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4 

 الملخص

 علً بشر منصور ٌحٌى/ د.أ

 إب جامعة – التربٌة كلٌة-مشارك أستاذ

 والتحضٌر اإلعداد فً المسئولٌن تساعد وتنفٌذٌة إجرائٌة تربوٌة رإٌة تقدٌم إلى هدف

 مفاهٌم ضوء فً الفساد، ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور وتطوٌر لتخطٌط

 فً ومكافحتها مواجهتها على قادرة تكون ،بحٌث اإلسالمً المنهج وتعالٌم ومبادئ

 المضمون إلى الشكل ٌتعدى لدورها وجذري شامل تطوٌر بعملٌة والبدء ، المجتمع

 ومخرجاتها وعملٌاتها مدخالتها فً نوعً تطوٌر إحداث بهدف وذلك األداء، وجودة

 والساعً والمنتج المتعلم المجتمع ُتَكون التً المنشودة المستوٌات إلى بها واالرتقاء

 البحثٌة المناهج البحث واتبع منتسبٌها كافة ذلك فً ٌشترك بحٌث والتقدم الرقً إلى

: اآلتٌة

 المإسسات فً الفساد ظاهرة واقع وتحلٌل وصف فً الوصفً المنهج 

 المنهج رإٌة وفق مكافحتها فً منتسبٌها بمختلف الجامعات ودور االجتماعٌة

 واللوائح والقوانٌن والدراسات والمصادر المراجع تحدده كما  اإلسالمً

. واألجنبٌة المحلٌة الرسمٌة والتقارٌر

 تربوٌة رإٌة وفق الٌمنٌة الجامعات دور تطوٌر فً وذلك التطوٌري المنهج 

 واالتجاهات النظرٌة األطر تحلٌل ضوء فً بناءها تم  إسالمٌة علمٌة

 على ونتائجها الٌمن فً الفساد ظاهرة  وواقع العالمٌة والتجارب والخبرات

   .واألهلٌة الحكومٌة األخرى االجتماعٌة والمإسسات الجامعات أداء
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

: للبحث العام المنهجً اإلطار: أوالًال 

  مقدمة

 كما والتربوٌٌن والمخططٌن الفكر وقادة المجتمع قٌادات لصناعة تربوٌة مإسسات الجامعات تعد         

 اهتمام من كبٌرا حٌزا الجامعات احتلت هنا ومن قطاعاته مختلف فً واالبتكار  اإلبداع لتنمٌة بٌئة تعد
 المجتمع وخدمة  العلمٌة بالبحوث والقٌام المعرفة وتنمٌة نقل فً المتمثلة أدوارها تإدي وأصبحت الدول
 بادوار  تقوم فإنها لذا ، مدروسة علمٌة منهجٌة وفق واالقتصادٌة االجتماعٌة مشاكله وحل ، شرائحه بكافة

 علٌها فرض مما للجامعات والخارجٌة الداخلٌة االجتماعٌة الضغوط بسبب وذلك المجتمع خدمة منها عدٌدة
 مجتمعها مع التعاٌش علٌها ٌحتم والذي المجتمع ومشكالت ونشاطات حاجات تعدد نتٌجة أدوارها تعدد

 (17 ،1993 الجواد، وعبد السنبل) .والتخصصات المجاالت شتى فً المهنٌٌن إلعداد مركزا تصبح بحٌث

 وضع ضرورة الجامعات على ٌفرض وحدٌثا قدٌما الرئٌسٌة المجتمع مشاكل إحدى الفساد ظاهرة وتعد
 تمثل كونها (128 ،2006، األعرجً) .إزالتها أو منها للحد أو بمكافحتها القٌام منتسبٌها كافة تمكن رإى
 المنظمات اهتمام نالحظ لذا شرائحها، بكافة المجتمعات وأهداف الدٌنٌة والتعالٌم للقٌم مناقضا إنسانٌا سلوكا

 تمثل كونها عنها الناجمة السلبٌة اآلثار بسبب الفساد ظاهرة بموضوع والباحثٌن والدولٌة واإلقلٌمٌة المحلٌة
 السٌاسٌة األنظمة لجمٌع خطٌرا تهدٌدا تمثل كما برمتها والحٌاة اإلنسانٌة تهدد سلبٌة اجتماعٌة ظاهرة

 وتفاقم واألجنبٌة الوطنٌة االستثمارات وتعرقل قدراته وتعطل موارده وتستنزف واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 المجتمعات وجود مع وجدت بشري سلوك وأصبحت (757 ،2007 ، الشامً) .والبطالة الفقر أزمات
 خٌانة الدساتٌر بعض وجعلته سورة من أكثر فً الكرٌم القرآن عنها وتحدث ، التارٌخ عبر اإلنسانٌة

 المجتمع لمساندة وأهدافها أدوارها هندسة إعادة الجامعات على ٌفرض وهذا ، الوطن خٌانة تعادل عظمى

 النظر وإعادة ذلك عن الرئٌس والمسئول واالجتماعٌة التربوٌة المإسسات من تعد كونها سلوكٌاته وتعدٌل

 (Caiden,2001.20) .بذلك الخاصة والنشاطات البرامج وتصمٌم وتنظٌماتها وبرامجها خططها فً

 حلول ووضع ٌتوافق بما استراتٌجٌاتها إعادة منها ٌتطلب العالمٌة الجامعات من كغٌرها الٌمنٌة والجامعات
 األفراد ٌمارسه سلوك أصبحت والتً االجتماعٌة المإسسات فً الفساد لظاهرة جذرٌة تربوٌة معالجات و

 اإلسالمً دٌننا تعالٌم مع كلٌا ٌتنافى مخطط غٌر أو مخطط بشكل مواقعها بمختلف والقٌادات والجماعات
 ومنها لمكافحتها والحكومة الدولة اتخذتها التً اإلجراءات من وبالرغم ، المجتمع به ٌإمن الذي الحنٌف
 لم أنها إال والقضائٌة الرقابٌة األجهزة وتفعٌل لها الالزمة اإلستراتٌجٌات ووضع بذلك خاصة هٌئة إنشاء

 من إال منها الحد أو إزالتها ٌستعصى سلبٌة تربوٌة ظاهرة أصبحت كونها الظاهرة على القضاء فً تساهم
 أفراد وسلوك قٌم وتعدٌل إصالح عن المسئولة كونها برامجها وتصمٌم دورها وإعادة الجامعات خالل

 السمحاء اإلسالمٌة الشرٌعة وتعالٌم بقٌم والمإمنة المإهلة البشرٌة بالكوادر مإسساته كافة وتزوٌد المجتمع

 العلمٌة والتطورات التغٌرات ومتطلبات والعالمٌة العربٌة الجامعات وتجارب خبرات من ومستفٌدة
 واالقتصادٌة االجتماعٌة التحدٌات مجابهة مع ٌتالءم وبشكل العولمة ظاهرة أفرزتها التً والمجتمعٌة
 ٌعد الحالً البحث فإن لذا (88 ،2006والمحاسبة، للرقابة المركزي الجهاز) والخارجٌة الداخلٌة والسٌاسٌة

 تفشً على القضاء فً للمساهمة بها القٌام الجامعات على ٌنبغً التً التربوٌة الرإى لتقدٌم علمٌة محاولة
  .الحنٌف دٌننا وتعالٌم مبادئ ضوء فً الٌمنٌة االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة

 : وأسئلته البحث مشكلة
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 فً متنامٌة بصورة تفشت  الفساد ظاهرة أن الرسمٌة الجهات عن الصادرة والتقارٌر الدراسات تإكد     

 كافة لدى مستفحلة سلوكٌة ظاهرة أصبحت حتى الجامعات ومنها واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات
 بالعدٌد الٌمنٌة الجامعات قٌام خالل من إال مواجهتها ٌمكن ال بحٌث المإسسات هذه فً والقٌادات األفراد

 زمام ستتولى التً والقدرات الكفاءات وتؤهٌل إعداد طرٌق عن التربوٌة واألكادٌمٌة اإلدارٌة األدوار من

 الصحٌحة واألكادٌمٌة واإلدارٌة الدٌنٌة والسلوكٌات القٌم تعمٌق على وتعمل المجتمع مإسسات أمور
 كل على وتربوٌا ووطنٌا دٌنٌا واجبا ذلك باعتبار بمكافحتها والقٌام الفساد ظاهرة خطورة تعمٌق إلى الهادفة

 : األتً الرئٌس السإال فً البحث مشكلة تتحدد أدق وبصورة ، مواقعهم مختلف فً المجتمع أفراد من فرد

 المنهج ضوء فً المجتمع فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور لتطوٌر التربوٌة الرإٌة ما

 الحنٌف؟ اإلسالمً

 : اآلتٌة الفرعٌة األسئلة معرفة خالل من ذلك معرفة وٌمكن

 ؟ االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة نحو اإلسالمً المنهج رإٌة ما- 1
 ؟ االجتماعٌة المإسسات فً وأسبابه وأثاره الفساد لظاهرة النظرٌة األطر ما- 2
 ؟ المجتمع خدمة فً الجامعات لدور النظرٌة األطر ما- 3

 والدراسات اإلستراتٌجٌات تحدده كما الٌمنٌة االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة واقع ما- 4
 ؟ والخارجٌة الداخلٌة والجهات المنظمات عن الصادرة والتقارٌر والبحوث

 المإسسات فً الفساد ظاهرة لمكافحة الٌمنٌة الحكومة وتبذلها بذلتها التً الرسمٌة الجهود ما- 5

 ؟ االجتماعٌة
 ؟ االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور واقع ما-  6

 ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور لتطوٌر تربوٌة رإٌة تصمٌم إلى البحث ٌهدف :   البحث هدف

 : معرفة خالل من االجتماعٌة المإسسات فً الفساد
 . االجتماعٌة المإسسات فً الفساد نحو اإلسالمً المنهج رإٌة-  1
 . االجتماعٌة المإسسات فً وقٌاسه وأثاره وأسبابه الفساد لظاهرة النظرٌة األطر-  2

. المجتمع خدمة فً الجامعات لدور النظرٌة األطر- 3
 والدراسات اإلستراتٌجٌات تحدده كما الٌمنٌة االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة واقع-  4

 . والخارجٌة الداخلٌة والجهات المنظمات عن الصادرة والتقارٌر والبحوث
 المإسسات فً الفساد ظاهرة لمكافحة الٌمنٌة الحكومة وتبذلها بذلتها التً الرسمٌة الجهود- 5

  االجتماعً
 . االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور- 6

 : البحث أهمٌة

 : اآلتٌة النقاط فً البحث أهمٌة تكمن

 أصبحت والتً المجتمع مإسسات فً الفساد ظاهرة لمكافحة علمٌة تربوٌة رإٌة ٌقدم البحث إن (1

 وسببت غنٌة أم كانت فقٌرة المجتمعات كافة على وخطٌرة ضارة أثار أفرزت عالمٌة اجتماعٌة ظاهرة
 حقوق وانتهاكات القانون سٌادة تقوٌض إلى وأدت المجتمعات تلك وآمن استقرار على ومخاطر مشكالت
 اإلسالمً دٌننا وضوابط وتعالٌم مبادئ رإٌة وفق وذلك ، التنمٌة وإعاقة والفقر الجرٌمة وانتشار اإلنسان

 . الحنٌف
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 الجامعات فً والمنتسبٌن القٌادات كافة منها سٌستفٌد البحث إلٌها سٌتوصل التً النتائج إن (2

 الجامعات وبٌن بٌنها التنسٌقٌة الخطط وضع خالل من وذلك واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة والمإسسات
 التً المشكالت حول العلمٌة بدراسات والقٌام التؤهٌل إعادة أو والتؤهٌل التدرٌب مجاالت فً الٌمنٌة

. الفساد ظاهرة بسبب المإسسات هذه تواجهها

 الحكومٌة والمإسسات الجامعات فً القرار صانعً تفٌد البحث إلٌها سٌتوصل التً النتائج إن (3
 التً القانونٌة التشرٌعات وإصدار ، الفساد لظاهرة الجذرٌة المعالجات ووضع علمً أسلوب وفق واألهلٌة

. البحث هذا فً المقترحة الرإٌة وفق الجامعة دور تفعل

 الجامعً التعلٌم فً والباحثٌن والمهتمٌن المخططٌن تفٌد البحث إلٌها سٌتوصل التً النتائج إن (4
 الجامعات دور تحدد التً التربوٌة واإلجراءات بالمعلومات  والخارجٌة الداخلٌة المتخصصة والمنظمات

 . ذلك فً الرئٌسة الوسٌلة باعتبارها الفساد ظاهرة مكافحة فً

 فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور توضح علمٌة محاولة الحالً البحث ٌعد (5
 علم بحسب الٌمنٌة الجامعات مستوى على مرة ألول تجرى واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات

. الباحث

 الحكومٌة الٌمنٌة الجامعات دور لتطوٌر إجرائٌة تربوٌة رإٌة بتقدٌم الحالً البحث ٌتحدد :البحث حدود
 هٌئة أعضاء ، قٌادات) منتسبٌها كافة مشاركة و ومساهمة تؤهٌل إعادة خالل من وأكادٌمٌا إدارٌا واألهلٌة

 واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات كافة فً الفساد ظاهرة مكافحة فً ( الطلبة ، اإلدارٌٌن التدرٌس،

 اإلدارٌة واإلجراءات الدراسٌة والبرامج الخطط إعادة خالل من وذلك المدنً المجتمع ومنظمات
 عالٌة، وفاعلٌة بكفاءة وأدوارها أهدافها تحقٌق على وقادرة فاعلة مخرجات إلى ٌإدي بؤسلوب واألكادٌمٌة

. م2010/م2009 الجامعً العام خالل وذلك

 : المصطلحات تعرٌف
: التربوٌة الرؤٌة (1

 الٌمنٌة الجامعات دور لتطوٌر المقترحة المستقبلٌة التربوٌة التصورات الحالً البحث فً بها وٌقصد    
 الستٌعاب قابلة تكون وبحٌث االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة بمكافحة بها تقوم أن ٌنبغً التً

 ومحاربة مكافحة عملٌة فً والوسائل واألسالٌب والموضوعات والتربوٌة اإلسالمٌة العلوم فً المستجدات
.  الفساد ظاهرة

 إدارٌا التربوٌة والبرامج واألعمال واإلجراءات السلوكٌات مجموعة بها ٌقصد  :الجامعات دور (2
 ظاهرة مكافحة على وقادرة مإمنة عالٌة جودة ذات ومخرجات بشرٌة كوادر وتؤهٌل إلعداد وأكادٌمٌا

 ٌتبنى الحالً والبحث (97 ،2001 ، الدوري) .واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات كافة فً الفساد
 . التعرٌف هذا

 : منها التعارٌف من العدٌد هناك :الفساد ظاهرة (3

 (73 ،2001 ، حجازي) المجتمع بمإسسات العاملٌن لبعض أخالقً انحراف الفساد- 
 فً الفجوات أو غٌابها استغالل أو بها االلتزام وعدم واألنظمة القوانٌن عن الخروج هو الفساد- 

 الشامً) .معٌنة جماعة أو الفرد لصالح اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو سٌاسٌة مصالح تحقٌق أجل من مضمونها
، 2007، 737) 

