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              تطوير منهج الدراسات االجتماعية في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 الصف الثاني اإلعدادي   تالميذ لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى 

 

   ملخصال

هدف البحث إلى تطوير منهج الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي في ضوء االستراتيجية       
قام الباحثان بإعداد حيث  م لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بها،   2022  – 2019الوطنية لمكافحة الفساد  

قائمة بمفاهيم مكافحة الفساد وقائمة أخرى بقيم مكافحة الفساد، كما تم إعداد تصور مقترح لتطوير المنهج  
  األولى: في الجغرافيا في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد وحدتين دراسيتين مطورتيـن  

بعنوان: )خيرات وطننا العربي( والثانية في التاريخ  بعنوان: )الخالفة اإلسالمية زمن األموييـن والعباسييـن  
وقد قيم مكافحة الفساد،  مفاهيم مكافحة الفساد ومقياس  إعداد اختبار  كما تم  ونماذج من الدول المستقلة(  

تم تطبيق أدوات ومواد    بعدي( حيث   –)قبلي  ة تجريبية واحدة  موعاختار الباحثان التصميم التجريبي لمج
عينة   على  )البحث  با33من  تلميذ  األساسي  (  للتعليم  خديجة  السيدة  بمدرسة  اإلعدادي  الثاني  لصف 

فاعلية الوحدتين المطورتين في تنمية المفاهيم والقيم المرتبطة  بدمياط الجديدة، وقد أظهرت نتائج البحث  
ال البحث فسابمكافحة  وأوصى  البحث،  عينة  تالميذ  لدى  لتنمية    د  لألنشطة  وكتيبات  للمعلم  أدلة  بإعداد 

 مفاهيم وقيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 
 

المفتاحية: المنه  الكلمات  االجتماعية    -ج  تطوير  الفساد   -الدراسات  مكافحة  الفساد  -  مفاهيم  مكافحة   -قيم 
 المرحلة اإلعدادية. 
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         Developing the social studies curriculum in light of the 

National Anti-Corruption Strategy to develop concepts and values 

associated with it for second year preparatory students . 

Abstract 

       The aim of the research is to develop the social studies curriculum for the 

second year of middle school in the light of the national anti-corruption strategy                            

2019-2022 AD to develop the concepts and values associated with it. and the 

preparation of two developed study units, the first in geography entitled: (The 

bounties of our Arab nation) and the second in History, entitled: (The Islamic 

Caliphate in the Time of the Umayyads and Abbasids, and Models from 

Independent Countries).  A test of anti-corruption concepts and a measure of 

anti-corruption values was also prepared. The researchers designed the 

experimental design for one experimental group (before - after), where the 

research tools and materials were applied to a sample of (33) students in the 

second preparatory grade at Al-Sayeda Khadija School for Basic Education in 

New Damietta. The students of the research sample, The research recommended 

preparing teacher guides and activity booklets to develop the concepts and 

values of integrity and combating corruption among middle school students. 

 

 

Keywords: Curriculum development - Social studies - Anti-corruption 

concepts -           Anti-corruption values - Preparatory stage . 
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لتنمية   تطوير منهج الدراسات االجتماعية في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 الصف الثاني اإلعدادي تالميذالمفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى  

 مقـــدمــة البحـــث: 

إلــى النزاهــة والبعــد  نســان وســلوكياتهم بشــك  ســليم يــدعوالــديانات الســماوية علــى تناــيم حيــاة اال حثــ       
حـث  ومبـدأ إنسـاني  وقيمـي والتـزام دينـي نزاهـة ومكافحـة الفسـاد مـنهج ربـانيالف  المختلفة،  هعن الفساد بصور 

ُ إِلَْيكَوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن  ، قال هللا تعالى ﴿الحنيفديننا  عليه اَد َِِ  ۖ   َّللاه َ  ۖ  اْْلَْرِض  َوََل تَْبغِ اْلفَسََ إِنه َّللاه

ِدينَ    ﴾ وَل تفسََدوا ََِ  اْلرض بصََد إ ََالح ا ﴿، وقــال تعــالى (77، آيــة﴾ )القصــ  ََل يُحََِ ا اْلُمْفسََِ
 .(56)األعراف، آية 

مثـ  سـلوكاغ ريـر قانونيـاغ يقـوم ي  و ، ودينيـة اقتصادية وسياسيةمتعددة   اجتماعية ذات أبعاد   لفساد ظاهرةاف    
، التي تقوم بها الدولـة االقتصادية لجهود ل  ، ينتج عنه تعطيد يعملون في مؤسسات عامة أو خاصةبه أفرا

  .السياسية واالجتماعية والثقافية ويضعف أنامتها

عـن القواعــد القانونيـة واألخالقيـة، وكــذلا مقتضـيات الثقافـة المؤسســية  إلــى االنحـرافيشـير الفسـاد  كمـا    
"عــدم االلتــزام المتعمــد : بأنــه أيضــاغ  يمكــن تعريفــهو  Transparency International ,2010)) .الســوية

