167-137

)م2018 / هـ1439(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)3(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

تعليم مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية
للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية
فراس بن محمد المدني
جامعة الحدود الشمالية

)هـ1438/09/17  وقبل للنشر يف، هـ1438/07/08 (قدم للنشر يف
ً
َّ
مقـررات اللغة العربية للمرحلة
التعرف عىل مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري الواردة
َّ رصاحـة أو ضمن ًيا يف
ُّ  هدفت الدراسـة: ملخـص البحـث
تكونـت ع ِّينة الدراسـة مـن أربعة كتب
َّ . ومسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة لتلـك املفاهيم مـن خالل طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغة العربيـة،الثانويـة
نوعي من أنـواع املنهج
ْ  واسـتخدمت الدراسـة.) معلما مـن معلمي اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية32( و، 4-3-2-1  كتـاب الكفايـات اللغويـة:دراسـية؛ هـي
 َّأن: ومتثَّلـت أهم نتائج الدراسـة يف.موجهة ملعلمـي اللغة العربية
، والوصف املسـحي، حتليـل املحتـوى:الوصفـي؛ مهـا
ْ
َّ  واسـتبانة، مهـا أداة حتليل املحتوى:وأداتي
َ الكتـب التـي تناولتهـا الدراسـة بالتحليل قامت بتغطية جيـدة ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري؛ إ َّال َّأن القليل منهـا مل
 وكان مسـتوى،حيظ بمثل تلك التغطية
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Abstract : The study aims to identify the concepts of combating financial and administrative corruption, which are explicitly or implicitly included in
the Arabic language courses for the secondary stage. It also attempts to find out the way Arabic language teachers handle these concepts through the
methods and strategies of teaching Arabic language. The sample of the study consisted of four textbooks: The Language Proficiency Book series 1,
2, 3 & 4 in addition to 32 secondary stage teachers of Arabic. Two types of analytical descriptive approach are used: content analysis and descriptive
survey. Two tools are therefore employed: a content analysis tool and a questionnaire for Arabic language teachers. The most important results of the
study reveal that these textbooks under survey covered well the concepts of combating financial and administrative corruption; however, some concepts
did not receive such coverage. The level of teachers’ handling of these concepts was average. Moreover, there were statistically significant differences
in the levels of teachers’ handling of these concepts; the difference was in favor of the teachers with more years of experience (15 years or more). The
study recommended reviewing curriculum planning to enhance the inclusion of concepts of combating financial and administrative corruption. It also
recommended providing on-the-job training programs to address deficiencies in the performance of teachers in handling these concepts.
Keywords: Concepts of combating financial and administrative corruption, Arabic language courses, methods and strategies of teaching Arabic
language, secondary stage.
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مقدمة:

فضلا عـن تفيش هـذه الظاهـرة يسـبب عرقلة مسيرة

يعـد الفسـاد آفـة املجتمعـات وهـو ليـس بظاهـرة

تطـور وتقـدم الدولة وعـدم حتقيق األهـداف التي ترنو

قـد عرفهـا اإلنسـان منـذ القـدم ،فمنـذ أن خلـق اهلل

وتعـد الرشيعـة اإلسلامية الفسـاد كل مـا هو ضد

غير مرغـوب فيهـا فحسـب ،بـل هـو ظاهـرة خطرية
عـز وجـل األرض عـرف اإلنسـان الفسـاد بأنواعـه

وأسـاليبه .وهـدف الفسـاد هـو حتقيـق أهـداف فئويـة
وفرديـة ضيقـة .وهـذه الظاهـرة اخلطيرة تشـهدها

املجتمعـات اإلنسـانية مجعـاء باختلاف أنظمتهـا وهي

تغذي نفسـها بنفسـها وختلق مناخا واسـعا من األعامل
غير املرشوعـة التـي تقـوض عمليـات التنميـة وتقود

إليها يف مسيرة عملهـا (الوائلي ،2006،ص.)4:

الصلاح ،قال اهلل تعـاىل «:وال تفسـدوا يف األرض بعد
إصالحها»(األعـراف  .)56 :وقـال تعـاىل «:وإذا توىل

سـعى يف األرض ليفسـد فيهـا وهيلك احلرث والنسـل

واهلل ال حيـب الفسـاد»(البقرة .)205 :وىف صحيـح

مسـلم(مج  ،1ص ،118 :رقـم احلديـث )228 :أن

رسـول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم قـال «:ال يسترعي

للفسـاد األعظـم أال وهـو اهنيـار الـدول واملجتمعات.

اهلل عبـدا رعيـة ،يموت حين يموت وهو غـاش هلا إال

الفسـاد املـايل واإلداري الـذي يعـد مشـكلة العصر،

الرتغيـب وخطـورة الفسـاد ووجـوب حماربتـه عديدة

وتتعـدد أنـواع وأشـكال الفسـاد ،ومـن أمههـا

حيث اسـترشى داؤه ،وأصبـح ظاهرة تعـاين منها دول

العـامل ،وبخاصـة الناميـة منهـا ،وإن تفـاوت ذلـك من

دولـة ألخرى؛ وذلـك ما بات يشـكل هاجسـا وخطرا

للمجتمـع الـدويل بـأرسه؛ ألن هـذا الفسـاد يعيق مجيع
حركات التنميـة ويؤثر عىل املصلحة العامة للشـعوب؛
حيـث يقـوض احلكـم اجليـد ،ويشـوه السياسـة العامة
للدولـة ،ويـؤدي إىل سـوء رصـد املـوارد وتوزيعهـا،

كما يعيـق تطـور القطاعني اخلـاص والعام معـا ،ويرض
بشـكل خـاص الفقـراء ( أكتـون ،2000 ،ص.) 33:

إن الفسـاد املـايل واإلداري يعـد آفة خطيرة يف مجيع

مياديـن األمن واالقتصـاد والتنمية ويـؤدي إىل اهنيارها

ممـا يسـبب إعاقـة تقـدم الدولـة وهنـب ثرواهتـا ومنـع
حركـة العمـران والتقـدم والرفاهيـة االقتصاديـة ،هذا

حـرم اهلل عليـه اجلنـة» ،واألحاديث النبويـة الكريمة يف

ومتنوعـة؛ األمـر الذي يكشـف مـدى خطورة الفسـاد

على املجتمعات.

وقـد أدركـت املجتمعـات الدوليـة خطورة الفسـاد

ووجـوب حماربتـه بكافـة اآلليـات وخمتلف الوسـائل،

كما رشعت الـدول يف سـن الترشيعات واختـاذ التدابري
الالزمـة لغـرس قيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد بين

أبنائها.

وىف هـذا الصـدد فإنـه جيـب تضافـر مجيـع أجهـزة

الدولـة واملجتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص؛ ألن هـذا

الفسـاد بمـرور الوقـت يتسـع نطاقـه إىل احلـد الـذي

تتعـرض احلكومـة ملقاومـة شـديدة للتغلـب عليـه

(محـدان،2006،ص.)30:
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املعنيـة واملهمـة يف املجتمـع يف هـذه العمليـة ،فإنـه

واإلداري.

التعـرف على أشـكال الفسـاد املـايل واإلداري وطـرق

أن تقـوم بـه املناهـج الدراسـية يف مكافحـة مفاهيـم

يقـع على عاتقهـا إعـداد وتأهيـل طلاب قادريـن عىل

يتضــح ممـا سـبق الـدور الكبير الـذي يمكـن

تنفيـذه واألسـباب املؤديـة إليـه كما يقـع على عاتقهـا
أيضـ ًا الوقـوف على اإلجـراءات واحللـول السـابقة

يف نفـوس النـشء وحماربـة الفسـاد لدهيـم ،وذلـك من

هـذه املؤسسـة يف تطويـر مجيـع مكوناهتـا ومناهجها بام

ومـا يسـتخدمه املعلمـون مـن طرائـق وإستراتيجيات

والالحقـة ملنع أو كشـف تلـك العملية .وهنـا يأيت دور

يتلاءم وحاجـة سـوق العمـل واملجتمـع ككل إىل رفد

كـوادر مؤهلـة التأهيـل املبدئـي للمسـامهة يف معاجلـة
هـذه الظاهـرة اخلطيرة.

وممـا يؤكد ذلك أنـه ال يمكن إغفال وسـائط الرتبية

بصفـة عامـة ودور املؤسسـات التعليميـة املختلفـة يف
حتقيـق أهـداف املجتمـع وحل العديـد من مشـكالته،

وتعـد املدرسـة مؤسسـة اجتامعيـة أقامهـا املجتمـع
لرتبيـة النـشء وإكسـابه املعـارف واملهـارات والقيـم
واالجتاهـات املرغـوب فيها ،ووسـيلة املدرسـة يف هذا

هـي املناهج واملقـررات الدراسـية .فاملناهج الدراسـية

حتتـل مكانـة رئيسـة يف املنظومـة التعليميـة بجميـع
املراحـل الدراسـية؛ ألنـه مـن خلال هـذه املناهـج

يتـم حتقيـق األهـداف الرتبويـة ألي جمتمـع .فاملنهـج

نظـام مفتـوح يتأثـر ويؤثـر يف املنظومـة التـي يعمـل يف
إطارها(السـعيد وآخـرون ،2014،ص .)205:وهـذا

يعنـى رضورة إدخـال مفاهيـم النزاهـة يف املناهـج

الرتبويـة واالهتمام باملعلـم وتنميـة قدراتـه ليكـون
ملما بمبـاديء التعليـم وكيفيـة غـرس مفاهيـم النزاهة

يف نفـوس الطلاب ومكافحـة مفاهيـم الفسـاد املـايل

الفسـاد املـايل واإلداري وغـرس وتنميـة قيـم النزاهـة

خلال مـا تقدمـه هـذه املناهج مـن مقـررات دراسـية

تدريـس ،ومـا يامرسـه الطلاب مـن أنشـطة تعليميـة
داخـل املدرسـة وخارجهـا ،وأن هـذا ليـس مسـئولية

منهـج درايس بعينـه  ،فاملسـئولية تقـع على عاتـق مجيع
املناهـج الدراسـية.

وتعـد مقـررات اللغـة العربيـة مـن أكثـر املقررات

الدراسـية التـي تسـاعد على إكسـاب وتنميـة املفهـوم

والقيـم الرتبويـة الصاحلـة ،ومكافحة املفاهيـم الضارة
التـي منهـا مفاهيم الفسـاد بكل ما يتضمنه هـذا املفهوم

مـن مفاهيـم؛ ألن اللغـة العربيـة هـي لغـة التعليـم
والتعلـم يف البلـدان العربيـة عامة ،وهى رمـز العروبة،
واملحافظـة على اهلوية والكيـان العريب ،كام أهنـا حاملة

لـكل املعـاين والقيـم العربيـة األصيلـة ووعـاء الثقافـة
والتراث العـريب (عبداملنعـم ،2000،ص.)141:

لـذا اجتـه الباحـث إىل البحـث يف دور مناهـج اللغة

العربيـة يف مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري لـدى

طلاب املرحلـة الثانويـة باململكـة العربيـة السـعودية؛
ألن هـذه املناهـج مـن أهـم املناهـج الدراسـية التـي
تتنـاول موضوعـات مفاهيـم وقيـم تتعلـق باالنتماء

الوطنـي والدينـي ،وتعزز لـدى املتعلـم رضورة العمل
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والتعـاون عىل رفعة شـأن وطنـه ودينه وحماربة الفسـاد
بشـ َّتى أنواعـه.

