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٢٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

 

Abstract 

The development of society through social, economic 

and political development has led the country to 

intervene in all aspects of public life in order to bring 

about the administrative development of the 

organization of individual transactions in society. Which 

is appropriate in certain circumstances, for the purpose 

of the proper functioning of the administrative process 

and the achievement of its purpose and purpose. Among 

these powers, the administration has the power to make 

restrictive or absolute decisions, which is called 

"discretionary power" Some actions or omissions, and 

the freedom to choose the right time to issue it, but 

sometimes deviate from the administration of justice in 

making decisions that have a discretionary power and 

away from moral values rooted in the conscience of 

societies. 

  

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  الملخص

ساهم التطور العمالق من خالل تطور ا�تمع من الناحية االجتماعية واالقتصادية 

ع الدولة ايل التدخل يف كافة نواحي احلياة العامة �دف إحداث والسياسة، إىل دف

التطور اإلداري لتنظيم معامالت األفراد يف ا�تمع، وعليه مت منح اإلدارة عدة 

صالحيات جتعلها قادرة علي اختيار الوسائل واحللول املناسبة للتدخل واختاذ القرار 

 اإلدارية وحتقيق غايتها واهلدف املالئم يف ظروف معينة ، بغرض حسن سري العملية

منها ،  ومن بني هذه الصالحيات اليت تتمتع �ا اإلدارة سلطة اختاذ القرارات املقيدة 

وهي تعين حرية اإلدارة يف )) السلطة التقديرية (( أو املطلقة وهي ما يطلق عليها 

صداره ، اختاذ بعض اإلجراءات أو االمتناع عنها ، وحرية اختيار الوقت املناسب إل

ولكن يف بعض األحيان حتيد اإلدارة عن حتقيق العدالة يف اختاذ القرارات اليت متلك 

  . فيه السلطة تقديرية و تبتعد عن القيم األخالقية الراسخة يف وجدان ا�تمعات 

ومن أجل ذلك رأينا من خالل هذه الدراسة أن نقدم �جا شامال للسلطة التقديرية 

 املوضوع هو حتديد منظور وأساليب السلوك، واليت تفيد يف  و اهلدف من، لإلدارة

  ". السلطة التقديرية يف العمل"حتديد ماهية 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

   :مقدمة

    ال يكاد خيفى على كل ذي نظر أن هناك الكثري من اهليئات تثري العديد من 

لغموض الذي يكتنف وعلى الرغم من  ا، املشكالت حول فكرة السطلة التقديرية

األساليب اليت متارسها اإلدارة يف سبيل مترير القرارات اليت قوامها وأساسها جمرد 

ًإال أن ممارسة السلطة ليست حمل نزاع؛ إذ أن هناك اتفاقا يقوم ، سلطتها التقديرية

على أساس املعيار املتبع أو املنهج أو مبعىن آخر األساس الذي يرتكز عليه هذا 

ال يوجد هناك أساس للحكم على مدى مشروعية هذا ، لكن لألسفو، النشاط

  .السلطة

    ومبطالعة العديد من الدراسات احلديثة جند العجب العجاب؛ فنجد أن هناك 

ًممارسات غري أخالقية من قبل حكومات دول متعددة وخصوصا يف إفريقيا أدت إىل 

وال خيفى أن هذا ، عملية ذبح لسيادة القانون حتت حجة السلطة التقديرية

  .االستخدام املفرط هلا قد أدى إىل االنزالق يف حبر الفساد واالستبداد بالسلطة

 إىل العدول - بعد أن حظيت باستقالهلا -   ولقد ارتأت معظم الدول اإلفريقية 

وهو تبين األفكار واالجتاهات ، ًوسلكت مسلكا آخر، عن النظم اإلدارية  العقيم 

ة حينئذ للوصول إىل املبتغى الذي يتالءم مع هذه االجتاهات بعيدا السياسية املوجود

ومن هذه ، عن تلك البريوقراطية اليت أدت إىل إحداث حالة من اإلرباك املؤسسي

املؤسسات مؤسسة الشرطة حيث يكون تقليد املناصب القيادية  علي أساس الوالء 

  . السياسي والشخصي والطاعة أكثر من الكفاءة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ولكن ال أخفيك أن هذه الدعوات ،  ذكره ال يستطيع أحد أن جيادل فيهإن ما سبق

قد ، ًاملتتالية للعودة إىل البريوقراطية وما يستتبعها من مثالب قد ظهرت هلا تباعا

  .افتقدت إىل األسس املعيارية اليت ميكن أن يبىن عليها نظام بريوقراطي سليم

التخلي عن النظام البريوقراطي أو على ًويف مصر تزداد الدعوات يوما تلو اآلخر إىل 

واللجوء إىل نظام أكثر مشوال ، األقل التخلي عن بعض التقييدات اليت ال تنفك عنه 

ًواتساعا يؤدي إىل النهوض باالقتصاد وحتقيق العدالة واملساواة لكافة أفراد ا�تمع 

  .يشية بغض النظر عن والئهما السياسي وطبقا�م االجتماعية أو ظروفهم املع

 تلك الدول - والناظر إىل السياسة املتبعة سواء يف مصر أو يف معظم دول إفريقيا  

ًاليت مل تنل حظا وافرا من الدميوقراطية  جند أن معظم القرارات ميكن عدها من قبل - ً

  .القرارات املسيسة

وملا كان ذلك كذلك فكان البد من إجياد قواعد وأطر نظرية وعملية لتحديد أبعاد 

  .سطلة التقديريةال

   :محاور السلطة التقديرية

  :المحور األول

    إذا كانت القرارات املبنية على السلطة التقديرية لإلدارة  قرارات ممايزة ، أي ال 

املبادئ يتم تطبيقها علي األفراد سواء بسواء ، فمن شأن هذه القرارات أن تنتهك 

فمن مث ، الدميقراطية  الراسخة واليت من أمساها وأعالها مبدأ املساوة بني اجلميع

وهو مما أدى إىل أن ، تتحول السلطة التقديرية إىل معول يهدم يف بناء الدميقراطية

وسبل ، يساور القلق هؤالء الذين يرتكز عملهم على دراسة أسس األخالق املهنية



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ذلك األسلوب الذي يدع احلبل على الغارب لإلدارة يف إال أن اتباع ، ترسيخها