 االجتماعٌة المإسسات فً والقٌادات األفراد لبعض األخالقٌة غٌر السلوكٌات مجموعة : إجرائٌا وٌعرف

 مستخدمٌن خاصة مصالح وفق وتكٌٌفها بها االلتزام وعدم واللوائح القوانٌن عن بالخروج والمتمثلة الٌمنٌة
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رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 قٌام خالل من تربوٌا مكافحتها ٌنبغً والتً المحسوبٌة ، الوساطة ، الرشوة منها عدٌدة وسائل ذلك فً

 . مكافحتها على قادرة مإهلة كوادر وتخرٌج دورها بإعادة الجامعة

 الحكومٌة واألجهزة المإسسات جمٌع الحالً البحث فً بها وٌقصد :االجتماعٌة المؤسسات (4
 واالتحادات ، والنقابات والجمعٌات، ، المنظمات) واألهلٌة (الخ..البنوك ، المصالح ، الهٌئات ، الوزارات)
 . الٌمن فً الرسمٌة الجهات عن الصادرة القوانٌن بموجب حددت والتً المجتمع فً (الخ..األحزاب ،

 :- اآلتٌة باإلجراءات القٌام تم البحث أهداف لتحقٌق:وإجراءاته البحث منهج

: اآلتية البحثية المناهج استخذام- 1

 ودور االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة واقع وتحلٌل وصف فً الوصفً المنهج 

 والمصادر المراجع تحدده كما  اإلسالمً المنهج رإٌة وفق مكافحتها فً منتسبٌها بمختلف الجامعات
. واألجنبٌة المحلٌة الرسمٌة والتقارٌر واللوائح والقوانٌن والدراسات

  تم  إسالمٌة علمٌة تربوٌة رإٌة وفق الٌمنٌة الجامعات دور تطوٌر فً وذلك التطوٌري المنهج 

 فً الفساد ظاهرة  وواقع العالمٌة والتجارب والخبرات واالتجاهات النظرٌة األطر تحلٌل ضوء فً بناءها

  . واألهلٌة الحكومٌة األخرى االجتماعٌة والمإسسات الجامعات أداء على ونتائجها الٌمن
 البحث بموضوع العالقة ذات والبحوث والدراسات والمراجع المصادر خالل من المعلومات جمع-2

 الحكومٌة االجتماعٌة بالمإسسات الفساد بمكافحة واألجنبٌة المحلٌة التقارٌر  الخاصة واللوائح والقوانٌن

 واألجنبٌة العربٌة الجامعات دور وخبرات تجارب لمعرفة االنترنت مواقع تصفح إلى باإلضافة واألهلٌة
 . وتنظٌمها المعلومات تحلٌل ثم ومن

 أآللٌات بناء خطوات وفق الٌمنٌة الجامعات دور تطوٌر فً المقترحة التربوٌة اآللٌة وبٌان تصمٌم -3

. البحث هذا فً الموضحة العلمٌة
 (8) بلغت الجامعٌة اإلدارة فً المتخصصٌن الخبراء من مقصودة عٌنة على المقترحة اآللٌة عرض تم -4

 حٌث بها الجامعات قٌام وإمكانٌة لخصوصٌة مالءمتها ومدى  ومصداقٌتها واقعٌتها على للحكم وذلك
. لتنفٌذها القانونٌة اإلجراءات باتخاذ البدء وضرورة أهمٌتها إلى ذلك نتائج أشارت

 السابقة والدراسات النظرٌة الخلفٌة : ثانٌاًال 

 : النظرٌة الخلفٌة (أ 

: رؤية المنهج اإلسالمي للفساد في المجتمع - 1

 الذي وتعالى سبحانه هللا دٌن فهو ، ودنٌوٌا دٌنٌا اإلنسانٌة للحٌاة شامل ونظام متكامل منهج اإلسالم    
 خالل من إلٌه ودعوتهم كافة للناس بتبلٌغه وكلفه وسلم علٌه هللا صلى الرسول إلى السمحاء بتعالٌمه أوحى
 جٌل بعد جٌال الناس عنه تلقاه حتى نصوصه بالعمل وطبق مجمله وبٌن تلقاه كما فبلغه الكرٌم القرآن

 (7 ،1980 ، شلتوت) .اختالف وال فٌه شك وال متواترا نزل كما إلٌنا وصل أن إلى زمان عقب وزمانا
 ، وتوجٌها وتنظٌما، ، تخطٌطا) ومنهجا وسلوكا تطبٌقاًال  وسلم علٌه هللا صلى الرسول شخصٌة وتمثلت
 لألمة الشتات لم على عملت التً اإلسالمٌة العربٌة اإلدارة وعملٌات ومبادئ قواعد أرسى وبذلك ( وتقوٌما

 واالضطراب االغتراب ٌشوبها منهجٌة تٌارات قبل من مخترقة غدت أن بعد المفتقدة هوٌتها ومنحها
 مرحلة تعٌش اإلسالمٌة العربٌة اإلدارة أصبحت بعدها العباسٌة الدولة نهاٌة حتى النهج هذا واستمر

 النظمٌة أنماطه فرض فً الغربً العالم تحدٌات تواجه كما الحاضر وقتنا حتى السرٌعة التناقضات

 النظم من وفٌه اإلدارة فً الخاص أسلوبه الحنٌف لإلسالم فإن ذلك من وبالرغم ، علٌها والفلسفٌة واإلدارٌة
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رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 وٌغطً ٌفً أن ٌمكن ما المعاصرة واإلدارٌة االجتماعٌة للمشكالت اإلدارٌة والحلول والممارسات

 عن تعجز التً والتقنٌة اإلنسانٌة لمشكالتها إلهٌة حلوال تقدم وستبقى قدمت أنها كما واألهداف األغراض
 ال نمتلك بما نلوذ أن بنا حري " أنه الكتاب أحد ٌإكد الصدد هذا وفً الغربٌة الوضعٌة اإلدارة الٌوم تقدٌمها

 اإلسالم فً اإلدارة أن ٌعنً وهذا" اإلداري واإلصالح للتطوٌر شروطا علٌنا وٌملً ٌمتلكنا بمن نلوذ أن

 الجهود تكثٌف إلى بحاجة وهً والنقٌة الخصبة اإلدارٌة والتوجهات المبادئ من الكثٌر للبشرٌة قدمت
 اإلسالمٌة المضامٌن تحلٌل خالل من اإلداري والسلوك لإلدارة السلٌمة المقومات الستخراج البحثٌة

 أهم ومن (16 - 15 ،2001 ، الفهداوي) مإسساته مختلف فً واإلدارٌة االجتماعٌة المشكالت لمواجهة

 القرآنٌة فاآلٌات السمحاء اإلسالمٌة الشرٌعة تحرٌمها على أكدت التً الفساد ظاهرة تفشً المشكالت هذه
 ولمقاصد والمال للعقل مفسد الفساد ألن منها وتحذر عنها تنهى (آٌة 50) تجاوزت تناولتها الكرٌمة
 سبحانه هللا اقره الذي العقاب وهو المفسدٌن عقاب تبٌن (آٌة11) هناك أن كما السمحاء اإلسالمٌة الشرٌعة

 أو ٌقتلوا أن فساداًال  األرض فً وٌسعون ورسوله هللا ٌحاربون الذٌن جزاء إنما" ) تعالى كقوله لهم وتعالى
 اآلخرة فً ولهم الدنٌا فً خزيٌي  لهم ذلك األرض من ٌنفوا أو خالف من وأرجلهم أٌدٌهم تقطع أو ٌصلبوا
 فً المفسدٌن عقوبة أن ٌالحظ الكرٌمة اآلٌة هذه فً والمتؤمل. (33 ، اآلٌة المائدة )( "عظٌم عذاب

 الختالف تبعا أوطانهم من النفً إلى واألرجل األٌدي وتقطٌع القتل بٌن تراوحت االجتماعٌة المإسسات
 قوله فً ورد فقد اآلخرة فً عقابهم أما الفاسد الفعل عن المترتبة اآلثار وتباٌن والرمانٌة المكانٌة الظروف

 تولى وإذا الخصام ألدٌي  وهو قلبه فً ما على هللا وٌشهد الدنٌا الحٌاة فً قوله ٌعجبك من الناس ومن") تعالى

 العزة أخذته هللا أتق له قٌل وإذ الفساد ٌحب ال وهللا والنسل الحرث وٌهلك فٌها لٌفسد األرض فً سعى
 (206- 204 ، اآلٌات ، البقرة )("المهاد ولٌئس جهنم فحسبه باإلثم

 {وسلم علٌه هللا صلى الرسول قول منها الفساد لظاهرة المتمٌز حكمها المطهرة النبوٌة للسنة أن كما     
 وٌقول فٌجًء نبعثه العامل بال ما{ وسلم علٌه هللا صلى وقوله }بٌنهما والرائش والمرتشً الراشً هللا لعن

.  }ال أم إلٌه أٌهدى فٌنظر وأمه أبٌه بٌت فً جلس أال إلً أهدي وهذا لكم هذا

 (  24- 23 ، 1994 ، الكبٌسً)                                                                

 المإسسات فً اإلدارٌة والمشاكل القضاٌا مع تتعامل اإلسالمٌة اإلدارة أن سبق مما ٌتضح        
. ( 80 -79 ، 2001 ، الفهداوي(: باألتً تتمثل خصوصٌة وفق الفساد ظاهرة ومنها االجتماعٌة

 العقلً واالجتهاد باألفكار حلولها وتقوي التطبٌقٌة اإلنسانٌة وأسالٌبها المرجعٌة أصولها بٌن تجمع (1
 إلى واآلخرة الدٌن مضامٌن وفق ومكان زمان لكل إدارتها لغرض المرجعٌة األصول تلك إلى المستند

 المصلحة تحقٌق فً واالرتقاء التطور بهدف العقلً والعمل الروحً والسمو والدنٌا الواقع مضامٌن جانب
 . للمجتمع الشرعٌة

 وتعالى سبحانه الخالق بؤوامر ملتزمة إٌمانٌة تربوٌة رإٌة وفق االجتماعٌة المشكالت مع تتعامل (2

 بٌن اإلنسانٌة العالقة وتعمٌق والواجبات الحقوق وبٌن والروح المادة بٌن التوازن إقرار إلى وتدعو ونواهٌه
 القوة متطلبات وتحقٌق ونزاهة بإخالص المستقبل نحو واالنطالق الحاضر مع وتتفاعل والمرإوس الرئٌس
 . العمل فً واألمانة

 أداءها ومراقبة الفساد ومنها االجتماعٌة الظواهر لمواجهة المسئولٌة لمبدأ أهمٌة تعطً (3
 . أداءها فً واإلتقان والمحاسبة علٌها واإلشراف

 االجتماعٌة الظواهر لمواجهة عملهم واعتبار والمرإوسٌن القادة بٌن التالزمٌة العالقة وثقت (4

 . الصالحة التربٌة ووسٌلته والمصلحة اإلصالح وبنٌانه الدٌن أساسه تكلٌفٌاًال  عمال
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 . (أثاره ، الفساد ،قٌاس أشكاله ، أسبابه ، مفهومه) الفساد-2

 تعرٌف أهمها من التعرٌفات من العدٌد إلى والدراسات األدبٌات من كثٌر تشٌر: الفساد مفهوم (أ 

 تحقٌق أجل من العام المنصب استخدام إساءة به ٌقصد أنه ٌرى إذ الدولٌة للتنمٌة الكندي األلمانً المركز
 الدولً البنك من كال قدم كما (1 ، 2005 ، محسن) .ما جماعة أو شخص لمصلحة أو الشخصٌة المكاسب
 الوظٌفة) العامة السلطة استخدام سإ وهو للفساد تعرٌفا الدولٌة الشفافٌة ومنظمات الدولً النقد وصندوق

. (360 ،2006أمانً،) خاصة مكاسب تحقٌق بغرض ( العامة

 المإسسات فً الفساد ظاهرة انتشار إلى تإدي التً األسباب من العدٌد هناك: الفساد أسباب (ب 
: (20- 15 ،200 ، عربٌة) منها           االجتماعٌة

 األجور مستوى انخفاض ، االقتصادٌة األنشطة فً الحكومً التدخل ومنها: االقتصادٌة األسباب- 
 . والجهل الفقر انتشار ، األداء فً والعقاب الثواب مبدأ غٌاب ، العام اإلنفاق زٌادة ،

 ، المعامالت فً الشفافٌة ضعف أو الغموض ، القٌادات اختٌار ضعف ومنها: السٌاسٌة األسباب- 
 اإلرادة غٌاب ، االجتماعٌة المإسسات أنشطة على الرقابة ضعف ، واألنظمة واللوائح القوانٌن مخالفة

 . السٌاسٌة

 تعقد ، االجتماعٌة العالقات نمط ضعف ، الدٌنً الوازع ضعف ومنها: االجتماعٌة األسباب- 
 .  المفسدٌن حق فً القوانٌن تطبٌق غٌاب تنفٌذها، فً الرغبة وغٌاب فهما وصعوبة القوانٌن

 فً تصنٌفها ٌمكن أشكال له االجتماعٌة المإسسات فً الفساد أن إلى الدراسات تشٌر: الفساد أشكال (ج

 (Collins,2004, 128)،  (86 – 85 ، 2000 ، الكبٌسً( هً مجموعات أربع

 ، العمل تنفٌذ عن االمتناع ، العمل وقت احترام عدم ومنها : التنظٌمً الفساد األولى المجموعة (1

 بااللتزامات اإلٌفاء عدم ، الرإساء وتعلٌمات بؤوامر االلتزام عدم ، األعمال انجاز فً التراخً
 وعدم االنعزالٌة ، العمل أسرار إفشاء ، المسئولٌة من الهروب ، األداء تطوٌر فً مباالة إال ، الموكلة
 . العمل انجاز فً التعاون

 من أكثر بٌن الجمع ، العمل كرامة على المحافظة عدم ومنها : السلوكٌة االنحرافات الثانٌة المجموعة (2

. الوساطة ، األسرٌة ، المناطقٌة ، المحسوبٌة ، السلطة استعمال سإ ، مختلفة أماكن فً عمل

 القوانٌن فً علٌها المنصوص واألحكام القواعد مخالفة ومنها : المالٌة االنحرافات الثالثة المجموعة (3

 مخالفة ، والمشترٌات والمناقصات المزاٌدات قوانٌن فً المالٌة واألحكام القواعد مخالفة ، المالٌة
 اإلسراف ، قانونً مستند بدون والرسوم الغرامات فرض ، الرقابٌة األجهزة من الصادرة التعلٌمات

. العام المال استخدام فً

.  التزوٌر ، االختالس ، الرشوة ومنها : الجنائٌة االنحرافات الرابعة المجموعة (4

 المإسسات فً الفساد ظاهرة لقٌاس مباشر مقٌاس ٌوجد ال أنه إلى الدراسات أشارت: الفساد قٌاس (د
 استشراف خاللها من ٌمكن مباشرة غٌر طرق عدة توجد ولكن وأشكاله سوره تعدل بسبب االجتماعٌة

 وشبكة ، والمجالت ، الصحف منها مصادر عدة من والبٌانات المعلومات على للحصول ونوعه حجمه
 منظمات عن الصادرة المقاٌٌس وتإكد العامة االستبٌانات ، المإسسات فً الحاالت دراسة ، اإلنترنت
 اإلحصائٌات إلى باإلضافة هذا وحجمه الفساد مقاٌٌس أفضل من تعد العامة االستبٌانات أن الدولٌة الشفافٌة

