أصيلة ميةإسال  قيما تمثل وإنما ، جديدا ابتكارا ليست املهنة وآداب السلوك وقواعد األخالقية القيم إن

 واجتناب ، واألمانة والصدق ، الحق كتمان وعدم االستقامة مبادئ جاءت حيث ، النبوية والسنة الكريم القرآن

 ، األمر في والتشاور  واألمانة بالشرف يخل عما والترفع األمر أولي وطاعة والعقود بااللتزامات والوفاء الزور شهادة

 "األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما " : وسلم عليه هللا صلى ويقول 

 الفرد تؤسس التي العقائدية الخلق في ،إال إدارية بيئة أي في آخر موظف أي عن يختلف ال اإلسالم في العام املوظف إن

 في سواء سلوكه تحدد التي هي املسلم عليها ينشأ التي العقيدة هذه فإن ،وبالتالي بالخلق وليس بالخالق االرتباط على

 عن املنبثق األخالقي باإلطار االلتزام وهو واحد بمعيار السلوك هذا مع ،وتتعامل االجتماعي أو اإلداري  لتنظيميا موقعه

 تلك عن تختلف ال وظيفته في العام املوظف سلوك على للسيطرة توضع التي الضوابط فإن عليه وبناءا ، العقيدة هذه

 إلى يهدف الوظيفية أو الخاصة أو العامة حياته في املسلم دالفر  ألن ،وذلك الخاص سلوكه في عليها سيحاسب التي

 .(1)وتعالى سبحانه هللا إرضاء وهو أسمى نهائي هدف تحقيق
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 : الدستور : ثانيا

 مختلف خاللها من تسیر التي املبادئ من مجموعة يتضمن فهو الدولة، لتنظيم األساس ي القانون  تور الدس يعتبر

 :أهمها ومن الدولة، أعوان طرف من احترامها الواجب األخالقية املبادئ أهمها من العمومية، املصالح

 .اإلسالمي للخلق املخالف السلوك ونبذ األخالقية بالقواعد االلتزام 1-

 . مشروعة غیر واملصادرة االستحواذ االختالس، أو التالعب أشكال من شكل أي من الوطني االقتصاد ةحماي 2-

 .والتبعية االستغالل عالقات كل محاربة 3-

 . واملحسوبية والجهوية اإلقطاعية املمارسات كل نبذ 4-

 . الوجبات و الحقوق  في واملوطنات املواطنین كل مساواة 5-

 الفرد وكرامة بممتلكات تمس أن شأنها من التي العنف ممارسات كل بحظر اإلنسان حرمة انتهاك عدم 6-

 . القانون  إطار في والصناعة التجارة حرية مبدأ تكريس 7-

 .أشكالها بكل الخاصة واالتصاالت املراسالت سرية على املحافظة 8-

 .إدانته نظامية قضائية جهة تثبت حتى شخص كل في البراءة افتراض 9-

 : القانون  : ثاثال

 الوضعي القانون  يكون  أن بد ال لذا ، األخالق هدف هو وهذا االجتماعية والعالقات الروابط تنظيم إلى القانون  يهدف

 لألخالقيات مكمل مصدر ،فهو والطبيعة الدين مع أي ، والتقاليد واألخالق العرف وقواعد اإللهي القانون  مع متماشيا

 ظل في تعمل ال اإلدارة ،ألن الخاصة أو العمومية اإلدارة في النافذة املصادر أهم من ةأساسي صفة باعتباره اإلدارية

 املنظمة داخل املوظف سلوك تضبط القانونية اللوائح وهذه .قانونية وإجراءات نظم وفق تسیر فهي ، القانوني الفراغ

 الجهاز عمل تعرقل أن شأنها من والتي تحدث التي واالنحرافات التصرفات من وتحد ، العامة املصلحة أهمية وتبرز

 .(1)املوظف  على تفرض التي والواجبات املحظورات وتبین اإلداري 
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 :يلي فيما تتمثل التي و األخالقية االلتزامات أهم العمومية اإلدارات لعمال النموذجي األساس ي القانون  تضمن وقد

 .العام املرفق سیر حسن يضمن بما بالقيام االلتزام 1-

 .التدريس باستثناء الوظائف بین الجمع عن االمتناع 2-

 .القانون  إطار في بالطاعة االلتزام 3-

 .املنهي والكتمان بالتحف  االلتزام 4-

 .ياملنه بالسر االلتزام 5-

 .الجمهور  بإعالم التزام 6-

 .الجمهور  مع التعامل في املساواة مبدأ باحترام وهذا بالنزاهة التزام 7-

 أنواعها باختالف والوسائل األموال استعمال بعدم وهذا باإلخالص االلتزام 8-

  :السائدة االجتماعية القيم : ثالثا

 له اختيار ال ، عليه مفروض والقومي الديني تكوينه أن أي ، ميتهاوقو  دينها منها فيأخذ معينة أسرة في يولد اإلنسان إن

 .يسكنه الذي املجتمع ثقافة من املنبثقة والقيم املبادئ على شب قد فهو ، قبوله في

 بأخرى  أو بطريقة خاضع هو إداري  سياس ي نظام أي وبالتالي ، اإلدارة أخالقيات على كبیر تأثیر املجتمع لقيم إن

 املوظف يبدأ وبذلك ، بالضرورة منها جزء هي التي والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية البيئة مكونات

 ، إتيانها األحسن من تصرفات ثمة ،وأن عليه محظورة أفعال ثمة أن ويدرك ، واملكافأة العقاب مدلوالت بفهم تدريجيا

 األفعال دائرة معه ،وتكبر السائد واألخالقي جتماعياال  النظام من رئيس ي جزء هي التي واملبادئ القيم هذه معه وتنمو

  : القيم من لنوعین يخضع وحينئذ املحظورة

 .والعشیرة والعائلة األسر قيم  -

 (.1) السائد االجتماعي النظام قيم -
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 : من مستمدة مصادر من السائدة االجتماعية القيم من املستمدة األخالقيات مصادر تقسيم ويمكن

 : العائلة - أ

 املمیزات عليه تغلب الذي الفطري  الدور  :أساسيین بدورين تقوم بحيث املجتمع بناء في األساسية الوحدة األسرة تعتبر

  .املوظف /الفرد حياة في تحدث التي التكوينية العملية في االجتماعية واألدوار الجبلية،

 في واملوظف املجتمع داخل وأداؤه الفرد سلوك تمیز التي اإليجابية واالتجاهات امليول  بلورة في األولى املؤسسة فاألسرة

 : للحشمة ومسبب العقاب يجلب ألنه الشر عن لالبتعاد تدعو التي التربوية للمبادئ املستمر التلقین طريق عن ، عمله

 فإن العموم وعلى ، مستحبة وغیر ذميمة سلوكيات فهي ، األمانة أداء وعدم ، والخيانة والتزوير ، والسرقة كالكذب

 التربوي  بالطابع تهتم األسرة كانت فإذا ، العائلة أفراد تربط التي العالقات نتاج بالطبع هي األفراد وسلوكيات تصرفات

عد فإنه ألبنائها
ُ
 مالئم اجتماعي دور  من له تكسب وما املستقبل وموظف اليوم لطفل متكاملة اجتماعية ةنفسي ت

 .األخالقيات مستوى  على بالطبع يؤثر ما وهو مجتمعه في املوجود للنموذج

 إفشاء وعدم الناس عيوب على والتكتم األسرار على الحفاظ وقيمه تقاليده صميم من الجزائري  املجتمع كان ولقد

 الثمانينات منتصف في لكن ، الشرعية وبالطرق  الحالل الكسب ويحبذ ، األمانة على والحفاظ ، الناس أسرار وفضح

 االجتماعية العالقات من جديدة أشكاال الجزائري  املجتمع في جليا ظهر ، 1988 أكتوبر أحداث بعد وبالخصوص

 ألفراد الثقافية االتجاهات عفض بسبب فيه ترعرعت الذي املحيط وجدت السلوكيات هذه أن ونرى  ، السلبية

 أصبح واملوظف ، منه أكثر أو غیره دون  وقت بأسرع الخدمة على الحصول  يريد وبالتالي حقه يجهل فاملواطن ، املجتمع

 .(1) متعال بشكل ويتصرف األخالقية والقواعد القانونية النصوص فوق  نفسه يرى 
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 املصالح لتحقيق املهنية األخالقيات اختراق في حدود تحدهم ال املوظفین من طبقة وراءه خلف االستعمار أن كما

 فأصبحت ، املادية القيم لصالح واألخالقية الروحية القيم انهيار إلى ذلك كل فأدى ، والحزبية والسياسية الشخصية

 لألفراد اليومية للممارسة السلوكية القيم في التناقضات برزت أي بناءة غیر االجتماعية والقيم مريضة النفوس

 الواقع في يمارس ما وبین أخالقيا يعتبر بينما ، جديدة حياة كأسلوب السلوكات لهذه بالقبول  يستجيبون  وأصبحوا

 .الفعلي

 :املدرسة -ب

 على للقضاء أساس ي مفهوم التعليمية فالكفاية ، السليمة التنشئة عملية عن مسؤولة اجتماعية مؤسسة األخرى  هي

 .أخرى  جهة من األخالقية القيم تنمي التي والتربية ، جهة من الحضاري  وللنهوض األمية

 في اإلخالص والجدية، االستقامة ، العام الواجب عن ، العامة القيم وترسخ املجتمع وتوجهات القيم تنقل املدرسة إن

 إطارات تكوين في مهما دورا والجامعات واملعاهد املدارس وتلعب ، فيه والثقة الوطن بحب الشعور  وتنمية العمل

 للمتطلبات واالستجابة والخارجي الداخلي املحيط في الحاصلة التغیرات مع التكيف من اإلدارات ولتمكین املستقبل

 (.1)املهنية األخالقيات دةما إطار في لكن العصرية الحياة تفرضها التي الجديدة
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 :يلي فيما وتتمثل :الجزائرية اإلدارة في للموظف الوظيفية واألخالق السلوك مقاييس 4-

 : األخالق مقاييس في الوضوح *

 والغیر املسموحة التصرفات أو القوانین وسن العمل أثناء تطبق التي واملعايیر للمبادئ الجيدة ةالقراء بذلك ويقصد

 .للمؤسسات الداخلية والقوانین باملنظمة الخاصة اللوحات في إلصاقها ،و مسموحة

 : قانوني إطار في األخالق مقاييس تقنین *

 .األخالقية واملبادئ املقاييس اختراق حالة في التأديبية العقوبات اتخاذ يضمن القانوني اإلطار ألن

 : واألخالق السلوك ميدان في االستشارة *

 أجل من وذلك املؤسسات، مختلف عبر ذلك ويكون  :األخالق ميدان في تدريبية دورات تحديد هنا باالستشارة يقصد

  )1(املنظمات لبعض الحسن السیر تعيق التي األخالقية املشكالت بعض وفهم حل

 : والواجبات الحقوق  على تعرفال *

 إلى يؤدي واملبادئ القوانین سن في فالوضوح ، عنه التخلي يجب وما به القيام يجب ما على التعرف أجل من وذلك

 (2)مخلفات من الخوف دون  جيد بشكل تنفيذها و األوامر فهم تسهيل

 : القرارات اتخاذ تسلسل *

 تقوم التي الهيئات وطبيعة للموظفین بنفسها التعريف السلطات واجب ومن السلطة، تسلسل هنا بالتسلسل يقصد

 .القرارات باتخاذ
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 : األخالقي السلوك ترقية في العموميین املوظفین دور  *

 ، واألخالق السلوك في اليومية ممارسته خالل من جليا ذلك ويظهر خالقياأل  السلوك ترقية في مهما دورا املوظف يلعب

 .للمنظمة األخالقي باإلطار للتقيد للموظف إضافي دافع والتحفیز التقويم ويعتبر

 : والخاص العام القطاعین بین العالقة *

 في مثال ذلك ويظهر ، والخاص عامال القطاع مع عالقاته في األخالقية باملقاييس يلتزم أن العمومي املسؤول على يجب

 . العمومية الصفقات

 :والسلوك األخالق في املبادرات دعم *

 لتطوير وآليات استراتيجيات ووضع األخالقي السلوك نظام يخص فيما تقدم التي واالقتراحات اآلراء بكل باالهتمام

 .األخالقيات وتقنین

 : باملساءلة تسمح آليات *

 *ال كافة أن حيث ، األخالق ومبادئ لقواعد املوظفین احترام مدى قياسل مقياس تعتبر املساءلة

 : مناسبة تأديبية إجراءات

 أن يجب اإلجرائي الجانب فهنا ،... االختالس الرشوة، :مثل األخالق مع يتنافى بما العام املوظف قيام حالة في وذلك

 للمساءلة يخضعون  موظفین (1)اإلداري  الفساد من حدال في تساهم تأديبية بعقوبات املوظف إلزام وذلك ، فعاال يكون 

 (2)سلطاتهم أمام
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 الجزائر في اإلدارة أخالقيات في التحكم عدم أسباب : الثالث املبحث

 وقد ، اإلداري  العمل فعالية في وبالتالي املهنة أخالقية قواعد في التحكم ضعف يبرز املهنية بااللتزامات اإلخالل إن

 : مايلي أهمها مختلفة ألسباب اإلخالل هذا يحدث

 : التوظيف نظام في التحكم نقص 1-

 قدراته ودرجة وطباعه املترشح كشخصية الهامة األخالقية العناصر بعض إلى الحالي الوقت في التوظيف عملية تفتقر

 .الحساسة املناصب ببعض تحاقلالل

 : املهنة أخالقيات تدريس غياب - 2

 بتدريس بادرت لإلدارة الوطنية املدرسة أن غیر ، والجامعات املدارس في املهنة أخالقيات بتدريس االهتمام عدم أي

 (1)." للموظفین التأديبي والنظام املهنة أخالقيات " مادة

 : التأطیر مساوئ  3-

 التي املمارسات بعض قبول  في باملوظفین الخاصة املهنة أخالقيات مدونة منه تعاني الذي النقص إلى اإلشارة يمكن

 : أنها على األخالق مدونة تعريف يمكن ،وهنا التسيیر أدوات درجة إلى أحيانا ترتقي

 مرغوب هو ماب العالقة ذات واملبادئ القيم مجموعة تتضمن أخرى  منظمة أية أو الشركة تصدرها وثيقة عن عبارة "

 أخالقية قواعد مجموعة تتضمن املدونات هذه أن كما ،(2 ) " الشركة في السلوك من فيه مرغوب غیر هو ما و فيه

 في املدونات هذه بإصدار تقوم الشركات وبعض.مرارا الشركة تواجه التي األخالقية املشكالت مع التعامل على تساعد

 (3 ).بها للتعريف كراسة أو أنيقة خضراء نشرة
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 : يلي ما املنظمات في السيئة املمارسات بین ومن

 .العمل عن والتغيب العمل مواقيت احترام عدم -

 ، واملصالح اإلدارات بعض في املوظفین بعض قبل من تقترف التي وزاتالتجا بعض عن الرئاسية السلطة تغاض ي -

 .ما بعمل قيامهم مقابل للموظفین تقدم التي التسهيالت كتلك

 .االجتماعي بالسلم املساس دون  عنها التراجع السهل من ليس التي املكتسبة املمارسات بعض عن التغاض ي -

 اإلجراءات تكييف عدم ظل في وذلك التأطیر قبل من غالبا تغطيتها ميت التي الخفية املمارسات بعض عن التغاض ي -

 .والتفتيش للمراقبة التقليدية

 ملف فتح يتعین فإنه العموم وعلى .الوظيفة تلك أو بهذه املتعلقة األخطار من توعية إلى أكثر حاجة في يظل فالتأطیر

 (*).وكيفا كما املحلية والجماعات اإلدارة مستوى  على السيما العمومية وظيفتنا منه تعاني الطي التأطیر

 : العصرية اإلدارة مقتضيات مع املهنة أخالقية تكيف عدم 4-

 التي للعمل اإلداري  والعصرية الجديدة والكيفيات السريع التغیر اإلدارة مواكبة عدم خالل من جليا ذلك ويظهر

 (1). اإلدارة أخالقيات تأكيد تستدعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1995 إحصاء. عامل ألف وثالثمائة مليون  من بأكثر املقدر العمومية الوظيفة قطاع مستخدمي مجموع من %1 من أكثر التأطیر نسبة فيها تمثل ال التي (*)

 .السنة لنفس الشغل حصيلة

 .26، ص  سابق مرجع ، مقدم ( سعيد1)
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 : العملية الحياة في األساسية املبادئ بعض احترام عدم 5-

 ليؤكد وبقوة على ضرورة:  1989/02/23لدستور  واملتمم املعدل 1996 نوفمبر 28 تور دس جاء

 .األخالقية القواعد فيها تحترم التي ، الجزائرية للدولة الجمهوري الطابع على التأكيد *

 .العمومية اإلدارات مستوى  على والترقيات التعيينات في األخالقية القواعد تطبيق على التأكيد *

  .املالي التحكم و الوزارية الدولوين أهمية من التخفيف على التأكيد مع اإلداري  اإلصالح سياسة تطبيق *

 للمخالفات أن في له إضافيا تبريرا يجد العمومية السلطات قبل من العمومية الوظيفة أخالقيات في التحكم أن كما *

 يسمح اقتصاد عن بالبحث يتصف الحالي املیزانية واقع أن السيما األمة على كبیرا وطأ املوظفین قبل من املرتكبة

 (1).املسطرة األولويات لتحقيق إضافية جديدة موارد بإيجاد

 : املوظفین مرجعيات هشاشة 6-

 ، أعمالهم على املوظفین تركیز إضعاف شانه من العمل عالقات في اإلنساني الجاني إهمال أن حيث

 (2 ).للقانون  املخالفة الاألعم مختلف ارتكاب إلى بهم يؤدي سوف وهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  27 ص ، سابق ،مرجع مقدم سعيد1 .

