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 مقدمة:ال
 نسان من السرقة لألموال العامة والخاصة فضال عننظافة اليد وتحصين اإلعن النزاهة بشكل عام  تعبر

ف  المجتمع كسلوك خالقية السليمة بأنها القدرة على تبن  القيم األ يضاأخالص والتفان  بالعمل وتعرف اإل
ليها الفرد ف  اي إن يسعى أقوق والواجبات الت  يجب عمل  يعكس روح االنتماء للوطن من خالل معرفة الح

  دعا اليها الدين االسالم  العراف التمجتمع من المجتمعات وترتبط مفاهيم النزاهة ارتباطا وثيقا باألخالق وا
بناء السلم كدتها وتؤكدها المنظمات الدولية الت  تعنى بتعزيز حقوق االنسان و أن مفاهيم النزاهة أ كما

مم المتحدة ومنظمات المجتمع المدن  االخرى الت  ُتعنى بتحقيق التنمية البشرية االجتماع  كمنظمات األ
لت  تعد مظاهر الفساد اعتداء على حقوق االخرين والممتلكات العامة للشعوب واشاعة العدالة االجتماعية ا

 وهدرا للكرامة االنسانية والمساواة .
االطفال  ن المناه  الدراسية تتطلب منا بناء المفاهيم بدءا من تكوين المفهوم المصغر للطفل ف  رياضإ

الحديث ورعاية الجار واحترام  من الصدق ف االخالقيات الكبرى إلى  سرة وصوالحول االنتماء للبيت واأل
 خر.اآل

تبديل المناه  إلى  ن التجارب العالمية ف  هذا المضمار مدعاة للدراسة والتقرب منها والت  دعتإ 
تضمينها مبادئ النزاهة ومفاهيمها وقيمها وخير تجربة على ذلك تجربة اليابان الت  أو  الدراسية والفكرية

 الخير والسالم والمواطنة.إلى  بعد الحرب العالمية الثانية واعتمدت المفاهيم الداعيةاختصت منهجا مميزا 
واستكمااًل لمسيرة اإلصالح الشامل وإليمان القيادة الهاشمية الرشيدة بأن مكافحة الفساد وترسيخ أسس النزاهة 

ه  أسس نابعة أصاًل من منظومة والشفافية والعدل والمساواة تشكل القواعد األساسية لمفهوم الُحكم الرشيد، و 
 نشاء هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد.إمجتمعية والدينية ف  األردن، تم القيم واألخالق ال

أولت القيادة الهاشمية الرشيدة اهتمامًا كبيرًا لمسألة مكافحة الفساد، حيث كانت النزاهة  هيئةهذه النشأة 
حاجة لوجود مؤسسة متخصصة بهذا الشأن تتمتع باالستقاللية األجهزة األمنية تتولى هذه المهمة، ونظرًا لل

وذلك  2006( لسنة 62التامة وتماشيًا مع التوجه الدول  فقد تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب قانون رقم )
إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والت  باشرت عملها ف  إلى  امتثااًل لألمر الملك  السام  الموجه للحكومة والداع 

بهدف ضمان  2008( لعام 11أنشئ ديوان المظالم بموجب قانون رقم ) 2008، وف  عام 19/3/2007
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جراءات وممارسات اإلدارة العامة من خالل تلق  التظلمات والقيام بالمبادرات الذاتية، وقد باشر  سالمة قرارات وا 
 .2009شباط  1  عمله بتلق  الشكاوى ف

ازدواجية، أمر جاللة الملك أو  تباطؤأو  وبهدف تنسيق الجهد الوطن  لتحقيق هذه األهداف دون تضارب
 2012عبدهللا الثان  ابن الحسين المعظم بتشكيل لجنة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وذلك ف  نهاية عام 

ما تراكم من إنجازات، بحيث تقوم اللجنة بصياغة بهدف تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية قائمة على 
ميثاق وطن  للنزاهة، وا عداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنام  زمن  محدد لتعزيز منظومة النزاهة، وف  نهاية عام 

أمر جاللة  2014قامت اللجنة بنشر الميثاق الوطن  للنزاهة والخطة التنفيذية له، وف  شهر شباط  2013
كيل اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز تطبيق الخطة التنفيذية المرتبطة بالميثاق الملك المعظم بتش

مكانية توحيد  الوطن . وكان من ضمن مهام هذه اللجنة دراسة دور مؤسسات الرقابة الوطنية ف  هذا المجال وا 
وتطلعات القيادة الهاشمية جهودها لتضطلع بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا، وقد استلهمت اللجنة الملكية رؤى 

لتحل محل  وتمخض عن ذلك إقرار قانون لمؤسسة رقابة وطنية جديدة تحت إسم )هيئة النزاهة ومكافحة الفساد(
. وقد باشرت الهيئة الجديدة 2016( لعام 13هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم. وقد حمل هذا القانون الرقم )

 .16/6/2016عملها ف  
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  أهداف المادة التدريبية:
 النتاجات العامة:

 واخالقه.لقيم النزاهة وتجسيدها ف  سلوكه المتدرب  بن ت 
 لفساد بشتى مظاهره وأنواعه والعمل على الحد من انتشاره.المتدرب لتجنب  
 .ومكافحتهالفساد تجنب إلى  ودعوتهمالمجتمعات، ف   هاأهميتبتوعية اآلخرين نشر قيم النزاهة و  

 النتاجات الخاصة:
 .هاأهميتالنزاهة الوطنية و مفهوم إلى  التعرف  
 معايير النزاهة الوطنية.االطالع على   
 تحقيق النزاهة الوطنية. كيف يمكناستنباط  
 المدرسية الالصفية.  نشطةتوظيف قيم النزاهة ف  األ 
 .وأهمية محاربته التعرف على مفهوم الفساد وأسبابه 
 على مظاهر الفساد وأقسامه. االطالع  
 وطرق مكافحته.الفساد  آثار استنباط 
 االبتعاد عن الواسطة والمحسوبية ومكافحتها. 
مكافحة الفساد ف  مباحث التربية اإلسالمية واللغة العربية بتعزيز قيم النزاهة و  توظيف المفردات المتعلقة 

 .لكافة الصفوف والتربية االجتماعية والوطنية
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 : )المواد الالزمة للتدريب )مستلزمات التدريب 

  ورق ملون  .عادية، ورق قالب، ورق عادي أقالمتخطيط،  أقالمجهاز حاسوب، جهاز عرض، 
 
 :المصطلحات 

 
 تعريفة المصطلح

 والممتلكااااات المااااوارد علااااى للحفااااا  والمسااااؤولية القاااايم منظوماااة النزاهة
 قواعااااد ماااان الفاااارد لاااادى تأصاااالومااااا  بكفاااااءة واسااااتخدامها العامااااة
 باألخرين. االضرار وعدم واألمانة الصدق وتشمل

 «استغالل السلطة العامة للحصول على منفعة خاصة» الفساد
فائادة معينناة مان طارف أو  حصول فرد معين علاى مبلام مان الماال الرشوة

تكااون هااذه األعمااال و  ،آخاار مقاباال القيااام بتنفيااذ أي عماال يطلااب منااه
 ومخالفةغير قانونية 

 ةوظيفاأو  التحينز لفرد معين ومساعدته ف  الحصول على منصاب الواسطة
وال يمتلااااك  هاااااتحقيااااق مصاااالحة معينااااة، مااااع أننااااه غياااار مناسااااب لأو 

نه من القيام بهذه الوظيفة  .الكفاءات والقدرات الت  تمكن
القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن ش ء محدد، ويكون هذا   المحسوبية

 حزبًا، دون أو  جماعةأو  لصالح فئة معيننة سواء كانت فرداً العمل 
 ، فهو يعطى بالباطل والزور.يهأن يكون لهم أي حق ف

مع انه تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه ف  تنفيذ أعماله،  المحاباة
 له الحق ف  أن ينفنذ له طلبه.  ليس
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 ث تتناسب مع طبيعة التدريب(يبح) يتم تعديل هذه االرشادات إرشادات عامة للمدربين :

أو  اقرأ المادة التدريبية بعناية ألنه يجب استخدام هذه المادة في  التيدريب عليذ هيذا الموويوي وز يجيوز اسيتعماا أي ميواد .1

 شفافيات أخرى.

ك  يكون واوحاً ف  ذهنك ما ستفعله. ثيم ويخ خ ية للتيدريب و  كيد ة الت  ستدرب فيها للجلسات التدريبيجيدا قم باإلعداد  .2

 .للتدريب  حضرت جميخ المواد الالزمةقد اأنك  عرف أهداف الجلسة و فهمها وأنك 

 الوصيوا عليكانه وهذا يعن   ،وفر المصادرحافظ دائماً علذ أن  كون الغرفة مهي ة حسب ال ريقة الت   ريدها و  كد من   .3

 مبرمجة للتدريب.قبل البداية ال

 ولتبدو مبتسماً وواثقاً من نفسك. واوحاعند  قديم مالحظا ك، ليكن صو ك  .4

لتيزام بالوقيل المخصي  استعماا النصوص الموجودة ف  هذا الدليل وحاوا قدر ازمكان از  عليك  عند  قديم مالحظا ك، .5

 ازبقاء علذ السرعة المناسبة لعملية التدريب.  يُمكنك  هذاب ،لكل مداخلة

هدف ذلك الجزء مين الميادة في  مرحلية مبكيرة بليير بالضيرورة أن يكيون ذليك إلذ  عند  قديم النشاطات. قم دائماً باإلشارة .6

وووي السابق( .. علذ سبيل المثاا. عن طريق رب ه بالم –فربما انك  ريد التهيئة لذلك الجزء من العمل ب ريقة ما  –عند البداية 

 زحظ أنه لم يتم طرح هذه النق ة بشكل منفصل ف  اإلرشادات المخصصة لكل جزء من أجزاء العمل.

عن المدة الزمنية المخصصة لهم للقيام بكل مهمية، وإذا كيان النشياط طيويالً  متدربينعند  قديم النشاطات، قم دائماً بإعالم ال .7

 منه. المخص  لكل جزء ويتكون من عدة أجزاء يجب ان  بين الزمن

  جنب إصدار األحكام اللفظية علذ استجابا هم وإجابا هم. عليك ، متدربينعند استخالص ازستجابات من ال .8

أكييد دائميياً علييذ وييرورة أن يقييدم جميييخ أعضيياء المجموعيية التغذييية  –عنييد  لقيي  التغذييية الراجعيية ميين نشيياطات المجموعيية  .9

مين الضيروري أن  قيوم كيل مجموعية باختييار ون يهيمن علذ باق  أعضياء المجموعية ز  سمح لشخ  واحد أ والراجعة بالدور.

