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 المحاضرة األولى:

  :مقدمة

بموظفييا  المؤسسة أو جماعة العمؿمف أساسيات النجاح ألنيا تعكس ثقة  المينةتعد أخالقيات     
سوؼ يقود إلى تطوير العامميف ويعكس االىتماـ  بياااللتزاـ  و ،والمستفيديف وأجيزتيا وكذلؾ ثقة المجتمع

الذي يوليو الموظؼ لاللتزاـ بعناصر أخالقيات المينة كالشفافية والنزاىة ، حيث إف عدـ االلتزاـ سوؼ 
لذا فأف معرفة أخالقيات المينة والوعي بدورىا سوؼ  المؤسسة،يؤثر بشكؿ مباشر عمى سمعة وىيئة 

 .المترتبة عمييايعزز أدائيا وتقمؿ مف األعباء 

 بمؤسستيا أحد المياديف التي يجب أف تتوفر فييا أخالقيات المينة، التربية البدنية والرياضية وتعتبر   
حديث عف إعداد الفرد السميـ مف النواحي النفسية والحركية، االجتماعية وبمورة شخصيتو المتزنة لذا  فيي

فإننا اليوـ نرى بأف الدوؿ أدرجت التربية البدنية والرياضية ضمف مناىجيا ومقرراتيا التربوية وسخرت ليا 
ة الكبرى لمتربية البدنية والرياضية كؿ اإلمكانات مف أجؿ الرفع مف مكانتيا بيف العموـ األخرى، واألىمي

في مجتمعنا ىي أف تقوـ أيضا بتنمية الشخصية المتكاممة مف خالؿ النيوض بالمستوى البدني والرياضي 
لمناشئ وىذا ال يعني أف التربية البدنية والرياضية تقتصر عمى تنمية القدرات عمى األداء البدني والرياضي 

نما توجو مجيوداتيا لمنيوض ب االجتماعية والخمقية  المستوى البدني وتحسيف الصحة وتكويف الصفاتوا 
ودورىا  المينة في مجاالت التربية البدنية والرياضيةانطالقا مف أىمية االلتزاـ بأخالقيات لدى الناشئ، و 

مؾ تنظيـ تلما ليا مف تأثير ايجابي عمى موقؼ  منيا والرياضية اإلدارية المختمفة في تعزيز أداء األعماؿ
وتقميؿ األعباء المترتبة عف تشوه وتجاه الجميور الخارجي األخالقي تجاه موظفييا وأجيزتيا  المؤسسات

 صورتيا أماـ المجتمع الذي تعمؿ فيو .

المينة ,انواع الفساد أخالقيات مفيـو التركيز عمى معرفة فنحف مف خالؿ ىذا المقياس سنسعى الي 
 .ي المؤسسات، وفي المجاؿ الرياضيف وأثرىا في تحسيف األداءوأسبابو ، 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المهنة: ياتأخالق.1
 

 :المهنة ياتأخالق مفهوم 1.1
بشكؿ عاـ إلى القيـ والمعايير األخالقية التي تشير ليا أفراد المجتمع  أخالقيات المهنةتشير 

 لغرض التمييز بيف ما ىو صحيح وما ىو خطأ.
والمعايير لتكؿ وعاًء حضاريا ليا عبر فترات زمنية ويبدو أف المجتمعات قد طورت ىذه القيـ 

متعاقبة وفي ىذا اإلطار، يمكف أف ننظر لممجتمعات البدائية ومعاييرىا األخالقية الصارمة ثـ 
المجتمعات الصناعية ومعاييرىا األخالقية المتجددة المرنة وأخيرا المجتمع العالمي المعرفي ومعاييره 

وعب ىذا التطور اليائؿ في مجمؿ األوضاع االقتصادية واالجتماعية األخالقية النسبية التي تست
 والثقافية والتكنولوجية وغيرىا.

إف األخالؽ ىي المعايير والمبادئ التي تحكـ سموؾ الفرد أو الجماعة، وىي مجموعة مف 
أنيا  القواعد األخالقية والقيـ المبدئية التي تحكـ سموؾ الفرد والجماعة بشأف الصح والخطأ، كما

  تضع المعايير عما ىو جيد وسيء في التصرؼ واألفعاؿ.
لتعريفات ولعؿ أىـ أما مفيوـ أخالقيات المينة فشأنيا شأف مفيوـ األخالؽ مف حيث تعدد ا

 ىذه التعاريؼ:
 .''أنيا تطبيؽ لممعايير األخالقية الفردية في مواقؼ األعماؿ المختمفة'' 
 أخالقيات المينة ما ىي إال الدراسة والتحميؿ المنيجي لمعمميات التي يتـ مف خالليا تطوير  ''أف

القرار اإلداري بحيث يصبح ىذا القرار خيارا أخالقيا آخذا في االعتبار ما ىو صحيح وجيد 
 لمفرد ولممجموعة ولممنظمة''.

 تي تمثؿ سموؾ منظمة ما أف أخالقيات المينة ىي مجموعة مف المبادئ والقيـ األخالقية ال
 وتضع محددات عمى قراراتيا''.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المحاضرة الثانية:
 

 :اخالقيات المهنة أهمية 2.1
إف االلتزاـ بالمبادئ والسموؾ األخالقي سواء عمى صعيد الفرد والوظيفة أو في مينة معينة 
أو مجموعة أو منظمات األعماؿ يعتبر ذا أىمية بالغة لمختمؼ شرائح المجتمع حيث أف ىذا األمر 

لتزاـ بمبادئ العمؿ الصحيح والصادؽ، ويبعد المنظمة مف أف ترى مصالحيا بمنظور يقوي اال
تتجسد في االعتبارات المالية التي تحقؽ ليا فوائد عمى ضيؽ، ال يستوعب غير المعايير المحدد 

 المدى القصير ولكنيا ستكوف بالتأكيد ذات أثر سمبي في األمد الطويؿ.
عمييا منظمات األعماؿ جراء التزاميا بالمنور األخالقي أىـ الفوائد التي يمكف أف تحصؿ 

 القيمي في العمؿ والتي تعطي أىمية ليذا االلتزاـ فإننا يمكف أف نؤشر التالي:
  ال يمكف القبوؿ بالمنظور التقميدي لمعمؿ والذي يرى تعارضا بيف تحقيؽ مصالح منظمة األعماؿ

 ير األخالقية.المتمثمة بالربح المادي وبيف االلتزاـ بالمعاي
  قد تتكمؼ منظمات األعماؿ كثيرا نتيجة تجاىميا االلتزاـ بالمعايير األخالقية وىنا يأتي التصرؼ

 األخالقي ليضع المنظمة في مواجية الكثير مف الدعاوي القضائية.
  تعزيز سمعة المنظمة عمى صعيد البيئة المحمية واإلقميمية والدولية وىذا أيضا لو مردود إيجابي

 المنظمة. عمى
 يزو  9000الحصول عمى شهادات عالمية وامتيازات عمل خاصة، مثل )إيزو  (.14000وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :الثةالمحاضرة الث

 
 مصادر وعناصر األخالقيات في المهنة: 3.2

 مصادر األخالقيات: 1.3.1
 تستند أخالقيات المينة إلى ركنيف أساسييف:

 األول: 
 القيـ االجتماعي واألخالقي واألعراؼ والتقاليد السائد في المجتمع. نظاـ

 الثاني:
 النظاـ القيمي الذاتي المرتبط بالشخصية والمعتقدات التي تؤمف بيا وكذلؾ خبرتيا السابقة.