  28 ص ، سابق ،مرجع مقدم سعيد 2 .
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 :الجزائر في اإلدارة أخالقيات ترسيخ طرق  : الرابع املبحث

 والعمل تحديدها في املوظفون  يساهم ومنسجمة شاملة إستراتيجية إطار في تندرج أن يتعین املقترحة التدابیر لنجاح

 األخطار أو املشاكل بعض وتحديد بتشريح البدء يتعین تطبيقية أحكام إلى اإلستراتيجية هذه ترجمة وقبل تطبيقها على

  .املبذولة باملجهودات تضر أن يمكن والتي االنحراف إلى املؤدية الهامة

 : ومنسجمة شاملة إستراتيجية - أوال

 : نةامله ألخالقية النظرة شمولية - 1

 هذه توفر أن بشرط املدني املجتمع ممثلي إلى إضافة ، اإلدارية اإلصالحات في مراتبهم بمختلف املوظفین كل إشراك أي

 املوظفین وواجبات حقوق  تمس التي التنظيمية األحكام وبین ، والعقاب الوقاية بین بین التوازن  على اإلصالحات

 .اإلدارية واإلجراءات یناملوظف تسيیر تحسین إلى تهدف التي واألحكام

 : وانسجام بحزم العمل أداء 2-

 متطورة و متأصلة إدارية ثقافة إلرساء البعيد املدى على وتواصل بحزم تعمل أن اإلدارية السلطات على ينبغي حيث

 (1) .كبیرين وجهد وقت يتطلب الذهنيات تغيیر ألن

 : اإلداري  العمل في املوظفین إلشراك إستراتيجية -ثانيا

 املتأثرين وهم املوظفین إشراك دون  األخالقيات موضوع حول  اإلدارية اإلصالحات في الشروع املستحيل من أنه حيث

 املوظفین يشارك التي الهامة املسائل بعض تلخيص ويمكن ، لذلك الالزمة التدابیر وضع مراحل في باألخالقيات مباشرة

 : حلها في

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  31 ص سابق، رجعم ، مقدم سعيد 1 .
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 : اإلداري  العمل في املوظفین إلشراك إستراتيجية - ثالثا

 املتأثرين وهم املوظفین إشراك دون  األخالقيات موضوع حول  اإلدارية اإلصالحات في الشروع املستحيل من أنه حيث

 املوظفین يشارك التي امةاله املسائل بعض تلخيص ويمكن ، لذلك الالزمة التدابیر وضع مراحل في باألخالقيات مباشرة

 : حلها في

 .اإلدارية البيئة يمس جديد تصور  تحديد -

 اإلعالم ضرورة على والحث ، اإليديولوجية كاالنحرافات : السلوكات بعض عن االبتعاد تضمن إستراتيجية وضع -

 .القانونية بالتجاوزات

 .املوظفین عند " إدارية فةثقا " إرساء خالل من وذلك اإلدارية األخالقيات مجال في التشريع-

 .الوسائل بكل ترقيتها على والعمل اإلدارة أخالقيات لنشر مالئمة میزانية تخصيص - 

 على الحرص و ، للموظفین األخالقية القيم تأكيد طريق عن وذلك اإلداري  للعمل كمبدأ اإلدارة، أخالقية مبدأ ترقية - 

 .بها وإعالمهم لتكوينهم منظومة وضع

 وقنوات البشرية املوارد – تسيیر – ترشيد سياسة في التحكم خالل من وذلك املحكم، اإلداري  التنظيم ضرورة - 

 .اإلداري  القرار اتخاذ

 والوسائل البرامج محتوى  في إدخالها خالل من األولي للتكوين األساسية املكونات من تكون  ان يجب املهنة أخالقية - 

 .التعليمية

 .واملحاماة كالطب ك والوظائف الحرف ببعض الخاص النوعي لوكللس مرشد إعداد ضرورة - 

 .والتقييم للمتابعة لجان وضع - 

 .للعقوبة البيداغوجي الجانب تدعین شأنه من الذي التأديبية املمارسات ترشيد ضرورة - 

 (1) .للقوانین منتظم تكييف - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  39-32 ص ، سابق مرجع ، مقدم سعيد(1) .
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 : منها اإلدارة مجال في األخالقية االعتبارات وتنمية تحسین آليات وضع أيضا يمكن

 . واإلداريین املوظفین لسلطات الواضح التحديد -

 .األخالقي بالسلوك تتعلق التي واإلجراءات القديمة اإلدارية التعليمات مراجعة -

 .املنظمة في به املعمول  الرقابي النظام تحسین -

 .للموظفین املتمیز لألداء ديروالتق االعتراف -

 .اآلخرين املوظفین لسلوك كنموذج العليا الدرجات في املوظفین سلوك أهمية على التأكيد -

 الذاتي والضمیر العقل على يقوم الذي األخالقي السلوك غرس خاللها من يمكن التي الرسمية الطرق  من االستفادة -

 .االستمرارية يضمن بما   

 .(1)الحسنة والقدوة ملساءلةوا الشفافية -  
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 خاتمة الفصل

 استجابة عن الخصائص هذه تعبر إذ الجماعة أو للفرد سواء املمیزة الداخلية ئصبالخصا اإلدارة أخالقيات ترتبط

 والعمق االجتماعي والخزان منهم لكل األصلية وللمكونات الجماعة تلك أو الفرد ذلك لظروف تاريخي بعد ذات متمیزة

 والتاريخية الوطنية يتهاهو  على املحافظة تحاول  التطور  طريق في سارت التي الدول  جميع أن نالح  لذا الحضاري 

 الخ... اليابان في السامورائية الثقافة مبادئ في ذلك تجسد وقد القيمي نظامها على واملحافظة والثقافية واالجتماعية

 نموذج عن يبحثون  املوظفون  راح التغيیر هذا خضم وفي ، العمق في تغيیر األخیرة اآلونة في عليها طرأ اإلدارية البيئة إن

 .لجنب جنبا واملتعايشة املتواجدة النماذج بین من سلوكي

 من ومجرد الذاتية االعتبارات كل فوق  أنه على للموظف ينظر أين فيبر، ماكس لنظام وفقا التقليدي النموذج فهناك

 .بالنزاهة ويتصف والتحیز العاطفة

 من املستفيدين تلتطلعا حساس وفعال، نشيط إداري  مقاول  أنه على للموظف ينظر الذي العصري  والنموذج

 .السياس ي الرجل مع بنشاط ويساهم العام املرفق خدمات

 االختيار مجال في حساسة مواقف تعترضهم أن النماذج،كما هذه مختلف بین اليوم مترددون  املوظفین من العديد إن

 أو تطبيقها رةضرو  بین حائرا يقف املوظف أن نجد اإلنصاف مع القانونية القاعدة تناقض حالة ،ففي املبادئ بین

 اإلداري  العمل شفافية تحقيق في الرغبة تؤدي أن أيضا تحدث ،وقد اإلدارة أخالقيات عليه تمليه الذي الحل اختيار

 يعتمد املوظف أن غالبا نجد شرعي هدف ولتحقيق." املنهي الكتمان بواجب " أو " التحف  بواجب " ما نوعا اإلخالل إلى

 .القانون  تطبيق عدم خطر ةطائل تحت للمناقشة قابلة وسائل

 تضفي التي املبادئ من ،وهي العمومية الخدمات من املستفيدين ومساواة والتحف  الحياد مبدأ فهناك

 .اإلدارة أخالقيات وتتطلبها الدولة عمل على الشرعية

 القواعد خرق  في الرغبة أن ،كما التعامل وحدوية دائما يعني ال مثال املساواة مبدأ تطبيق أن الواقع في املالح  أن غیر

 بین التوفيق محاولة فإن ولذا ، العمومية طابع أحيانا عليها يغلب أنماط وجود ظل في أكثر موجودة القانونية واملبادئ

 .وفعالة براغماتية إدارة على املوظفین نظر في واملحافظة العمل عرقلة تفادي شأنه من الخاصة الحاالت

 العام املوظف على الصعب من اليوم أصبح ،ولذلك قائما يظل االنحراف خطر نفإ الحاالت هذه من حالة كل وفي

 .األخالقية املرجعية هذه غياب ظل في عمله لتوجيه العامة املنفعة تحديد
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 اإلدارة في أخالقيات مصداقية مدى : الثالث الفصل

 الجزائرية اإلدارة في التوظيف عملية
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 الجزائرية اإلدارة في التوظيف عملية في اإلدارة أخالقيات مصداقية مدى :الثالث الفصل

 الكفاءات ذوي  من العناصر أفضل توفیر إلى تهدف ألنها البشرية املوارد إدارة أنشطة أهم من التوظيف عملية تعتبر

 خطأ فأي األخرى، الوظيفية النشاطات مسار يتحدد إنجازها في النجاح أساس على ألنه وأيضا ، املمتازة واملؤهالت

 تمكنها التي والوسيلة املنظمة نجاح مفتاح ،فهي البشرية املوارد إدارة وظائف باقي على سيؤثر الوظيفة هذه في يحدث

  .البشرية مواردها في املتمثلة التنافسية قيمتها اكتساب من

 سيكلف والذي ، ( مناسب )الغیر  الخطأ الشخص توظيف من التقليل أو منع في التوظيف عملية أهمية وتعود

 . الكثیر املنظمة

 وهي كبیرة، بأهمية تحظى االستقطاب أو التوظيف وظيفة أن البشرية املوارد إدارة في االختصاص أصحاب ويرى 

 .اإلداري  والفساد اإلدارة بأخالقيات وثيقة عالقة ولها أساليبها في تطورت األخرى 

 بالفساد األخالقيات وعالقة التوظيف عملية على اإلدارة أخالقيات تأثیر إلى الفصل هذا في التعرض حاولنا وقد

 .اإلداري 

 : التوظيف لعملية النظري  اإلطار : األول  املبحث

 : وأهدافها التوظيف عملية مفهوم 1-

 مؤهالته سبتنا التي الوظيفة أو املكان في مرشحین عدة بین املالئم الشخص وضع هو العام بمعناه التوظيف

 : هو التوظيف بأن LOUART PIERREيرى  حيث ، الباحثین طرف من قدمت التي التعاريف تبينه ما وهذا وكفاءاته،

 (1) .عمل(( ملنصب  تعيينه بغية مترشحین عدة من مترشح اختيار ))عملية

 والتنقيب البحث ثم  فالوظائ مناصب تحليل من تبدأ التي ))العملية : أنه على التوظيف يعرف JEAN GUYOTأما 

 .(2) املؤسسة(( في ترغيبها ثم باملؤسسة لاللتحاق واستقطابها املتمیزة العناصر ترغيب ثم ، األفراد مصادر عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ، لألتباع الوظيفي الرضا وعلى املشرفین أداء على املوضوعية وغیر املوضوعية الترقية أثر ، خديجة بوخلف (1)

 .22،ص  2007-2006 ، واإلجتماعية اإلنسانية العلوم كلية ، الجزائر جامعة ، منشورة رغی ماجيستیر رسالة

(2) JEAN GUYOT ,(( LE RUCRETEMENT METHODIQUE DU PERSONNEL )).PARIS  

ENTREPRISE MODERNE ,1979 , 
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 خالل من  بهم واالحتفاظ املوظفین تعيین تتضمن إدارية وظيفة : بأنه)) التوظيف HAROLD KONTEZعرف  ولقد

 التقييم و والترقية والتعيین واالختيار الكفاءة ذوي  املرشحین واستقطاب العاملة القوى  من املنظمة احتياجات تحديد

 بكفاءة أعمالهم أداء من لتمكينهم وتطويرهم العاملین وتدريب ، والتعويضات ، للعاملین الوظيفي املسار ورسم

 (1).وفعالية(( 

 إجراءات وإتباع خارجها أو املنظمة داخل من أفراد استقطاب )) أنه على التوظيف فيعرف الهيتي الرحيم عبد خالد أما

 (2) املناسب(( املكان في وضعهم ثم ومن اختيارهم في وموضوعية محددة

 توفر مصادر ىإل واللجوء املنظمة تحتاجها التي البشرية الكوادر توفیر : ((بأنه الفاعوري الحليم عبد رفعت ويعرفه

 (3))).للعمل املؤهلین األشخاص وتعيین اختيار من لتتمكن الوسائل بمختلف املوارد هذه

 األفراد تحليل ثم واملهن، الوظائف تحليل طريق عن يتم االختيار في العلمي األسلوب : ((بأنه فيعرفه ماهر أحمد أما

 في يوضع بحيث األفراد وخصائص الوظيفة قتضياتم بین املماثلة ثم ، وميولهم وقدراتهم استعداداتهم لتحديد

   ))(2).لها صالحية املتقدمین أكثر الوظيفة

 للعمل مرشحین الستقطاب املنظمة تستخدمها التي الفعاليات من مجموعة : ((أنه على التوظيف تعريف يمكن

   ))(3)املنظمة أهداف تحقيق في املساهمة على والقدرة والتمیز الكفاءة لديهم والذين

  عمل منصب لشغل األشخاص أكفأ استقطاب عملية : هو التوظيف أن نقول  أن يمكن السابقة التعاريف خالل ومن

 الفعاليات من مجموعة وأنه ، شاغرة وظيفة لشغل املترشحین بین من مترشح اختيار أنه على التوظيف تعريف ويمكن

 تحقيق في املساهمة على والقدرة والتركیز الكفاءة يهملد والذين للعمل مرشحین الستقطاب املنظمة تستخدمها التي

 . املنظمة أهداف

 االخالق ذلك يلي بما وخصائص صفات وعدة والجدارة الكفاءة إلى اإلشارة للتوظيف التعاريف هذه خالل من ويالح 

 .اإلداري  األداء على إيجابية آثار لذلك يكون  سوف وبالتأكيد ، والتمیز والتفوق  الحسنة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كلية ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة 2006 -2005  الجزائر في العامة الوظيفة إصالح ظل في التوظيف سياسة ، ، شافية بوراش (3()2()1) 

 10 ص ، 2008 ، واإلعالم السياسية العلوم

 22 ص ، سابق مرجع ، لألتباع الوظيفي الرضا وعلى یناملشرف أداء على املوضوعية وغیر املوضوعية الترقية أثر ، خديجة بوخلف (2)

  85 ص ، 2008 ، والتوزيع للنشر أسامة دار : األردن (1)ط ، البشرية املوارد إدارة ، حسونة فيصل (3)
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 :التوظيف أهداف *

 ؤسسةامل تزويد في أساسا يتحدد قد والذي التوظيف، عملية عليه تقوم الذي الغرض من التوظيف أهداف تتحدد قد

 املؤسسة احتياجات بین التالؤم تحقيق خالل من حياتها في واالستمرار أهدافها لتحقيق الضرورية العاملة باليد

 :يلي فيما نلخصها أخرى  أهدافا نجد أن يمكن ذلك ومع .الفرد وخصائص

 : الداخلي املستوى  على -أ

 مباشرة من للمؤسسة والسماح املطلوبة ملةالعا اليد من املؤسسة حاجيات تلبية في التوظيف أهداف تلخيص يمكن

 مؤهلین مترشحین اختبار من للمؤسسة تسمح وتقنيات وسائل وضع إلى أيضا ويهدف الظروف، أحسن في نشاطها

 يتسنى لكي املترشحین من ممكن عدد أكبر وجلب تكلفة بأحسن ما منصب لشغل املؤهلون  األفراد بتحديد وذلك

 بطريقة ، له املناسب املكان في الشروط فيه تتوفر عمل ملنصب مترشح كل بوضع أحسنهم،ويسمح اختيار للمؤسسة

 .وخبراته ومؤهالته وقدراته لطاقته األمثل باالستخدام له تسمح

 : الخارجي املستوى  على - ب

 املجتمع في العاملة اليد بامتصاص يسمح التوظيف ان في الخارجي املستوى  على التوظيف أهداف تلخيص يمكن

 .للدولة واالجتماعية االقتصادية السياسة في ساهمةوامل

 املؤسسة فيها تتحمل ال بطريقة توظيفهم تم الذين األفراد من االستفادة مبدأ من تنطلق التوظيف فكرة وبذلك

 املنظمة داخل الفرد هذا مساهمة بأن شعرت إذا إال فرد أي خدمات تستأجر لن املنظمة أن حيث ، إضافية تكاليف

 1 ).له) تدفعه الذي األجر قيمة مع ( تقدير أقل على ) يساوي  أو يديز  سوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العلوم كلية ، الجزائر جامعة ،  غیر منشورة ماجيستیر رسالة ، العمومي(( الوظيف حالة – البشرية للموارد التقديري  التسيیر  ،)) تواتي إدريس (1)

 .125 ،ص 2001-2000 ، التسيیر وعلوم االقتصادية
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 : التوظيف مراحل 2-

 : التوظيف تحضیر 1-

 : الطلب عبارة -أ

 أو التحويل أو االستقالة بسبب أو منصب شغور  بسبب ،وهذا املعني الهرمي املسؤول من عادة التوظيف طلب يصدر