ممثلها بغرض  قديم التغذية الراجعة ف  بدايية التميارين التي   ت ليب ذليك كي   تياح الفرصية ألعضياء المجموعية األقيل ثقية بشيكل 

 خاص ب ن يعدو أنفسهم للمهمة.

 .متدربيناستعمل ب اقات األسماء لتدوير ال –أكد علذ أن يشترك المشاركون ف  مجموعات مختلفة  .10

القضيايا التي  أي قضيية مين إليذ  جانبيه كي   سيت يخ اإلشيارةإليذ  عرض  جنب ان  قف أمامه بل قيفالعند استعماا جهاز  .11

 .متدربينأنك  واجه ال راي – ها آثار ريد 

يسيت يعون قراء هيا هيذا فضيالً عين أنيه يوجيد نسيي منهيا في  الميواد  متيدربينز  قيم بقراء هيا ، ألن ال الشيرائح عيرضعند  .12

 التدريبية الت  بين أيديهم.

 جنييب ووييخ الكثييير ميين النقيياط علييذ اللوحيية ألن وجييود الفييراو األبييي  ييي ثر علييذ جييودة  Flip chartعنيد إعييداد لوحيية  .13

 الكلمات وي كدها.

 فهماً صحيحاً. منهم م و ت كد من أنهم يفهمون الم لوب أثناء عملهم. ك   سمخ نقاشا ه متدربينقم بالتجوا بين ال .14

 متلك اإلجابات الصحيحة ويع يها.إذا وجدت نفسك طرفاً ف  نقاشات المجموعات فال  ظهر بمظهر الخبير الذي ي .15

م. وإذا األماإلذ  فكر ين لدفخ العملأو  القضايا. فال باس من  قديم فكرة إحدىالمجموعات نفسها عالقة ف   إحدىإذا وجدت  .16

 مجموعة أخرى.إلذ  فعلل ذلك انتقل بعدها بسرعة

لبدايية الجلسية الثانيية حتيذ وليو ليم يكين جمييخ بدقية ابدأ الجلسة الثانيية بعيد ازسيتراحة حسيب الوقيل المحيدد التزم بالوقل و .17

 تواجدين م متدربينال

 أثناء الجلسة.عليه المتدربين احرص دائماً علذ أن  نه  الجلسة بمالحظة إيجابية ومراجعة للتعلم الذي حصل  .18
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 األوللليوم  مادة التدريبيةال الجدول الزمني لتنفيذ
 

 ( ساعات تدريبية 5 )/ يوم  واحد (    التدريبية: )عدد أيام وساعات تنفيذ الورشة 
 

 اليوم
رقم  الجلسة

 النشاط
 النشاطاسم 

 

 الزمن

 األول

 دقيقة  45 نشاط  عارف وكسر جمود 1-1 األولى

 دقيقة 45 ها أهميتمفهوم النزاهة الوطنية و 1-2

 دقيقة  45 معايير النزاهة الوطنية  1-3

 دقيقة  30 استراحة  

 دقيقة  45 كيف نحقق النزاهة الوطنية  4-1 الثانية

1-5 
 المدرسييييية نشيييي ةقيييييم النزاهيييية فيييي  األ  وظيييييف

 الالصفية 

 دقيقة  90
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 (1-1رقم النشاط )
 تعزيز قيم النزاهةالموضوع الرئيس: 
 الموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(1-1) 
 نشاط كسر الجمود

 قيقة د 45: زمن النشـاط
 : الثانية الجلسة

زالةيبين المدرب أن الهدف من هذا النشاط هو التعريف بالمتدربين التهيئة والتحفيز:  ، وخلق الحواجز بينهم وا 
 واشاعة جو المرح بينهم.بينهم، جسور للتواصل الفعال 

زالةو المتدربين التعريف بنتاج النشاط:   .واشاعة جو المرح بينهمبينهم الحواجز  ا 
 علبة ثقاب: أدوات النشاط
 التعلم النشط )لعب األدوار(، التفكير الناقداالستراتيجية: 

 -متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

  .اطلب من المتدربين الجلوس على شكل دائرة 
  مع اشاعة أن ينطفئإلى  واطلب منه أن يشعله وأن يعرف على نفسه ،متدرب األول عود ثقابالاعط ،

 .أثناء ذلك فكاهةجو المرح وال
 وف  حال حاول لم يشتعل عود الثقاب فعليه هم جميعاأن يتم التعريف بإلى  كرر ذلك مع بقية المتدربين ،
 .أن يشتعلإلى  يحاولأن 

 التقويم: 
 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء الم قالموقف التقويمي: 

 االداء.التقويم المعتمد على االستراتيجية: 
 .سلم التقدير العددي: األداة
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 ها.أهميت( مفهوم النزاهة الوطنية و 2-1النشاط: )

 النزاهة الوطنية الموضوع الرئيسي:
 ها.أهميتمفهوم النزاهة الوطنية و  الموضوع الفرعي:

 
 األولاليوم 

 النزاهة الوطنية
 

     2-1       رقم النشاط
                                    ها                     أهميتمفهوم النزاهة الوطنية و      اسم النشاط 
 دقيقة  45      زمن النشاط

 
 
 ها؟؟؟؟؟أهميتطرح السؤال التال : ماه  النزاهة وما  التهيئة والتحفيز: -
 ها.أهميتتعرف مفهوم النزاهة الوطنية وتعرف  نتاج النشاط: -
 قصص تدل على النزاهة.أو  مفهوم االخالق، حاالت التعليم القبلي: -
 تخطيط، جهاز العرض، ورق قالب. أقالمورق،  أدوات النشاط: -
 ف الذهن ، مجموعات عمل، العمل التعاون .الحوار، المناقشة، العص االستراتيجية: -
 ها.أهميتشرائح: مفهوم النزاهة،  متطلبات النشاط: -

 االجراءات:
 ها.أهميتوهو مفهوم النزاهة و  متدربينالنشاط لل وضح -
 الموضوع من قبل المجموعات. ناقش -
وزع على المجموعة ورقتين حمراء وصفراء يكتب على الحمراء مفهوم النزاهة، وعلى الصفراء  -

 ا.هأهميت
 ( دقائق لالجابة.10) متدربيناعط ال -
 وضع البطاقات ف  مكان النشاط على الجداريه. -
 االجابات المناسبة.إلى  جلسة عصف ذهن  والوصول إجري  -
 ها.أهميتعن مفهوم النزاهة و ما توصلت اليه المجموعات من اجابات اكتب  -
 ها.أهميتاعرض شرائح العرض الت  تمثل مفهوم النزاهة و  -
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 التقييم:
والتطبيق  نشطةبتقييم اداء المتدربين من خالل التفاعل واالنخراط ف  األ قم  الموقف التقييمي: -

 العمل .
 المالحظة. االستراتيجية: -
 سلم التقدير العددي  االداة : -
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 (: 2-1النشرة رقم )

 ها:أهميتمفهوم النزاهة الوطنية و 

 النزاهة

 فرندريك نيتشه " األخالقيات هي أفضل الطرق لقيادة البشرية"

تعزيز النزاهة والحد من خطر الفساد عنصران مهمان ف  بناء مؤسسات وطنية تتسم بالقوة والمقدرة على النمو 
بالعدالة والمساواة والتكافؤ، والنزاهة ف  ابسط مدلوالتها ومعانيها والبقاء واالستقرار وتقديم خدمات تتصف 

 توضح أن العمل داخل المؤسسات قد تم آداؤه بصدق وأمانة وشفافية ودون ان يشوبه الفساد

 فعندما نقول:

 الفرد يتمتع بالنزاهة أي أنه أدى عمله بكفاءة وصدق وأمانة آداءا كامال. -
ه تم تنفيذ العمل الموكل اليها على النحو المطلوب والذي هو جزء من العملية تتسم بالنزاهة: اي ان -

 منظومة كلية.
المنظمة تتمتع بالنزاهة: اي ان عملها يخضع للمساءلة السليمة ونفذ بكفاءة دون استغالل مواردها  -

 غير شريفة أو  ألغراض فاسدة
 أوال: مفهوم النزاهة:

 التعريف اللغوي للنزاهة:  -
رب: وردة مادة )نزه( فيقال نزه المكان نزاهة أي بعد عن الزيف، ونزه فالن: تباعد عن كل ف  معجم لسان الع
 مكروه فهو نزيه

 إذن النزاهة ه  البعد عن السوء وترك الشبهات وعلو األخالق 

 التعريف اإلصطالحي للنزاهة:  -
اكتساب المال من غير مهانة ، وال ظلم، وانفاقه ف  المصارف الحميدة وه  البعد عن السوء والدناءة  النزاهة:

 واالوساخ ف  حاالت الكسب.
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ثال ف  آدائها لألوامر الشرعية والضوابط ممتنهجه الفرد اثناء آدائه ألعماله ذلك السلوك الحميد الذي ي النزاهة:
تانفورد حيث تقول ان النزاهة ه  االخالق وااللتزام االخالق  قيمها النظامية. وتعرفها موسوعة جامعة س

 الصدق والثقة واالنصاف والعدالة واالحترام والمسؤولية. 

 ثانيا: أهمية النزاهة الوطنية:   

النزاهة قيمة دينية أخالقية سلوكية ، وه  مرتبطة باألمانة كذلك ه  ثقافة تسود كافة المجتمعات كل مجتمع 
دينية وقوامها الشفافية ومحاربة الفساد أو  إجتماعيةأو  إقتصاديةأو  طلقاته سواءا كانت أخالقيةحسب من

الممتلكات العامة الت  ه  ملك للجميع ومن هنا تأت  أهمية النزاهة أو  وطهارة اليد وعدم التعرض للمال العام
 ف  انها :

 تحقق االستقامة ف  الحياة والسالمة للمجتمع بشكل عام. -
 حماية البالد ومؤسساته من آفة الفساد. -
 المساهمة الفعالة ف  التنمية الحقيقية والبناء المستمر. -
 تحقيق االمن االقتصادي واالجتماع . -
 تكرس الثقة بين االفراد. -
 الحفا  على حقوق االجيال القادمة. -
 تعزز الشعور الوطن  وتعمق مفهوم المواطنة. -
 ة.تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطني -
 االستقرار بكافة اشكاله االجتماع  واالقتصادي والسياس .إلى  تقود -

 وعلى النقيض من ذلك فإن غياب النزاهة بمعاييرها المختلفة تؤدي الى:
 ظهور وانتشار آفة الفساد بكافة اشكالها. -
 الفوضى. -
 عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية. -
 االحباط والشعور باالضطهاد. -
 والعدالة وتكافؤ الفرص.ضياع المساواة  -
 التراجع ف  معدالتها.إلى  تغيب التنمية وتؤدي -
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 عدم الثقة بين االفراد. -
 تراجع ف  معدالت االبداع والتطور. -
 تراخ  الهمم وتراجع االنتاجية ف  العمل. -
 ضياع حقوق االجيال القادمة. -
 تمزق النسي  الوطن . -