 (Chirkova,2004,91) & (Demidov,2004,82). الرقمٌة والمإشرات
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 : ومنها علٌها تإثر االجتماعٌة المإسسات فً الفساد لظاهرة اآلثار من العدٌد توجد: الفساد آثار (ه

(Doig,2006,81) ، (35 ،2006 ، الصالح) 

 ، الصدق) على القائمة األخالقٌة القٌم زعزعة ومنها: االجتماعٌة النواحً على الفساد تؤثٌر (1
 ، المسئولٌة غٌاب ، العمل فً المهنٌة انعدام ، (وغٌرها ، الفرص تكافإ ، المساواة ، العدل ، األمانة
 الشرائح بٌن الحقد ، بالظلم الشعور ، الجرٌمة تفشً ، الدٌنً الوازع ضعف ، األفراد لدى السلبٌة والنواٌا

 . المهمشة الشرائح حجم زٌادة ، االجتماعٌة
 فً واستثمارها األموال هروب ، الوطن فً االستثمار ضعف مثل : االقتصاد على الفساد تؤثٌر (2

 المال تبذٌر ، والفقر البطالة ظاهرة ازدٌاد ، العمل فرص توفر ضعف ، والنزاهة الشفافٌة غٌاب ، الخارج

 . والوساطة المحسوبٌة تفشً بسبب للخارج االقتصادٌة الكفاءات هجرة ، الدولٌة المساعدات قلة ، العام
 العامة الخدمات توفٌر فً السٌاسً النظام ضعف ومنها: المواطن حقوق على الفساد تؤثٌر (3

 والوالء التعلٌم ضعف ، والواجبات الحقوق تعالج التً للقرارات الشخصٌة المصالح تحكم ، للمواطنٌن

 علمٌة أسس وفق الحدٌثة الدولة غٌاب ، مكاسب على للحصول قناعة دون أحزاب إلى االنتماء ، للمواطنٌن
 اإلساءة ، االجتماعٌة المإسسات إضعاف عنه نتج الذي والعشٌرة القبٌلة مثل التقلٌدٌة المإسسات سٌطرة ،

 بقٌادة اقتناعها عدم نتٌجة السٌاسٌة المشاركة على المواطنٌن إقبال ضعف ، الخارجٌة الدولة عالقات إلى

 .  المواطنٌن معٌشة مستوى ضعف ، الدولة مصداقٌة إضعاف ، المإسسات
: االجتماعٌة المؤسسات فً الجامعات دور-3

 المجتمع فلسفات تعدد بسبب والتغٌٌر والتعدٌل للنقد العصور عبر الجامعة ووظائف أهداف تعرضت      
 الفكر أشار لذلك ونتٌجة الصناعٌة، واالبتكارات واالختراعات العلمٌة واالكتشافات النمو إلى باإلضافة
 والبحث ، التدرٌس هً رئٌسٌة وظائف بثالث الجامعة قٌام على اإلجماع تم أنه إلى التربوي اإلداري

 ٌبعضها مرتبطة كونها منفصلة إلٌها النظر ٌمكن ال متكاملة وظائف وهً المجتمع خدمة ، العلمً
 من رئٌسٌة وظٌفة أنها على المجتمع خدمة إلى النظر إن كما (95 ،2008 ، وآخرون ألعبادي).البعض
 من ٌربطها وما واإلدارٌة األكادٌمٌة وتنظٌماتها الحالٌة بفلسفاتها الوظٌفة هذه أن تإكد الجامعات وظائف

 الفكر لتطور نتاج وأنها الجامعً العمل على حدٌثة وظٌفة تعد الجامعة وظائف من غٌرها مع عالقات
 ومجاالته االقتصادي والنشاط ومإسساته وثقافته المجتمع على وتؤثٌرهما وتطبٌقاته والعلم وفلسفاته

 مشكالت حل فً الجامعات دور بؤن الباحثٌن بعض ٌشٌر المنطلق هذا ومن (33 ،2001 ، حسٌن).

 منتسبٌها بجمٌع الجامعات على وان العالمٌة الجامعات من عدد فً متزاٌد باهتمام ٌحظى أصبح مجتمعاتها
 على والعمل ودراساتها االجتماعٌة المشكالت فحص (طلبة إدارٌٌن، ، تدرٌس هٌئة أعضاء ، قٌادات)

 حٌوٌة تعلٌمٌة مإسسات باعتبارها المجتمع مإسسات مع تنخرط وأن لها حلول عن والبحث تشخٌصها

 من غٌرها مع العالقات لتنسٌق الجهود وبذل ذلك فً لدٌها المتوفرة والتقنٌات المهارات واستخدام وفعالة
 على ٌفرض ذلك وكل (Shattov,2001, 17).والتقنٌة العلمٌة المعرفة تطبٌق فً المجتمع مإسسات

 المجتمع ونشاطات حاجات تعدد ضوء فً المجتمع خدمة مجال فً المطلوبة األدوار تعدد أن الجامعات

 فً رئٌسٌا مبرراًال  ٌعد الذي مجتمعاتها خدمة خالل من وحاجاتها بالجامعات االهتمام ٌتحدد هنا ومن ذاته
 على إن "(Clerk) كالرك ٌإكد الصدد هذا وفً لجهودها العام الرأي الحترام باإلضافة علٌها اإلنفاق

 الفجوة هذه بقت إذا وأنه بها المحٌط المجتمع وبٌن األكادٌمً مجتمعها بٌن الفاصلة الفجوة تعبر أن الجامعة

 إعادة الجامعات على ٌنبغً أنه ٌعنً وهذا " لها المجتمع مساندة من تحرم سوف الجامعة فإن اتسعت أو
 ثالثة بوضع القٌام الجامعة على ٌنبغً أنه الدراسات بعض وتحدد وتنظٌماتها وبرامجها خططها فً النظر
: ومنها المجتمع وتساند تخدم التً البرامج من أنماط
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 التعلٌمً المستوى أو السن عن النظر وبغض شرائحه بكافة المجتمع أفراد لخدمة : عامة برامج (أ 

 ، الخٌاطة ، العامة الصحة ، التغذٌة ، واألمومة الطفولة ورعاٌة ، اللغات مجال فً ومنها التؤهٌل أو
 الخ......العلمٌة المعارض

  ، ومعلمٌن ، ،ومهندسٌن أطباء من المجتمع فً المختلفة المهن ألصحاب وتقدم : مهنٌة برامج (ب 

  .األسبوع تتجاوز ال المدى قصٌرة البرامج وهذه الخ ....ومحاسبٌن
 لعقود وفقاًال  وذلك اتحاد أو رقابة أو مإسسة لخدمة خصٌصاًال  تصمم : خاصة ونشاطات برامج (ت 

 استشارات بشكل أو الجامعات من والمتخصصٌن الخبراء فٌها ٌشارك تدرٌبٌة دورات شكل وتؤخذ رسمٌة

. مشتركة بحثٌة برامج أو فنٌة
                                                                      (Beattie,2001,10-13) 

 بؤدوار القٌام الجامعات على تفرض االجتماعٌة المإسسات فً المتسارعة العلمٌة التطورات إن       

 الوطنً الصعٌد على مهامه أداء على القادر اإلنسان إعداد بهدف والتغٌٌر البناء بعملٌة تساهم لكً جدٌدة
 (26 - 25، 2001 ، النعٌمً): باألتً القٌام الجامعات على ٌتوجب فإنه هنا ومن واإلنسانً والقومً

 الوطنً المستوى على كبٌر تفوق ٌحقق وبما العلمٌة وأقسامها كلٌاتها فً جوهري تطور إحداث- 1

 . واإلبداع التنافس قادرة لتكون والعالمً والقومً
 العلمً البحث مإسسات وربط والتنمٌة اإلنتاج قطاعات خدمة فً الجامعً العلمً البحث توظٌف- 2

 . الجودة بمعاٌٌر تتصف برامج خالل من المجتمع بمإسسات
 . الجامعات فً والباحثٌن العلمٌة لألبحاث البٌانات قواعد تطوٌر- 3
 المتغٌرات مع التعامل على القادرٌن بالمتخرجٌن المجتمع قطاعات رفد فً القدرات تطوٌر- 4

 العلمٌة المستجدات مع والتفاعل العلمً التواصل على قادرة مبدعة بعقول الخدمٌة والمشكالت الجدٌدة
. والتكنولوجٌة

 القرار صنع فً والمساهمة المشاركة على والحرص الجدٌدة والتقنٌات المبتكرات كل استقدام- 5

 . معه والتواصل العملً
 . واالكتشاف واإلبداع االبتكار مفاهٌم وفق التقلٌدٌة والتدرٌس والتدرٌب التعلٌم مفاهٌم فً التغٌٌر- 6

 مع وتعامالتها واندماجها المجتمع حاجات مع ٌتوافق وبما العلوم وفً التعلٌم مناهج فً التطوٌر- 7

 . المستقبل رإٌة ومع طبٌعته
 وبشكل منتسبٌها لدى واإلنسانً واألخالقً الروحً الوعً وتعمٌق والمعتقدات القٌم على التركٌز- 8

 على والحفاظ السلبٌة االجتماعٌة الظواهر كافة مواجهة فً انطالقه لهم ٌضمن وبما منهم الطلبة خاص

 . وحضارتهم هوٌتهم
 : الٌمن فً االجتماعٌة المؤسسات فً الفساد ظاهرة واقع -4

 المإسسات جمٌع لتشمل وتوسعت طبٌعٌة وغٌر مهولة بدرجة الفساد ظاهرة تفشً من الٌمن تعانً       

 واتخذت واألفراد القٌادات كافة قبل من تمارس سلوكٌة ظاهرة وأصبحت واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة
 القبٌلة وسٌطرة الٌمنً المجتمع خصوصٌة بسبب العالم دول معظم فً موجود هو عما تختلف عدٌدة أشكاال

 إلى باإلضافة العام المال وتحمً تضبطها التً والتشرٌعات القوانٌن وغٌاب مإسساته معظم على والعشٌرة

 بٌن تفشت التً األخالقٌة غٌر السلوكٌة واالنحرافات المإسسات لهذه والتنظٌمٌة واإلدارٌة االختالالت
 واألسالٌب الوسائل من االستفادة مدى تحدد التً والبرامج الخطط وغٌاب وأفرادها قٌاداتها بعض

 ، محسن) الدراسات إحدى أشارت وقد ، المجتمع مإسسات فً األفراد حٌاة تهدد جعلها مما التكنولوجٌة

 تهدد كبٌرة خطورة تمثل أصبحت الفساد ظاهرة أن الحكومٌة المإسسات على أجرٌت التً (9 ، 2005
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 مقابل)منها عدٌدة مسمٌات تحت قبلهم من تمارس طبٌعٌة غٌر بصورة الفاسدٌن عدد وزٌادة المجتمع كٌان

 ظاهرة أصبحت الفساد ظاهرة أن ٌإكد وهذا (الخ ..وأعطً خذ ، لألوالد هدٌة ، أتعاب ، إكرامٌة ، جهد
 والتربوٌة االجتماعٌة المإسسات قٌادات بٌن حتى تفشت كونها تربوٌة آلٌة وفق مواجهتها ٌتطلب سلوكٌة
 شخصٌتهم فً انفصام من ٌعانون الفاسدٌن أن ٌالحظ حٌث ، اإلسالمً دٌننا وتعالٌم مبادئ مع ٌتنافى بشكل

 مإسسات فً الفساد لظاهرة األشكال من العدٌد برزت وقد . وأفعالهم أقوالهم بٌن التناقض خالل من
 ، الوساطة ، العمولة ، واألفراد،والرشوة القٌادات معظم من العام المال اختالس منها الٌمنً المجتمع
 التالعب والتهدٌد،التزوٌر، التقلٌدٌة،االبتزاز والقٌادات الوجاهة الحزبً،تقدٌر ،االنتماء والمحسوبٌة القرابة

 ( السلطة استعمال العمل،سإ عن والغٌاب التراخً ضرورٌة، غٌر لجان والمزاٌدات،تشكٌل بالمناقصات
 (763- 761، 2007، محمد).

 األفراد سلوك أو االجتماعٌة المإسسات أداء على سواء السلبٌة النتائج من العدٌد الواقع هذا أفرز وقد

 الطبٌعٌة الموارد استغالل سإ ومنها المجتمع شرائح بقٌة وسلوك حٌاة على ذلك وانعكس بها والقٌادات
 المإسسات وإنتاجٌة أداء ضعف ، المجتمع أفراد لدى السلوك فً أخالقٌة غٌر قٌم تفشً ، السٌادٌة

 والرسوم اإلٌرادات معظم من الدولة حرمان ، الداخلً االستثمار تشجٌع فً المصداقٌة غٌاب ، االجتماعٌة

 الدولة مصداقٌة انخفاض ، الٌمنً المجتمع فً المعٌشة مستوى انخفاض ، تحصٌلها ٌتم التً الفعلٌة
 المشروعات تكالٌف زٌادة فً المبالغة ، الخارجٌة االستثمارات تدنً ، السٌاسً والنظام والحكومة
 ٌصعب مما طوٌلة فترة االجتماعٌة المإسسات قٌادات على اإلبقاء ، جودتها وضعف المنفذة والبرامج

 األسعار ارتفاع ، انجازها وتؤخر اإلجراءات تطوٌل ، المإسسة وممتلكات الشخصٌة ممتلكاته بٌن التمٌٌز
 إلى تجارٌة أنشطة المإسسات قٌادات مزاولة ، الضرورٌة الحاجات تلبٌة عن واألجور الرواتب وعجز
 القوانٌن تنفٌذ فً القضائٌة واألجهزة الرقابة دور تفعل التً والبرامج الخطط ضعف ، أعمالهم جانب

 (67 ،2007 ، العرٌقً).
: االجتماعٌة المؤسسات فً الفساد ظاهرة لمكافحة الدولة ومحاوالت جهود -5

 للحد ومحاوالت جهود الدولة بذلة فقد االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة تفشً لخطورة نظرا    
 فً الجادة الرإٌة غٌاب بسبب الظاهرة من الحد فً تجدي لم أنها إال ذلك من وبالرغم ، ومكافحتها منها

 ، الشامً( وهً تمت التً والمحاوالت الجهود إبراز ٌمكن ذلك أمر من ٌكن ومهما الجهود هذه تفعٌل

2007، 749 – 750) . 
  لها المنظمة واللوائح القوانٌن وإصدار ، واإلداري المالً الفساد لمكافحة العلٌا الهٌئة إنشاء (1
. الحكومٌة للمشترٌات العلٌا اللجنة إنشاء (2

 . والمزاٌدات للمناقصات العلٌا للجنة إنشاء (3
 . العامة األموال بات نٌا إنشاء (4
 . العامة األموال محاكم إنشاء (5

. المحلً والحكم واإلدارٌة المالٌة الالمركزٌة تطبٌق نحو التوجه (6
 . العامة الخدمات إجراءات تبسٌط لدراسة لجنة تشكٌل (7
 . العامة الخدمة وحدات بعض هٌكلة إعادة  (8

. والمالٌة اإلدارٌة واألنظمة واللوائح التشرٌعات بعض وتطوٌر تحدٌث (9
 . والمرتبات األجور لنظام العامة اإلستراتٌجٌة إصدار (10
 . الحكومٌة الرقابٌة األجهزة دور وتطوٌر تحدٌث (11

 : الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور واقع -6
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 لها والقٌادات والكفاءات الكوادر تعد كونها الٌمنً المجتمع مإسسات أهم من الٌمنٌة الجامعات تعد     

 االجتماعٌة للمشكالت الحلول وتقدٌم واإلستراتٌجٌات الرإى وضع فً فاعل بدور القٌام علٌها   وٌعول
 الطلبة خاصة منتسبٌها لدى اإلٌجابٌة السلوكٌات وتنمً والمعرفة العلم تمتلك شرٌحة أروقتها فً تضم ألنها
 الٌمنٌة الجامعات تنظٌم قانون حدد فقد هنا ومن ، المستقبل فً المجتمع مإسسات سٌقودون من كونهم منهم

 بالقرار الصادرة الٌمنٌة الجامعات لقانون التفسٌرٌة والالئحة ، وتعدٌالته  م1995 لسنة ( 17 ) رقم
 دور أن نالحظ أننا إال ، الرئٌسٌة ووظائفها الجامعات أهداف م2007 لسنة ( 32 ) رقم الجمهوري
 الرإى غٌاب بسبب غائباًال  ٌكون ٌكاد المجتمع مإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات

 مشكالت حل فً دورها تفعٌل غٌاب ذلك عن نتج مما وإدارٌا مالٌا استقاللها تفعٌل وعدم واإلستراتٌجٌات
 التنظٌمٌة المعوقات من العدٌد تواجه الٌمنٌة الجامعات أن إلى الكتاب أحد أشار الصدد هذا وفً المجتمع

 فإن المنطلق هذا ومن ( 87 ،2005 الحاج،) المرسومة أهدافها تحقٌق فً تعٌقها والتً واالجتماعٌة

 كون أروقتها فً الفساد ظاهرة تفشً أٌضاًال  تواجه أخرى اجتماعٌة مإسسة كؤي تعد الٌمنٌة الجامعات
: اآلتٌة المإشرات من انطالقاًال  ملموس غٌر مكافحتها فً دورها

. المجتمع خدمة فً الجامعة دور تفعل التً واللوائح القوانٌن ضعف. 1

 أهدافها تحقٌق فً الجامعة دور تفعل التً والبرامج والخطط واإلستراتٌجٌات الرإى غٌاب. 2
. المرسومة

 . أداءها سٌر فً االجتماعٌة الضغوط لمصادر الجامعات قٌادات خضوع. 3

 . المدنٌة والخدمة المالٌة بوزارتً وارتباطها ومالٌا إدارٌا الجامعات استقاللٌة مبدأ تفعٌل غٌاب. 4
 تكالٌف ارتفاع ، والقرابة ، المحسوبٌة ومنها الجامعات أروقة فً الفساد ومظاهر أشكال تفشً. 5

 . موازنتها العتماد المالٌة بالجوانب المختصة الجهات لدى الرشوة المشروعات، تنفٌذ و المشترٌات

 مإسسة فً موظف كؤي موظفٌن واعتبارهم والفنٌن اإلدارٌٌن الموظفٌن أجور هٌكل ضعف. 6
 . أخرى اجتماعٌة

 . المجتمع فً الرٌادي ودورها الجامعة نحو السلبٌة المجتمع نظرة. 7

 أسوار خارج وانجازاتهم دورهم بؤن والطلبة واإلدارٌٌن التدرٌس هٌئة وأعضاء القٌادة شعور. 8
 . القٌمة محدودة جامعاتهم

 . الجامعات فً التربوي القرار على والحزبً السٌاسً القرار سٌطرة. 9

. الجامعات فً واألكادٌمٌة اإلدارٌة القٌادات واختٌار تعٌٌن فً العلمٌة المعاٌٌر غٌاب. 10
 . المحلً المجتمع ومإسسات الٌمنٌة الجامعات بٌن التنسٌق غٌاب. 11

 

 : السابقة الدراسات (ب 
  المإسسات فً الفساد ظاهرة تناولت التً الدراسات فً ندرة هناك أن ٌالحظ الباحث إطالع خالل من   

  بعض استعراض وٌمكن ومكافحتها مواجهتها فً الجامعات بدور المتعلقة الدراسات وخاصة االجتماعٌة

 : ومنها علٌها الحصول تم التً الدراسات
 الخلٌج دول جامعات من المطلوبة األدوار معرفة إلى هدفت (1993)الجواد وعبد السنبل دراسة •

 تطبق اتبعت كما الوصفً المنهج الباحث استخدم وقد مشكالته ومواجهة المجتمع خدمة مجال فً العربً

 خدمة مراكز ومدٌري جامعت مدراء شملوا (88) عددهم البالغ العٌنة أفراد أراء الستقصاء استبٌان
 به تقوم عما العٌنة أفراد رضا عدم منها النتائج من العدٌد إلى الدراسة وتوصلت كلٌات وعمداء المجتمع

 لذلك المنظمة والخطط والبحوث الدراسات ضعف ، للمجتمع العامة الخدمة مجال فً دور من جامعاتهم
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رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 تقدمها التً العلمٌة االستشارات ومحدودٌة ، المجتمع بتنمٌة والخاصة الخلٌجٌة الجامعات معظم فً

. ذلك وغٌر االجتماعٌة المإسسات فً للعاملٌن والتوعٌة التدرٌب ضعف ، المإسسات لهذه الجامعات
 الالخطً اإلداري الفساد إزاء البحثً الجامعة دور معرفة إلى هدفت (2006) األعرجً دراسة •

 الدراسة قامت حٌث العربٌة الجامعٌة البحوث فً المعتمدة المناهج فاعلٌة مدى عن التحري خالل من

 ببعض الجامعٌة بالبحوث اإلداري الفساد ظاهرة إزاء العربٌة الجامعٌة البحوث فاعلٌة مقارنة بدراسة
 فً ألالخطٌة الحركٌة إلى العربٌة الدول فً اإلداري الفساد ظواهر مٌل النتائج وأظهرت المتقدمة الدول
 على أشارت كما الخطٌة الحركٌة إلى مٌل ذات العربٌة الجامعٌة البحوث فً المعتمدة المناهج أن حٌن

 فً النظر إعادة بضرورة أوصت و اإلداري الفساد لظواهر والعالج التشخٌص عملٌات فً الدقة محدودٌة
 .  الجارٌة والتحوالت التغٌرات طبٌعة تتطلبه كما األخطً باتجاه اإلداري الفساد ظواهر مع التعامل مناهج

 وتحدٌد اإلداري الفساد بمفهوم التعرٌف إلى هدفت نظرٌة دراسة وهً (2007) الشامً دراسة •

 وتحدٌد الٌمن فً العامة الخدمة وحدات فً الفساد وأشكال مظاهر وإبراز فٌها ٌنتشر التً والبٌئة أسبابه
 وصف فً الوصفً المنهج الباحث استخدم وقد عنه الناتجة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة اآلثار

 التحلٌلً النظري المنحى أخذت والدراسة ، بها الخاصة والمعلومات البٌانات وجمع اإلداري الفساد ظاهرة

 ومنها منابعه  وتجفٌف لمكافحتها المناسبة والطرق اآللٌات اقتراح إلى وتوصلت محتوٌاته لوصف
 ، القانون سٌادة تعزٌز ، المساءلة نظام إتباع ، الشفافٌة مبدأ وتعزٌز ، وخطورتها بالمشكلة االعتراف

 االختالالت إصالح ، الجماهٌر دور تنمٌة ، الرقابة أجهزة دور تفعٌل ، القضائٌة األجهزة وتحدٌث تعزٌز

 . العامة المالٌة فً
 الحكومٌة المإسسات فً اإلداري الفساد طبٌعة على التعرف إلى هدفت (2007)محمد دراسة •

 تحلٌلً وصفً نظري بؤسلوب الدراسة وتناولت لمكافحته الرقابً الدور لتفعٌل رإٌة واقتراح الٌمنٌة

 الرقابة دور تفعٌل على ركزت مستقبلٌة رإٌة تقدٌم إلى وتوصل وأثاره وأسبابه وأشكاله الفساد لمفهوم
 والخارجٌة الداخلٌة

 المحلٌة والمجالس الفساد لمكافحة العلٌا والهٌئة والمحاسبة لرقابة المركزي كالجهاز الحكومٌة واألجهزة

 االتصال وسائل خالل من الشعبٌة الرقابة تفعٌل وأٌضا القضائٌة والسلطة العالقة ذات ووزارات
 . المدنً المجتمع ومإسسات السٌاسٌة واألحزاب الجماهٌرٌة

 خدمة فً الجامعات ودور الفساد لظاهرة النظرٌة األطر تحدٌد فً الدراسات هذه من الباحث استفاد وقد 

 الرإٌة تقدٌم فً بذلك واالسترشاد الٌمنً المجتمع فً ونتائجها الفساد ظاهرة  واقع وتحلٌل المجتمع
 االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات دور لتطوٌر المقترحة التربوٌة

 :  المقترحة التربوٌة الرؤٌة لاللاًا 

: المرتكزات والمنطلقات األساسية لرؤية المقترحة– 1

 على ٌنبغً التً والمجتمعٌة العلمٌة والمنطلقات المرتكزات من للعدٌد استجابة المقترحة اآللٌة وضع تم 
 وضع عند مراعاتها (الٌمنٌة الجامعات + العالً التعلٌم وزارة) والعالً الجامعً التعلٌم مإسسات إدارة

:  أهمها ومن ، االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً دورها تطوٌر خطط
 اإلنسان حٌاة لتنظٌم عملٌة برإٌة إلٌها نظر حٌاة ونظام ومتكامل شامل منهج اإلسالمً دٌننا إن- 1

 فً ٌنسى وجماعة فردا ألنه الصحٌحة الوجه وتوجٌهها اإلنسان نوازع ضبط على خاللها من ٌعمل بحكمة

 وأنه أهداف من وٌلتزمه مواقف من ٌتخذه وما أفعال من ٌقدمه فٌما محددة حرٌته دائرة أن األحٌان معظم
 وال وعدل حق ٌمضً ال ودونها جمٌعا وقدراته طاقاته تفوق  إلهٌة ونوامٌس بسنن محكوم ذلك وراء فٌما

 السنة + الكرٌم القرآن) اإلسالمً المنهج مصادر أن ٌعنً وهذا ، بشري وجود وال كونً نظام ٌستقٌم
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رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 االنتظام نحو ودفعهم المجتمع مإسسات فً الناس حٌاة تنظٌم ضرورة على أكدت قد ( الشرٌفة النبوٌة

 وأسس ثابتة أصول وفق إال بذلك القٌام ٌتم ولن لألمة والصالح الخٌر األداء وتحسٌن األهداف وتحقٌق
 والتصرف والفعل السلوك فً المرجعً المنطلق لتكون الناس بٌن مسئولٌتها اإلدارة تولً كٌفٌة فً منهجٌة

 رإٌة لتفعٌل وتنظٌما تجسٌدا الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات لدور التربوٌة الرإٌة تؤتً ذلك ضوء وفً

 المإسسات فً السلبٌة السلوكٌة الظواهر معالجة و الخٌر لفعل الصالحة التربٌة فً اإلسالمً المنهج
 . االجتماعٌة

 على تؤثٌرا و خطرا وأشد انتشارا األكثر تعد الٌمن فً الفساد ظاهرة أن العلمٌة الدراسات تإكد- 2

 بل وضرورٌا ملحا أمر اصبح مكافحتها وإن األخرى المجتمعات فً علٌه هو مما تفوق بدرجة المجتمع
 مكافحتها فً األكبر العبء وأن المختلفة مواقعهم عبر المجتمع أفراد من فرد كل على ووطنٌا دٌنٌا وواجبا
 ٌتوجب التً المإسسات هذه إحدى الجامعات وتعد ، الرسمٌة االجتماعٌة المإسسات به تقوم ان ٌنبغً

 التً العلمٌة والرإى األسالٌب أحد الرإٌة هذه وتعد جدٌدة تربوٌة وأدوار أسالٌب وفق مكافحتها علٌها
. ذلك تحقق أن ٌمكن

 التعلٌم عن والمسئولٌن والمهتمٌن الباحثٌن إلٌها توصل التً والعلمٌة الفكرٌة التوجهات تإكد- 3

: اآلتً على الٌمن فً والعالً الجامعً
 من وتمكنه الٌمنً للمجتمع المستدامة التنمٌة فً حاسم دور المرتفعة الجودة ذي الجامعً للتعلٌم ( أ

 ومن السلبٌة االجتماعٌة الظواهر ومكافحة اإلنسانٌة الحضارة فً واإلسهام وتراثه، هوٌته على الحفاظ
.  الفساد ظاهرة أهمها

 الكامل الحق (لطلبة وا ، واإلدارٌٌن ، التدرٌس هٌئة وأعضاء ، قٌادتها)منتسبٌها بكافة للجامعات ( ب

 فً والتطوٌر البناء حركة علٌه تعتمد التً الشرٌحة كونهم المجتمع مإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً
 . المجتمع

 للنواٌا ٌترك أن ٌمكن ال المجتمع فً السلبٌة الظواهر مكافحة فً الجامعات لدور الجودة ضمان ( ج

 خالل من ذلك تحقق إجرائٌة تربوٌة رإى وضع من البد بل مإسساته، على للقائمٌن والرغبات الحسنة
.  الٌمن فً والتعلٌمٌة العلمٌة المإسسات مستوى على لتطبٌقها وجّدي محدد نظام وجود

 داخل من إال ٌؤتً لن السلبٌة االجتماعٌة الظواهر مكافحة فً الجامعً للتعلٌم الحقٌقً الدور إن ( د

 وأما الجامعات، فً العاملٌن جمٌع فٌها ٌشارك وواعٌة مخططة تربوٌة وجهود بإجراءات نفسها الجامعات
.  المنشود النوعً للتطوٌر ومسارعة ومساعدة منبهة فهً الخارجٌة األخرى السبل

 على حرٌصة تكون المجتمعٌة ألدوارها وإدراكها ومصالحها وانتماءاتها أهدافها بحكم الجامعات ( ه

 التطوٌر خالل من ، المجتمع فً السلبٌة الظواهر لمكافحة علمٌة حلول وضع تجاه بمسإولٌة التصرف
 ضحٌة الوقوع أو التقصٌر أو لالنحراف عرضة تظل ذلك مع ولكنها مخرجاتها، لمستوٌات المستمر

. الخاطئة والرإى السٌئة الممارسات

 التعلٌم دور ودعم تعزٌز وعن للوطن الشاملة للتنمٌة التخطٌط عن األولى المسئولة هً الدولة ( و
  عن الرئٌس المسئول هً الدولة تكون أن تعنً ال الحقٌقة هذه ولكن الجامعً،

 أن الغاٌة لهذه واألفضل ونوعٌتها االجتماعٌة والظواهر المشكالت لمواجهة التربوٌة والرإى الخطط وضع

.  وتدعٌمً تنسٌقً بدور الدولة تقوم
 منها كال أرجاء تسود وإدارٌاًال  وأكادٌمٌاًال  مالٌاًال  مستقلة الجامعً التعلٌم مإسسات تكون أن ٌنبغً ( ز

 والتعاون والعدل المساواة رأسها وعلى اإلنسانٌة القٌم منها كال جنبات فً وتحترم األكادٌمٌة، الحرٌة