ومـن مـم يعبـر  (UNESCO, 2007)  بمبدأ تنحية المصالح الشخصية جانباغ فـي اتخـاذ القـرارات اإلداريـة"
يشـير بصـفة عامـة فالفسـاد العامة؛ لتحقيـق مكاسـ ، عن استغالل السلطة أو الوظيفة  رة عامة  الفساد بصو 

، صــاد ) .  خاصــة .إلــى ســوء اســتخدام الســلطة الممنوحــة للمــوظفين العمــوميين لتحقيــق مصــالح خاصــة
2014 ،16) 

 هـــدد التنميـــةوسياســـتها ويقتصـــادي، ويعيـــق خططهـــا ن الفســـاد يهـــدر جهـــود الدولـــة لتحقيـــق النمـــو االإ     
ا مــــن  االقتصــــادية ، ويقلــــ   جــــودة الخــــدمات بســــب  الضــــغوط الماليــــة، ويقــــو  مقــــة النــــاس الفســــاد أيضــــغ

يهــــدد ســــيادة القــــانون والديمقراطيــــة وحقــــو  اإلنســــان، ويقــــو  الحكــــم الر ــــيد والعدالـــــة كمــــا  ،وتوقعــــاتهم
. األخالقيــة للمجتمــ دد االســتقرار واألســ  ويعيــق التنميــة االقتصــادية، ويهــ ،االجتماعيــة، ويشــوه المنافســة

(Borcan ,2014,1) 
 

  التوثيق في البحث طبًقا لنظامAPA  ) اإلصدار السابع كالتالي: ) اللقب، السنة، الصفحة 
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تتـدهور حيث  ،بية بين الفساد والتنمية البشريةاهر تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية العالقة السلوي       
 ).البلــدان ذات المســتويات المرتفعــة فــي مؤ ــر الفســاد ي فــالخــدمات الصــحية وتتــدني مســتوى المعيشــة 

Seebacher & Schuritz, 2017,1)  
وأحــد أهــم عــد الفســاد بجميــ  مســتوياته مــن أخطــر التهديــدات لالســتقرار وتطــوير المجتمــ  المــدني، ي  و      

ســا اســتخدام المــوارد العامــة، ويســهم فــي خلــق التطــرف مار وي  االســتثويوقــف  معوقــات التنميــة االقتصــادية
ــة  ــى مقـــ ــدريجياغ علـــ ــي تـــ ــا يقضـــ ــر، كمـــ ــة.والفقـــ ــة المنامـــ ــق الجريمـــ ــة ويخلـــ ــات الدولـــ ــور فـــــي مؤسســـ                    الجمهـــ
( World  Bank & USAID,2000,1) 

مـــن مســـوح  بـــأدوار عديـــدة  لمكافحـــة الفســـاد  كبيـــرة  بجهـــود    لدوليـــة وتقـــوم العديـــد مـــن المنامـــات والمؤسســـات ا        
التنميــة والتعــاون    ومــن هــذه المنامــات منامــة   ، ودراســات وإصــدارات متنوعــة تخــت  بالفســاد بأنواعــه ومكافحتــه 

ــة   ( OECD)   االقتصـــادي  ــة الدوليـ ــة للتنميـ ــة األمريكيـ ــ  ( (USAID  الوكالـ ــة العالميـ ــة النزاهـ     ة وتجـــري مؤسسـ
Global Integrity تهــدف للــربح دراســات وتقــارير تخــت  بالنزاهــة وجهــود مكافحــة الفســاد    كمؤسســة مســتقلة ال

بــدور متميــز                   The World bank  يقــوم البنــا الــدولي كمــا    ، العــالم واإلدارة الر ـيدة علــى مســتوى  
ا     . ندوات ومؤتمرات للتوعية   تنايم تقارير مسحية، و  من خالل إعداد أيضغ

م    1993  التي أنشئ  عام     Transparency International (TI)منامة الشفافية الدوليةوتأتي       
المنامات   قمة  العالمعلى  مستوى  على  الفساد  مكافحة  لجهود  من  ل  ؛الداعمة  الفساد  أ كال  مكافحة ك  

تعزيز النزاهة  خالل  االقتصادية    لكون   الشفافيةو   قيم  التنمية  جهود  ويهدد  اإلنسان  حقو   ينتها  الفساد 
تفاعله   ويعو   المجتم   قيم  يقو   كما                      متكام .الأخالقي    نسق ال  م واالجتماعية, 

(Transparency International.2009,1)   

مــ  صــدور دســتور   اومــة مكافحــة الفســاد فــي مصــر تطــورغا كبيــرغا ــهدت منوعلــى المســتوى الــوطني      
، ويحـدد القـانون التـي نصـ  علـى التـزام الدولـة بمكافحـة الفسـاد و  ( منه21)م حيث تضمن  المادة   2014
د، ، وتلتزم الهيئات واألجهزة المختصة فيما بينها في مكافحة الفساواألجهزة الرقابية المختصة بذلا  الهيئات 