والجماعية من اجل نشر قيم النزاهة ف  المجتمع حتى وف  النهاية ال بد من تظافر كافة الجهود الفردية 
نكون قادرين على خلق بيئة صحية نقية قادرة على االستمرار والعطاء ويكون وطننا االردن بخير 

 للجميع.
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 ( معايير النزاهة الوطنية.3-1النشاط: )

 النزاهة الوطنية الموضوع الرئيسي:
 الوطنية.النزاهة  معايير الموضوع الفرعي:

 
 األول اليوم

 النزاهة الوطنية
 

     3-1      رقم النشاط 
معايير النزاهة الوطنية                                                                                    اسم النشاط 
 دقيقة  45         زمن النشاط

 طرح السؤال التال :  ما هو المعيار وما ه  اهم معايير النزاهة ؟؟؟؟؟ التهيئة والتحفيز: -
 تعرف اهم معايير النزاهة الوطنية الت  تم اعتمادهامنقبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نتاج النشاط: -
 قصص تدل على النزاهة.أو  مفهوم المعيار، حاالت التعليم القبلي: -
 تخطيط، جهاز العرض، ورق قالب. أقالمورق،  أدوات النشاط: -
 الحوار، المناقشة، العصف الذهن ، مجموعات عمل، العمل التعاون . االستراتيجية: -
 شرائح: معايير النزاهة. متطلبات النشاط: -
 

  جراءات:اإل
 وهو معايير النزاهة الوطنية. متدربينالنشاط لل وضح -
 .متدربينمجموعات متساوية حسب عدد الإلى  متدربينقسم ال -
 الموضوع من قبل المجموعات. ناقش -
وزع على المجموعة خمس اوراق ان وجد مختلفة االلوان يكتب على كل ورقة معيار من معايير  -

 النزاهة الوطنية الت  تم اعتمادها من قبل الهيئة.
 البطاقات ف  مكان النشاط على الجداريه. ضع -
 المناسبة.االجابات إلى  جلسة عصف ذهن  والوصول اجري  -
 ما توصلت اليه المجموعات من اجابات عن معايير النزاهة الوطنية. اكتب -

 
 التقييم:

والتطبيق  نشطةبتقييم اداء المتدربين من خالل التفاعل واالنخراط ف  األقم  الموقف التقييمي: -
 العمل .
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 المالحظة. االستراتيجية: -
 سلم التقدير العددي  االداة : -
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 معايير النزاهة الوطنية: (:3-1رقم) رةالنش

هناك العديد من معايير النزاهة الت  تم االتفاق عليها لتكون مقياسا لمدى التزام الفرد والمؤسسات بها ومن أهم 
 هذه المعايير:

: ويعن  إعمال)تطبيق( القاعدة القانونية ف  المجاالت المتماثلة وهو ما حكم القانون أو  سيادة القانون  -
 المساواة أمام القانون بغض النظر عن المراكز االجتماعية لالطراف.يعبر عنه 

دارة الموارد إطريقة الت  تمارس بها السلطة ف  وتعن  ال الحاكمية الرشيدة:أو  الحوكمة الرشيدة  -
، وذلك من خالل التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم جتماعية لتحقيق التنمية وبكفاءةاالقتصادية واال

 القرارات واإلجراءات واالستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية.وسالمة 
 ولتطبيق الحوكمة يجب توافر شرطان:

دور الحكومات ف  التنسيق بين الالعبين االساسين ف  نواح  الحياة ) القطاع العام، القطاع  اوال:
 الخاص، المجتمع المدن (.

 توفير ركائز الحوكمة مثل سلطة القانون، والشفافية، والنزاهة، والمسائلة. ثانيا:
المساواة بين جميع االفراد وتعن  توفير الفرص للجميع لتحسين رفاهيتهم وحمايتهم من خالل  المساواة: -

 .لتعليم والعملكا لفةالتساوي بين جميع افراد المجتمع ف  المجاالت المختو ف  حقوقهم وواجباتهم 
احد وحماية المصالح الفردية والعامة وه  تقوم  ىه  االنصاف والتوازن وعدم التعدي عل :لعدالةا -

توافر العدل االجتماع  لجميع المواطنين لتكون و  ،على الحق واالخالق والعقالنية والقانون واالنصاف
 تقليل الهوة بين كافة أطياف المجتمع.وذلك بهدف ، لديهم الفرص لتحسين أوضاعهم

وتعن  األساليب والطرق الت  تمكن من مساءلة الشخص المسؤول ومراقبة أعماله ف  ادارة  :المساءلة -
 الشؤون العامة.

وتعن  محاسبة المسؤولين  )الموظفين( على نتائ  افعالهم من خالل التحفيز والعقاب  المحاسبة: -
 بعدالة ومساواة.

أو  وتداولها بشأن مفردات العمل ف  المجال العامالمعلومات إلى  وتعن  حرية الوصول الشفافية: -
  الوظيفة العامة )التدفق الحر للمعلومات(.
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 الوطنية؟؟؟؟ ( كيف نحقق النزاهة4-1النشاط: )

 النزاهة الوطنية الموضوع الرئيسي:
 كيف نحقق النزاهة الوطنية؟؟؟؟ الموضوع الفرعي:

 األولاليوم 
 النزاهة الوطنية

 

               4-1   رقم النشاط
 كيف نحقق النزاهة الوطنية؟؟؟                      النشاط سما

 دقيقة 45  زمن النشاط
 
من خالل استعراض أهم النقاط الت  يجب ان تتوافر من اجل تحقيق النزاهة  التهيئة والتحفيز: -

 الوطنية؟؟؟؟؟
 معرفة اهم الشروط الت  يجب توافرها من اجل تحقيق النزاهة الوطنية؟؟؟ نتاج النشاط: -
 مفهوم النزاهة الوطنية، واهمية النزاهة، ومعايير النزاهة الوطنية. التعليم القبلي: -
 تخطيط، جهاز العرض، ورق قالب. أقالمورق،  أدوات النشاط: -
 الحوار، المناقشة، العصف الذهن ، مجموعات عمل، العمل التعاون . االستراتيجية: -
 شرائح: شروط تحقق النزاهة الوطنية. متطلبات النشاط: -

 االجراءات:
 تكوين مجموعات عمل. -
 كيف نحقق النزاهة الوطنية؟ متدربينتوضيح النشاط لل -
 .متدربينمجموعات متساوية حسب عدد الإلى  متدربينقسم ال -
 الموضوع من قبل المجموعات.مناقشة  -
وزع على المجموعة اوراق مختلفة االلوان يكتب على كل ورقة شرط من شروط تحقيق النزاهة  -

 الوطنية.
 ( دقائق لالجابة.10) متدربيناعط ال -
 وضع البطاقات ف  مكان النشاط على الجداريه. -
 االجابات المناسبة.إلى  اجراء جلسة عصف ذهن  والوصول -
 ها.أهميتت اليه المجموعات من اجابات عن مفهوم النزاهة و كتابة ما توصل -
 اعرض شرائح العرض الت  تمثل شروط تحقيق النزاهة الوطنية. -
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 التقييم:
والتطبيق  نشطةبتقييم اداء المتدربين من خالل التفاعل واالنخراط ف  األ قم  الموقف التقييمي: -

 العمل .
 المالحظة. االستراتيجية: -
 سلم التقدير العددي  االداة : -
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 ( : 4-1النشرة )

 كيف نحقق النزاهة الوطنية؟؟

 الشخص النزيه هو الذي يرفض االنخراط في اي سلوك غير مسؤول... 

 تتحقق النزاهة من خالل تطبيق ما يلي:
 بالحوكمة الرشيدة -
 بالعدالة. -
 بالمساواة بين االفراد. -
 بتكافؤ الفرص. -
والوالء واالخالص فيه، والدقة ف  ادائه، بمحاسبة النفس عند التقصير ف  االداء، وان باتقان العمل  -

 العمل اولوية مقدمة.
 االلتزام بقيم االمانة ف  العمل اليوم . -
 بتفعيل مبدأ الشفافية ف  االداء والتصريح الدوري عن الدخل والممتلكات. -
 عدم تضارب المصالح من خالل تحديد قواعد ضامنة لها. -
 التدريب على رصد االخطاء. -
 المشاركة السياسية الفعالة. -
 االعالء من شأن المصلحة العامة. -
 استقاللية القضاء واحترام احكامه. -
 
 
 
 
 
 



23 

 

 (5-1رقم النشاط )

 النزاهة الوطنية الموضوع الرئيس: 
 قيم النزاهة ف  التدريس    الموضوع الفرعي: 

المدرسية  نشطةقيم النزاهة ف  األ توظيف : اسم النشاط
   الالصفية

 دقيقة  90: زمن النشـاط
  األولى  :الجلسة

وعالقات الطلبة ف  الطلبة  حياةتوظيف القيم ف  النشاط المدرس  واهمية ربطها ف  واقع التهيئة والتحفيز: 
 المجتمع المدرس   

المتنوعة الالصفية الصفية و المدرسية  نشطةاألتوظيف المفردات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة ف  نتاج النشاط:   
 لكافة الصفوف 

 ها.أهميتو النزاهة وقيم  معرفة مفهومالتعّلم القبلي: 
  وورق عادي وملون.  أقالمالورق القالب، أقالب فلو ماستر، : أدوات النشاط
 العمل الجماع ، االستقصاء واالستقراء والتحليل.االستراتيجية: 

 (.5-1)النشرة متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

 )ثالث مجموعات ه :إلى  قسم المتدربين ) المشرفين التربويين 
 المجموعة األولى: مشرفو مبحث التربية اإلسالمية 

 المجموعة الثانية: مشرفو مبحث اللغة العربية 
 التربية االجتماعية والوطنيةالمجموعة الثالثة: مشرفو مباحث 

  دور المعلم إلى  الت  تشير  5-1رقم ومناقشة ابرز محورها فيما بينهم  بقراءة النشرة كل مجموعة كلف
 .الالصفية الصفية و المدرسية  نشطةف  األتعزيز قيم النزاهة ف  

  واقتراح  آلية   ،الصف صف  وآخر موضوع نشاط مدرس  كلف كل متدرب ف  كل مجموعة باختيار
 .واثرها ف  سلوكات الطلبة داخل المدرسة ، لتعزيز قيم  النزاهة لدى الطلبة  ما لتنفذه

   اطلب من كل مجموعة عرض ما تم انجازه على ان يعرض كل متدرب كيفية توظيف مفردات النزاهة ف
 الالصفية الصفية و المدرسية  نشطةاأل
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  التقييم:

 :والتطبيق العمل . نشطةبتقييم اداء المتدربين من خالل التفاعل واالنخراط ف  األ قم  الموقف التقييمي 
 :المالحظة. االستراتيجية 
 : سلم التقدير العددي  االداة 

 المعيار
 ممتاز

(4) 

 جيدجدا

(3) 

 مقبول

(2) 

 ضعيف 

(1) 

     وضوح الصوت 

     االلتزام بالوقت المحدد للنشاط

     التواصل البصري 

     استخدام لغة الجسد

      العمل بروح الفريق
 ملحوظة مهمة :

اطلب من المتدربين احضار كتب الدراسية لجميع الصفوف في اليوم الثاني من التدريب، بهدف تفعيل نشاط 

( من خاللها.2-6)  
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قيم النزاهة في التدريس  :(5-1شرة رقم ) الن  

   القيم األخالقية منظومة من القيم اإلنسانية الت  تغرس روح النزاهة واألمانة ف  اعداد الطالب للحياة  .