بشـتى أنواعـه وجماالتـه «نزاهـة» .وقـد كان
مـن أهـم أهدافهـا حتصين املجتمع السـعودي
ضد الفسـاد ودعـم القيـم الدينيـة واألخالقية

اإلحساس باملشكلة:

والرتبويـة ،واعتبـار املؤسسـات التعليميـة من

هنـاك العديـد مـن األسـباب التـي دعـت الباحث

أهـم الوسـائل املحققـة هلـذا اهلـدف ،وذلـك

وكان مصـدر هـذه األسـباب؛ الكتابـات ،واألدبيات،

النزاهـة واألمانـة وحماربـة الفسـاد وإسـاءة

إىل البحـث يف موضـوع الفسـاد املـايل واإلداري،
ونتائـج وتوصيـات البحـوث والدراسـات السـابقة،
والنـدوات ،واملؤمتـرات ،ويمكن اسـتعراض ذلك عىل

النحـو التايل:

مـن خلال مناهـج التعليـم وتضمينهـا قيـم
األمانة(العبيكـي.)2014،

3 .3توصيات البحوث والدراســـات الســـابقة،
مثل دراســـات كل من( :عقـــاال،)2014 ،

 1 .1خطـورة آثار الفسـاد املـايل واإلداري وتبعاته،

و(عبدالوهــــاب وآخـــرون،)2012 ،

األمـم يعنـى تدهـور اقتصادهـا ،ليـس هـذا
فحسـب بـل وتقويضهـا سياسـي ًا ومـا يتبـع

 ،)al,2012و(العبيكـــي )2014 ،حيـــث
أكـــدت مجيعهـــا عـــى أن إعـــداد املواطن

وهـذا مـا أثبتـه الواقـع املعارص(.عبـد اهلادي،

يتطلـــب تنشـــئته عـــى الفضيلـــة والقيم

ألن انتشـار هـذا الـداء واسـترشائه يف أمـة من

ذلـك مـن فـوىض ومفاسـد ال حتمـد عقباهـا،
 ،)1997و(بـوادي ،)2008 ،و(عبد الوهاب
وآخـرون.)2012 ،

و(الزبيـــدى ،)2010 ،و (Gentie,et.

الصالح الـــذي ينهض بنفســـه وبمجتمعه
الصاحلة التي مـــن أمهها النزاهـــة واألمانة

وإتقـــان العمل ،واســـتخدام األســـاليب

2 .2الواقـع احلايل للمامرسـات يف قطاعات املجتمع

الرتبويـــة املناســـبة لتحقيق هـــذا اهلدف؛

صـور الفسـاد املـايل واإلداري ،ممـا ينعكـس

إىل عدم اإلحســـاس باملســـئولية ،وضعف

املختلفة ،تشير إىل غيـاب قيم النزاهة وانتشـار

سـلبا على األفـراد واملجتمـع؛ لـذا فقـد صدر
األمـر امللكـي مـن خـادم احلرمين الرشيفين
امللـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز رمحـه اهلل يف

1432/4/13هــ بإنشـاء هيئـة وطنيـة تعنـى

بـكل ما لـه عالقـة بالنزاهـة ومكافحة الفسـاد
140

وذلـــك ألن ضعـــف هـــذه القيـــم يؤدي

الشـــعور باالنتـــاء واالعتـــزاز بالوطن،
وانتشـــار الســـلبية والالمباالة ،وانتشـــار

الفســـاد املايل واإلداري.

4 .4توصيـات النـدوات واملؤمتـرات التـي تناولت
رضورة االهتمام بمكافحـة الفسـاد املـايل
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واإلداري ،ورضورة تكاتـف مجيـع مؤسسـات

املتعلـق بتعليم النزاهـة للشـباب يف( )11دولة

وتوعيـة املتعلمين بمفاهيم هذا الفسـاد وطرق

ومكافحـة الفسـاد ضمـن حمتـوى املناهـج

مـن دول املنظمـة بضرورة تنـاول قيـم النزاهة

املجتمـع وبخاصـة املؤسسـات التعليميـة،

الدراسـية بكافـة املراحـل التعليمية ،كما أثبت

مكافحتـه.

5 .5حاجة هذا املوضوع -الفسـاد املايل واإلداري-

التقريـر األثـر اإلجيـايب لتعليـم قيـم النزاهـة

املناهـج الدراسـية ،والذي مل تركـز عليه أغلب

املطبقـة لتعليـم تلـك القيـم من خلال املناهج

ومكافحـة الفسـاد لـدى الشـباب يف الـدول

ملزيـد مـن التأصيـل والبحث خاصـة يف جانب

الدراسـية ( عقـاال،2014،ص.)5:

الدراسات املوجودة.

 6 .6احلاجـة إىل تطوير املناهج الدراسـية احلالية كي

يتضـح – يف ضوء ما سـبق – أن احلاجة تبدو ماسـة

يف جمـال مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،ملـا

العمليـة التعليميـة ملناهجنـا الدراسـية ،خاصـة تلـك

تتامشـى ومناهـج الـدول املتقدمـة وخصوصـا
هلـذه املناهج مـن دور مهـم يف تطويـر مهارات
الطلاب وإكسـاهبم القيـم واملفاهيـم؛ ليكونوا

أكثـر فعاليـة يف وطنهـم ،واسـتجابة ملتطلبـات

سـوق العمـل خصوصـا يف احلـد مـن ظاهـرة
الفسـاد املـايل واإلداري يف مؤسسـات القطـاع

العـام واخلاص.

وملحـة إىل مراجعـة تامـة وشـاملة جلميـع جوانـب

التـي هلا عالقـة مبـارشة وقوية بموضـوع الفسـاد املايل
واإلداري ،التـي مـن بينهـا مناهـج تعليم اللغـة العربية

– مـن حيـث أهدافهـا ،وحمتواهـا ،وطـرق تدريسـها–

باعتبـار أن الرتبيـة يف حتليلهـا النهائـي جمهـود قيمـي
خمطـط يسـتهدف حتليـل املفاهيـم والقيـم وغرسـها يف

نفـوس املتعلمين .ومن هنـا بـرزت احلاجـة إىل إجراء

7 .7نتائـج املقابلـة التـي أجراها الباحـث مع بعض

هـذه الدراسـة التي هتـدف إىل حماولة التعـرف عىل دور

اهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد «نزاهـة»،

هـذه املرحلة مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري،
ً
دائما يف حاجـة إىل
خاصـة وأن هـذه املناهـج سـتظل

مـن املفكريـن واخلبراء يف جمـال التعليـم ،ويف
وقـد أوضحـت نتائـج هـذه املقابلـة أن هنـاك

حاجـة رضورة للعنايـة واالهتامم بقيـم النزاهة

ومكافحـة الفسـاد ،ورضورة إدراجهـا ضمـن

حمتويـات املقـررات الدراسـية.

مناهـج اللغة العربيـة باملرحلة الثانويـة يف تعليم طالب

التطويـر؛ األمـر الـذي يؤكـد أمهيـة هـذه الدراسـة
ورضورة إجرائهـا.

مشكلة الدراسة:

8 .8االهتاممـات والتوجهات العامليـة ،فقد أوصت

تتحدَّ د مشـكلة الدراسة يف حماولة استقصاء مفاهيم

منظمـة الشـفافية الدوليـة2004م يف تقريرهـا
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مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة رصاحـ ًة أو

2 .2مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيم

ومسـتوى تناوهلـا مـن خلال طـرق وإستراتيجيات
أن ُتسـ ِهم يف ِّ
التدريـس .وقـد ُأ ِريـد هبـذه الدراسـة ْ
حل

مقـرر اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة مـن

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة،
ضمنًـا يف َّ

تلـك املشـكلة ،وذلك من خلال اإلجابة عن األسـئلة
التالية:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف
خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغـة

العربيـة مـن وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعـر.

3 .3الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة -إن

س :1مـا مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
الـواردة رصاحـ ًة أو ضمنًـا يف مقـررات اللغـة العربيـة

عـن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة

س :2مـا مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة

وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة ُتعزَ ى

للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية؟

ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة مـن خلال
طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة ،مـن

وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعـر؟

ُوجـدت -السـتجابات معلمـي اللغـة العربية

الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال طـرق
الختلاف متغير( املؤهـل  -واخلبرة -
واإلعـداد الرتبـوي).

أمهية الدراسة:

س :3هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بني

1 .1تنبـع أمهيـة هـذه الدراسـة مـن األمهيـة التـي

ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري من خالل طرق

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،ومـدى

اسـتجابات معلمـي اللغـة العربية عن مسـتوى تناوهلم

وإستراتيجيات تدريـس اللغة العربيـة ُتعزَ ى الختالف
متغير( املؤهل  -واخلبرة  -واإلعـداد الرتبوي )؟

يكتسـبها املوضـوع الـذي تناولتـه ،وهـو

توافرهـا يف مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة
الثانويـة ،وكذلـك أمهيـة املرحلـة الثانويـة
يف السـلم التعليمـي ،حيـث إهنـا متثـل حلقـة

أهداف الدراسة:

الوصـل بين التعليم العـام والتعليـم اجلامعي،

التعرف عىل:
هتدف الدراسة ُّ

1 .1مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
الـواردة رصاحـ ًة أو ضمنـا يف مقـررات اللغـة
العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة العربيـة
السـعودية.
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وهـي مرحلـة منتهيـة ملـن ال يسـتطيع مواصلة

تعليمـه اجلامعـي ،لذلـك ينبغـي أن تسـهم
وفعـال يف تكوين املواطـن الصالح
بـدور كبير ّ
وإعـداده للحيـاة املنتجـة.

2 .2تبين نتائج هـذه الدراسـة للقيـادات املسـئولة
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عـن مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري بـوزارة

واجتامعيـة واقتصاديـة على املجتمـع الـذي يعانـى من

«نزاهـة» عـن مـدى تأثير مناهـج املرحلـة

الفسـاد اإلداري :عرفه خليـل( ، 2009ص)324:

الداخليـة ،واهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد

الثانويـة على أفـكار طالهبـا واجتاهاهتـم نحـو
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري.

3 .3تفيـد هـذه الدراسـة القائمين عىل أمـر التعليم
التعـرف على مفاهيـم مكافحـة
الثانـوي ،يف
ُّ
الفسـاد املـايل واإلداري التـي تتضمنهـا مناهج
املرحلـة الثانويـة ومـدى تناوهلـا مـن قبـل

املعلمني بالرشح ،واملامرسـات واألنشـطة التي

تسـهم يف قيـام املدرسـة بواجباهتـا يف مكافحـة
الفسـاد املـايل واإلداري.

هـذه الظاهـرة».

بأنـه« :عبارة عن املامرسـات غري املرشوعـة التي هتدف
إىل حتقيـق مصالـح خاصة شـخصية أو حزبيـة أو فئوية

سـواء أكانت
عىل حسـاب املصالـح العامة يف املجتمع،
ٌ
هـذه املامرسـات تتم بصـورة عشـوائية أم منظمة ،رسية

أم علنية ،فرديـة أم مجاعية».

الفسـاد اإلداري واملـايل :وعرفـه يونـس(،2010

ص )34:بأنـه« :هـو انتهـاك القوانين واالنحـراف

عـن تأديـة الواجبـــــــــات الرسـمية يف القطـاع

العـام لتحقيـق مكسـب مـايل شـخيص ،ويعـرف

4 .4إمـداد م ّتخـذي القـرارات الرتبويـة والتعليمية

مـن خلال املفهـوم الواسـع بأنـه اإلخلال بشرف

تعـزز فـرص
وإصـدار الترشيعـات ،التـي
ّ

هبـا الشـخص ،وكذلـك هـو إخضـاع املصلحـة العامة
للمصالـح الشـخصية ،وغالبـــ ًا مـا يكـون عـن طريق

السـ ُبل واإلجـراءات ،التـي
بمجموعـة مـن ُ
يكـون مـن شـأهنا املسـاعدة يف ّاتـاذ القرارات
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري.

الوظيفـة ومهنيتهـا وبالقيـم واملعتقـدات التـي يؤمـن

وسـطاء وال يكـون مبـارش ًا».

5 .5اسـتفادة الباحثين مـن قائمـة أداة حتليـل

ويعرف الفسـاد املـايل واإلداري إجرائيا بأنه :سـوء

الفسـاد املـايل واإلداري ،وذلـك يف دراسـات

والنظـام العـام وعـدم االلتـزام هبما؛ مـن أجـل حتقيق

املحتـوى التـي تضمنـت مفاهيـم مكافحـة

ِ
مشـابة هلـذه الدراسـة.
مصطلحات الدراسة:

اسـتخدام النفـوذ مـن خلال اخلـروج عـن القانـون
مصالـح سياسـية واقتصاديـة واجتامعيـة للفـرد أو

جلامعـة معينـة.

