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  ملخص الدراسة :

تسعى هذه الدراسة لتحديد مظاهر الفساد االكادميي يف اجلامعات يف اململكة العربية السعودية وذلك 
خدمة اتمع  والتعرف على و البحث العلمي و اجلانب التعليمي واإلداري  يفبالتعرف على تلك املظاهر 

لتعزيز قيم النزاهة واحلد من  مؤشرات ختطيطيةاالجراءات املتخذة للحد منه، كما تسعى للوصول اىل 
بأسلوب  الفساد، وتعترب هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تعتمد على منهج املسح االجتماعي

عضو  545. واستخدمت الدراسة استبيان موجه على عينة من أعضاء هيئة التدريس يبلغ عددها العينة
الرياض.  سعود وجامعة االمرية نوره يف مدينةيف كالمن جامعة امللك سعود وجامعة االمام حممد ابن 

الفساد يف  االكادميي يف اجلامعات من أبرزها أن مظاهر الفساد اىل عدة نتائج منها وتوصلت الدراسة
كانت أبرز مظاهر الفساد   و حتكيم دون العلمي للنشر مالية مبالغ يف دفعمتثلت و انب البحث العلمي ج

 من قبل أعضاء هيئة التدريس اإلعالمي خلدمة األغراض الشخصيةالظهور خدمة اتمع يف جانب 
حور مب أبرز مظاهر الفساد املتعلقةكانت و  بعمل يف مؤسسات أخرى دون موافقة اجلامعةواالرتباط 

،وأخريًا توصلت الدراسة احتكار بعض أعضاء هيئة التدريس مقررات معينة لتدريسها  اجلانب التعليمي
  .من مشكلة الفساد االكادميي وتعزيز قيم النزاهة يف اململكة العربية السعودية لحدؤشرات ختطيطية لم اىل

The study abstract: 

This study seeks to determine the academic corruption aspects 
in Saudi universities by recognize these aspects in terms of 
educational and administrational aspects, scientific research and 
society service. And  to recognize taken procedure  to limit the 
academic corruption.  Also, seeks to reach graphic indexes  to 
support integrity values and limit corruption. This study 
considered as a descriptive study that depends on social survey 
using sample. The study used a questionnaire on a sample from 
faculty consists of 545 members from King Saud University 
(KSU),  Imam Muhammad ibn Saud Islamic university 
(IMAMU) and Princess Noura University (PNU) in Riyadh. The 
most significant corruption aspect was in scientific research, 
represented in paying money for scientific publishing without 
control. The media appearance of faculty for personal purposes 
and working for other institutions without university approval 
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were the major corruption aspect  in society service. In terms of 
educational aspect, the corruption was in monopolizing certain 
curriculum to teach it. Finally, the study reached graphic 
indexes  to support integrity values and limit academic 
corruption in Saudi Arabia.  

  

  : مشكلة الدراسة

اذا كان االمر يتعلق يعترب الفساد من أخطر  املشكالت االقتصادية واالجتماعية وإمنا يشتد خطورة 
باجلامعات ملا له  من انعكاسا ت خطرية على االداء الشامل للبالد وعلى خطط التنمية وعلى جودة 

 التعليم وخمرجاته .

وظيفة اجلامعة املتمثلة  يف اجلانب التعليمي واالداري كالتعيني يف يف وتظهر صور الفساد االكادميي 
اخل اجلامعة تؤثر سلبا يف  القرارات و ااملة يف تقييم االداء الوظائف االكادميية أو وجود أحزاب د

اليات  ال توجدالوظيفي أو قد يستغل بعض القيادات االكادميية  العاملني  معهم ملصاحلهم  كما أنه قد 
حمددة الختيار املناصب يف اجلامعة  . أما فيما يتعلق يف وظيفة اجلامعة يف  جانب البحث العلمي 
فتتمثل يف بعض املظاهر كغياب سياسة االفصاح املالية يف الكراسي البحثية و مراكز البحوث واستغالل 

د عن النزاهة العلمية والبع واإلحصاءاتوحجب بعض املعلومات  بعض املتعاقدين يف عمل االحباث،
   وشراء أمساء الباحثني العامليني .

وتأيت وظيفة اجلامعة املتمثلة يف خدمة اتمع حيث تظهر أوجه الفساد يف استغالل بعض االساتذة 
 والقبليةمكانتهم يف اتمع يف بث أفكار مضللة. أوقد يضع  بعض أعضاء هيئة التدريس الطائفية 

يؤثر بعض االعضاء سلبا على االنتماء والوالء للوطن  اتمع. وقددميه لربامج ختدم اولوية يف تق واملنطقية
  . ما يقدمونهمن خالل 

 الذاتية الرقابة عنصر هو غياب الفساد أسباب أهم أن اىل )2009ويف هذا اال أشار الربادعي (
 الواسطة هو السعودية العربية اململكة يف انتشار الفساد أمناط وأكثر التحضريية اجلزاء أساليب وقصور
 الفساد ارتكاب من يزيد االخالق فساد أن على)  2007( العيسى ،وأكدت دراسة واحملاباة والرشوة

 أشكال وأبرز الرواتب اىل أن سبب الفساد ضعف اخلرجيون أشار االداريون بينما القادة نظر وجهة من
  والواسطة.  احملسوبية يف تتمثل الفساد
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أثر  أنه يف توسع مما  يف دراسته على  أن الفساد يف التعليم العايل ) Chapman , 2016 ( وأكد
بأن له أساليب فساد خاصة كبيع  يف اجلامعة على جودة وكفاءة العملية التعليمية  وصنف كل نشاط

 علىالدراسات  بعضوأكدت  املعلومات والغش االكادميي واالختالس والتجاوز على املعايري احملددة .
على املدى البعيد ويطول خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية و وهو  تأثري له االكادمييالفساد  أن

  )  (Douwere , 2010 أشد خطورة  على اتمع

بينما ربطت الكثري من الدراسات العربية واالجنبية بني املسألة والشفافية وأثرمها يف احلد من الفساد 
 Svenssonسفينسون دراسة  ما أكدتهبصفة عامة ويف التعليم العايل ممثل باجلامعات وهذا 

لسطينية على اجلامعات الفاملطبقة ) 2011(حرب دراسة و  على اجلامعات السويديةاملطبقة  )2007(
) أن  2014(بينما ذكر محيد  .على املؤسسات التعليمية املصرية املطبقة  ) 2012(اجلرواين دراسة و 

على املستوى العاملي اصدار الشهادات املزيفة اليت يتم منحها عرب خطورة أوجه فساد اجلامعات أشد 
من العوامل  العامل العريب هواالنرتنت ، وأن غياب الرتشيح يف تعيني العمداء ومدراء اجلامعات  يف 

بسرقة  ما يتعلقركز على وجود ظاهرة الدروس اخلصوصية يف اتمع املصري وكذلك  املؤدية للفساد كما
   .االحباث والغش التكنولوجي

مما  .وإذا مل تكبح فسيؤدي ذلك إىل استمرائها وتطبيعها واستشرائها ومن هنا كانت خطورة تلك املظاهر
  كوا ويف السعودية اجلامعات يف االكادميي بالفساد املتعلقة البحوث لندرة وذلك دراستها يستوجب

وتبىن هذه الدراسة على عدة  العربية السعودية . اململكة تنتهجها اليت االصالح سياسة مع  تتفق
 االجتاه( االخالقية النظرية نظريات حملاولة وصف وحتليل مشكلة الدراسة ومن هذه النظريات :

  كنظريات موجهة للدراسة وقادرة على وصف وحتليل وتفسري معطياا.االخالقي) ،والنظرية الوظيفية  

اليت واإلجراءات  مظاهر الفساد االكادمييعلى مشكلة الدراسة يف التعرف  تحتدد وبناًء على ما تقدم 
 ل ملؤشرات ختطيطية للحدلتوصذلك لتتخذها ادارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد يف اجلامعة و 

من مشكلة الفساد االكادميي يف ضوء اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد عامليا بصفة عامة و يف اململكة 
  العربية السعودية بصفة خاصة.  

  أهمية الدراسة :

 تربز أمهية الدراسة احلالية من خالل ما يلي:
مظاهر الفساد االكادميي يف اجلامعات سواء تتناول تكمن األمهية العلمية للدراسة يف أا  -

املتعلقة باجلانب التعليمي أو البحث العلمي أو خدمة اتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة 
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التدريس باعتبارهم العنصر الفعال يف االرتقاء بالعمل االكادميي  ومعاجلة أي خلل أو احنراف 
 عليها يعتمد اليت املؤسسات أبرز ثلمت اجلامعات ألن يتضاعف األكادميي الفساد ، فخطربه 

من  دقد يستفي، و  ونشرها املعرفة إلنتاج الضرورية واملنهجية األخالقية القيم غرس يف اتمع
طالب اجلامعات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء اهليئة  من شرحية كبريةهذه الدراسـة نتائج 

ت على املستويني احمللي والعاملي، ولعل هذه الدراسة اضافة جديدة االدرية يف مجيع اجلامعا
الدراسات اليت تناولت مظاهر للمعرفة بصفة عامة واملكتبة العربية بصفة خاصة لسد النقص يف 

 .الفساد االكادميي يف اجلامعات وسبل التغلب عليها 
ية للحد من مظاهر الفساد التوصل اىل مؤشرات ختطيط تكمن االمهية العملية هلذه الدراسة يف -

يف ضوء اجلامعات اجلانب التعليمي واالداري والبحث العلمي وخدمة اتمع يف االكادميي يف 
   ته حملياً وعاملياً .اجلهود املبذولة ملكافح

  أهداف الدراسة :

 : التالية االهداف حتقيق اىل الدراسة هذه تسعى

 التالية  الفرعية االهداف اهلدف هذا  من اجلامعات ، ويتفرع يف االكادميي الفساد مظاهر  أوًال : حتديد
: 

o التعليمي باجلانب ةاملتعلق  اجلامعة  يف االكادميي الفساد مظاهر  على التعرف 
 .واإلداري

o العلمي بالبحث ةاملتعلق اجلامعة يف االكادميي الفساد مظاهر على  التعرف . 
o تمع خبدمة ةاملتعلق اجلامعة يف االكادميي الفساد مظاهر على التعرفا . 
o يف االكادميي الفساد من واحلد النزاهة حلماية اجلامعة ادارة تتخذها اليت اإلجراءات 

 . اجلامعة

 املبذولة اجلهود ضوء يف االكادميي الفساد مشكلة للحدمن ختطيطية مؤشرات اىل الوصول:  ثانيا
  خاصة. بصفة السعودية العربية اململكة يف و عامة بصفة عامليا الفساد ملكافحة

  أسئلة الدراسة :

 : التالية االجابة عن االسئلة اىل الدراسة هذه تسعى

 : التالية  الفرعية االسئلة سؤالال هذا  من ، ويتفرع؟ اجلامعات  يف االكادميي الفساد أوًال : ما مظاهر
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o ؟ واإلداري التعليمي باجلانب املتعلقة  اجلامعة  يفاالكادميي  الفساد مظاهر ما 
o ؟ العلمي بالبحث املتعلقة اجلامعة يف االكادميي الفساد مظاهر ما 
o تمع خبدمة املتعلقة اجلامعة يفاالكادميي  الفساد مظاهر ما؟ ا 
o ؟ اجلامعة يف الفساد من واحلد النزاهة حلماية اجلامعة ادارة تتخذها اليت ما اإلجراءات 

  ؟ يف اجلامعات االكادميي الفساد مشكلة من للحد تخطيطيةال ؤشراتامل ما:  ثانيا

  :االجرائيةمفاهيم الدراسة 

  : Academic corruption االجرائي  االكاديمي مفهوم الفساد-1

هو خروج عن االنظمة وخمالفة للقرارات  إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه : عرف الفساد االكاديمييُ 
،  اتمع خبدمةو  العلمي البحثو  واإلداري التعليمي باجلانب ةاملتعلقوالتعاميم املعتمدة يف اجلامعات و 

  وذلك لتحقيق مصاحل شخصية مما ينعكس سلباً على خمرجات اجلامعة .
  :planning indicatorsاالجرائي  مفهوم المؤشرات التخطيطية -2

 : بأااملؤشرات التخطيطية إجرائياً يف هذه الدراسة عرف تُ 
  .مظاهر الفساد االكادميي يف اجلامعاتمعلومات كمية أو كيفية متوافرة تساعد على تفسري - 1
متكن  وبالتايل الفساد االكادميي يف اجلامعاتختص و  علومات باحلداثة والدقة والكفايةتتصف هذه امل- 2

  من حتديد موضوعات كثرية متعلقة ذه الفئة.
مبكافحة الفساد االكادميي سم السياسات ووضع اخلطط اخلاصة يف ر  تااملعلوم يتم االستفادة من- 3