ا ، ووض  ومتابعة وتنفيـذ االسـتراوتعزيز قيم النزاهة والشفافية تيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، ممـا كـان دافعـغ
ــيق ــة التنسـ ــة الفرعيـ ــة الوطنيـ ــكي  اللجنـ ــة بتشـ ــة اإلداريـ ــاز الرقابـ ــ  لجهـ ــه لوضـ ــاد ومكافحتـ ــن الفسـ ــة مـ ية للوقايـ

هــو  الــرئي  منهــا           الهــدف  م والتــي كــان 2018 – 2014االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
بالمجتم  المصري من خالل وض  األهداف والسياسات والبـرامج والليـات التـي   ومكافحته  الفساد   الحد من

، اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه) .للفســاد تكفــ  محاصــرته؛ ولتفعيــ  مقافــة مجتمعيــة رافضــة 
2014 ،15-16). 
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وطنيـة لمكافحـة الفسـاد الرئي  عبدالفتاح السيسي المرحلـة الثانيـة مـن االسـتراتيجية ال  فخامة  أطلقوقد       
قـد و                ، م2014للمرحلة األولى التي تم إطالقها عـام   والتي تأتي استكماالغ   م2022  -2019

ية تمثلـ  أهـداف رئيسـية لالسـتراتيجتسعة   م  2022-2019الوطنية لمكافحة الفساد  تضمن  االستراتيجية  
ــاز  فـــي: ــال إداري تطـــوير جهـ ــة ،كـــفء وفعـ ــديم خـــدمات عامـــة ذات جـــودة عاليـ ــ ،تقـ ــفافية  آليـــات   تفعيـ الشـ

القضـائية ـراءات جـتحـديث اإل، ة الفساد التشريعية الداعمة لمكافحة بنيتطوير   ،  الحكوميةدات  والنزاهة بالوح
زيــادة الــوعي المجتمعــي ، ومكافحتــهاد مــن الفســاذ القــانون للوقايــة دعــم جهــات إنفــ، النــاجزة ةتحقيقــاغ للعدالــ

 مشــاركة ،ومكافحــة الفســاد  منــ  فــي واإلقليمــي الــدولياون تفعيــ  التعــ، بأهميــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه
للوقايـة مـن الفسـاد اللجنة الوطنية ) .الخاص في من  الفساد والوقاية منهوالقطاع  المدني   منامات المجتم
 (27، 2019، ومكافحته

األطفــال هــم  مجتمــ أي  فــي ومكافحــة الفســاد  النزاهــة مقافــة لغــرسمحــور أي اســتراتيجية حكوميــة إن      
ــذا ينبغــي اوالشــبا   ــديهم المعرفــة والمهــارات والســلوكيات التــي تــدعم النزاهــة العامــة لمنــ  ، ل لتأكــد مــن أن ل
، لــذلا فــإن التعلــيم نهممســتقب  بلــدا والمهــارات والســلوكيات التــي يكتســبونها الن ستشــك المعــارف ف ،اد الفســ

ومهــارات  ومــا يــتم تزويــدهم بــه مــن معــارفالســلو  و األخــال  يجــ  أن يــربن بــين مــن أجــ  النزاهــة العامــة 
 ، ومساعدتهم على الحفاظ على أدوار النزاهة الخاصة بهم والمسؤوليات.لمقاومة الفساد  محددة

على تشكي   خصية واعية للتهديدات التي  مكافحة الفساد من أج  ررس مفاهيم وقيم  التعليم  ويعم        
يشكلها على المجتم ، وذلا من خالل توفير مواقف تعليمية تنمـي المعـارف وتعمـ  علـى بنـاء نسـق قيمـي 
ي مكـــن الفـــرد مـــن تحمـــ  مســـئوليات ســـلوكياته وســـلوكيات الخـــرين، وأخـــذ المبـــادرة لجهـــود التطـــوع لمكافحـــة 

ــاد،  ــيم مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــ  النز الفســــــــــــــ ــاد مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل: ويمكــــــــــــــــن دمــــــــــــــــج التعلــــــــــــــ ــة الفســــــــــــــ ــة ومكافحــــــــــــــ                                  اهــــــــــــــ
2016) (Greece; OECD Project,   
ــي  .1 ــذ فـ ــبة للتالميـ ــية مناسـ ــدات دراسـ ــاد يتضـــمن وحـ ــة الفسـ ــة ومكافحـ ــاص بالنزاهـ ــديم مقـــرر دراســـي خـ تقـ

 المراح  الدراسية المختلفة من االبتدائية حتى الثانوية.
ــة  .2 ــية الحاليــ ــاهج الدراســ ــوير المنــ ــة الفســــاد ومفاهيمهــــاتطــ ــة ومكافحــ فــــي  وقيمهــــا ودمــــج أهــــداف النزاهــ