 Integrityالنزاهة:

مبدأ مهم وقيمة أخالقية يتوجب توفرها ف  كل عمل يقوم به اإلنسان، وتتضمن العديد من القيم الفرعية    
                     وضوعية، وغيرها منها، األمانة، الشفافية، المصداقية، والم

 Values of Integrityقيم النزاهة: 

" مجموعة المعايير والمبادئ الت  تمثل المرجعية الت  تحفظ لإلنسان رقيه وكرامته وجوهر إنسانيته، ويترتب   
تلك الحياة على تمثلها وتجسدها تحقيق مستوى أخالق  راق وثقة ف  الحياة وقدرة على تحسين نوعية وجودة 

 من خالل النزاهة" .

 قيم النزاهة ف  التدريس: 

 مثلة ف  سلوك  المعلم عند ممارستهمجموعة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص ف  العمل، المت ه 
.لمهنة التدريس  

 مكونات القيم: 

 المكون العقل : المعرف  )االختياري( 

 المكون الوجدان : النفس  )التقدير( 

 المكون السلوك : اإلرشادي الخلق  )الفعل( 

سلوك تدريجًيا عن طريق إلى  يتبين لنا أن القيم ال تنبع من الغرائز تلقائًيا فالفرد يتعلم القيم ويكتسبها وتتحول   
 التعلم والتفاعل االجتماع  وهذا هو المكون العقل ، ثم يتفاعل معها وجدانًيا ويعطيها قيمة أكثر من غيرها وهذا

   هو المكون الوجدان ، ثم يتم التفاعل بين المكون المعرف  والوجدان  والسلوك  ليظهر ذلك على السلوك

 قيم النزاهة المحورية للبرام  التوعوية: 

ف  المجتمع المدرس   لتحقيقها يجب على المدرسة ان  تسعى هناك مجموعة من قيم النزاهة الت    
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منها:عدة أصناف إلى  يمكن تصنيف القيمو   

 القيم الدينية واألخالقية، مثل: الصدق، واألمانة، والنزاهة، والمساواة، والعدالة.

 القيم االجتماعية، مثل: التعاون، والمساعدة، واالحترام، وتحمل المسؤولية.

العقلية، مثل: العقالنية والدقة والموضوعية.أو  القيم المعرفية  

لتضحية ف  سبيل الوطنالقيم الوطنية، مثل: المواطنة الصالحة وا  

مثل: االلتزام واألمانة، واإلخالص ف  العمل واإلتقان. القيم المهنية،  

 القيم الشخصية، مثل: الصبر، والثقة بالنفس، والشجاعة.

   وللنزاهة ف  التدريس أبعاد ثالثة ه :

ر بارز ف  تعزيز قيم النزاهة النزاهة الشخصية، والنزاهة المهنية، والنزاهة ف  عمليات التدريس كما أن للمعلم دو 
 عن طريق إيقا  الضمير والبعد عن األنانية

 النزاهة الشخصية مرتبطة بقيم الشخص وأخالقه. 

 أداء جميع المسؤوليات المترتبة على مهنة التدريس مع مراعاة اإلخالص واإلتقان واألمانة ف  النزاهة المهنية
.، ويحكمها عادة ميثاق أخالقيات التعليمالعمل  

مرتبطة بالنزاهة الشخصية والمهنية فإذا كان المعلم ذو اخالق شخصية  كما أن النزاهة ف  عمليات التدريس
 عالية فإن هذا ينعكس على أدائه كمعلم وعلى إتقانه وحرصه على القيام بمسؤوليات وواجبات مهنة التدريس.

   دور المدرسة في تعزيز قيم النزاهة

ها من علوم كثيرة خاصة الشريعة لذلك أهميتمستقال، بل ثقافة عامة تستمد وجودها و النزاهة ليست تخصصا 
ينبغ  أن تعتمد المدرسة ، التخطيط الدقيق المتواصل، واالختبارات العلمية والعملية على وفق استراتيجية 

 وفق االت : طويلة األمد

مشاركة فيه وهو عبارة عن نادي تفعيل نادي )نزاهة( عن طريق تحفيز المعلم للطالب للمساهمة وال .1
نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد من خالل ورش عمل وندوات ومعارض وملتقيات إلى  طالب   يهدف
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تحقيق رؤية وزارة إلى  وتهدف أيًضاالمدرس  والمجتمع بشكل عام ودراسات تصب ف  صالح المجتمع 
  التربية والمدرسة  

لفساد وتعزيز داخال المدرسة  ضمن رؤية واضحة لمحاربة ا عمال تطوعية مختلفةأ و  أنشطةتطوير  .2
 ألن البيئة  اآلمنة والنظيفة والنزيهة تنعكس إيجابا على نزاهة المجتمع.، النزاهة والشفافية

دعم قيم النزاهة بأنشطة إضافية أو تطبيقية من الغرفة الصفية أو من المدرسة أو المجتمع المحل  من  .3
الخف  والمنهاج المصاحب وذلك بالتعاون بين المعلمين والمرشد ومدير  خالل ابراز دور المنهاج

 المدرسة.

تعزيز قيم النزاهة: مسؤوليات المعلم في   

تتلخص مسؤولية المعلم  ف  ُبعدين: البعد األول: واجبه ف  أن يكون ملتزم ف  سلوكه بالمعايير األخالقية     
والثقافة السائدة والمجتمع.الرسمية وغير الرسمية المنبثقة من الدين   

البعد الثان : واجبه ف  أن ُيسهم بجدية ف  تربية طالبه وتهيئة الظروف لنموهم المعرف  والُخلق  نمًوا صحيًحا، 
هو التزام ُخلق  وهو نموذج   وفعلًيا، إن سلوك المعلم ينعكس على البعدين ف  الوقت نفسه، فكل ما يفعله 

طالبه.ُيسهم ف  التكوين الُخلق  ل  

 منها: تساعد على غرس قيم النزاهة كما ينبغ  على المعلم  القيام بعدة أمور 

  سلوك ( . واالتفاق على  )مدونة للإشعار الطالب بالمعايير العالمية للسلوك السليم 

  كيف أن الغش ف  االمتحانات يؤذي الطلبة أنفسهم. عن الغش ف  االمتحان و التوضيح لهم 

   والتحذير منها.  نشطةالسلوكيات غير النزيهة أثناء ممارسة األالتنبيه على بعض 

  .تنمية معايير وأجواء جماعية للنزاهة داخل القاعة الدراسية 

  ه. آثار التوعية بمخاطر الفساد وعقوبته و 

  .زرع الثقة بين الطلبة، وخلق الحوافز المختلفة 
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 التدريبي الثانياليوم 
 مقدمة اليوم الثاني:  

أو  على المستوى الفرديذلك ان سواء أك، ف  دول العالم الثالث الفساد من أكثر الظواهر شيوعا عد  ي
 ،آخرإلى  من مكانه آثار ظهور وحجم انتشاره و وصوره أشكاله  الدول ، ورغم اختالفأو  الجماع  أوالمؤسس 

 يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخل  والخارج  للدول.  اال انه

عدم احترام القانون، فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، و تفكك تعتري المجتمع نتيجة من ال فالفساد ف  جوهره حالة 
 . وعدم تكريس مفهوم المواطنة ، وغياب ثقافة حقوق اإلنسان واحترامها بشكل طبيع  وتلقائ 

ه المدمرة آثار ، فأولويات المجتمعاترئيسة من جعل مشكلة الفساد وتفشيه أولوية إلى  ومن هنا تبرز الحاجة
ه آثار كما أن  . على النواح  السياسية واالجتماعية واالقتصادية تهدد قوة ومكانة أية دولة ف  العالم وتضعفها

 لذا متطلبات الخارجيةها الداخلية مما يجعلها عاجًزه عن الوفاء بحتياجاتقدرة الدولة على تلبية االمدمرة تقلل من 
 الدولة الت  يداهمها الفساد قوية.أن تكون أو  جتمع الفاسد أن يكون قوًياال يمكن للم

 .أمرًا بالم الصعوبة  تصبح آلية معالجته  ، فإن ن لم يتم التصدي لهذا المنحى ف  الوقت المناسبفإوعليه 

 :ةالعام اتالنتاج

 الحد من انتشاره.بشتى مظاهره وأنواعه والعمل على لفساد المتدرب اتجنب  
 .توعية اآلخرين بسلبيات الفساد وحثهم على تجنبه 

 النتاجات الخاصة:
 مفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته.إلى  التعرف  
 االطالع على مظاهر الفساد وأقسامه.  
 الفساد وطرق مكافحته. آثاراستنباط  
 االبتعاد عن الواسطة والمحسوبية ومكافحتها. 
مكافحة الفساد ف  مباحث التربية اإلسالمية واللغة العربية بتعزيز قيم النزاهة و  توظيف المفردات المتعلقة 

 .لكافة الصفوف التربية االجتماعية والوطنيةو 
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 لليوم الثاني الجدول الزمني لتنفيذ للمادة التدريبية
 

 ( ساعات تدريبية   5)   /   عدد أيام وساعات تنفيذ الورشة التدريبية:  )  يوم  واحد (
 

 اليوم
رقم  الجلسة

 النشاط
 النشاطاسم 

 

 الزمن

 الثاني

-2)  األولى

1) 
 دقيقة 45 ما الفساد؟ وما أسبابه؟ ولم يحارب؟

 (2-

2) 
 دقيقة 45 ؟وأقسامهه مظاهر هل تتعدد الفساد؛ 

 (2-

3) 
 دقيقة 45 بوجود الفساد الجميع يدفع الثمن...فال للفساد

 دقيقة 30 استراحة  

-2)  الثانية

4) 
 دقيقة 15 كسر الجمود

 (2-

5) 
 دقيقة 45 حقه الواسطة والمحسوبية تحرم المستحق

 (2-

6 ) 

توظيف المفردات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة 
 ومكافحة الفساد ف  المناه  المدرسية

 دقيقة 75
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(1-2النشاط )رقم   

 مكافحة الفسادالموضوع الرئيس: 
 ( ، أهمية محاربتهتعريفه، أسبابهالفساد ) الموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(2-1) 
 ؟ ولم يحارب؟وما أسبابه؟ الفساد ما 