ًسلطتها التقديرية سيؤدي حتما إىل نتائج أسوأ من تلك النتائج اليت تظهر عند 

  .تطبيق النظام البريوقراطي

  :المحور الثاني

لسلطة  فريق آخر من الفقهاء ينظر إىل املسألة من زاوية خمتلفة؛ إذ يرون أن ا

التقديرية من األمهية مبكان؛ نسعى من خالهلا إىل حتقيق حياة إدارية تنعم 

ًوليس يف اإلمكان حتقيق ذلك املبتغى إال باالبتعاد قليال عن ، بالدميقراطية اهلادئة

ًتلك القواعد اإلدارية العتيقة واليت  قد حتول أحيانا دون الوصول باحلالة الدميقراطية 

ًوليس صحيحا ابدا ما يثريه البعض ، وأ�ى صورها، وأرفع درجا�ا، إىل أمسى معانيها  ً

من أن ممارسة اإلدارة للسلطة التقديرية قد يؤدي إىل هدم بنيان السلطة اإلدارية تلك 

  .اليت تقوم على نظام متماسك حتكمه قواعد شىت

 ومنهم ،ومن الفقهاء من يربر جلوء اإلدارة إىل السلطة التقديرية على أسس أخالقية

؛ فريى هذا اجلانب أن االلتزام الذي مصدره األخالق ا�تمعية  )بيتس ( الفقيه 

وال غرو من أن ، ًوعاداته الرصينة يعد من أهم واجبات املوظف العام أيا كان موقعه

ًنرى التشريعات املختلفة تويل اهتماما بالغا بالقيم األخالقية للعاملني لدى اجلهات  ً

 معيار اجلانب األخالقي سنصل بكل –وعند التمسك �ذا املعيار ، ةاإلدارية املختلف

تأكيد إىل حالة من االنسجام التام بني القرارات اإلدارية ولن حيدث تضارب بأي 

  .حال من األحوال



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

وعليه جيب على املسؤولني العموميني تقدمي حتليل شامل ألمهية القرار باعتباره واحد 

رية  للقرارات العامة يف التطبيق العملي،  ولكن هل  ميكن من املربرات املركزية اإلدا

  ُحتديد املسؤولية يف اختاذ القرارات اإلدارية  بدون معرفة مصدر القرار؟ 

  :المحور الثالث

وهناك جانب آخر من الفقهاء يربر فكرة السلطة التقديرية على أساس فكرة 

؛ حيث يرى هؤالء أن عدم إعطاء السلطة )سافاس(و، ) بتلر(االختصاص، مثل 

ًالتقديرية لإلدارة من شأنه هدم السياسة العامة للمؤسسة؛ ألن ذلك سيؤدي حتما 

إىل تقييد حرية التصرف بشكل جذري، فيصبح  رجال اإلدارة جمرد آلة صماء  

  ". يفعلون كما يقال هلم"

ية القرار االداري  يف اجلهات يف منتصف التسعينات، قام برايس بتطوير مفهوم نظر

  ".يعطي القرار من ميلك القرار "اإلدارية ويري أنه يدور حول مفهوم بسيط وهو 

ورجال السلطة اإلدارية  يضعوا الوسائل  واألساليب اخلاصة بعملية  صنع القرار، 

�دف عدم تضارب اآلراء بشأن اخلطوط الرئيسية مع السلطة املختصة باختاذ 

ٍيجب حينئذ أن تكون هناك آلية يف عملية صنع القرار صرحية وواضحة ، القرارات؛ ف

  .وعليه جيب  التأكد من أن القرارات سليمة تستند إىل بيانات حقيقية وأدلة موثقة

 إن القرارات اإلدارية اليت يتم اختاذها يستلزم بالضرورة أن تكون من اختصاص 

  .أولئك الذين لديهم الصالحيات يف اختاذ القرار

واجبات الجهة اإلدارية عند اتخاذ القرارات التي تملك فيها ممارسة السلطة 

  : تقديرية



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  .ومها من املبادئ األساسية يف عملية صنع القرار ،  اإلنصاف واملساواة-  ١

  . تقوم على الكفاءة والفاعلية " جيدة "إدارة . ٢

  ".عمل ما هو صحيح) "نبل الغاية ( األخالقيات . ٣

  .هم أكرب عدد من منسويب اجلهة اإلدارية يف عملية صنع القرار أن يسا– ٤

  . توفري أكرب قدر من البيانات واملعلومات عن الواقعة حمل القرار. ٥

 املسؤولية؛ وتعين وضع ضوابط حمددة بشأن إجراءات التظلم من القرارات – ٦

  . الصادرة من اإلدارة يف نطاق سلطتها التقديرية 

 جمتمعة إىل وضع ضوابط شفافة وواضحة بشأن عملية صنع و�دف هذه الشروط 

  .، وبالتايل، فإ�ا تعمل على ضبط السلطة التقديرية"قرارات واقعية"القرار لتحقق 

 :تعريف السلطة التقديرية

   :أ ــ  السلطة في اللغة

كني ومن القهر ، ويفال سلطته فتسلط ، ومنه بالضم من سلط والسالطة من التم

 ، وقد يكون معين ٩٠النساء أية )) ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم ( قوله تعايل 

ولقد أرسلنا موسي بآياتنا وسلطان ( السلطة احلجة والربهان ومن ذلك قوله تعايل 

   . ٩٦هود ) مبني 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  ًب ــ السلطة التقديرية اصطالحا