 القائمة . الدراسية موضوعات المناهج
 .تطوير مواد تعليمية للمعلمين والطال  تدعم تحقيق نتائج تعلم النزاهة ومكافحة الفساد  .3
المهـــارات الالزمـــة  المفـــاهيم والقـــيم و الطـــال     كســـا  إ فـــي ظـــ  التربيـــة الحديثـــة أصـــبح  وظيفـــة التعلـــيم  و      

فـي حيـاتهم الحاضــرة    يواجهونـه مــن مشـكالت اجتماعيـة واقتصـادية وأخالقيــة لمسـاعدتهم فـي  التعامـ  مــ  مـا  
              ينبغـــــي تطـــــوير  فإنـــــه  وإذا كانـــــ  المنـــــاهج الدراســـــية هـــــي وســـــيلة التعلـــــيم فـــــي تحقيـــــق أهدافـــــه،    ، والمســـــتقبلية 
لتنميــة المفــاهيم والقــيم المرتبطــة  بحكــم طبيعتهــا  بصــفة عامــة ومنــاهج الدراســات االجتماعيــة    الدراســية   المنــاهج 
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ــة الفســـاد،   ــر بمكافحـ ــغ   كمـــا يعتبـ ــم نموذجـ ــذى بـــه،    ا المعلـ ــين و يحتـ ــه لمعلمـ ــال  بحاجـ ــر    الطـ قـــادرين علـــى التفكيـ
  . الفساد التي تواجههم من أج  ضمان التعام  بشـك  أخالقـي  والتصرف بسلو  عادل ومنصف تجاه مااهر 

 (  338،  2013)منامة الشفافية الدولية،  
بتهيئتهــا المدرســة تقــوم توظيــف الخبــرات المربيــة التــي ب لــذلا فــإن منــاهج الدراســات االجتماعيــة مطالبــة

ألخالقيــة الصــالحة لكــ  كســابهم القــيم اإوتعــدي  ســلوكياتهم و  ،علــى النمــو الشــام  ة الطــال  بقصــد مســاعد 
وذلـا بحكـم القـيم المفـاهيم و  لتنمية  امجاالغ خصبغ ت عد ألنها  ؛(33،  2005  ؛ المفتي،)الوكي .  زمان ومكان

طبيعتهــا فــي دراســة العالقــة بــين اإلنســان والبيئــة، ودراســة المضــامين الثقافيــة واالجتماعيــة والرمزيــة لهــذه 
كما أن ها توفر الكثير من األنشـطة ، ه األخالقية نحو المحين الجغرافيلياتو العالقة، وتحديد سلوكياته ومسؤ 

وتعقيداتــه  ه بكــ  عناصــرهون فيــالتــي يعيشــ المجتمــ والقضــايا والمواقــف التــي تســاعد المتعلمــين علــى فهــم 
وتــدعيم الخلــق االجتمــاعي بشــك   وإصــدار أحكــام تتفــق مــ  التعــاليم والقــيم األخالقيــة ،ومشــكالتهوقضــاياه 
 إيجابي.

أن تعلم الدراسات االجتماعية يسه  عملية تنمية مقافة مكافحة الفساد   Coles (2015)كولز  يرى  و   
الضـوء علـى مـالي قـيم أخالقيـة  West (2016)  ويسـ   الشبا  منـذ سـن مبكـرة. وقـد سـلط  دراسـةلدى  
مـــن الناحيـــة العمليـــة ، ، يقـــاومون الفســـاد: اإلنصـــاف والشـــعور بالعدالـــة والمســـاءلة الطـــال  جعـــ  ت أساســـية
 من تعلمهم الجديد. يمكن للطال  إظهار الصد  واإلنصاف عند التطبيقو 

يـة تضـمين المنـاهج لـى أهمإ Purba  (2017) Sulistyawati &  وبيربـا سوليسـتواتيكمـا أ ـار  
واهتمـام مكافحة الفساد مث  الصد  والشجاعة والعادلة والمسئولية واالنضباط والعمـ  الجـاد،  التعليمية قيم  
 ميســكو أكــد                         وقــد وعــيهم بمكافحــة الفســاد.  رفــ  مســتوى بتثقيــف الطــال  و  المعلمــين

Misco (2017)  ــة اأن ــرتلعلـــوم االجتماعيـ ــة  عتبـ ــة االجتماعيـ ــين المعرفـ ــ  بـ ــير التكامـ ــى تجسـ ــادرة علـ قـ
 . ، قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى أفراد المجتم ومشاركة المواطنين بهدف تعزيز 

الموضـــوعات  لـــدمجمبـــادرة   Swanda & Nadiroh (2018)  ســـواندا ونـــاديروهوقـــدم  دراســـة      
ــوانين ــة بقـ ــي المتعلقـ ــة الفســـاد فـ ــاهج مكافحـ ــة  منـ ــة والثانويـ ــرحلتين االبتدائيـ ــق  المـ ــالحة لتحقيـ ــة الصـ المواطنـ
مـــواد التعليميـــة التثقيأليـــة واألنشـــطة التعليميـــة لمكافحـــة الفســـاد لـــدى اســـتخدام الأهميـــة ب وأوصـــ  ، والصـــادقة