 دقيقة  45: زمن النشـاط
  االولى: الجلسة

أو  قضايا الفساد الت  حدثت معهم إحدىيطلب المدرب من المتدربين أن يعبروا عن التهيئة والتحفيز: 
 مكافحتها.سمعوا عنها وكيف تمت 

 .وأهمية محاربته التعرف على مفهوم الفساد وأسبابهنتاج النشاط: 
  المتربية على تطبيقها. ثارمعرفة مفهوم النزاهة وأسبابها ومعاييرها واآلالتعّلم القبلي: 
 .وورق  أقالم، هاتف خلوي، شبكة انترنت )اسم الشبكة والرقم السري لها(: أدوات النشاط
 ، كرة الثل .( Search,Talk,&walk)االستراتيجية: 

 .(1-2النشرة رقم )متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

  وكتابته على ورقة وأهمية محاربتهالبحث من االنترنت حول مفهوم الفساد وأسبابه  كل متدربكلف ،
A4. 
  حول مفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته لمدة  معا ايتناقشأن اطلب من كل متدرب أن يختار زميال و

 .-إن أمكن ذلك –خارج قاعة التدريب  معا يتجوالن، وهما دقيقتين
 حول مفهوم الفساد يتناقشا الزمالء االربعة معا ينضما مع زملين آخرين ل لين أنياطلب من كل زم

 يتجولون معا.، وهم لمدة أربع دقائق وأسبابه وأهمية محاربته
  وتقف على شكل دائرة،  ،أخرى  -رباعية–مجموعة إلى  أن تنضم - ةرباعين  –اطلب من كل مجموعة

 .دقائق 5لمدة  ،لتتناقش معا حول مفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته
  وتقف على شكل دائرة، أخرى  -ةثمانين –مجموعة إلى  أن تنضم -ة ثمانين  –اطلب من كل مجموعة ، 

 قسمدقائق. وف  حال كان العدد المتبق  قليال  5وم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته، لمدة لتتناقش معا حول مفه
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  المجموعات الثمانية. إحدىإلى  أفراد4 ه كل يتوجقسمين بحيث إلى  - ةالثمانين  – المجموعات إحدى
  من أفكار.خالصة ما توصلوا اليه  الجلوس على شكل دائرة وعرض جميع المتدربيناطلب من 
 ( 1-2وزع نشرة العمل رقم). 

 التقويم: 
 . عند تنفيذ الموقف التدريب  العدديمن خالل سلم التقدير  متدربينبتقييم أداء القم الموقف التقويمي: 

 التقويم المعتمد على األداء. االستراتيجية: 
 .العدديسلم التقدير : األداة

 

  



32 

 

 ( 1-2النشرة رقم )

 محاربته وأهميةالفساد: مفهومه وأسبابه 

الفساد آفٌة من آفات المجتمع المعاصر، و ظاهرٌة كثر انتشارها ف  اآلونة األخيرة، نتيجًة لتراكماٍت عاشها 
ين ، و بسبب االمجتمع،  ين واألخالق، وقلنة الوازع الدن أمر القيم عند العديد من النناس، وقد غياب بتعاده عن الدن

، ﴾  َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل الُمْفِسِدينَ  ﴿ الفساد واتباع سبيله فقال:هللا تعالى باإلصالح ف  األرض ونهى عن 
 .56﴾ األعراف  َواَل ُتْفِسُدوا ِف  اأَلْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها ﴿: ، وقال عزوجل 142األعراف 

 

 وفيما يأت  بيان لمفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته.

 مفهوم الفساد: 

، فيقال فسد الش ء أي  مأخوذ من مادة )فسد( وه  ضد َصُلحَ البطالن ونقيض الصالح، وهو الفساد لغة  
  .بُطَل واضمحل

متفق عليه لمفهوم الفساد اال انه ُيعرنف بناًء على الموضوع الذي يتناوله الباحثون أو  وال يوجد تعريف موحد
كثر التعاريف تداوال ذلك الذي  يعرِنف الفساد أو دارية واالجتماعية، من الجوانب االقتصادية  و السياسية و اإل

وعبنر عنه العالم روبرت كليتجارد بالمعادلة ، «استغالل السلطة العامة للحصول على منفعة خاصة» بانه:
 المساءلة = الفساد -السلطة التقديرية + االحتكار اآلتية:

 أسباب الفساد: 
 ين وأخالقية أسباب دينينة وء،واالخالق  : يؤدي ضعف الوازع الدن هوات األمارنة بالسن إلى  ، واالنصياع للشن

ه اإلنسان لطريق الفساد؛ حيث إنن مخافة هللا تعالى مقترنًة بالعمل الطنيب  .توجن
  ات المجتمع المدن ن  انتشار الفساد ف أسباب سياسينة: تعود أسباب ، نظمةاألو ضعف القوانين إلى  مؤسسن

احتكار ، و غياب الحريات ، و ، والتنضليل بحقوق األفراد وواجباتهماهعند تنفيذ ينةوقلنة الشفاف ،وعدم تطبيقها بعدالة
 وغياب، فئوية وقبول المجتمع لهذه المعادلةأو  السلطة والمناصب و توزيعها وفقا لمصالح شخصية /عائلية

 ضعف أجهزة الرقابة ف  الدولة و عدم استقالليتها و تهميش أدوارها.، و المساءلة القانونية 
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 العادات إلى  مدمنرٍة فيه، باإلضافة آثارترك إلى  أسباب اجتماعية: تؤدني األزمات والكوارث داخل المجتمع
بب الرنئيس  لفساد المجتمعاتالسلبية  والتنقاليد االجتماعينة انتشار ، و المتوارثة، كما أنن الفقر والحاجة هما السن

 .وتقبل المجتمع لمثل هذه الثقافةثقافة الواسطة والمحسوبية و الفساد و الرشوة 
  عبة، الت  يمرن بها المجتمع بسبب الحروب والحصار أسباب اقتصادينة: تؤدي األوضاع االقتصادينة الصن

،  .والمال ن  داري ارتفاع تكاليف الحياة المعيشينة، بالتال  نشوء الفساد اإلإلى  االقتصادين
 أهمية محاربة الفساد: 

 :والفاسدين لـ ب محاربة الفسادجي
  والمجتمع. فردليا لمن يحاول المساس بحقوق العبرة لغيرهم وسدا منيعا مستقبالفاسدين  يكون 
 .ان محاربة الفساد تشكل انقاذا عاجال لمؤسسات الدولة وسمعتها 
  عائالت.السر و األحل المشكالت االجتماعية الت  تمزق بنية 
 موقعها الصحيح.إلى  الوطنية دخولترجاع االموال والثروات والاس 

  



34 

 

 (2-2رقم النشاط )
 مكافحة الفسادالموضوع الرئيس: 
 مظاهر الفساد وأقسامهالموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(2-2) 
  ؟وأقسامهه مظاهر هل تتعدد ؛ الفساد

 دقيقة  45: زمن النشـاط
 االولى: الجلسة

يعلقوا يطلب من المتدربين أن مظاهر الفساد و  إحدىإلى  يعرض المدرب رسمة تشيرالتهيئة والتحفيز: 
 عليها ويصوتوا الختيار أجمل تعليق. 

 .مظاهر الفساد وأقسامه على االطالعنتاج النشاط: 
 مفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته.معرفة التعّلم القبلي: 
  وورق.  أقالم، الحاسوب، جهاز العرض: أدوات النشاط
 التوضيح ، الجداريات، المناقشة والحوار. العرضاالستراتيجية: 

 (.2 -2النشرة ) رسمة حول الفساد،متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

  اعرض رسمة حول الفساد، ثم اطلب من المتدربين التعليق عليها، ثم التصويت على أجمل تعليق مع
 تعزيز الفائز بالتصويت.

  معا حول مفهوم الفساد وأسبابه وأهمية محاربته لمدة اطلب من كل متدرب أن يختار زميال وأن يتناقشا
 .-إن أمكن ذلك –دقيقتين، وهما يتجوالن معا خارج قاعة التدريب 

 ( 2-2وزع نشرة العمل رقم) .على المتدربين، واطلب من كل متدرب متدرب قراءتها 
  لفساداقسام ا"، والثانية بعنوان "مظاهر الفسادجداريتين األولى بعنوان "علق لوحتين ." 
 السؤالين اآلتيين:  اطرح على المتدربين 
o ؟ ما أخطر مظهر من مظاهر الفساد من وجهة نظرك 
o  ؟ ما أخطر قسم من أقسام الفساد من وجهة نظرك 
 جابة السؤال الثان  على الجدارية  كلف كل متدرب كتابة إجابة السؤال األول على الجدارية األولى، وا 

 الثانية. 
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 قراءة بعض اإلجابات المكتوبة على كل لوحة جدارية.  بينتدر من أحد الم اطلب 
 وضحا ذلك م ،ما تضمنته اللوحتان الجداريتان المتدربين ف  ناقش 
  وذلك من خبرة  ،الواقعية الت  تعبر عن مظاهر وأقسام الفسادذكر بعض األمثلة المتدربين اطلب من

 .، وناقشهم فيهاوحياة المتدربين
 التقويم: 

 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء القم الموقف التقويمي: 
 . المالحظةالتقويم المعتمد على االستراتيجية: 

 .سلم التقدير العددي: األداة
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 (2-2النشرة رقم )

 وأقسامه مظاهر الفساد
 وأشكاله: مظاهر الفساد 

للفساد مظاهر مختلفة ومتنونعة وقد تكون ف  بعض األحيان متقاربة ومتشابهة، وهذه المظاهر عبارة عن 
استغالل الممتلكات بوذلك بالقيام السلوكيات الت  يقوم بها األفراد الذين يمتلكون نوعًا من النفوذ والسلطة 

 : من هذه المظاهرواستغالل الننفوذ، و  العامنة،

  مقابل تقديم خدمة له  فائدة معيننة من طرف آخرأو  فرد معين على مبلم من المالالرشوة: ه  حصول
 دفع األموال للحصول عليها. إلى  لذلك تحتاج للتعليمات، ومخالفةغير قانونية 

   عن ش ء محدد، ويكون هذا العمل لصالح فئة معيننة سواء ان يقوم المسؤول باي عمل المحسوبية: ه
 ، فهو يعطى بالباطل والزور. يها حق فال حزبًا، دون أن يكون لهمأو  اعةجمأو  كانت فرداً 

  المحاباة: ه  تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه ف  تنفيذ أعماله، وال يكون له الحق ف  أن ينفنذ له
 طلبه. 
  :ة، تحقيق مصلحة معينأو  وظيفةأو  التحينز لفرد معين ومساعدته ف  الحصول على منصبه  الواسطة
نه من القيام بهذه الوظيفة، أي أنن الواسطة ها العلم أننه غير مناسب لمع  وال يمتلك الكفاءات والقدرات الت  تمكن