 
 ويمكن توضيح ذلك بالمخطط التالي:

 أخالقيات األعمال

 
 والمعتقدات الشخصيةنظمم القيم   نظام القيم االجتماعية

 
 الثقافة السائدة في المجتمع.

 قيـ المجتمع.
 قيـ العائمة.
 قيـ العمؿ.

 قيـ المجتمع الحضاري.

 القيـ الشخصية الذاتية الفطرية. 
 المعتقدات الذاتية والمذىبية.

 الخبرة السابقة والمستوى التعميمي.
 الخصوصية الفردية.

 الحالة الصحية والنفسية والجسمانية

جماال يمكف أف نحدد مصادر أخالقيات األعماؿ التي تتجسد في السموؾ األخالقي الحميد أو السيء  وا 
 باآلتي:
 .العائمة والتربية البيتية 
 .ثقافة المجتمع وقيمو وعاداتو 



 

 

 .التأثير بالجماعات المرجعية 
 .المدرسة ونظاـ التعميـ في المجتمع 
 الرأي العاـ ومنظمات المجتمع المدني. اإلعالـ ومؤسسات 
 .مجتمع العمؿ األوؿ 
 .القيـ الشخصية المتأصمة لدى العامميف 
 .القوانيف والموائح الحكومية والتشريعات 
 .قوانيف السموؾ األخالقي والمعرفي لمصناعة والميف 
 .الخبرة المتراكمة والضمير اإلنساني الصالح 
 .جماعات الضغط في المجتمع المدني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المحاضرة الرابعة:
 

 عناصر األخالقيات: 2.3.1
ىناؾ قوى تمس القرارات األخالقية وتسيـ في صنعيا وسنتناوؿ فيما يأتي تمؾ القوى والتي 

 ىي عناصر ألخالقيات األعماؿ كما يأتي:
 أوال: الثقافة التنظيمية:

  تمثؿ الثقافة التنظيمية اإلطار القيمي واألخالقي والسموكي الذي تعتمده المنظمة في تعامميا مع
 مختمؼ األطراؼ.

فالبعض يركز عمى المظاىر السموكية الظاىر أو الخفية ؼ حيف يركز آخروف عمى القيـ 
 المشتركة وغيرىـ يركز عمى الجوانب الرمزية.

 ويرى آخروف أنيا تدويف لمقواعد والمعايير األخالقية والسموكية.
إعطاء تعريؼ شامؿ لمثقافة يصفيا بكونيا متمثمة بمجموعة القيـ والمعتقدات واالفتراضات  يمكف

 والرموز والطقوس والمعايير السموكية واالتصاالت والتقاليد واألعراؼ السائدة في المنظمة.
 ويمكف القوؿ أف ثقافة المنظمة تتأثر بشكؿ كبير بثالث قضايا أساسية وىي:

  توجد فييا منظمة.بيئة األعماؿ التي 
 .القادة االستراتيجيوف والذيف تنتشر أفكارىـ وآراؤىـ إلى باقي أجزاء المنظمة والعامميف فييا 
 .خبرة ىؤالء القادة وممارستيـ السابقة وتجربتيـ 

 ثانيا: أخالق الفرد:
 تشكؿ منظومة األخالؽ والسموؾ أىـ عناصر الشخصية اإلدارية والقيادية في الوظيفة العامة 

والخاصة، واألخالؽ ىي جوىر الكائف اإلداري كما ىي جوىر اإلنساف بشكؿ عاـ، ويعتبر التزاـ 
القادة والمديريف وجميع العامميف بقواعد األخالؽ والسموؾ التي تحددىا المنشأة والنظاـ العاـ أو 

 المحافظة عمى استقرار الوضع الحالي، والنمو والتطور لألفراد ولممنشآت.
 أنظمة المنظمة: ثالثا: 

  إف التركيب والسياسات واألنظمة ومجموعة مبادئ األخالؽ ونظـ المكافأة تشكؿ بمجمميا واحدة
مف القوى المسيمة في تشكيؿ أخالقيات اإلدارة والتي مف شأنيا أف توجو السموؾ باتجاه معيف، 

مؿ ىذه التأثيرات إف لكؿ نظاـ مف أنظمة المنظمة تأثيرا خاصا عمى طبيعة سموؾ العامميف وبمج
تتولد قوة تشد السموؾ وتدفعو باالتجاه الذي قد يعزز أو يضعؼ العمؿ بأخالقيات اإلدارة، ولكثرة 

 ىذه األنمة ال يمكف التوسع في سرد تأثيرىا بشكؿ أوسع تاركيف المجاؿ لدراسات أخرى.
 رابعا: الجمهور الخارجي:



 

 

 سوؽ تشكؿ بمجمميا القوة الرابعة التي تسيـ في إف األنظمة الحكومية والزبائف والجماعات وقوى ال
تكويف أخالقيات اإلدارة وتوجييا باتجاه معيف دوف غيره سيما في عالـ اليوـ الذي يّتصؼ بازدياد 

 المنافسة وتحوؿ األسواؽ والتطور التكنولوجي.
 القيم األساسية ألخالقيات المهنة: 4.1
 .عدـ التحّيز 
 .الشرعية 
 .النزاىة 
 .الشفافية 
 .النجاعة 
 .المساواة 
 .المسؤولية 
 .العدالة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 : خامسةالمحاضرة ال

 
 الفساد ومظاهره:. 2
 

 مفهوم الفساد: 1.2
  يمكف تعريفو بأنو: ''اإلخالؿ بشرؼ الوظيفة ومينتيا وبالقيـ والمعتقدات التي يؤدييا الشخص

المكمؼ أو ىو استغالؿ أو إساءة استخداـ الوظيفة العامة مف أجؿ مصمحة شخصية، فيو يحدث 
عندما يقـو الموظؼ المكمؼ بخدمة عامة بطمب رشوة مقابؿ الخدمة التي يفترض أف يقدميا 

 مجانا بحكـ مكتتب في األصؿ لمقياـ بيا.
  الفساد ىو نتاج األعماؿ المخالؼ لمقوانيف والسموؾ البيروقراطي المنحرؼ واستغالؿ الموظفيف''

تفرزه الفجوة الكبيرة بيف ما استثنائي  العمومييف لموقعيـ وصالحياتيـ وىو في نفس الوقت سموؾ
ينبغي أف يكوف وما ىو كائف وىو سموؾ إداري غير رسمي بديؿ لمسموؾ اإلداري الرسمي تحتمو 

 .الظروؼ الواقعية، ويقتضيو التحوؿ االجتماعي واالقتصادي الذي تتعرض لو المجتمعات
 مظاهر الفساد: 2.2
 الفساد السياسي: ( أ

المالية ومخالفات القواعد واألحكاـ التي تنظـ عمؿ النسؽ  ويتعمؽ بمجمؿ االنحرافات
السياسي المؤسسات السياسية في الدولة ومع أف ىناؾ فارؽ جوىر بيف المجتمعات التي تنتيج 
أنظمتيا السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة وبيف الدوؿ التي يكوف فييا الحكـ شموليا 

شتركة النتشار الفساد في كال النوعيف مف األنظمة تتمثؿ في  نسؽ ودكتاتوريا، لكف العوامؿ الم
الحكـ الفاسد وتتمثؿ مظاىر الفساد السياسي في الحكـ الشمولي الفاسد وفقداف الديمقراطية وفقداف 

 المشاركة وفساد الحكـ وسيطرة نظاـ حكـ الدولة عمى االقتصاد وتفشي المحسوبية.
 الفساد المالي: ( ب

االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكاـ المالية التي تنظـ سير العمؿ ويتمثؿ بمجمؿ 
اإلداري في الدولة ومؤسساتيا ومخالفة التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية المختص بفحص 
ومراقبة حسابات وأمواؿ الحكومة والييئات والمؤسسات العامة والشركات ويمكف مالحظة مظاىر 

ي في الرشاوى واالختالس والتيرب الضريبي وتخصيص األراضي والمحسوبية في الفساد المال
 التعيينات الوظيفية.