ــرت نتــــــــــــائج دراســــــــــــة نــــــــــــاجح ووريــــــــــــان  .معلمــــــــــــي الدراســــــــــــات االجتماعيــــــــــــة المبتــــــــــــدئين                           كمــــــــــــا أظهــــــــــ
(2021) Najih & Wiryani  فـي تأميرله  دمج مناهج مكافحة الفساد في التعليم الثانوي اإلندونيسيأن 

أن مكافحـة ، حيـث التوعية بمكافحة الفساد ومبادرات مكافحة الفساد على القـيم األخالقيـة وسـلو  المواطنـة
ا في تطوير القيم األخالقية لدىتلع  الفساد   الطال . دورغا مهمغا جدغ
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 فمـن أهـداف ،ومكافحـة الفسـاد  بمفـاهيم وقـيممنـاهج الدراسـات االجتماعيـة ل وتتفق الوظيفة االجتماعيـة 
 الطـــال   خـــالل تعريـــف مـــن يمكـــن تحقيقـــهإعـــداد المـــواطن الصـــالح والتـــي  :الرئيســـةلدراســـات االجتماعيـــة ا

 .لديهم وتنمية المسئولية االجتماعية واألخالقية، والتعايش م  الخرين  موواجباته مبحقوقه
  الطـال  علـى ممارسـة السـلوكيات األخالقيـة بـالمفهوم الحـديث كما تشج  مناهج الدراسات االجتماعية 

وتحمــ  المســؤولية وااللتــزام بالعدالــة االجتماعيــة والعمــ  علــى بنــاء مجتمــ  عــادل يتــيح الفــرص المتســاوية 
ــات الناـــــر ــر عـــــن وجهـــ ــ  أفـــــراده للتعبيـــ ــة لجميـــ ــد  (Wim, W, 2004) .المختلفـــ ــايبرفقـــ ــار بـــ                     أ ـــ

(2014) Piper  بنــــاء  ولكــــن جتماعيــــة لــــي  فقــــن الفهــــم األكــــاديميوظيفــــة منــــاهج الدراســــات االإلــــى أن
المعرفــة رات األخالقيــة المبنيــة علــى االشخصــية األكثــر التزامــاغ بالســلو  األخالقــي القــادرة علــى اتخــاذ القــر 

اج فـي أن الدراسات االجتماعيـة تسـاعد فـي تحـول الفـرد مـن السـلبية والالمبـاالة إلـى االنـدمكما  ،  األكاديمية
المجتمــ  والمشــاركة وتكــوين الشخصــية التــي تســعى لخدمــة الصــالح العــام مــن خــالل التمييــز الســليم والقــدرة 

 ( 40، 2014إسماعي ،  ؛)عمران. عياغ وموضو على الحكم على المواقف حكماغ صادقا 
 :  البحَََث ة ََمشكل

علــى دور المنــاهج والبــرامج التربويــة  م 2022 – 2019 مكافحــة الفســاد لاالســتراتيجية الوطنيــة  كــدت أ    
، وتنفيـذ الرئيسة لمكافحة الفساد والقيم المرتبطة بها مفاهيمالفي مكافحة الفساد، ووجه  بضرورة تضمينها 
منــاهج الدراســات ويــأتي علــى قمــة الوظيفــة االجتماعيــة ل، األنشــطة المعــززة لهــا بجميــ  المراحــ  التعليميــة

 همســؤوليتوتنميــة  مــن خــالل تعريفــه بحقوقــه وواجباتــه إعــداد المــواطن الصــالح أهــدافها الرئيســةو االجتماعيــة 
 . نحو مجتمعة وررس قيم الوالء واالنتماء والنزاهة ومكافحة الفساد  االجتماعية واألخالقية

للمنـاهج التعليميـة بصـفة  مـن األهـداف الرئيسـة مكافحة الفسـاد المرتبطة بالقيم المفاهيم و تنمية  كما أن     
بــالفرد والمجتمــ ، وإمكانيــة هــا وذلــا لطبيعتهــا وارتباط بصــفة خاصــة؛الدراســات االجتماعيــة عامــة ومنــاهج 

هنـــا   ي الســـابقة، أ ـــارت إلـــى أنالتـــأمير علـــى ســـلوكيات المتعلمـــين، إال أن  العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــو 
منهـا دراسـة مكافحـة الفسـاد  وقـيم بمفـاهيمالمتعلقـة وانـ  بمناهج الدراسات االجتماعيـة فـي تنميـة الج  اقصورغ 

( والتي أكدت ضعف تناول مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في  مقررات الفقه 2013والبحيري )  آل كحالن
التي أكـدت ضـعف التـرابن  (2014) وآخرون  بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، ودراسة العبيكي