السلطة التقديرية يقصد �ا حيز تركه النص أو الدليل الشرعي للمالئمة بني تطبيق 

السلطة املكنة والقدرة علي اختاذ "أو بعبارة أخرى ، النص أو الدليل وبني الواقع

القرار أو التصرف النهائي امللزم لألخرين الذين يتعني عليهم تنفيذه والعمل مبوجبه 

  .  السلطة املسئولة عن رعاية شؤون األخرين وخدمتهم ونعين" وإطاعة مصدره

والسلطة التقديرية تقابل السلطة املقيدة؛ فالسلطة املقيدة تعين إلزام اإلدارة يف 

الظروف العادية الطبيعية أن  تتخذ قرارات معينة وحاالت معروفة ميت توافرت شروط 

 حقها االمتناع عن اختاذ معينة ، ألن اإلدارة طبقاً لالختصاص املقيد ال يكون من

ًالقرار الواجب اختاذه مبقتضي القانون ، ومن ناحية أخرى ليس هلا أن تتخذ  قرارا 

  . غري القرار الواجب اختاذه مبقتضي القانون

وأرى أن السلطة التقديرية هي سلطة اختاذ القرارات بشأن ا�االت ذات االهتمام يف 

رة مكنة تقرير ما جيب القيام به وما ال جيب اجلهاز اإلداري حبيث يكون جلهة اإلدا

  .القيام به

وحيث إن ممارسة هذه السلطة التقديرية قد يكون هلا أثر بالغ على اجلهاز اإلداري 

فيجب واحلال هذه أن تكون اإلدارة ليس فقط قد ، وعلى اجلمهور على حد سواء

ن هلا القدرة على بل جيب يف الوقت ذاته أن تكو، خولت ممارسة السلطة التقديرية 

ممارسة هذا النوع من السلطة؛ فاألمر ال يتعلق بنظام قد دأبت اإلدارة على السري 

  .  بل هو كسر للنظام البريوقراطي حنو قرارات أكثر سعة ورحابة ومالئمة، فيه

ومما هو جدير بالذكر أن القدرة على ممارسة السلطة التقديرية بأسلوب جيد ليست 

 نفس أو رغبة يف القيام بأشياء جيدة، بل إن ذلك يستند على جمرد نتيجة خللجات



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ًأحكام مسبقة من خالهلا يتم دراسة الواقع وتقييمه تقييما دقيقا وكذلك أطر ، ً

  . أخالقية وسياسية تضبط حدود السلوك اإلداري وما ميكن اختاذه من قرارات

طول الطريق وإمنا قد وجيدر التنويه هنا إىل أن ممارسة السلطة التقديرية ليست على 

  .تتوافر بعض الظروف الداعية إىل ذلك ويف حلظات معينة كما سنرى فيما بعد

التصرف ، احلكم ، التفكري ، والسلطة التقديرية حتتوى على أربعة عناصر؛ التجربة 

وسيتم الرتكيز يف هذا البحث على اجلوانب اجلماعية هلذه العناصر ، املناسب 

ومن خالل دراسة هذه العناصر بشيء من التفصيل ميكننا ، ةوليست اجلوانب الفردي

  .الوصول إىل هيكل القرار اإلداري كإطار لفهم السلطة التقديرية

   :مجال العمل

فإن عناصر السلطة التقديرية ، وال يكفي حبث اجلوانب التقليدية والنظرية هلذا املفهوم

  .قد تتعارض

 -وهي يف سبيلها مباشرة السلطة التقديرية العملية- ئم اجلهة اإلدارية  وجيب أن تال

بني املسئولية ومراعاة املبادئ األخالقية ؛ فالتوفيق بني احتياجات مكان العمل 

وهناك ، والسلوك األخالقي ليس باألمر اليسري) السياسي واالجتماعي واالقتصادي(

الدقيقة ملسألة املفهوم األساس دراسات عديدة ومثرية أجريت حول االرتباطات 

  . ًللسلطة التقديرية، وانتهيت ايل أ�ا متثل �جا واحدا

ويف الوقت الذي يسعى فيه هذا القرار إىل حتقيق اهلدف النهائي نفسه ، واملتمثل يف 

املالئمة بني املسئوليات وحتقيق الغاية من القرار ومراعاة املبادئ االخالقية على حد 

  . ألمر وضع االجراءات والضوابط العملية للسلطة التقديريةسواء، يقتضي ا



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ودعونا نتساءل اآلن عن الكيفية اليت ميكن لصناع القرار الصادر عن سلطة تقديرية 

أن يتبعوها لضمان تناول كافة أبعاد القرار ملنح احلق يف حرية التصرف اإلدارية املبنية 