 الفساد اإلداري: ( ت



 

 

ويتعمؽ بمظاىر الفساد واالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتمؾ المخالفات التي 
لقوانيف والضوابط تصد عف الموظؼ العاـ أثناء تأديتو لمياـ وظفتو في منظومة التشريعات وا

ومنظومة القيـ الفردية التي ال ترقى لإلصالح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانيف التي تغتنـ 
الفرصة لالستفادة مف الثغرات بدؿ الضغط عمى صّناع القرار والمشرعيف لمراجعتيا وتحديثيا 

واعيد العمؿ في الحضور باستمرار وىنا تتمثؿ مظاىر الفساد اإلداري في عدـ احتراـ أوقات وم
واالنصراؼ أو تمضية الوقت في قراءة الصحؼ واستقباؿ الزوار واالمتناع عف أداء العمؿ أو 
فشاء أسرار الوظيفة والخروج عف العمؿ الجماعي، ويظير جميا  التراخي وعدـ تحمؿ المسؤولية وا 

ىا سببا مساعدا عمى وغالبا ما يكوف انتشار أحد أف مظاىر الفساد اإلداري متعددة ومتداخمة
 انتشار بعض المظاىر األخرى.

 الفساد األخالقي: ( ث
والمتمثػػػػػػػػػػػؿ بمجمػػػػػػػػػػػؿ االنحرافػػػػػػػػػػػات األخالقيػػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػػموكية المتعمقػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػموؾ الموظػػػػػػػػػػػؼ 
الشخصػػػػػػػي وتصػػػػػػػرفاتو، كػػػػػػػأف يسػػػػػػػتغؿ السػػػػػػػمطة لتحقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػآرب شخصػػػػػػػية لػػػػػػػو عمػػػػػػػى حسػػػػػػػاب 

مى بالمحابػػػػػػػػاة المصػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػة أو أف يمػػػػػػػػارس المحسػػػػػػػػوبية بشػػػػػػػػكميا االجتمػػػػػػػػاعي الػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػ
  الشخصية دوف النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :سادسةالمحاضرة ال
 

 الفساد اإلداري:3.

 أسباب الفساد االداري:1.3
 أسباب حضرية: ( أ

مف يرى بأف أسباب الفساد اإلداري ما ىي إال أسباب حضرية فالتفسير الحضري يشير  ىناؾ
إلى وجود فجوة ما بيف القيـ الحضارية لمجتمع وبيف قواعد العمؿ الرسمية المعتمدة مف قبؿ 

 األجيزة اإلدارية.
 أسباب سياسية: ( ب

التأثير الرسمية عمى  يرى أنصار التفسير السياسي لظاىرة الفساد اإلداري أف محدودية قنوات
قرارات األجيزة اإلدارية الحكومية وضعؼ العالقة بيف ىذه األجيزة والجميور والتعالي، وشيوع 
الوالءات الحزبية عمى حسابي التحسس الوطني الشامؿ، وحماية المفسديف، والتساىؿ في 

داري وظيور محاسبتيـ، وغياب األنظمة الرقابية، مف شأنو أف يدفع بروز حاالت الفساد اإل
 ممارسات منحرفة تخؿ باألىداؼ والمصالح العامة لممجتمع.

 أسباب هيكمية: ( ت
يؤكد أنصار التفسير الييكمي عمى أف أسباب الفساد اإلداري ما ىو إال نتيجة لوجود ىياكؿ 
قديمة، ألجيزة الدولة والتي ال تتناسب وال تتوازف مع قيـ وطموحات األفراد وال تستجيب لمطالبيـ 

ولئؾ واحتياجاتيـ، وىذا مف شأنو أف يخمؽ حالة مف عدـ التوافؽ بيف الجياز اإلداري المعني وأ
األفراد مما يجعميـ يمجئوف إلى االعتماد عمى مسالؾ أخرى تنطوي تحت مفيوـ الفساد لتجاوز 
محدودية اليياكؿ القديمة وتحقيؽ مصالح ذاتية عمى حساب أىداؼ ومصالح الجياز اإلداري 

 المعني.
 أسباب قيمية: ( ث

ر النظاـ القيمي لألفراد يرى أنصار التفسير القيمي بأف الفساد اإلداري ما ىو إال نتيجة النييا
والذي يتمثؿ بالقيـ والتقاليد والعادات االجتماعية الموروثة واستبداليا بأطر قيمية ىشة بعيدة عف 

 القيـ المعتمدة في المجتمع.
 أسباب اقتصادية: ( ج

يرى أنصار التفسير االقتصادي بأف الفساد اإلداري ما ىو إال نتيجة لعدـ توزيع الثروة في 
عادؿ، إضافة إلى ما تحممو البيئة االقتصادية مف سوء األوضاع المعيشية  المجتمع بشكؿ

لمعامميف الناجمة عف عدـ العدالة في منح الرواتب واألجور، مما يؤدي إلى ظيور فئة كثيرة الثاء 



 

 

مقابؿ فئات أخرى محرومة في المجتمع مما يؤدي إلى بروز سموكيات منحرفة وفاسدة في أجيزة 
 الدولة.

 دارية:أسباب إ ( ح
أما أنصار التفسير اإلداري فيروف أف أسباب الفساد اإلداري تعود بالنتيجة إلى البيئة 

البيئة اإلدارية بدرجة عالية مف الوعي والثقافة كمما كانت أكثر حصانة اإلدارية، فكمما اتسمت 
ثقافي أو ومنعو في مظاىر الفساد اإلداري، وبالعكس كمما اتسمت البيئة اإلدارية بضعؼ الوعي ال

عدمو كمما أدى ذلؾ إلى بروز حاالت فساد إداري متمثمة بضعؼ القيادات اإلدارية وعدـ نزاىتيا 
وسوء اختيار وسوء توزيع السمطات والمسؤوليات وعدـ وضوح التعميمات وسوء تقويـ أداء األفراد 

 والمنظمات.
وفقػػػػػا لطبيعػػػػػة  ممػػػػػا سػػػػػبؽ يمكػػػػػف القػػػػػوؿ أف أسػػػػػباب ظػػػػػاىرة الفسػػػػػاد اإلداري تتعػػػػػدد وتتبػػػػػايف