والتكام  بين عناصر منهجي الدراسات االجتماعية واللغة العربية في تناول مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد 
اسـتيعا   تـدني مسـتوى ( 2019العصـي  )بالمرحلة المتوسطة بالمملكـة العربيـة السـعودية، وأظهـرت دراسـة 

 .فاهيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد بمقرر الحديث طال  الصف األول المتوسن في محافاة االحساء لم
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اهتمــ  العديــد مـــن  إكســا  الطــال  المفــاهيم وتعزيــز القـــيم المرتبطــة بمكافحــة الفســاد وناــراغ ألهميــة      
ة كاملـــة أو وحـــدات يمنـــاهج دراســـخـــالل بنــاء مـــن  قـــيمالالمفـــاهيم و  تلــا بتنميـــة الدراســات والبحـــوي الســـابقة

م  للنزاهـة والشـفافية لتعزيـز االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة 2010) الزبيديدراسية حيث قد  ( منهاجـاغ مقترحـا غ
مجموعـة          (2016) العيثـاوي ممحمـد قدم  دراسـة ، كما الفساد ليدرس في كليات التربية في العرا 

 ا .تنمية مفهوم النزاهة لدى أطفال مرحلة ريا  األطفال في العر ل التربوية سالي  األمن 
لتعزيز هذه المفاهيم بمقرر الحديث طال  الصف األول   امقترحغ   ا( تصورغ 2019العصي  )ض   كما و     

االحساء في محافاة  ) المتوسن  القميزي  وق دم  الفساد  2020،  ومكافحة  النزاهة  مفاهيم  لتضمين  تصوراغ   )
التربو  )بالمقررات  هللا  جا   قام  كما  المجمعة،  جامعة  التربية  بكلية  في  2017ية  مقترحة  وحدة  ببناء   )

الدراسات االجتماعية قائمة على التعلم الموقفي لتنمية مفاهيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد لدى طال   
الدراسات االجتماعية في الصفوف   الباحثين مناهج  يتناول  الصف األول اإلعدادي وأوصى بضرورة أن 

 مكافحة الفساد.األخرى للمرحلة اإلعدادية بالتطوير لتنمية مفاهيم 

فتــتلخ  مشــكلة البحــث فــي وجـود قصــور فــي منــاهج الدراســات االجتماعيــة بالمرحلــة بنـاءغ علــى ذلــا و     
ينبغـــي أن تعمـــ  منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة اإلعداديـــة فـــي تنميـــة مفـــاهيم وقـــيم مكافحـــة الفســـاد، ولـــذلا 

سـاد فـي ضـوء االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الف مكافحة الفسـاد وقيم  مفاهيم  على تنمية  اإلعدادية  بالمرحلة  
 المرتبطة بهما. السلوكيات السليمة تأصي لهذه المرحلة طال  م  طبيعة يتفق بما و  م  2022 –  2019
 :   لبحََث اة َََأسئل

 اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي : الدراسة سعت
تطوير منهج الدراسات االجتماعية في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتنمية  يمكن كيف 

   ؟تالميذ الصف الثاني اإلعداديالمفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى 
   هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةعن  تفرع
  هج الدراسات اتضمينها في من  ينبغيالتي  مكافحة الفساد  الوطنية ل  باالستراتيجيةالمرتبطة    مفاهيمالما   .1

 ؟بالصف الثاني اإلعدادياالجتماعية 
ب   قيمالما   .2 لالمرتبطة  الوطنية  التي  االستراتيجية  الفساد  من  ينبغي مكافحة  في  الدراسات اتضمينها    هج 

 ؟بالصف الثاني اإلعدادياالجتماعية 
مفاهيم   .3 تتوافر  حد  أي  الفساد وقيم  إلى  االجتماعية  حتوى  مب  مكافحة  الدراسات  الثاني  نهج  بالصف 

 ؟اإلعدادي
المقترح   .4 التصور  لمكافحة ل ما  الوطنية  االستراتيجية  ضوء  في  االجتماعية  الدراسات  منهج  تطوير 

   ؟الصف الثاني اإلعدادي تالميذ الفساد لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى  



    " الصف الثاين الإعدادي تالميذ لتمنية املفاهمي والقمي املرتبطة هبا دلى   تطوير مهنج ادلراسات الاجامتعية يف ضوء الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد " 

 أ .م.د عالء عبد هللا أ محد مرواد    -   جابر حسن أ محد أ د. محمود    

 

      جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---  جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية 

218 
 

مكافحة  مفاهيم  لتنمية    تين مطورتين في الجغرافيا والتاريخ من وحدات التصور المقترحما فاعلية وحد  .5
 ؟ الصف الثاني اإلعدادي تالميذ لدى  الفساد 

  مكافحة قيم    لتنمية  المقترح  التصور  وحدات   من  والتاريخ  الجغرافيا  في  مطورتين   وحدتين  فاعلية  ما .6
 ؟ اإلعدادي الثاني الصف تالميذ  لدى الفساد 