  .يف اجلامعات
  الدراسات السابقة :

به دراسته  ما تتميزتعد الدراسات السابقة من أهم املرجعيات اليت يرجع الية الباحث يف حتديد        

والعربية واحمللية  الدراسات السابقة ويف هذا السياق سيتم عرض بعض الدراسات االجنبية عن غريها من

 والشفافية واملسألة عامة بصفة الفساداليت تناولت موضوع البحث ذات الصلة وهي دراسات متعلقة ب

عليه . املرتتبة واالثار االكادميي والفساد  

 االنعكاسات حولدراسة  ) Ziochun & Dan )2007أجرى شياوتشون ودان  -

 البحث نشاطات عن الكشف اىل وهدفت اجلامعات يف األكادميي للفساد واألخالقية العلمية
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 هيئة أعضاء من عينة على الدراسة اجراء ومت الصني يف االكادميي بالفساد وعالقتها العلمي

 الفساد مستوى أن اىل النتائج وأشارت هلم مقابالت اجراء طريق عن والباحثني التدريس

 لدى العلمية األخالقيات ضعف وأن متوسطا كان احلكومية الصينية اجلامعات يف األكادميي

 بني ارتباطية عالقة هناك وأن األسباب هذه ظهور أهم أحد التدريس هيئة وأعضاء األكادمييني

  .  فيها االكادميي الفساد وبني اجلامعات يف الرتبوي العلمي البحث

 التدريس هيئة أعضاء تصورات على لتعرفاىل ا هدفت بدراسة)  2008( العجميقام  -

 أعضاء من عينة على وطبقت الكويت دولة جامعات يف االكادميي الفساد مظاهر ألسباب

 باملرتبة رجعت الفساد أسباب أن اىل عدة نتائج من أبرزها الدراسة وتوصلت  التدريس هيئة

 واحملاباة التحيز وأن الذاتية العوامل واخرها االقتصادية العوامل تليها االجتماعية للعوامل األوىل

 التغلب سبل وأن االختالس فكان أقلها أما األكادميي الوسط يف الفساد مظاهر أكثر كانت

 وكشفت التعيينات يف واألخالقي العلمي والتميز الكفاءة مراعاة يف تتمثل الفساد مظاهر على

 تعزى الفساد أسباب عن الدراسة عينة إلجابات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل

 وأوصت اخلاصة اجلامعات لصاحل وذلك اجلامعة ملتغري تعزى فروق وجدت بينما اجلنس ملتغري

 اجلزاء توضيح وسرعة والعقاب الثواب مبدأ تفعيل خالل من الفساد مكافحة بضرورة الدراسة

 األسس اعتماد اىل إضافة السلطة استعمال يسيء أو مهامه تأدي عن يتقاعس الذي للموظف

 . التعيني يف الكفاءة على القائمة واملعايري

 التجاوزات :  حددها واليت املصرية اجلامعات يف الفساد حول دراسة)  2009( يدأجرى مح -

 أساس على يعينون الذين الكليات عمداء من بدء التعيني يف متثلت واليت:   اإلدارة مستوى يف

 يهتمون ال حيث ونوابه اجلامعة ولرئيس العليا لإلدارة بالوالء يدينون مث ومن أكادميي ال سياسي

 متثلت واليت:   اجلامعيني األساتذة قطاع يف التجاوزاتاما  والعلمية األكادميية كليام مبصلحة

 اجلامعة خارج اإلضافية باألعمال واالنشغال بالتزامام التدريس هيئة أعضاء وفاء عدم يف

 األوراق بنشر ومشكالت والتطبيقية الشفوية االمتحانات يف والفساد املعيشي املستوى لتحسني

 هي الفساد أوجه وأهم:   الطالب قطاع يف التجاوزات، اما  الرتقيات يف والتجاوزات العلمية

 األجور واخنفاض والبريوقراطية اجلمود ظهوره أسباب من وأن، انتشارا أكثرها وهي الغش ظاهرة
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 النظام كفاءة وعدم القانون تطبيق يف اجلدية وعدم املفسدين ضد قوي رادع وجود وعدم

 . اتمعية والعادات التعليمي

 األردنية اجلامعات يف الفساد وجود درجة معرفة إىل هدفتبدراسة )  2012( السليمقام  -

 اجلامعات من واالداريني األكادمييني من ئيةواعش عينة على استبيان تطبيق عرب ومظاهره وأسبابه

 يف الفساد  وجود مدى الدراسة نتائج بينت وقد،  هلم مقابالت واجراء واخلاصة احلكومية

 أن إىل  الدراسة نتائج  أشارت كما. تقريبا% )   69( بنسبة كبرية بدرجة األرنية اجلامعات

 السياسية تليها  اإلدارية األسباب مث الفساد أسباب يف األوىل املرتبة احتلت االجتماعية العوامل

 أكثر أن إىل أيضا   الدراسة نتائج  أشارت كما االقتصادية كانت األخرية املرتبة ويف والذاتية

 أهم أما السلطة استخدام إساءة يليها التحيز أو احملاباة هي اجلامعات يف الفساد مظاهر

 الدراسة توصلت كما.  املشروعة غري أو املشروعة اخلدمة أمام مقابل ودفع الرشوة فهي املظاهر

 ملتغريات تعزى الفساد أسباب عن الدراسة عينة إلجابات إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل

 وعائدة،  الوظيفي املسمى،  احلكومي للجامعات عائدة وهي اجلامعة ملكية(  الدراسة

  .) للذكور عائد اجلنس وملتغري لإلداريني

 يف الفساد ظاهرة لدراسة مبتكرة منهجية اقرتاح إىل هدفتدراسة )  2013 ( الكعيب أجرى -

 االنتقال مرحلة يف وخاصة ملناهضته املنهجي التعامل بغرض العراق يف العايل التعليم منظومة

  العاجل اإلصالح ضرورة مفادها مركزية نتيجة إىل الباحث توصل وقد.  البالد يف املؤسسايت

 الثقافة سيادة استمرار خالل من والعلمية والتنظيمية األكادميية التقاليد تأهل عدم وأوضح

 وضعف اجلامعية القيادات النتخاب كآليات جديدة ثقافات نشوء وعدم الدولة يف السياسة

 منظومة مشكالت معاجلة يف اتمع مع التعاون ا يفرتض واليت للجامعات اتمعية املسامهة

 والدولة الوطين األعمال وقطاع اتمع جتاه املؤسساتية عزلتها من واخراجها العايل التعليم

 والعنف التنظيمي والتعقيد التعطيل اىل يؤدي البريوقراطية اإلدارة وجود أن اجلديدة كما

 القبول يف الفساد عوامل أهم وحددت،  وقانونية إدارية مسألة ودون اإلداري والتخريب

 بني العالقة،  املالية اجلامعة موازنات إنفاق،  العليا الدراسات.  العلمي البحث،  اجلامعي

 الفعالة الرقابة وغياب املؤسسايت االنغالق الصعوبات ومن.  العلمية والرتقيات والطالب األستاذ
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 الداخلي الضغط ىفو  الداخلية الفئوية التكتالت ووجود القانون وليس املباشر للرئيس واخلضوع

 .واخلارجي

 اجلامعات يف الطالب منح اختالس موضوع بدراسة) Abhijit )2014 أ
	���تقامت  -

 اهلند يف بنغال وايست جامعة يف مستشار نائب قبل من وذلك معينه الغري املنح صندوق من

 امساء باستخدام وذلك السنتني تتجاوز مدة البحث استغرق وقد احلالة دراسة أداة باستخدام

 باستخدام الفساد اعمال تتم كيف معرفة املهم من فقط ليس أنه الدراسة وكشفت. حقيقة

 التعرض بعد حيدث ماذا  تعرف ان ايضا املهم من ولكن الشخصية للمصاحل العالية املناصب

 الفضيحة على التسرت إىل تلجأ أخرى مرة السلطات أن كما. العام القطاع يف للفساد

 فأن السياسية األنظمة عن النظر بغض أنه وجد وكما. البريوقراطية التدابري باستخدام

. للجامعة الدميقراطية اهليئات يف القرار صانعي قبل من حمميه املستشارة نائب صالحيات

 جدا مفيدة أداة يصبح أن املكن من املعلومات يف التصرفيف  احلق أن الدراسة وكشفت

 .اهلند قانون يف اجلامعة يف الفساد ملكافحة

هدفت اىل التواصل  اىل نتائج  دراسة ) Zamaletdinov)2016   زاميالتدينوفأجرت  -

أستاذ جامعي  450فعالة ملكافحة الفساد يف اجلامعة. وطبقت  على  عملية لتطوير سياسة

النتائج االساسية هلذه الدارسة هو معرفة  ، وكانت جامعة روسية 140طالب من 1200و

اسباب الرشوة و إجباد ادوات دارجة ملكافحة الفساد يف اجلامعات و ايضًا اختاذ تدابري عملية 

وكذلك خلق بيئة جامعية مكافحة للفساد،  حة الفسادوتنظميه لتطوير سياسة فعالة ملكاف

وتشكيل توجيه ثابت للطالب واجلامعة واعضاء هيئة التدريس يف أنشطة مكافحة للفساد من 

خالل  حمتوى املواد التعلمية للتعليم العايل. وتقدم هذه الدراسة نتائج مهمة حيث  يتم زيادة 

خالل  تشكيل إدارة ملكافحة الفساد يف   فعالية سياسة مكافحة الفساد يف اجلامعات من

الكيانات العملية التعليمية وحتديد املوقف الفكري والقيمة العاطفية للفساد ومدى تأثريه و 

 . تطبيق اساليب املعرفة التفاعلية واألنشطة ذات الصلة

 االجتماعية للعوامل األوىل باملرتبة رجعت الفساد ومن استعراض الدراسات السابقة تبني أن أسباب

 ضعف وأن السلطة ، استخدام إساءة يليها الذاتية العوامل واخرها االقتصادية العوامل تليها

 األسباب ، وأن هذه ظهور أهم أحد التدريس هيئة وأعضاء األكادمييني لدى العلمية األخالقيات
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 الفعالة الرقابة وغياب املؤسسايت االنغالق اليت حتد من مواجهة الفساد واحلد منه  الصعوبات ومن

 أوجه ، كما تبني أن وأهمالداخلية  الفئوية التكتالت ووجود القانون وليس املباشر للرئيس واخلضوع

 واخنفاض والبريوقراطية اجلمود ظهوره أسباب من وأن، انتشارا أكثرها وهي الغش ظاهرة هي الفساد

 النظام كفاءة وعدم القانون تطبيق يف اجلدية وعدم املفسدين ضد قوي رادع وجود وعدم األجور

 هي اجلامعات يف الفساد مظاهر أكثر أن كما متت االشارة اىل . اتمعية والعادات التعليمي

 فكان أقلها أما، املشروعة غري أو املشروعة اخلدمة أمام مقابل ودفع الرشوةو  التحيز أو احملاباة

 واألخالقي العلمي والتميز الكفاءة مراعاة يف تتمثل الفساد مظاهر على التغلب سبل وأن االختالس

 جامعية بيئة الفساد وخلق ملكافحة فعالة سياسة لتطوير وتنظميه عملية تدابري واختاذ  التعيينات يف

 للفساد مكافحة أنشطة يف التدريس هيئة واعضاء للطالب ثابت توجيه وتشكيل، للفساد مكافحة

  .العايل  للتعليم التعلمية املواد حمتوى  خالل من

اهتمامها بدراسة مشكلة الفساد  يف واتضح أن الدراسات السابقة تتشابه مع الدراسة احلالية

الذي طٌبقت فيه تلك الدراسات يف اجلامعات وختتلف عنها يف اال املكاين  ومظاهرة االكادميي

احلالية مطبقة يف مثل الصني والكويت و مصر واالردن والعراق واهلند وروسيا يف حني ان الدراسة 

 ختطيطية السعودية ، كما انفردت الدراسة احلالية يف اهلدف  الثاين املتمثل يف التوصل اىل مؤشرات

  االكادميي . الفساد مشكلة للحد من

  

 

  أدبيات الدراسة:

  :Academic corruption االكاديمي الفساد -

: نقــــيض الصــــالح، َفَســــَد يفُســــد ويفِســــد، وفُســــَد فســــاداً وفســــوداً. خــــالف يف اللغــــة بأنــــه الفســــادُ  يٌعــــرف

       املصـــلحة، واالستفســـاُد خـــالف االستصـــالح، قـــال اهللا تعـــاىل 
      ]، والفســـاد هنـــا اجلـــدب يف الـــرب، والقحـــط يف البحـــر. يعـــين املـــدن الـــيت علـــى ضـــفاف األـــار 41[الـــروم: 