 .إضافية حاجة

 :الطلب تحليل -ب

 األجر، كاملستوى﴿التصنيف، ماتاملعلو  من مجموعة يضم الذي الطلب بتحليل البشرية املوارد إدارة تباشر

 املوارد إدارة طرف من الطلب دراسة تتم أن يجب التوظيف عملية مراحل مباشرة قبل إذن التاريخ،املدة،الحاجة﴾،

 .مراقبة مصلحة أو البشرية

 : املنصب تعريف  -ج

 سبق كما یعني ذاوھ  الواقع" من وقريب محدد تعريف وجود على يرتكز التوظيف نجاح  J.M PERETTI "يرى أن 

 تحدید وباملقابل متطلباته كل معرفة وكذا وصالحیات مسؤولیات من باملنصب یتعلق ما كل معرفة ذلك إلى اإلشارة

 (1).لشغله الالزمة الكفاءات

 .واالجتماعیة  الشخصیة املمیزات ، الخبرة ، التكوین مستوى  به یقصد واملواصفات املتطلبات فتحدید •

  .ومحیطھا املھمة متطلبات حسب وھذا الشخصیة نوعیة تحدید •

  .املنصب أجر ھیكل تحدید •

  .للمترشحین املنصب تقدیم •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 27 ص ، سابق مرجع  لألتباع، الوظیفي الرضا وعلى املشرفین أداء على املوضوعیة وغیر املوضوعیة الترقیة أثر ، خدیجة بوخلف1
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 كفاءات املترشح عن البحث قبل األخیر هذا محيط على بالتعريف يبدأ املنصب تعريف أن إلى اإلشارة وتجدر

 فشل إلى التي تؤدي ألخطاء أكبر من ، أن J.M PERETTI : يرى " الصدد هذا األخیر وفي هذا ملمح برسم يسمح ألنه

 (1)" املنصب تعريف سوء هي ، التوظيف عمليات

 : مترشحین عن البحث 2-

 : الخارجیة أو الداخلیة املصادر إلى إما ؤسسةم كل تلجأ مترشحین عن البحث أثناء

 : الداخلیة املصادر -أ

 ، الداخلیة الترقیة إطار في ھذا عادة ویكون  ، الداخلیة املصادر إلى العمومیة املؤسسات في عادة التوظیف یقترح

 معرفة مكنی وبذلك املتوفرة املناصب على محددة معلومات وجود على املترشحین عن الداخلي البحث ویرتكز

 .(2)الترقیة  أو التحویل أ النقل طریق عن ذلك ویتم ، املنصب لشغل القابلین املوظفین

 : الخارجیة املصادر -ب

 الخارجیة املصادر إلى املؤسسات بعض تلجأ ، التوظیف عملیة في الداخلیة املصادر توفر عدم حال في

 ، ألخرى  منظمة من التوظیف طرق  وتختلف ، العالیة املھارةو  والخبرة الكفاءة ذات البشریة املوارد استقطاب أجل من

 (3).شغرھا املطلوب واملناصب املنظمة سیاسة حسب وذلك

 : املترشحین اختيار 3-

 ، التكوين املترشح )السن، خصائص في الفصل يتم ثم ، املترشحین طلبات تحليل عملية من انطالقا االختيار يبدأ

 (.4شخصيته ) على للمؤسسة بالتعرف ويسمح ، باملنصب يعرفه استبيان هأمام املترشح يجد ثم الخبرة(،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) J.M PERETTI, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, EDITION VUILBERT, 1998, P198. 

 

  28 ،ص سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (2) 

  29 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (3)

  30 ص ، بقسا مرجع ، خدیجة بوخلف (4)
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 : أساس على املترشحین اختیار ویتم

 : املقابلة - أ

 املترشح حول  الالزمة املعلومات على الحصول  في منها الهدف ويتمثل ، االختيار عملية من هام جزء املنظمة تعتبر

 .القرار اتخاذ ألجل انطباع تكوين من للتمكن

 : كاآلتي عادة املقابلة تتم و

 . حاملترش استقبال يتم -أ

 .ومساره املترشح حول  املعلومات عن البحث - ب

 (.1للمترشح ) املنصب تقديم -ج

 :االختبارات -ب

 : مزدوج أيضا األخیرة هذه وهدف املترشحین على االختبارات املؤسسات بعض تطبق

 .الضعف نقاط إظهار 1-

 : وهي أنواع ثالثة إلى االختبارات نقسم أن ويمكن قدراته، حسب كل املترشحین بتصنيف القيام 2-

 .التقنية املهن بعض تخص : النفسوتقنية االختبارات -

 .األسئلة من مجموعة يضم استبيان طريق عن الشخصية تحليل يتم : العيادية االختبارات -

 (2الفرد ) شخصية وخصائص الوظيفة متطلبات بین املقارنة يتم هنا:االجتماعية االختبارات -

 : التعيین 4-

 تعريفه ويتم القسم رئيس إلى املوظف تقديم يتم ، الوظائف أحسن في تعيينهم يتم ، املترشحین أحسن اختيار بعد

 .واملكافآت األجر في وحقه ، إليه املوكلة باملهام

 : التجريبية الفترة 5-

 تجريبية فترة رضف إلى اإلدارة تلجأ لذلك ، املوظف كفاءة تضمن ال االختيار عملية ألن املالحظة بعملية تسميتها يمكن

 أو ، تسريحه يتم أخفق وإذا نهائية، بصفة تعيينه يتم ذلك في نجح فإذا ، وقدرته كفاءته املوظف خاللها من يبرهن

 (.3قدراته ) من للتأكد أخرى  فترة له تضاف

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  30 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (1)

  31 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (2)

  32 ص ، سابق مرجع ، یجةخد بوخلف (3)
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 :التوظيف معايیر 3-

 التي ، والشخصية البدنية االستعدادات ، العلمية املؤهالت ، املواصفات ، الخصائص تلك التوظيف بمعايیر يقصد

 تحليل من مستمدة تكون  واملواصفات الخصائص هذه ، بالعمل والقيام إليه يوكل الذي الشخص في توافرها يجب

 : أهمها ومن األداء من عالية مستويات على لحصول ا بغرض الوظائف

 :التعليم مستوى  *

 يتم حيث الوظائف، تصنيف بطاقات في محددا التأهيل هذا ويكون  العلمي التأهيل من مستوى  تتطلب وظيفة كل

 .الشاغرة الوظائف عن اإلعالن قبل املستوى  هذا تحديد

 : السابقة الخبرة *

 السابقة، الخبرة تشترط املؤسسات مختلف ألن مستقبال لنجاحه أساس ي معيار للفرد نيةامله أو السابقة الخبرة تعتبر

 استمرارية هناك هل ؟ قبل من شح املتر تابعه الذي بالتكوين مرتبطة الخبرة فهل تساؤالت، عدة يطرح املعيار وهذا

 خبرته من الفرد استفادة مدى ما نتبی مؤشرات بمثابة هي وغیرها األسئلة هذه ؟ للمترشح املهنية الحياة في وتقدم

 . الجديد املنصب في الخبرة هذه فعالية مدى وما السابقة، املهنية

 :الجسمية الصفات *

 كالجمال األخرى  الصفات بعض أو الجسمية القوة أو كالطول  ، معينة جسمية صفات تتطلب الوظائف بعض

 من تختلف أنها فنجد الجسمية القدرات عن نتكلم عندماو  ، والفنادق الطیران مؤسسات في الحال هو مثلما واألناقة

 (.1ألخرى ) وظيفة ومن آلخر، فرد

 : الشخصية الصفات *

 الشخصية مؤشرات ومن وظيفته، في ومسؤولية استقرارا أكثر يكون  املتزوج فاملوظف ، املوظف شخصية به يقصد

 باختبارات املؤسسات بعض ،وتقوم الشباب من استقرار أكثر يكونون  العمر متوسطو األفراد بحيث العمر نجد

 (.2استثناءات ) دائما يوجد ألنه األمر بهذا التسليم يمكن ال لكن للشخصية،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 34 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (1 .

 ( 35 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (2 .
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 التوظيف سیرورة مراحل : ( 01 ) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  26 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف (1)

 

 الطلب عبارات 1-

 الطلب تحليل  -2

 املنصب تعريف  3-

 األولى املرحلة ظيفالتو  تحضیر

 الداخلية املصادر - 4

 االختبار طريقة اختيار 5-

 االختبارات 6-

 املترشحین عن البحث

 

 الثانية املرحلة

 األول  الختيار ا 7-

 املقابلة - 8

 االختبارات 9-

 الثالثة املرحلة املترشحین اختيار

 الطلب عبارة 10-

 الطلب تحليل 11-

 املنصب تعريف 12-

 والتثبيت نالتعيی 13-

 

 الرابعة املرحلة التعيین
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 : الوظائف تصنيف 4-

 أساس على فئات و مجموعات في تجميعها أنواعها إلى تقسيمها و الوظائف ترتيب:"هو الوظائف بتصنيف املقصود إن

 (1)" أكثر أو صفة في تشابهها

 مصطفى يوضح و عنها الالزمة البيانات كافة يشمل وظيفة لكل دقيقة خالصة أو وصف بإعطاء يسمح التصنيف هذا

 على تشتمل التي الواجبات و املهام و األعمال تحدد مكتوبة، قائمة عن عبارة هو الوظيفة وصف": بأن كامل مصطفى

 معايیر و األهداف على أيضا تشتمل قد و بها، املحيطة الظروف و للمسؤوليات وصف لىع تحتوي  فقد الوظيفة، عليها

 (2)".باألهداف اإلدارة نظام تتبع منظمة لكل بالنسبة الخاصة األداء

 التصنيف مزايا بین من و. كانت إدارة أو قسم كل في الوظائف عدد معرفة هو التصنيف من الغاية فإن عامة بصفة و

 :يلي ما

 :املوظفین تعيین و الختيار سليمة سياسة وضع – أ

 في توفره الواجب والتكوين الخبرات من للتمكن الشاغرة الوظيفة على املنظمة لدى الالزمة املعلومات توفر يجب

 .املوظف

 :الترقية و النقل سياسة تحديد – ب

 طريق عن ذلك كان سواء ألخرى  وظيفة من الفرد بنقل الشروع قبل الوظيفة حول  كافية معلومات على الحصول  يجب

 (3).التحويل أو الترقية

 :املرتبات و األجور  سياسات وضع – ج

 . لها العادلة األجور  وضع أجل من وذلك وتصنيفها الوظائف تحليل يتم

 :األداء معدالت قياس – ه

 األعمال طبيعة دراسة يتطلب األخیر هذا ألن ذلك و األداء معدالت قياس و تحديد في الوظائف ترتيب يستخدم

 (4)منها عنصر جزءأو كل ألداء الالزم الزمن تحديد و املطلوبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  36 ص ، سابق مرجع ، خدیجة بوخلف(1) (2) (3) 

  37 ص ، سابق مرجع ، خديجة بوخلف(4) 
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 :للتكوين التخطيط – و

 الوظائف تتطلبها التي العمال مؤهالت و قدرات معرفة على يساعد الترتيب عملية عليه ترتكز الذي الوظائف تحليل إن

 لبرامج تخطيط كذا و الوظائف ملختلف املناسبین األفراد اختيار على تساعد التحليلية الدراسة فإن بالتالي و املختلفة

  .جديدة مهارات و قدرات إكساب أو املوجودة القدرات لدعم تكوينية

 نحاول  التي و التصنيف من املرجوة الغايات لىإ نصل أن يمكن أعاله املذكورة املزايا من انطالقا

 :يلي فيما تلخيصها

 يوفره ملا نظرا مرؤوسيهم لعمل الفعالة املراقبة على الوحدات رؤساء يساعد الوظائف تصنيف إن-

 .وظيفة كل تعترض التي الصعوبات كذا و املسؤوليات و للواجبات تحديد من التصنيف

 إلى الحاجة مدى تحديد على تساعد أنها كما الوظائف، لشغل املوظفین أنسب راختيا في تساهم التصنيف عملية إن-

 .مهاراتهم و كفاءاتهم تدعيم طريق عن هذا وجه أحسن على بها للقيام املوظفین تدريب

 و الترقية، في رغبتهم لتحقيق أكبر مجهود لبذل تدفعهم للموظفین إعالمية لوحة بمثابة تعتبر التصنيف عملية إن -

  (1) متطلباتها و بالوظائف ملعرفتهم هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  37 ص ، سابق مرجع ، خديجة بوخلف (1)
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 :اإلداري  والفساد اإلدارة أخالقيات :الثاني املبحث

 يخفض و التنمية جهود يعطل و تحديثها و اإلدارة إصالح دون  يحول  و املجتمع جسد ينخر داء اإلداري  الفساد إن

 و الديمقراطية يضعف و الرشيد بالحكم يسمى بما السياس ي الجانب من يضر كما .االقتصاد ليعرق و االستثمار

 .التضمينية و الشفافية غياب في الحكومية املسؤولية

 توفر رغم السلطة بدواليب الفساد استشراء بفعل اجتماعي و اقتصادي نمو أي تحقيق عن عجزت دولة من فكم

 مختلف تطور  في أساسيا دورا تلعب التي املنشآت و باملؤسسات يضرب وهو .طبيعيةال كاملواد أحيانا النمو مقومات

 انعدام و املعامالت في املطلقة الشفافية و الشريفة املنافسة ضمان غياب بفعل ذلك و االقتصادية القطاعات

 .املساواة

 و مختصة أجهزة و مؤسسات حدثتفأ الفساد مقاومة أولوياتها أهم من العاملية املنظمات و الدول  أغلب جعلت قد و

 فيه متصرف كل على توجب كبیرة حرقة العام للمال جعلت و ، أجري  طابع ذات كذلك و وقائي طابع ذات قوانین سنت

 و قضائية و إدارية أجهزة طرف من مراقبة إلى و إجراءات عدة إلى فيه التصرف أخضعت و ، عليه الحفاظ و صيانته

 .تشريعية

 :التالية املباحث خالل من اإلدارة بأخالقيات وعالقته اإلداري  الفساد تناول  بحثامل هذا في سنحاول 

 .اإلداري  الفساد مفهوم *

 . اإلداري  الفساد أسباب *

 . اإلداري  الفساد ممارسات من نماذج *

 . اإلداري  الفساد مواجهة أساليب *

 . اإلداري  والفساد اإلدارة أخالقيات *
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 اإلداري  الفساد مفھوم 1-

 يوجد ال أنه إال ، املعاصرة املجتمعات منها تعاني التي اآلفات أخطر هو الفساد أن على اتفاق وجود من الرغم على

 . ملعرفيه الفكرية التوجهات إلى إضافة استخدامه ومكان زمان حسب تعريفه يختلف ،إذ له جامع تعريف

نصر فسد : الفعل من مشتقة العربية اللغة في فساد فكلمة
َ
ح ضد فسودا، وفسادا ، كرم ك َوفسد ، وَعقد ك

ُ
 فهو ، صل

 (.1) املصلحة ضد واملفسدة منفسدى فسيد و فاسد

 ، ما ش يء كسر أي االنجلیزية اللغة في نجد فإننا األجنبية اللغات في الفساد كلمة تناولنا وإذا corruption من مشتقة

 تكون  ما غالبا أو واجتماعية أخالقية الالتيني الفعل Rumpere لسلوك مدونة هو كسره املراد الش يء هذا يكون  وقد

 (2)مادي كسب على للحصول  إدارية قاعدة

 تزوير ، موظف رشوة ، والسلوكات والعادات اآلداب إفساد ، تغريب ، إتالف : فتعني الفرنسية اللغة في فساد كلمة أما

 .......تزييف ،

 املجاالت جميع في املفكرين من العديد اهتمام نالت التي والقضايا الظواهر همأ من اإلداري  الفساد ظاهرة وتعتبر

 أهم ومن ، له تعريف تقديم حاولت التي االتجاهات بعض برزت فقد ...االقتصادية أو القانونية أو االجتماعية سواء

 : يلي ما االتجاهات هذه

 : القانوني االتجاه -أ

 تحقیق أجل من ، غیابھا استغالل أو واألنظمة القوانین عن ))الخروج : أنه لىع اإلداري  الفساد االتجاه ھذا یعرف

 معھا شخصیة مصالح للفرد ، معینة جماعة لصالح أو الفرد لصالح اجتماعیة أو مالیة اقتصادیة أو سیاسیة مصالح

(3)) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، منشورة غیر ماجستیر ،رسالة  بوعریریج برج لوالیة میدانیة دراسة الجزائریة اإلدارة في اإلداري  الفساد مكافحة في ودورھا اإلداریة الرقابة ، عنترة مرزوق  بن( 1)

 53. ص ، 2008 ، واإلعالم السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة

  55 ص ، الذكر سابق مرجع عنترة، مرزوق  بن ( 2) 

  )) العربي العالم في واملحاسبة الشفافیة( تقریر : الفساد ضد برملانیون  :  ((مؤتمر في مقدمة ،ورقة الفساد مكافحة في العربیة املجالس ،دور  الصاوي  علي(3)

 06 ص ، 2004 نوفمبر 18 : ،بیروت
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 : عنصرين على يقوم القانوني للتحليل وفقا الفساد أن يتضح التعريف هذا خالل من

 التي املسيطرة الطبقة صنع من أنه كون  ، ذاته حد في فاسدا القانون  يكون  قد أحيانا لكن ، والنظام القانون  مخالفة *