منهج الدراسة:

الفسـاد املـايل :عرفـه الزبيـدي( ، 2010ص)9:

بأنـه «:حتويـل املال العـام إىل خاص بطـرق غري رشعية
أو غير قانونيـة ،ممـا خيلـق عـدة آثـار منهـا :سياسـية

يف ضوء طبيعة الدراسـة ،ولإلجابة عن تساؤالهتا،

اتَّبـع الباحـث املنهـج الوصفـي ،واعتمـد كذلـك عىل
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أسـلوبني من أسـاليب املنهـج الوصفي مها:

 - 1حتليـل املحتـوى :وذلـك مـن خلال حتليـل

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة
حمتـوى
َّ

(حتليـل كمـي ،وكيفـي )؛ لتحديـد مفاهيـم مكافحـة
ً
رصاحـة أو ضمنًـا يف
الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة
املقـررات.
تلـك
َّ

 - 2البحـث املسـحي :وقـد اختـار الباحـث

املوجهـة لعينـة الدراسـة ،والتـي ستشير
االسـتبانة
َّ

نتائجهـا إىل مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة

ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف
مقـرر اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية مـن خالل طرق

وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة مـن وجهـة

نظرهـم يف مدينـة عرعـر.

ع ِّينة الدراسة:
أو ً
(املقـررات) الدراسـية :شـملت ع ِّينة
ال :الكتـب
َّ

(مقـررات) اللغـة العربيـة للمرحلـة
الدراسـة كتـب
َّ

الثانويـة ،والبالـغ عددهـا ( )4كتـب دراسـية.

تـم اختيـار ع ِّينـة عشـوائية
ثان ًيـا :ع ِّينـة املعلمينَّ :

مـن معلمي اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف مدينة

عرعـر ،وبلـغ عددهـم ( )32معلما.

الجدول رقم ( :)1كتب ( مق َّررات) اللغة العربية للمرحلة الثانوية التي ت َّم تحليلها
م

اسم الكتاب

المرحلة

الطبعة

1
2
3
4

الكفايات اللغوية ()1
الكفايات اللغوية ()2
الكفايات اللغوية ()3
الكفايات اللغوية ()4

المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).

1438 -1437هـ
1438 -1437هـ
1438 -1437هـ
1438 -1437هـ

جدول رقم ( :)2خصائص العينة
المتغير
المؤهل

نوع المؤهل

سنوات الخبرة

العدد
32
0
0
32
32
0
32
7
6
10
9
32

مستويات المتغير
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع
تربوي
غير تربوي
المجموع
أقل من 5
من  5الى 9
من  10الى 14
 15فأكثر
المجموع
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النسبة المئوية
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
21.8%
18.8%
31.3%
28.1%
100%
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أداة الدراسـة :لتحقيق أهداف هذه الدراسـة ولإلجابة

للمرحلـة الثانويـة ،وقـد متثَّلـت يف قائمـة حتتـوي على

 -األداة األوىل :

األداة مـن ( )49مفهومـا مـن مفاهيـم مكافحـة الفسـاد

أداتي مها:
عن أسـئلتها ،اعتمـد الباحث عىل بنـاء ْ

مقررات اللغـة العربية
عبـارة عـن أداة لتحليل حمتـوى َّ

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،وقـد تكونـت
املـايل واإلداري.

جدول رقم ( :)3قائمة مفاهيم مكافحة الفساد المالي واالداري
م
1
2

المفهوم
النزاهة
الشفافية

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المراقبة
اإلتقان
الرضا
الحفظ
االلتزام
المسئولية
المساواة
اإلرادة والعزيمة
اإلنتاجية
األمانة

13

التخطيط

14
15
16
17

اإلصالح
الصالح العام
العمل
احترام القانون

18

المحاسبية

19
20

المصداقية
سيادة القانون

21
22
23
24

الوسطية
الوفاء
الكسب
التعاون

التعريف اإلجرائي
اكتساب المال من غير َمهَانة ،وال ظُ ْلم أو دناءة وإنفاقه في المصارف الحميدة.
خلــق بيئــة تكــون فيهــا المعلومــات المتعلقــة بالظــروف والقــرارات واألعمــال الحاليــة متاحــة ومنظــورة ومفهومــة وبشــكل أكثــر
تحديــد.
استحضار الحساب والجزاء الدنيوي واألخروي عند أداء كافة األعمال.
التجويد والتحسين في كل عمل يقوم به الفرد دنيويا تقربا إلى هللا تعالى.
تقبل ما قسمه هللا تعالى دون النظر لما في أيدي اآلخرين.
حفظ الفرد لكل ما اؤتمن عليه من عمل واالجتهاد في أدائه على أكمل وجه ممكن.
أداء الفرد لما يكلف به من أعمال على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة وإرضاء هلل تعالى.
قيام الفرد بواجباته الموكلة إليه على أكمل وجه مع تحمل نتائج تقصيره.
العمل وفق مبدأ أن جميع الناس مخلوقون لعبادة هللا ومتساوون في الحقوق والواجبات كل حسب وظيفته.
األخذ بالجد والعمل بالنظام لتحقيق المعالي في كل أمر وشأن.
االستخدام األكفأ واالستغالل األمثل للموارد المتاحة المتمثلة في القوى العاملة ،والمواد األولية ،إلنتاج الخدمات المطلوبة.
التَّعفُّــف ع َّمــا يتص ـرَّف اإلنســان فيــه ِمــن مــال وغيــره ،ومــا يوثــق بــه عليــه ِمــن األعــراض والحــرم مــع القــدرة عليــه ،ور ُّد مــا
يســتودع إلــى مودعــه.
المحاولــة الواعيــة لحــل المشــكالت والتحكــم فــي مســار أحــداث المســتقبل مــن خــال البصيــرة والتنبــؤ والتفكيــر المنظــم
واالســتقصاء .
إصالح النفس بتمسكها بدين هللا قوال وفعال واالبتعاد عن معصيته.
الحفاظ على مصلحة المجموع والمصلحة المشتركة ،وفي هذا ما يتضمن المساواة بين المواطنين وعدم التحيز واإلغفال.
الطاقة أو الجهد الحركي الذي يبذله اإلنسان من أجل تحصيل أو إنتاج ما يؤدي إلى إشباع حاجة معينة محلّلة.
احتــرام القانــون مــن الدعائــم األساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع ،وعلــى كل فــرد أن يعــي ذلــك ،ويســهم فــي توعيــة اآلخريــن،
بضــرورة احتــرام القانــون مــن خــال االلتــزام بــه.
عمليــة تحديــد وقيــاس وتوصيــل معلومــات اقتصاديــة يمكــن اســتخدامها فــي عمليــة التقييــم واتخــاذ القــرارات مــن قبــل مســتخدمي
المعلومــات.
هي االلتزام والجدية فيما يقوم به الفرد وما يوعد به غيره مع مطابقة القول للعمل والفعل.
وهــو مبــدأ مهــم فــي النظــام الديمقراطــي  ،يتطــرق إلــى كــون جميــع المواطنيــن متســاوون أمــام القانــون وذلــك ألن القانــون يعتبــر
ذا ســيادة أي أعلــى مــن الجميــع.
التوسط في كافة المعامالت دون إفراط يقود للتعدي على اآلخرين أو تفريط يقود لإلضرار بالنفس وهضم حقها.
هو اإلخالص الذي ال غدر فيه وال خيانة  ،وهو البذل والعطاء بال حدود ،وتذ ّكر للــــود  ،ومحافظة على العــــــــهد.
استثمار الجهد والطاقة لتحصيل المال الحالل واالستزادة منه وفق الشرع.
مشاركة اآلخرين في إنجاز األعمال المطلوبة على أكمل وجه ممكن.
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النظام
احترام األدوار وقيام كل فرد بدوره المنوط به على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة.
ً
التنمية
عمليــة تطويــر شــامل أو جزئــي مســتمر وتتخــذ أشــكاال مختلفــة تهــدف إلــى الرقــي بالوضــع اإلنســاني واالســتقرار والتطــور بمــا
يتوافــق مــع احتياجاتــه وإمكانياتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والفكريــة..
رفض الرشوة رفض الفرد لكل ما يبذل من مال للوصول وأخذ ما ال يستحق.
حب العمل
اعتزاز الفرد بما يقوم به من أعمال مع توظيف طاقاته وبذل الجهد لتحقيق النجاح واألهداف المطلوبة.
تطوير الذات
كل تنمية تجعل اإلنسان يشعر بالرضا والسالم الداخلي وتعينه على التركيز على أهدافه وتحقيقها .
المبادأة واإليجابية اإلقدام على المشاركة الفعالة في كل عمل طيب مع االبتعاد عن السلبية والالمباالة.
الجد والمثابرة إمكانيــة إنجــاز مهمــة دون تشــتيت انتبــاه عــن الهــدف علــى الرغــم مــن الصعوبــات األوليــة أو العقبــات التــي قــد تواجــه الفــرد
أثنــاء تقدمــه.
الطموح
بناء األهداف الشخصية الطموحة التي ال تتعارض مع مصالح الوطن أو المصلحة العامة أو األخالق.
الثبات
المداومة على ممارسة السلوكيات واألفعال الحسنة التي تحقق صالح الفرد والمجتمع.
الطاعة
االمتثال لألوامر واجتناب النواهي ظاهرا وباطنا ،مع اإلخالص والصدق والقبول والمحبة.
الحوكمة
مجموعــة مــن القوانيــن والنظــم والقــرارات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء عــن طريــق اختيــار األســاليب
المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف الشــركة أو المؤسســة.
البر واإلنفاق
الحرص على إخراج كل ما هو طيب امتثاال ألمر هللا تعالى.
النصيحة
كل كلمة أو فعل مصاحبة بإرادة صالح المنصوح وإرادة الخير له.
األمر بالمعروف الداللة على الخير المستحسن شرعا وعقال.
النهى عن المنكر االبتعاد عن كل مستقبح شرعا وعقال.
االستخالف
هي عملية إصالح شامل وفقا لألمانة التي حملها اإلنسان والمشتملة على إخالص العبادة هلل وااللتزام بحقوق الناس.
الموضوعية
تخلــي اإلنســان عــن عواطفــه ،وانفعاالتِــه ،التــي ال يقــوم عليهــا دليـ ٌل نقلــي أو عقلــي تجــاه مســألة مــن المســائل التــي يَحتــاج فيهــا
إلــى أخــذ قــرار أو إصــدار حكــم.
االنتماء
حب الوطن واالعتزاز باالنتساب إليه والمحافظة على ممتلكاته العامة.
حسن استغالل قــدرة الفــرد علــى التعامــل اإليجابــي مــع المــوارد المتاحــة مــن أجــل تحســين المســتوى المــادي والمعيشــي  ،وتوفيــر الحاجــات
الموارد
والمتطلبــات الماديــة والمعنويــة لــه.
اإليثار
هو صفة لتصرف قام به شخص ال يعود بالفائدة عليه بل على غيره .تفضيل راحة ورفاهية اآلخرين على الذات.
النجاح
الوصول لغاية محددة وتحقيق أهداف مرسومة بوسائل مشروعة وطرق منوعة.
التنافس
العمل الشرعي المتواصل واإلبداع فيه والتميز وكسب ثقة اآلخرين.
الصبر
حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه هللا تعالى.
القيادة
هــي عمليــة إلهــام األفــراد ليقدمــوا أفضــل مــا لديهــم لتحقيــق النتائــج المرجــوة .وتتعلــق بتوجيــه األفــراد للتحــرك فــي االتجــاه الســليم،
والحصــول علــى التزامهــم ،وتحفيزهــم لتحقيــق األهــداف المرجوة.
االستقامة
تقويم النفس وتهذيبها لتؤدي السلوك الحسن والخلق القويم.