الفػػػػػػرد والمنظمػػػػػػة والبيئػػػػػػة والمجتمػػػػػػع وبالتػػػػػػالي يختمػػػػػػؼ ويتبػػػػػػايف فػػػػػػي مجتمػػػػػػع آلخػػػػػػر ومػػػػػػف دولػػػػػػة 
  ألخرى وذلؾ نتيجة لممتغيرات البيئية في المجتمع المعّيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :سابعةالمحاضرة ال
 

 آثار الفساد اإلداري: 2.3
 أثر الفساد اإلداري عمى اإليرادات الحكومية: ( أ

المستحقة عندما تتـ رشوة موظفي الدولة حتى تخسر الحكومات مبالغ كبيرة مف اإليرادات 
يتجاىموا جزًء مف اإلنتاج والدخؿ والواردات في تقويميـ لمضرائب المستحقة عمى ىذه النشاطات 
االقتصادية، باإلضافة إلى ذلؾ تيدر الحكومات كثيرا مف مواردىا عندما يتـ تقديـ الدعـ إلى 

و برشوة أو نفوذ أو أي وسيمة أخرى، وىذا ما فئات غير مستحقة ولكنيا تتمكف مف الحصوؿ عمي
 يؤثر بدوره عمى األداء االقتصادي لمدولة.

 
 أثر الفاسد اإلداري عمى النمو االقتصادي: ( ب

تشير الكثير مف الدراسات النظرية والتطبيقية بأف الفساد اإلداري والمالي لو آثارا سمبية عمى 
ومف ثـ خفض حجـ الطمب الكمي سيؤدي  النمو االقتصادي، حيث أف خفض معدالت االستثمار

 إلى تخفيض معدؿ النمو االقتصادي.
 أثر الفساد اإلداري عمى مستوى الفقر وتوزيع الدخل: ( ت

يؤدي الفساد اإلداري إلى توسيع الفجوة بيف األغنياء والفقراء، وىذا األثر يتـ عبر عدة طرؽ 
 أىميا:

  النمو االقتصادي وىذا األمر تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدالت
 يساعد عمى تراجع المستويات المعيشية.

  قد يتيرب األغنياء مف دفع الضرائب ويمارسوف سبال ممتوية لمتيرب كالرشوة، وىذا
 يساعد عمى تعميؽ الفجوة بيف األغنياء والفقراء.

  يػػػػػػػؤدي الفسػػػػػػػاد إلػػػػػػػى زيػػػػػػػادة كمفػػػػػػػة الخػػػػػػػدمات الحكوميػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ: ''التعمػػػػػػػيـ والسػػػػػػػكف
مػػػػػػف الخػػػػػػدمات األساسػػػػػػية، وىػػػػػػذا بػػػػػػدوره يقمػػػػػػؿ مػػػػػػف حجػػػػػػـ ىػػػػػػذه الخػػػػػػدمات  وغيرىػػػػػػا

  وجودتيا مما ينعكس سمبا عمى الفئات األكثر حاجة إلى ىذه الخدمات.
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :الثامنةالمحاضرة 

 
 عالج الفساد اإلداري من منظور اإلدارات الحديثة: 3.3

ي الذي تتعدد وتتنوع اإلدارات الحديثة والتي انتقمت إلينا عبر العولمة وعصر االنفتاح التكنولوج
 نعيشو.
 إدارة الذات: ( أ

 :إدارة الذات أمر ميـ جدا، ويقصد بيا
''الطرؽ والوسائؿ التي تعيف المرء عمى االستفادة القصوى مف وقتو في تحقيؽ أىدافو وخمؽ  

 التوازف في حياتو ما بيف الواجبات والرغبات واألىداؼ'' )إدارة الذات(.
عمى الفرد أف يعمؿ جاىدا في إدارة ذاتو ليبعدىا عف الشبيات وطريؽ الحراـ محققا  فيجب

 بذلؾ أىدافو بالحالؿ ومبتعدا عف طريؽ الحراـ.
 إدارة التغيير:  ( ب

 يقصد بإدارة التغيير:
''سمسمة مف المراحؿ التي مف خالليا يتـ االنتقاؿ مف الوضع الحالي إلى الوضع الجديد،  

 تحوؿ مف نقطة التوازف الحالية إلى نقطة التوازف المستيدفة''. أي أف التغيير ىو
 ومف ضمف المتغيرات التي تفرض عمى المجتمع التغيير:

 .درجة المعاناة مف قسوة الوضع الحالي 
 .مدى وضوح الفوائد والمزايا التي سيحققيا التغيير 

ضع المعايش بسبب وبالنسبة لموضوع الفساد اإلداري نجد أف درجة المعاناة مف قسوة الو 
الفساد اإلداري يتوجب عمينا االستفادة مف إدارة التغيير لالنتقاؿ بالوضع الحالي إلى نقطة توازف 

 أفضؿ.
 إدارة األزمات:  ( ت

ال يعتبر الفساد اإلداري أزمة بحد ذاتو فقط بؿ ىو مولد ألزمات متعددة داخؿ المنظمة، 
 ( يمكف إتباع الخطوات التالية:ولعالج الفساد اإلداري مف منظور )إدارة األزمات

  تكويف فريؽ عمؿ متكامؿ يعمؿ بتعاوف لمقضاء عمى الفساد اإلداري ومسبباتو داخؿ
 المنظمة.

  جراء المشورة ومف ثـ حؿ المشكالت المصاحبة لمفساد اإلداري بتحديد المشكمة وا 
 اختيار الحؿ األنسب مف الحموؿ المتاحة لمخروج مف األزمة.

  



 

 

 اف:اإلدارة باألهد  ( ث
وىذا المدخؿ يؤكد عمى ضرورة العمؿ الجماعي بروح الفريؽ، والمشاركة الفعالة واإليجابية 
بيف الرئيس والمرؤوس، ويحقؽ الرقابة الذاتية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ، حيث أنو مف أحد أسباب 
الفساد اإلداري غموض األىداؼ وعدـ وضوحيا، وجب عمى كؿ منظمة تسعى إلى عالج ظاىرة 

 الفساد اإلداري أف تمارس أسموب اإلدارة باألىداؼ.
 إدارة االتصاالت: ( ج

 :ويعني االتصاؿ
تبادؿ المعمومات ووجيات النظر والتعبير عف المشاعر واألحاسيس، وفي إدارة االتصاالت '' 

يجب تشجيع األسئمة وتبادؿ األفكار المطروحة بيف الموظفيف وتوجيو النقد لمعمؿ الخاطئ في 
يجاد مناخ إيجابي لالتصاؿ يسمح بتقبؿ أفكار اآلخريف، حيث أنو مف أحد الوقت الم ناسب وا 

مسببات الفساد اإلداري ىو عدـ كفاية االتصاالت بيف الرئيس ومرؤوسيو، كاف البد مف االىتماـ 
بإدارة االتصاالت وممارستيا بفعالية حتى يستطيع المدير أف يقوـ الوضع الخاطئ داخؿ المنظمة 

 .''المناسبفي الوقت 
 اإلدارة بالمشاركة: ( ح

 ويقصد باإلدارة بالمشاركة:
''المشاركة في القدرات واألداء مع الجميع واالعتماد عمى اإلجماع""، فيجب عمى كؿ فرد  

في المنظمة أف يكوف لو رأي وصوت مسموع حتى يعتبر نفسو جزء مف المنظمة ويتولد في داخمو 
 رة بالمشاركة(.الوالء ليا )الصعوبات في تنفيذ اإلدا

 إدارة الجودة: ( خ
تسعى إدارة الجودة إلى التحسيف المستمر، الذي تسعى إليو الجودة ال يقتصر فقط عمى 
الخدمة أو السمعة، بؿ يتعداه ليشمؿ مستوى الكفاءة ؼ األداء الوظيفي وتنمية العالقات البينة عمى 

ة الجودة في أدائيا عمى المستوى المصارحة والثقة بيف العامميف ؼ المنشأة فإذا راعت المنظم
 الذاتي وعمى مستوى المنظمة ابتعدت عف أحد مسببات الفساد اإلداري.