 .مكاسبها على للحفاظ تسعى

 . خاصة مصالح لتحقيق املنصب استخدام سوء *

 : األخالقي االتجاه -ب

 أنه األخالقي باالتجاه نقصد : « انطالقا الفساد يعرفون  أصحابه ، طويلة لفترة سائدا ظل فكري  اتجاه

 أفكار يظهر خالل ما وهذا ، اليوم سائد هو مما اتساعا أكثر معنى املفهوم إعطاء تم إذ ، األخالقية االعتبارات من

 ق.م(  322– 348)  أرسطو ق.م ( 348  /347 -427 أفالطون) أمثال الغربيین الفالسفة

 ( 1) >>ككل  للمجتمع األخالقية الصحة لوصف بل ، األفراد بعض أفعال لوصف ليس املفهوم استعملوا حيث

 أنه على اإلداري  الفساد االتجاه هذا ويعرف : « مدى على الحكم ويكون  النزاهة وفقدان نحرافاال 

 السلطة ومصادر ، واملحكومین الحكام بین والعالقات الثروة اقتسام وظيفة إلى بالنظر األخالقية املبادئ احترام

 .العموميین املسؤولین لبعض أخالقي رافانح : أنه أيضا يعرف كما »السلطة ممارسة في للحكام األخالقي والقانون 

 الفساد أنواع باقي أن أساس على اإلداري  للفساد املقدمة التعاريف أشمل من التعريف هذا ويعتبر

 .اجتماعي ، قيمي ، أخالقي فساد نتاج هي القانوني أو السياس ي أو االقتصادي سواء

 بعض تفسیر على قادر غیر يبقى ألنه اإلداري  الفساد ريفتع في فقط األخالقي الجانب على االعتماد يمكن ال أنه غیر

 األخالقي البعد وأن خاصة لتعريفه أخرى  معايیر عن البحث ضرورة إلى دفع ما وهذا ، األخرى  الفساد وأشكال مظاهر

 .آلخر مجتمع من يختلف

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر جستیرما رسالة ، (( الجزائر في السياس ي الفساد ظاهرة  ،)) ملام حليم محمد (1)

 76ص  2003-2002 ، واإلعالم السياسية العلوم كلية

(2) Michael Johnston , A la recherche de définition : vitalité politique et corruption ,revue 

international des sciences sociales , Paris ,N°149,septembre 1996 ,p132. 
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 : االقتصادي تجاهاال -ج

 أن إذ الحكومیة املؤسسات بنوعیة ذلك یربطون  و ، التنمیة و االستثمار بین العالقة على االتجاه ھذا أصحاب یركز

 .التنمیة عجلة بطئ إلى بالتالي و االستثمار انخفاض إلى یؤدي الذي الفساد أسباب أھم أحد ھو األخیرة ھذه ضعفه

 :العام الرأي إتجاه-د

 یوافق ال فاسد، فعل بأنه العام الرأي فیھ یرى  سلوك كل ھو اإلداري  الفساد أن االتجاه ھذا ابأصح أعتبر

 انتھاك خالل من اإلنسانیة الجماعة قیم عن الخارجة األفعال یمثل بذلك فھو ، املعروفة التقالید و القواعد

 ، واقعیة أكثر ألنه التعاریف أفضل من عریفالت ھذا یعتبر و ، العامة باملصلحة یتعلق ما في االجتماعي السلوك قواعد

 (1)آلخر مجتمع من تختلف للسلوك العام الرأي نظرة أن غیر

 من بالعدید یتمثل ھنا الفساد فإن مشروع غیر واضطراب خلل من اإلدارة یشوب ما ھو اإلداري  الفساد كان ملا

 ، الوظیفي االبتزاز ، العام املال من االختالس ، امةالع بالوظیفة االتجار ، واملحسوبیة الرشوة انتشار : مثل املجاالت

 عدم ، العامة باملصلحة التفریط ، العمل في والالمباالة ، الوظیفي واإلھمال التسیب ، السلطة استعمال سوء

 اءالرؤس بین الثقة وعدم والشك الریبة عالقات ، الوظیفي النفاق شیوع ، الوقت إھدار ، العامة باملمتلكات االحتفاظ

 ممارسة وسوء ، القوة على الصراع ، الذاتي وااللتزام املسؤولیة غیاب ، الرؤساء أمام العمل تصنع ، واملرؤوسین

 .العامة الوظیفة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  64 ،ص 2004 ،نوفمبر 309 ،العدد العربي ،املستقبل ضبطھا وآلیات عاملیة كظاھرة ،الفساد هللا خیر داود (1)
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 :اإلداري  الفساد أسباب 2-

 اإلداري  الفساد ظاهرة وراء الكامنة لألسباب تحديدهم في والباحثین الكتاب نظر وجهات وتباينت تعددت لقد

 ويمكن ، نظمي جماعي أو فردي بأسلوب ذلك كان وسواء ، والخاصة الحكومية األجهزة في العاملین قبل من وممارسته

 : يلي فيما األسباب تلك حصر

 : حضرية أسباب 1-

 الحضرية القيم بین فجوة وجود إلى يشیر الحضري  فالتفسیر ، حضرية أسبابه اإلداري  الفساد بأن يرى  من ناكه

 هذا أن هل : اآلتي التساؤل  من بد ال ،وهنا اإلدارية األجهزة قبل من املعتمدة الرسمية العمل قواعد وبین للمجتمع

 ؟ السواء حد على النامية والدول  املتقدمة الدول  على ينطبق الكالم

 الدول  على انطباقها من أكثر النامية الدول  على تنطبق أن يمكن التفسیر هذا صحة ألن كال الحال بطبيعة واإلجابة

  . املتقدمة

 : سياسية أسباب 2-

 اإلدارية األجهزة قرارات على الرسمية التأثیر قنوات محدودية أن اإلداري  الفساد لظاهرة السياس ي التفسیر أنصار يرى 

 التحسس حسابي على الحزبية الءات الو وشيوع والتعالي والجمهور، األجهزة هذه بین العالقة وضعف ، الحكومية

 الفساد حاالت بروز يدفع أن شأنه من الرقابية األنظمة وغياب ، محاسبتهم في والتساهل املفسدين وحماية الوطني

 . للمجتمع العامة واملصالح باألهداف تخل منحرفة ممارسات وظهور  ، اإلداري 

 : هيكلية أسباب 3-

 ال الدولة ألجهزة قديمة هياكل لوجود نتيجة إال هو ما اإلداري  الفساد أسباب أن على الهيكلي التفسیر أنصار يؤكد

 من حالة يخلق أن شأنه من وهذا ، واحتياجاتهم ملطالبهم تستجيب وال ، األفراد وطموحات قيم مع تتناسب أو تتوازن 

 تحت تنطوي  أخرى  مسالك اعتماد إلى يلجأون  يجعلهم مما ، األفراد وأولئك املعني اإلداري  الجهاز مع قالتواف عدم

 اإلداري  الجهاز ومصالح أهداف حساب على ذاتية مصالح وتحقيق القديمة الهياكل محدوديات لتجاوز  الفساد مفهوم

 (1) املعني
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 مآزق  عن بعيدة ولكنها املتقدمة والدول  النامية الدول  في كثیرا بها ومعمول  موجود الحاالت هذه مثل أن املالح  ومن

 القيم بین فجوة وجود إلى اإلداري  الفساد ظاهرة يرجع الذي الحضري  التفسیر أنصار فيها وقع التي القيمية األحكام

 . أخرى  جهة من اإلدارية الدولة أجهزة في املعتمدة الرسمية العمل وقواعد قيم وبین جهة من للمجتمع الحضرية

 : قيمية أسباب 4-

 بالقيم يتمثل والذي لألفراد القيمي النظام النهيار نتيجة إال هو ما اإلداري  الفساد بأن القيمي التفسیر أنصار يرى 

 القيم عن بعيدة هشة قيمية بأطر أو منحرفة قيمية بأطر واستبدالها املوروثة االجتماعية والعادات والتقاليد

 . املجتمع في املعتمدة

 لتباين نتيجة بيةالنس طابع عليها يغلب أعاله السبب ظل في تمارس التي اإلداري  الفساد حاالت بأن الذكر الجدير ومن

 من اإلدارية أجهزتها في املعتمدة الرسمية العمل وقواعد نظم وتباين جهة من املجتمعات في املعتمدة القيمية النظم

 . أخرى  جهة

 :اقتصادية أسباب 5-

 عادل، بشكل املجتمع في الثروة توزيع لعدم نتيجة إال هو ما اإلداري  الفساد بأن االقتصادي التفسیر أنصار يرى 

 منح في العدالة عدم عن الناجمة للعاملین املعيشية األوضاع سوء من االقتصادية البيئة تحمله ما ذلك إلى أضف

 هذا و املجتمع، في محرومة أخرى  فئات مقابل الثراء كثیرة فئة مائتین، ظهور  إلى بالتالي يؤدي مما األجور  و الرواتب

 فاسدة و منحرفة سلوكيات بروز ثم من و للمجتمع، املشتركة لعامةا لألهداف الوالء أضعاف إلى الحال بطبيعة يؤدي

 .الدولة أجهزة في

 :إدارية أسباب 6-

 اإلدارية البيئة اتسمت فكلما ، اإلدارية البيئة إلى تعود اإلداري  الفساد أسباب أن فیرون اإلداري  التفسیر أنصار أما

 الوعي بضعف اإلدارية البيئة اتسمت كلما ، وبالعكس ، حصانة أكثر كانت كلما والثقافة الوعي من عالية بدرجة

 وسوء نزاهتها وعدم اإلدارية القيادات بضعف متمثلة إداري  فساد حاالت بروز إلى ذلك أدى ،كلما عدمه أو الثقافي

 (1) واملنظمات األفراد أداء تقويم وسوء ، التعليمات وضوح وعدم واملسؤوليات السلطات توزيع وسوء العاملین اختيار
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 وبالتالي جتمع،وامل واملنظمة الفرد لطبيعة وفقا وتتباين تتعدد اإلداري  الفساد ظاهرة أسباب أن تقدم مما نلخص

 .ذلك أو املجتمع هذا في البيئية للمتغیرات نتيجة وذلك ألخرى  دولة ومن آخر إلى مجتمع في ويتباين تأثیرها يختلف

 :اآلتية النقاط في األخالقي غیر السلوك ودوافع أسباب سرد يمكن عامة بصورة

 وضوح وعدم ، املناسب املكان في املناسب الشخص وضع وعدو واملتابعة الرقابة ضعف في ويتمثل : اإلدارة سوء 1-

 . الحكومي للموظف واملسؤوليات الواجبات

 وسد حاجاته وإشباع لتلبية كفايتها وعدم املوظف عليها يحصل التي واملرتبات األجور  انخفاض 2-

 . عائلته متطلبات

 قنوات في السلع واختفاء اءالسود السوق  لظهور  نتيجة وذلك املوظف يحتاجها التي والخدمات األسعار ارتفاع 3-

 . والراتب لألجر الشرائية القوة انخفاض وبالتالي ، الرسمية التوزيع

 إن ، املنظمات في العاملین سلوك وتنظيم والعمل، الوظيفة تنظم التي والقرارات واألنظمة القوانین تطبيق ضعف 4-

 الواجب أداء في وأخالقيا دينيا وملتزمة للوطن ةمخلص إدارية قيادات إلى يحتاج والقرارات والنظم القوانین تطبيق

 والشجاعة االلتزام اإلدارية القيادات من األمر يتطلب لذلك ، القادة فساد هو الفساد أنواع أخطر ألن ، والعمل

 خدمة أجل من الشخصية باملصلحة للتضحية واالستعداد الرغبة تحمل والتي والتسيب الفساد مواجهة على القادرة

 . واملجتمع الوطن

 وتغیرها اإلدارية القيادة استقرار عدم جيد، تنظيمي هيكل وجود عدم إن :اإلداري  االستقرار وعدم التنظيم سوء 5-

 ذلك كل .الخ...والعاملین املوظفین لسلوك إدارية وتوجيهات إرشادات يتضمن تنظيمي دليل وجود وعدم باستمرار

 . املنظمة في الالأخالقي السلوك تفش ي إلى ديويؤ  املرغوب الوظيفي السلوك تدني في يسلهم

 الشخصية املقابالت أسلوب استخدام لعدم نتيجة املوظفین وتعيین اختيار في العلمية اإلجراءات تطبيق سوء 6-

 إهمال وكذلك والعمل التعامل في واألمانة والصدق الكفاءة فيهم تتوفر الذين العاملین الختيار الالزمة واالختبارات

 (1) الخ... والترقية الترفيع ومعايیر األداء وتقويم السنوية التقارير اماستخد
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 :اإلداري  لفسادا ممارسات من نماذج 3-

 :اإلداري  الفساد ممارسات من النماذج بعض يأتي فيما نعرض

 میزة مقابل املرتش ي املوظف إلى شركة﴾ أم ﴿فرد الراش ي یقدمھا عینیة﴾ أو ﴿نقدیة مادية میزة هي و : الرشوة 1-

 (1).معینة

 . بالضرر  ھدیدالت تأثیر تحت وشركات﴾ ﴿أفراد اآلخرین من املوظف یطلبھا میزة ھو :اإلبتراز 2-

 أو شخصیة ألغراض املوظف صالحیات استخدام سوء نقصد وھنا :السلطة استخدام إساءة 3-

 (2باآلخرین ) اإلضرار

 .عھدته في التي -عینیة أو نقدیة – املادیة لألمانة املوظف خیانة ھو :االختالس 4-

 . مشروع غیر عمل الرتكاب لتخطیط ھوا :التآمر 5-

 (3)مشروع غیر العمل بارتكاب املوظف قیام اجل من واإلغراءات التسھیالت متقدی ھو :التواطؤ- 6

 غسل ترافق ما غالبا و اقتصادیة جرائم من علیھا الحصول  تم التي األموال شكل تحویل عملیة ھو :األموال غسل 7-

 (4). املخدرات تھریب جرائم مع األموال
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 :اإلداري  الفساد مواجهة أساليب 4-

 ساليبأ يمثل بعضها ، للفساد مضادة وإجراءات وخططا عظيمة جهود تتطلب صعبة عملية الفساد مواجهة إن

 يدحل اآلخر والبعض الوقائية والوسائل األساليب ضمن يدخل ،وبعضها مباشرة غیر أساليب اآلخر وبعضها مباشرة

 (1) العالجية األساليب ضمن

 : الوقائية األساليب - أ

 يأتي فيما ونعرض ، وأضراره الفساد وقوع تسبق التي الفعالة األدوات من الوقائية الوسائل تعتبر

 : يباألسال هذه

 (2الوطني ) الوالء وتجسد الوطنية الخدمة من ضربا تمثل العامة الوظيفة أن حيث :الوطنيین والوالء االلتزام - 1

 .الوظيفة في السليم األخالقي املناخ تقديم على وحرصها النزيهة القيادات اختيار أي :النزيهة القيادات 2-

 املوظف أن إلى األقل على يعود وهذا للموظفین مهنة هي العامة لوظيفةا إن :العامة الوظيفة في املنهي الطابع تدعيم 3-

 . أطول  ملدة العامة الوظيفة في البقاء إلى يميل

 . العامة الوظيفة أخالقيات مدونة 4-

 . والترقية والتعيین االختيار في األخالقية الشروط 5-

 . الوظیفة أخالقیات مجال في والتطویر التدریب 6-

 . العامة الوظیفة ومزایا وفظر  تحسین 7-

 . األعمال إنجاز و القرارات اتخاذ إجراءات تحسین 8-

 . الثقافیة و اإلعالمیة التوعیة حمالت تعزیز 9-

 (3) الدول  عبر الفساد النتقال املضادة اإلجراءات اتخاذ 10-
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 : العالجیة األسالیب -ب

 األسالیب ألھم یلي فیما نتعرض وسوف اإلداري  الفساد وقوع بعد تعمل أنھا رغم ضروریة، العالجیة األسالیب یعتبر

 (1) العالجیة

 . الفساد مواجھة في الصارمة والقوانین التشریعات اعتماد 1-

 الفضائح ذات واملنظمات النزیھة املنظمات تضم الئحة بوضع الفساد مواجھة عن املسؤولة الرقابیة األجھزة قیام 2-

 .األخالقیة

 .الفساد عن الكشف في اإلعالم وسائل دور  تعزیز 3-

 (2).أوضاعھا إصالح أجل من الفاسدة املمارسات ذات املؤسسات إلى باإللغاء اإلنذارات توجیه 4-

 ظاھرة محاربة األساسیة املبادئ بعض تضمنت ، 2003 سنة الفساد ملكافحة اتفاقیة وضعت فقد تحدةامل األمم أما

 : االتفاقیة من 13 املادة علیه نصت ما املبادئ ھذه ومن ، الفساد

 . فیھا الناس مساعدة وتشجیع القرار اتخاذ عملیات في الشفافیة تعزیز *

 . ماتاملعلو  عن فعلیا الناس حصول  تیسیر ضمان *

 .الفساد مع التسامح عدم في تسھم إعالمیة بأنشطة القیام *

 االھتمام ضرورة تتطلب األخیرة ھذه مكافحة فإن اإلداري  الفساد ظاھرة أصل ھو اإلنسان كان وملا

 :خالل من باألفراد

 . العامة واملسؤولیة العامة الوظیفة أخالقیات على التركیز *

 .الوظیفي التدویر سیاسة اعتماد *

 . واملرتبات األجور  مستوى  برفع العاملین أوضاع ظروف في النظر إعادة *

 (3). املساءلة نظم وتطویر القرارات اتخاذ عملیة تنظیم مع رقابیة وحدات إنشاء *
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 اإلداري  والفساد العامة اإلدارة أخالقیات 5-