)  .وقــال ابــن ســيدة يف "احملكــم"، والراغــب األصــفهاين يف "املفــردات": 336( ابــن منظــور ،ب.ت، ص 
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"الفســاد خـــروج الشــيء عـــن االعتــدال، قلـــيًال كــان اخلـــروج أو كثــرياً ويضـــاده الصــالح ويســـتعمل ذلـــك يف 
  ).99،ص2005الرتايب ،  النفس والبدن" (

َسد كَعَصَر، والفساد: أخذ املـال ظلمـاً، واملفسـدة ضـد وقال الفريوز آبادي يف "القاموس احمليط": "فَ 
  .)444( القاموس احمليط  ، د .ت ، ص   املصلحة، وتفاسد القوم يعين تقاطعوا األرحام

"إسـاءة اسـتعمال السـلطة العامـة أو الوظيفـة العامـة للكسـب اخلـاص، وهـو  ويعرف الفساد أيضا بأنه 
وم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشـوة لتسـهيل عقـد أو إجـراء طـرح حيدث على سبيل املثال عندما يق

ملناقصـة عامـة، كمـا ميكـن أن حيـدث عـن طريـق اسـتغالل الوظيفـة العامـة مـن دون اللجـوء إلـى الرشـوة 
 ٢٠٠٨ وذلـك بتعيـني األقـارب ضـمن منطـق احملسـوبية واملنسوبية أو سرقة أموال الدولة مباشرة" (بوادي ،

  ).١٣،ص 
خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة مبوجبه أو خمالفة السياسات "  لفساد بأنهاتعريف كما مت 

غياب  استغاللدف جين مكاسب له أو آخرين ذوي عالقة أو  العامة املعتمدة من قبل املوظف العام
  .)16ص م ، 2013" (مصلح ،  القانون بشكل واعي للحصول على هذه املنافع

 مكاسب لتحقيق املوكلة السلطة استعمال اساءة ": بانه)  الفساد(  الدولية الشفافية منظمة وعرفت  
 القطاع يف كانت سواء املمنوحة السلطة استغالل ) ، فهو2007 "(منظمة الشفافية الدولية ، خاصة
 يلتمسها اليت اخلاصة املنافع او املكاسب يف يشرتط وال ، شخصية مكاسب لتحقيق اخلاص او العام

 منظمة او صديق او لقريب او عائلته افراد الحد تكون قد بل ، هو اخلاصة ملصلحته تكون ان الفاسد
  معها. يتعاطف او

 واحملكوم، احلاكم بني ثقة أزمة تولد اليت االجتماعية القيم سلم ايار عن سلوك ناتج بأنه الفساد يُعرف
 اتمع يعتربه فعل كل: "بأنهR.Rith&Wosmikanz) ( ومسيكنز ريث رونالد" عرفه فقد

" فمريتون" يرى كما ،)17 ،ص2008، مصطفى( "يقرتفه وهو بالذنب فاعله ويشعر فاسدا،
)Vemirton (غري احلاجات وإشباع االجتماعي التغري لتشجيع ميكانزمي يكون أن ميكن" الفساد أن 

 على البعض وفسره إجيابية، آثار حيدث أن للفساد ميكن أنه أي اتمع، داخل معينة جلماعات املشبعة
 موروثة اجتماعية ملمارسات استمرار جمرد أنه أي ثقافة، أو شعب بكل خاصة ثقافية تارخيية حمصلة أنه

  .)256،ص2001 الشطي،(احلديثة الدولية والرأمسالية السوق اقتصاد سيادة على سابقة
 جمتمع من تقديراا ختتلف منحرفة اجتماعية تسلوكيا عن تعبري إال هو ما االجتاه هذا وفق الفساد إذن
 دولة يف فاسدا ما سلوك يعترب أن ميكن فمثال السائدة الثقافة حسب وهذا آخر إىل زمن ومن آخر إىل

 مل ولكنه مضى زمن يف فاسدا يعترب كان السلوك هذا أن أو أوروبية، دولة يف فاسد يعترب وال إسالمية،
  .العكس أو كذلك يعد
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ويٌعرف الفساد االكادميي بأنه " سلوك منحرف وخمالف لألنظمة والقوانني النافذة يف الوسط اجلامعي  
عدم حتقيق االهداف  بواجلهاز االداري للجامعة وذلك لصاحل أهداف شخصية أو مجاعية مما يسب

  ).8، ص 2008لتقدمي اخلدمات بكفاءة وفاعلية يف اجلامعة (العجمي ،
 فيها وتباينت اآلراء فيها تعددت اليت الشائكة املفاهيم من يعترب الفساد مفهوم تقدم أنيتبني مما 
 الفساد إىل فالنظرة ، آلياته وتطور حمتوياته، وتوسع جماالته تشعب إىل التباين هذا ويرجع التعاريف،

 هناك ليس لذلك يتخذه، الذي وباملنظور للباحث العلمي باحلقل يتأثر الباحثني قبل من تعريفه وحماولة
  .أبعاده كافة يطال شامل تعريف على إمجاع

  :planning indicatorsالمؤشرات التخطيطية   -

جمموعة من البيانات الكمية أو الكيفية اليت تستمد من جوانبها باا   ةُتعرف املؤشرات التخطيطي
إىل إجابات للعديد من التساؤالت املختلفة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية، وتستهدف التوصل 

   .43 ) ،ص1990االجتماعية، لتحديد املشكالت البارزة يف اتمع (اجلوهري،

بينما تعرف وزارة البيئة الربيطانية املؤشر بأنه "معلومات كمية متوافرة تساعد على تفسري أو تربير ظاهرة 
 Trumbic)األشياء مبرور الزمن"أو موضوع ما أو تساعد أكثر على تفسري سبب تغري األمور أو 

2001: 2)  .  
   
وللمؤشرات التخطيطية مفهومان األول وهو املعين بتحديد حجم املشكلة وقياسها قياس دقيق للوقوف  

على الوضع الراهن هلا، بينمـا يتمثـل الثاين يف اسـتخدام املؤشـر املـستخدم مـن قبـل فـي قيـاس حجـم 
ملوضـوعة وتقيـيم األداء أوال بـأول والوقـوف علـى التقـدم حنـو حتقيـق األهداف املـشكلة ملتابعـة اخلطـة ا

سواء كانت قصرية أو متوسطة أو طويلة، وخيتلف املؤشر عن اإلحصاء يف أن املؤشر ال يكتفي بعرض 
ياس الواقع فقط بل ميتد لتفسريه وحتليله، يف حني أن اإلحصاء يعرض الواقع فقط، واملؤشرات تؤدى إىل ق

دقيق وواقعي حلجم املشكلة ومن خالهلا ميكن الوقوف على أبعادها وحتديد أسباا مبا ميكن من وضع 
اخلطط وحتديد السياسات واآلليات الالزمة حنو معاجلتها، وميكننا توضيح أهم خصائص املؤشرات على 

ات الالزمة الختاذ يفرتض أن املؤشرات جزء من كيان أكرب إلطار متكامل من املعلوم: النحو اآليت
املؤشر أغىن يف املضمون وأقوى يف الداللة يعرب عن ظواهر أعم وأمشل مرتبطة مبوضوع ذلك  - القرارات

  .) 73- 72ص ، 2010م،   ابراهيم( ارتباط املؤشر دف يسعى إىل حتقيقه - املؤشر
  

  : نظريات الدراسة -

  : Moral Corruption النظرية االخالقية (االتجاه االخالقي ) -
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يعترب هذا االجتاه من االجتاهات التقليدية اليت تركز على العوامل الفردية يف تعريف الفساد وحتليله، فقد 
الذي يرى أن احنطاط املدينة الفاضلة  )Plato(تطرق إليه معظم الفالسفة الغربيني أمثال "أفالطون" 

وحتوهلا إىل مدينة فاسدة يعود إىل احنراف اتمع عن القيم واألخالق النبيلة وقيام حاكم طاغي، 
الذي كان له تقريبا نفس التصور يف وصفه للحكم املنحرف ، و"ميكيافيلي"  )Aristotle(و"أرسطو"

)Machiavelliنسان اليت تدفعه إىل االحنراف عن القيم واألعراف ) الذي ربطه باحلرية وأنانية اإل
الذي يرى أن الفساد متأصل  Montesqueio)( ومونتيسكيو)، 28، ص 2008ملام ،  (السائدة

يف الطبيعة اإلنسانية اليت تتميز بعدم االكتمال، كما متت اإلشارة إليه يف احلضارات األخرى ويف 
وعليه فإن الفساد من منظور األخالقيني هو خيانة األمانة والبعد عن االستقامة والفضيلة  ،اإلسالم

لبعض بأنه "حالة من فقدان قيم النزاهة، وعدم احرتام املبادئ األخالقية ومبادئ األخالق، وعرفه ا
السائدة يف اتمع، وهو سلوك خيالف الواجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا إىل مكاسب خاصة أو 

، أو أنه تدين املستوى األخالقي ألفراد اتمع الذي يهيأ البيئة  )28، ص 2008ملام ،  (معنوية"
 ومبا، كما بني أصحاب املدرسة األخالقية خطورته يف إعاقة عملية التنمية والتحديث  املناسبة النتشاره

متثل أبرز املؤسسات اليت يعتمد عليها اتمع يف غرس القيم األخالقية واملنهجية الضرورية  ان اجلامعات
وهي اليت تنضج فيها شخصيات الطالب الذين سيتولون إدارة الدولة بعد  ، إلنتاج املعرفة ونشرها

خترجهم، وستنطبع شخصيام مبدى التزام أساتذم باملعايري الضرورية إلنتاج املعرفة أو تفريطهم فيها. 
ها بسبب زيادة تعقدا عالجه مشكلة يصعبوإذا وصل الفساد إىل اجلامعات فذلك نذيٌر بتحوله إىل 

  مظاهرها. وكثرة
  : Functional theoryالنظرية الوظيفية 

للظواهر منها على سبيل املثال  االجتماعيةيعتمد أنصار هذه النظرية على مفاهيم أساسية يف دراسام 
واحملافظة على النمط   Dysfunctionalالوظيفي االختالل، الوظيفة، االجتماعياحلصر: النسق  ال

ــة  االجتماعيالتغيــر  حاالت أن نهــذه النظريــة يــرو وأنصــار وإدارة التوتر .  إلــى خلــق ستؤدى املفاجئ
جمتمــع ميثــل نســقا تتكامــل أجــزاؤه بعضــها مــع ي أ نبــافرتاض أ فــي النســق نالتــواز  ن اختاللدرجــة مــ
وظيفـة حمـددة  يفكل نسق يـؤدأجــل احملافظة على استمرار ذلك النسق واستمراره. من  اآلخرالــبعض 

فإذا ما اختل أو احنـرف ذلـك النسـق الفرعـي فـي أدائـه لتلك الوظيفة فإنه يؤثر  األكربداخل ذلك الكل 
بواقع ذلك اتمع،  االجتماعية املشكالت نيسـبب فـي بـروز عدد مالمته مما النسق العام وس توازنيف 

  ومنها حدوث الفساد يف اجلامعات.
ا فان النظرية البنائية الوظيفية ترجع املشكالت والظواهر االجتماعية غري السوية أو املرضية مثل وذ

الفساد اىل حالة االرتباك وعدم التوازن اليت تنجم عن االختالل الوظيفي لألنساق الفرعية ، وهذه 
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ود اتمع (املصرايت ، االخرية ناجتة عن حاالت التغري الفجائية اآلتية اما من الداخل أو من خارج حد
  ).44-40،ص 2011

فانصار هذه النظرية يرون أن موجات التغري (الفساد االكادميي يف اجلامعات ) هو املسؤول عن الكثري 
انتشار مظاهر من املشكالت يف اجلامعات واليت تتطلب أن تسعى اجلامعات اىل ابتداع سبل للحد من 

  حبثا عن مزيد من التوازن االجتماعي. يف اجلامعات الفساد 
  

  منهجية الدراسة :
  :الدراسة نوع
 االكادميي الفساد مظاهر كشف حماولة اىل تسعى اليت الوصفية الدراسات من الدراسة هذه تعترب

  داللتها. الستخالص وتفسريها وحتليلها احلقائق مجع على معتمدة منها للحد والتخطيط
  :المستخدم المنهج

 يف التدريس هيئة االجتماعي بأسلوب العينة ألعضاء املسح منهج على الدراسة هذه تعتمد اعتمدت
  . احلكومية يف مدينة الرياض اجلامعات بعض

   
  :الدراسة  حدود
  :العينة ) –البشرية ( مجتمع الدراسة  الحدود -1
 أحدث  على بناء الرياض مدينة يف  احلكومية  السعودية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء

  ). العايل التعليم ت احصاء مركز، التعليم وزارة(  2013 لعام التعليم وزارة من الواردة تاإلحصاءا
 اجلامعات يف التدريس هيئة  أعضاء من االمجايل العدد حتديد بعد وذلك احلصصية العينة استخدام مت