  .على جمرد السلطة التقديرية

ألة فإن األمر يتطلب منا أن نتناول العناصر األربعة لعملية صنع لدراسة هذه املس

القرار اإلداري ، مع مراعاة العالقة الدقيقة اخلاصة بكل من هيكل القرار والسلوك 

مث تتضافر هذه العناصر معا خللق تصور موسع هليكل القرار وجمموعة ،  األخالقي

  .قديريةمن التوصيات حلرية التصرف يف ممارسة السلطة الت

  :عناصر صنع القرار

ًدائما ما حترص املؤسسات على أن يكون لديها سجل تقوم فيه بتسجيل مجيع 

العمليات واألحداث  اليت مرت �ا الشركة؛ فكل منظمة وكذلك كل فرد يف املنظمة 

 كل فرد لديه سجل يعترب هو العدسة اليت من خالهلا يستطيع الباحث احلكم على

  .يف السلطة اإلدارية اليت تباشر النشاط االداري

إن حتليل العمل داخل املنظمة ميكن أن يؤدى على ثالثة ) بومارد ( وكما يقول 

مث تليها مرحلة الفحص ، املرحلة األوىل هي مرحلة مجع املعلومات، مراحل متعاقبة

منظمة يف اختاذ قرارا�ا املنظم لتلك املعلومات والذي يعكس مدى السيطرة الفعلية لل

ًقائال بأن الفحص ) بومارد ( ويستطرد ، ومدى تفاعلها مع البيئة اإلدارية احمليطة �ا

جيب أن يشتمل على كل من املدخالت والنتائج؛ ففهم النتائج يشكل أساسا لتلك 

  .اإلجراءات املتخذة بشأن التعلم التنظيمي

فة إىل مؤسسة قوية تستمد معرفتها من املعلومات من شأ�ا أن حتول املؤسسة الضعي

  . التطبيق الفعلي وبانعدام وجود املعلومات تفقد املؤسسة دورها



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

وهناك نوعان من املعلومات؛ املعلومات الصرحية الظاهرة واليت ميكن التعبري عنها 

واملعلومات الضمنية اليت ميكن استنباطها عن طريق الربط بني ، بالكلمات واألرقام 

ًوتكون غالبا عن طريق ، أو من خالل اخلربة واملعرفة،  مع بعضها البعضاجلزئيات

املؤثرات غري واضحة املعامل؛ إذ أ�ا متثل جمموعة مرتاكبة من تصرفات السلطة 

وال خيفى ، ؛ أي دون حتضري أو تفكري) بداهة( اإلدارية اليت تنتج دون ترتيب مسبق 

اك خلط واضح بينها وبني املعرفة ما سينتج عن ذلك من احنراف ؛ حيث سيكون هن

  . الناجتة عن طريق اخلربة والدراسة

نرى أ�ا قد أخذت بكال املسارين ، وبالنظر إىل الوضع يف األجهزة اإلدارية املختلفة

مث الربط بني كليهما؛ ومن مث ، ؛ سواء املعلومات الصرحية أو املعلومات الضمنية

 – على ما مت التوصل إليه من معلومات وبناء_ يتسىن لألجهزة اإلدارية للدولة 

والتوجيه لكل من باشر العمل العمل اإلداري بأن ، التصرف بإصدار القرار الصائب

، يسلك مسلك الوسطية واالعتدال عند إصدار القرار املبين على السلطة التقديرية

  .ًمبعدا  قدر اإلمكان عن األهواء وامليول الشخصية

دد سبعة ضوابط  يف عملية صنع القرار يف اجلهات ومن خالل ذلك ميكن لنا  حت

  :اإلدارية

 إن عملية صنع القرارات جيب أن تبىن على جمموعة من اإلجراءات تعترب حجر – ١

وال بد من توافر تلك اإلجراءات حيث إن ذلك يشكل ، اإلساس لصناعة القرار

  .أقوى التزام على عاتق صانع القرار



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ملية إلصدار القرار تتمثل يف  احلصول علي مربرات  ــ ال بد من وجود قناعة ع٢

تتسم بالقبول واملعقولية ملمارسة السلطة التقديرية من قبل اإلدارة أثناء عملية اختاذ 

  . القرار 

ً جيب أن ترتبط األفعال مبربرا�ا؛ نظرا ألن الفعل الواحد قد حيتمل أكثر من – ٣

  .ليل من الفوضوية يف اختاذ القراراتوربط األفعال باملربرات من شأنه التق، معىن

خضوع عملية إصدار القرارات اإلدارية للتنظيم من الفرتة اليت تسبق عملية اختاذ . ٤

  .  ًوحىت صدور القرار وصريورته ملزما) فرتة غري ملزمة( القرار 

ال ميكن حبال من األحوال إغفال الدور الفعال واملؤثر لعنصر االحتماالت؛ إذ . ٥

لم االحتماالت بعنصر التنبؤ؛ فمن مث تعترب االحتماالت والفرضيات من يتميز ع

ولكن من ناحية أخرى جيب أن تكون هذه ، العناصر املهمة يف عملية اختاذ القرار

  .االحتماالت مبنية على معطيات سابقة موثوقة

 جيب أن يكون لديها - وهي يف سبيل تأدية التزاما�ا–إن السلطة اإلدارية . ٦ 

ديد من اخليارات واحللول مع إصباغ كل خيار مبربره حىت ميكنها إصدار قرار الع

  .إداري نابع من سلطتها التقديرية

 إن املنظمات اإلدارية ليست متماثلة ؛ فهي ختتلف فيما بينها بل وختتلف – ٧

ولكي يتسىن حتليل املنظمة جيب ربط هذه األجزاء ، جزئيا�ا الداخلية فيما بينها

  .ية معينة متناغمة حىت ميكن حتليلهابديناميك



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  :األخالقيات وصنع القرار

أما اجلانب الثاين من السلطة التقديرية فهو يستند على أساس أخالقي مفاده مراعاة 

  .السلطة التقديرية للمبادئ واألخالق

س القيم واألخالق ومفهوم القيم واألخالق ال ميكن النظر إليه من زاوية ضيقة؛ فلي

بل فعل ما هو صحيح ، معناها فعل ما هو غري صحيح بطريقة مقننة وصحيحة

ومن جانب آخر فإن القيم و األخالق ال يشرتط فيها أن ، ًبطريقة أيضا صحيحة

بل قد تكون عبارة عن االمتناع عن فعل شيء أو ، تكون عن طريق عمل شيء 

ًوعموما جيب أن يكون ، ة على فعلهإجراء معني أو سلوك مشني قد درجت اإلدار

  .الدافع حنو اختاذ القرار قرار يستند إىل األخالقيات واملبادئ

وال خيفى أن اختاذ القرارات اإلدارية ينتج عنه بعض الصعوبات؛ وذلك عند انصدامه 

أضف إىل ذلك عامل الوقت ؛ أي الوقت ، بالقوانني أو مبادئ الدميقراطية أو غريها

بل ، وليس هذا فقط فيما خيص عامل الوقت ،  اختاذ القرار اإلداريالذي سيتم فيه

  . مىت هي حدود ذلك القرار

) ومن خالل األحكام التقديرية الضمنية(ويتعلق اختاذ القرارات يف القطاع العام 

 حتديد -أو، وبعبارة أكثر بساطة ". للمشروع واالبتکار وحتقيق"باألنشطة التنظيمية 

ق �ا املفاهيم أو االفرتاضات األساسية للدميقراطية مبفهوم صنع الكيفية اليت تتعل

ومن األمور احلامسة بالنسبة هلذا التحليل هو حتديد عناصر العملية ، القرار العام

  .للدميقراطية اليت جتعل الشروع يف العمل وإبداعه وحتقيقه ممكنا

يمتها األساسية من حتررها والقرارات اإلدارية الناشئة عن السلطة التقديرية ال تستمد ق

من النظام البريوقراطي فحسب؛ بل هي مسؤولية أو واجب التفاعل مع مجيع 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ًاملشاركني؛ حىت يكون القرار دميقراطيا ويف حني أن الدميقراطية ال تتطلب أن يكون 