مادة املقررات الدراسية املراد حتليلها:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف القائمـة

تـم حتليـل كتـب اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة

التـي تـم اعتامدهـا ،وراعـت الدراسـة يف عمليـة حتليل

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري التـي تضمنتهـا هـذه

حتليـل النصـوص الـواردة يف كتـب اللغـة

يف اململكـة العربيـة السـعودية ،واسـتخالص مفاهيـم
الكتـب ،ومعرفـة تكـرارات كل مفهـوم مـن مفاهيـم

املحتـوى مـا ييل :
-

العربيـة للمرحلـة الثانويـة .
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حتليل مضامني الصور والرسومات.

-

حتليل األنشـطة واألسـئلة التي تتخلل النص،

-

أو تـأيت يف هنايـة الدرس ،أو يف هناية الوحدة الدراسـية.
 -األداة الثانية:

جزئيا).
(يتنـاول َّ

مـن ( )2.34إىل (  ) 3درجـة تكـون االسـتجابة

كليـا).
(يتنـاول َّ

اإلطار النظري:

موجهة إىل ع ِّينة الدراسـة؛
وهي عبـارة عن اسـتبانة َّ

مفهوم الفساد املايل واإلداري:

وهـم مـن معلمـي اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة

بمدينـة عرعـر ،وذلـك كوسـيلة جلمـع معلومـات

عـن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل
واإلداري الـواردة يف مقـرر اللغـة العربيـة للمرحلـة

الثانويـة مـن خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس
اللغـة العربيـة.

اسـتخدم الباحـث مقياسـ ًا ثالثيـ ًا يف اجلانب األيرس

أمـام كل عبارة لقيـاس درجة التناول ،كما يف النموذج
التايل:

المفهوم
النزاهة

ُيتناول كليَّا

إن الفسـاد يف معنـاه العـام يشـمل كل اعتـداء على

األنفـس واألمـوال أو املـوارد ويف ذلـك يقـول اهلل
﴿وإِ َذا َت َو َّل َس َـعى ِف َ
األ ْر ِ
ض لِ ُي ْف ِس َـد
سـبحانه وتعـاىلَ :
ـل َو َّ ُ
ـك ْ َ
ِف َيهـا َو ُ ْي ِل َ
ـر َث َوال َّن ْس َ
الل ال ُ ِ
ي ُّـب ا ْل َف َسـا َد﴾
ال ْ
(البقـرة.)205 :

ويعـرف الفسـاد لغويـا كما ورد يف خمتـار الصحاح

(الـرازي ، 1986 ،ص )223:أنـه ضـد الصلاح
وفسـد فسـاد ًا و فسـود ًا فهـو فاسـد .وعرفـه الفيروز

آبـادي( ، 1987ص )391:بأنـه أخـذ املـال ظلما.

درجة تناولها
ُيتناول جزئيَّا
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ال ُيتناول

واجلـدب .واملفسـدة :ضـد املصلحة .وفسـد تفسـيدا:

أفسـده .وتفاسـدوا :قطعـوا األرحام .واستفسـد :ضد
اسـتصلح.

وفقـا للمقيـاس الثالثي تم حتديد درجة االسـتجابة

وأمـا تعريـف الفسـاد اصطالحـا ،فقـد عرفـه

والدرجـة ( )2لالسـتجابة يتنـاول جزئيـا ،و الدرجـة

حـرف وسـيلة قرار معني عن هدفــه املعتمــد خدمــة

بحيـث يعطـى الدرجـة ( )1لالسـتجابة ال يتنـاول،
( )3لالسـتجابة يتنـاول كليـا.

لذا إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب:

حسين( ، 2003ص )179:بأنـه «:هـو حالـة يتم فيها

هلــدف ومصالـح خاصـة».

وعرفه شـايخ( ، 2012ص )3:بأنـه «:جمموعة من

مـن ( )1إىل (  ) 1.66درجـة تكون االسـتجابة (ال

املامرسـات التـي تتعـارض ومصلحـة املجتمـع وتيسء

مـن ( )1.67إىل (  ) 2.33درجة تكون االسـتجابة

وأن الفسـاد متواجـد يف كل املجتمعـات وبمختلـف

يتناول).

لـه وختل بمبـدأ املسـاواة يف التعامل بني أبنـاء املجتمع،

147

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....

أنواعـه ،والـذي حيـد مـن ظاهرته هـو تواجـد القانون
الـرادع للظواهـر السـلبية وبالوقت املناسـب.

والرتبح».

ومـن هـذه التعريفـات السـابقة يتضـح أن ظاهـرة

ومـن املالحـظ أن هـذه التعريفـات قـد أمجعـت

الفسـاد املـايل واإلداري ظاهـرة خطيرة ،تعرقـل

االنحـراف بالوسـائل املتاحـة لتحقيق أهـداف خاصة،

واملاليـة والسياسـية واالجتامعيـة والثقافية لعمـوم أبناء

على أن الفسـاد يشير إىل الفعـل أو عدمـه مـن خلال
وهـي بالتايل ظاهـرة يمكن مواجهتها واحلـد من آثارها
إذا توافـرت اإلرادة الالزمـة واختـذت اإلجـراءات

الالزمـة واملناسـبة ملواجهتهـا  ،وأن الفسـاد هيـدف إىل

نشر الفسـاد بين الناس غير امللوثين به هبدف تشـويه
املجتمـع كـي يصبـح فاسـدا ،وأن للفسـاد أشـكا ً
ال
وأنواعـ ًا عديـدة.

عمليـة البنـاء والتقـدم يف كافـة املسـتويات االقتصادية
املجتمـع ،فهـي هتـدر األمــوال والثـروات والوقـت
والطاقـات وتعرقل أداء املسـئوليات وإنجـاز الوظائف

واخلدمـات.

املدرسة ودورها يف مكافحة الفساد املايل واإلداري:

تعـد املدرسـة اللبنـة األوىل مـن لبنـات العمليـة
التعليميـة ،وهي حجر األسـاس حليـاة اإلنسـان ك ّلها،

ومـن خالل ما سـبق فقـد خرجت الدراسـة احلالية

هلـذا فقد اكتسـبت أمهية عظيمـة جد ًا يف تطويـر األفراد
وتأهيلهـم ،ومـن هنـا فقـد لعبـت املدرسـة دور ًا كبري ًا

والضوابـط التـي يفرضهـا الديـن اإلسلامي احلنيـف

ص .)282:ويـرى النحلاوي(، 2011ص )6:أن

بتعريـف الفسـاد بأنـه«:كل سـلوك أو ممارسـة يقـوم

هبـا الطالـب ،فيهـا انتهـاك ألي مـن القيـم والقواعـد
أو تفرضهـا القوانين واألنظمـة التـي تعلمهـا مـن

املدرسـة».

أهلهـا لتكون قائـدة النهضة يف الـدول (نارص،2006،
املدرسـة هـي جمتمـع صغير تشـبه املجتمـع الكبري من
حيـث نظامهـا اهلـادف للحفـاظ على األمن والسلام

وعـرف الكبيسي ( ، 2000ص )8:الفسـاد

االجتامعين ،فاإلنسـان داخـل املدرسـة ينمـو علميـا

للسـلوك اإلداري الرسـمي ،حتتمـه ظـروف واقعيـة،

املدرسـة مـن مناهـج متعـددة ،ومـن خلال ممارسـة

اإلداري بأنـه «:سـلوك إداري غير رسـمي بديـل

وتقتضيـه ظـروف التحـول االجتامعـي واالقتصـادي

التـي تتعـرض هلـا املجتمعـات».

واجتامعيـا وثقافيـا وقيميـا ،وذلك من خلال ما تقدمه

طالهبـا للعديـد مـن األنشـطة املختلفـة حتـت إرشاف
معلميهـا وإدارهتـا.

وعرف الوائيل (  ، 2006ص )18:الفسـاد اإلداري

ومـن هـذه األمهيـة يمكننـا القـول إنـه يمكـن

هبـدف حتقيـق مصالح شـخصية على حسـاب املصالح

املـايل واإلداري ،إذ ال يمكـن بـأي حـال إغفـال دور

بأنه «:إسـاءة اسـتغالل السـلطة املرتبطة بمنصب معني
العامـة كإصـدار قـرارات لتحقيـق مصالـح شـخصية

للمدرسـة أن تقـوم بـدور فعـال يف مكافحـة الفسـاد
املدرسـة املحتضنـة داخـل أروقتهـا ماليين الطلاب،
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وذلـك مـن خلال غـرس قيـم النزاهـة والتحذيـر من

والنهـوض باألمـة ،وأن التغيير احلقيقـي يف عمليـة

وعليـه يتضح أن املدرسـة منظومـة متكاملة يمكنها

ومكافحـة الفسـاد يعتمـد على حمـاور متنوعـة أمههـا

القيـم الصاحلـة يف نفـوس طالهبـا؛ وذلـك مـن خالل

إعـداد وتدريـب الطاقـات البرشيـة باعتبـاره املدخـل

الفسـاد لـدى هـؤالء الطلاب.

أن حتـارب الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال غـرس
اإلدارة ،وتنفيـذ برامـج توعويـة وتثقيفية بصفـة دورية

البنـاء األخالقـي وفـق أسـس الشـفافية وقيـم النزاهة

املعلـم  ،فاملعلـم هـو األسـاس الـذى يعتمـد عليـه يف
الرئيـس إىل بنـاء وتقـدم املجتمعـات.

طيلـة مراحل التعليـم املتدرجة ،بحيث تكـون متالئمة
مـع مسـتويات الطالـب الفكريـة عمريـ ًا ،وتشـتمل

بـه أن مهمـة املعلـم ال تقتصر على قدرتـه يف توصيـل

جانـب األمانة والصـدق ،ومكارم األخلاق .وتطعيم

إن املعلـم هـو تربـوي قبـل كل يشء ،يمكـن أن يسـهم

على التوعيـة بأمهيـة النزاهـة قـو ً
ً
وفعلا ،هـذا إىل
ال
املناهج الدراسـية هبـذه القيم والتوعية بمخاطر الفسـاد

بشـتى أنواعـه وكذلـك من خلال املعلـم الـذي يمثل
القـدوة الصاحلـة للطلاب يف ترصفاتـه وسـلوكياته

وفيما يسـتخدمه مـن أسـاليب وإستراتيجيات وطرق

تدريـس مناسـبة لتحقيـق هـذا اهلـدف الرتبوي.

ويؤكـد ذلـك (كرميـان) حيث يـرى أنه من املسـلم

املعلومـات بصـورة صحيحـة للطلاب فحسـب ،بـل
بفاعليـة يف توجيـه وإرشـاد الطلاب لكونـه الركـن
األسـايس يف العمليـة الرتبويـة ،كما أن مهمتـه الرتبوية

تسـعى إىل إضفـاء املسـحة الثقافيـة عىل طالبـه والتأثري
يف سـلوكهم وطرائـق تفكريهـم ،ويسـاعد الطالب يف
اكتشـاف الذات ،والتغير يف االجتاهـات واالعتقادات

ومـن هنـا يـرى الباحـث أن املدرسـة كمنظومـة

والقيـم والسـلوك ،باإلضافـة إىل قدرتـه على البحـث

وبخاصـة دورهـا التعليمـي بشـكل متكامـل يف عملية

التحـوالت اجلذريـة السياسـية منهـا واالجتامعيـة،

متكاملـة ال يمكـن أن تـؤدي األدوار املناطـة هبـا
مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري وتنمية القيـم الرتبوية

الصاحلـة يف نفـوس الطلاب وتوعيتهـم بمخاطـر

الفسـاد على األفـراد واملجتمـع؛ إال من خلال تضافر
جهـود كافة عنارصهـا  ،وىف مقدمتها املناهج الدراسـية
واملعلـم ،ويمكـن تنـاول ذلـك وفـق مـا يلي:
 - 1دور املعلم:

يعـد املعلـم مـن أبـرز اآلليـات التـي مـن شـأهنا

أن تسـهم يف رفـد احليـاة بمقومـات النجـاح والتطـور

العلمـي يف جمـال ختصصـه ،كما يمكنـه املسـامهة يف
وبذلك يكون ذا شـخصية سـوية وقدوة حسـنة يقتدى

بـه مـن قبـل الطلاب (كرميـان ،2008،ص.)2:

وعليـه يـرى البحـث احلـايل أن للمعلـم دورا فعاال

يف مكافحـة الفسـاد وإكسـاب الطلاب واملفاهيـم

املرتبطـة بـه مـن أجـل ختريـج جيـل صالـح متمسـك

بالقيـم الرتبويـة الصاحلـة ،ممـا يعـود بالنفـع عليه وعىل
وطنـه ،وهـذا يوجـب على املعلـم القيـام بما ييل:

 -تعميـق مبـدأ األمـر باملعـروف والنهى عـن املنكر
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لـدى الطالب ليشـمل كافـة أعامهلـم ،قاصدين

ونافـع للوطـن وذلـك مـن النماذج املحيطـة يف

 -تبصير الطلاب بفقـه األمـر باملعـروف ومراتبه،

 -التفصيـل يف عـرض جمـاالت القيـم العربيـة

للدوائـر املحيطـة هبـم األوىل فـاألوىل ،وإظهـار

والنزاهـة وحـب الوطـن ومكافحـة الفسـاد

بذلـك وجـه اهلل تعاىل.