 أكثر العامة الوظيفة لجعلها فقط ليس وهذا ، الحكومية للمؤسسات بالنسبة الضروريات من اإلدارة أخالقيات تعتبر

 على العامة ملصلحةا تغليب على تساعد أيضا بل ، فعالة بطريقة الواجبات وأداء املنهي للتكور  واستجابة استقامة

 بتحقيق إال الهدف هذا يتحقق وسوف ، اإلداري  الفساد أنواع كل مواجهة على ذلك ساعد ولقد ، الخاصة املصلحة

 العوامل في التغییر ضرورة على یمر أن یجب الفساد فمواجھة (1العقليات )  واالتجاهات النفوس في جوهري  تغيیر

 والھیاكل النظم في تتمثل التي الصلبة العوامل ،قبل الذاتیة والرقابة ستقامةواال  واملبادئ القیم تمثل التي الناعمة

 البعد بتفعیل وذلك اإلداري  الفساد مواجھة في وفعال مھم دورا األخالقیات تلعب السیاق ھذا وفي ، والعقوبات

 .(2)واألخالقیات واملبادئ بالقیم االلتزام في املتمثل اإلنساني

 واملبادئ بالقیم بااللتزام اإلنساني البعد ھذا إثارة في فعاال دورا اإلدارة أخالقیات تلعب أن یمكن السیاق ھذا وفي

 . الفساد مواجھة أجل من األخالقیة واالتجاھات

 موظفین األفراد نفوس في والثري  العمیق اإلحساس ذلك توجد إنھا بل الفساد من فقط تحمي ال األخالقیات أن حیث

 قبل من أكبر وتعاون  ورضاء املوظفین قبل من باألداء أكبر التزام من ھذا یعنیھ وما والرضا فخربال مواطنین أم كانوا

 األخالقیة واملبادئ بالقیم االلتزام في اإلنساني البعد ھذا دعم إن ، العامة املؤسسات وأنشطة برامج دعم في املواطنین

 وظیفي مھني تخصص ي كحقل العامة باإلدارة الخاصة ھنیةامل الجمعیات قبل من الفعالة املشاركة من یتأتى وأن بد ال

 .واسع

 العام املال وتھدر سدى تذھب كلھا التنمیة جھود بأن إلدراكھا الحكومات أولویات من أضحت الفساد مكافحة إن

 . اآلفة لھذه بحزم التصدي یقع لم إذا ومعاناة فقرا الشعوب وتزداد

 إحداث و والخارجیة الداخلیة الرقابة تكثیف مع املشاركة وضمان املساءلةو  الشفافیة كتوفیر املقترحة الوسائل إن

 من تحد أن شأنھا من التي السلطات استقالل ضمان مع املناسب املكان في املناسب الرجل وتعیین للغرض ھیاكل

 .العربي العالم فیھا بما النامیة الدول  في تفشت التي الفساد ظاھرة

 الفساد ملخاطر للتنبیه اإلعالم ووسائل والجامعات باملدارس والتوعوي  التثقیفي نبالجا على التركیز یتجه كما

 (3) . للغرض مناسبة آلیات وضع إلى إضافة ومكافحته
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 :ھي املمارسات من عدد خالل من الفساد مواجھة واإلدارات الحكومات تحاول  ، سبق ما على وتأسیسا

 الوظیفة في االستقامة اجل من وجیھیةالت والقیم املبادئ من مجموعة تتضمن التي اإلدارة أخالقیات مدونة إصدار *

 .والجدارة والنزاھة السمعة حیث من بھا واالرتقاء

 إلى یؤدي مما ، بھا العاملین املوظفین وإلزام ، القطاعات وحسب اإلدارة أخالقیات مجاالت في تدریبیة برامج إعداد *

 .اإلداري  الفساد من لحدوا العامة بالوظیفة لالرتقاء الالزمة الخبرات وإیجاد االھتمامات خلق

 والحد املوظفین لتوعیة الالزمة الجھود توجیه اجل من العامة املؤسسات كل في الفساد ملجاالت التقییم *

  .منھا

 مؤسسة كل وفي األفراد مستوى  وعلى ، كلھ العام القطاع مستوى  علة اإلدارة بأخالقیات خاصة حوافز إیجاد *

 .(1)حكومیة
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 اإلداریة باألخالقیات التأدیبي النظام عالقة : الثالث املبحث

 القانونية الواجبات من بالعديد مطالبون  فهم لوظائفهم، ممارستهم أثناء املوظفین بسلوك العمومية اإلدارة تهتم

 الضوابط من مجموعة بوضع تقوم ، ما لوظيفة ما فموظ صالحية استمرار اإلدارة تضمن وحتى ، واألخالقية

 أجل من التأديبية الجزاءات وكذلك ، الوظيفة ممارستهم عند للموظفین والواجبات الحقوق  تحدد التي واألحكام

 .العامة اإلدارة في واطراد باالنتظام والسیر االنضباط تحقيق

 ، تصرفاته إساءة أو العمل في وتهاونه تقصیره حالة في يةالوظيف لواجباته املوظف الحترام الضمانة التأديب ويعتبر

 على مسلط سيف وليس ، والتقويم اإلصالح على تقوم ألنها ، اإلدارة ألساليب الحديث االتجاه ظل في رسالة وتعتبر

 يمكن ذيال اإلطار تحديد إلى تهدف التي هي املثلي التأديب وسياسة ، يعاقبون  حتى الفرصة تأتي متى املوظفین رؤوس

 عن ويخرج القويم السلوك عن ينحرف ملن ردع وسيلة يكون  أخرى  جهة ومن ، جهة من املوظف سلوك تنمية نطاقه في

 رأي فحسب ، االلتزام هذا

 : التالية األسس على تقوم التأديب سياسة فإن املختصین

 .بالعمل الخاصة والواجبات واملسؤوليات االختصاصات تحديد 1-

 .العامة السلوكيات أصول  مالحظة مع الوظيفة تتطلبه بما الضرورية بالتعليمات یناملوظف تزويد 2-

 .العمل أنماط إتباع بكيفية املوظفین إلحاطة العامة اإلجراءات اتخاذ 3-

 انحراف أي ضد تأديبية إجراءات أي اتخاذ قبل مخالفة كل وظروف أسباب لتقص ي الدقيق والفحص التحقق 4-

 .ظاهري 

 جوانب من علم على املوظفون  يكون  حتى وسليم واضح بشكل اإلداري  العمل وإجراءات مبادئ وبيان يدتحد ضرورة 5-

 .ومقتضياته ومتطلباته اإلداري  العمل

 (1)والتوجيهات واإلرشادات التعليمات بواسطة للموظفین املستمر واإلرشاد والرقابة التوجه- 6
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 ، العمومیة للوظیفة املنظمة والتشریعیة التنظیمیة النصوص من مجموعة على الجزائري  التأدیبي النظام ویقوم

 بعض ذكر الحاالت بعض  في املشرع حاول  إذ ، املخالفات وحصر تحدید قابلیة عدم لھا قراءاتنا خالل من ونالح 

 (1)علیه نصت ما منھا املخالفات

 دون  الداخلي النظام في علیھا املنصوص للعقوبات الفاعل یتعرض األمن، قواعد مراعاة عدم أو لاإلھما حالة في  -

 .العقوبات قانون  في علیھا املنصوص بالعقوبات اإلخالل

 الطابع ذات املعلومات أو بالتسییر الخاصة املعلومات أو املصلحة وثائق إخفاء أو االختالس على القانون  یعاقب  -

 .املھني

 .منصبه كان مھما التأدیبیة للعقوبات العامل عرضیت -

 .مسبق إخبار أو تعویض دون  العمل عقد فسح إلى یؤدي الوظائف بین الجمع مجال في كاذب تصریح أو كتمان كل -

 .صارمة عقوبات إلى یؤدي املھنیة األسرار إفشاء محاولة كل -

 الواجبات بتحدید تكون  التأدیبیة املخالفات معرفة وسیلة أن كما ، عامة بمفاھیم املھنیة األخطاء تحدید یمكن وعلیه

 یستوجب تأدیبیة مخالفات ومقتضیاتھا للوظیفة القانوني وبالنظام بھا اإلخالل یشكل بحیث ، الوظیفیة وااللتزامات

 : االلتزامات أھم العموم على وتتمثل . تأدیبیة عقوبات توقیع

 .الوظیفي للعمل التفرغ واجب *

 .العمل ومواعید توقیت راماحت واجب *

 (2).وانتظام باطراد العمل سیر استمراریة بضمان التزام *

 .بنفسھ الوظیفة بأعمال القیام واجب *

 .اإلداریین الرؤساء وتوجیھات ألوامر واالمتثال الطاقة التزام *

 .اإلداریة والقرارات واللوائح القوانین التزام *

 .وبكفایة قةبد العمل أداء في التفاني التزام *

 .الوظیفة أخالقیات على املحافظة واجب *

 (3).الدولة في السائد واالقتصادي واالجتماعي والسیاس ي اإلیدیولوجي بالنظام االلتزام واجب *
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 ( 68 ) املادة في 302/82 للمرسوم طبقا املهنية األخطاء لتصنيف تطرق  الجزائري  املشرع أن نجد اإلطار، هذا وفي

 :التالي النحو على وهي الجنائي، بوصفه املساس دون 

 : األولى الدرجة من األخطاء 1-

 .العام باالنضباط ضررا املوظف بموجبھا یلحق التي التصرفات وھي

 : الثانیة الدرجة من األخطاء 2-

 إلحاق بسبب أو اإلدارة، بأمالك أو املستخدمین بأمن ویلحق واإلھمال، الحیطة عدم نتیجة یأتیھا التي األخطاء ومن

 .األولیة املواد األدوات، باملباني، مادیة أضرار

 : الثالثة الدرجة من األخطاء 3-

 : من كل الفئة ھذه في الخطأ یعد

 . الخاطئ تصریح أو بإخفاء التلبس 1-

 .مھنیة أسرار إفشاء محاولة أو إفشاء 2-

 .مھني طابع ذات معلومات تسریب أو باملصلحة، خاصة وثائق إخفاء أو تمویل 3-

 مباشرة غیر أو مباشرة تعامل تربطھ معنوي  أو طبیعي من امتیازات أو عینا أو نقدا عطاءات تلقي من التثبت 4-

 . باإلدارة

 .شخصیة ألغراض العمل وسائل أو ممتلكات أو وتجھیزاتھا اإلدارة محالت وأ الوسائل استخدام 5-

 .األولیة وموادھا أدواتھا أو بمنشأتھا أو إلدارة التابعة باملباني مادیة أضرار إلحاق تعمد 6-

 (1)عمله  بمنصب صلة ذات أعمال ألداء الرئاسیة السلطة أوامر تنفیذ مقبول  سبب دون  رفض- 7

 وحددھا رتبھا وإنما التأدیبیة للعقوبات محدد تعریف یضع الجزائري،لم املشرع لھا تطرق  فقد باتالعقو  یخص وفیما

 التعیین حق لھا التي السلطة اختصاص من ھي التأدیبیة السلطة أن الجزائري  املشرع وأوضح الحصر، سبییل على

 .التأدیب كمجلس جلستھا دتعق التي األعضاء املتساویة اللجنة رأي أخذ وبعد ، اللزوم عند وتمارسھا

 على تقوم فھي املرتكبة األخطاء لخطورة تبعا لضرورة تبعا املوظفون  بھا یعاقب أن یمكن التي العقوبات صیغة عن أما

 (:2) درجات ثالث
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 : ألولىا الدرجة من العقوبات 1-

 . الشفوي  اإلنذار *

 .الكتابي اإلنذار *

 .التوبیخ *

 .أیام ثالث إلى یوم من العمل عن اإلیقاف *

 : الثانیة الدرجة من العقوبات 2-

 .أیام 8 إلى أیام 4 من العمل عن اإلیقاف *

 .الترقیة جدول  من الشطب *

 : الثالثة الدرجة من العقوبات 3-

 .اإلجباري  النقل *

 .التنزیل *

  (1والتعویضات ) املسبق اإلشعار مع التسریح *

 والتي املوظفین من التأدیبیة املخالفات مرتكبي على توقعھا أن التأدیبیة للسلطات یمكن التي العقوبات إذن ھي فھذه

 تأدیبیة عقوبات على تحتوي  العقوبات قائمة نالح  كما للموظف الوظیفي ومستقبل مركز في التأثیر تستھدف

 وتسیر ، واإلصالح التوجیه التأدیب من یھدف ألنه ، املوظف على مادي تأثیر لھا لیس والتي واللوم اإلنذارك بسیطة

 التوظیف لرابطة املھنیة الجسیمة التأدیبیة العقوبات نحو فشیئا شیئا

 .أخیر كحل

 التأدیبیة لعقوباتا املادیة التأدیبیة العقوبات جانب إلى توجد أنھ ، العملیة املمارسة خالل من یظھر كما

 یمكن ال والتي الخفیة والتجاوزات املخالفات أنواع ملجابھة ضروریة أنھا غیر ، مقننة ولیست رسمیة غیر املعنویة

 لھا ویكون  ، معینة ومناسبات حاالت في املرؤوسین على الرؤساء یمارسھا وبالتالي التأدیبیة املخالفات صبغة إعطائھا

 : مظاھرھا ومن ، ملوظفینا ومشاعر نفوس في أدبي وقع

 .الكالم في الحدة -

 .املوظف وجه في العبوس -

 .املكاني النقل -

 .املقابلة عند العینین تحمیر -

 (2) املكثف والتوجیه الرقابة ازدیاد -
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 بالتأدیب املختصة لسلطة إقرار ھو وإلزامیة، محددة عقوبة مخالفة لكل تخصیص عدم في أنه لنا، یظھر كما

 توقع كأن ، مالئمة تراھا التي العقوبة تقریر في والتصرف التقدیر حریة أي ، التقدیریة السلطة تملك ألنھا بالتعسف،

 سلطة إشراك نفضل إنناف وعلیه – الشخصیة املشاحنات حاالت في – حق وجه بغیر املوظف على عقوبة من أكثر

 وسائل أحد سیبقي التأدیب كان فإذا واالستقاللیة، والنزاھة بالكفاءة یتمیزون رجال من وتتكون  ومحایدة، مستقلة

 ) إلیه تلجأ ال ، واستثنائیة ثانویة األساسیة الوسیلة یكون  أن یجب ال أنه إال لألعمال، واملنظم الحسن تسییر في اإلدارة

 . اإلیجابیة الوسائل كل استنفاذ دبع إال  التأدیب(

 العام النظام مقتضیات على املحافظة على یساعد ألنھ العامة الوظیفة في مھم اإلدارة في التأدیبي النظام الحقیقة وفي

 أداة منه یجعل التأدیبي للجزاء األمثل االستخدام أن كما ، سلوكھم على والسیطرة ، املوظفین واستقامة وشرف

 .املوظفین تقلق إرھابیة سیاسة ولیس املخالف فاملوظ إلصالح

 املوظفین لبعض بالنسبة األخالقي التربوي  هھدف حقق قد الجزائریة اإلدارة في التأدیبي النظام بأن نقول  األخیر وفي

 ةبالنسب وكذلك ، املعیشة متطلبات لھم یحقق الذي الوحید املالي املورد األخیرة ھذه باعتبار بالوظیفة املتشبتین

 ، بالحالل الكسب خالل من الشریفة بالسمعة االحتفاظ وضرورة العلیا والفضائل بالقیم یؤمنون  زالوا ما للذین

 كل وینبذ لألغلبیة بالنسبة األقل على الحالل الكسب یحبذ األزمة قبل ما تقالیده في الجزائري  املجتمع فإن وللتذكیر

 إال واقتصادي سیاس ي طابعھا أن رغم األزمة ھذه أن غیر ، جتمعامل في ومكانته كرامته من یمس أن شأنه من تصرف

 . املھني الضمیر فغیاب ، األخالقیة األزمة وھي الوقت نفس في ورئیسیة جدیدة أزمة أنتجت أنھا

 یةاملاد القیم لصالح األخالقیة املجتمع قیم انقالب ظل وفي ، والنزیھة واملحایدة الكفأة الرقابیة األجھزة غیاب ظل وفي

 والرشوة العام املال واختالس التزویر أعمال في ینشط أن من اإلداري  للوبي سمح ، للفساد مظھر أي تشین تعد لم التي

 (1)  .محاكمتھم بدون  ،
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 لتطبيقي باملؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمستغانم.الفصل الرابع: الفصل ا

تعيريف املؤسسية العمومية للصحيية الجواريييية بمستغييانييم  املبحث األول: *   

هي مؤسسة عمومية دات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنويـة واإلستقالل  املالي وتـوضع تحت وصـاية الوالي 

جمـادى األول عـام  02املؤرخ في  07/140ة الجواريـة بمـوجب مـرسـوم تنفيـدي رقم وأنشئت املؤسسة العمومية للصحـ

(1.) 33الدي يتضمن تنظيمهـا وسيـرها حسب الجريدة الرسمية ، العـدد  2007ماي  19املوافق ل  1482  

الهيكل التنظيمي للمؤسسة وسييرها: -1  

إنشياء الهيكل التنظيمي   -   

يشمـل الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية للصحـة الجواريـة املـوضوعة تحت سلطـة : سـة الهيكـل  التنظيمـي للمؤ 