 الهندرة )إعادة هندسة العمميات اإلدارية(: ( د
 وتعرؼ عمى أنيا:

عػػػػػػػػػادة التصػػػػػػػػػميـ الجػػػػػػػػػذري لمعمميػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػؽ  '' إعػػػػػػػػػادة التفكيػػػػػػػػػر األساسػػػػػػػػػي وا 
األداء الحاسػػػػمة مثػػػػؿ التكمفػػػػة والجػػػػودة والخدمػػػػة والسػػػػرعة، تحسػػػػينات جوىريػػػػة فػػػػي معػػػػايير قيػػػػاس 

  وىو منيج لتحقيؽ تطوير جذري في أداء الشركات في وقت قصير نسبيا''.
 
 



 

 

 المحاضرة التاسعة:
 

 اإلصالح اإلداري لمفساد في المجتمع:4.3
ىو أكبر معّوؽ لمتنمية، وقد ازداد االىتماـ بيذا الموضوع ألسباب  يعتبر الفساد اإلداري والمالي

 متعددة منيا:
 .انفتاح بعضيا عمى بعض 
 .سرعة انتشار المعمومات 
 .زيادة مشاركة الشعوب في صنع القرار 
 .تأثر مصالح الدوؿ الصناعية والنامية مف انتشار ىذه الظاىرة 

واإلجراءات التي يمكف إتباعيا لتحقيؽ اإلصالح وىناؾ بعض اآلليات المقترحة والسياسات 
 لمقطاعات التي عانت مف الفساد اإلداري وىي:

 .إصالح النظاـ المصرفي والسيطرة عميو لمنع سارقي الماؿ العاـ مف االختباء والتخفي فيو 
  تكويف مؤسسات رقابية مستقمة تشرؼ عمى مراقبة العمؿ في الييئات الحكومية والخاصة

 ء.عمى حد سوا
  الحد مف البيروقراطية المعقدة الروتيف والحد مف وضع العراقيؿ أماـ مصالح الناس، فيذا

 جأ إلى طرؽ ممتوية إلنياء معاممتو وتيسير أمر الرشوة مثال.األمر يجعؿ المواطف يم
 .الردع القانوني 
 .تحسيف الوضع المادي لمموظؼ حتى ال يحتاج ويذىب ألخذ الرشوة 
 مية المطبقة.تطوير القواعد النظا 
 .تبني نظـ حديثة توفر حماية أفضؿ 
 .إزالة جميع المعوقات التي تمنع مف الحصوؿ عمى التعويض ومحاسبة الجاني 
 .االىتماـ بأخالقيات الوظيفة العامة 
 .إشعار الموظؼ العاـ بالمسؤولية الممقاة إليو 
 .تكثيؼ الجيود الخاصة بالنوعية اإلدارية 
  لكػػػػػي يػػػػػؤدي دوره فػػػػػي توجيػػػػػو الموظػػػػػؼ إلػػػػػى سػػػػػبؿ اكتسػػػػػاب تفعيػػػػػؿ دور التػػػػػدريب العممػػػػػي

 األخالقيات اإلدارية الحميدة وااللتزاـ بيا سموكيا ومينيا.
 
 
 
 



 

 

 المحاضرة العاشرة:
 

 أخالقيات الوظيفة العامة و الفساد االداري 5.3

تتشػابو إلػى حػد كبيػر مػف المعػايير والقػيـ التػي تركػز عمييػا مػع أخالقيػات اإلدارة  المينة إف أخالقيات     
فػػػػي شػػػػركات اإلعمػػػػاؿ فالنزاىػػػػة واألمانػػػػة واالمتثػػػػاؿ لمقػػػػانوف وغيرىػػػػا ىػػػػي مبػػػػادئ أخالقيػػػػة ضػػػػرورية فػػػػي 
المؤوسسػػػات الحكوميػػػة كمػػػا ىػػػي ضػػػرورية فػػػي شػػػركات اإلعمػػػاؿ. إف مرونػػػة السػػػموؾ الػػػوظيفي وأخالقيػػػات 

ورة فػػػي المؤسسػػػات الحكوميػػػة لػػػيس فقػػػط فػػػي جعػػػؿ الوظيفػػػة العامػػػة أكثػػػر  اسػػػتقامة واسػػػتجابة ضػػػر  المينػػػة
لمتطور الميني في حقؿ اإلدارة العامػة وأداء الواجبػات بطريقػة فعالػة بػؿ بتقػدـ الخدمػة العامػة عمػى الخدمػة 

قيقيػػة لمفسػػاد ال الذاتيػػة ، وىػػذا ىػػو جػػوىر الصػػراع بػػيف الفػػرد ومبػػررات قيامػػو لمفسػػاد حيػػث إف المواجيػػو الح
تكوف بيف القواعد والنظـ واإلجراءات إف ما يكمف في النفوس واالتجاىات والضمائر. إذف ما ينبغي التأكيد 
عميػػو ىػػو اعتمػػاد الحصػػانة واالسػػتقامة والرقابػػة الذاتيػػة فػػي مواجيػػة الفسػػاد والتػػي عػػادة مػػا تغيػػر مػػف القػػيـ 

ا ما يتفؽ مع النمػوذج اليابػاني الػذي يؤكػد عمػى العوامػؿ والمعتقدات بعيدًا عف حسابات الربح والخسارة وىذ
الناعمػػة ) القػػيـ والمبػػادئ واالتجاىػػات ، أي نقػػػؿ مركػػز التػػأثير فػػي مواجػػػو الفسػػاد مػػف الجوانػػب الخارجيػػػة 

إذف ال مناص مف البعد اإلنسػاني واف  –النوعية والمعيارية  –الفعمية الى الجوانب الداخمية الذاتية الناعمة 
 بدوف التزاـ نفساني حي شبيو بالفرد الخالي مف الروح.المؤسسة 

دورًا فعااًل في إدارة ىذا البعد اإلنسػاني وعوامػؿ الػروح فػي  المينةفي ىذا السياؽ يمكف أف تمعب أخالقيات 
نيػػا توجػد ذلػؾ اإلحسػػاس العميػؽ فػػي  مواجيػة الفسػاد حيػػث األخالقيػات ال تحمػػي فقػط الفسػاد وحسػػب بػؿ وا 

امميف والمػواطنيف بػالفخر واالعتػزاز ، اف دعػـ البعػد اإلنسػاني فػي االلتػزاـ بػالقيـ والمبػادئ نقوس األفػراد العػ
البػػد اف يػػأتي بمشػػاركة فعالػػة مػػف قبػػؿ الجمعيػػات المينيػػة الخاصػػة بػػاإلدارة العامػػة أو الجمعيػػات  األخالقيػػة