والعنايـة بتقويـم النفـس أوال ثـم االنطلاق
التطبيقـات املمكنـة لذلـك يف دائـرة الصـف

الـدرايس واملجتمـع املـدريس للحصـول على

بيئـة تتصـف بأسـمى معـاين النزاهـة.

بيئتهـم املدرسـية وخارجها.

األصيلـة وبخاصـة مـا حيـث منهـا على األمانة

بشـتى أنواعـه.

 بيـان احلقـوق املكفولـة للطلاب دينيـا وتربويا،والواجبـات املكلفين هبـا ،وتبصريهـم باملعنـى

 -االجتهـاد يف إبراز كافة اجلوانـب االجتامعية بقيم

األعمـق ملفاهيـم األمانـة والعـدل والنزاهـة ،

هبـم وبمجتمعاهتـم ،وبيـان اجتهـاد الطالب يف

شـهواهتا وملذاهتـا دون قيـد حلريتهـا والتزامها

النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وبخاصة مـا يرتقي

الـدرس والتحصيـل وطلب العلـم وحتملهم ما

يالقـون يف ذلك من املشـقة من أعظـم املعاين إذ
بصلاح الفرد يصلـح املجتمع.

وبخاصـة مـع النفـس وعـدم تركهـا تصـول يف

-

بالديـن احلنيـف املصلـح واملهـذب هلـا.

إرشاك الطلاب يف األنشـطة املتعـددة التـي

تضمـن إحساسـهم بمفاهيـم الوطـن وكيفيـة

 -بيـان عظـم محـل األمانـة على اإلنسـان وبيـان

املحافظـة عليه وعلى ممتلكاته وكيفيـة النهوض

 -االسـتعراض التفصيلي للعديـد مـن املواقـف

تضر به.

مسـئوليتها وعواقبهـا يف الدنيـا واآلخـرة.

التارخييـة واحلياتيـة التـي حتـث على األمانـة
وخاصـة العمليـة منهـا ،والتاريـخ اإلسلامي
والسـنة النبويـة شـواهدها يف هـذا اجلانـب

متعـددة ومتنوعـة.

 إبـراز اجلوانـب املضيئة يف احليـاة اليومية للطالبوالناجتـة عن التمسـك بالقيـم العربيـة األصيلة
التي حتـث على النزاهة ونبذ الفسـاد .

 إرشاك الطلاب يف إبـراز النماذج املرشفة احلاملةلألمانـة واملتمسـكة بـكل خلـق قويـم وصالـح
150

بـه والتصـدي ألي نـوع من أنـواع الفسـاد التي

 بنـاء مفهـوم الثقـة بالـذات لدى الطالب بشـكلملمـوس داخـل املحيـط التعليمـي وخارجـه،

ممـا جيعلهـم معتزيـن بقراراهتـم ورصاحتهـم
وشـفافيتهم يف إيضـاح مربراهتـا وحتمـل
نتائجهـا ،ومشـاركني يف كافـة قضايـا املجتمـع

رأيـا ومشـورة وعملا.

 تنـاول اجلوانـب التطبيقيـة للقيـم الرتبويـة وإبرازأمهيتهـا ونفعهـا على الفـرد واملجتمـع معا.

 -إبـراز القـدوات املجتمعيـة مـن ذوي اإلرادة
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والطمـوح واعتبارهـا نماذج قابلـة للتطبيق وأن

أن تنمـي الفـرد يف إطـار قدراتـه واسـتعداداته معرفـة

هـذه الشـخصيات.

املجتمـع ومثلـه ،وتوجـه هـذا النمـو يف الوقـت نفسـه

كافـة الطلاب يمكنهـم الريـادة يف املجتمع مثل

وتفكير وصحة عقلية وجسـمية ومهـارة واعتزاز بقيم

 -تكليـف الطلاب باملشـاريع املدرسـية ملـا يف

لصالـح اجلامعـة يف نواحيهـا السياسـية واالجتامعيـة

وتوظيـف قدراهتم وصقل مواهبهم الشـخصية

وعليـه يـرى البحـث احلـايل أن للمناهج الدراسـية

خطواهتا من اكتشـاف اسـتعداداهتم وإمكاناهتم

نحـو التميـز والطمـوح.

 - 2دور املناهج الدراسية:

(مسـلم ،2009،ص.)43:

أمهيـة كبيرة يف تعليـم الطلاب مفاهيـم الفسـاد املـايل
واإلداري وذلـك مـن خلال قيامهـا بما ييل:

 -إبـراز القيـم االجتامعيـة كقيـم أصيلة لبنـاء النزاهة

املنهـج الـدرايس هـو مجيـع اخلبرات الرتبويـة التي

ومكافحـة الفسـاد عنـد تنـاول املوضوعـات التي

وفـق أهداف حمـددة وحتـت قيادة سـليمة لتسـاعد عىل

 -إشـباع جمـال األنشـطة الصفية واإلثرائيـة باملحتوى

تقدمهـا املدرسـة للطلاب داخـل الفصـل أو خارجـه
حتقيـق النمـو الشـامل مـن مجيـع النواحـي اجلسـمية

هتـم املجتمع.

الـدرايس بالقيـم االجتامعيـة  ،وكذلـك التقويـم

بالتطبيقـات الرتبويـة التـي تسـهم يف تعظيـم تلك

والعقليـة واالجتامعيـة والنفسـية.

القيـم لدى الطلاب؛ معرفيـا ووجدانيـا ومهاريا،

لـذا تعـد املناهـج ـ كما يـرى اخلوالـدة ـ رضورة

مـن رضورات احليـاة حتافـظ هبـا اإلنسـانية على أن

تبقـى وتتطـور .ومـن ثـم فهـي حمكومـة بالفلسـفات
االجتامعيـة وظاهـرة احليـاة العديـدة للجامعـة التـي

تعيـش فيهـا ،وبالتراث الثقايف الـذي خلفتـه األجيال

وحماولـة تغطيـة كافـة املجـاالت يف حيـاة الطالب

التـي ترتبـط هبـذه القيم.

 الربـط بني مقـررات اللغة العربيـة بفروعها املختلفةيف الصـف الواحـد عنـد عـرض القيـم الرتبويـة

يف أمـة من األمـم ،وبالنظـم االقتصادية التي تسـودها.
(اخلوالـدة،2004،ص .)184:ويـرى مسـلم أنـه مهام

تعـددت األسـاليب الرتبويـة واملناهـج التعليميـة فهي

تنـزع مجيعهـا إىل غـرس املواطنـة الصاحلـة يف املواطنني

بما يضمـن الشـمول لكافـة جوانبهـا االعتقاديـة
الفكريـة والعمليـة.

 التجديـد يف الصياغـة اإليضاحيـة للـدروس بمايضمن اسـتيعاب املسـتجدات والقضايـا العرصية

التـي تتوافـق وختتلـف مـع مفاهيـم النزاهـة

مـن وجهـة النظـر اخلاصـة بالوطـن كـي يقومـوا خير

ومكافحـة الفسـاد خاصة مـع التطـور اهلائل الذي

قيـام باخلدمـات االجتامعيـة والوظائـف احليويـة يف

يشـهده املجتمـع اليـوم.

جمتمعهـم .ولذلـك فمهمتهـا الثقيلـة يف هـذا املجـال
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 -التنـوع يف إيـراد املفاهيـم والقيـم التـي حتـث على

على واقـع الشـباب املسـلم والتحديـات التـي تواجهه

املقـرر الـدرايس بطرائق تضمـن املشـاركة الفعلية

الشـباب على مواجهة هذه التحديات .ومـن أهم نتائج

األمانـة والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد يف مفـردات

مـن الطالب وتسـهم يف اكتامل املشـهد التـام لكل

قيمـة أو مفهـوم مقصـود تعلمـه.

 رضورة اهتمام أدوات وأسـاليب التقويـم يف املناهجالدراسـة بتقويـم الطلاب ىف ضـوء قيـم النزاهـة
وحماربـة الفسـاد اإلداري واملـايل.

منـذ مطلـع القـرن احلـادي والعرشيـن  ،ومـدى قـدرة

الدراسـة أن األرسة واملدرسـة واجلامعـة ودور العبـادة

هي مجيعها مسـئولة عن إكسـاب الشباب املسـلم القيم
املرغوبـة والتـي يرتضيهـا الديـن اإلسلامي احلنيـف

وتعاليمـه مثل قيم األمانـة والنزاهة والـوالء واالنتامء.
وقـام آل الشـيخ ( )2007بدراسـة هدفـت إىل

وبنـاء عىل العـرض السـابق يتضح أن هنـاك حاجة

التعـرف عىل أنماط الفسـاد اإلداري السـائد يف اململكة

العربيـة باملرحلـة الثانويـة ،وتدعيمها بالقيـم التي تعزز

وسـبل مكافحتـه وكذلـك الوقـوف على املعوقـات

رضورة وماسـة ملراجعـة حمتـوى مقـررات علـوم اللغة
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،وكذلـك رضورة

بنـاء إستراتيجية وطنيـة لتحصين الطلاب يف مراحل
التعليـم واملرحلـة الثانويـة بشـكل خـاص؛ ملواجهـة
الفسـاد ،وتبصريهـم بـأرضاره وخماطـره على وطنهم ،
وبخاصـة أن طالب املرحلة الثانوية ،هم عىل مشـارف

الدخـول يف املرحلـة اجلامعيـة ،ثم التخـرج وااللتحاق
بسـوق العمل وتـويل املهـام واألعمال اإلدارية.

العربيـة السـعودية ،والتعرف عىل أسـباب هذا الفسـاد
التـي تواجـه جهـود اململكـة يف مكافحـة هذا الفسـاد .

وتوصلـت الدراسـة إىل عدة نتائـج منهـا أن أكثر أنامط

الفسـاد اإلداري شـيوعا يف اململكـة العربيـة السـعودية

الوسـاطات ،إهـدار الوقت العـام ،اسـتخدام األجهزة
واملعدات العائـدة لإلدارة إلنجاز املصالح الشـخصية،

وأن أكثـر األسـاليب التـي يتـم مـن خالهلـا اكتشـاف
حـاالت الفسـاد اإلداري ،البالغـات ،يليهـا املراجعـة

واحلسـابات .وأوصـت الدراسـة بضرورة تكاتـف

مجيـع اجلهـود ملحاربـة هـذا الفسـاد وذلك ملخاطـــره

الدراسات السابقة:

عىل تقــــدم وهنضـــة الوطن.