الشخص على علم كامل بكل جوانب القرار؛ فاملعرفة الكاملة غري متوقعة وال 

ولكنها تتطلب أن يقدم األشخاص بوصفهم ، ه املشاركةمطلوبة حىت يتسىن ل

وال خيفى تلك امليزات للمشاركة الدميقراطية يف اختاذ ، مواطنني أو ممثلني، آرائهم

القرار ؛ حيث إ�ا تسمح برتاكم املعرفة غري املكتملة جلميع املشاركني لتقدمي رأي 

  .واحد مشرتك

ً قد يشكل �ديدا غري حممود اآلثار ؛ ومن جانب آخر فإن االستبداد باختاذ القرار

فاملشاركة إذن ليست جمرد حق ميارسه املوظف يف مؤسسته؛ بل ترقى إىل مرتبة 

الواجب يف إطار عملية متكاملة لصنع القرار اإلداري من شأنه حتقيق املصلحة 

  .العامة يف جو مفعم بالدميقراطية

  

  :إصدار القرار

 خيارات صعبة؛ وال   نظور األخالقي لعملية صنع القرار يتمثل يف اختاذإن امل

ًتعين اخليارات الصعبة خلق وضعا معقدا ولكن يعين الرتكيز على نتيجة القرار وقبول ، ً

وكيف يساعد املنظور األخالقي األشخاص ، النقد أثناء اختاذ القرار وحىت بعد اختاذه

؟ فاخليارات الصعبة ال تعين فقط "رات صعبةخيا"يف اجلهات اإلدارية على اختاذ 

وضعا معقدا، بل أيضا الرغبة يف التصرف أخالقيا، والرتكيز على نتيجة القرار، 

وتشمل عناصر ، والرغبة يف قبول التدقيق العام أثناء اختاذ القرار وبعده على حد سواء

  :هذا اإلطار ما يلي

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  .ظروف ومالبسات صعبة ومشوشة: التعقيد• 

دق مع الذات؛ جيب أن يتوافر يف وجدان مصدر القرار رغبة صادقة يف الص• 

  .الوصول إىل قرار من شأنه معاجلة احلالة الراهنة

ًجيب أن يكون مصدر القرار قادرا على حتمل اآلثار املرتتبة على : عنصر املسؤولية• 

  .هذا القرار

ًجيب أن يكون القرار مربرا تربيرا صادقا: مربرات القرار•  ً  وليس جمرد خلق تربيرات ال ً

  .عالقة هلا بالواقع

جيب أن يتوافر لدى مصدر القرار الرغبة الكافية يف ): الشفافية ( مبدأ العالنية • 

  .توضيح حقيقة القرار املتخذ وأبعاده

  .ًعنصر الواقعية؛ ويقصد به التقييم احلقيقي للواقع بعيدا عن األهواء أو األمنيات• 

  :ضح أن هذه القواعد األساسية تنقسم إىل فئتني اثنتنيمن خالل ما تقدم يت

 الثالث األوىل تتعلق بكيفية حتديد الشخص املنوط به اختاذ القرارات، أما الثالث 

وبعبارة أخرى، فإن ، ذ القرار  األخر فهي تتعلق باإلجراءات املتبعة عند اختا

  ". هيكل القرار"هاتني القاعدتني األساسيتني متثالن 

ية صنع القرار على النحو الذي ذكرنا ال يقوم به ضعاف القلوب؛ فهو إن عمل

  .يتطلب كال من املثابرة وكذلك الشجاعة لتحمل الفشل



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

هم من الرجال والنساء الذين فهموا أن " رجال الدولة" إن أولئك الذين نسميهم 

ًنا األخالق هو مواجهة اخليارات الصعبة فالقادة السياسيون العظماء يضطرون أحيا

  .إىل اللجوء حنو اخليارات الصعبة

فعملية صنع القرار يتطلب شجاعة كبرية وقوة إرادة للقيام مبا يراه املرء صحيحا، 

هذا هو جوهر صنع القرار ، بغض النظر عن آراء اآلخرين أو العواقب الشخصية

األخالقي، ألن املخاوف موجهة حنو العواقب على اآلخرين، وليس ملصدر القرار 

؛ فهي ترقى إىل أكثر من جمرد الشخص أو مهنته؛ فقد ترتتب على القرارات ذاته

؛ فليس كل اإلجراءات تنتج فقط "مصاحل سياسية"العامة نتائج تتجاوز ذلك و 

  . ًمغامن بل قد تكون أحيانا عاقبتها وخيمة

 إن اخلوف من العواقب ليس من شأنه منعها؛ بل سيؤدي ذلك إىل عدما إدراكها 

واالختباء من العواقب هو وسيلة للتظاهر بأن اإلجراءات ال ترتتب ، اعند حدوثه

ال توجد ،  وال ميكننا أن نقرر ما إذا كنا نقبل هذه النتيجة أم ال. عليها عواقب

يف مجيع االحتماالت كل عمل له عواقب . سيناريوهات وردية عن دراسة للعواقب

عقبة يف طريق قرارات السلطة إن جتاهل العواقب، أو إنكار وجودها، هو " سلبية"

  .التقديرية

. ويشكل احلكم على عواقب القرارات مسؤولية رئيسية لقادة املنظمة ومديريها

وتشمل العناصر الرئيسية لإلدارة، يف احلد األدىن، تقدير لكيفية تأطري املشاكل وفهم 

  .احلاجة إىل ذلك واملرونة والتجريب يف التنفيذ

  :دارة اليت متثل احلد األدىن من الكفاءات هيستة عناصر من ممارسات اإل



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

 اختاذ القرارات القائمة على احلقائق، مبا يف ذلك الوعي الكامل  -١

 .وظرفا حمددا" حدثا عاما"بالسياق بوصفه 

 . إدراك عواقب أي إجراء -٢

 . االعرتاف بااللتزامات جتاه اآلخرين؛ سواء زميله، العميل، أو املواطن -٣

 .إلبداعالرؤية وا -٤

 . منع املشكالت -٥

  .القيادة -٦

األول ثالث تتعلق بكيفية حتديد املسؤول : وهذه القواعد األساسية تنقسم إىل فئتني

عن حل املشكالت ، والثانية تتعلق بالدور الذي يلعبه املدير وما جيب القيام به 

  "القرار"وبعبارة أخرى، فإن هاتني القاعدتني األساسيتني متثالن ،

   :تحديد المشكالت

وقد تكون القدرة على مساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها أفضل تعريف ممكن 