محرم عام  03املدير الدي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب اإلتصال مايأتي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 (2)  2009ديسمبر  20املوافق ل  1431

 املديرية الفرعية للمصالح الصحية ، املديرية الفرعية للوسائل واملالية املديرية الفرعية للموارد البشريـة ، 

 املديرية الفرعية للموارد البشرية : تشمل هده املديرية على مكتبین  –أ    

 مكتب التكـويـن -مكتب تسيیر املوارد البشـرية و املنـازعات ،  -         

 شمل هده املديرية ثالت مكاتب: ت املديـرية الفرعية للمصالح الصحية –ب     

مكتب القبول  -         

مكتب التعاقد وحساب التكاليـف -        

مكتـب تنظيم النشاطات الصحيـة ومتـابعتهـا وتقييمهـا -       

 ( 03ملديرية على تالت مكياتب ) للوسائل واملاليية: تشمل هده ا املديريية الفرعيية –ج 

ـاسبـةمكتب املیزانية واملح -        

مكتـب الصفقـات العموميـة -       

مكتب الوسـائل العـامة والهيـاكل -      

 

 في  الجريدة الرسمية 2007ماي  19املؤرخ في  07/140املرسوم التنفيدي رقم   -1

2009ديسمبر  20القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  -2
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 * اليهييكيل التنظيمييي للمييؤسسييية * 2                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ـةاملديـريـة الفـرعيــة للمــوارد البشــريـ  

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الصحية و السكييان و إصييالح املستشفيييات

غييانيييممييدييريية الصحية والسكيان لييواليييية مست  

 املؤسسية العميومييية للصحيية الجييوارية بمستغيانيم

 املدييريية الفيرعييية للمصيالح الصحييية املدييريية الفيرعييية للوسييائل امليياليية املدييريية الفيرعييية للمييوارد البشييرييية

مكتب تسيیر املوارد 

 البشرية واملنازعات

مكتب التعاقيد وحسياب  مكتب التكييوييين مكتييب القبييييول 

 التكيياليف

مكتب تنظييم النشاطيات 

 الصحية ومتابعتها وتقييمهيا

مكتيب امليييزانييية 

 واملحييياسبيية

مكتب الصفقييات 

 العموميييية

مكتب الوسيائل العياميية 

 والهييياكييل
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 مهييام املؤسسية العميومية للصحة الجوارية بمستغانم : املبحث الثاني: *

إن دور  ومهـمة املؤسسـة العمـومية للصحة الجواريـة هي تغطيـة طبيـة من مجمـوعات من العيـادات متعددات الخدمـات  

الطبيية على مستوى بلدية مستغانم ، وعین النويص ي حسب الحیز   العالج وعيادات الوالدات واإلستعجاالت وقـاعات

 الجغرافي الصحي الدي يغطي السكـان بقـرار من الوزيـر املكلـف بالصحـة .

 دور املديـريـة الفرعية لتسيیر املوارد البشـرية :   -1* 

 رية كمايلي :  دور ومهـام مكتب تسيیر املوارد البش 

إرسال التعداد املالي لكل سنة املوقع من طرف وزارة الصحة ووزارة  املالية ويتم إعداد مخطط تسيیر املوارد البشرية 

 حسب تعداد املالي ومصادق عليه من طرف مفتشية الوظيفة العمومية لوالية مستغانم

 : إجـراءات التـوظيف: تتم إجراءات التوظيف على أربع أنمـاط -2

 (01ملحق رقم  ( :النمط األول في التوظيف املبياشر  -  

يتم التوظيف املباشر للمنتوج التكوين للشبه الطبيین املتخرجین من املعهد التكوين الشبه الطبي وفقا ملقررات اإللتحاق  

حضر تنصيب من من طرف مديرية الصحة والسكان لوالية مستغانم إلى املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإمضاء م

 طرف املوظفین املنتميین لسلك الشبه الطبيین ويتم توجيههم بموجب مقرر توجيه إلى عيادات طبية للعمـل .

 (02) ملحق رقم النمط التياني مسابقة على أساس الشهادة :  -

عام  في جريدة حسب مناصب مالية شاغرة لرتبة طبيب عام وجراح أسنان  إعالن املسابقة على أساس الشهادة – 1    

 يـوما إبتداءا من تاريخ اإلشهـار.   20بالغة العربية والفرنسية ملدة 

إعالن املسابقة على أساس الشهادة حسب مناصب مالية شاغرة لرتبة طبيب عام وجراح أسنان عام في جريدة  -1

                  يوما إبتداءا من تاريخ اإلشهار . 20باللغة العربية والفرنسية ملدة 

 وضع وتسجيل ملفات كاملة للمترشحین على مستوى املديرية الفرعية لتسيیر املوارد البشرية.         -2

السلك  املتكونة من املدير وأعضاء اللجنة املتساوية األعضاء إزاء دراسة ملفات من طرف اللجنة التفتيشية  -3

                                      املمارسین الطبيین العامین.                                      

 إرسال إستدعاءات للمترشحین للمسابقة على أساس الشهادة من طرف مفتيشية الوظيفة العمومية.     -4

.        إلى العيادات الطبيـة إستدعاء الناجحین لإلمضاء محاضر التنصيب ويتم توجيههم بموجب مقرر  -5
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 (03) ملحق رقم  ختبيار :النمط الثيالت مسابقة على أساس اإل  -

لألسالك املشتركة ) كمتصرف ، ملحق إداري رئيس ي، نفساني عيادي ، ....إلخ....(، ويتم توظيف هدا  حسب مناصب شاغرة

 النمط بنفس اإلجراءات اإلدارية متل السلك الطبيین السيما املسابقات تتم على مستوى الجامعات

ء لألعوان النتعاقدين ) عامل منهي من املستوى األول والتاني وحارس ، عون النمط الرابع مسابقة على أساس اإلنتقا -

 من املستوى األول ، سائق السيارات من املستوى األول والتاني ( حسب املناصب الشاغرة: الخدمة

ا من تاريخ يـوما إبتداء20* إعـالن توظيف على أساس اإلنتقـاء  لألعوان املتعاقدين على مستوى وكالة التشغيل ملـدة 

مثل األنماط املدكورة أعاله وإعداد قائمة املترشحین الناجحین على  اإلشهار ويتم إجراءات مسابقة على أساس اإلنتقاء

دراسة ملفات بین مديراملؤسسة ومدير الفرعي للمديرية الفرعية للموارد البشرية،    بعد إتمـام كل املسابقات وإعالن 

مناصبهم نقوم بإعداد مقررات التوظيف مع التعويضات وتأشیرهم من طرف املراقبة املالية النتائج وتعيین الناجحین في 

 لتحضیر رواتبهم     

     (05) ملحق رقم  يتم ترسيم لكل األسالك بعد سنة إبتداءا من تاريخ تنصيبهم حسب القوانین  األساسية* الترسيم :   

) ملحق رقم  سنـة. يسمبر من كلد 31الشروط املتوفرة في األقدمية لغاية * الترقية : تتم الترقية لكل املوظفین حسب    

06) 

األدنى : سنتین وستة أشهـر ، املتوسطة : ثالث سنوات ، القصـوى : ثالث سنوات وستة أشهـر، ومن الدرجة األولى إلى  

غ كل إدارة بنتائج التقييم ، تضع ( حسب برنامج الجدولـة .تقوم اإلدارة بتحليل نتائجها وإبال 12الدرجة التانية عشر )

اإلدارة مقترحات محددة تخص كل موظف فيما يتعلق بالتدريب أو الترقية أو العالوات وغیرها ، حيت تتابع اإلدارة نتائج 

                          هده املقترحات أوال بأول وتفتح اإلدارة سجال خاص بكل موظف بهدف مراقبة تطور أدائه خالل فترة وجوده في الشركة .       

* إجراءات تصفية اإلستحقاقات عند إنتهاء العقد : تقوم اإلدارة بحصر العمال الدين ستنتهي عقودهم قبل فترة كافية ،  

تتابع اإلدارة إستصدار قررات إنتهاء العقد مع مختلف الجهات ، تبلغ اإلدارة العمال املعنيین بلنتهاء عقودهم للقيام 

ئهم ، يتم حساب إستحقاقات العامل مع األخد باإلعتبار الخصومات والسلفيات ، يتم إبالغ اإلدارة املالية بإجراء إخال

بإستحقاقات العامل للقيام بإجراءات الصرف ، يتم القيام بإجراءات الحصول على تأشیرة الخروج النهائي ، يتم القيام 

امة وغیرها، تثبت كل البيانات املتعلقة بإنتهاء العقد في سجالتها بإجراءات اإلستالم والتسليم املتعلقة بالجواز واإلق

  لجهات الخارجية دات العالقة بانتهاء عقد التأمينات اإلجتماعية . الخاصة ، يتم إبالغا
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 2016ديسمبير  31تعيداد املستخيدميين لغيايية                                                                    
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إجراءات إلعداد مسیر الرواتب واألجور : املبحث الثالث: *    

ر باإلنتهاء من إعداد املسیر قبل أسبوع على األقل من نهاية الشهـر ، حيت يتم إعداد املسیر من يقوم قسم الرواتب واالجو 

واقع قوائم العاملین وارقامهم الوظيفية ، ويتم إدخال العمليات التي تمت في هدا الشهر والتي لها أتر مالي ، وأيضا إدخال 

            العمليات التي لم تسجل في مسیرات سابقة .            

وأهم هده العمليات: الخصومات املتعلقة بالسلف، الخصومات املتعلقة بالغياب والتأخیر ، الخصومات املتعلقة   

بالعقوبات ، العالوات واملكافأت ، تعويضات العمل اإلضافي ، حيت يتم إرسال املسیر إلى اإلدارة املالية بشكل نهائي بعد 

 تحويل وصرف املستحقات قبل نهاية كل شهر    توقيعه وتتم اإلدارة املالية ب

 مكتب املنازعات :      

: دور مكتب املنازعات على مستوى املؤسسة  -1:املبحث الرابع -  

بمستغانم من النزاعات و الخالفات و خاصة املوظفین اللذين يعملون و ال   ال تخلو املؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

النزاعات و الخالفات كثیرة جدا و الخالفات البسيطة هي جزء من حياتنا اليومية سواء كنا في يعملون لدا مبررات حدوث 

 املكتب أو اإلدارة أو املؤسسة .                                                

ون التطرق إلى النزاع يحصل بالدرجة األولى نتيجة اإلتصال الفاشل حتى أنه يصعب علينا أن نتحدث عن اإلتصال من د

النزاع و أيضامن الصعب إن نتحدث عن النزاع من دون أن نتطرق إلى اإلتصال فاإلتصاالت قد تسبب النزاعات و هي أيضا 

                                   طريقة لتعيیرعن النزاعات و باملثل فإن النزاع يؤثر في اإلتصاالت و يعرقلها و يعطلها أحيانا و ينجحها أحيانا .                    

إن النزاع يحصل نتيجة لإلختالف في وجهات النظر أو نتيجة لتصادم املصالح و األهداف فاإلختالف في السلوك   و 

 املعتقدات و القيم و الرغبات .

 أنواع املنزاعات : -2* 

 النزاع بین املوظفین و املؤسسة . -

 النزاع بین املؤسسات و مؤسسة أخرى . -

 يخفف املدير من حدوث النزاع في مؤسسته. كيف-
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تشجيع حرية التعبیر عن الرأي داخل املؤسسة  -  

اإلبتعاد عن إستخدام الترهيب و التخويف . -  

إن يقدم الثناء و املديح ملن يستحق  -  

إن يدافع عن رأيه بصدق و دون تصلب و تشنج . -  

إن يحاف  على العالقات الجيدة  -  

 اف املؤسسة ومصلحتها فوق أهدافه و فوق أهداف املوظف .إن يضع أهد  -

إن يتقن مهارات إدارة النزاع و مهارات القيادة . -  

إن يتبع سياسة اإلقناع للوصول إلى اإلجماع في الرأي  -  

إن يتجنب التصويت عند إتخاد القرار كلما أمكنه دلك . -  

إن سيتنجد بأخصائي له خبره .      -  
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 التكوين في املؤسسات الصحة ث الخامس: املبح  

 تعرييف التكيوين : -1

إن التكوين أكان داخلي أو الخارجي هو نشاط علمي يهدف الي تكملة أو تطوير املعلومات لدي املستخدم بغية تحقيق عند 

وهله للقيام بمهام معينة و هدا األخیر الرفع من قدراته املهنية     ادا كان التكوين عموما هو أن يصل بالفرد ا لى  الشهادة ت

مخصصة فان التكوين املتواصل يبقى الفرد في املستوى علما يواكب املعلومات و التقنيات الجديدة واملعمول بها عند 

تقديم أي خدمة ان التكوين لم يعد واجب فقط بل أصبح فرطا   وظروريا خاصة فى امليدان الصحي الدي يعرف حركة 

يقتصر هدا التكوين على املوارد البشرية التقنية كاألطباء واملمَرضین بل حتى على األسالك  علمية سريعة و مكثفة وال

املشتركة من مدراء متصرفین  محاسبین و غیرها . ودالك لخصوصية املؤسسة الصحية و املستخدمین بها .و كدا 

 الساري املفعول                                                                                      1991أفريل 21فى  املؤرخ 90/11كما جاء في القانون رقم  لخصوصيها الخدمات التي تنتجها املؤسسة

العمال حسب   يجب على كل مستخدم أن يباشر أعماال تتعلق بالتكوين و تحسین املستوى لصالح’’ تنص :   57  املادة

 ظرية و تطبقية ضرورية ملمارسةأي مهنة برنامج لتمكین الشباب إكتساب معارف ن

 

 

 

 

 

 

 

 

يعین على كل عامل متابعة الدروس أو الدوراة أو أعمال التكوين أو أعمال التكوين أو التحسین املستوى ’’ :   58املادة    

كدالك التكوين التى يتظمنها املستخدم بغية تجديد املعارف العامة و املهنية والتكنولوجية و تعميمها أو تطويرها يوجد 

 لكوسيلة للترقية و اعتداء مناصب املسؤولية.

 ا التكوين داخل املؤسسة الصحيةذملا  -2 * 
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   التسیر الحسن للموارد البشرية  -

                                تحسین و التطوير الخدمات الصحة                                             

 فقات الصحية   تحسین وعقلنة الن-  

 تحسین وتطوير العال قات بین اإلدارة و الشركاء اإلجتماعین     -

 مخطط نشاطات التكوين   - 3 

 كل مؤسسة صحية مجبرة على وضع ممخطط سنوي للتكوين املتواصل  -

 املراحل وضع املخطط - 1

وين داخل املؤسسة ،تطابق هده األوليات تحديد األهداف ، تحديد األولويات ، دراساته األولويات من طرف لجنة التك -

 .مع  البرنامج الوطني املوضوع من طرف الوصايـه أدا وجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة                                                                                          
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ع تقييم األداء و سلوك األفراد أثناء العمل من اجل تقدير جهودهم التي كما رأينا من خالل هذا الفصل في موضو  -           

يبذلونها في املؤسسة على أساس موضوعي و عادل و بالتالي مكافأة الفرد املنتج و لتحديد نقاط الضعف في األداء للعمل 

قيم ، يقوم بمالحظة أداء و على تالقيها تطوير األداء مستقبال ، إذن فعملية القياس مستمرة و تتطلب شخص يدعي امل

سلوك الفرد معتمدا في تقيميه على معايیر موضوعية و تبرز أهمية قياس األداء كإحدى وظائف أو أساسيات األفراد في 

املؤسسة من كونه يساعد على رفع الروح املعنوية للعاملین و تحسین عالقات العمل و انه يساعد على تطوير األداء الذاتي 

بمسؤولياته و يوفر الضمان في أن معاملة العاملین تقوم على أساس من العدالة و املساواة و لذلك يجب  و يشعر املوظف

أن يكون وسيلة كل مؤسسة في تحقيق مستوى مرتفع من األداء أن تهتم بعمالها و تقابل أدائهم بمكافآت تحفزهم على 

                                                  انجاز العمل و االستمرار فيه بشكل جيد .                   