.  والمبادرة اإلبداع وتكرٌم
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 ٌتعرض إذ حادة، تربوٌة أزمة النامٌة الدول جامعات من كغٌرها الٌمنٌة الجامعات تواجه- 4

  المجتمع فً السلبٌة الظواهر مكافحة فً دورها غٌاب بسبب ومإسساته، المجتمع من ساخن لنقد خرٌجوها
 واألكادٌمٌة اإلدارٌة األسالٌب وفق الجامعات أدوار لتطوٌر التربوٌة بالرإى االهتمام ذلك مواجهة وٌتطلب
 وبٌن اإلبتكارٌة والجهود اإلدارٌة، الوسائل بٌن المزج على تقوم التً ، المعاٌٌر ضوء وفً الحدٌثة،

 فً لدورها المستمرٌن والتطوٌر والتحسٌن األداء، بمستوى االرتقاء بهدف المتخصصة، الفنٌة المهارات
.  المجتمع وتطوٌر تنمٌة

 وسرعة بالدٌنامٌكٌة، تتسم وتنافسٌة، عالمٌة بٌئة فً الٌوم الٌمنٌة، ومنها العالمٌة الجامعات تعمل- 5

 أو أعمالها مجاالت بشؤن جدٌدة فلسفة تبنً نحو الجامعات معظم تتجه التغٌرات هذه وإزاء التغٌٌر، وحدة
 التكتالت نحو التوجه: مثالًال  ومنها والتطوٌر بالتغٌٌر تنادي التً الضغوط لمواجهة الرئٌسٌة، عملٌاتها

 نحو التوجه الجنسٌات، المتعددة الشركات ظهور الحكومة، دور وتقلٌص األعمال، خصخصة االقتصادٌة،
 اإلدارة على الصعوبة من أصبح التغٌرات هذه ولمواجهة. وغٌرها المنافسة، حدة زٌادة الدولٌة، األسواق
 نجاح عوامل أن ذلك ماضٌة، فترات فً نجاحاًال  أثبتت تكون قد قدٌمة إدارٌة ومفاهٌم أسالٌب تبنً الجامعٌة

 المستمر التغٌٌر مع تتعامل أن الجامعٌة اإلدارة على أصبح وبذلك. الغد فشل دواعً تصبح قد األمس
 حاجات ٌلبً بما أدوارها إعادة خالل من إال بذلك القٌام تستطٌع ولن والمهارة، السرعة من المناسب بالقدر

 .  تربوٌة رإٌة وفق التغٌرات هذه أفرزتها التً المجتمع ومتطلبات
 الوظائف أن إدراكها من منطلقة الٌمنٌة، الجامعات دور تغٌٌر نحو حكومٌة توجهات هناك- 6

 االتصاالت ثورة فٌه أصبحت عصر فً وخصوصاًال  مجدٌة، أو صالحة تعد لم بها تقوم التً التقلٌدٌة
 تقوم جدٌدة تربوٌة وأدوار وظائف عن تبحث أن الجامعة من ٌتطلب مما خطٌراًال، تحدٌاًال  تشكل والمعلومات

 ٌمتد وإنما البحوث، وإجراء التدرٌس وظٌفتً عند دورها ٌتوقف فال للمجتمع، خدماتها بتقدٌم خاللها من
 خالل من وذلك واألعمار، والفئات القطاعات مختلف إلى بخدماتها لتصل مإسساتها خارج إلى دورها
 وقطاعات لمإسسات والعلمٌة الفنٌة االستشارات وتقدٌم المجتمع، مشكالت لحل التطبٌقٌة البحوث إجراء

 أدائهم، مستوى لرفع المجتمع مإسسات فً للعاملٌن الخدمة أثناء وتؤهٌلٌة تدرٌبٌة برامج وتنظٌم المجتمع،
 األدوار جودة تطوٌر ٌتطلب الذي األمر المجتمع، خدمة األساس هدفها المراكز من العدٌد استحدثت كما
. الٌمنً المجتمع خدمة تجاه بها تقوم التً

:  التربوٌة الرؤٌة هدف-2
 دور وتطوٌر لتخطٌط والتحضٌر اإلعداد فً المسئولٌن تساعد وتنفٌذٌة إجرائٌة تربوٌة رإٌة تقدٌم

 اإلسالمً المنهج وتعالٌم ومبادئ مفاهٌم ضوء فً المجتمع فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات

 المإسسات لدور وجذري شامل تطوٌر بعملٌة والبدء ومكافحتها، مواجهتها على قادرة تكون ،بحٌث
 تطوٌر إحداث بهدف وذلك األداء، وجودة المضمون إلى الشكل  ٌتعدى المجتمع فً الجامعٌة التعلٌمٌة

 المجتمع ُتَكون التً المنشودة المستوٌات إلى بها واالرتقاء ومخرجاتها وعملٌاتها مدخالتها فً نوعً

.  منتسبٌها كافة ذلك فً ٌشترك بحٌث والتقدم الرقً إلى والساعً والمنتج المتعلم
:             التربوٌة الرؤٌة علٌها تقوم التً والمقومات واألسس المبادئ –3

:  منها والمقومات، والمبادئ األسس من مجموعة إلى الرإٌة تستند           
 . المجتمع فً المجتمع فً الفساد ظاهرة مواجهة فً اإلسالمً المنهج وتعالٌم وأسس مبادئ- 1
.  المدنً المجتمع ومنظمات والحكومة الدولة فً علٌا سٌاسٌة وإرادة رإٌة توفر- 2

 المجتمع مشكالت حل فً ودوره الجامعً التعلٌم منظومة فً جدٌدة ألنماط المستمر التطوٌر- 3

. الٌمنً
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 تجاه أدواره تحدٌد فً والبحثٌة التعلٌمٌة مإسساته مع المستمر والتفاعل العالم على االنفتاح- 4

. المجتمع
.  المجتمع نحو الٌمنٌة الجامعات ألدوار التغٌٌر وبرامج خطط فً المستقبلً التوجه تؤكٌد- 5

 ظواهرها مكافحة فً الجامعات لدور الٌمنً المجتمع مإسسات وتوقعات لرغبات كاف إدراك- 6

. السلبٌة
 . منتسبٌها كافة لتنمٌة البرامج ووضع أدوارها فً التغٌٌر بؤهمٌة بالجامعات العلٌا اإلدارة إٌمان- 7

 الظواهر مكافحة فً للجامعات الجدٌدة األدوار واإلجراءات للسٌاسات واعٌة جدٌدة صٌاغة- 8

. المجتمع فً السلبٌة
  المعارضة أسباب وفهم طبٌعً فعل كرد للتغٌٌر البعض لمعارضة النظر- 9

. للمعالجة كؤساس
. المجتمع فً الفساد ظاهرة خطورة نحو والمحلٌة العالمٌة التوجهات- 10
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 

: المقترحة التربوٌة الرؤٌة بناء خطوات-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 ) شكل

 االجتماعٌة المؤسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور لتطوٌر المقترحة الرؤٌة بناء خطوات
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 

: التربوٌة الرؤٌة محتوى-5

 الكفاءات وإعداد بتربٌة تقوم التً التربوٌة المإسسات أهم من تعد الٌمنٌة الجامعات أن فٌه شك ال مما      
 كفاءتها قٌاس عن مسئولة أنها كما ، مإهلة وقٌادات بكوادر واألهلٌة الحكومٌة المجتمع مإسسات وترفد

 بحٌث عنهم المجتمع رضا مستوى ومعرفة المإسسات هذه فً وسلوكهم أداءهم متابعة خالل من الخارجٌة

 والتوجهات العلمٌة التطورات ٌواكب وبما لذلك وفقا وخططها برامجها وتصمٌم أدوارها إعادة من تمكنها
 هذا ومن الدٌنٌة الٌمنً المجتمع وهوٌة معتقدات على الحفاظ مراعاة مع والخارجٌة المحلٌة االجتماعٌة

 من تمارس سلوكٌة ظاهرة واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة أصبحت المنطلق

 ، علٌها القضاء فً اإلدارٌة واإلجراءات الخطوات فشلت مخطط وبشكل والشرائح األفراد كافة قبل
 هذا ومن للجامعات أساسٌة تربوٌة وظٌفة تعد التً السلوك تعدٌل خالل من إال مواجهتها ٌمكن ال وبالتالً
 واإلجراءات والخطوات األدوار لتنفٌذ الجامعات بها تقوم التً التربوٌة الرإى تحدٌد ٌمكن المنطلق

 المجتمع فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات منتسبً مختلف من المطلوبة واألكادٌمٌة اإلدارٌة
: األتً النحو على وذلك الٌمنً

:    الفساد ظاهرة لمكافحة العلٌا القٌادات وإرادة إلٌمان اإلجرائٌة الرؤى وضع :  والًا 

 اجتماعٌة مإسسة أي فً فٌه مرغوب غٌر سلوك أو سلبٌة ظاهرة أي مواجهة أن فٌه شك ال مما         
 العلٌا والقٌادات عامة بصورة المإسسات هذه قٌادات قبل من جادة وإرادة إٌمان توفر ٌتطلب تعدٌله ٌراد

 }رعٌته عن مسئول وكلكم راع كلكم{ وسلم علٌه هللا صلى لقوله تجسٌداًال  خاصة بصفة والحكومة بالدولة

 وإرادة صادق إٌمان توفر ضرورة ٌتطلب الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور فإن هنا ومن
 الهادفة اآللٌات ووضع واإلدارٌة األكادٌمٌة برامجها تصمٌم فً دورها إعادة من تمكنها لكً جادة سٌاسٌة

 ومنها المجتمع فً السلبٌة الظواهر كافة مكافحة على قادرٌن ٌكونوا بحٌث وإعدادهم منتسبٌها تربٌة إلى

 بقٌة فً  بها  ٌقتدي أنموذجاًال  وتكون المجتمع مإسسات فً خدمتهم أو إعدادهم أثناء الفساد ظاهرة
: باألتً تتحدد المطلوب ودورها  المستهدفة والقٌادات ، األخرى المإسسات

 وكبٌرة مباشرة مسئولٌة المسئولٌن وهم والحكومة الدولة رئاسة فً العلٌا القٌادات وإرادة إٌمان (1

 التوجٌهات وإصدار بها واإلٌمان الفساد ظاهرة مكافحة فً السٌاسٌة اإلرادة وأسس ومبادئ معالم تحدٌد فً
 والمتابعة والتقوٌم التنفٌذ وآلٌات والعقوبات الضوابط وتحٌد بذلك المعنٌة للمإسسات اإلجرائٌة والتعلٌمات

 الٌمنٌة الجامعات قٌام بضمان الكفٌلة التشرٌعات بإصدار التشرٌعٌة السلطة تكلٌف إلى باإلضافة جاد بشكل

 تعالٌم إلى مستندا تربوي بؤسلوب المجتمع فً األخرى السلبٌة والظواهر الفساد ظاهرة مكافحة فً بدورها
  . والدولٌة المحلٌة العلمٌة والمستجدات اإلسالم

 الفساد ظاهرة بخطورة واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة والمإسسات الوزارات قٌادات وإرادة إٌمان (2

 فً العلٌا القٌادات توجهات ٌواكب بما القانونٌة تشرٌعاتها وإعادة الجامعات بدور وإٌمانها المجتمع فً
 وبٌن بٌنها التنسٌقٌة اآللٌات ووضع الخصوص بهذا الجامعات من المطلوب والدور والحكومة الدولة

 .  األخرى االجتماعٌة والظواهر الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات

 من وذلك العلمً والبحث العالً التعلٌم ووزارة للجامعات األعلى المجلس قٌادات وإرادة إٌمان (3
 إدارٌة خطط و إستراتٌجٌات ضوء فً (2 ،1) فً ورد ما وفق العلٌا السٌاسٌة اإلرادة ترجمة خالل

 كل وقدرات وإمكانٌات خصوصٌات فٌها تراعى جامعة لكل إستراتٌجٌات إصدار إلى باإلضافة وأكادٌمٌة

 . جامعة
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 بكافة الجامعات لتزوٌد الرئٌس الداعم كونها بالمحافظات المحلٌة المجالس قٌادات وإرادة إٌمان  (4

 الجامعات لمخرجات الرئٌس الحاضن أنها كما الفساد ظاهرة أهما ومن السلبٌة الظواهر عن المعلومات
 . المحلٌة المجالس مإسسات وقٌادة إدارة على القادرة

 وأمانات ، العلمٌة واألقسام ، والمراكز ، والمعاهد ، والكلٌات ، الجامعات قٌادات وإرادة إٌمان (5

 كونهم بالجامعات والموظفٌن ، اإلدارٌة الوحدات عموم ومدراء ، التدرٌس هٌئة وأعضاء ، الجامعات
 رإى وفق والقٌادات األفراد وتؤهٌل إعداد خاللهم ومن إلٌهم ستوكل والذٌن والرسمٌٌن األساسٌن المعنٌٌن
 العلٌا السٌاسٌة القٌادات وإرادة توجهات وفق الدراسٌة والبرامج الخطط تصمٌم خالل من إسالمٌة تربوٌة

 ثقة وإعادة االجتماعٌة المإسسات وبٌن بٌنها التنسٌقٌة الخطط وضع إلى باإلضافة علمٌة دراسة ودراستها
 من تمكنها عالٌة بدرجة البشرٌة للموارد الفكري البناء على قادرة تكون حتى بالجامعات المإسسات هذه

 والصحٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة الزراعٌة المرافق كافة فً الفساد ظاهرة مكافحة

 الخ ...التعلٌمٌة
 : العالقة ذات والجهات للجامعات القانونٌة التشرٌعات إعادة: لانٌاًا 

 ترجمتها ٌتم أن بد ال أنفا موضح هو كما العلٌا للقٌادات السٌاسٌة واإلرادة اإلٌمان أن المعروف من      

 دعم إلى بحاجة فإنها الفساد ظاهرة مكافحة فً بدورها الجامعات تقوم ولكً قانونٌة وآلٌات إجراءات إلى
 من وذلك القانونٌة الصفة تخولها التً القانونٌة التشرٌعات إصدار خالل من الدولة قٌادات  كافة وإرادة
 : خالل

 األعلى المجلس  فً العلٌا السلطات وأٌضا والشورى النواب بمجلسً ممثلة التشرٌعٌة السلطة قٌام. 
 ٌحدد بحٌث الٌمنٌة الجامعات تنظٌم قانون فً النظر بإعادة العلمً والبحث العالً التعلٌم ووزارة للجامعات
 واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات دور واضحة وبصورة

 العلمٌة المعاٌٌر تحدد كما ، فعلٌة بصورة واإلداري المالً واالستقالل المطلقة الصالحٌات وٌمنحها
 التدرٌس هٌئة وأعضاء العلمٌة األقسام ورإساء الكلٌات وعمداء الجامعات قٌادات اختٌار فً التربوٌة

 ، الكفاٌة ، الكفاءة ، القدرة معاٌٌر ضوء فً وذلك القبول لسٌاسة األساسٌة المنطلقات وتحدٌد واإلدارٌٌن

 المجتمع فً وخصوصٌتها الجامعات ودور ٌتالءم بما المالٌة الموارد تحدد كما ، الخ ....األمانة ، النزاهة
. الفساد ظاهرة مكافحة فً أنموذجا ٌكونوا بحٌث بها العاملٌن لجمٌع

 اللوائح بوضع العلمٌة واألقسام العلمٌة والمراكز والمعاهد والكلٌات الٌمنٌة الجامعات قٌادات قٌام. 