أجـرى ) Sachedina (2002دراسـة هدفـت

وقـام العقيلى ( )2009بدراسـة هدفـت إىل

القـرن احلادي والعرشين واملشـكالت التـي تواجههم،

وإبـراز قضيـة الفسـاد بجميـع مظاهرهـا وبمفهومهـا

إىل حماولـة إلقـاء الضـوء على واقع الشـباب املسـلم يف
التـي كان مـن أمههـا قضايـا ومشـكالت الفسـاد ،وقد

اسـتخدم الباحـث املنهـج الوصفـي يف حماولـة التعرف

بيـان كيفيـة معاجلـة القـرآن الكريـم ألنـواع الفسـاد ،
الشـامل والصحيـح .واسـتخدم الباحـث منهـج
التفسير املوضوعـي واملرتكـز على مجـع آيـات القرآن
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الكريـم املرتبطة بالفسـاد لفظـا ومعنـى ،وعرض كالم

وأجـرى الزبيـدي ( )2010دراسـة هدفـت إىل

يف دفـع الفسـاد وبيـان أنواعـه وأسـبابه وسـبل دفعـه

تصميمهـا يف ظـل اإلستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة

املفرسيـن حوهلـا واسـتخالص منهـج القـرآن الكريـم

وآثاره .وقد أظهرت الدراسـة شـمولية القـرآن الكريم
يف بيان الفسـاد وكشـف كل مفسدة بحسـبها وعالجها

بام يناسـبها  ،وأن دفع الفسـاد يف الكتـاب العزيز يرتكز
على عنايته بحفـظ الرضوريات اخلمـس وكذلك إبراز
الكتـاب العزيـز ملنهج الرسـل الكـرام يف دفع الفسـاد،

فهـم القـدوة يف ذلـك  ،وختمـت الدراسـة نتائجهـا
بالعنايـة بالقيـم اإلسلامية التـي تبنـي النزاهـة فهـي

أعظـم سـبل االسـتقامة وجمانبـة الفسـاد.

حتديد مضمـون موضوعات النزاهة والشـفافية املقرتح

الفسـاد تدرس بكليـات الرتبية .وقد اسـتخدم الباحث
املنهـج التحليىل الوظيفـي املكتبي .وقد أظهـرت نتائج
الدراسـة أهـداف وموضوعـات النزاهـة والشـفافية
ومكافحـة الفسـاد التـي تقدم لطلاب كليـات الرتبية،

كما أظهـرت الدراسـة خلـو املناهـج الدراسـية احلالية
مـن مفاهيـم النزاهـة والشـفافية ومكافحة الفسـاد.

وأجـرى احلـريب ( )2011دراسـة هدفـت إىل نشر

املفهـوم الرشعـي لإلفسـاد يف األرض ،وإبـراز القيـم

وقـام عمـران ( )2010بدراسـة هدفـت إىل إبـراز

االجتامعيـة وىف مقدمتهـا األمـر باملعـروف والنهى عن

دور املدرسـة يف تربيـة الضمري ،وتقديـم نموذج مقرتح

اإلصلاح يف األرض .وقـد اسـتخدم الباحـث املنهـج

أهـم االجتاهـات الرتبويـة املعـارصة التي حتـاول إحياء
لتضمين األزمـات املعـارصة يف مناهـج التعليـم مـع
مثـال تطبيقـي للفسـاد كأزمـة عامليـة معارصة أسسـها

أخالقيـة  .واسـتخدمت الباحثـة املنهـج التحليلي

الوظيفـي املكتبـي .وقـد أظهـرت الدراسـة أن الفسـاد
أزمـة أخالقيـة ،وعالجهـا حيتـاج إىل تضافـر جهـود

الدولـة بكافـة وسـائطها الرتبويـة ،وأن إدارة أزمـة
الفسـاد حتتـاج إىل تبنـي املدخـل اإليماين القائـم على
التفكير العلمـي املنطقـي ،وكذلك أمهيـة وضع خطط

إستراتيجية لتضمين قيـم النزاهـة للحـد مـن الفسـاد

ومكافحتـه يف مناهـج التعليـم املـدريس ،مـع التأكيـد

على تبنـي إستراتيجيات ذات تأثير يف بنـاء الضمير

باملدرسـة.

املنكر يف مدافعة الفسـاد  ،وبيان أن رسـالة اإلسالم هى
االسـتقرائي واملنهـج االسـتداليل االسـتنباطي .وقـد

أظهـرت الدراسـة الـدالالت اللغويـة واالصطالحيـة
والرشعيـة لإلفسـاد يف األرض وبيـان أنواع الفسـاد يف

الرشيعـة اإلسلامية وآثار مفهـوم اإلفسـاد يف األرض

على الفـرد واملجتمع.

وقـام كل مـن ) Jock &Carol(2011بدراسـة

هدفـت التعـرف على القيـم الرتبويـة املنظمـة لالنتماء
ومسـتوى الطمـوح لـدى الشـباب األسترايل .وقـد

اسـتخدم الباحثـان املنهـج الوصفـي املسـحي ،وكانت

االسـتبانة هـي أداة الدراسـة ،وتكونـت عينة الدراسـة

مـن( )339مـن الشـباب األسترايل ذكـورا وإناثـا ،تم
اختيارهـم بطريقـة عشـوائية مـن جنـوب غـرب مدينة
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سـدين .وأظهـرت الدراسـة عدة نتائـج كان مـن أمهها

زيـادة الوعـي بقيم النزاهـة ومكافحة الفسـاد ،واملقرتح

الطمـوح هي :النزاهـة واألمانة والتعـاون واإلخالص

الدراسـة إىل حصر جمموعـة مـن األدوات التدريسـية

أن الشـباب األسترايل يـرى أن القيم التـي تدعم حتقيق

يف العمـل ،وهـذه القيـم كفيلة باحلفاظ على الوطن من
خالل شـباب يقـدر وطنـه ويطمح إىل هنضتـه وحيارب

كل مـا يرض بـه من فسـاد .

قـدم لطلاب أكاديميـات إدارات األعامل .كما هدفت
املناسـبة لتنميـة قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد وتعزيز

ممارسـاهتا السـلوكية لـدى الطلاب .وقـد اسـتخدم
الباحثـون املنهـج الوصفي ،وكانـت عينة الدراسـة هي

وأجـرى آل غصـاب ( )2011دراسـة هدفـت إىل

املقرر األسـايس العـارش والثالثني من مقـررات إحدى

الفسـاد املـايل واإلدارة والتأصيـل لذلـك مـن خلال

املتحـدة للرتويج للمسـئولية االجتامعية واالسـتدامة يف

بيـان منهـج الرشيعـة اإلسلامية يف محايـة املجتمـع من
دراسـة التغري واالرتباط بين ما قرره الفقه اإلسلامي،
من سـبل الوقايـة والعالج حلاميـة املجتمع من الفسـاد،

ومـا أقـره املجتمـع السـعودي .ومن ثـم املقارنـة بينهام
إلثـراء املوضـوع بالبحـث والتحليل؛ وذلـك للخروج

برؤيـة متكاملـة وبيان نقـاط القوة لتدعيمها واكتشـاف
أوجـه اخللـل و سـدها وفـق رؤيـة تأصيليـة تسـهم يف
اجلهـود املبذولة ملحاربة الفسـاد املـايل واإلداري ومحاية

املجتمـع مـن آثارهـا .وقـد اسـتخدم الباحـث املنهـج
التحليلي النقـدي املقارن وجـاءت النتائـج موضحة أن
الفسـاد املـايل واإلداري ظاهـرة خطيرة موجـودة منـذ

القـدم هلـذا أوصـت بضرورة اتبـاع النهج اإلسلامي
يف حماربـة هـذا الفسـاد ورضورة نرش الوعي لـدى أفراد

املجتمـع بخطـورة الفسـاد عىل الفـرد واملجتمـع .ومن

ثـم رضورة تكاتـف مجيـع أجهـزة الدولـة ملحاربـة هذه
الظاهـرة اخلطرية.

وأجـرى ) Genti,et.al (2012دراسـة هدفـت

إىل تقديـم تصـور بأهـم املوضوعـات املسـاعدة على

كليـات إدارات األعمال املوقعـة على مبـادرة األمـم
برامـج التعليـم اإلداري .وقـد أظهـرت نتائج الدراسـة

أمهيـة تعليـم قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وأهنـا

السـبيل لتنميـة اجلانـب األخالقي وحتسين املامرسـات
السـلوكية لـدى الطلاب ،كما أثبتـت أمهيـة تنويـع
األدوات التدريسـية ،وقدمـت دليلا تفصيليـا لتفعيـل

األدوات وعددهـا ( )22أداة تدريسـية.

وقـام عبـد الوهـاب وآخـرون ( )2012بدراسـة

هدفـت إىل إعـداد دليـل مرجعـي ملنهـاج النزاهـة
ومكافحـة الفسـاد باملرحلـة االبتدائيـة  ،وتضمين هذا

الدليـل مكونات هـي :كيفية اسـتخدام الدليل ،املفاهيم
األساسـية ملنهـاج النزاهة و مكافحة الفسـاد ،واجلوانب
التدريسـية ملنهـاج النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،ودور

املعلـم واملشرف الرتبوي ،واختيـار األنشـطة التعليمية
وتنفيذهـا  ،وإدمـاج أنشـطة الدليـل يف املواد الدراسـية
املختلفـة  ،واخلطـط التدريسـية املقرتحـة ،وأسـاليب

التقويـم املقرتحـة ،ويمكـن االسـتفادة من هـذا الدليل

عنـد حماولـة إدخال مفاهيـم النزاهـة ومكافحة الفسـاد
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دراسـية ملفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد وتدريسـها

وقـام عقـاال ( )2014بدراسـة هدفـت إىل بنـاء

لطلاب املرحلة املتوسـطة كان لـه دور فعال يف إكسـاب

تضمينهـا بكتـب الرتبيـة اإلسلامية بالصـف األول

الدراسـة بمجموعـة متنوعـة مـن التوصيـات كان منهـا

قائمـة بقيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد التـي ينبغـي
الثانـوي باململكـة العربيـة السـعودية ،والكشـف عـن
مـدى تضمين هـذه القيـم بكتـب الرتبيـة اإلسلامية
املقـررة ،ووضـع تصـور مقرتح جتـاه تضمني هـذه القيم

بمقـررات الرتبيـة اإلسلامية ،وقـد اسـتخدم الباحـث
املنهـج الوصفـى التحليلى .وتوصلـت الدراسـة إىل
وجـود اختلاف يف تناول كتـب الرتبية اإلسلامية للقيم
الرئيسـة والفرعيـة للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وضعف

األنشـطة التـي تتنـاول قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد
بكتـايب التفسير والتوحيـد.

وقـام العبيكـي ( )2014بدراسـة هدفـت إىل :وضع

قائمـة بمفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد التـي جيـب
تضمينها باملناهج الدراسـية باملرحلة املتوسطة ،والتعرف

عىل مـدى تضمني هـذه املناهـج ملفاهيم النزاهـة وحماربة
الفسـاد .وبنـاء وحـدة دراسـية تتضمـن مفاهيـم النزاهة

وحماربة الفسـاد لتدريسـها للطلاب باملرحلة املتوسـطة.

وقـد اسـتخدم الباحـث املنهجين الوصفـي وشـبه

التجريبـي .وجـاءت عينـة البحـث مكونـة مـن ()30

طالبـا مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة تـم اختيارهـم
بالطريقـة القصديـة .ولغـرض البحـث قـام الباحـث
بإعـداد اختبـار حتصيلي يف مفاهيـم النزاهـة وحماربـة

الفسـاد ،كما أعـد مقياسـا للمواقـف يف هـذه املفاهيـم.
وجـاءت نتائـج البحـث موضحـة أن تضمين وحـدة

الطلاب مفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد .وأوصـت
رضورة عمـل توصيف إجرائـي ملفاهيـم النزاهة وحماربة

الفسـاد حتـى يسـهل قيـاس تعلمهـا لـدى املتعلمني مع

رضورة تضمين املناهـج الدراسـية هـذه املفاهيـم.
تعقيب:

ومـن هـذه الدراسـات يتضـح أن حماربـة الفسـاد

كانـت جمـاال الهتمام عديـد مـن الباحثين ،وأن بعـض
الدراسـات تناولـت تقييـم املقـررات الدراسـية يف ضوء

قيـم النزاهـة ومكافحة الفسـاد ،وبعض هذه الدراسـات
وضحـت دور املدرسـة يف تنمية وتعليـم الطالب مفاهيم
الفسـاد وأمهيـة أن يعتمـد هـذا على اسـتخدام طـرق
وإستراتيجيات تدريـس خاصـة تعتمـد على فاعليـة

ونشـاط املتعلـم يف املواقـف التعليميـة.