نفط. إف تفعيػؿ اإلبعػاد المينية القطاعية لمموظفيف الػذي يعممػوف فػي قطاعػات مثػؿ السػياحة ، الزراعػة ، الػ
 -التي تـ اإلشارة البيا أعاله سوؼ يقمؿ مف اآلثار السمبية مف الفساد اإلداري اآلتية :

 بضيؼ النمو االقتصادي الناشئ مف ضعؼ االستثمار. -1
 األضرار بجودة البيئة األساسية والخدمات العامة -2
 حكومية .التأثير عمى األداء االقتصادي مف خالؿ تشويو عناصر النفقات ال -3
يؤدي إلى زيادة التكاليؼ اإلدارية  بسبب الخسارة والبعض فػي العائػدات الحكوميػة وتأسيسػا  عمػى  -4

 ما سمؼ، تحاوؿ الحكومات واإلدارات مواجية الفساد مف خالؿ عدد مف الممارسات ىي: 



 

 

مػف إصدار مرونة أخالقيػات الوظيفػة العامػة التػي تتضػمف مجموعػة مػف المبػادئ والقػيـ التوجيييػة  - أ
 اجؿ االستقامة في الوظيفة واالرتقاء بيا مف حيث السمعة والنزاىة والجدارة .

لػػزاـ المػػوظفيف  - ب إعػػداد بػػرامج تدريبيػػة فػػي مجػػاالت أخالقيػػات الوظيفيػػة العامػػة وحسػػب القطاعػػات وا 
يجػػاد الخبػػرات الالزمػػة لالرتقػػاء بالوظيفػػة العامػػة  العػػامييف بيػػا بمػػا يػػؤدي إلػػى خمػػؽ االىتمامػػات وا 

 مف أسباب ومظاىر الفساد .والحد 
التقييـ لمجاالت الفساد في كؿ المؤسسات العامة مف اجؿ توجيو الجيود الالزمة لتوعية الموظفيف  -ج

 والحد منيا .

إيجػػاد حػػوافز خاصػػة بأخالقيػػات الوظيفػػة العامػػة عمػػى مسػػتوى المؤسسػػات القطػػاع العػػاـ كمػػو وعمػػى  -د
 كؿ مؤسسة حكومية .مستوى األفراد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :حادية عشرالمحاضرة ال

 .أخالقيات المهنة في ميادن التربية البدنية والرياضية:4

  أستاذ التربية البدنية والرياضية: 1.4
أستاذ التربية البدنية والرياضية يعد العامؿ الحاسـ في مدى تحقيؽ عممية التدريس، وىو يعتبر 

أثر إيجابيا في تالميذه ىذا الركيزة األساسية في العممية التربوية والتعميمية فاألستاذ الكؼء ىو مف يحدث 
باإلضافة إلى الدور الذي يمعبو في بناء المجتمع وتقدمو عف طريؽ تربية الناشئ تربية صحيحة وىذا 
يعتمد بدرجة كبيرة عمى ما يتصؼ بو ىذا األستاذ عمى التطبيقات والطرؽ النموذجية وأف يظير رغبتو في 

وعمى ىذا نحاوؿ أف نسمط الضوء عمى كفاءة أستاذ التربية تطوير ميارتو المينية وبكفاءتو التربوية أيضا 
 البدنية والرياضية.

 مواصفات أستاذ التربية البدنية والرياضية: 1.1.4
 التعميم: ( أ

ينبغي أف يحصؿ المعمـ عمى قدر مف التعميـ يفوؽ كثيرا ما يعطيو لمتالميذ زيادة عمى أف 
معامالتيـ وكيفية توصيؿ المعمومات إلييـ وىذا يحتـ يكوف ممما بطبائع التالميذ ونفسياتيـ وطرؽ 

عميو أف يكوف طمع عمى أحدث ما ينشر في مجاؿ تخصصو وأف يعمؿ عمى استعماؿ دراستو العميا 
 ويشترؾ في المجالت والمطبوعاف التي تتعمؽ بمينتو.

 
 صحة الجسم: ( ب

لمجيودات الشديدة التي المعمـ ذو الصحة غير السميمة ال يستطيع القياـ بمسؤولياتو وتحمؿ ا
 يتطمبيا عممو في ىنة شاقة كمينة التربية البدنية والرياضية ولذا يجب أف يحافظ عمى صحتو.

 الروح االجتماعية: ( ت
يمتاز المعمـ بالروح الرياضية وأف يكوف طبيعيا في سموكو مع تالميذه وزمالئو بالمدرسة وال 

تالميذه في نفس الوقت يعمؿ عمى بث القيـ يتكمؼ في تصرفاتو وأف يكوف قدوة حسنة يقتدي بو 
 االجتماعية السميمة بيف تالميذ المدرسة.

 النظام: ( ث
يجب أف يدرؾ المعمـ أف كؿ شيء ال ينتج وال يؤدي فائدة إال بالنظاـ ولذا يجب عميو أف 

بالنظاـ يحافظ عمى نظاـ المدرسة والتقاليد المدرسية واألساليب التربوية وأف يثبت لتالميذه دائما أف 
 يمكف إنجاز أصعب األعماؿ مع االقتصاد في المجيودات وفي الوقت.

 



 

 

 :نية عشرالمحاضرة الثا
 

 الكفاءات المهنية ألستاذ التربية البدنية والرياضية: 2.1.4
يدؿ تعبير الكفاءات المينية إلى القدرات والقابميات التي تتيح لمفرد االستمرار في أداء مياـ وأنشطة 

زمف ممكف وبأقؿ قدرة مف الجيد والتكاليؼ والمؤسسة المعنية تخصصو الميني بنجاح واقتدار في أقؿ 
بتأىيؿ متخصصيف بعد التخرج وذلؾ بمقابمة ىذه الواجبات بكفاءات مينية تساعد الميني عمى تحقيؽ 

 ميامو بنجاح.
 وتنقسم الكفاءات المهنية إلى:  

 الكفاءات المغوية: ( أ
المينية في التربية الرياضية فيتعيف تغمب الطبيعة االتصالية عمى كافة األعماؿ والوظائؼ 

عمى الممارس الميني كالمدرس أو المدرب أف يممؾ القدرة عمى التعبير المغوي بطريقة تتسـ بطالقة 
ووضوح دوف أخطاء فادحة في قواعد المغة مف نحو وصرؼ، ناىيؾ عف حاجتو إلى ميارات 

، وألف الواجبات المينية لممدرس وقدرات لغوية ذات مستوى مناسب سواء في القراءة أو الكتابة
تتطمب إلقاء تعميمات والتحدث مع الطالب واألولياء وغيرىا مف األمور فإف وجود عيوب في النطؽ 

 أو خمؿ في التأىؿ الميني العاـ.
 الكفاءات البدنية والمهارية: ( ب

ت فنجد عمى أخصائي التربية البدنية والرياضية )المدرس أو المدرب( أف يتمتع بالكفاءا
البدنية والميارية التي تتطمبيا األداءات البدنية والميارية رفيعة المستوى مف تعميـ وأداء نموذج 

 حركي، والموافقة في الجري وعمى المواصفات البدنية المينية والميارية.
 الكفاءات التدريبية التدريسية ألستاذ التربية البدنية والرياضية: ( ت