 تتضمن بحٌث واإلدارٌة األكادٌمٌة واألدلة واللوائح األنظمة وتصمٌم للجامعات المنظمة للقوانٌن التفسٌرٌة
 عبر وإقرارها الفساد ظاهرة مكافحة فً منتسبٌها بكافة الجامعات دور تحدد التً واإلجراءات اآللٌات

 . النواب ومجلس العالً التعلٌم ووزارة الجامعات فً العلمٌة المجالس

: الفساد ظاهرة لمكافحة التنظٌمٌة اللقافة تنمٌة: لاللاًا   
 على ٌفرض مما المجتمع كٌان تهدد سلوكٌة ظاهرة أصبحت الٌمنً المجتمع فً الفساد ظاهرة إن       

 األفراد ثم أوال منتسبٌها كافة لدى إٌجابٌة ثقافة إٌجاد إلى تهدف توعوٌة إجراءات بوضع القٌام الجامعات

: باألتً القٌام ٌتطلب فإنه هنا ومن ثانٌا، واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات فً
 واألهلٌة الحكومٌة الٌمنٌة الجامعات ورإساء العالً التعلٌم ووزارة للجامعات األعلى المجلس قٌام -1

 المنهج رإٌة تتضمن برامج بتصمٌم للتوعٌة العلٌا الوطنٌة والهٌئة الفساد لمكافحة العلٌا الهٌئة مع بالتنسٌق

 وإبراز مكافحتها فً واألهلٌة الحكومٌة المإسسات كافة ودور المجتمع فً وأثاره الفساد لمكافحة اإلسالمً
 إلى باإلضافة بذلك، الخاصة التشرٌعات تنفٌذ وآلٌات ، الفساد مكافحة فً العلٌا السٌاسٌة القٌادات إرادة

 إجرائً تربوي بؤسلوب وذلك ، الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور توضح خاصة برامج



 

110 
 

 م2013يىنيى - العذد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 فٌه تتبع شهر عن الواحد البرنامج تنفٌذ فترة تقل ال وبحٌث المإسسات هذه فً والقٌادات األفراد ٌشمل

 . والدعائٌة الشكلٌة المظاهر عن واالبتعاد والعقاب الثواب ومبدأ  واإلرادة الجدٌة
 وأمناء العلمٌة األقسام ورإساء العلمٌة والمراكز والمعاهد الكلٌات وعمداء الٌمنٌة الجامعات قٌادات قٌام -2

 لتصمٌم وذلك الطالبٌة والجمعٌات واالتحادات الجامعٌة اإلدارات عموم ومدراء والكلٌات الجامعات عموم

 معالجة فً اإلسالمً الدٌن رإٌة وإبراز الفساد ومخاطر آثار حول التثقٌفٌة واألكادٌمٌة اإلدارٌة البرامج
 تنفٌذ وآلٌات ، للدولة العلٌا السٌاسٌة القٌادات وإرادة إٌمان وإبراز االجتماعٌة المإسسات فً ذلك

 ) منتسبً كافة ودور الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات دور نظمت التً واللوائح والقوانٌن التشرٌعات

 اإلجراءات وضع الٌمنٌة الجامعات على ٌجب كما (طلبة ، إدارٌٌن ، تدرٌس هٌئة أعضاء ، قٌادات
. التدرٌب نتائج آثار لقٌاس التقوٌمٌة واألسالٌب

 العلمٌة والحلقات الندوات عقد فٌه ٌتم الفساد لمكافحة الوطنً الٌوم ٌسمى السنة فً وطنً ٌوم تحدٌد-3

 والجامعات العالً التعلٌم وزارة وتدٌرها واألهلٌة الحكومٌة المإسسات كافة مستوى على بذلك الخاصة
.    الدولة فً العلٌا السٌاسٌة القٌادات قبل من رسمٌا وتدشن ، الٌمنٌة

:  الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات وظائف لتطوٌر الرإى تصمٌم إعادة :رابعا
 تنمٌة وآلٌات الصادرة القانونٌة والتشرٌعات الفساد مكافحة فً العلٌا القٌادات وإرادة إٌمان على بناء      
 جٌل بناء ٌحقق بما ظائفها تحقٌق فً دورها إعادة الٌمنٌة الجامعات على ٌنبغً ، مخاطرها حول الثقافة

 الظاهرة هذه مكافحة فً التطبٌقٌة العلمٌة والمعرفة باإلٌمان متسلحا االجتماعٌة المإسسات إدارة على قادر
: اآلتً خالل من إال ذلك وٌتم ،
 ٌعرف ما إلى الجامعات بتحول الخاصة التطوٌرٌة والبرامج اإلستراتٌجٌة الخطط بوضع البدء (1

 الثقافة فً بتعدٌالت القٌام طرٌق عن وذلك ، التعلم وطلبة التعلم وموظفً التعلم وقٌادات التعلم بجامعات
 تحري إلى اهتماماتها تتجه بحٌث األخرى االجتماعٌة والمإسسات  منتسبٌها مختلف لدى القائمة النظمٌة

 الخاصة البٌئٌة والمعارف المعلومات خالل من الجامعة فً الفساد بظاهرة عالقة له ما كل وتفحص

 . االجتماعٌة بالمإسسات
 وتوجٌه وتنظٌم تخطٌط) من اإلدارٌة العملٌات بتطوٌر الخاصة التربوٌة واآللٌات الرإى وضع (2

: أآلتٌة الخطوات وفق وذك (وتقوٌم

 بالهٌكل الموضح التوصٌف وفق والفنٌٌن والموظفٌن اإلدارٌة القٌادات الختٌار علمٌة معاٌٌر بوضع القٌام. 
 ، منه والخوف هللا ،ومراقبة اإلسالمً الدٌن وأداب بتعالٌم االلتزام المعاٌٌر هذه تتضمن بحٌث التنظٌمً

 استقامته تحدد التً المعاٌٌر من وغٌرها ، المجتمع فً الجامعات بدور إٌمانه ، الحسنة واألخالق ، األمانة

. األخرى المإسسات فً به ٌحتذ أنموذجا ٌكون وبحٌث وتربوٌا، دٌنٌا
 لكافة صالحٌات إعطاء تضمن بحٌث عضوٌة تنظٌمٌة هٌاكل إلى السائدة التنظٌمٌة الهٌاكل بتغٌر القٌام. 

 طبقا وموقفٌا أنٌا وإجرائٌة هٌكلٌة تغٌرات إجراء من تمكنهم المستوٌات بمختلف اإلدارٌة القٌادات

. الفساد ظاهرة وانعكاسات أسباب من الحد لضرورات
 وتوضح والواجبات الحقوق فٌه تحدد بحٌث اإلدارٌة الوظائف وتحلٌل لوصف متخصصة لجان تشكٌل. 

 . المجتمع فً الفساد ظاهرة مكافحة فً وظٌفة كل دور

 الفساد مكافحة فً دوره وتحدد الموظف وواجبات حقوق تحدد التً واألدلة والتعلٌمات األنظمة إصدار. 
 . الجامعة وخارج داخل

. الجامعة وخارج داخل الفساد ظاهرة مكافحة فً موظف كل دور ومتابعة وتقوٌم لتنفٌذ نظام تصمٌم. 

. الفساد مكافحة فً منها كال ودور اإلداري والعمل األكادٌمً العمل بٌن العالقة فٌه توضح خطة تصمٌم. 
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رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

 علمٌة معاٌر وفق سنوٌاًال  إدارٌٌن ثالثة ألفضل تمنح الجامعة رئٌس جائزة تسمى لإلدارٌٌن جائزة اعتماد. 

 آلف خمسمائة (500000) بمبلغ قٌمتها وتقدر ، الخ ...الجدٌة ، الفساد مكافحة فً دوره ، األمانة ، منها
. بها المثبت درجته من أعلى وظٌفٌة درجة إلى وترقٌته لاير

 هٌئة أعضاء من ثالثة ألفضل تمنح الجامعة رئٌس جائزة تسمى التدرٌس هٌئة ألعضاء جائزة اعتماد. 

 قٌمتها وتقدر ، الخ ...الجدٌة ، الفساد مكافحة فً دوره ، األمانة ، منها علمٌة معاٌر وفق سنوٌاًال  التدرٌس
. لاير ملٌون (1000000) بمبلغ

 وفق سنوٌاًال  كلٌة كل مستوى على طالب ألفضل تمنح الجامعة رئٌس جائزة تسمى للطلبة جائزة اعتماد.  

 (200000) بمبلغ قٌمتها وتقدر ، الخ ...الجدٌة ، الفساد مكافحة فً دوره ، األمانة ، منها علمٌة معاٌر
. تخرجه بعد كلٌته فً توظٌفه ضمان مع لاير آلف مائتً

 عقد فٌه ٌتم الفساد لمكافحة الجامعً األسبوع ٌسمى سنوٌا الجامعة فً أسبوع لتخصٌص قرار إصدار. 

 وإبراز وتقوٌمها الفساد مكافحة فً الجامعة إنجازات الستعراض العلمٌة والحلقات والندوات المإتمرات
. ذلك تنظم خاصة الئحة وضع ضرورة مع الجامعة منتسبً من الفاعلٌن األعضاء

 (مجتمع وخدمة علمً وبحث تدرٌس) من األكادٌمٌة العملٌات بتطوٌر الخاصة اآللٌات وضع  (3

 العملٌات تصمٌم إعادة بعملٌة العلمٌة والمجالس الجامعة فً األكادٌمٌة القٌادات قٌام خالل من وذك
: ٌؤتً كما وذلك االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً عملٌة كل دور تحدد بحٌث األكادٌمٌة

: األكادٌمٌة الوظائف / العامة األهداف مجال فً (  
 المطلوب الدور المنفذون الوظٌفة/ الهدف

 ونوابه     الجامعة رئٌس التدرٌس
 تضمٌنها مع والمناهج التدرٌس عملٌتً تصمٌم العلمٌة األقسام ورإساء والمراكز والمعاهد الكلٌات عمداء

:  منها الفساد لمكافحة وأسالٌب مفردات
 -المعاٌر الخاصة بتصمٌم الخطط والبرامج الدراسٌة بجمٌع التخصصات وضع   .
  رسم السٌاسات الخاصة بتطوٌر العملٌة التدرٌسٌة .
 وضع المعاٌر العلمٌة الختٌار وتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس .
  إنشاء وحدة خاصة للكتاب الجامعً تزود الطالب بالكتب بدال عن المالزم .
  تصمٌم نظام لتقٌم دور القائمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة بحٌث تتضمن دوره فً مكافحة الفساد
   وضع الخطط الخاصة بتطوٌر طرائق التدرٌس وإقرارها فً المجالس العلمٌة

 عضاء هٌئة التدرٌس باإلضافة إلى الدور الذي ٌقوم به فً عملٌة التدرٌس ٌنبغً  ن ٌمارس دوره 
: فً مكافحة  الفساد من خالل 

  تصمٌم الخطط الدراسٌة  للمقررات بحٌث تضم فً مفرداتها بعض المواضٌع الخاصة بدور
. المقرر فً مكافحة الفساد

  دقٌقة ٌوضح فٌه دور الطالب فً  (15)تخصٌص وقت فً بداٌة كل محاضرة ال ٌزٌد عن
. مكافحة الفساد

  تكلٌف الطلبة بتنفٌذ متطلبات المقررات بإجراء استطالعات عن ظاهرة الفساد فً مإسسات
. المجتمع

 ٌخصص بعض األنشطة الخاصة بالمقررات حول دور الطالب فً مكافحة الفساد .
  تحدد دور الطالب فً مكافحة ظاهرة الفساد كمعٌار من معاٌر تقوٌم أداء الطالب فً المقرر

. الجامعً
  إعادة تصمٌم المناهج الجامعٌة وطرائق التدرٌس بما ٌتناسب ودور الطالب فً مكافحة الظواهر

. السلبٌة فً المجتمع
. غلبة الجانب العملً على النظري وربط ما ٌتعلمه الطالب فً بٌئته

  اتباع طرٌقة الحوار وحل المشكالت الهادفة إلى تنمٌة التفكٌر الناقد والحر تجاه المشكالت
. االجتماعٌة
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

الطلبة 
  ًقٌامهم بإعداد مواضٌع فً كل مقرر جامعً عن دورهم فً مكافحة الفساد ومناقشتهم له ف

.   القاعة الدراسٌة والخروج برإٌة إجرائٌة عن هذا الدور تنمً تفكٌرهم 
  ًوضع برامج تنمً فً الطالب التركٌز واالنتباه واالستجابة والدافعٌة والتفاعل نحو دوره ف

مكافحة الفساد  
  تدرٌب الطالب على وضع الحلول للمشكالت التً تواجهه بهدف تنمٌة دوره وتعوٌده لوضع

.  الحلول التربوٌة فً مكافحة الفساد
  المشاركة الفاعلة فً الحوار والنقد البناء مع أستاذه وزمالءه فً حل المشكالت الناتجة عن

.  ظاهرة الفساد داخل القاعة
البحث العلمً رئٌس الجامعة     ونوابه 

   عمداء الكلٌات والمعاهد والمراكز ورإساء األقسام العلمٌة
  تصمٌم خطة بحثٌة فً جمٌع الكلٌات والتخصصات تتضمن دورها فً معالجة ظاهرة الفساد
 تخصٌص الموارد المالٌة الكافٌة لتنفٌذ الخطة البحثٌة .
 - تشكٌل لجان بحثٌة على مستوى الجامعة والكلٌات .
 إصدار مجلة علمٌة بحثٌة محكمة لنشر البحوث الخاصة بمكافحة الفساد .
 تحدٌد جائزتٌن علمٌتٌن ألفضل البحوث التً تعالج ظاهرة الفساد ألعضاء هٌئة التدرٌس :
  وتبلغ قٌمتها ملٌون .األولى تسمى جائزة رئٌس الجامعة وتمنح ألفضل بحث على مستوى الجامعة

. لاير وجهاز حاسوب محمول
 وتبلغ قٌمتها خمسمائة .الثانٌة تسمى جائزة عمٌد الكلٌة وتمنح ألفضل بحث على مستوى الكلٌة

. الف لاير وجهاز حاسوب محمول
: تحدٌد ثالث جوائز علمٌة ألفضل البحوث التً تعالج ظاهرة الفساد  من قبل الطلبة هً 

األولى تسمى جائزة رئٌس الجامعة وتمنح ألفضل بحث على مستوى الجامعة وتبلغ قٌمتها 
. خمسمائة الف لاير وجهاز حاسوب محمول

 وتبلغ قٌمتها ثالث مائة .الثانٌة تسمى جائزة عمٌد الكلٌة وتمنح ألفضل بحث على مستوى الكلٌة
. الف لاير وجهاز حاسوب محمول

  الثالثة تسمى جائزة رئٌس القسم وتمنح ألفضل بحث على مستوى القسم وتبلغ قٌمتها مائة الف
. لاير وجهاز حاسوب محمول

 التدرٌس هٌئة  عضاء 
 - تقدٌم خطة بحثٌة من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس تتناول مواضٌع البحث ذات العالقة بمكافحة