 : لبحــــــثداف اــأه
 إلى:   هدف البحث الحالي

الدراسات   .1 منهج  الفساد تطوير  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  في ضوء  المفاهيم    االجتماعية  لتنمية 
 الصف الثاني اإلعدادي  تالميذ والقيم المرتبطة بها لدى  

لدى تالميذ  مكافحة الفساد التي ينبغي تنميتها  لوطنية لاالمرتبطة باالستراتيجية  قيم  المفاهيم وال  وصف .2
 .الصف الثاني اإلعدادي

تصور   .3 ل وض   االجتماعية تطوير  مقترح  الدراسات  اإلعدادي  منهج  الثاني  ضوء    بالصف  في 
 .االستراتيجية لوطنية لمكافحة الفساد 

عن .4 وحدات    مطورتين   تين وحد فاعلية    الكشف  المقترح من  تنمي  التصور  مفاهيم  في  مكافحة  قيم  ة 
 . الصف الثاني اإلعداديتالميذ  لدىالفساد 

 : البحــــثدود ـــح
 على الحدود التالية: البحثاقتصر 

 م (.   2022  –  2019)   لجمهورية مصر العربية  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  .1
الصف المناسبة لتالميذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و مفاهيم مكافحة الفساد المشتقة من  تنمية  .2

اإلعدادي  النزاهة،  ) : التالية   الثاني  الناجزة، الشفافية،  االجتماعية   العدالة   المجتم   العدالة  منامات   ،
الوظيفي   المدني،  السلو   المصالح، مدونات  تعار   الفساد الرقابية،    األجهزة   ،   استرداد ،  مخاطر 
 ،المال العام  ،   المصلحة العامة   ،  التدوير الوظيفي ،  المحاسبية   ، الحوكمة  ، رس  األموال ،  الموجودات 
 .  التي توافق المحكمون عليها   المفاهيم الرئيسة وتمث    ( سيادة القانون 

و تنمية   .3 الفساد،  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  من  المشتقة  الفساد  بمكافحة  المرتبطة  المناسبة  القيم 
اإلعداديلتالميذ   الصد ،  الشفافية،  النزاهة): التالية  الصف  الوالء، االنتماء  ،  األمانة،    ، العدل   ،  
الرئيسة التي    القيموتمث     (تحم  المسؤولية  ،التعاون   ،  إتقان العم   ،  اإلخالص ،  الشجاعة  ،المساواة 

 . توافق المحكمون عليها
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في الجغرافيا: بعنوان: )خيرات   األولى   المطور  منهج الدراسات االجتماعية تدري  وحدتين من وحدات   .4
الخالفة اإلسالمية زمن األموييـن والعباسييـن ونماذج من  )بعنوان    وطننا العربي ( والثانية في التاريخ  

 (. الدول المستقلة
الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة السيدة خديجة  ( تلميذغا ب33بلغ  )على عينة  أدوات البحث  تطبيق   .5

د  بإدارة  األساسي  دمياط  للتعليم  بمحافاة  التعليمية  الجديدة  من مياط  الثاني  الدراسي  الفص                 في 
الدراسي   االجتماعي   م،  2022  –  2021العام  التشكي   فيها  يتم  التي  العمرية  المرحلة  وهى 
 ( 46،  2009،  عبد المقصود )  بناء نسق قيمي متكام .  يتم، وفيها لشخصية الفرد واالخالقي 

 :   البحـــثة ــــأهمي
 :استفادة الفئات التالية من يستمد البحث أهميته

اال   خبراء .1 الدراسات  الدراسات    جتماعية:مناهج  مناهج  تطوير  خبراء  اهتمام    نحواالجتماعية  توجيه 
 بالمناهج الدراسية.  مكافحة الفساد وقيم أهمية تضمين مفاهيم 

وقيم  تنمية مفاهيم    أمناءالبحث    ومواد   االستفادة من أدوات يمكنهم  حيث    االجتماعية:الدراسات    يمعلم .2
 ا.مطر  وأسالي  قياسهكذلا التعرف على مكافحة الفساد و 

وجه نار الباحثين إلى  يمناهج وطر  تدري  الدراسات االجتماعية: حيث  المجال  ميدان البحث في   .3
البحوي   من  مزيد  لمكافحة  إجراء  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  الدراسات  لتحقيق  بمناهج  الفساد 

 . االجتماعية
 كما يفيد البحث في تقديم:  .4

لبعض   • الوطنية  الموضوعات  النموذج  االستراتيجية  ضوء  في  بمناهج  مطورة  الفساد  لمكافحة 
 الدراسات االجتماعية. 