أن القادة جيب أن يكون لديهم القدرة على أداء أربع ) جون غاردنر(ويرى . للقيادة

  :وظائف

  .املؤسساتة، وبناء ي القضائريبناء الشراکات، والربط الشبکي، وممارسة السلطة غ

أكثر من املدير، وكما "  السياسي"كما يالحظ، هذه املهارات تنطبق أكثر على 

، "توصيف الوظائف"ال ينبغي أن ينظر إىل املصطلحات على أ�ا : "أنه) ويرب(يرى 

  ".بل على أ�ا وصفا لألسلوب والطابع



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

سيما تلك وال ( وتتمثل أهم اخلصائص يف فهم العواقب وااللتزامات جتاه اآلخرين  

جيب على القادة أن يتطلعوا إىل ما هو أبعد من األنظمة "). "املنظمة"اليت تتجاوز 

 ". اليت يتقيدون �ا وأن يتفهموا كيفية الربط مع الوقائع 

  

  :يجب على القادة توسيع دائرة المشاركة

ومثلما يتمتع . ًالنظر يف عواقب اإلجراءات املتخذة ليست مهمة املدير منفردا

بالقدرة على الرؤية عن طريق أي فرد فيهم، فإن لدى الفريق أيضا قدرة " ريقالف"

  . مع املستقبل" بشكل خالق"أكرب على التعامل 

إن عدالة القرارات واإلجراءات أمر بالغ األمهية لدعم اختاذ القرارات؛ إن تبين مبدأ 

ارات املشاركة وكذلك معرفة املتطلبات املسبقة شرطان مسبقان الختاذ القر

يقتصر " التعميم"وهذا ينطبق يف مجيع احلاالت ؛ أي سواء ما إذا كانت . الدميقراطية

  .على من هم داخل املنظمة، أو يشمل مجيع املواطنني

مما ينشأ عنه ، وتعين املسؤولية اجلماعية أن هناك واجب مجاعي يف اختاذ القرارات 

ركة يف اختاذ القرار أن يكون نفي املسؤولية من على عاتق الرئيس؛ إذا تقضي املشا

اجلميع مسؤولون عن نتيجة القرارات وتعترب املشاركة يف اختاذ القرارات من أهم 

  . أخالقيات السلطة التقديرية

ًولكي نكون بصدد مسؤولية مجاعية جيب أن يكون الشخص مسؤوال مبجرد كونه 

ته أو انضمامه عضو يف ا�موعة؛ أي أن مصدر املسؤولية يف هذه احلالة هي عضوي



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٢٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

وهنا خيتلف الوضع عند اختاذ القرارات اإلدارية عن نظام املشاركة يف ، إىل ا�موعة

  .ًاألمور التجارية؛ حينما يكون كل شخص مسؤوال يف حدود ما قدم

من واجبه السعي إىل  ولكن، ًأي نعم قد يكون القائد أكثر تأثريا يف اختاذ القرارات

  . ذلك ال يعفي الباقني من حتمل املسؤوليةولكن، اختاذ قرارات أخالقية

مسؤولة من غريها، ولكن يقع عليه عاتق �يئة الظروف كي " أشد"فالقادة ليست 

  .تتحقق املسؤولية املشرتكة

ًوتتحقق املسؤولية اجلماعية أيضا حىت ولو كان الشخص غري موافقا على اختاذ هذا  ً

  .ر وأظهر عدم موافقتهًإال إذا كان هناك تصويتا على القرا، القرار 

جتدر اإلشارة إىل أن هناك عالقات جدلية بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية أو 

املعلنة، فاملعرفة األوىل دائما تتأثر بالثانية، كما أن تلك املعلنة إمنا تعود يف أصوهلا إىل 

جمال وذلك عن طريق حتويلها، يف  املعرفة الضمنية اليت قام أصحا�ا بالتصريح

األعمال نالحظ أن املؤسسات القائمة على املعرفـة تسعى لتحقيق تفاعل بني املعرفة 

الضمنية والصرحية، فاملعرفة الضمنية هي أصل ظهور املعرفة الصرحية، كما أن نشر 

املعرفة الصرحية داخل املؤسسة يؤدي إىل تنقيحها ونقدها ومن مث تصحيحها لتصبح 

ضمنية اجلديدة اليت نشأة يف رؤوس األفراد جراء تنقيح هي بدورها أصال للمعرفة ال

املعرفة الصرحية، وهذا الذي يقدم منوذجا عن هذا وبشكل مباشر يف إنشاء القيمة 

   .داخل املؤسسة

وجيب على اإلداريني العموميني إدراك وجود مستويات خمتلفة من احلكم األخالقي، 

اخلربة يف احلياة ودرجة احلكم الذايت قد وأن املتغريات الظرفية مثل التعليم والعمر و