ظاهرة الفساد 
  تصمٌم الخطط الدراسٌة للمقررات بحٌث تتضمن مواضٌع بحثٌة ٌكلف بها الطلبة أثناء دراستهم

للمقررات 
 - تنفٌذ الخطة البحثٌة التً أقرت من قبل قٌادات الجامعة والكلٌات واألقسام كال بحسب تخصصه .
 ترجمة ونشر البحوث العلمٌة ذات العالقة بظاهرة الفساد بالجامعات العربٌة واألجنبٌة .
 ربط بعض البحوث والدراسات الخاصة بالترقٌات العلمٌة بموضوع ظاهرة الفساد .
 تؤلٌف الكتب المتخصصة وتضمٌن موضوع دور التخصص العلمً فً مكافحة ظاهرة الفساد .
  القٌام بتنفٌذ البحوث عن ظاهرة الفساد فً كل مقرر دراسً واعتبار ذلك جزء من -الطلبة

. التقوٌم النهائً للمقرر
  إشراك الطلبة فً تنفذ البحوث الخاصة بمكافحة الفساد التً تقوم بها الجامعة والكلٌات واألقسام

. وأعضاء هٌئة التدرٌس بهدف تنمٌة قدراتهم البحثٌة
  القٌام بعمل قراءات وملخصات للكتب والدراسات التً تتناول موضوع ظاهرة الفساد بهدف

. تزوٌدهم بالمعلومات العلمٌة عن الظاهرة 
خدمة المجتمع رئٌس الجامعة     ونوابه 

   عمداء الكلٌات والمعاهد والمراكز ورإساء األقسام العلمٌة
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 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

  ، تصمٌم خطة تتضمن دور الجامعة فً مكافحة ظاهرة الفساد فً المجتمع بحٌث تشمل التدرٌب
االستشارات العلمٌة والمإتمرات والندوات والحلقات العلمٌة ، ومجاالت التوعٌة االجتماعٌة، 

. ودور منتسبً الجامعة فً ذلك 
  إنشاء كلٌات ومراكز علمٌة لتنمٌة المجتمع تهتم بإعداد وتدرٌب قٌادات المإسسات االجتماعٌة

. وطلبة الجامعات ، بحٌث ٌتم التركٌز على موضوع ظاهرة الفساد
  تصمٌم األنشطة الطالبٌة بحٌث تكون فاعلة فً جمٌع المإسسات االجتماعٌة .
  التنسٌق مع المإسسات االجتماعٌة لتقدٌم المساعدات البحثٌة ذات العالقة بموضوع ظاهرة الفساد

وذلك فً مجاالت تحلٌل البٌانات ، استخدام المختبرات العلمٌة ، المشاركة فً تصمٌم البحوث 
العلمٌة ، التدرٌب على إجراء البحوث العلمٌة 

  ًوضع الخطط التنسٌقٌة مع المإسسات االجتماعٌة ذات العالقة وإشراكها فً المجالس العلمٌة ف
. الجامعات والكلٌات والمعاهد والمراكز واألقسام العلمٌة

  إصدار النشرات والصحف المتخصصة بدور الجامعة بمكافحة الفساد فً المجتمع
  عضاء هٌئة التدرٌس  
  المشاركة فً اللجان والفرق البحثٌة والتدرٌبٌة التً تقوم بها المإسسات االجتماعٌة المتعلقة

. بظاهرة الفساد
 المشاركة بالمحاضرات والندوات والمإتمرات والحلقات ذات العالقة بظاهرة الفساد بالمجتمع .
  ربط المقررات الدراسٌة التً ٌدرسونها باألنشطة والفعالٌات االجتماعٌة ذات العالقة بموضوع

. ظاهرة الفساد
 المشاركة فً النشرات التثقٌفٌة الخاصة بؤفراد المجتمع ذات العالقة بموضوع ظاهرة الفساد .
  التعرف على االتجاهات العالمٌة المعاصرة واالستراتٌجٌات والخبرات فً مجال مكافحة ظاهرة

. الفساد وتزوٌد القٌادات الجامعٌة والطلبة وأفراد المجتمع بها
 تصمٌم خطة تربط موضوع التدرٌب الصٌفً للطلبة بمكافحة ظاهرة الفساد .
   وضع برامج للتدرٌب الصٌفً وتوزٌع جمٌع طلبة الجامعات من مختلف الكلٌات -الطلبة

. والتخصصات على المإسسات االجتماعٌة كال بحسب تخصصه دراسة ظاهرة الفساد فٌها
  وضع آلٌات لمتابعة عملٌة التدرٌب الصفً للطلبة بحٌث ٌقدم كل طالب تقرٌرا علمٌا عن ظواهر

. الفساد فً المإسسة التً تدرب بها عن الدور الذي ٌنبغً أن ٌقوم به هو وقٌادة الجامعة
  إشراك الطلبة فً جمٌع األنشطة والفعالٌات الخاصة بظاهرة الفساد التً تمثلها المإسسات

. االجتماعٌة واألهلٌة 
  تعوٌد الطلبة على تقدٌم رإى علمٌة فً مكافحة ظواهر الفساد فً المإسسات االجتماعٌة

. ومناقشتها من خالل ندوات علمٌة على مستوى األقسام فً كل الكلٌات
 : الطالبٌة األنشطة مجال فً (ب 

 الجامعة مستوى على الطالبٌة باألنشطة الخاصة والبرامج الخطط وضع الجامعات على ٌنبغً      
 مكافحة فً (الطلبة ، التدرٌس هٌئة أعضاء ، اإلدارٌٌن ، القٌادات) الجامعة دور تتضمن بحٌث والكلٌات

: اآلتٌة اإلجراءات خالل من وذلك االجتماعٌة المإسسات فً الفساد
تشكٌل االتحادات والجمعٌات العلمٌة الطالبٌة على مستوى كل األقسام العلمٌة وتفعٌل دورهم فً  (1

. مكافحة ظاهرة الفساد
. تنظٌم و إعادة التشرٌعات والقوانٌن واللوائح الخاصة باألنشطة الطالبٌة  (2
قٌام مراكز اإلرشاد والتوجٌه بوضع البرامج التربوٌة لتنمٌة وعً الطلبة ودورهم فً المجتمع  (3

. وخاصة دورهم فً مكافحة ظاهرة الفساد
وضع خطة تربوٌة للرحالت العلمٌة والترفٌهٌة والتدرٌب الصٌفً والزٌارات بحٌث ٌحتل  (4

. موضوع ظاهرة الفساد حٌزا كبٌرا فٌها
استثمار األسابٌع الطالبٌة والمإتمرات العلمٌة فً كل الكلٌات وتخصٌص فعالٌات تنمً دور  (5

منتسبً الجامعة فً مكافحة ظاهرة الفساد  
وضع مشارٌع إلصدار النشرات والصحف والمجالت الحائطٌة والمطوٌات ؛ تتناول دور  (6

. الجامعات بكافة منتسبٌها فً مكافحة ظاهرة الفساد
تخصٌص جدار حر فً كل كلٌة ٌعبر عن دور منتسبً الجامعات فً مكافحة ظاهرة الفساد   (7



 

114 
 

 م2013يىنيى - العذد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

. بؤسلوب ناقد ومفٌد بهدف تعزٌز تنمٌة دور الطالب  (8
. إقامة المراكز والمخٌمات الصٌفٌة فً كل الجامعات وتناول دور الجامعات فً مكافحة الفساد (9

إصدار قرارات جامعٌة بتسمٌة مكافحة الفساد فً المجتمع على كل فعالٌة طالبٌة ودفع ٌتم  (10
باإلضافة إلى تخصٌص  (م2010دفعة مكافحة الفساد لعام )تخرٌجها من الجامعات كتسمٌتها مثال

. شعارات كل فعالٌة لمكافحة ظاهرة الفساد
إصدار أنواط تحمل شعار كل جامعة تتضمن شعار لمكافحة الفساد ٌحملها جمٌع منتسبً  (11

. الجامعات
.  إصدار صحٌفة تحمل اسم الجامعة تخصص لرصد فعالٌات الجامعات فً مكافحة الفساد (12

 والكلٌات للجامعات المالً النظام تصمٌم إعادة ٌتم :الجامعات فً المالً النظام تصمٌم إعادة  (ت 
 الفساد؛ ظاهرة مكافحة فً الجامعات دور إلنجاح األساسً العنصر ٌعد ذلك كون واإلدارات واألقسام

 : اآلتً تشمل بحٌث
 . للدولة العامة الموازنة فً الجامعات موازنات نسبة زٌادة- 1
. والدولٌة المحلٌة والمساعدات والهبات القروض من الجامعات موازنات نسبة زٌادة- 2
. وغٌره بعد عن والتعلٌم المسائً والتعلٌم الخاصة النفقة على التعلٌم برامج فً التوسع- 3
 . للجامعات منها نسبة وتخصٌص للدولة العامة النفقات تخفٌض- 4
 . أخرى ذاتٌة موارد عن البحث من الجامعات تمكٌن- 5
 والحوافز األجور ٌشمل بحٌث ؛ والموظفٌن التدرٌس هٌئة لألعضاء  خاص كادر وضع- 6

 من ٌتمكنوا كً وذلك ، والدولٌة العربٌة الجامعات فً ٌتقاضونها التً األخرى المالٌة والمزاٌا والمرتبات
 بوضع خاللها من ٌبدعوا عمل وبٌئة مستقرة حٌاة لهم وتضمن منهم المطلوبة واألدوار بالمهام القٌام

 . والمجتمع الجامعة فً الفساد لظاهرة الجذرٌة الحلول
: وإدارٌاًال  أكادٌمٌا الٌمنٌة الجامعات هٌكلة إعادة: خامساًال 

 مكافحة فً بدورها القٌام على قادرة غٌر الحالٌة هٌكلٌتها وفق الٌمنٌة الجامعات أن فٌه شك ال مما         
 كما هٌكلٌتها إعادة ضرورة ٌتطلب مما التربوٌة الرإٌة هذه وفق االجتماعٌة المإسسات فً الفساد ظاهرة

: ٌؤتً
 الوزارات جمٌع وزراء ٌضم بحٌث ؛ هٌكلته إعادة ٌتم : للجامعات األعلى المجلس مستوى على- 1

 وذلك ، المدنً المجتمع منظمات وقٌادات الخاص القطاع عن وممثلٌن العالً التعلٌم مجال فً والخبراء
 والظواهر الفساد ظاهرة مكافحة فً دورها نجاح على الجامعات ومساعدات دوره لتفعٌل ضمانا

. األخرى االجتماعٌة
 استحداث ٌتم بحٌث ؛ تشكٌلها إعادة ٌنبغً: العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة مستوى على- 2

 ومتابعتها الفساد مكافحة بظاهرة الخاصة الرإى تقدٌم من ٌمكنها بما دورها وإعادة ، الفساد مكافحة قطاع
 . الجامعات لجمٌع

 : اآلتً النحو على وذلك وإدارٌا أكادٌمٌا هٌكلٌتها إعادة ٌنبغً: الٌمنٌة الجامعات مستوى على- 3
 بحٌث والتخصصات والكلٌات الجامعات مستوى على هٌكلٌتها إعادة ٌتم: األكادٌمً الجانب فً (أ 

 علمٌة وتخصصات كلٌات وإنشاء مجاالته بكافة المجتمع بحاجات مباشرة عالقة ذات التخصصات تشمل
 ٌتكرر ال بحٌث الجامعات كل مستوى على جغرافٌاًال  التخصصات وتوزٌع ، المجتمع بتنمٌة عالقة ذات

 والذي ، ومالٌاًال  بشرٌاًال  الجامعات لدعم والجهود اإلمكانٌات توفٌر بهدف ، جامعة من أكثر فً تخصص
. الحالٌة هٌكلٌتها واقع فً نالحظه

  والهٌئات العلمٌة االستشارات ومراكز ، المتخصصة والدراسات البحوث مراكز إنشاء فً التوسع -
      السلبٌة الظواهر مواجهة فً المساهمة من تمكنها بحٌث ؛ الٌمنٌة الجامعات كل مستوى على العلمٌة
. الفساد ظاهرة ومنها

 والطلبة واإلدارٌٌن التدرٌس أعضاء من لكل الثقافٌة واألندٌة العلمٌة الجمعٌات إنشاء فً التوسع- 
. لها الرئٌسة األهداف من الفساد ظاهرة مكافحة فً دورهم ٌكون بحٌث المطلوبة واألدوار المهام وتحدٌد

 التدرٌس هٌئة أعضاء صفوف من الفساد مكافحة أصدقاء جماعات فرق تشكٌل عن اإلعالن- 
 بخطورة التوعٌة نشر لها األساسً الدور ٌكون بحٌث ؛ الٌمنٌة الجامعات كل فً والطلبة واإلدارٌٌن

. والمجتمع الجامعة فً الظاهرة
 بحٌث الجامعٌة العلمٌة والمجالس ، الجامعٌة اإلدارة هٌكلة إعادة ٌنبغً: اإلداري الجانب فً (ب 

: اآلتً النحو على وذلك عضوٌتها فً المجتمع مإسسات قٌادات تشترك
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 لها والمشهود المجتمع فً المإثرة القٌادات عضوٌته فً ٌضم بحٌث الجامعة مجلس هٌكلة إعادة- 
 العام القطاع فً البارزة والقٌادات بالمحافظات المحلٌة المجالس فً البارزة القٌادات وأٌضا ، بالنزاهة
 األهداف لتحقٌق وضمانا الفساد مكافحة فً دورها وتفعٌل بالمجتمع الجامعة ربط بهدف وذلك ؛ والخاص

. المرسومة
 واألقسام والمعاهد والمراكز الكلٌات مجالس و الجامعة فً األخرى العلمٌة المجالس تشكٌل إعادة- 

 دوره بحسب كال بها الواقع المنطقة وفق  االجتماعٌة المإسسات قٌادات عضوٌتها فً تضم بحٌث ؛ العلمٌة
 الفنً التعلٌم مكتب ومدٌر التربٌة مكتب مدٌر عضوٌته فً ٌشترك التربٌة كلٌة مجلس فمثال المجتمع فً

 فً والمهتمة المجتمع فً المإثرة االجتماعٌة الشخصٌات وبعض المدنٌة الخدمة ومكتب المالٌة ومكتب
.  العلمٌة األقسام مجالس فً أعضاء ٌمثلهم من أو ونوابهم األقسام ومجلس والتعلٌم، التربٌة مجال

 اإلدارٌٌن العموم ومدراء الجامعة عام أمٌن برئاسة الجامعٌة اإلدارة مجلس ٌسمى مجلس تشكٌل- 
 فً للجامعات اإلداري الدور تفعٌل لمناقشة العالقة ذات االجتماعٌة اإلدارٌة والجهات الكلٌات وأمناء
. بذلك الخاصة والمعالجات الحلول ووضع مستمر بشكل ومتابعته الفساد ظاهرة مكافحة

 ومجالس الجامعة مستوى على ٌكون الفساد مكافحة مجلس ٌسمى الجامعات فً مجلس إنشاء- 

 والكلٌات الجامعات دور بتفعٌل الخاصة واالستراتٌجٌات السٌاسات بوضع ٌهتم الكلٌات مستوى على فرعٌة
.  تواجهها قد التً االنحرافات وتصحٌح وتقوٌمها تنفٌذها ومتابعة الفساد بمكافحة
:   والتدرٌب لإلعداد برامج تصمٌم: سادساًال 