 اتمع من كعينة% 10 نسبة اختيار مت فأنه سيعترب متجان الدراسة جمتمع أن وحيث  ذكرها السابق
 اجلدول يف موضح هو كما جامعة كل من التدريس هيئة أعضاء متثيل نسبة  حتديد مث ومن ،الكلي
  : التايل

  
  )1الجدول رقم (

  عينة الدراسة حسب الجامعات
  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ  الجامعة

  مساعد

  العينة  % النسبة  المجموع

  298  54,7  2983  885  1378  720  .الملك سعودجامعة 

  168  30,9  1683  996  475  212  .االمام محمد ابن سعودجامعة 

  79  14.4  782  601  126  55  .االميرة نورهجامعة 
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  545  المجموع

  الحدود المكانية: -2
  التايل: تتحدد احلدود املكانية للدراسة احلالية يف

o سعود امللك جامعة. 
o سعود. ابن حممد االمام جامعة 
o نوره. االمرية جامعة 
  :الزمنية الحدود -3
  .ه1438/  3/  22ه اىل 1436/ 22/12من  احلالية للدراسة الزمنية احلدود تتحدد

  : البيانات جمع اةأد
 العالقة لقياس احلكومية اجلامعات يف التدريس هيئة ألعضاء موجه استبيان على الدراسة اعتمدت هذه  

  : التالية للخطوات وفقاً  وذلك الدراسة متغريات بني
 األسئلة هذه مجيع تكون حبيث للدراسة فرعي موضوع كل حول االستبيان لعبارات األولية الصياغة
  . مكررة وغري ضرورية
  :وهي رئيسية حماور مخس إىل االستبيان تقسم وسيتم
   للمبحوث. األولية البيانات يتناول: األول احملور
  . واالداري التعليمي باجلانب املتعلقة الفساد مظاهر يتناول: الثاين احملور
  .العلمي البحث جبانب املتعلقة الفساد مظاهر يتناول: الثالث احملور

  اتمع. خدمة جبانب املتعلقة الفساد مظاهر يتناول : عاحملور الراب
  . السعودية اجلامعات يف الفساد للحد من املتخذة تاإلجراءا يتناول:  اخلامس احملور

  صدق أداة الدراسة:

  الصدق الظاهري لألداة : –أ 
للتعــــرف علــــى مــــدى صــــدق أداة الدراســــة يف قيــــاس مــــا وضــــعت لقياســــه مت عرضــــها علــــى جمموعــــة مــــن  

  احملكمني ، ويف ضوء آرائهم مت إعداد أداة هذه الدراسة بصورا النهائية.
  صدق االتساق الداخلي لألداة : –ب 

لالســتبانة حيــث مت حســاب معامــل االرتبــاط  مت حســاب معامــل االرتبــاط بريســون ملعرفــة الصــدق الــداخلي
بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه العبــارة كمــا توضــح 

  ذلك اجلداول التالية.
  )2الجدول رقم (
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  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة     االرتباط بالمحورمعامل  رقم العبارة المحور

  **0.688  8  **0.585  1  األول
2  0.728**  9  0.449**  
3  0.493**  10  0.628**  
4  0.271**  11  0.581**  
5  0.380**  12  0.530**  
6  0.373**  13  0.571**  
7  0.536**  -  -  

 **0.532  8 **0.377  2  الثاني
3  0.572**  9  0.459**  
4  0.604**  10  0.429**  
5  0.711**  11  0.629**  
6  0.760**  12  0.502**  

 **0.552  6 **0.608  1  الثالث
2  0.537**  7  0.610**  
3  0.538**  8  0.455**  
4  0.453**  9  0.541**  
5  0.484**  10  0.654**  

 **0.675  8 **0.239  1  الرابع
2  0.587**  9  0.584**  
3  0.690**  10  0.523**  
4  0.706**  11  0.478**  
5  0.660**  12  0.534**  
6  0.662**  13  0.438**  
7  0.635**  -  -  

  فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
) أن قــيم معامــل ارتبــاط كــل عبــارة مــن العبــارات مــع حمورهــا موجبــة ودالــة إحصــائياً 1يتضــح مــن اجلــدول (
  مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها.) فأقل 0.01عند مستوي الداللة (

      ثبات أداة الدراسة : - 
)  Cronbach's Alpha (α)() ألفـا كرونبـاخأداة الدراسـة مت اسـتخدام (معادلـة  تلقيـاس مـدى ثبـا

  ) يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.  2واجلدول رقم ( ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة
  )3جدول رقم (

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 
  ثبات احملور  عدد العبارات  االستبانةحماور 

  0.7774  13 مظاهر الفساد يف اجلامعة املتعلقة باجلانب التعليمي واإلداري
  0.7932  12  مظاهر الفساد يف اجلامعة املتعلقة بالبحث العلمي

  0.7340  10  اتمعمظاهر الفساد يف اجلامعة املتعلقة خبدمة 
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  0.7890  13  اإلجراءات اليت تتخذها ادارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد يف اجلامعة
  0.7668  48  الثبات العام

) وهــذا يـدل علــى أن  0.7668) أن معامـل الثبــات العـام عــال حيـث بلـغ ( 2يتضـح مـن اجلــدول رقـم (
  االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة .االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن 

 أساليب المعالجة اإلحصائية : - 
ــــد مــــن األســــاليب  ــــيت مت جتميعهــــا، فقــــد مت اســــتخدام العدي لتحقيــــق أهــــداف الدراســــة وحتليــــل البيانــــات ال

 Statistical Package forاإلحصـائية املناسـبة باسـتخدام احلـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 
Social Sciences  ) واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمزSPSS.(  

وذلـــك بعـــد أن مت ترميـــز وإدخـــال البيانـــات إىل احلاســـب اآليل، ولتحديـــد طـــول خاليـــا املقيـــاس الثالثـــي  ( 
)، مث تقســـيمه علـــى 2=1-3احلـــدود الـــدنيا والعليـــا ) املســـتخدم يف حمـــاور الدراســـة ، مت حســـاب املـــدى( 

)  بعـد ذلـك مت إضـافة هـذه 0.67= 2/3طول اخلليـة الصـحيح أي(  عدد خاليا املقياس للحصول على
القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس ( أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصــحيح) وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى 

  هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت :
  .وافقة ) امل( عدم  ياسهميثل (ال) حنو كل عبارة باختالف احملور املراد ق 1.67إىل  1من  •
( موافقــة بدرجــة  ميثــل (أحيانــًا) حنــو كــل عبــارة بــاختالف احملــور املــراد قياســه 2.34إىل  1.68مــن  •

  .متوسطة )
( موافقة بدرجة كبـرية  ميثل (دائماً) حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه 3.00إىل  2.35من  •

(. 
 التالية :وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية 

التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفيـة ملفـردات عينـة الدراسـة وحتديـد  .1
  استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.

" وذلـــك ملعرفـــة مـــدى ارتفـــاع أو  Weighted Meanاملتوســـط احلســـايب املـــوزون (املـــرجح) "  .2
اســتجابات مفــردات عينــة الدراســة علــى كــل عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة األساســية، اخنفــاض 

  مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزون. 
" وذلــــك ملعرفــــة مــــدى ارتفــــاع أو اخنفــــاض اســــتجابات مفــــردات عينــــة  Meanاملتوســــط احلســــايب "  .3

متوســـطات العبـــارات)، مـــع العلـــم بأنـــه يفيـــد يف ترتيـــب احملـــاور  الدراســـة عـــن احملـــاور الرئيســـة (متوســـط
  حسب أعلى متوسط حسايب.

للتعــــرف علــــى مــــدى احنــــراف  "Standard Deviation"مت اســــتخدام االحنــــراف املعيــــاري  .4
اسـتجابات مفــردات عينــة الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة، ولكــل حمــور مــن احملــاور 
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ــــاري يوضــــح التشــــتت يف اســــتجابات الرئيســــة عــــن متوســــطها  احلســــايب. ويالحــــظ أن االحنــــراف املعي
مفــردات عينــة الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة، إىل جانــب احملــاور الرئيســة، فكلمــا 

 اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االستجابات واخنفض تشتتها.
  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
 )4جدول رقم ( 
 الدراسة وفق متغير الجامعةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار اجلامعة
  54.7  298  امللك سعود

  30.8  168  اإلمام حممد ابن سعود
 14.5  79 األمرية نورة
 %100 545 اموع

 النسبة التكرار التخصص
  32.8  179  علوم إنسانية
  20.0  109  علوم صحية
  30.5  166  علوم طبيعية

  11.0  60  هندسة او حاسب
 5.7  31 اخر

 %100 545 اموع
 النسبة التكرار العمر

  10.6  58  سنة 35اىل اقل من  30
  17.6  96  سنة 40اىل اقل من  35
  33.0  180  سنة 50اىل اقل من  40

  24.0  131  سنة 55اىل اقل  50
 14.8  80 سنة 60اىل اقل من  55

 %100 545 اموع
 النسبة التكرار عدد سنوات اخلربة

  15.0  82  سنوات 5 – 1
  30.2  164  سنوات 10 – 5

  26.4  144  سنة 15 – 10
  18.3  100  سنة 20 – 15
 10.1  55 سنة فأكثر 20

 %100 545 اموع
 النسبة التكرار العمل يف مناصب إدارية

  81.5  444  نعم
 18.5  101 ال

 %100 545 اموع
 النسبة التكرار عدد املناصب

  10.6  47  واحد
  19.8  88  اثنان
  29.5  131  ثالثة
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 النسبة التكرار اجلامعة
  24.1  107  أربعة

 16.0  71 مخسة فأكثر
 %100 444 اموع

% من إمجايل أفراد الدراسة جبامعة امللك سعود وهم الفئة األكثـر مـن 54.7يتضح من اجلدول أعاله أن 
 %14.5% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود ، و 30.8أفــراد الدراســة ، بينمــا 

  من إمجايل أفراد الدراسة جبامعة األمرية نورة.
% مـــن إمجـــايل أفـــراد الدراســـة ختصصـــهم علـــوم إنســـانية وهـــم الفئـــة األكثـــر مـــن أفـــراد 32.8ويتضـــح أن 

% مــن إمجــايل 20.0% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة ختصصــهم علــوم طبيعيــة ،  و30.5الدراســة ، بينمــا 
مــــن إمجــــايل أفــــراد الدراســــة ختصصــــهم هندســــة او % 11.0أفــــراد الدراســــة ختصصــــهم علــــوم صــــحية ، و

  % من إمجايل أفراد الدراسة ختصصهم ختصص أخر .5.7حاسب، و 
 سـنة 50اىل اقـل مـن  40% مـن إمجـايل أفـراد الدراسـة أعمـارهم مـن 33.0بينما يتضح من اجلـدول أن 

اىل اقـل  50% من إمجايل أفـراد الدراسـة أعمـارهم مـن 24.0وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة ، بينما 
% 14.7، و  سنة 40اىل اقل من  35% من إمجايل أفراد الدراسة أعمارهم من 17.6، و  سنة 55

راد الدراسـة % مـن إمجـايل أفـ10.6، و  سـنة 60اىل اقل من  55من إمجايل أفراد الدراسة أعمارهم من 
  . سنة 35اىل اقل من  30أعمارهم من 

ســنوات وهــم الفئــة 10  - 5% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة ســنوات خــربم مــن  30.2كمــا يتضــح أن 
سـنة  15 – 10% من إمجايل أفراد الدراسة سنوات خربم من 26.4األكثر من أفراد الدراسة ، بينما 

% مـن إمجـايل 15.0سـنة ، و  20 - 15ت خـربم مـن % من إمجايل أفـراد الدراسـة سـنوا18.3، و 
% مـــن إمجـــايل أفـــراد الدراســـة ســـنوات 10.1ســـنوات ،  و  5 - 1أفـــراد الدراســـة ســـنوات خـــربم مـــن 

  سنة فأكثر . 20خربم من 
% مـن إمجـايل أفـراد الدراسـة سـبق هلـم العمـل يف مناصـب إداريـة وهـم الفئـة األكثـر 81.5كما اتضـح أن 
  % من إمجايل أفراد الدراسة مل يسبق هلم العمل يف مناصب إدارية .18.5ة ، بينما من أفراد الدراس

  
السؤال األول:  عرض نتائجأوًال :   

حــدد التســاؤل األول مــن تســاؤالت الدراســة فــي اآلتــي " مــا مظــاهر الفســاد فــي الجامعــة المتعلقــة 
  بالجانب التعليمي واإلداري"؟

ــــب التعليمــــي واإلداري  مت حســــاب التكــــرارات  للتعــــرف علــــى مظــــاهر الفســــاد يف اجلامعــــة املتعلقــــة باجلان
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفـراد الدراسـة علـى عبـارات 
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ءت النتــــائج كمــــا يوضــــحها حمــــور مظــــاهر الفســــاد يف اجلامعــــة املتعلقــــة باجلانــــب التعليمــــي واإلداري  وجــــا
  اجلدول التايل:

 )5جدول رقم (
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مظاهر الفساد في الجامعة المتعلقة بالجانب التعليمي واإلداري  

  مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
  

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
  نعم النسبة 

إلى حد 
  ما

 ال

4 
احتكار بعض أعضـاء هيئـة التـدريس مقـررات معينـة لتدريسـها  

  كل فصل.
 0.884  2.23 164  91  290 ك

1 
% 53.2  16.7  30.1 

5 
وجود أحزاب داخل القسم التعليمي مما يـؤثر سـلبا علـى اختـاذ 

  بعض القرارات . 
 0.885  2.17 174  102  269 ك

2 
% 49.4  18.7  31.9 

3 
 0.910  2.11 199  88  258 ك  التجديد للمتعاقدين وباإلمكان االستغناء عنهم .