إن إدارة املوارد البشرية ومدى تـأتیرها على أداء املؤسسة وأهدافها وأههميتها وعالقتها بعملية  الهيكلة وتنظيمها في تسيیر     

العمومية ، وتتمتـل أهدافهـا  وتنظيم املعمول بهـا حسب القوانین األساسية لكفاءة األسالك املنتمية إلى املؤسسـة الصحة

وأهميتها في التغطية اإلدارية و الطبية على مستوى عيادات متعددة الخدمات وعيادات الوالدات التـابعـة للمؤسسـة العمومية 

                         للصحة الجوارية بمستغانم.                                              

 

 

                                

                                              

 

 

 

 

 

 
 

 خاتمة
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 عبر والتسییر اإلدارة علوم في الحدیثة النظریات حسب حتما یمر بفعالیة األھداف إلى تحقیق إلى تنظیم أي وصول  إن

 كونھا في اإلدارة تحصر التي لكالسیكیةا النظرة أن ذلك ،" الثقافي البعد " أفراده بسلوك املتعلقة القیم طبیعة إصالح

 في جوھریة ومكانة قیمة واألخالقي الثقافي للجانب أصبح فقد ، ومحدودة قاصرة نظرة والقوانین الھیاكل من مجموعة

 ووظائفھا اإلدارة طبیعة في بآخر أو بشكل تؤثر التي وأعوانھا اإلدارة موظفي وتصرفات سلوكات الثقافة ھذه ومنبع اإلدارة

 املوارد وسیاسات ممارسات خالل من إلیھا وتصل البشریة املوارد على تنعكس اإلدارة وأخالقیات وقیم فلسفة أن حیث ،

 . البشریة

 واألخالقي الثقافي بمحیطھم وارتباطھم ومسؤولیاتھم نشاطاتھم لطبیعة إدارییھا جھل الدول  لبعض بالنسبة املالح  فمن

 ھذا ، ... والرشوة كاملحسوبیة ومستھجنة مشینة الواقع في لكنھا لھم بالنسبة یعةطب وعادات قیم بروز على یشجع الذي

 املجال وفتح منھا، والحد الظواھر ھذه لضبط آلیات غیاب ظل في خاصة والالمباالة، الفوض ى لتعمیم مھد السلوك

 وفي معینا، ثقافیا نمطا بذلك وجسدت العامة املمارسات في األصل ھي وكأنھا أصبحت حقیقیة تجاوزات أمام واسعا

 باإلدارة املحیطة واألجواء الظروف بعض ساعدت التي والقیم العادات ھذه برزت الخصوص هوج على الجزائریة اإلدارة

 ومعالجة النقائص تدارك خاللھا من یمكن التي والتدابیر اإلجراءات بعض اتخاذ علینا یحتم مما وتوطیدھا تنمیتھا على

. واملتوسط القصیر املدى على وطأتھا من التخفیف األقل على أو الظواھر بعض على للقضاء لةاملسج اإلختالالت بعض

  

 أخالقیات مجال في تحقق الذي الكبیر التطور  یكشف إنما املنظمة وثقافة واألخالق القیم بمجال االھتمام تزاید إن

 بعض یبرز التطور  ھذا أن ،كما واملشاكل االھتمامات مواجھة في العملیة واملمارسات املفاھیم صعید على اإلدارة

 اإلدارة أخالقیات مفھوم تعظیم من بد وال . التكوین طور  في تزال ال أخرى  اتجاھات جانب إلى الواضحة االتجاھات

 مدى ویوضح الوظیفیة األخالقیات من بجملة هوالتزام املوظف تمسك ضرورة بین كمنھج اإلسالم أن حیث وترسیخھ،

 واإلجادة املھنیة الواجبات ةبتأدی ارتباطھا

 بذلك وینعكس منتجا املوظف یصبح أن لضمان األدیان كافة علیھا حثت التي األمور  من وھي ، له واإلخالص العمل في

 .ومجتمعه نفسه على األخالقي أدائه

 الجانب لتنمیة الحصین السیاج ھي فاألخالق ، الضیاع من اإلنسان في الروحي الجانب لتزكیة اإلسالم في العبادة كانت فإذا

 ھدى على املختلفة همنظمات قیادة على قادر اإلنسان فإن املنھج وبھذا ، حوله من املحیط مع هلتعامل والالزم فیه املادي

 التي األخالقیة واملثل األصیلة بالقیم العمیق بإیمانه وثیقا ارتباطا مرتبطة اإلنسان فاعلیة أن حیث ، والعدل الخیر من

 .السلوك ھذا على الحكم ثم ومن لوكهس في تؤثر

 املنافیة السلوكات من ذلك وغیر اإلداري  والفساد االنحراف ویكافح یمنع الذي االرتكاز محور  اإلداریة األخالقیات وتعد

 بعدد التمسك أن ،حیث الفرص وتكافؤ واملساواة العدالة مست ما إذا ، االجتماعي األمن تھدد أن یمكن والتي ، لألخالق

 في اإلداریة األخالقیات تطور  نحدد أن ویمكن عمله، في املوظف نجاح أساس ھو األخالقیة والقیم واملبادئ السلوكات من

 :منھا نذكر االتجاھات بعض

 في الوقائیة األسالیب إلى األخالقیة املخالفة وقوع بعد التأدیبي النظام فرض في العالجیة األسالیب من االنتقال : أوال

  .الخ... والعاملین الشركة بین املتبادلة والثقة األخالقي والنموذج ، والتوعیة والتدریب یریناملد اختیار

 إلى علیھا التدریب أو تعلیمھا یمكن ال وشخصیة ذاتیة مسألة واألعمال اإلدارة أخالقیات بأن االعتقاد من االنتقال : ثانیا

  . علیھا وتدریبھم فیھا األفراد إعداد من بد وال املنظمة وقیم بثقافة تتعلق إداریة مسألة كونھا
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 جانب إلى األخالقیة، باملعاییر االھتمام إلى املنظمة أھداف تحقیق أجل من الكفاءة بمعاییر االھتمام من تقالاالن :ثالثا

 تعظیم  أكبر) مال تحقیق تعني الكفاءة كانت فإذا املتعددة، املنظمة أھداف لتحقیق أیضا، الكفاءة بمعاییر االھتمام

 .أیضا مال ھي األخالقیة السمعة (فإن  الربح

 مكتوبة أخالقیة قواعد على تشتمل التي األخالقیة املدونات إلى املكتوبة غیر األخالقیة األعراف من النتقالا : رابعا

 . والتوجیه لإلرشاد وواضحة

 لم العربیة دولنا من الكثیر في تزال ال اإلدارة نأ فبرغم ، املھنیة األخالقیات إلى الذاتیة األخالقیات من االنتقال : خامسا

 املھني االتجاه في تتطور  اإلداریة املھنة أخالقیات أن إال ، والقانون  الطب شأن شأنھا مھنة بوصفھا الكامل باالعتراف تح 

 لھذا الوحیدة، جاھاتاالت تمثل ال أنھا كما حتمیات، تمثل ال بالتأكید االتجاھات ھذه إن كمھنة اإلدارة مقومات یقوي  بما

 منھا املقدمة وفي ، العالقة ذات املختلفة األطراف من واعیة إنسانیة جھودا یتطلب أن بد ال تحقیقھا في النجاح فإن

 خالق جھد ببذل وذلك ، اإلداریة واملمارسات السیاسات عن املسؤولین واملدیرین باإلدارة املختصون 

 من تحص ى ال أنواع على مفتوحا ستكون  االحتماالت فإن ذلك وبدون  ، اھاتاالتج لھذه األرجحیة جعل أجل من ومبتكر

 .املؤكد الوحید الش يء ھو التغیر إن هفی یقال أصبح الذي الحد إلى متغیر عالم في األخالقیة والفضائح واالنتھاكات املآزق 

 العلیا اإلدارة من بدءا وشفافیة نزاھة بكل طبقت ما إذا اإلداري  الفساد ملكافحة الحلول  من حال اإلدارة أخالقیات وتعتبر

 السلطة استخدام وسوء املوظف ورشوة األخالق انحالل من تسببھ وما اإلداري  الفساد ظاھرة عن الكالم كثر أنھ ،حیث

 من الكثیر من الجزائریة اإلدارة تعاني حیث خاصة والجزائر عامة العربیة الدول  في خاصة شخصیة ألغراض العامة

 والتسیب بالبیروقراطیة الجزائریة اإلدارة تتمیز ،حیث بطيء بشكل تسیر اإلداریة التنمیة تجعل التي األخالقیة االنتھاكات

 حبر عن عبارة اإلدارة أخالقیات تبقى حیث بھا االلتزام أو تطبیقھا وعدم اإلدارة ألخالقیات احترامھا لعدم وذلك اإلداري 

 . ورق على

 تعكس والتي والعادية املقبولة للقيم ثقافي فضاء اإلدارة لجعل الجديدة اآلليات لبعض ةملح بحاجة الجزائرية اإلدارة إن

 ويظهر منها، والجزائرية العربية املنظمات أغلب في الكافي االهتمام اإلدارة أخالقيات تلق لم حيث الجزائري، املجتمع مالمح

 ،و للوظائف املترشحین بین والتميیز والرشوة املحاباة بسبب الحبر من الكثیر أثارت التي التوظيف عملية في جليا ذلك

 أخالقيات مجال في تخوض التي والبحوث الدراسات قبول  عن املنظمات هذه وتردد األخالق على التدريب برامج ضعف

 .اإلدارة

 تفتح أمام عائق يشكل ما وهذا تسيیره وطريقة ، التوظيف وأساليب مناهج على سلبا أثرت والقيم الثقافات هذه فمثل

 ستجد واآلليات األساليب وهذه السلوك لتنظيم أساليب إلى تحتاج كنسق الجزائرية اإلدارة فإن وبالتالي ، اإلدارة وتقدم

 . الرشيدة واإلدارة الراشد الحكم يدعم والخارجي الداخلي ومحيطها الجزائرية اإلدارة مناخ كان إذا فعاليتها

 التي األخالقية واملعضالت املشكالت في جليا ذلك ويظهر األخالقيات مجال في الكثیر إلى رتفتق زالت ال الجزائرية اإلدارة إن

 اإلدارة ندعو لذلك ، األخالقيات مقابل في الكفاءة على القائمة العمل قواعد وفق العمل إلى تسعى حيث يوميا، تواجهها

 فكرة وتجاوز  املهنة وأصول  وآداب تقاليد ترسيخ على عملوال واألخالقيات، والفعالية األداء بین التوازن  لتحقيق الجزائرية

 الذي السلوكي التمويل مصادر أحد أنها على اإلدارة ألخالقيات أ والنظر له اختصاص ال من اختصاص اإلدارة تعد التي

 اإلدارية خالقياتاأل  تعتبر ذلك على ،زد عليها تعتمد التي املنظمة أموال رؤوس باقي عن شأنا تقل وال اجتماعي بربح ستعود

 وما القيم سلم دراسة االختصاص وأهل الدارسون  إهمال عدم يجب ولذلك ن اإلداري  الفساد مكافحة آليات من آلية

 .الصحيحة القيم نشر على وتعمل السلوك تحدد التي الداخلية الرقابة وأدوات وسائل من يوفره
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 (.01التوظيف املباشر) امللحق رقم  -

 (.02) امللحق رقم  اإلختبار مسابقة على أساس  -

 (.03مقرر الترسيم ) ملحق رقم  -

 (.04مقرر الترقية ) ملحق رقم  -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 املؤسسة أو اإلدارة العمومية    

 

  
 إن.......................... )ذكر السلطة املخولة صالحية التعيین( 

واملتضمن القانون  2006يوليو سنة  15املوافق  1427جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  03-06بمقتض ى األمر رقم  -

 األساس ي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  2007سبتمبر سنة  29 املوافق 1428رمضان عام  17املؤرخ في  304-07وبمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم  -

 الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفین ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق بسلطة التعيين  1990مارس سنة  27 الموافق 1410المؤرخ في أول رمضان عام  99-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 عوان اإلدارة المركزية و الواليات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،والتسيير اإلداري، بالنسبة للموظفين و أ
وبمقتض ى املرسوم رقم.......املؤرخ في ........املتضمن إنشاء............. )تحديد مراجع النص التنظيمي املتعلق باملؤسسات  -

ابع العلمي  والتكنولوجي أو املؤسسات العمومية ذات الطابع العمومية ذات الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الط

 العلمي والثقافي واملنهي(، عند االقتضاء ،

الخاص بـ......)سلك االنتماء( ال سيما املادة.....  وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم...املؤرخ في......املتضمن القانون األساس ي -

 منه،

رخة في.......... )ذكر اختصاص الشهادة( املسلمة لـ...........)بيان اإلسم واللقب( من وبناءا على الشهادة رقم.........املؤ  -

 طرف......،

 وبناءا على وثيقة اإلثبات تجاه الخدمة الوطنية رقم..........املؤرخة في................، -

 تداءا من......،وبناءا على املحضر رقم..........املؤرخ في...........املتضمن تنصيب املعني)ة( اب -

 وباقتراح من ................. -

 يقييييرر 

: يعین ...........)بيان االسم واللقب( بصفة متربص في سلك.....رتبة .....الصنف.....الرقم االستداللي......، ابتداءا  املادة األولى

 من....، تاريخ تنصيبه

 تنفيذ هذا القرار أو املقرر.: يكلف .........)السلطة اإلدارية املخولة( ب 2املييادة 

 

 حرر بـ............في..........                            

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 قيييييييرار أو مقييييييرر 

 توظيف مباشر على أساس الشهادة
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 قـــــــرار أو مقــــــرر

 توظيف عن طريق المسابقة على أساس االختبارات

 

 املؤسسة أو اإلدارة العمومية    

 

 

 إن...........................)ذكر السلطة املخولة صالحية التعيین( 

واملتضمن القانون  2006يوليو سنة  15املوافق  1427جمادى الثانية عام  19رخ في املؤ  03-06بمقتض ى األمر رقم  -

 األساس ي العام للوظيفة العمومية،

الذي  2007سبتمبر سنة  29املوافق 1428رمضان عام  17املؤرخ في  304-07و بمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم  -

 تبهم،يحدد الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفین ونظام دفع روا

املتعلق  1990مارس سنة  27املوافق 1410املؤرخ في أول رمضان عام  99-90و بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  -

بسلطة التعيین والتسيیر اإلداري، بالنسبة للموظفین و أعوان اإلدارة املركزية و الواليات و البلديات و املؤسسات 

 العمومية ذات الطابع اإلداري،

رقم.......املؤرخ في ........املتضمن إنشاء............. )تحديد مراجع النص التنظيمي املتعلق و بمقتض ى املرسوم  -

باملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أو املؤسسات 

 العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و املنهي(، عند االقتضاء،

الخاص بـ......)سلك االنتماء( السيما  قتض ى املرسوم التنفيذي رقم...املؤرخ في......املتضمن القانون األساس يوبم -

 املادة..... منه،

و بناءا على القرار الوزاري املشترك )تعليمة، عند االقتضاء( املؤرخ في ....... الذي يحدد كيفيات تنظيم املسابقات و  -

 هنية وكذا البرامج املتعلقة بها لاللتحاق بمختلف أسالك..........،االمتحانات واالختبارات امل

 

 وبناءا على القرار رقم......املؤرخ في.......املتضمن فتح مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك.......رتبة.......، -

للمسابقة على أساس االختبارات  وبناءا على املحضر رقم.....املؤرخ في ..، املتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية -

 لاللتحاق برتبة......،

لـ.......)بيان اإلسم واللقب( من  في.....)ذكر اختصاص الشهادة(، واملسلمة وبناءا على الشهادة رقم.....املؤرخة -

 طرف.........،

 ...،وبناءا على وثيقة اإلثبات تجاه الخدمة الوطنية رقم..........املؤرخة في................. -

 وبناءا على املحضر رقم......املؤرخ في.... املتضمن تنصيب املعني)ة( ابتدءا من................، -

 

 وباقتراح من .................، -

 يقييييرر 
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في سلك.....رتبة .....الصنف.....الرقم االستداللي.....،   : يعین ...........)بيان االسم واللقب( بصفة متربصاملادة األولى

 بتداءا من.....، تاريخ تنصيبها

 : يكلف .........)السلطة اإلدارية املخولة( بتنفيذ هذا القرار أو املقرر. 2املييادة 

 

 حرر بـ............في..........
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 قـــــــرار أو مقــــــرر

 تــــــرسيم
  

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 املؤسسة أو اإلدارة العمومية    

 

 

 

 

 ...)ذكر السلطة املخولة صالحية التعيین(إن......................... 