 . إلشغال هذه الوظيفة  تتجاهل الخبرات واإلمكانيات والمؤهالت الالزمة
 ة بالدولة، وال يكون للشخص الذي أخذها أي حق ف   نهب المال العام: هو عبارة عن أخذ أموال خاصن

 االختالس. يعد هذا من باب الحصول عليها و 
  :ويقوم بين بالتستر عليه  أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخرهو االبتزاز ،

 .طلب مبلم من المال مقابل عدم اإلفصاح عن هذا الخطأبالحين واآلخر 
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 وأقسامه: أنواع الفساد 

 تنظيمه، وفيما يأتي بيان لذلك:أو  حجمهأو  موضوعهل اوفق أقسام، عدةإلى  يمكن تقسيم أنواع الفساد

 الفساد وفق موضوعه:

   : تتمثل ف  و القواعد و األحكام الت  تنظم عمل النسااق السياس  ف  الدولة،  ةمخالفبيتعلق الفساد السياس
 .الدولة لنهب مقدراتلى نظام الحكم الحكم الفاسد بما يفقد الديمقراطية و الشفافية و سيطرة فئة فاسدة ع

 : و المال  ف  الدولة  داري مخالفة القواعد و األحكام المالية الت  تنظم سير العمل اإلب يتعلق الفساد المال
مظاهر الفساد المال  ف  الرشاوى و االختالس و التهرب تتمثل و مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة و 

و المحسوبية ف  التعيينات ف  الوظائف و نهب المال العام ) و ما قضية الخليفة منا  الضريااب  و المحاباة
 ببعيد...(.

 وذلك من خاللة و الوظيفية و التنظيمية داريتعلق بمظاهر الفساد و االنحرافات اإلي و :داري اإل الفساد 
النتفاع لأنشطتها أو  قراراتهاأو  العامةسير اإلدارة سلبا على التأثير إلى  تهدفمخالفة للقوانين أعمال القيام ب
عدم احترام : المخالفات الات  تصدر عن الموظف العام من مظاهر هذه و .منها  غير المباشرأو  المباشر

 و إفشاء أساارار الوظيفة.فيه االمتناع عن أداء العمل و عدم تحمل المسؤولية و مواعيد العمل 
  : االنحرافات األخالقية و السلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصااا  و تمثل بمجمل يالفساد األخالق

 تصرفاته كالقيام بأعمال مخلة بالحياء ف  مكان العمل.

 ويمكن تقسيم الفساد وفق حجمه إلى:
 الكبير( الفساد األكبر (: (GRAND CORRUPTION و هو الفساد الذي يرتكبه رؤساء الااادول و )

كثر فساد من كبار الموظفيان و األوان السياسيين هم ، الحكومات و الوزراء و من ف  حكمهم و أساسه الجشع 
األعلى يفوق  القائااااادأو  كما أن رئيس الدولة( مركز وظيف  أكثر فسادا من اآلخرين )موظفو الدواوين األعلى 

 مع االستقرار السياسا .يكون متعارضا ليس بالضرورة ان ا ، و هذا النمط من الفساد الجميع فساد
 الصغير( الفساد األصغر (( :CORRUPTION PAYMENTS و هو فساد الموظفين ف  القطاعاات )

ابتزاز أو  طلب رشوةأو  المختلفة و أساسه الحاجة االقتصادية و يحدث عادة عندما يقوم الموظف بقبول
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عن هنا  فسادان يحدث الإجراء طرح لمناقصة و تحقيق أرباح خارج إطار القوانين ، كما يمكن أو  عقد لتسهيل
 الرشوة و ذلك بسرقة و اختالس أموال الدولة مباشرة.إلى  لوظيفة العامة دون اللجوءالموظف لطريق استغااالل 

 ويمكن تقسيم الفساد وفق تنظيمه الى:

   هو الفساد الذي يحدث عند قاعدة الهرم الحكوم  من قبل صغار الموظفين ) العشوائ (: الفساد العرض
تلق  أو  ويعبر غالبًا عن سلوك شخص  أكثر منه تعبيرًا عن نظام عام كحاالت االختالس على نطاق محدود

 ذلك. إلى  سرقة أدوات مكتبية وماأو  الرشوة الخفيفة
  (النظام  )الفساد المنظم Sysyematic Corruption: ث حين تتحول إدارة دالذي يح الفساد  هو

شبكة مترابطة للفساد يستفيد ويعتمد كل عنصر من قبل العمل برمته  دارإدارة فاسدة بمعنى أن يإلى  المنظمة
 .على اآلخر، ويمارس هذا النوع من قبل القمة المتربعة على رأس الهرم الوظيف  فيها

 

 
  

 الفساد

 الكبير

 الصغير 

 السياسي

 المالي االداري

لمنظما  

  -الفردي
 العشوائي
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 (3-2)رقم النشاط 
 مكافحة الفسادالموضوع الرئيس: 
 وطرق مكافحتهالفساد  آثارالموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(2-3) 
  ال للفسادف...بوجود الفساد الجميع يدفع الثمن

 دقيقة  45: زمن النشـاط
 االولى: الجلسة

السلبية للفساد، ويربطها بآية  ثاراآليحفز المدرب المتدربين من خالل قصة واقعية على التهيئة والتحفيز: 
 .قرآنية

 .وطرق مكافحتهالفساد  آثار استنباطنتاج النشاط: 
 مظاهر الفساد وأقسامه.معرفة مفهوم التعّلم القبلي: 
  وورق.  أقالم، : الحاسوب، جهاز العرضأدوات النشاط
 الخارجيةالدائرة الداخلية والدائرة القصة غير الكاملة، االستراتيجية: 

 (.3 -2النشرة ) الفساد، آثارحول  فيديومتطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

 اوقف  اثر الفساد(ظهور ) القصة عقدة إلى  وقبل أن يصلالسلبية للفساد  ثارفيديو يوضح اآل اعرض
 صة، ثم اكمل الفيديو لعرض النهاية.واسئل المتدربين عن النهاية المتوقعة لهذه الق الفلم،
  مجموعتين واطلب منهما الجلوس على شكل دائرتين داخلية ثابتة وخارجية متحركة، إلى  المتدربينقسم

 بحيث يجلس المتدربون ف  الداخلية وجها لوجه مع المتدربين ف  الدائرة الخارجية.
  بطاقة مكتوب على كل منها  13الفساد، وصمم  آثاربطاقة مكتوب على كل منها اثرا من  13صمم

 طرق مكافحة الفساد.طريقة من 
  الفساد على المتدربين الذين يجلسون ف  الدائرة الداخلية الثابتة آثارالت  كتب عليها وزع البطاقات ،

 .والبطاقات الت  كتب عليها طرق مكافحة الفساد على المحموعة الخارجية المتحركة
 آثاراثرا من  انتحوي المتدربين اللذين يجلسان مقابل بعضهما أن يشرحا البطاقتين اللتين اطلب من كال 

 .وطريقة من طرق مكافحته الفساد
 س عقارب الساعة بمقدار كرس  واحد، وأن يشرح اطلب من المتدربين ف  الدائرة الخارجية التحرك عك
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الفساد وطريقة من طرق  آثارللتين تحويان اثرا من كال المتدربين اللذين يجلسان مقابل بعضهما البطاقتين ا
 مكافحته.

 .اطلب من المتدربين ف  الدائرة الخارجية المتحركة بالدوران حتى تكتمل الدورة 
 ( على المتدربين.3-2وزع النشرة ) 

 التقويم: 
 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء القم الموقف التقويمي: 

 االداء.التقويم المعتمد على االستراتيجية: 
 .سلم التقدير العددي: األداة
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 (3-2النشرة رقم )

 وطرق مكافحته الفساد آثار

 الفساد آثار 

كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية ف  سلبية  اآثار يشكل الفساد آفة تجتاح المجتمعات و يفرز 
 والسياسية.

 االقتصادية للفساد ثاراآلأوال: 

  رباح(.أ)ضريبة، رسوم، الدولة من  خزينةهدر وضياع إيرادات 
   نفاق الحكوم : من حيث التوزيع والجودة، والتكاليف.إلكفاءة ا تدن 
   كفاءة استخدام المساعدات الخارجية. تدن 
  الموازنة العامة.ف  عجز حجم الزيادة 
 .زيادة المديونية الداخلية والخارجية 
 للمواطن. يةدور الدولة ف  توفير الخدمات األساس إضعاف 
 .التأثير سلبًا على الخطط والسياسات التنموية ف  البالد 
 الخارج.إلى  زعزعة الثقة بالبيئة االستثمارية وهروب االستثمارات األجنبية والمحلية 
 .إضعاف دور المنافسة وتراجع جودة الخدمات ونوعية المنتجات 
  تهالستثمار، وزيادة تكلفضعف حوافز ا. 
 .تراجع سمعة الدولة والتأثير على حجم المنح والمساعدات المالية الخارجية 
  ف  البالد. تراجع ف  معدالت النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 
  .تراجع ف  مستويات معيشة المواطنين 

 االجتماعية للفساد  ثاراآلثانيا: 
  منظومة القيم واألخالق الحميدة ف  المجتمع. حدوث ازمة ف 
 منظومة المعايير السلوكية المقبولة ف  المجتمع. تدهور 
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 استشراء ثقافة االنا ف  المجتمع. 
 .انتشار قيم الجشع والطمع واإلثراء بغض النظر عن المصدر 
 .انتشار االحباط والكسل لدى فئة كبيرة ف  المجتمع 
 توزيع الدخل. وءس 
  متساوية ف  الحصول على الدخل.فرص غير 
 .فرص غير متساوية ف  الحصول على التعليم 
 .تراجع مستوى الخدمات االجتماعية 
 .تركز الثروة لدى فئة محددة 
 .تدهور قيم المواطنة واالنتماء االجتماع  للدولة 
 .ضعف مستوى االجور 
 ارتفاع معدالت الفقر.  
  ف  المجتمع البطالةارتفاع مستويات. 
 جتماع كيان االالنسي  و لاد يتهد. 
 . تهديد األمن والسلم االجتماع 

 : السياسية للفساد ثاراآلثالثا: 
  إلحاق الضرر بأسس الحياة الديمقراطية 
 حرية الفرد ف  التعبير. غياب 
  سيادة القانون ضعف. 
  احترام حقوق اإلنسان.ضعف 
 .اضعاف المشاركة السياسية 
 إضعاف شرعية الدولة وسلطتها. 
  الثقة بمصداقية أجهزة الدولة. غياب 
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 طرق مكافحة الفساد 

بل واألشكال،  جميع  للحدن من تفشن  ظاهرة الفساد، يجب على عن وذلك أفراد المجتمع محاربته بشتنى السن
ين  واألخالق  والوطن  واإلنسان ، وطرق معالجته ه   :طريق االلتزام الدن