3 
% 47.3  16.1  36.5 

6 
 0.929  2.02 229  75  241 ك  عدالة يف توزيع األعمال اإلدارية.ال

4 
% 44.2  13.8  42.0 

10 
ــــية )   ـــــبة (الوحـــــــدات الدراســـ ــع األنصــ ـــــة يف  توزيـــــ ــاك جماملــ هنـــــ

  لبعض أعضاء هيئة التدريس 
 0.929  1.89 268  69  208 ك

5 
% 38.2  12.7  49.2 

2 
 0.896  1.81 278  90  177 ك  أغلبية األساتذة بتغطية مجيع مفردات املقرر. عدم

6 
% 32.5  16.5  51.0 

8 
 0.870  1.79 277  108  160 ك  اللجان الدائمة .وجود حمسوبية يف اختيار أعضاء 

7 
% 29.4  19.8  50.8 

9 
 0.836  1.78 262  139  144 ك  إجبار الطالب على شراء مؤلفات أعضاء هيئة التدريس.

8 
% 26.4  25.5  48.1 

1 
التجاوزات  عن بعض  الشروط عنـد تعيـني  بعـض املعيـدين   

  واحملاضرين
 0.875  1.78 283  101  161 ك

9 
% 29.5  18.5  51.9 

12 
ــم ملصـــــاحلهم  ـــاملني  معهـــ ـــادات األكادمييـــــة للعــ اســـــتغالل  القيــ

  الشخصية
 0.815  1.71 281  139  125 ك

10 
% 22.9  25.5  51.6 

11 
 0.801  1.58 339  98  108 ك  صرف املستحقات املالية خلارج الدوام دون االلتزام بالضوابط  

11 
% 19.8  18.0  62.2 

13 
 0.769  1.57 328  123  94 ك  وجود آليات حمددة الختيار املناصب يف اجلامعة.عدم 

12 
% 17.2  22.6  60.2 

7 
 0.770  1.55 338  113  94 ك  .ااملة يف تقييم األداء الوظيفي

13 
% 17.2  20.7  62.0 

 0.449  1.85   المتوسط العام  
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود بعض مظاهر الفساد يف اجلامعات فيما يتعلق باجلانب   
) واتضح من النتائج 3من  1.85متوسطة حيث كان املتوسط العام للمحور ( درجةالتعليمي واإلداري ب

و  معينة لتدريسها كل فصل أن أبرز هذه املظاهر تتمثل يف احتكار بعض أعضاء هيئة التدريس مقررات
 يتم التجديد للمتعاقدينوجود أحزاب داخل القسم التعليمي مما يؤثر سلبا على اختاذ بعض القرارات، و 

ووجود جماملة يف توزيع األنصبة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العجمي  وباإلمكان االستغناء عنهم،
. وقد نت أكثر مظاهر الفساد يف الوسط األكادمييأن التحيز واحملاباة كا ) واليت أشارت اىل2008،

تعود هذه النتيجة اىل ضعف متابعة اجلوانب التعليمية واإلدارية من قبل القيادات اجلامعية األمر الذي قد 
يؤدي اىل زيادة مظاهر الفساد يف اجلامعات ويؤثر على مستوى ادائها يف اجلانب التعليمي واإلداري 

أن الفساد يف التعليم اليت أشارت اىل  )Tacgues ، 2012(تانقس  دراسة .وتتفق هذه النتيجة مع
 اليت توصلت اليها الدراسة احلالية: .ومن مظاهر الفساد أثر على جودة وكفاءة العملية التعليميةله العايل 

عدم التزام أغلبية األساتذة بتغطية مجيع مفردات املقرر ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (محيد ، 
  املتمثلة األساتذة اجلامعيني جتاوزات بعض اجلامعات��  أوضحت أن من مظاهر الفسادواليت ) 2009

بالتزامام واالنشغال باألعمال اإلضافية خارج اجلامعة لتحسني  يف عدم وفاء أعضاء هيئة التدريس
  .املستوى املعيشي

كما تبني من النتائج وجود عدالة يف توزيع األعمال اإلدارية بدرجة متوسطة ، ووجود حمسوبية يف اختيار 
ويتضح أن هذه  وإجبار الطالب على شراء مؤلفات أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجان الدائمة ، 

يع مؤلفات أعضاء هيئة االمور مرتبطة مبقابل مادي سواء االعمال االدارية والعمل يف اللجان الدائمة وب
التدريس وقد يعود ذلك لضعف الرواتب املخصصة هلم وارتباط االعمال االخرى مبقابل مادي اضايف 
والذي مت وضعه لتحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف االعمال االدرية اليت يفرتض أن يكون 

أشارت دراسة  ويف هذا االبشكل دوري بعيدًا عن احملسوبية واحتكار القلة هلا.  هلاالتكليف 
اىل أن سبب الفساد ضعف الرواتب وأبرز أشكال الفساد تتمثل يف احملسوبية ) 2007(العيسى،
 من العوامل املؤدية للفساد يفأن ) اىل 2014دراسة (محيد ،  ويف هذا اال أكدت، والواسطة

 . ومن مظاهر الفساد أيضاً امل العريب يف الع اجلامعات غياب الرتشيح يف تعيني العمداء ومدراء اجلامعات
القيادات األكادميية للعاملني  استغاللو  املعيدين واحملاضرين عيني بعضتشروط عند  عن بعض التجاوز

أن ) واليت توصلت اىل 2012. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (السليم ،  معهم ملصاحلهم الشخصية
  ، والذي يعترب  أو التحيز يليها إساءة استخدام السلطةأكثر مظاهر الفساد يف اجلامعات هي احملاباة 

النظرية -يف ادبيات الدراسة احلالية  دما ور  يؤكد على من نتائج مويف هذا السياق جند أن ما تقد
هو خيانة األمانة والبعد عن االستقامة والفضيلة ومبادئ األخالق، اليت أوضحت أن الفساد  -االخالقية

هو سلوك خيالف الواجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا إىل مكاسب خاصة أو ففقدان قيم النزاهة، و 
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أو أنه تدين املستوى األخالقي ألفراد اتمع الذي يهيأ البيئة املناسبة النتشاره، كما بني   معنوية
  .األخالقية خطورته يف إعاقة عملية التنمية والتحديث النظريةأصحاب 

صــرف املســتحقات املاليــة خلــارج : الموافقــة عليهــا مــن قبــل أفــراد الدراســةومــن المظــاهر التــي لــم تــتم 
 تقيـــيم يف ااملـــةو ،وجـــود آليـــات حمـــددة الختيـــار املناصـــب يف اجلامعـــةو  ،الـــدوام دون االلتـــزام بالضـــوابط

   .، وقد يعود ذلك لضعف وجود مثل هذه املظاهر يف اجلامعات  الوظيفي األداء
   :السؤال الثاني  عرض نتائجثانيًا : 

حـــدد التســـاؤل الثـــاين مـــن تســـاؤالت الدراســـة يف اآليت " مـــا مظـــاهر الفســـاد يف اجلامعـــة املتعلقـــة بالبحـــث 
  العلمي" ؟

للتعــرف علــى مظــاهر الفســاد يف اجلامعــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي مت حســاب التكــرارات والنســب املئويــة 
والرتــب الســتجابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات حمــور مظــاهر واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 

  الفساد يف اجلامعة املتعلقة بالبحث العلمي وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
  

 )6جدول رقم (
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مظاهر الفساد في الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي مرتبة تنازليًا 

  سطات الموافقةحسب متو 
  

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
  نعم النسبة 

إلى حد 
  ما

 ال

5 
 0.818  2.37 118  105  322 ك  دفع مبالغ مالية للنشر العلمي دون حتكيم.

1 
% 59.1  19.3  21.7 

4 
 0.867  2.22 158  110  277 ك  األحباث.ضعف الدقة واملوضوعية يف حتكيم 

2 
% 50.8  20.2  29.0 

6 
ـــة ال يعمـــــل  ــاريع مدعومــ ـــة يف مشـــ ـــرق حبثيــ عمـــــل فــ

  مجيع أفرادها.
 0.879  2.14 177  114  254 ك

3 
% 46.6  20.9  32.5 

7 
 0.887  2.12 186  110  249 ك  وجود عدالة يف اختيار املشاريع البحثية املدعومة.

4 
% 45.7  20.2  34.1 

8 
 0.847  2.08 175  151  219 ك  ضعف األمانة العلمية يف التوثيق.

5 
% 40.2  27.7  32.1 

9 
ــات وفقـــــا ال  ــاحثون نتــــائج الدراســ تغيــــري أغلبيــــة البـــ

  أرائهم.
 0.885  2.01 210  119  216 ك

6 
% 39.6  21.8  38.5 

12 
ــــري  ــــــوث يف غــــ ـــة البحــ ــــود ميزانيـــــ ــــض بنــــ ــــرف بعــــ صــــ

  موضعها 
 0.905  1.96 233  99  213 ك

7 
% 39.1  18.2  42.8 

11 
ـــــن  ـــاءات عـــ ــــ ــــــات واإلحصـ ــــض املعلومــ ـــــب بعــــ حجـــ

  الباحثني.
 0.887  1.95 227  116  202 ك

8 
% 37.1  21.3  41.7 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
  نعم النسبة 

إلى حد 
  ما

 ال

10 
 0.887  1.82 271  100  174 ك  استغالل بعض املتعاقدين يف عمل األحباث. 

9 
% 31.9  18.3  49.7 

2 
 0.867  1.66 329  73  143 ك  سياسة إفصاح مالية يف مراكز البحوث. وجود

10 
% 26.2  13.4  60.4 

3 
 0.862  1.65 332  73  140 ك  سياسة إفصاح مالية يف الكراسي البحثية.  وجود

11 
% 25.7  13.4  60.9 

1 
ـــن قبـــــل  ـــث العلمـــــي مــ اســـــتغالل الطـــــالب يف البحــ

  بعض األساتذة.
 0.791  1.56 345  97  103 ك

12 
% 18.9  17.8  63.3 

 0.478  1.96   المتوسط العام  

 
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود بعض مظاهر الفساد يف اجلامعة فيما يتعلق بالبحث 

واتضح من النتائج أن أبرز هذه  )3.00من  1.96(مبتوسط عام  للمحور و  بدرجة متوسطة العلمي
املظاهر تتمثل يف دفع مبالغ مالية للنشر العلمي دون حتكيم وقد يعود ذلك اىل بأن بعض أعضاء هيئة 
التدريس يرغب يف النشر العلمي ألحباثه بأي أسلوب للحصول على الرتقية ، اضافة اىل قلة أوعية النشر 

ملستغرق إلاء اجراءات النشر والرد على الباحثني الذي قد احمللية وصعوبة الوصول هلا مع طول الوقت ا
  ميتد اىل عام وأكثر.