  .تؤثر على احلكم األخالقي للفرد



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

هذا، . واملفتاح يف هذه النظرية هو الرتكيز على تبعات اإلجراءات، وليس جمرد هدفها

إن األخالق، اليت يدافع عنها ويرب، ". الرجل الناضج"كما يصفها ويرب، أخالقيات 

. اءات، ولكنها ال تزال ترتكز من حيث املبدأهي أخالقية تدرك متاما عواقب اإلجر

  .إنه نظرية  كل من القلب والرأس

  :تعديل هيكل القرار

إن العناصر الرئيسية هليكل القرارات . فيما سبق من البحث مت طرح فكرة بنية القرار

  :جديرة بالتكرار

  .سية يف عملية صنع القرار ومها من املبادئ األسا،  اإلنصاف واملساواة-  ١

  . تقوم على الكفاءة والفاعلية " جيدة "إدارة . ٢

  ".عمل ما هو صحيح) "نبل الغاية ( األخالقيات . ٣

  . أن يساهم أكرب عدد من منسويب اجلهة اإلدارية يف عملية صنع القرار– ٤

  . توفري أكرب قدر من البيانات واملعلومات عن الواقعة حمل القرار. ٥

 املسؤولية؛ وتعين وضع ضوابط حمددة بشأن إجراءات التظلم من القرارات – ٦

  . الصادرة من اإلدارة يف نطاق سلطتها التقديرية 

ويوفر هيكل القرار إطارا مؤسسيا ميكن من خالله معرفة مىت يكون القرار وكيف 

بني وال بد يف هذه احلالة إجراء موازنة ، يكون، أي مىت متارس السلطة التقديرية

  . املعطيات والنتائج



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

القانون والعمليات " بنية"وعند دراسة لفساد يف مصر والدول االفريقية  فإن 

فالفساد . التنظيمية ال معىن هلا ما مل يتم تقييم االمتثال من قبل من هم يف السلطة

  .يزدهر يف مواجهة القانون، حيث ال مصلحة هلم يف االمتثال للقانون

لبيانات ليت مت التوصل إليها قائمة علي معاير حقيقة وبيانات جيب أن يكون تقدير ا

مصدر . صحيحة، وهي العوامل اليت تثري روح املبادرة وتغذي روح الدميقراطية العليا

الشخص الناضج هو : "هذه الروح وجدت يف أفكار ويرب وكولربغ؛ حيث يقول

ريات يؤكدان على واألهم من ذلك أن كل اصحاب النظ. الذي جاوز مرحلة  التقليد

معرفة الوضع القائم وممارسة احلكم على أساس اخلربة والرغبة يف القيام مبا هو 

 . صحيح

  :ولوحظ يف حاالت الطوارئ ظاهرتان

  .وجود تنظيم ضمين بني األفراد يظهر بصورية تلقائية )١(

بروز التنشئة االجتماعية لألفراد؛ حيث تكون للمعرفة الضمنية اليد  )٢(

وعلى أية حال، إذ أن سرعة احلدث ال ترتك ، على الشكل الرمسيالعليا 

 . مساحة وال وقت للتعليق أو الرتشيد

 صحيح أن األحكام األخالقية هي نتيجة ثانوية لالنسحاب األخالقي 

ومع ذلك، فمن املعرفة الضمنية االجتماعية اليت ، والدفع األخالقي

على وجه التحديد (تسيطر على احلكم والتصرف يف حاالت الطوارئ 

عندما يتم ). ًعندما يكون احلكم االسرتسايل هو األكثر إحلاحا

ُاستيعاب السلوك األخالقي مث األحكام التقديرية ، سوف تعكس بعض 

  .األفكار  من املبادئ األخالقية واالفرتاضية



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ومع ذلك، ما هو مقرتح ، هي خطوة إىل األمام" التقيد األخالقي"إن 

يست منافسة للسيطرة على القرارات، بل هو املنافسة هنا هو أن هذه ل

على تعلم كيفية التعامل مع التناقضات احملتملة بني أصحاب النظريات 

 .  

إن هناك مناداة باستمرار لتحقيق التوازن بني املطالب اليت ترتكن إىل 

ومع . القانون ومع املتطلبات احملددة الختاذ قرار يف حالة خاصة حمددة

النضج، فإن احلاجة إىل حتقيق التوازن بني هذه القيم والقدرة اكتسابنا 

 .على القيام بذلك هي مؤشرات على حتقيق املعرفة الضمنية

  :اإلخفاق في اتخاذ القرار

بل هو يف ،  املشكلة احلقيقية للسلطة التقديرية ليست فشل اآلليات املتبعة

  .ةوجود الشخص اخلطأ الذي يتوىل ممارسة السلطة التقديري

  :أسباب عدم التوافق بين القدرة على اتخاذ القرارات والمسؤولية اإلدارية

  ما هي مصادر عدم التوافق بني القدرة على اختاذ القرارات واملسؤولية اإلدارية ؟ 

  :إن هناك أربعة أسباب لذلك اإلخفاق

  .اــ  قلة خربة

  .ب ـــ نقص املعرفة

  ؛)تقلص القدرات(خارجية تعمل علي جـ ــ  عوامل 

  .د ــ  الفساد



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  قلة خبرة: ًأوال 

ولئن كان من الواضح أن عدم اخلربة هو مشكلة متوطنة يف العاملني املعينني 

، فإن اخلربة ال تزال موجودة أيضا عندما )أو الذين متت ترقيتهم حديثا(حديثا 

  . جتماعيا داخل املنظمةال يكون األشخاص بعيدين ا

تأتى اخلربة من كثرة التجارب والتعرض للمواقف املختلفة ، فكم ندمنا على قرارات 

اختذناها ،فإن عدنا لنفس املوقف نشعر أننا كنا محقى ، بالطبع قد نستفيد من 

ى ًجتارب من حولنا لكن القاعدة الثابتة أن من رأى ليس أبدا كمن مسع ، لذا تأت

خربتنا الكاملة من معرتك احلياة ، لذا ال تقسو على أنفسكم إن اختذمت أي قرارات 

  .بل هي أول خطوة للتعلم خاطئة 

    :نقص المعرفة : ًثانيا .

وبدون خربة وإدراك ، ال ميكن أن تظهر . يوجد ارتباط بني اخلربة ونقص املعرفة

ولكن نقص املعرفة ميكن أن حيدث على ، لضمنية على وجه اخلصوصاملعرفة ا

وهناك أيضا ، املستويني الفردي أو املنظمي، وله أبعاد واضحة وجلية على السواء

مسألة قدرة الفرد على التعلم واكتساب املعرفة؛ بعض منا لديهم شعر جيدة 

لضمنية يلعب عدم القدرة على فهم واكتساب املعرفة ا، للعمل والتعلم بسرعة

  .دورا هاما يف وقف عملية التعلم

ومرة أخرى، فإن التعليق الوارد أعاله له بعد فردي وتنظيمي؛ قد يكون األفراد 

ويف حني أن املعرفة الواضحة ،  على دراية، ولكن املنظمة قد ال تكون كذلك

  ما هي معرفة صرحية، فإن املعرفة الضمنية غالبا ما تكون غري قادرة علي التعبري



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

مل يكن هناك جهد واعي لتحويل وترمجة املعرفة الفردية إىل ضمنية، واملعرفة 

  .التنظيمية ستستمر هذه املشكلة

  :نقص القدرات: ًثالثا 

ويف مصر وكثري من دول العامل حيت يف الواليات املتحدة، لوحظت مشكلة 

ا ما ترتبط هذه املشكلة بصراعات لسنوات عديدة وكثري" العوامل اخلارجية "