  فافة  نظمةاأل سنن ة والتشريعات الشن نزال أقصى العقوبات على مخالفيهاالمضادن  .للفساد وتوضيحها، وا 
  التوعية المجتمعينة لهذه الظناهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع واألفراد، وتنمية دورهم ف  مكافحتها

 .والقضاء عليها
  وائر الحكومينةمجزيه تخصيص مكافئة مالينة  .لمن يقوم بالتنبليم عن حاالت الفساد ف  الدن
 عقوبات رادعة تناسب كلن فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلنًا على المأل للعبرة والعظة وضع. 
  فرص عمل مناسبة للمواطنين، من خالل إيجاد كادر وظيف  مناسب لكل فئٍة من فئات المجتمع،  تهيئة

 .وذلك لتحسين الظنروف المعيشينة للفرد، والمجتمع، والبلد
 يته لدى الموظنفين، ومكافئتهم عليهتطوير اإلبداع وتنم. 
  وائر الحكومينة، والمدارس، والجامعات، والقنوات المرئينة والمسموعة تحثن عقد ندواٍت دينينة وتوعوينة ف  الدن

ابقة وما حلن بهاداري المواطنين للتنخلص من الفساد اإل  .، ودعمها بالقصص والعبر من األقوام الفاسدة السن
  ٍصة ، وسلوك العاملين لمحاربة داري ، ودراسة الواقع اإلداري ف  كلن دائرة لإلصالح اإل تشكيل لجنٍة مخصن

 .الفساد وقت اكتشافه
  ابة الننشيطة، المؤمنة بالتنطوير والتغينر، ذات الكفاءة والمؤهنل والخبرة العلمينة ف  مجال تعيين القيادات الشن

 .العمل
 خص المناسب ف  المكان المناسب  .وضع الشن
 لة القانونية و ءللمساف  الدولة  خضوع األشخاص الذين يتولون المناصب العامة  وتعن  بة: المحاس
أمام رؤسائهم و هم   ة و األخالقية عان نتائ  أعمالهم ، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسئوليندارياإل

أمام السلطة التشريعية الت   الذين ف  الغالب يشغلون مناصب عليا كالوزراء...و الذين يكونون بدورهم مسئولين
 تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيااة.
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 معينين ، و ذلك بتقديم أو  الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين ف  واجب المسئولين  ه  لة: ءلمساا
حق المواطن ف  الحصول على كذلك تقارير دورية عن نتائ  أعمالهم و مدى نجاعتهم ف  تنفيذها و 

 المعلومات.
 :و ف  عالقتها مع المواطن و علنية اإلجراءات و  اتتبن  سياسة الوضوح داخل المؤسس ه  الشفافية

 األهااااداف و الغايات .
  النزاهة: ه  منظومة القيم المتعلقة بالصدق و األمانة و اإلخالص ف  العمل ، فيجب العمل على تكريساااها

 ى مواجهة تحديات المسؤولية و مغرياتها.و ترقيتها بما يجعل الموظف قادرا عل
   تبن  نظام ديمقراط  يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات و سيادة القانون من خالل خضوع الجميع لاااه

 و احترامه و المساواة أمامه و تنفيذه بين جميع األطراف.
 على احترام أحكامه. و االلتزام من قبل السلطة التنفيذية  بناء جهاز قضائ  مستقل و قوي و نزيه 
 القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات و تشديد األحكام المتعلقة بمكافحة   إعمال و تفعيل

 الرشوة و المحسوبية و استغالل الوظيفة العامة ف  قانون العقوبات.
 المختلفة )السؤال..التحقيق..لة و الرقابة للهيئة التشريعية من خالل األدوات البرلمانية ءتطوير دور المسا 
 .التركيز على البعد األخالق  ف  مكافحة الفساد ف  القطاع العام و الخاص 
  التعاون بين الجمعيات و الهيئات السياسية و النقابات المهنية لنشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم

 الفساد و أثره على المجتمع.
 عيلها أمام الهيئات المختصة.فتح ملفات الفساد و نشرها و تف 
 انتشار الفساد و إلى  ة و اإلجراءات الت  تفض دارياإل نظمةدراسة مواطن الخلل ف  القوانين و األ

 صياغاااة اقتراحات لتعديلها.
 الرشاد .  اإلصالحات المالية الت  تقوم على الشفافية و 
 الحق والقانون و الحكم الراشد.  العمل على تحقيق دولة 
  أجور المستخدمين و ال سيما ف  قطاع الجمارك ، القضاء ، الضرائب ، البنوك...رفع 
 .إشراك الجميع ف  التصدي لهذه الظاهرة و محاربتها قبل أن تتهيكل 
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 (4-2رقم النشاط )
 مكافحة الفسادالموضوع الرئيس: 
 الكشف عن الفساد والحد منهالموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(2-4) 
 نشاط كسر الجمود

 قيقة د 15: زمن النشـاط
 : الثانية الجلسة

بين المتدربين وكسر الجمود  قةتوطيد العالهو يبين المدرب أن الهدف من هذا النشاط التهيئة والتحفيز: 
زالةو   الملل والحواجز واشاعة جو المرح بينهم ا 

زالةتوطيد العالقات بين المتدربين وكسر الجمود و نتاج النشاط:   الملل والحواجز واشاعة جو المرح بينهم ا 
 المتدربين لشخصية زمالئهم.معرفة التعّلم القبلي: 
 : أدوات النشاط
 التعلم النشط )لعب األدوار(، التفكير الناقداالستراتيجية: 

 -متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

  وقدرة على التخيل.،  متدربين لديهم قدرة تعبيرية ولغويه 3اختر 
 منفردا امام زمالئه المتدربين عن ثالثة مواقف اثنان منها حقيق  وواحد من  كلف كل متدرب بالتحدث

 نس  خياله.
 ذلك. إلى  اطلب من المتدربين معرفة الموقف الخيال  الذي لم يحدث معه، مع بيان كيفية الوصول 
  وعزز  فكاهيةكرر ذلك مع الزميلين االخرين، واربط ذلك بطرق الكشف عن الفساد ومكافحته بطريقة

 صاحب اإلجابة الصحيحة.
 التقويم: 

 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء الم قالموقف التقويمي: 
 االداء.التقويم المعتمد على االستراتيجية: 

 .العدديسلم التقدير : األداة
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 (5-2رقم النشاط )
 مكافحة الفسادالموضوع الرئيس: 
 الواسطة والمحسوبيةالموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

(2-5) 
 حقه الواسطة والمحسوبية تحرم المستحق

 دقيقة  45: زمن النشـاط
 : الثانية الجلسة

 التهيئة والتحفيز: 
  مكافحتها.العمل على والمحسوبية و االبتعاد عن الواسطة نتاج النشاط: 
 .وطرق مكافحته. هآثار و  معرفة مفهوم مظاهر الفساد وأقسامهالتعّلم القبلي: 
  وورق.  أقالمالورق القالب، أقالب فلو ماستر، : أدوات النشاط
 العمل الجماع ، التدوير، الحوار والمناقشة.االستراتيجية: 

 (.5 -2النشرة )متطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

 اربع مجموعات، واعط  كل مجموعة ورقة من )الورق القالب(.إلى  قسم المتدربين 
  عن االسئلة االتية وفق االت : -على الورق القالب–بكتابة اإلجابة كلف المجموعات 
 المجموعة األولى تجيب عن السؤال: ما مفهوم الواسطة والمحسوبية وما اطراف الواسطة؟ -
 عوامل انتشار الواسطة والمحسوبية؟ما المجموعة الثانية تجيب عن السؤال:  -
 ؟السلبية للواسطة والمحسوبية ثاراآل عدد بعضا منالمجموعة الثالثة تجيب عن السؤال:  -
 ؟بين كيف يمكن الحد من الواسطة والمحسوبيةالمجموعة الرابعة تجيب عن السؤال:  -
 والجلوس على الطاولة المجاورة وكتابة اجابات دوران عكس عقارب الساعة اطلب من كل مجموعة ال
على الورقة... وهكذا حتى تنته  كل المجموعات من االجابة على كافة تعديالت أو  مقترحاتأو  أخرى 

 مجموعتها االصلية.إلى  االسئلة وتعود
 ( على المتدربين، و 5-2وزع النشرة )ضافته على ورقتها ومناقشة اطلب من كل مجموعة قراءة ما تم إ

 المجموعات االخرى بما كتبت.
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 التقويم: 
 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء ال قمالموقف التقويمي: 

 االداء.التقويم المعتمد على االستراتيجية: 
 .سلم التقدير العددي: األداة

 
  



48 

 

 (5-2) النشرة

 الواسطة والمحسوبية

والقوانين  نظمةوالمحسوبية من اآلفات الخطيرة الت  أعيت المجتمعات واالفراد، إلنتهاكها لألتعتبر الواسطة 
بينهم، فه  تتخذ معيار فيما والمساواة  العدالةتحقيق وحفظ مصالح األفراد ف  المجتمع و الت  وضعت لرعاية 

الفرد إلى  ها الخطيرة والمدمرتآثار القرابة والمعرفة والمصلحة الخاصة منهجا وسلوكا، وهذه المعايير امتدت 
 والمجتمع ولم تقتصر على ذلك بل أضرت بالتنمية والتقدم واالزدهار ف  المجتمعات الممارسة لها.

 :مفهوم الواسطة والمحسوبية 

لم يعرف المشرع االردن  الواسطة والمحسوبية حيث ان التشريع يقتصر على ذكر عناصر الجريمة ملقيا 
مر تعريفها، وقد اقدم المشرع االردن  على تجريم الواسطة والمحسوبية حفاظا على حقوق على عاتق الفقه ا

االفراد والجماعات واستجابة لمتطلبات الرق  والتحضر من خالل تدخل القانون ف  محاربة هذه االفة الخطرة 
 والت  اصبحت موروثة.