وتتفق هذه النتيجة مع   ضعف الدقة واملوضوعية يف حتكيم األحباث.كما تبني أن من مظاهر الفساد 
أشارت اىل أن ضعف األخالقيات واليت )  Ziochun & Dan) ،2007شياوتشون ودان دراسة 

 يف البحث العلمي سباب الفساد األكادمييأكادمييني وأعضاء هيئة التدريس أحد العلمية لدى األ
،  عمل فرق حبثية يف مشاريع مدعومة ال يعمل مجيع أفرادها أيضًا : . ومن مظاهر الفساد جلامعاتبا

 وقد يعود ذلك اىل جهل العديد من أعضاء هيئة التدريس للحقوق واالمتيازات اليت متنحها هلم اجلامعة
عرضة لالستغالل من قبل البعض ويشجع على ظهور الفساد وقد ينعكس ذلك سلبًا على  ممما جيعله

دوره قد يؤثر على العمل بشكل عام ، واستنادا  يجودة املشاريع البحثية الن أي عضو يف الفريق ال يؤد
نسق يـؤدي وظيفـة حمـددة اىل ما ورد يف ادبيات الدراسة (النظرية الوظيفية ) اليت أشارت اىل أن كل 

داخل ذلك الكل األكرب فإذا ما اختل أو احنـرف ذلـك النسـق الفرعـي فـي أدائـه لتلك الوظيفة فإنه يؤثر 
ومنها ضعف جودة املشاريع يف توازن النسق العام وسالمته مما يسـبب فـي بـروز عدد من املشكالت 

، و تتفق هذه النتيجة مع دراسة (العجمي ، اتالفساد يف اجلامع البحثية واليت تعترب من مظاهر
تغيري أغلبية الباحثون نتائج و  ضعف األمانة العلمية يف التوثيق) ومن مظاهر الفساد ايضا : 2008

حجب بعض املعلومات و  صرف بعض بنود ميزانية البحوث يف غري موضعهاأراءهم و الدراسات وفقا ال 
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) واليت توصلت اىل أن من 2011تيجة مع دراسة ( الغنام ، ، وتتفق هذه النواإلحصاءات عن الباحثني 
  معوقات مكافحة الفساد حتفظ بعض اجلهات يف االدالء باملعلومات .

، وهذه النتائج تتفق مع ما  استغالل بعض املتعاقدين يف عمل األحباث وتبني أن من مظاهر الفساد 
) أن من مشكالت الفساد على مستوى أعضاء هيئة التدريس (جلوء بعض 2009أشار الية (محيد ،

  .أساتذة اجلامعات اىل السرقات االدبية أذ يتم نشر أحباث غريهم بأمسائهم )
 يف مالية إفصاح سياسة : وجودومن المظاهر التي لم تتم الموافقة عليها من قبل أفراد الدراسة 

وقد يعود ذلك لعدم االعالن  البحثية ، الكراسي يف مالية إفصاح سياسة البحوث ووجود مراكز
استغالل الطالب يف ومن املظاهر اليت مل تتم املوافقة عليها  والشفافية عن االمور املالية يف اجلامعات،

 ) وقد يرجع2008ة (العجمي ، ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسالبحث العلمي من قبل بعض األساتذة
اىل أن البحوث املقدمة من قبل   استغالل الطالب يف البحث العلمي عدم موافقة أفراد الدراسة على

أعضاء هيئة التدريس تتطلب مهارة أكادميية عالية وليس مبقدور الطالب غالبا القيام بإعداد مثل هذه 
  البحوث بشكل كامل.

  
  ثالثًا : عرض نتائج السؤال الثالث : 

حــدد التســاؤل الثالــث مــن تســاؤالت الدراســة فــي اآلتــي " مــا مظــاهر الفســاد فــي الجامعــة المتعلقــة 
  بخدمة المجتمع" ؟

للتعـــرف علـــى مظـــاهر الفســـاد يف اجلامعـــة املتعلقـــة خبدمـــة اتمـــع مت حســـاب التكـــرارات والنســـب املئويـــة 
واالحنرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات حمــور مظــاهر واملتوســطات احلســابية 

  الفساد يف اجلامعة املتعلقة خبدمة اتمع وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
 )7جدول رقم (

رتبة تنازليًا استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مظاهر الفساد في الجامعة المتعلقة بخدمة المجتمع م
  حسب متوسطات الموافقة

  

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
  نعم النسبة 

إلى حد 
  ما

 ال

8 
  1 0.878  2.26 157  88  300 ك  الظهور اإلعالمي خلدمة األغراض الشخصية.   

  
 

% 55.0  16.1  28.8 

1 
 0.840  2.17 153  145  247 ك  االرتباط بعمل يف مؤسسات أخرى دون موافقة اجلامعة.

2 
% 45.3  26.6  28.1 

 3 0.888  2.12 186  108  251 ك  يتم حجب بعض املعلومات واملعارف اليت ختدم اتمع.  6
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% 46.1  19.8  34.1 

7 
 اســـتغالل  تقـــدمي بـــرامج خدمـــة اتمـــع يف حتقيـــق املصـــاحل

  اخلاصة.
 0.893  2.11 190  105  250 ك

4 
% 45.9  19.3  34.9 

10 
 0.875  1.99 212  128  205 ك  االستغالل املادي للمؤسسات احملتاجة يف اتمع .

5 
% 37.6  23.5  38.9 

4 
ـــدريس القبليــــة أو املنطقيــــة  ـــة التـ ـــع  بعــــض أعضــــاء هيئـ يضـ

  أولوية يف تقدميه لربامج ختدم اتمع.
 0.895  1.91 245  105  195 ك

6 
% 35.8  19.3  45.0 

3 
ــدريس الطائفيــــة أولويــــة يف  ــة التــ يضــــع  بعــــض أعضــــاء هيئــ

  تقدميه لربامج ختدم اتمع.
 0.806  1.59 334  100  111 ك

7 
% 20.4  18.3  61.3 

9 
 0.790  1.54 354  89  102 ك  إساءة استخدام املمتلكات العامة .

8 
% 18.7  16.3  65.0 

2 
ـــث   ــانتهم يف اتمــــع يف بــ ــاتذة مكــ ـــض األســـ اســــتغالل بعـ

  أفكار مضللة. 
 0.776  1.53 352  97  96 ك

9 
% 17.6  17.8  64.6 

5 
ــاء ســـلبا علـــى االنتمـــاء والـــوالء للـــوطن  ــؤثر بعـــض األعضـ يـ

  من خالل ما يقدمونه يف اتمع
 0.713  1.42 388  85  72 ك

10 
% 13.2  15.6  71.2 

 0.455  1.86   العامالمتوسط   

  

 يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود مظاهر للفساد يف اجلامعة فيما يتعلق خبدمة اتمع   

واتضح من النتائج أن أبرز هذه املظاهر   ) 3.00من  1.86مبتوسط حسايب بلغ ( متوسطة بدرجة
تتمثل يف الظهور اإلعالمي خلدمة األغراض الشخصية وقد يعود ذلك اىل أن بعض أعضاء هيئة التدريس 
يرغب يف التسويق لذاته من خالل أنشطة خدمة اتمع اإلعالمية واحلصول على مصادر دخل اضافية 

وهذه النتيجة تتفق  يف مؤسسات أخرى دون موافقة اجلامعةاالرتباط بعمل ومن مظاهر الفساد ايضًا  .
املؤثرة على تطبيق الشفافية يف  املشكالتأن من ) واليت أكدت على 2011مع دراسة ( حممد ،

حجب ومن مظاهر الفساد يف اجلامعة  العمل.يف املصداقية و وعدم الصراحة  الوضوح عدم  اجلامعات
استغالل تقدمي برامج خدمة اتمع يف حتقيق املصاحل و تمع بعض املعلومات واملعارف اليت ختدم ا

أيجيت ،وتتفق مع هذه النتيجة دراسة االستغالل املادي للمؤسسات احملتاجة يف اتمع و  اخلاصة
)Abhijit ,2014(   ، حممد ) املشكالتأن من ) واليت توصلت اىل 2011وأكدت عليها دراسة 

 على املصلحة العامة من جانب بعض املوظفني. صتوافر احلر عدم  العمل هو ة اليت حتد من كفاء

بعض أعضاء هيئة التدريس القبلية وضع  أيضاً  فساد يف اجلامعة فيما يتعلق خبدمة اتمعالمظاهر ومن 
، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  أو املنطقية أولوية يف تقدميه لربامج ختدم اتمع

) واليت توصلت اىل أن من أهم أسباب الفساد االكادميي العوامل االجتماعية املتمثلة 2008(العجمي،
يف ( القبلية، العادات ، التقاليد ، العالقات الشخصية ) وقد ارجع ذلك اىل أن اتمع بشكل عام 
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علمية يف االدارة النزيهة ، فضًال عن عدم وجود تنافس كبري داخل الزال تقليديًا ومل يصل اىل احليادية ال
 الوسط االكادميي .

إساءة   :بخدمة المجتمع  ةالدراسة المتعلق أفراد قبل من عليها الموافقة تتم لم التي المظاهر ومن
ومن املظاهر اليت مل تتم ) 2011نتيجة مع دراسة (الغنام ،. وتتفق هذه الاستخدام املمتلكات العامة

بعض وأن  استغالل بعض األساتذة مكانتهم يف اتمع يف بث أفكار مضللةاملوافقة عليها أيضاً: 
، وقد يرجع ضعف   األعضاء يؤثر سلبا على االنتماء والوالء للوطن من خالل ما يقدمونه يف اتمع

 يرتقون جيعلهمهم على مستوى علمي وأخالقي أن أعضاء هيئة التدريس  موافقة أفراد الدراسة عليها اىل
  هذه التهم . فوق 

 
  الرابع : عرض نتائج السؤال رابعًا : 

حدد التساؤل الرابع مــن تســاؤالت الدراســة فــي اآلتــي " مــا اإلجــراءات التــي تتخــذها إدارة الجامعــة 
  لحماية النزاهة والحد من الفساد في الجامعة " ؟

تتخذها إدارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد مـن الفسـاد يف اجلامعـة مت حسـاب للتعرف على اإلجراءات اليت 
التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد الدراســة 

جلامعـــة علـــى عبـــارات حمـــور اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها إدارة اجلامعـــة حلمايـــة النزاهـــة واحلـــد مـــن الفســـاد يف ا
  وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

 )8جدول رقم (
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور اإلجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة لحماية النزاهة والحد من 

  الفساد في الجامعة مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
  نعم النسبة  تبة

إلى حد 
  ما

 ال

1 
 0.936  1.97 248  68  229 ك  تفعيل إدارة املتابعة للمحافظة على اجلوانب املتعلقة باجلانب األكادميي

1 
% 42.0  12.5  45.5 

2 
 0.908  1.92 247  93  205 ك  جوالت متابعة تفتيشية للوقوف على مناطق القصور

2 
% 37.6  17.1  45.3 

3 
 0.938  1.88 277  58  210 ك  مراقبة سري العمل للتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح.

3 
% 38.5  10.6  50.8 

6 
 0.932  1.85 282  61  202 ك  مراقبة االلتزام بالدوام الرمسي من قبل إدارة الكلية

4 
% 37.1  11.2  51.7 

8 
 0.916  1.84 280  74  191 ك  املايل يف املشاريع البحثية.التدقيق 

5 
% 35.0  13.6  51.4 

7 
 0.889  1.83 270  99  176 ك  منع الظهور اإلعالمي بصفة أكادميية األبعد موافقة اجلامعة . 

6 
% 32.3  18.2  49.5 
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  تطبيق أنظمة الرقابة على الغياب والتأخر وإصدار قرار احلسميات. 5
 0.924  1.81 293  61  191 ك

7 
% 35.0  11.2  53.8 

4 
 0.905  1.77 301  70  174 ك  التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا أخل بواجباته.

8 
% 31.9  12.8  55.2 

9 
 0.885  1.76 296  86  163 ك  تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى مجيع املوظفني.

9 
% 29.9  15.8  54.3 

10 
إحالــة  عضــو هيئــة التــدريس احملقــق معــه  مــن قبــل مــدير اجلامعــة اىل جلنــة 

  التأديب
 0.903  1.74 312  64  169 ك

10 
% 31.0  11.7  57.2 

11 
ــلحة  ــة التـــدريس عـــن العمـــل اذا اقتضـــت مصـ يـــتم قـــرار إيقـــاف عضـــو هيئـ

  التحقيق.
 0.885  1.72 310  77  158 ك

11 
% 29.0  14.1  56.9 

12 
العقوبـــات التأديبيـــة وذلـــك بعـــد التحقيـــق اإلنـــذار اللـــوم ،احلســـم مـــن تنفيـــذ 

  الراتب،تأجيل الرتقية ...
 0.870  1.68 319  79  147 ك

12 
% 27.0  14.5  58.5 

13 
 0.866  1.56 378  30  137 ك  إاء خدمة العضو بالفصل ألسباب تأديبية او بقرار من جملس الوزراء.