وتأتـى الدراسـة احلاليـة لتسـتكمل مـا بدأتـه هـذه

املجموعـة من البحـوث والدراسـات ،حيث يتـم تقويم
مناهـج اللغة العربيـة باملرحلة الثانويـة يف تعليم الطالب

مفاهيـم مكافحة الفسـاد املايل واإلداري .وقد اسـتفادت
الدراسـة احلاليـة مـن البحـوث والدراسـات السـابقة يف
إعـداد اإلطـار النظـري للبحث ،وإعـداد قائمـة مفاهيم

الفسـاد املـايل واإلداري الواجـب تضمينهـا مناهـج

اللغـة العربيـة باملرحلة املتوسـطة ،ودور املعلـم يف تعليم

الطلاب هـذه املفاهيـم ،واسـتخدام املنهـج الوصفـي،

وحتليـل مقـررات اللغـة العربية املسـتهدفة.
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نتائج الدراسة:

ٌ
التوصـل
تـم
فيما يلي
ُّ
عـرض ألهـم النتائـج التـي َّ

إليهـا مـن خالل اإلجابـة عن أسـئلة الدراسـة ،وقد تم

تبويـب النتائـج حسـب أسـئلة البحـث الثالثة.

مقررات اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية جيدة بصفة

عامـة ،وبنسـب متفاوتـة ،ونجـد أن كتـاب املهارات
اللغويـة ( )3قـد احتـل املركـز األول مـن حيـث

تضمينـه ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري

إجابـة السـؤال األول ونصـة« :ما مفاهيـم مكافحة
ً
رصاحـة أو ضمنًـا يف
الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة

( )4بعـدد( )512مفهومـا ،ومن ثم كتـاب املهارات

العربية السـعودية؟»

املهـارات اللغويـة( )2بعـدد( )333مفهومـا .ولعل

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة

بعـدد( )544مفهومـا ،ويليه كتاب املهـارات اللغوية
اللغويـة( )1بعـدد( )354مفهومـا ،وأخيرا كتـاب
السـبب يف انخفـاض التضمين يف كتـاب املهـارات

اللغويـة ( ،)1واملهـارات اللغويـة ( )2يرجـع إىل أن

هـذه الكتب ُتـدرس يف بداية املرحلـة الثانوية فيكون

الرتكيـز فيهـا على املـادة العلميـة أكثـر مـن غريهـا.
وختتلـف الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة الزبيـدي

( )2010التـي أظهـرت خلـو املناهـج الدراسـية يف

شكل رقم ( :)1تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري

كليـات الرتبية مـن مفاهيـم مكافحة الفسـاد .وتتفق

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( )1نالحظ أن مسـتوى

اختلاف يف تناول مقـررات الرتبية اإلسلامية للقيم

الواردة في مقررات اللغة العربية

تضمين مفاهيـم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري يف

مـع دراسـة عقـاال ( )2014التـي أظهـرت وجـود
الرئيسـة والفرعيـة للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد.

جدول رقم (:)4
اختبار مربع كاي لتساوي تكرارات المفاهيم بين الكتب االربعة
الكتاب

التكرار المشاهد

التكرار النظري

كتاب المهارات اللغوية 1

354

435.75

كتاب المهارات اللغوية 2

333

435.75

كتاب المهارات اللغوية 3

544

435.75

كتاب المهارات اللغوية 4

512

435.75
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79.8

القيمة االحتمالية

<0.0005
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بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( )4نالحظ ارتفـاع تكرار

هـذه املفاهيـم مـع وجـود اختالفـات يف التكـرار بين
الكتـب؛ أعلى تكـرار ( ،)544وأدنى تكـرار (،)333

وعنـد اسـتخدام اختبـار مربـع كاي؛ للتحقـق مـن

167-137

التـوايل ،بينما مل تـرد مفاهيـم :املسـاواة ،واإلصلاح ،
والكسـب ،ورفـض الرشـوة إطالقـا؛ حيـث جـاءت

تكراراهتـا صفـرا.

كـون هـذه الفروقـات دالـة إحصائيـا أم ال ،وجدنـا أن
قيمـة كاي تربيـع املحسـوبة ( ،)79.8ويقابلهـا قيمـة
احتامليـة أقل مـن ( )0.0005مما يـدل أن الفروقات يف

تكـرارات مفاهيم الفسـاد املـايل واإلداري بين الكتب
األربعـة ذات داللـة إحصائيـة.

شكل رقم ( )3تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()2

بالنظر إىل الشـكل رقم ( ،)3الذي يوضح أن تكرار

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف

كتـاب املهـارات اللغوية( )2نجـد أن مفاهيم :اإلتقان،
شكل رقم ( )2تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()1

والنظـام ،والنجـاح حصلـت على أعلى تكـرارات،
وذلـك بتكـرارات( )30 ، 46 ، 63عىل التـوايل ،بينام مل

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)2الذي يبين أن تكرار

يـرد أحد عشر مفهوما وهـي :اإلنتاجيـة ،والتخطيط،

يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )1نجـد أن مفاهيـم:

القانـون ،والوفـاء ،والكسـب ،ورفـض الرشـوة،

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة
اإلتقـان ،والنظـام ،والتعـاون حصلـت على أعلى
تكـرارات وذلـك بتكـرارات ( )37 ، 39 ، 40على

واإلصلاح ،والعمـل ،واحترام القانـون ،وسـيادة

واحلوكمـة ،والتنافـس حيث جـاءت تكراراهتـا صفرا،
َّأمـا بالنسـبة للمفاهيـم التـي احتلـت املراكـز ِّ
املتأخـرة
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وغابـت عـن الظهور ،فقـد يعود السـبب يف غياب هذه
املفاهيـم -حسـب رأي الباحث -إىل احتمال تضمينها

يف مناهـج أخـرى َّ
ألن تضمين مجيـع املفاهيـم يف منهج
واحـد ،يـؤ ِّدي إىل ُّ
تضخـم املنهاج.

شكل رقم ( )4تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()3

شكل رقم ( )5تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()4

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)4الـذي يبين أن

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)5الـذي يوضـح أن

الـواردة يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )3نجـد أن

يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )4نجـد أن مفاهيـم:

تكـــــرار مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
مفاهيـم :اإلتقـان ،واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنجـاح
حصلـت على أعلى تكـرارات وذلـك بتكـرارات

( 56 ،100و  ) 49على التـوايل بينما مل تـرد مفاهيـم:

سـيادة القانـون ،والتنميـة ،ورفـض الرشـوة ،وحـب

العمـل ،والنهـي عـن املنكـر مطلقـا حيـث جـاءت
تكراراهتـا صفـرا.

تكـرار مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري الواردة
اإلتقـان ،واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنجـاح والتعـاون،

والوسـطية حصلـت على أعلى تكـرارات ،وذلـك
بتكـرارات (  ) 37 ، 38، 44، 53، 76على التـوايل

بينما مل تـرد مفاهيم :احترام القانون ،وسـيادة القانون،
ورفـض الرشـوة ،وحـب العمـل ،واالسـتخالف،
واإليثـار مطلقـا حيـث جـاءت تكراراهتـا صفـرا.
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جممـل كتـب اللغـة العربيـة األربعـة هـي :اإلتقـان،
واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنظـام ،والنجـاح ،والتعـاون

بتكـرارات (  )122 ،125 ،125 ،132 ،279على
التـوايل ،بينما مل يـرد مفهـوم الرشـوة مطلقـا حيـث

حصـل على تكـرار صفـر ،بينما حصلـت مفاهيـم:
سـيادة القانـون ،وحـب العمـل ،واحترام القانـون،
والنهي عـن املنكر ،واإلصالح ،واألمانة ،واملحاسـبية،
والتخطيـط ،والنزاهـة ،والتنافس ،والتنمية ،والكسـب

على تكـرارات متدنية بلغـت ( ، 6، 6، 5 ،4 ،2 ،1
 ) 9، 9 ،9 ،8 ، 7، 7على التـوايل.

إجابـة السـؤال الثـاين :ونصـه «مـا مسـتوى تنـاول

شكل رقم ( )6تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في مجمل مقررات اللغة العربية

معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)6نالحـظ أن أكثـر

الثانويـة مـن خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس

واإلداري الـواردة يف مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلة

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري تكـرارا يف

اللغـة العربيـة ،مـن وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعر»؟

جدول رقم (:)5
استجابة المعلمين لمدى تناول مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري

المفهوم
النجاح
التعاون
اإلتقان
الوفاء
النظام

التوزيع النسبي

ال
يُتناول
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
6.30%

يُتناول
جزئيًا
21.90%
28.10%
31.30%
28.10%
25.00%

يُتناول
كليًا
78.10%
71.90%
68.80%
68.80%
68.80%
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الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

100%
100%
100%
100%
100%

2.78
2.72
2.69
2.66
2.63

0.42
0.46
0.47
0.55
0.61
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األمر بالمعروف
الشفافية
النهي عن المنكر
المبادأة واإليجابية
النصيحة
العمل
األمانة
احترام القانون
حب العمل
رفض الرشوة
الطاعة
الصبر
النزاهة
المسئولية
المساواة
الطموح
المراقبة
البر واإلنفاق
الحفظ
االلتزام
حسن استغالل الموارد
الرضا
التخطيط
اإلصالح
الجد والمثابرة
المصداقية
اإلرادة والعزيمة
الوسطية
تطوير الذات
الثبات
اإليثار
التنافس
اإلنتاجية
االنتماء
الكسب

0.00%
0.00%
0.00%
18.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
3.20%
3.20%
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
9.40%
3.10%
6.30%
6.30%
6.30%
9.40%
12.50%
15.60%
18.80%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
18.80%
21.90%
31.30%
37.50%
40.60%

51.60%
53.10%
53.10%
18.80%
56.30%
62.50%
65.60%
68.80%
68.80%
65.60%
67.70%
67.70%
75.00%
75.00%
75.00%
68.80%
59.40%
71.90%
68.80%
68.80%
68.80%
65.60%
62.50%
59.40%
53.10%
53.10%
56.30%
56.30%
56.30%
56.30%
62.50%
56.30%
46.90%
43.80%
40.60%

48.40%
46.90%
46.90%
62.50%
43.80%
37.50%
34.40%
31.30%
31.30%
31.30%
29.00%
29.00%
25.00%
25.00%
25.00%
28.10%
31.30%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
28.10%
25.00%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
18.80%
21.90%
21.90%
18.80%
18.80%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.48
2.47
2.47
2.44
2.44
2.38
2.34
2.31
2.31
2.28
2.26
2.26
2.25
2.25
2.25
2.25
2.22
2.22
2.19
2.19
2.19
2.16
2.13
2.09
2.09
2.03
2
2
2
2
2
2
1.91
1.81
1.78

0.51
0.51
0.51
0.8
0.5
0.49
0.48
0.47
0.47
0.52
0.51
0.51
0.44
0.44
0.44
0.51
0.61
0.49
0.54
0.54
0.54
0.57
0.61
0.64
0.69
0.69
0.67
0.67
0.67
0.67
0.62
0.67
0.73
0.74
0.75
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المحاسبية
الموضوعية
سيادة القانون
القيادة
االستقامة
الصالح العام
التنمية
االستخالف
الحوكمة

المتوسط العام

46.90%
53.10%
56.30%
68.80%
56.30%
62.50%
71.90%
87.50%
90.60%
15.60%

15.60% 37.50%
21.90% 25.00%
15.60% 28.10%
21.90% 9.40%
6.30% 37.50%
9.40% 28.10%
12.50% 15.60%
0.00% 12.50%
0.00%
9.40%
25.00% 59.40%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.69
1.69
1.59
1.53
1.5
1.47
1.41
1.13
1.09
2.1
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0.74
0.82
0.76
0.84
0.62
0.67
0.71
0.34
0.3
0.44

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( ،)5نالحـظ أن

التـوايل ،وقـد يعـود السـبب يف رأي الباحـث لضعف

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال طـرق

للمرحلـة الثانويـة .بيـد أن املتوسـط العـام لتنـاول

مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم
وإستراتيجيات التدريـس حيـث حصلـت مفاهيـم:

( النجـاح ،والتعـاون ،واإلتقـان ،والوفـاء ،والنظـام،
واألمـر باملعـروف ،والشـفافية ،والنهـي عـن املنكـر،

واملبـادأة واإلجيابيـة ،والنصيحـة ،والعمـل) على أعىل

متوسـطات؛ فجـاءت متوسـطاهتا ( ،2.72 ،2.78
،2.47 ،2.47 ،2.48 ،2.63 ،2.66 ،2.69

تضمين هـذه املفاهيـم يف مقـررات اللغـة العربيـة
معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املايل

واالداري يسـاوي (  ،) 2.10وبنـا ًء على تفسير
املتوسـط فـإن تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املايل
واإلداري يتـم بشـكل جزئـي ،وقـد يعـود السـبب يف

رأي الباحـث لضعـف تناوهلـا مـن قبـل معلمـي اللغة
العربيـة إىل طبيعـة السياسـة التعليمية التـي ال تتضمن

 2.38 ،2.44 ،2.44و  ) 2.34على التـوايل ،وبنـا ًء
على تفسير املتوسـطات فـإن مجيـع هـذه املفاهيـم تم

هـذه املفاهيـم.