"طلب العون والمساعدة من شخص ذي نفوٍذ وحظوٍة لدى من بيده القرار لتحقيق  ُتَعرَّف الواسطة بأنها:
 بشكل قانون  . أو  ."مصلحة معينة لشخٍص ال يستطيع تحقيقها بمفرده

المتوسط لديه و  اي الذي يقوم بالتوسط. :المتوسطا، و اي الذي يريدهة .طالب الواسط متوسط له ...واطرافها ال
 السلطة.أو  صاحب القرار وهو

المذهبية ف  تحقيق مصلحة ما؛ كإسناد أو  السياسيةأو  : اعتبار القرابة العائليةتعرف المحسوبية بانها 
 النسب ف  المقام األولأو  غيرها، وجعل الحسبأو  الترقياتأو  الوظائف

 :عوامل انتشار الواسطة والمحسوبية 

 عض المصالح الخاصة.وسهولة تكيفها لببها ووجود الثغرات  نظمةعدم مرونة األ -
 واللوائح(.    نظمةواالجراءات للتطورات والتقدم التكنولوج  )تقادم األ نظمةعدم مواكبة األ -
وباللوائح واالجراءات المتبعة ف  أغلب االجهزة الحكومية بسبب عدم  نظمةجهل اغلب المواطنين باأل -

 التوعية والتثقيف بها.
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 وضعف الشفافية بين المواطن والمسؤول.، ة وعدم اتاحتها للجميع داريعمال اإلواأل نظمةغموض األ -
 حقوقه/ واجباته جهل المواطن ف   -
 ة ف  عمل االجهزة الحكومية وطول االجراءات وتعقيدها.داريالبيروقراطية اإل -
 تنام  االنفجار السكان  مع توقف المشروعات االقتصادية) البطالة(. -
 ية.الذاتالرقابة أو  بالمسؤولية ضعف الوازع الدين  وضعف الشعور -
 .واللوائح  نظمةاألافتقار تطبيق   -

 سلبيات الواسطة والمحسوبية  

ها آثار  السياسية وتشملأو  يةاالجتماعأو  يةاالقتصادسواء  نواح  الحياةكافة الواسطة والمحسوبية على تؤثر 
 ؛ وفيما يأت  بيتن ألهم هذه السلبيات:الدول المؤسسات و واالفراد 
تهدد بانقراض الكفاءات والمواهب... يظهر على السطح أنصاف األكفاء والموهوبين... بمعنى دفع من ال  -

 يستحق على حساب من يستحق.
 انحدار مستوى الخدمات وهدر المال العام.إلى  تؤدي -
 تهدد التنمية بكافة أشكالها... االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية... -
 الوطن  نتيجة الشعور بأن المستحق ال يستطيع الحصول على حقه.والوالء النتماء ضعف اإلى  تؤدي -
 لدى المبدعين...واالبداع الكسل وعدم الجدية ف  العمل.... تقتل الطموح إلى  تؤدي -
طالب الجامعات العتقادهم ان تفوقهم ال ينفعهم بوجود الواسطة والمحسوبية اتجاهات تنعكس سلبا على  -

 تقتل الرؤى الطموحة والمميزة لدى االشخاص الذين ليس لديهم واسطة.... بمعنى 
 تكرس الطبقية المنفعية والخدماتية ف  المجتمع. -
 ارتكاب جريمة الرشوة النهاء المعامالت.إلى  قد تؤدي -
 اختالل ف  التوازن االجتماع .إلى  تؤدي -
 فيه من يناسبه. ال يوجدالنهضة التنموية الن المكان  تعيق -
 والقوانين. نظمةالقوة واصحاب النفوذ امام األ سيادة -
 انتشار جرائم اخرى ف  المجتمع.إلى  قد تؤدي -
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 اضعاف االجهزة الرقابية.إلى  تؤدي -

 التصدي لهاو  الواسطة والمحسوبية ية الحد منكيف 

واالجراءات الت  تحكم  نظمةلكترونية والمراجعة المستمرة لألة اإلداريإلعمال امواكبة التطور وتفعيل األ -
 عمل مؤسسات الدولة.

 التوعية المستمرة باضرار الواسطة ونتائجها الوخيمة على الفرد والمجتمع. -
 تشديد العقوبة على مرتكبيها. -
 تطبيق الحكومة االلكترونية -
 واتاحته للجميع.ه تطبيق القانون بشفافية ومساوا  -
 االقالل والحد من الصالحيات الممنوحة للمسؤول. -
 استشعار الموظف بمراقبة هللا سبحانه وتعالى له ف  السر والعلن. -
 ومأسسته وعدم ارتباطه باألشخاص  ؤسس  ف  مؤسساتنا العامة والخاصةالعمل المجذير ت -
 االهتمام بنبذ الواسطة والمحسوبية من خالل مصانع التربية المتمثلة باالسرة والمدرسة والجامعة والبيئة. -
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 (6-2)رقم النشاط 

 كافحة الفسادالنزاهة ومالموضوع الرئيس: 
 ف  المناه  الدراسيةومكافحة الفساد توظيف قيم النزاهة الموضوع الفرعي: 

 رقم النشاط 
 : اسم النشاط

 
(2-6) 

كافحة توظيف المفردات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة وم
مباحث التربية اإلسالمية واللغة العربية الفساد ف  

 االجتماعية والوطنيةالتربية و 

 
 دقيقة  75: زمن النشـاط

 : الثانية الجلسة

 .همية ربطها ف  واقع الحياةالدراسية وأ ف  المناه   -بشكل عام -توظيف القيم آليات التهيئة والتحفيز: 
اإلسالمية توظيف المفردات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد ف  مباحث التربية نتاج النشاط:   

 لكافة الصفوف. التربية االجتماعية والوطنيةواللغة العربية و 
 هآثار و  وأقسامه همظاهر و الفساد وكيف نحققها ومفهوم معاييرها أهميتها و النزاهة و معرفة مفهوم التعّلم القبلي: 
 .وطرق مكافحته
   .أوراق ملونة، عادي وملون  وورق  أقالمالورق القالب، أقالب فلو ماستر، : أدوات النشاط
 .، االستقصاء واالستقراء، العصف الذهن ، التفكير الناقدالعمل الجماع االستراتيجية: 

 (.6-2) ورقة العملمتطلبات النشاط: 
 : اإلجراءات

  ه : مجموعات ثالثإلى  ) المشرفين التربويين(قسم المتدربين 
 حث التربية اإلسالمية مب المجموعة األولى: مشرفو

 حث اللغة العربية مب الثانية: مشرفوالمجموعة 
 التربية االجتماعية والوطنيةحث مبا المجموعة الثالثة: مشرفو

  تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد ف  إلى  كل مجموعة بإجراء مسح للموضوعات الت  تشيركلف
 المبحث الذي تشرف عليه كل مجموعة.

  أو  ، واقتراح مثالالموضوعات الت  تم استخراجها مسبقا إحدىاختيار بكلف كل متدرب ف  كل مجموعة
حديث نبوي أو  آلية لتوظيف القيم الت  تعزز النزاهة وتكافح الفساد، وتربطها بالموضوع من خالل آية كريمة
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 رسمة .... أو  بوسترأو  مثل شعب أو  قصةأو  شؤيف
  فية توظيف مفردات النزاهة ف  يكعرض ما تم انجازه على ان يعرض كل متدرب اطلب من كل مجموعة

 المنهاج
 التقويم: 

 من خالل سلم التقدير العددي.  متدربينبتقييم أداء ال قمالموقف التقويمي: 
 االداء.التقويم المعتمد على االستراتيجية: 

 .سلم التقدير العددي: األداة

 المعيار
 ممتاز

(4) 

 جيدجدا

(3) 

 مقبول

(2) 

 ضعيف 

(1) 

     وضوح الصوت 

     الثقة بالنفس

     التواصل البصري 

     استخدام لغة الجسد

      حسن االستماع للطرف اآلخر واحترام رأيه
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 :( 6-2) ورقة عمل

مباحث التربية اإلسالمية واللغة العربية توظيف المفردات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في 
  والتربية االجتماعية والوطنية

 المجموعة األولى: مشرفو مبحث التربية االسالمية

 تية:ربية االسالمية من خالل الكتب اآلتوظف قيم النزاهة ومكافحة الفساد ف  منهاج التن يمكن أكيف 
   ( حديث تحريم الغش )الثامن عشرالدرس / الصف الثالث/ الجزء الثان. 
 الصف التاسع/ الجزء األول: 

 (اإلسالمنظام الحكم ف   )السادس عشر
 (مبادئ نظام الحكم ف  اإلسالم)الدرس السابع عشر

  سورة المطففين  :)الثالث والعشرون الدرس / الصف الحادي عشر/ التربية اإلسالمية الجزء األول والثان
1-6). 

  الصف الحادي عشر/ العلوم اإلسالمية ) التربية األخالقية ( الجزء األول والثان: 
 (مبادئ العالقات اإلنسانية : )الثالث عشرالدرس 

 (آداب التواصل االجتماع   : )الدرس السابع والعشرون 
 (آداب التعامل التجاري  : )الدرس الثالثون 

 الوطنية والمدنية  التربية مبحثالمجموعة الثانية: مشرفو 
  ول/ الوحدة الثانية /الدرس األول )الحقوق والحريات األساسية(/ الجزء االلسابع الصف ا 
 والحريات االجتماعية واالقتصادية  )الحقوق ول/ الوحدة الثانية /الدرس الثان  / الجزء االلسابع الصف ا

 والثقافية(
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية()ول/ الوحدة الثانية /الدرس الثالث / الجزء االلسابع الصف ا 
 حترام التنوع واالختالف(ول/ الوحدة الثانية /الدرس األول )ا/ الجزء االلثامن الصف ا 
 ول/ الوحدة الثانية /الدرس الثان  )نبذ التعصب والتمييز(/ الجزء االلثامن الصف ا 
 ول/ الوحدة الثالثة  /الدرس األول ) الراي العام والتواصل االجتماع   (/ الجزء االلثامن الصف ا 
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 الصف التاسع/ الجزء األول: 
 (نظام الحكم ف  اإلسالم) السادس عشر

 مبادئ نظام الحكم ف  اإلسالم)الدرس السابع عشر
 اللغة العربيةالمجموعة الثالثة: مشرفو مبحث 

  السادس: سأكون طياراالصف السادس: الجزء الثان : الدرس 
  السادسة: القاض  العادلالصف التاسع : الجزء األول: الوحدة  

  السادسة: من مقامات الهمان الصف الحادي عشر: الوحدة 

  الشبابإلى  الثانية عشرة: نداءالحادي عشر: الصف 
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 المراجع:

مفهومه ومظاهره وأسبابه(، معتصم السنوي، موقع الزمان )موقع اخباري(.   داري مقال بعنوان )الفساد اإل .1
https://www.azzaman.com/?p=87533 

، موقع د. موالي المصطفى البرجاوي (، ماهيتها ومظاهرها وأشكالها ظاهرة الفساد:مقال بعنوان ) .2
 /http://www.alukah.net/culture/0/82504االلوكة الثقافية. 

، موقع المنتدى العربي عمارهادي حسون( ، اً آثارواشكاال واسباباً و ومظاهراً مفهوما مقال بعنوان ) .3

 https://hrdiscussion.com/hr48106.htmlالدارة الموارد البشرية 
ف   ف  المرحلة االبتدائية ( مفاهيم النزاهة وقيمها ف  مناه  اللغة العربية والرياضياتمقال بعنوان ) .4

 2013www.nazaha.iq/search_web/trboyالعراق عام  
 .هة(ف  تطوير المفهوم العام للنزا  دور العالقات العامةدراسة بعنوان )  .5

www.nazaha.iq/search_web/trboy/9. 
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