13 
% 25.1  5.5  69.4 

 0.516  1.79    المتوسط العام  

 
تضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن هناك ضعف يف جانب اإلجراءات اليت تتخذها إدارة ي

) ، ومن 3.00من  1.79اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد يف اجلامعة مبتوسط حسايب بلغ (
من الفساد يف اجلامعة تفعيل إدارة املتابعة اإلجراءات اليت تتخذها إدارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد 

للمحافظة على اجلوانب املتعلقة باجلانب األكادميي وعمل جوالت متابعة تفتيشية للوقوف على مناطق 
القصور ومراقبة سري العمل للتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح ومراقبة االلتزام بالدوام الرمسي من قبل 

) واليت أكدت على وجود تساهل وعدم 2013النتيجة مع دراسة (محادات ،إدارة الكلية ،وتتفق هذه 
متابعة من األنظمة الرقابية واملساءلة، وهذا يشجع على االحنراف حنو الفساد واتفقت أيضا مع دراسة 

) واليت أشارت إىل ضرورة العمل مببدأ احملاسبة 2007) ودراسة (آل الشيخ، 2000(الكبيسي،
) اليت توصلت اىل أن من أهم 2011الفساد. وختتلف مع دراسة (الغنام ، واملساءلة للحد من 

  األساليب النظامية يف مكافحة الفساد اإلداري يف السعودية الرقابة امليدانية .
ومن اإلجراءات اليت تتخذها إدارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد التدقيق املايل يف املشاريع 

بعد موافقة اجلامعة وتطبيق أنظمة الرقابة على الغياب الظهور اإلعالمي بصفة أكادميية االمنع و  البحثية
والتأخر وإصدار قرار احلسميات والتحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا أخل بواجباته. وتتفق هذه النتيجة 

ة بني العاملني ) واليت توصلت اىل أن من العوامل املؤثرة على تطبيق الشفافي2011مع دراسة (حممد ، 
أن من املشكالت اليت حتدمن   والقيادات يف اجلامعات معرفة املواد القانونية املنظمة للعمل باإلدارة ،

كفاءة العاملني يف العمل  هو عدم وجود رقابة على العمل من اجلامعة، مما يؤكد أمهية تنمية وتقوية 
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) اليت خلصت إىل أن 2009(الربادعي ،  ةدراس املوظفني وهذا يتفق معمفهوم الرقابة الذاتية لدى مجيع 
  . ابة الذاتية وقصور أساليب اجلزاء التحفيزيةأكثر أسباب الفساد اإلداري هو غياب عنصر الرق

ومن االجراءات اليت تتخذها إدارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد يف اجلامعة إحالة عضو هيئة  
ر اجلامعة اىل جلنة التأديب وقرار إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل التدريس احملقق معه من قبل مدي

اذا اقتضت مصلحة التحقيق وتنفيذ العقوبات التأديبية وذلك بعد التحقيق اإلنذار اللوم ،احلسم من 
متابعة عضو هيئة التدريس وإبقاءه حتت رقابة إدارية حمكمة فهو  يصعب . وقدالراتب، تأجيل الرتقية 

) 2013مكتبية فقط. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( محادات ،  اتوساع اتد حماضر يعامرتبط مبو 
  واليت اشارت اىل صعوبة فرض رقابة إدارية حمكمة على العمل األكادميي.

إاء خدمة العضو بالفصل  بل أفراد الدراسة:ومن االجراءات التي لم تتم الموافقة عليها من ق
، وهذا يتناىف مع مستوى عضو هيئة التدريس العلمي  ألسباب تأديبية او بقرار من جملس الوزراء

   .والعملي
اختاذ تدابري ) على أمهية (Zamaletdinov , 2016 ويف هذا السياق أكدت دراسة زاميالتدينوف

لتطوير سياسة فعالة ملكافحة الفساد ، وتشكيل توجيه ثابت للطالب عملية وتنظميه وخلق بيئة جامعية 
واعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة لتفعيل أنشطة مكافحة للفساد من خالل  حمتوى املواد التعلمية للتعليم 

  . العايل
  ملخص نتائج الدراسة :

ول مظاهر الفساد االكادميي نتائج أراء أفراد الدراسة (أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ) حالأظهرت 
بدرجة  باجلوانب املرتبطة بوظائف اجلامعة االساسية املتمثلة يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اتمع

اتفقوا على أن ابرز مظاهر الفساد يف جانب البحث العلمي حيث بلغ املتوسط  حيث متوسطة ،
حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور  ) ، مث حمور خدمة اتمع3.00من  1.96احلسايب للمحور (

) 3.00من  1.85اجلانب التعليمي حيث كان متوسطة احلسايب ( حمور يليه) ، و 3.00من  1.86(
اإلجراءات اليت تتخذها إدارة اجلامعة حلماية النزاهة واحلد من الفساد يف اجلامعة  ،وأخريًا جاء حمور

  .)3.00من  1.79مبتوسط حسايب بلغ (
  في الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي.مظاهر الفساد  -1

 بدرجـة متوسـطة مظاهر الفساد يف اجلامعة املتعلقة بالبحث العلمـيعلى أفراد عينة الدراسة  موافقةجاءت 
  وكان ترتيب مظاهر هذا احملور كما يلي :  )3.00من  1.96إذ بلغ املتوسط العام (

 .)2.37(مبتوسط حسايب   دفع مبالغ مالية للنشر العلمي دون حتكيم .1
 ).2.22(مبتوسط حسايب  ضعف الدقة واملوضوعية يف حتكيم األحباث .2
 ).2.14(مبتوسط حسايب  عمل فرق حبثية يف مشاريع مدعومة ال يعمل مجيع أفرادها .3
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 ).2.12(مبتوسط حسايب  عدم العدالة يف اختيار املشاريع البحثية املدعومة .4
 ).2.08توسط حسايب (مبضعف األمانة العلمية يف التوثيق .5
 ).2.01(مبتوسط حسايب  تغيري أغلبية الباحثون نتائج الدراسات وفقا آلرائهم .6
 ).1.96(مبتوسط حسايب  صرف بعض بنود ميزانية البحوث يف غري موضعها .7
 ).1.95(مبتوسط حسايب  حجب بعض املعلومات واإلحصاءات عن الباحثني .8
 ).1.82توسط حسايب (مب استغالل بعض املتعاقدين يف عمل األحباث  .9

 المظاهر التي لم تتم الموافقة عليها :
 ).1.66(مبتوسط حسايب . وجود سياسة إفصاح مالية يف مراكز البحوث 1
 ).1.65(مبتوسط حسايب  د سياسة إفصاح مالية يف الكراسي البحثيةو وج .2
 ).1.56(مبتوسط حسايب  .استغالل الطالب يف البحث العلمي من قبل بعض األساتذة3
  مظاهر الفساد في الجامعة المتعلقة بخدمة المجتمع. -2

جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة على مظاهر الفساد يف اجلامعة املتعلقة خبدمة اتمع بدرجـة متوسـطة إذ 
  ) وكان ترتيب مظاهر هذا احملور كما يلي :3.00من  1.86(بلغ املتوسط العام 

 ).2.26(مبتوسط حسايب اإلعالمي خلدمة األغراض الشخصيةالظهور  .1
 ).2.17(مبتوسط حسايب  االرتباط بعمل يف مؤسسات أخرى دون موافقة اجلامعة .2
 ).2.12(مبتوسط حسايب  حجب بعض املعلومات واملعارف اليت ختدم اتمع .3
 ).2.11 (مبتوسط حسايباستغالل  تقدمي برامج خدمة اتمع يف حتقيق املصاحل اخلاصة  .4
 ).1.99(مبتوسط حسايب  االستغالل املادي للمؤسسات احملتاجة يف اتمع .5
(مبتوســط وضــع  بعــض أعضــاء هيئــة التــدريس القبليــة أو املنطقيــة أولويــة يف تقدميــه لــربامج ختــدم اتمع .6

 .)1.91حسايب 
 المظاهر التي لم تتم الموافقة عليها :

(مبتوســـط حســـايب أولويـــة يف تقدميـــه لـــربامج ختـــدم اتمع وضـــع  بعـــض أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الطائفيـــة.1
1.59( 

 ).1.54(مبتوسط حسايب  إساءة استخدام املمتلكات العامة.2
 ).1.53(مبتوسط حسايب استغالل بعض األساتذة مكانتهم يف اتمع يف بث أفكار مضللة .3
(مبتوســـط قدمونـــه يف اتمع.تـــأثري بعـــض األعضـــاء ســـلبا علـــى االنتمـــاء والـــوالء للـــوطن مـــن خـــالل مـــا ي4

  ).1.42حسايب 
  مظاهر الفساد في الجامعة المتعلقة بالجانب التعليمي واإلداري:-3
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جـــاءت موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مظـــاهر الفســـاد يف اجلامعـــة املتعلقـــة باجلانـــب التعليمـــي واإلداري 
  مظاهر هذا احملور كما يلي:) وكان ترتيب 3.00من  1.85(بدرجة متوسطة إذ بلغ املتوسط العام 

 ).2.23(مبتوسط حسايب احتكار بعض أعضاء هيئة التدريس مقررات معينة لتدريسها كل فصل .1
(مبتوســـط حســــايب وجـــود أحـــزاب داخــــل القســـم التعليمـــي ممــــا يـــؤثر ســــلبا علـــى اختـــاذ بعــــض القرارات .2

2.17.( 
 ).2.11(مبتوسط حسايب يتم التجديد للمتعاقدين وباإلمكان االستغناء عنهم .3
 ).2.02(مبتوسط حسايب عدالة توزيع األعمال اإلدارية .4
ــــع األنصــــبة (الوحــــدات الدراســــية ) لــــبعض أعضــــاء هيئــــة التدريس .5 (مبتوســــط حســــايب ااملــــة يف  توزي

1.89( 
 ) .1.81(مبتوسط حسايب  عدم التزام األساتذة بتغطية مجيع مفردات املقرر .6
 .) 1.79(مبتوسط حسايب  وجود حمسوبية يف اختيار أعضاء اللجان الدائمة .7
 .)1.78(مبتوسط حسايب  إجبار الطالب على شراء مؤلفات أعضاء هيئة التدريس .8
 .)1.78(مبتوسط حسايب  التجاوزات  عن بعض  الشروط عند تعيني  بعض املعيدين واحملاضرين .9

  .) 1.71(مبتوسط حسايب .استغالل  القيادات األكادميية للعاملني  معهم ملصاحلهم الشخصية10
 المظاهر التي لم تتم الموافقة عليها :

 .) 1.58(مبتوسط حسايب  .صرف املستحقات املالية خلارج الدوام دون االلتزام بالضوابط1
 .)1.57(مبتوسط حسايب  .وجود آليات حمددة الختيار املناصب يف اجلامعة2
  .)1.55(مبتوسط حسايب  .يدخل عنصر ااملة يف تقييم األداء الوظيفي3
  اإلجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة لحماية النزاهة والحد من الفساد في الجامعة  ؟ -4

أراء أفـــراد الدراســـة حــول اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها إدارة اجلامعــة حلمايـــة النزاهـــة واحلـــد مـــن  موافقـــة جــاءت
) وكان  ترتيـب إجـراءات هـذا 3.00من  1.79مبتوسط حسايب بلغ ( بدرجة متوسطة الفساد يف اجلامعة
  احملور كما يلي :

 .)1.97(مبتوسط حسايب  تفعيل إدارة املتابعة للمحافظة على اجلوانب املتعلقة باجلانب األكادميي .1
 .)1.92(مبتوسط حسايب  جوالت متابعة تفتيشية للوقوف على مناطق القصورعمل  .2
 .) 1.88(مبتوسط حسايب  للتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائحمراقبة سري العمل  .3
 .)1.85(مبتوسط حسايب  مراقبة االلتزام بالدوام الرمسي من قبل إدارة الكلية .4
 .) 1.84(مبتوسط حسايب  التدقيق املايل يف املشاريع البحثية .5
 .) 1.83(مبتوسط حسايب منع الظهور اإلعالمي بصفة أكادميية األبعد موافقة اجلامعة .6
 .)1.81(مبتوسط حسايب  تطبيق أنظمة الرقابة على الغياب والتأخر وإصدار قرار احلسميات .7
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 .)1.77(مبتوسط حسايب  التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا أخل بواجباته .8
 .)1.76(مبتوسط حسايب  تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى مجيع املوظفني .9

(مبتوســط حســايب  حملقــق معــه  مــن قبــل مــدير اجلامعــة اىل جلنــة التأديــب.إحالــة  عضــو هيئــة التــدريس ا10
1.74.( 

(مبتوســـط حســـايب  .يـــتم قـــرار إيقـــاف عضـــو هيئـــة التـــدريس عـــن العمـــل اذا اقتضـــت مصـــلحة التحقيـــق11
1.72.( 

 .تنفيــــذ العقوبــــات التأديبيــــة وذلــــك بعــــد التحقيــــق اإلنــــذار اللــــوم ،احلســــم مــــن الراتــــب، تأجيــــل الرتقيــــة12
  ).1.68(مبتوسط حسايب 

 االجراءات التي لم تتم الموافقة عليها :
  ).1.56(مبتوسط حسايب  .إاء خدمة العضو بالفصل ألسباب تأديبية او بقرار من جملس الوزراء1
  

  المؤشرات التخطيطية للحد من مشكلة الفساد االكاديمي في المملكة العربية السعودية.