 والتربوية الواجب توفرىا في األستاذ كما يمي: حدد المختصوف الكفاءات التدريبية
 الكفاءات األكاديمية والنمو المهني: -(1ت

 .إتقاف مادة التخصص 
 .متابعة ما يستجد في مجاؿ التخصص 
 .متابعة ما يستجد في المجاالت الفرعية 

 كفاءات تخطيط الدرس: -(2ت
 .)صياغة أىداؼ الدرس بطريقة إجرائية )سموكية 
  الدرس في المجاؿ المعرفي.تصنيؼ أىداؼ 
 .تصنيؼ أىداؼ الدرس في المجاؿ الحسي الحركي 
 .تحقيؽ الخبرات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدرس 



 

 

 .تحديد طرؽ التدريس المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدرس 
 .تحديد الوسائؿ التعميمية المنتقاة مف مصادر البيئة المحمية 
 ت مناسب إلنياء الدرس.تقدير الوقت المخصص إلجراء الدرس وكذلؾ توقي 
 .االحتياطات واعتبارات األماف والسالمة في الدرس 

 كفاءة تنفيذ الدرس: -(3ت
 كفاءة تنفيذ الدرس يمكف ذكرىا في العناصر التالية:

 .ربط موضوع الدرس بالبيئة في الحياة العممية 
 .إثارة اىتماـ التالميذ بموضوع الدرس 
  السابقة.ربط موضوع الدرس بخبرات التالميذ 
 .تنويع أساليب الدرس 
 .إشراؾ التالميذ في عممية التعميـ 
 .مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ 
 .صياغة ووجيو األسئمة المرتبطة بالدرس 

 كفاءة ضبط الدرس: -(4ت
 .جذب انتباه التالميذ وتحفيزىـ طواؿ الحصة 
 .تنمية الشعور بالمسؤولية لدى التالميذ 
  التعزيز المناسبة لسموؾ التالميذ.استخداـ أساليب 
 .االىتماـ باحتياجات واىتمامات التالميذ ومشاكميـ 

 :التقويمكفاءة  -(5ت
 .إعداد اختبارات تحصيمية مرتبطة باألىداؼ 
 .إعداد اختبارات تشخيصية لمتالميذ 
 .تصميـ اختبارات موضوعية 
 .استخداـ التقويـ الدوري المستمر لمتالميذ 
 .متابعة التقدـ المستمر لمتالميذ  أثناء العاـ الدراسي 

 الكفاءة اإلدارية: -(6ت
 تتمثؿ ىذه الكفاءات اإلدارية في:

 .التعاوف مع اإلدارة في إنجاز األعماؿ 
 .المشاركة في تسيير االختبارات المدرسية 
 .التعاوف مع اإلدارة في العرؼ عمى المشاكؿ المدرسية لمتالميذ 
 عداد لممجالس المدرسية.التعاوف في اإل 



 

 

 .تقديـ اآلراء والمقترحات التي يمكف أف تساىـ في تطوير العمؿ في المدرسة 
 الميثاق الخمقي لمهنة التعميم: 3.1.4

إف المعمـ يؤمف بقيمة اإلنساف وكرامتو كما يدرؾ األىمية القصوى لمسعي نحو الحقيقة والتكريس 
ينظر لو كأساس لتحقيؽ ىذه األىداؼ وكحامي الحرية والتعميـ  التفوؽ وطبيعة المواطنة الديمقراطية فيو

والتعمـ وكضامف الفرص المتكافئة لتعميـ الجميع ويتقبؿ المعمـ ىذه المسؤوليات ليمارس مينتو وفقا: 
''ألعمى المستويات الخمقية والمعمـ يدرؾ حجـ المسؤولية التي تقبميا باختياره التعميـ كمستقبؿ ميني، 

 سو ''فرديا وجماعيا'' مع غيره مف المعمميف فييا.واشترؾ بنف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :ثالثة عشرالمحاضرة ال
 

 الميثاق الخمقي لمهنة التدريب الرياضي: 2.4
 .التدريب الرياضي مينة اجتماعية ذات طبيعة تربوية 
 .الالعب ىو وحور عمميات التدريب وآلية توجو كؿ عناية 
  قيادية وال ينبغي لمقائد أف يتخمى عف أتباعو.المدرب ميمتو 
  الرياضي مطمب كؿ مدرب فميكف ذلؾ باالستعداد وبذؿ الجيد.الفوز 
 .يجب عمى المدرب نبذ كؿ الطرؽ غير المشروعة في سبيؿ الفوز 
 .المدرب قدوة سموكية واجتماعية لالعبيو 
 .يجب االلتزاـ بحب الخير لإلنسانية جمعاء مف خالؿ العمؿ كمدرب 
 الرياضية والمعب النظيؼ. يجب عمى المدرب التأكيد عمى القيـ الرياضية كالروح 
  يجب عمى المدرب احتراـ جيود اآلخريف ومف سبقوه مف زمالئو في المؤسسة.زاـ الميني 
 .يجب عمى المدرب االلتزاـ أدبيا نحو المؤسسة التي يعمؿ بيا 
 .إفشاء أسرار التدريب عمؿ ينافي االلتزاـ الميني والخمقي 
 وتكامميـ. يجب العمؿ عمى تطوير المينة وتماسؾ أعضائيا 
 .يجب عمى المدرب التمسؾ باالتجاه العممي والتربوي في التدريب 
 .يجب عمى المدرب العمؿ عمى تطبيع الشباب عمى عادات التدريب الصحية 
 .يجب عمى المدرب االلتزاـ بآداب االستكشاؼ فالتجسس عمؿ غير مشروع 
 قي وغير ممتـز مينيا.التحايؿ والضغط واإلجبار عمى الالعب لصالح المدرب عمؿ غير أخال 

 
 الميثاق األخالقي لممدرب الرياضي: 4.4 

 .يعاوف المسؤوليف عمى جعؿ الرياضة جزًء ''متكامال'' مف برنامجيا 
 .يحافظ عمى حقوؽ العبيو بما في ذلؾ المنح الدراسية 
 .يدعـ بقوة كؿ المبادئ التشريعية الرياضية 
 يقـو بتدريبيا. لديو أحدث المعمومات الصحيحة عف الرياضة التي 
 .عادؿ ومنصؼ مع كؿ أفراد فريقو 
 .يعتني وييتـ بالحالة البدنية ألفراد الفريؽ 
 .يمقف أفراد الفريؽ أف يفوزوا مف خالؿ الطرؽ المشروعة فقط 
 .يواجو اإلشاعات المغرضة والمبالغ فييا مف أساليب ومستويات تدرب الفرؽ المنافسة 
 داـ ضمير الغائب في لغتو.يناىض المقامرات والمراىنات مع استخ 



 

 

 
 الميثاق األخالقي لمدير الفريق: 5.4
 .يؤكد مف خالؿ عممو عمى المثؿ العميا، الروح الرياضية، السموؾ الخمقي 
 .التركيز عمى القيـ المشتقة مف المعب النظيؼ لممنافسات 
 .إظيار االحتراـ وروح الود والمجاممة لكؿ الحكاـ والرسمييف الرياضييف 
  عالقات ودية مع الفرؽ الزائرة ومدربييـ.بناء 
 .احتراـ قرارات حكاـ المنافسة الرياضية وصوف كرامتيـ 
 .فيـ واستيعاب قواعد المعب بمختمؼ جوانبيا وكذلؾ االعتبارات الشرعية 
 تاحة الفرص ليا واستخداـ المبادرة والفصؿ في منازعات الالعبيف بالعدؿ بما  تشجيع القيادة وا 