عارضة حيث تتعارض التوقعات املهنية للعامل مع قواعد عمل املنظمة  هنا 

  .تتولد مشكلة تقلص القدرات

، ولكن الصراع )ورمبا ضمن إطار منظمة( قد تظل املعرفة موجودة داخل الفرد  

  .العارض يرتك العامل دون دافع للعمل

مشكلة شائعة يف الكثري من املنظمات (ة بالتفكك إن املنظمات، اليت هي مهدد

، غالبا ما تتعرض نفس املعاناة اليت هي عبارة عن إمهال للحاالت الفردية )

اليت متر من خالل ) مثل الكثري من األفراد(هذه هي املنظمات ، داخلها 

وإذا كان لنا أن نضع إطارا خمتلفا، فهذه هي احلاالت اليت ال تنجح . االقرتاحات

  .وقد توقف التعلم التنظيمي، فيها املنظمة غري الرمسية

   الفساد: ًرابعا 

وحىت عندما يكون . الفساد ليس هو املشكلة البسيطة للسلوك السيئ الفردي

الفساد شائعا، فإن الغاية هو الرتكيز على األشخاص املفسدين ، وهو ما يعين 

  .”bad apples“ عدد قليل من ضمنا أن املشكلة هي وجود



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

ًبل يتم تعليمه يبقى مستمرا ،  وهذا التحليل يشري إىل أن الفساد أكثر رسوخا 

ووجد هلا ، ألن املنظمة قد تعلمت وأصبح من ضمن املعرفة الضمنية الداخلية

ًيف حني أن أولئك قديسلكوا مسلكا يف اخلارج خمتلفا ، داخل املنظمة تربيرات

لقد جنح أولئك داخل املنظمة يف تقنني السلوك ، ملنظمةعن سلوكهم داخل ا

ولقد لوحظ أن هؤالء  على ما يبدو لديهم قدرة ، وإدماجه يف تقاليد املنظمة

  ).اجلميع يفعل ذلك، ولكن أنا خمتلف(ال�ائية على عذر سلوكهم 

ومن املعتقد أن هؤالء الفاسدون مل يبدؤوا مشوار فسادهم بعد توليهم السلطة 

�ا عليهم جباذبيتها و بريقها؛ ألنه مبالحظة احلياة املاضية هلؤالء وجد أ�م وسيطر

بل ، أو كانت لديهم بذور الفساد، قد كانوا مفسدين حىت قبل توليهم السلطة

وهو ما يعرف ، إ�م يربرون ذلك بأن هذه األمور عامة وشائعة يف مجيع الناس 

عيب جزء ال يتجزأ من حالة ويرون أن طابعهم امل، )إسقاط ( يف علم النفس 

  .اإلنسان الطبيعي

إن رغبة هؤالء يف الوصول إىل السلطة هي بعينها شكل من أشكال الفساد ال 

ًخيتلف أبدا عن أولئك الذي ارتكبوا أفعاال إجرامية ووقف الفساد ال يبدأ أو ، ً

 ينتهي مع حتديد الفعل اإلجرامي للفرد، ولكن يف الكشف عن الثقافة التنظيمية

  . للسلوك الذي جنح �م حنو هذا الفعل



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٣٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من السابع املجلد

 اإلداریة القرارات اتخاذ عند التقدیریة السلطة أخالقیات 

  :النتائج والتوصيات

  :النتائج: ًأوال

اخلالف الدائر حول السلطة التقديرية يتمثل يف اختيار آلية التحكم  -١

 .السليمة

ًات الفاسدة نظرا السطلة التقديرية يف البالد النامية تعترب جوهر املمارس -٢

 .الستغالهلا بطريقة خمالفة للقوانني واألنظمة بذريعة السلطة التقديرية

ومن ، موضوع استخدام السلطة التقديرية اإلداري موضوع معقد للغاية -٣

 .الضروري إجراء تنظيم للحد من إساءة استخدام السلطة

ئة التعلم والدعم عند إنشاء هيكل القرار، ميكن لقيادة املنظمة أن ختلق بي -٤

  . التنظيمية اليت ميكن فيها استخدام السلطة التقديرية املناسبة واحملددة

  :التوصيات: ًثانيا 

ًاستحداث أساليب للقرارات اليت تعتمد على بيانات هامة بدال من  الرتبة  -١

  .باعتبارها حدود سلطة القرار

  .حديد التوقعات يف دور مجيع أعضاء املنظمةاستخدام بنية القرار لت -٢

  .استخدام بنية القرار للتطوير املستقبلي للمنظمة  -٣

ألولئك الذين لديهم " حق اختاذ القرارات"خلق بنية القرارات اليت توجه  -٤

  .واملعرفة الضمنية الختاذ القرارات" النضج"
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  .رار اجلماعي اختاذ القیؤکد احلاجة إليکل القرار ياإلقرار بأن ه -٥

  .زهاية وتعزياستخدام املستشارين لنقل املعرفة الضمن -٦
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  . ٢ ج ٢ه ط١٠٤٤القاموس احمليط الطبعة احلسينية املصرية  .١

 .سعودي الطبعة الرابعةد السيد خليل هيكل القانون اإلداري ال .٢

 د خالد خليل الظاهر القضاء اإلداري ديوان املظامل يف اململكة العربية  .٣

ه الطبعة ١٤٣٠السعودية قضاء اإللغاء ــ قضاء التعويض دراسة مقارنة 

 .األويل

 .١٩٧٩ ، ٧ط ، دار النهضة العربية، القضاء اإلداري ، د حممود حافظ  .٤

 .بدون رقم طبعة، قابة على أعمال اإلدارة الر، د حممد كمال ليلة .٥

، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، د جابر سعيد حسن حممد .٦

١٤٣٧/١٤٣٨. 

 .١٩٨٧، مبادئ القانون اإلداري املصري ، د عبد ا�يد سليمان .٧

القاهرة مؤسسة ، الوسيط يف القانون اإلداري ، د أنس قاسم جعفر  .٨

 .١٩٨١، لتجاريةاملطبوعات ا

   :المراجع األجنبية: ًثانيا
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