ميكن من خالل هذه الدراسة استنباط عدد من املؤشرات التخطيطية املقرتحة اليت ميكن أن تساعد      
يف ضوء اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد عامليا بصفة يف احلد من مشكلة الفساد االكادميي يف اجلامعات 

العامة للدراسة امليدانية مع  وما أسفرت عنه النتائجعامة و يف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة ، 
االستفادة من أدبيات الدراسة، وما ارتبط ا من دراسات سابقة وخربات ميدانية للباحثة. وهذه 
املؤشرات ميكن أن تكون موجهات تساعد املسؤولني على مواجهة الفساد يف اجلامعات واملؤسسات 

 األول يتعلق مبؤشرات خاصة بالفساد املماثلة هلا يف اتمع .وسيتم تقسيم املؤشرات إىل قسمني
االكادميي يف اجلامعات .أما القسم الثاين يتعلق مبؤشرات عامة ملواجهة الفساد على مستوى مؤسسات 

  اتمع السعودي .

  

  : أوال : مؤشرات تخطيطية خاصة بالفساد االكاديمي في الجامعات
(تدريس وحبث علمي وخدمة جمتمع) وذلك  املؤشرات اخلاصة بتطوير العمليات األكادميية من حتديد 

  من خالل حتديد دور كل جانب يف احلد من مظاهر الفساد يف اجلامعات وذلك كما يلي:

  مؤشرات تخطيطية مرتبطة بالجانب التعليمي واالداري :-1
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إعـــادة هيكلـــة جملـــس اجلامعـــة حبيـــث يضـــم يف عضـــويته القيـــادات املـــؤثرة يف اتمـــع واملشـــهود هلـــا  −�
بالنزاهة ؛ وذلك دف ربط اجلامعة باتمع وتفعيل دورها يف مكافحـة الفسـاد وضـمانا لتحقيـق 

 األهداف املرسومة.
تفعيـــل الـــدور اإلداري للجامعـــات يف مكافحـــة ظــــاهرة الفســـاد ومتابعتـــه بشـــكل مســـتمر ووضــــع  −�

 احللول واملعاجلات اخلاصة بذلك.
وى اجلامعـــة وجلـــان فرعيـــة علـــى مســـتوى تشـــكيل جلنـــه دائمـــة ملكافحـــة الفســـاد تكـــون علـــى مســـت −�

الكليــــات ــــتم بوضــــع السياســــات واالســــرتاتيجيات اخلاصــــة بتفعيــــل دور اجلامعــــات والكليــــات 
  مبكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقوميها وتصحيح االحنرافات اليت قد تواجهها.

مكافحــة الظــواهر إعــادة تصــميم املنــاهج اجلامعيــة وطرائــق التــدريس مبــا يتناســب ودور الطالــب يف  −�
 السلبية يف اتمع ومنها الفساد.

ــــب يف 15ختصــــيص وقــــت يف بدايــــة كــــل حماضــــرة ال يزيــــد عــــن ( −� ) دقيقــــة يوضــــح فيــــه دور الطال
  مكافحة الفساد.

تكليف الطالب بتنفيذ متطلبات املقررات بـإجراء اسـتطالعات عـن ظـاهرة الفسـاد يف مؤسسـات  −�
  اتمع.

  ررات حول دور الطالب يف مكافحة الفساد.ختصيص بعض األنشطة اخلاصة باملق −�
ري تقــومي أداء الطالــب يف املقــرر يحتديــد دور الطالــب يف مكافحــة ظــاهرة الفســاد كمعيــار مــن معــا −�

  اجلامعي.
اتاحـــة الفرصـــة للطالـــب للمشـــاركة الفاعلـــة يف احلـــوار والنقـــد البنـــاء مـــع أســـتاذته وزمـــالءه يف حـــل  −�

 القاعة. املشكالت الناجتة عن ظاهرة الفساد داخل 
تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى طــالب اجلامعــة وحتصــينهم مــن آفــة الفســاد وتــوعيتهم بأضــراره، وذلــك  −�

مــن خــالل نشــر ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتنظــيم امللتقيــات والنــدوات الــيت تعــزز النزاهـــة 
فعيـــل ومـــن خـــالل إقامـــة ورش العمـــل وإشـــراكهم يف بـــرامج تعزيـــز النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد ، وت

 الربامج التوعوية يف اإلعالم مبختلف وسائله وأدواته من خالل مشاركات الطالب وإنتاجهم .
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دعـــم وإجـــراء الدراســـات والبحـــوث املتعلقـــة مبوضـــوع محايـــة النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد وذلـــك مـــن  −�
  العلمية جتاه ذلك.خالل توجيه البحوث والدراسات والرسائل 

إتاحـــة املعلومـــات املتـــوافرة للـــراغبني يف البحـــث والدراســـة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والطـــالب،  −�
وحـــــث اجلهـــــات األكادمييـــــة ومراكـــــز البحـــــوث املتخصصـــــة علـــــى إجـــــراء  املزيـــــد مـــــن الدراســـــات 

  والبحوث يف اال نفسه.
م قواعـــد معلومــات وطنيـــة حلمايـــة ببنــاء وتنظـــي –إســهام اجلامعـــات بالتنســـيق مــع اجلهـــات املعنيـــة  −�

النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد، وإعـــداد اإلحصـــاءات والتقـــارير الدوريـــة، وحتـــديث املعلومـــات بصـــفة 
  مستمرة، إضافة إىل دعم إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة حبماية النزاهة ومكافحة الفساد،

ة ظـــاهرة الفســـاد تصـــميم خطـــة حبثيـــة يف مجيـــع الكليـــات والتخصصـــات تتضـــمن أســـاليب معاجلـــ −�
 االكادميي يف اجلامعات .

علـــى  حتديـــد جـــائزة علميـــة ألفضـــل البحـــوث الـــيت تعـــاجل ظـــاهرة الفســـاد ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس −�
 مستوى اجلامعات يف السعودية.
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انفــاذ قــوانني امللكيــة الفكريــة ومنهــا نظــام محايــة حقــوق املؤلــف (الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي  −�
  )  .2003أغسطس  30املوافق  1424رجب  2املؤرخ  41رقم م/
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تصميم خطة تتضمن دور اجلامعة يف مكافحة ظاهرة الفساد يف اتمع حبيث تشمل التـدريب ،  -
االستشــــارات العلميــــة واملــــؤمترات والنــــدوات واحللقــــات العلميــــة ، وجمــــاالت التوعيــــة االجتماعيــــة، 

   اجلامعة يف ذلك.ودور منسويب
وربطهـا بـربامج مكافحـة تصميم األنشطة الطالبية حبيث تكون فاعلة يف مجيع مؤسسات اتمـع  -

  .الفساد
وضـــع اخلطــــط التنســــيقية مــــع مؤسســــات اتمـــع ذات العالقــــة وإشــــراكها يف اــــالس العلميــــة يف  -

  اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز واألقسام العلمية.
   النشرات التثقيفية والصحف املتخصصة بدور اجلامعة مبكافحة الفساد يف اتمع.إصدار  -
ـــة التـــدريس يف اللجـــان والفـــرق البحثيـــة والتدريبيـــة الـــيت تقـــوم ـــا مؤسســـات  - مشـــاركة أعضـــاء هيئ

  اتمع املتعلقة بظاهرة الفساد.
  ة الفساد باتمع.املشاركة باحملاضرات والندوات واملؤمترات واحللقات ذات العالقة بظاهر  -
  ربط املقررات الدراسية باألنشطة والفعاليات االجتماعية ذات العالقة مبوضوع ظاهرة الفساد. -
التعـــرف علـــى االجتاهـــات العامليـــة املعاصـــرة واالســـرتاتيجيات واخلـــربات يف جمـــال مكافحـــة ظـــاهرة  -

 الفساد وتزويد القيادات اجلامعية والطلبة وأفراد اتمع ا.
مراكـــز اإلرشـــاد والتوجيـــه بوضـــع الـــربامج التثقيفيـــة لتنميـــة وعـــي الطـــالب ودورهـــم يف اتمـــع قيـــام  -

  وخاصة دورهم يف مكافحة ظاهرة الفساد.

  :ثانيًا : مؤشرات تخطيطية عامة لمواجهة الفساد على مستوى مؤسسات المجتمع السعودي .
لفساد ومبشاركة مؤسسات اتمع قيام شراكة بني اجلامعات السعودية واهليئة الوطنية ملكافحة ا -

املدين للعمل على نشر مبادئ محاية النزاهة ونشرها وتعزيزها ومكافحة الفساد يف اتمع ويف 
  مجيع مؤسسات الدولة العامة واخلاصة، وغرس تلك املبادئ لدى الطلبة من خالل أندية نزاهة.

االختصاص يف اململكة واملنظمات  العمل على تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني اجلهات ذات -
املتخصصة دولياً لنشر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خالل إقامة الندوات 

  واملؤمترات، وتوقيع االتفاقيات واملعاهدات.
 السعودي الشورى جملس ومنها اإلداري الفساد ملكافحة الرقابية األجهزة بتفعيل االهتمام ضرورة -

  الفساد.  ملكافحة الوطنية واهليئة والتحقيق الرقابة وهيئة
تفعيل دور اإلعالم يف توعية العاملني بشكل أكرب بأثر الفساد، وتقوية الوازع الديين من خالل  -

إقامة الندوات واحملاضرات حول أخالقيات الوظيفة العامة واهتمام بالنصوص التشريعية للعمل 
  الوظيفي.
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 . 33العدد  1ة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ، جامعة حلوان ، الد التعليمية ،جمل

) ، حركة املؤشرات االجتماعية (حماولة تارخيية ) ، حبث منشور جملة القاهرة 1990اجلوهري ، حممد حممود ( -
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 .4،العدد   14،جملة العلوم الرتبوية والنفسية  ، الد هيئة التدريس 

) . اجلامعة يف خطر. التجاوزات والفساد ، املؤمتر العلمي لقسم أصول الرتبية  2013محيد ،كامل زكي ،(  -
 ، كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق .

عليه  التغلب وسبل ظاهرهوم اسبابه:  االردنية اجلامعات يف ) ، الفساد2012السليم ، نوفة فضل اهللا (  -
  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية جبامعة الريموك ، االردن .

) ، الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ، حبوث ومناقشات الندوة 2001الشطي ، امساعيل وآخرون (  -
 العربية ، بريوت .الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة السويدي ،مركز دراسات الوحدة 

). تصورات أعضاء هيئة التدريس ألسباب ومظاهر الفساد يف الوسط 2008( سعد حممد  العجمي ، -
، جامعة الريموك غري منشورةاألكادميي يف جامعات دولة الكويت وسبل التغلب عليها ، رسالة دكتوراه، 

 ،األردن.
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رة بطالة خرجيي اجلامعات الرمسية كما يتصوره ). الفساد اإلداري وعالقته بظاه2007لؤي أديب (العيسى ،  -
 منشورة ،جامعة الريموك ،األردن. غري رسالة دكتوراه أنفسهمالقادة اإلداريون يف القطاع العام واخلرجيون 

 نظر وجهة اإلداري من الفساد مكافحة يف احلديثة األساليب فاعلية ) ، مدى2011الغنام ،فهد حممد ( -

العربية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،  ملكةامل يف الشورى أعضاء جملس

  الرياض.

 العربية الة واملعاجلة، والتحليل للتشخيص منهجية رؤية: اإلداري الفساد ) ، 2000، (  عامر الكبيسي، -

  ) ، مصر .1) الد (20املنظمة العربية للتنمية االدارية العدد ( لإلدارة،

 املفهوم يف منهجية مقاربة( بالعراق العايل التعليم منظومة يف الفساد ) ، مؤسسة2013الكعيب ، كاظم لفتة ( -

 وانعكاساا الفساد مظاهر - السابع العلمي املؤمتر ضمن حبث ،) املناهضة وآليات الداخلي واهليكل

  . العراق – البصرة جبامعة واالقتصاد اإلدارة كلية - العراق يف معاجلتها وسبل واالجتماعية االقتصادية

 منشورات: اجلزائر واإلصالح، اآلثار األسباب، اجلزائر يف السياسي الفساد ظاهرة ،) 2008( ،حليم ملام -

  .، اجلزائرالشهاب

مهارات مقاومة ومواجهة الفساد، مركز تطوير األداء والتنمية،  ،)  2011عبدالغين حسن هالل(  ، حممد  -
 .القاهرة
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  واالقتصادوسبل معاجلتها يف العراق ، كلية اإلدارة  واالجتماعية االقتصادية وانعكاساامظاهر الفساد 
 ، العراق.،جامعة البصرة 

االداري : حنو نظرية يف علم االجتماع  اجلرمية واالحنراف االجتماعي )، الفساد 2011املصرايت ، عبداهللا ( -
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  .رام اهللا - النزاهة واملساءلة امان

 ،برلني.والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة،  تقرير الفساد العاملي لعام) ، 2007(  منظمة الشفافية الدولية  -
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