 يصوف مصالح الفريؽ ككؿ.
  ''إدراؾ أف األىداؼ الغائية لمرياضة ىي االرتقاء بالرياضييف لمستوى الحياة الطيبة ''بدني

 و''معنويا'' و''اجتماعيا'' و''عاطفيا''.
 م الرياضي:الميثاق الخمقي لمحك 6.4
  لديو معمومات تتسـ بالعمؽ والفيـ لكؿ قواعد التنافس والموائح والشروط والتشريعات الرياضية التي

 يحكـ في منافساتيا.
 .أف يتواجد مبكرا ''قبؿ تأدية واجبو''، وذلؾ قبؿ بداية المباراة عمى األقؿ بنصؼ ساعة 
  وىنداـ.أف يمتـز بارتداء الزي الرسمي المصرح بو بكؿ دقة 
  يدير المباراة بكفاية في كؿ أوقاتيا فيوقع الجزاءات القانونية عمى الالعبيف أو المدربيف أو

 الجميور إذا ما ظيرت سموكيات ال تتفؽ والروح الرياضية.
  يحتـر القرارات الصادرة مف زمالئو الحكاـ والرسمييف وال يتردد في تقديـ المشورة األمنية ليـ

 القرارات.ليعاونيـ في اتخاذ 
 .يعمف بوضوح قاطع عف قواعد المعب التي تحكـ  قراراتو لكال الفريقيف 
 فريؽ المنافس، ال يعمد إلى التعويض عف أخطائو في ال يناقش األلعاب أو الالعبيف في حضرة ال

 الحكـ ضد فريؽ وذلؾ بزيادة توقيع الجزاءات عمى الفريؽ اآلخر.
 د المسؤوليف أو بسبب عدـ موافقة الجميور.ال يعدؿ عف قراراتو نزوال عمى رغبة أح 
 .رعاية المشاركيف في المنافسة وحمايتيـ ىي شغمو الشاغؿ طوؿ الوقت 

 
 
 
 



 

 

  عشر: رابعةالمحاضرة ال
 

 الميثاق األخالقي لممشرف الرياضي: 7.4
 .أف يفيـ بوضوح دوره في البرنامج الرياضي لممؤسسة أو الييئة 
 .أف يضمف في جدوؿ البرنامج األنشطة الصالحة تربويا فقط 
 يسعى بكافة السبؿ إلى تعاوف المجتمع المحمي لدعـ وتحسيف نوعية البرنامج. أف 
 .يؤمف الحكاـ ورسمييف المباريات المعينيف إلدارتيا 
 .يتعاقد رسميا مع الحكاـ والرسمييف في ضوء اإليرادات والمصروفات وقت المباراة ومكانيا 
 يجنب المنافسة، اإلزعاج، أو الشغب. يتصرؼ بحكمة وثبات في معالجة الحشد الزائد حتى 

 
 الميثاق األخالقي لمرياضي: 8.4
 .أف يمارس لعبا ''نظيفا'' مع بذؿ أقصى جيده في نفس الوقت 
 .المعب مف أجؿ االستمتاع بالرياضة في حد ذاتيا ومف أجؿ نجاح الفريؽ 
 .أف يمعب المباراة وىو ميتـ بالحفاظ عمى نفسو وعمى غيره 
 رسمييف وقراراتيـ.يحتـر الحكاـ وال 
 .أف يسمؾ سموكا ''مثاليا'' داخؿ وخارج الممعب 
 .أف يستكمؿ أوال بأوؿ واجبات دراستو أو عممو بإخالص فال ييمميا 
 .يراعي كؿ قواعد المنافسة بإخالص وبشكؿ خاص 
 .يعطي الفريؽ المنافس ما يستحقو مف التينئة والمجاممة عندما يفوز 
 .أف يتصؼ بالتواضع عند النصر 
 .أال يتصايح بشماتة عند فوز فريقو وال يمقي بالموـ عمى الحكاـ عندما ينيـز فريقو 
 .ال يغش وال يتعدى وال ينسحب وال يسيء استخداـ جسمو 

 
 الميثاق األخالقي لممشجع: 9.4
 .أف يعود نفسو عمى سموكيات الروح الرياضية بقدر اإلمكاف 
 الرياضية لممجتمع. يساعد في التنمية المالئمة الرياضية والتقاليد 
 .يجب أف يؤمف بأف كال مف الرياضييف واإلدارييف يراعوف بإخالص ميثاؽ اإلخالص الخاص بيـ 

 
 
 



 

 

 خاتمة:
تعتبػػػػر مػػػػف أخطػػػػر الظػػػػواىر التػػػػي يشػػػػيدىا فػػػػي المؤسسػػػػات يتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ أف ظػػػػاىرة الفسػػػػاد 

وبالمؤسسػػػػػػػات العصػػػػػػر الحػػػػػػػالي فانتشػػػػػػػارىا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى ارتفػػػػػػػاع التكػػػػػػاليؼ المتعمقػػػػػػػة بالدولػػػػػػػة مػػػػػػػف جيػػػػػػػة 
العامػػػػػػػػػػة والخاصػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرى، فمكافحتيػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػرط ضػػػػػػػػػػروري لسػػػػػػػػػػالمة وفعاليػػػػػػػػػػة األنشػػػػػػػػػػطة 
االقتصػػػػػػادية، والسياسػػػػػػية واالجتماعيػػػػػػة، لػػػػػػذلؾ فعمػػػػػػى الػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة والجزائػػػػػػر عمػػػػػػى وجػػػػػػو الخصػػػػػػوص 
بػػػػػذؿ جيػػػػػود إضػػػػػافية مػػػػػف خػػػػػالؿ وضػػػػػع إسػػػػػتراتيجية طويمػػػػػة المػػػػػدى يشػػػػػارؾ فييػػػػػا الجميػػػػػع، مػػػػػف حكومػػػػػة 

دارات عموم يػػػػػػػة ومجتمػػػػػػػػع األعمػػػػػػػاؿ ووسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ والمجتمػػػػػػػػع المػػػػػػػدني كػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػػتواه، ألف وا 
مسػػػػألة الفسػػػػاد مسػػػػألة معقػػػػدة فمكافحتيػػػػا تػػػػتـ وفقػػػػا لجيػػػػود جماعيػػػػة وليسػػػػت فرديػػػػة لمقػػػػدرة عمػػػػى مواجيػػػػة 
كػػػػؿ أنػػػػواع الفسػػػػاد وىػػػػذا عػػػػف طريػػػػؽ خمػػػػؽ وبنػػػػاء بنيػػػػة تحتيػػػػة ذات قواعػػػػد وأسػػػػس أخالقيػػػػة متينػػػػة وتفعيػػػػؿ 

لعمػػػػؿ حتػػػػى تسػػػػاىـ فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ظػػػػاىرة الفسػػػػاد بصػػػػفة عامػػػػة فػػػػي الدولػػػػة والمجتمػػػػع مبػػػػدأ أخالقيػػػػات ا
 عامة والمؤسسات خاصة.
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