فـإن هنـاك عـدة مفاهيـم حصلـت على متوسـطات

ذات داللـة إحصائيـة بين اسـتجابات معلمـي اللغـة

تناوهلـا كليـا .يف املقابـل وحسـب وجهة نظـر املعلمني
متدنيـة أي عنـد «ال يتنـاول» وهـي ( :سـيادة القانون،
والقيـادة ،واالسـتقامة ،والصالـح العـام ،والتنميـة،

واالسـتخالف ،واحلوكمـة) بمتوسـطات ( ،1.59
 1.13 ،1.41 ،1.47 ،1.50 ،1.53و  ) 1.09على
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أهدافهـا للمرحلـة الثانويـة ما يؤكـد عىل أمهيـة تناول
إجابـة السـؤال الثالـث :ونصـه «هل توجـد فروق

العربيـة عن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد
املـايل واإلداري مـن خلال طـرق وإستراتيجيات

تدريـس اللغـة العربيـة ُيعـزَ ى الختلاف متغير
(املؤهـل  -واخلبرة  -واإلعـداد الرتبـوي ) ؟

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....
جدول(:)6
تحليل اختالفات مدى تناول مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري التي تعزى لسنوات الخبرة
سنوات الخبرة

الداللة اإلحصائية

المفهوم

أقل من 5

من  5الى 9

من  10الى 14

 15فأكثر

النزاهة

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

الشفافية

2.14

2.00

2.50

3.00

0.001

المراقبة

1.71

1.83

2.20

2.88

0.001

اإلتقان

2.29

2.50

2.80

3.00

0.019

الرضا

1.57

2.00

2.00

2.88

<0.0005

الحفظ

1.71

2.00

2.00

2.88

<0.0005

االلتزام

1.71

2.00

2.00

2.88

<0.0005

المسئولية

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

المساواة

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

اإلرادة والعزيمة

1.57

1.83

1.70

2.75

0.001

اإلنتاجية

1.57

1.67

1.50

2.75

0.002

األمانة

2.00

2.00

2.30

2.88

0.001

التخطيط

1.86

1.83

1.80

2.88

<0.0005

اإلصالح

1.86

2.00

1.60

2.88

<0.0005

الصالح العام

1.14

1.17

1.30

2.13

0.023

العمل

2.00

2.00

2.30

3.00

<0.0005

احترام القانون

2.00

2.00

2.10

3.00

<0.0005

المحاسبية

1.29

1.50

1.40

2.38

0.018

المصداقية

1.71

2.00

1.50

2.88

<0.0005

سيادة القانون

1.14

1.33

1.40

2.38

0.022

الوسطية

1.57

2.00

1.70

2.63

0.008

الوفاء

2.14

2.33

3.00

2.88

0.003

الكسب

1.14

1.17

1.90

2.63

<0.0005

التعاون

2.14

2.50

3.00

3.00

<0.0005

النظام

2.29

2.50

2.60

3.00

0.046

التنمية

1.00

1.17

1.20

2.00

0.025

رفض الرشوة

2.00

2.00

2.00

3.00

<0.0005

حب العمل

2.00

2.00

2.10

3.00

<0.0005

تطوير الذات

1.43

1.67

2.00

2.75

0.001

المبادأة واإليجابية

1.71

2.50

2.40

3.00

0.025

الجد والمثابرة

1.43

1.83

2.10

2.75

0.002

الطموح

1.86

2.00

2.10

2.88

<0.0005

الثبات

1.71

1.67

1.80

2.63

0.014

الطاعة

2.14

2.00

1.89

2.88

<0.0005

الحوكمة

1.00

1.00

1.20

1.00

0.227
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1.86

2.00

2.00

2.88

<0.0005

النصيحة

2.00

2.00

2.50

3.00

<0.0005

األمر بالمعروف

2.00

2.00

2.67

3.00

<0.0005

النهى عن المنكر

2.00

2.00

2.60

3.00

<0.0005

االستخالف

1.14

1.00

1.20

1.13

0.728

البر واإلنفاق

الموضوعية

1.14

1.33

1.50

2.50

0.007

االنتماء

1.14

1.33

1.80

2.63

<0.0005

حسن استغالل الموارد

1.71

2.00

2.10

2.75

0.001

اإليثار

1.43

1.83

1.90

2.75

0.001

النجاح

2.29

2.67

3.00

3.00

0.002

التنافس

1.57

2.00

1.70

2.75

0.002

الصبر

1.86

2.00

2.11

2.88

<0.0005

القيادة

1.00

1.00

1.20

2.63

<0.0005

االستقامة

1.29

1.17

1.60

1.88

0.164

المتوسط العام

1.70

1.84

1.98

2.71

<0.0005

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( ،)6نالحـظ أنـه تـم

اسـتخدام اختبـار كروسـكال-ولز (Kruskal-
 )Wallis testملعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك فروقـات

ذات داللـة إحصائيـة يف آراء معلمـي اللغـة العربيـة
حـول مـدى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل
واإلداري تعـزى لعامـل اخلبرة ،أظهـرت النتائـج

وجـود فروقـات ذات داللـة إحصائيـة مـن وجهة نظر
املعلمين حول مـدى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد

املـايل واإلداري عنـد تدريـس مقـررات اللغـة العربيـة
ً
مفهومـا مـن مجلـة ( )49مفهومـ ًا  ،وذلـك
يف ()46
ملصلحـة املعلمين األكثـر خبرة ( 15سـنة فأكثـر)
حيـث حصلوا على أعىل متوسـط تناول مجيـع املفاهيم
وكانـت مجيعهـا عنـد «يتنـاول كليـا» ،ومل تكـن هنـاك

فروقـات ذات داللـة إحصائيـة يف ( )3مفاهيـم فقـط
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وهـي ( :احلوكمـة ،واالسـتخالف ،واالسـتقامة) مـن
بين  49مفهومـ ًا.

كما توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف املتوسـط
العـام متوسـط جممـل ( )49مفهومـ ًا يف آرائهـم حـول
مـدى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري

تعـزى لعامل اخلبرة ،وذلـك ملصلحة املعلمين األكثر
خبرة ( 15سـنة فأكثـر) حيـث حصلـوا على أعلى

متوسـط تنـاول جلميع املفاهيـم عنـد ( ،)2.71ويليهم
مـن هم لدهيـم خربة مـن (10اىل  ) 14سـنة بمتوسـط

( ،)1.98ومـن ثـم مـن لدهيـم خبرة مـن( 5اىل )9
سـنوات بمتوسـط ( ،)1.84وأخير ًا مـن لدهيـم خربة
(أقـل مـن  )5سـنوات بمتوسـط ( ،)1.70وهـذا يفيد
أن ارتفـاع سـنوات اخلبرة يؤثـر إجيابيـا على مسـتوى

تنـاول معلمـي اللغـة العربية ملفاهيـم مكافحة الفسـاد

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....

 3 .3تضمين برامـج إعـداد املعلمين وبرامـج

املـايل واإلداري مـن خلال طـرق وإستراتيجيات

التدريـب أثنـاء اخلدمـة ممـا يسـاعد على

تدريـس اللغـة العربية.

اكتسـاب املعلمين كفايـات تنـاول مفاهيـم

خامتة:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال

َّ
إن مسـتوى تضمين مفاهيـم مكافحـة الفسـاد

طـرق وإستراتيجيات التدريس بما يتالءم مع
خصائـص الطلاب يف مراحـل التعليـم العـام

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة
املـايل واإلداري يف َّ

الثانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية جيـدٌ بصفـة

املختلفـة.

 4 .4رضورة تقديـم برامـج تدريـب أثنـاء اخلدمـة؛
ملعاجلـة نواحـي القصـور يف أداء املع ِّلمين

عامـة ،وبنسـب متفاوتـة ،فهنـاك مفاهيـم حصلت عىل
تكـرارات عاليـة ،ومفاهيـم حصلـت على تكـرارات

املتع ِّلقـة بتناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد املايل

منخفضـة ،وهنـاك مفاهيـم غابت متا ًما ،وكان مسـتوى

تنـاول معلمـي اللغـة العربية ملفاهيـم مكافحة الفسـاد
املـايل واإلداري تنـاو ً
ً
جزئيـا.
ال

توصيات:

1 .1إعـادة النظـر يف ختطيـط املناهـج والكتـب
الدراسـية؛ لتعزيـز تضمين مفاهيـم مكافحـة

الفسـاد املـايل واإلداري فيهـا ،وخاصـة تلـك

التـي احتلـت مراكـز ِّ
متأخـرة ،أو غابـت عنهـا.

2 .2إعـداد قائمـة بمفاهيـم مكافحـة الفسـاد
ً
رصاحـة أو ضمنًـا
املـايل واإلداري الـواردة
مقـررات اللغـة العربيـة ،وتوزيعهـا مـع
يف َّ
بدايـة العـام الـدرايس على املع ِّلمين؛ وذلـك

ملسـاعدهتم على معرفـة املفاهيـم الـواردة يف
تناوهلـا
املقـرر الـدرايس؛ حتـى يتسـ َّنى هلـم ُ
َّ

بالشرح.

واإلداري.

شكر وتقدير:

يتقـدَّ م الباحـث بجزيـل الشـكر والعرفـان لعمادة

البحـث العلمـي يف جامعة احلـدود الشمالية -عرعر-
اململكـة العربيـة السـعودية؛ ُّ
لتفضلهـا باعتماد ومتويـل

هـذا املشروع البحثـي بالعقـد رقـم-1436-6-9( :

.)5

املصادر واملراجع

ً
أوال  :املراجع العربية

القرآن الكريم
أكتـون ،لـورد.)2000( .السـلطة املطلقة تفسـد بشـكل مطلق،
ترمجـة :سـائدة الكيالنـى وباسـم سـكجها .األردن:
مؤسسـة األرشـيف العـريب.
آل الشـيخ ،خالـد بن عبـد الرمحن بن حسـن .)2007(.الفسـاد
اإلداري :أنامطـه وأسـبابه وسـبل مكافحتـه :نحـو بنـاء
نمـوذج تنظيمـي .رسـالة دكتـوراه غير منشـورة ،جامعة
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نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة .الرياض.
آل غصـاب ،عبـد اهلل بـن نـارص .)2011(.منهـج الرشيعـة
اإلسلامية يف محاية املجتمع من الفسـاد املـايل واإلداري-
دراسـة تأصيليـة مقارنـة تطبيقيـة .الريـاض :منشـورات
جامعـة نايـف العربيـة للعـوم األمنيـة.
بـوادي ،حسـنني املحمـدي .)2008(.الفسـاد اإلداري بلغـة
املصالـح .اإلسـكندرية :دار املطبوعـات اجلامعيـة.
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