 المإسسات وقٌادات الٌمنٌة بالجامعات للعاملٌن تدرٌبٌة برامج بتصمٌم القٌام الرإٌة تنفٌذ ٌتطلب     
: اآلتٌة البرامج بتصمٌم القٌام ضرورة الٌمنٌة الجامعات على ٌفرض وهذا األخرى االجتماعٌة

 والمعاهد والمراكز الكلٌات عمداء علٌا، قٌادات ) الٌمنٌة الجامعات بمنتسبً خاصة تدرٌبٌة برامج. 1

 اآللٌات تنفٌذ على وذلك (الطلبة ، اإلدارٌٌن ، التدرٌس هٌئة أعضاء ، العلمٌة األقسام رإساء ،
 من والحد فاعل بؤسلوب الفساد ظاهرة مواجهة من ٌتمكنوا لكً منهم كل من المطلوب والدور واإلجراءات

. تواجههم قد التً اإلخفاقات

 ودور الرإٌة بآلٌات لتعرٌفهم واألهلٌة الحكومٌة االجتماعٌة المإسسات لقٌادات تدرٌبٌة برامج. 2
 . الفساد ظاهرة عن الناتجة للمشكالت المعالجات بتقدٌم الٌمنٌة الجامعات

: بالجامعة وإدارٌة أكادٌمٌة معلومات نظام تصمٌم: سابعاًال 

 طرٌق عن واألكادٌمٌة اإلدارٌة بالجوانب خاص معلومات نظام تصمٌم الٌمنٌة الجامعات على ٌنبغً    
 إعادة طرٌق عن وأٌضا ( حاسوب أجهزة ، إنترنت شبكات ) المعاصرة المعلومات تكنولوجٌا وسائل تبنً

 أدق تدفق لضمان القرار اتخاذ فً والمشاركة الشفافٌة وتدعٌم العامة والعالقات األرشفة نظم فً النظر

 مما والجامعات العالً التعلٌم وزارة فً المعنٌة القرارات اتخاذ مراكز إلى ممكنة معلومات وأحدث وأشمل
 . االجتماعٌة المإسسة فً الفساد لظاهرة والعالج التشخٌص دقة فً ٌساهم
:  والمتابعة والتقوٌم للتنفٌذ نظام تصمٌم: ثامناًال 

 الجامعات على ٌنبغً ، الحالٌة الرإٌة وفق الفساد لمكافحة الٌمنٌة الجامعات دور تفعٌل لضمان      
 تقوٌم بعملٌة والقٌام ؛ الرإٌة بهذه الموضحة واآللٌات واإلجراءات الخطوات كل لتنفٌذ نظام تصمٌم
 الداخلٌة البٌئة من الفعل ردود على الحصول لضمان وذلك ، علمٌة معاٌر وفق لها ومستمرة دقٌقة ومتابعة

 فً الفساد ظاهرة وانعكاسات أسباب تشخٌص عملٌة:وخطوات تفاصٌل عن للجامعات والخارجٌة
 ، واإلجراءات الخطوات تنفٌذ عملٌة ، والعالجٌة الوقائٌة اإلجراءات تحدٌد عملٌة ، االجتماعٌة المإسسات

 التغٌرات تتطلبه ما وفق الرإٌة بهذه الموضحة والعملٌات الخطوات تلك على المطلوبة التعدٌالت وإدخال

. للجامعة والخارجٌة الداخلٌة البٌئٌة
. (التوصٌات)التربوٌة الرؤٌة تطبٌق متطلبات: تاسعا

  المإسسات فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الجامعات دور وتحقٌق التربوٌة الرإٌة لتطبٌق   
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: اآلتٌة المتطلبات بتوفٌر ٌوصً الباحث فإن االجتماعٌة

 ممثال من مكون الفساد لمكافحة الٌمنٌة الجامعات دور لتنمٌة األعلى المجلس ٌسمى أعلى مجلس تشكٌل.1
 العلٌا ،الهٌئة الفساد لمكافحة العلٌا الهٌئة ، العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة ، الجمهورٌة رئاسة عن

 ، الدولً والتعاون التخطٌط وزارة ، المالٌة وزارة ، اإلداري واإلصالح المدنٌة الخدمة وزارة ، للتوعٌة

 ، واألهلٌة الحكومٌة الٌمنٌة الجامعات رإساء ، القضائٌة السلطة عن ممثال ، الرقابٌة األجهزة عن ممثال
 العالقة ذات المهام من العدٌد وٌمارس الخاص القطاع عن ممثال ، المدنً المجتمع منظمات عن ممثال
:- ومنها الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات بدور

. بالمجتمع الفساد مكافحة حول واالجتماعٌة السٌاسٌة اإلرادة معالم تحدٌد.(أ
 إله أشارت ما وفق الفساد مكافحة فً الجامعات دور تنظم التً واللوائح والقوانٌن التشرٌعات إصدار.(ب

. البحث هذا فً المقترحة الرإٌة

. الفساد مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور بتنمٌة الخاصة واالستراتٌجٌات السٌاسات اقتراح.(ج
 الجامعات دور بؤهمٌة االجتماعٌة المإسسات قٌادات لكافة والتثقٌف للتوعٌة الرئٌسٌة المنطلقات تحدٌد.(د

. الفساد مكافحة فً

 . البحث هذا فً التربوٌة الرإٌة إلٌه أشارت ما وفق وإدارٌا أكادٌمٌا الٌمنٌة الجامعات هٌكلة إعادة إقرار.(ه
 لضمان الرامٌة االجتماعٌة والمإسسات الجامعات بٌن التنسٌق بعملٌة الخاصة التنفٌذٌة اآللٌات اقتراح.(و

. الفساد مكافحة فً الجامعات دور نجاح

 هٌئة أعضاء) الٌمنٌة بالجامعات للعاملٌن والحوافز والمكفآت والمرتبات لألجور خاص هٌكل وضع.(ز
. البحث هذا فً الرإٌة متطلبات وتنفٌذ مهامهم تؤدٌة من ٌمكنهم وبما (موظفٌن + تدرٌس

 الالزمة المعالجات ووضع الفساد ظاهرة مكافحة فً مستمر بشكل الجامعات دور ومتابعة تقٌم.(ح

 . تواجهها التً للمعوقات
 هذا فً المقترحة التربوٌة الرإٌة وإجراءات آلٌات لتطبٌق التنفٌذٌة الخطط بوضع الٌمنٌة الجامعات قٌام.(ط

: ومنها البحث

 - الورش العلمٌة لتطوٌر البرامج والخطط الدراسٌة بجمٌع التخصصات العلمٌة فً ضوء عقد
. خطوات ومتطلبات الرإٌة التربوٌة فً هذا البحث

  ًتصمٌم البرامج التوعوٌة والتدرٌبٌة لجمٌع منتسبٌها حول آلٌات وإجراءات الرإٌة التربوٌة ف

.   هذا البحث حتى ٌتمكنوا من تطبٌقها وتنفٌذها بدرجة عالٌة من الكفاءة

  تخصٌص مقرر كمتطلب جامعً ٌسمى التربٌة ومكافحة الفساد ٌدرس لجمٌع التخصصات العلمٌة

. بالجامعة

 إعادة توصٌف وتحلٌل الوظائف اإلدارٌة واألكادٌمٌة بما ٌتوافق مع آلٌات ومتطلبات هذه الرإٌة .

  وضع المعاٌر العلمٌة فً اختٌار وتعٌن القٌادات وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن فً ضوء
. دراسة تقٌمٌه للواقع واآللٌة المقترحة

  تصمٌم المعاٌر العلمٌة الخاصة بتقوٌم ومتابعة اآلٌات واإلجراءات والمتطلبات التً أشارت إلٌه
. الرإٌة فً هذا البحث

  تصمٌم نظم المعلومات العلمٌة واألكادٌمٌة

  قٌام وزارة التعلٌم العالً والجامعات الٌمنٌة بالتنسٌق مع الهٌئة العلٌا للتوعٌة ووسائل اإلعالم

. المختلفة بوضع آلٌة إلبراز دور الجامعات فً مكافحة ظاهرة الفساد واألنشطة المصاحبة لذلك

 ٌقترح الباحث القٌام بإجراء الدراسات والبحوث المٌدانٌة لهذه الرإٌة ومنها :
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 لتطوٌر التربوٌة الرإٌة فاعلٌة نحو االجتماعٌة المإسسات قٌادات اتجاهات لمعرفة مٌدانٌة دراسة. 1

. الفساد مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات دور
 الرإٌة ضوء فً الفساد ظاهرة مكافحة فً الٌمنٌة الجامعات أداء كفاءة لتقوٌم مٌدانٌة دراسة. 2

. البحث لهذا المقترحة

 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــع

القرآن الكرٌم  - 1
 ، دار المسٌلة للنشر 1المنهجٌة والتطبٌق والقواعد، ط_ اإلدارة فً اإلسالم :(2001)الفهداوي ، فهمً خلٌفة -2

. والتوزٌع والطباعة ، عمان ، األردن
. اإلدارة العربٌة اإلسالمٌة فكرا وتطبٌقا، دار الكتب ، بغداد ، العراق: (1994)الكبٌسً ، عامر-3
.  ، دار الشروق، القاهرة ، مصر10اإلسالم عقٌدة وشرٌعة ، ط: (1980)شلتوت ، محمد-4
مفهوم حدٌث فً الفكر اإلداري المعاصر –إدارة التعلٌم الجامعً : (2008)العبادي ، هاشم فوزي دباس وآخرون -5

.  ، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن1، ط
التخطٌط بالتطوٌر اإلبداعً فً الجامعات العربٌة ، مجلة المنتدى للفكر العربً ، : (2001)الدوري ، حسٌن -6

. الموصل ، العراق
الجامعات وتحدٌات العولمة ، ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى الفكري : (2001)النعٌمً ، محمد عبد العال -7

. للمواصفات العالمٌة للجامعات ، الموصل ، العراق
األدوار المطلوبة من جامعات دول  : (1993) السنبل ، عبد العزٌز بن عبدهللا ونور الدٌن محمد عبد الجواد -8

. الخلٌج العربً ، فً مجال خدمة المجتمع ، مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ، الرٌاض ، السعودٌة
دروس من _ دور الجامعة البحثً إزاء الفساد اإلداري الالخطً : (2006)األعرجً ، عاصم وعامر األعرجً -9

.  ، عمان ، األردن47التجربة العربٌة ، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة ، عدد 
 ، الربع الرابع 17أشكاله ، أسبابه وآثاره السلبٌة ، مجلة الرائد العربً ، السنة– الفساد : (2000)عربٌة ، زٌاد -10
 .

رإٌة منهجٌة للتشخٌص والتحلٌل والمعالجة ، المجلة العربٌة –الفساد اإلداري : (2000)الكبٌسً ، عامر -11
 . 1 ، عدد 20لإلدارة ، مجلد 

مفهومه ، قٌاسه ، مظاهره ، تكلفته – الفساد اإلداري فً وحدات الخدمة العامة : (2007) الشامً ، احمد محمد-12
على المجتمع ، الطرق وأسالٌب مكافحته، ورقة عمل مقدمة إلى المإتمر السابع للقادة اإلدارٌٌن ، المنعقد فً صنعاء 

. م المعهد الوطنً للعلوم اإلدارٌة ، صنعاء ، الٌمن2007 نوفمبر 28-26خالل الفترة 
تفعٌل الدور الرقابً لمكافحة الفساد اإلداري ورقة عمل مقدمة إلى : (2007)محمد، عبد اللطٌف مصلح -13

م المعهد الوطنً للعلوم 2007 نوفمبر 28-26المإتمر السابع للقادة اإلدارٌٌن ، المنعقد فً صنعاء خالل الفترة 
. اإلدارٌة ، صنعاء ، الٌمن 

. التكالٌف االجتماعٌة للفساد ، المستقبل العربً ، بٌروت ، لبنان: (2001)حجازي ، المرسً السٌد-14
 ، مركز األمٌن للنشر والتوزٌع ، صنعاء ، 1السلوك التنظٌمً ، ط: (2007)العرٌقً ، منصور محمد اسماعٌل -15

. الٌمن
دور الجهاز فً حماٌة األموال العامة ومكافحة الفساد ، ورقة : (2006) الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -16

عمل مقدمة للورشة المنعقدة فً إطار برنامج التعاون الٌمنً األلمانً لمكافحة الفساد والمتعلقة بسبل تعزٌز قدرات 
م 2006 إبرٌل 9-5السلطات المختصة بالفحص والتحري والتحقٌق والبت فً قضاٌا المال العام ، خالل الفترة من 

. صنعاء ، الٌمن
. الجهود الدولٌة لمكافحة الفساد ، مركز دراسات وبحوث الدول النامٌة ، القاهرة ، مصر: (1999)أمانً ، غانم -17



 

118 
 

 م2013يىنيى - العذد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

رإٌة تربوٌة لتطوٌر دور الجامعات الٌمنٌة فً مكافحة ظاهرة 
 الفساد

 

 ٌحٌى منصور بشر علً/ د.أ

اآلثار المالٌة واالقتصادٌة ، مركز أضواء – الفساد اإلداري من منظور العولمة : (2006)الصالح ، صبحً -18
 . (www.adhwaa.org)للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة ، بتصرف من موقع 

خارطة الفساد فً الٌمن وأطرافه النافذة ، دراسة مٌدانٌة أخذت من اإلنترنت : (2005)محسن ، صالح ٌحٌى-19
(www.al-tagheer.com) . 

م بشؤن الجامعات 1995لسنة  (17)القرار الجمهوري رقم : (2000) وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً -20
. م ، صنعاء ، الٌمن2000لسنة  (32)م وتعدٌالته بالقانون رقم 1997لسنة  (30)الٌمنٌة وتعدٌالته بالقانون رقم 

م بشؤن الالئحة التنفٌذٌة 2007لسنة  (32)القرار الجمهوري رقم : (2007)وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً -21
. لقانون الجامعات الٌمنٌة، صنعاء ، الٌمن 

التعلٌم الٌمنً جذور تشكله واتجاهات تطوره، دار الشوكانً للطباعة والنشر، : (2005) الحاج، أحمد علً -22
  .الٌمن– صنعاء 

1. Caiden, Gerald E., et. Al.(2001):Where Corruvtion Lives, Kumarian Press, NY 
2. Chirkova, Elena(2004):Transparency International Corruptiom Perception Indice 1995-

2004, CPI1995-2004.,xis, 25Oct. 2004. 
3. Collins. Gamie, et, al.(2004):Academy of Management Proceedings, PA. 1 , 6.P, 1 chart, 

Abstract. 
4. Demidov, Boris(2004):  Corruption Perception Index of Transparency        

nowundermines ref efforts in the developing world,http: www.tiri-org/documents/SPI-
press-release,pdf, 20 Oct. 

5. Doig, Alan, Mclvor, Stephanie, Teobald, Robin(2006):Numbers, Nuances, and Moving 
Targets: covering the use of corruption indicators or descriptors in assessing state 
development, International Review of Administrative Sciences, VOL 72. 

6. Beattie(2001):Assessment in higher education. Journal of the Programmer, VOL.7 no.3. 
7. Shattov, M.(2001):The university of The Future of the programmed on instit on 

management in higher Education, jul, vol. 7, no.2. http:www.bab.com 

 