واملتضمن القانون  2006يوليو سنة  15املوافق  1427جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  03-06بمقتض ى األمر رقم  -

 األساس ي العام للوظيفة العمومية،

الذي  2007نة سبتمبر س 29 املوافق 1428رمضان عام  17املؤرخ في  304-07و بمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم  -

 يحدد الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفین ونظام دفع رواتبهم،

املتعلق  1990مارس سنة  27 املوافق 1410املؤرخ في أول رمضان عام  99-90و بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  -

و البلديات و املؤسسات بسلطة التعيین والتسيیر اإلداري، بالنسبة للموظفین و أعوان اإلدارة املركزية و الواليات 

 العمومية ذات الطابع اإلداري،

و بمقتض ى املرسوم رقم.......املؤرخ في ........املتضمن إنشاء.................... )تحديد مراجع النص التنظيمي املتعلق  -

أو املؤسسات باملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي  و التكنولوجي 

 العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و املنهي(، عند االقتضاء،

الخاص بـ......)سلك االنتماء( السيما  وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم...املؤرخ في......املتضمن القانون األساس ي -

 املادة..... منه،

....)بيان االسم واللقب( في رتبة......الرقم وبناءا على القرار رقم......املؤرخ في.....املتضمن تعيین..... -

 االستداللي......ابتدءا من........،

 وبناءا على محضر اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املجتمعة في لجنة ترسيم بتاريخ..................، -

 وباقتراح من .................، -

 يقييييرر 

........، ابتداءا واللقب( في سلك.......رتبة ......الصنف.......الرقم االستداللي: يرسم.......)بيان االسم  املادة األولى

 من..........،

 : يكلف .........)السلطة اإلدارية املخولة( بتنفيذ هذا القرار أو املقرر. 2املييادة 

 حرر بـ............في..........
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 ــــــرار أو مقــــــررقـ

 ترقية عن طريق االمتحان المهني

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ة أو اإلدارة العموميةاملؤسس    

   

 

 

 إن.............................)ذكر السلطة املخولة صالحية التعيین(

واملتضمن القانون  2006يوليو سنة  15املوافق  1427جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  03-06بمقتض ى األمر رقم  -

 األساس ي العام للوظيفة العمومية،

الذي  2007سبتمبر سنة  29 املوافق 1428رمضان عام  17املؤرخ في  304-07 وبمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم -

 يحدد الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفین ونظام دفع رواتبهم،

املتعلق  1990مارس سنة  27املوافق 1410املؤرخ في أول رمضان عام  99-90وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  -

بالنسبة للموظفین و أعوان اإلدارة املركزية و الواليات و البلديات و املؤسسات بسلطة التعيین والتسيیر اإلداري، 

 العمومية ذات الطابع اإلداري،

وبمقتض ى املرسوم رقم.......املؤرخ في ........املتضمن إنشاء.................... )تحديد مراجع النص التنظيمي املتعلق  -

و املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أو املؤسسات باملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أ

 العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و املنهي(، عند االقتضاء،

الخاص بـ......)سلك االنتماء( السيما  وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم...املؤرخ في......املتضمن القانون األساس ي -

 املادة..... منه،

ى القرار الوزاري املشترك )تعليمة، عند االقتضاء( املؤرخ في.....الذي يحدد كيفيات تنظيم املسابقات وبناءا عل -

 واالمتحانات واالختبارات املهنية وكذا البرامج املتعلقة بها لاللتحاق بمختلف أسالك.........، 

 تحاق بسلك......رتبة........،وبناءا على القرار رقم.......املؤرخ في.....املتضمن فتح امتحان منهي لالل -

وبناءا على القرار رقم...املؤرخ في.....املتضمن تعيین/إدماج وإعادة ترتيب.......)بيان االسم واللقب( في رتبة.....ابتداء  -

 من.....،

لي...... وبناءا على مستخرج القرار رقم.....املؤرخ في......املتضمن ترقية املعني)ة( إلى الدرجة......الرقم االستدال -

 للصنف..... ابتدءا من........،

 وبناءا على املحضر رقم.......املؤرخ في......املتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية لالمتحان املنهي لاللتحاق برتبة...........، -

ية لاللتحاق وبناءا على املحضر رقم...املؤرخ.....في.....املتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية للتكوين قبل الترق -

 برتبة.....)عند االقتضاء(،
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 وبناءا على املحضر رقم......املؤرخ في.........املتضمن تنصيب املعني)ة( ابتداء من........،  -

 وباقتراح من .................، -

 يقييييرر 

 ....،  تاريخ تنصيباء من............: يرقى ...........)بيان االسم واللقب( ويرسم في سلك........رتبة........ابتد املادة األولى

: يعاد ترتيب املعني)ة( عند نفس التاريخ في الصنف..........الدرجة.......الرقم االستداللي.......ويحتف    بأقدمية   2املييادة 

 ....... تحسب قصد الترقية الالحقة . /31/12قدرها.....سنة.......شهر......يوم........إلى غاية 

 : يكلف .........)السلطة اإلدارية املخولة( بتنفيذ هذا القرار أو املقرر. 3ة امليياد

 حرر بـ............في..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع قائمة

  :العربية باللغة املراجع- أ
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 :الكتب- 1

 1999 . ، أفریل ، والتنمیة التعاون  منظمة مجلس ، " واألخالق السلوك مبادئ إعالن " 1-

 النزاھة نظام ) الدولیة الشفافیة منظمة في الفساد مواجھة في العامة الوظیفة أخالقیات محمد، الناصر األزھر، 2-

 . للدراسات اإلنساني املركز : بیروت الفساد( مواجھة في العربیة

 العربیة النیل مجموعة : قاھرةال (1،)ط املعاصرة االتجاھات : البشریة املوارد وتنمیة إدارة ، محمد مدحت ، النصر أبو 3-

، . 2007 

 للطباعة إیتراك :القاھرة . العربیة املنظمات في التدریب مھنة وأخالقیات ومراحل مفھوم ، محمد مدحت ، النصر أبو 4-

 2007 . ، والتوزیع والنشر

 1982 ، اإلسالمي لالقتصاد دوليال املعھد : القاھرة . اإلدارة ألزمة اإلسالمي الحل ، حسن ، العناني ، جمال ، البنا  -5

  2008، الھدى دار : الجزائر . ومكافحته الفساد من الحمایة قانون  ، عبیدي ، الشافعي  -6

 1999، مجدالوي  دار : األردن (1)ط ، العامة الوظیفة أخالقیات ، القادر عبد ، الشیخلي -7

  1990 . ، لالجی دار : بیروت  الدین علوم إحیاء ، حامد أبو ، الغزالي -8

 م 21 القرن  ملنظمة تنافسیة میزة لتحقیق املدخل : البشریة للموارد اإلستراتیجیة اإلدارة ، محمد الدین جمال ، املرس ى -9

 2006 . الجامعیة، الدار :اإلسكندریة

 السلوك دارةإل  عملي وتطبیق ونماذج نظریات : التنظیمي السلوك ، الرحمن عبد ثابت ، محمد الدین جمال ، املرس ى  -10

 2000، والطباعة للكمبیوتر العبد دار : القاھرة  املنظمة في

 1992 : العین . إسالمي منظور  من العربي اإلداري  للفكر نقدیة دراسة : والتنظیم اإلنسان ، الصمد عبد ، الھادي -11

 1975 . املطبوعات، وكالة :الكویت .النظریة األخالق الرحمن، عبد بدوي،   -12

 2004 . للنشر، وائل دار : عمان . األفراد إدارة : البشریة املوارد إدارة ، نایف سعاد ، طي برنو     -13

 2008 والتوزیع، للنشر أسامة دار : عمان (1)ط ، البشریة املوارد إدارة ، فیصل ، حسونة    -14

 2001 والنشر، للطباعة یخاملر  دار : الریاض . اإلستراتیجیة اإلدارة ، وجاریت تشارلز ، جونز      -15

 1989 .، الحدیث املصري  املكتب مطابع : مصر.الحدیدي( محمد ،)ترجمة اإلدارة في عظیمة أفكار ، جان ، دانكان -16

 1995 . ، والتوزیع للنشر الدوایة الدار : القاھرة  اإلدارة ، -ف – بیتر ، دروكر    -17

 1992 . ، الشروق دار : بیروت  ةوشریع عقیدة اإلسالم ، محمود ، شلتوت     -18

 ، اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة : القاھرة  املدرب دلیل : والسلوكیة القیادیة املھارات تنمیة ، صقر أحمد ، عاشور    -19

. 1997 

 1999 . ، تزھوان دار : عمان  املعاصرة املنظمات في اإلداري  السلوك ، محمد املعطي عبد ، عساف  -20

 االتجاھات ندوة "  اإلداري  التطویر في ودورھا البشریة املوارد إدارة ، اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة منشورات   -21

 منشورات : القاھرة " 2009 املغربیة،أبریل اململكة : طنجة ، املؤسس ي األداء جودة وتحسین اإلداري  التطویر في الحدیثة

  2010 .، اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة

 ، املھنیة وااللتزامات الحقوق  التأصیل زاویة من تطبیقیة نظریة دراسة : العامة الوظیفة أخالقیات ، سعید ، مقدم    -22

 1997 . ، والتوزیع والنشر للطباعة ألمة دار شركة : الجزائر .(1)ط ، للموظفین التأدیبي النظام

  نش سنة بدون  ، واإلعالن والتوزیع للنشر الجماھیریة الدار : سرت ، األمریكي الحلم انھیار ، إدوارد ، لیتواك    -23
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 . ن اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة منشورات : القاھرة (1)ط ، متغیر عالم في اإلدارة أخالقیات ، نجم عبود ، نجم  -24

2005 

  2006والتوزیع، لنشرل املناھج دار : األردن  اإلسالم في األخالق ، وآخرون قرعوش ، كاید    -25

 1984، اللبناني الكتاب دار : (بیروت1،)ط اإلداریة العلوم مصطلحات معجم ، أحمد ، زكي  -26

 : الجامعیة الرسائل 2-

 ، " لألتباع املوضوعي الرضا وعلى املشرفین أداء على املوضوعیة وغیر املوضوعیة الترقیة أثر " ، خدیجة ، بوخلف  -27

 2007-2006 ، واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة

 غیر ماجستیر رسالة ، 2007-2005الجزائر في العامة الوظیفة إصالح ظل في التوظیف سیاسة " ، عافیة ، بوراش  -28

  2008-2007، واإلعالم  السیاسیة العلوم كلیة الجزائر، جامعة ، منشورة

 ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،" التأدیبیة العام املوظف مسؤولیة " ، الحكیم عبد ، بوسحابة -29

 2000 . ، الحقوق  كلیة

 ماجستیر ،رسالة 2000-1991 الجزائر حالة دراسة اإلداري  الفساد ومعضلة اإلداریة التنمیة " ، إسماعیل ، بوقنور   -30

 2007-2006، واإلعالم -السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر

 منشورة غیر ماجستیر رسالة ،"املؤسسة في الرضا على وأثرھا العاملین وحاجات الحوافز " ، الوھاب عبد ، بلمھیدي  -31

 1994 ، سطیف ، عباس فرحات جامعة ،

 لوالیة میدانیة دراسة : الجزائریة اإلدارة في اإلداري  الفساد مكافحة في ودورھا اإلداریة الرقابة " ، عنترة ، مرزوق  بن  -33

 2008 . ، واإلعالم السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة ،" بوعریریج برج

 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، " العمومي الوظیف حالة : البشریة للموارد التقدیري  التسییر " ، ادریس ، تواتي -34

 2000 ، 2001، والتسییر دیةاالقتصا العلوم كلیة ، الجزائر جامعة

 العامة املدیریة حالة دراسة 2008-1985 الجزائریة العامة اإلدارة في املوظفین تقییم نظام " ، الدین نور  ، حامدي  -35

 2008-2007 ، واإلعالم السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، " للجمارك

  ENTP اآلبار في لألشغال الوطنیة املؤسسة حالة العاملین رضا على املادیة الحوافز أثر راسةد " ، أمین ، عزري -36

 2003-2002 ، االقتصادیة والعلوم الحقوق  " ، كلیة ، ورقلة جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة

 الریاض ي املركب عمال حالة دراسة العاملین نظر وجھة من األداء تحسین في الحوافز دور  " ، محمد ، عزوز  -37

 والریاضیة البدنیة التربیة معھد ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، " – الجزائر – بوضیاف محمد

*،2008-2009  

 ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، " الغزالي حامد أبو عند والسیاسة األخالق " ، فتیحة ، زرداوي   -38

 1990 . ، الفلسفة معھد

 جامعة ، منشورة غیر ماجستیر - رسالة 2007-2006 الجزائر في واإلصالح العامة اإلدارة " ، القادر عبد ، كاس  -39

 2008-2007 ، واإلعالم السیاسیة العلوم كلیة ، الجزائر

 كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، " الجزائر في السیاس ي الفساد ظاھرة " ، حلیم محمد ، ملام -40

 2003-2002 ، واإلعالم السیاسیة العلوم
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 كلیة ، الجزائر جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، الجزائریة اإلدارة في اإلداریة األخالقیات ، حیاة العزیز عبد 41-

 2004 ، واإلعالم السیاسیة العلوم

 : املقاالت 3-

 تقریر : الفساد ضد برملانیون  : مؤتمر في مقدمة ورقة ، " الفساد مكافحة في یةالعرب املجالس دور  " ، علي ، الصاوي   -42

  2004 نوفمبر 18 : بیروت . العربي العالم في واملحاسبة الشفافیة

 مجلس ، الوظیفي الرضا تحقیق في وأھمیتھا والحوافز العمل دوافع حول  دراسة " ، سلیمان بن محمد ، الضبعان   -43

 2005-07 العدد ، الریاض ، الشورى

 والوالیة البلدیة لقانون  1999 - جوان مشروع ظل في املحلیة للجماعات استقاللیة أي " ، الدین نصر ، طیفور  بن   -44

 2001، 22العدد  2-11املجلد  مجلة اإلدارة ، "

 2004 . نوفمبر ، 309 العدد ، العربي املستقبل ، " ضبطھا وآلیات عاملیة كظاھرة الفساد " ، هللا خیر ، داود -45

 ، العلمي للتقدم الكویت مؤسسة عن الصادرة العلوم مجلة ، القادمة اإلجرام بموجة اللحاق " ، جیمس آالن ، فوكس -46

  1996 . ، األول  تشیرین ، 10 العدد

 العدد ، دارةاإل  مجلة ،"وتطورھا ، ، مھامھا ، تنظیمھا ، مراقبة كجھة العمومي الوظیف ھیئات" ، سعید ، مقدم  -47

01،1991 

 1997 01 العدد ، 07 مجلد ، اإلدارة مجلة ، " العامة الوظیفة أخالقیات " ، سعید ، مقدم 48

 إلى مقدمة أوراق مجموعة ، تطبیقیة حاالت : العربي الوطن في اإلداري  التطور  ، اإلداریة للتنمیة العربیة املنظمة 49-

 2003 ، ودراسات بحوث . العربي الوطن في اإلداري  إلصالحا أجھزة لقیادات الثاني السنوي  االجتماع

 إصالح حول  تكوینیة أیام ، والتكوین التربیة لعمال الوطني االتحاد ، " بالجزائر العمومیة الوظیفة حول  مقدمة ورقة -50

 2006جوان  30-29أیام ، العمومي الوظیف قانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرسمیة املواثیق 4-
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  08 الرسمیة ، الجریدة  األساس ي العام للوظيفة العمومية  يتضمن القانون   66/33األساس ي رقم  القانون  ، ج ج د ش  51

 23، 22املواد ، 1966 یونیو 08 ل ه املوافق1386صفر  46،08العدد 

 لةالدو  وأعوان باملوظفین واالرتقاء التكوین لسیر املخصصة التدابیر یتضمن 69/52 رقم ، املرسوم ش د ج ج  52

 ، 1969 ماي 20 ل املوافق ه، 1389 األول  ربیع ، 43 العدد ، الجریدة الرسمیة ، العمومیة والھیئات املحلیة والجماعات

 .2-3 املواد

 1971 ینایر 28 في املؤرخ الجریدة الرسمية ، ، العمومیة الوظیفة مفتشیات إنشاء املتضمن ، 71/42املرسوم رقم  -53

 . واملكمل املعدل

املؤرخ  لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية، النموذجي األساس ي القانون  بتضمن ،  85/59د ش ، املرسوم رقم  ج ج -54

 .52، الجريدة الرسمية، املادة 1985مارس  23ه، املوافق ل 1405رجب  01في 

ه،  1427الثانية جمادى  19، يتضمن القانون األساس ي للوظيفة العامة، املؤرخ في 03-06ج ج د ش، أمر رقم   -55

  38، الجريدة الرسمية، املادة 2006يوليو  15املوافق ل 

 التشریعیة الفترة ، 2006أكتوبر 14 املنعقدة العلنیة الجلسة ، الوطني الشعبي املجلس مداوالت ، ش د ج ج  56-

 2006 نوفمبر 06 ل وافقامل ، ه 1427 شوال 14 . ، للمداوالت الرسمیة الجریدة ، العاشرة العادیة الدورة ، الخامسة

، املتضمن تحديد الطريقة 1982نوفمبر  20 02ه املوافق ل  1403صفر  04مؤرخ في  28/59ج ج د ش ، مرسوم رقم  -57

 .1982نوفمبر  23، الصادرفي 47لتصنيف العمل، الجريدة الرسمية، العدد 

، املتضمن في الوظائف املدنية 1999كتوبر أ 27ه املوافق ل 1430رجب  17، املؤرخ في 99/240ج ج د ش، األمر  -58

  .1999أكتوبر  31، املوافق ل 76والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 

 : اإللكترونیة املواقع 5-

 في الحكم إدارة برنامج ،" الجزائر في الحضریة املناطق وإدارة الالمركزیة تقریر  "-59

 2 ص اإلنمائي، املتحدة األمم برنامج عن الصادر العربیة الدول  .

http// : www. POGAR .org /2006 P 02 

 القانونیة واالستشارات الحقوق  منتدى 60-

http// : WWW.Djelfa – info 

 الوظائف في اإلداري  الفساد فرص تقلیل في الوظیفیة األخالقیات أثر ، فخري  أسار 61-

  . الحكومیة

http// : www. Stoptrainingnow .com. 

  :األجنبية باللغة ملراجعا- ب

62- Claude , Jean François , L’éthique au service du management, 

(2e éd). Paris : édition liaisons,2002  

63- Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives 

Pour le Développement, Séminaire sur l’évaluation de la performance et le développement du secteur 

public 20-30 mai2003. Banjul (Gambie) , 2003 
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64- Didier , Jean Pierre , L’éthique du fonctionnaire civil : son contrôle dans les jurisprudence 

administrative et constitutionnelle française . Paris : librairie générale de droit et de jurisprudence ,E.J.A, 

1999.  

65- Edighoffer, Jean Hène, Précis de gestion d’entreprises. Paris : édition Nathan , 2001. 

66- Johnston , Michael , A la recherche de définition : vitalité politique et corruption . Revue internationale 
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Paris : entreprise moderne ,1979. 
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 : الجداول  فھرس

 

 الصفحة الجدول  عنوان الجدول  رقم

01)) 

 

(02) 

 

(03) 

 لعربیةوا والیابانیة األمریكیة التجارب في اإلدارة وقیم خصائص

 

 والعمالء والعاملین واملدیرین للشركات أخالقیة ومعاییر مبادئ

  

 التوظیف سیرورة مراحل
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