 . .الصف الثاني اإلعداديلدى تالميذ  بمكافحة الفساد   المرتبطةاختبار لتقويم مدى نمو المفاهيم  •
 . .الصف الثاني اإلعداديلدى تالميذ  بمكافحة الفساد مقياس لتقويم مدى نمو القيم المرتبطة  •

 :  البحَََث روض َََِ

 التالية:  البحثية صياغه الفروض السابقة يمكنفي ضوء نتائج الدراسات والبحوث 
بين متوسطي درجات مجموعة البحث من    (0.05   ≥  )  يوجد فر  دال إحصائيغا عند مستوى داللة  .1

لصالح    الختبار مفاهيم مكافحة الفساد في التطبيقين القبلي والبعدي    الثاني اإلعداديتالميذ الصف  
 التطبيق البعدي. 
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بين متوسطي درجات مجموعة البحث من      (0.05   ≥  )يوجد فر  دال إحصائيغا عند مستوى داللة   .2
  لمقياس القيم المرتبطة بمكافحة الفساد في التطبيقين القبلي والبعدي    اإلعداديالثاني  تالميذ الصف  

 لصالح التطبيق البعدي.
مفاهيم  فاعلية كبيرة في تنمية    المطور  منهج الدراسات االجتماعيةتدري  وحدتين من وحدات    يحقق  .3

 .  الثاني اإلعداديلدى تالميذ الصف  مكافحة الفساد 
االجتماعيةدات  تدري  وحدتين من وح  يحقق .4 الدراسات  تنمية    المطور  منهج  كبيرة في  القيم  فاعلية 

 .  الثاني اإلعداديلدى تالميذ الصف  المرتبطة بمكافحة الفساد 

 ث: ـــــــج البحــــمنه
الوصفي: .1 استخدامه    المنهج  الناري تم  اإلطار  إعداد  وقيم  عن    للبحث   في  الفساد مفاهيم   مكافحة 

اختبار مفاهيم مكافحة  و   المنهج المطور  أمناء إعداد و   ومسح الدراسات والبحوي السابقة المرتبطة بهما،
 وتفسير نتائج البحث. القيم المرتبطة بمكافحة الفساد مقياس و الفساد 

التجريبي: .2 القياس                    المنهج  ذات  واحدة  تجريبية  لمجموعة  التجريبي  التصميم  اختيار  تم 
ا على التالميذ    –) القبلي   من    لم تتم دراستهو البعدي ( وذلا ألن محتوى الوحدتين المطورتين  جديدغ
 قب .

 البحــــث: ات ــــمصطلح
 National Anti-Corruption Strategyاالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:  .1

  على   والعم    العربية   مصر   جمهورية   في   الفساد   مخاطر   وتقييم   أج  تحديد هي خطة عامة وضع  من        
  مقافة   وتفعي    محاصرته   تكف    التي   التنفيذية   واإلجراءات   األهداف   وض    خالل   من   ومكافحته   منه   الوقاية 
  في   والنزاهة   الشفافية   بمستويات   واالرتقاء   الفساد   من    وهيئات   أجهزة   واستقالل   قدرات   ودعم   له،   رافضة   مجتمعية 
من    والدولية   واإلقليمية   المحلية   المعنية   الجهات   م    وبالتعاون   المجتم    فئات   كافة   بإ را    الدولة  الفترة  في 
 م.    2030  مصر   لرؤية   تحقيقاغ م(    2022  –  2019) 

 Anti-corruption conceptsمفاهيم مكافحة الفساد:  .2

الفساد إجرائيغا بأنها:       مجموعة من المصطلحات واأللفاظ  التي تعبر عن الصورة    تعرف مفاهيم مكافحة 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  في  وردت  والتي  مكافحته  أو  بالفساد  المرتبطة                          الذهنية 

 م وتم تضمينها في قائمة مفاهيم مكافحة الفساد . 2022  –  2019

 Anti-corruption values :قيم مكافحة الفساد .3
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م  ك          األمث   التعام   نحو  األفراد  توجه سلو   التي  المبادئ  أو  المعتقدات  أو  المعايير  من  مجموعة 
الفساد   لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  في  وردت  والتي  ومكافحته  الفساد  وتم    2022  –  2019مااهر  م 

 تضمينها في قائمة قيم مكافحة الفساد. 

 ث: ـــــــحري للبـــــــ ار النظـــــــاإلط
 دور من ج الدراسات اَلجتماعية ِ  تنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بمكاِحة الفساد 

 اد: ََة الفسََاِح ََم مكََاهي َأوَلً: مف

اللغة      في  اإلصالح، الفساد  نقيض  على  يدل  والذي  )فسد(  الماضي  الثالمي  الفع   مصدر   :               
مناور،  والخل .)ابن  االضطرا   يعني  بعد    (100،  2003والفساد  األر   في  تفسدوا  )وال  تعالى:  قال 

من القواعد والضوابن التي    اك  سلو  انتها أيغ   :عرف بأنه ( واصطالحاغ ي  56األعراف: آية  )(  اإصالحه
وعدم االلتزام بها، وذلا بتغلي    لو  هدد المصلحة العامة بخيانتهايفرضها الناام، كما يعد فساداغ ك  س

خاصة  اءة استخدام الوظيفة العامة؛ لتحقيق مكاس   إساصة على المصلحة العامة، وكذلا  المصلحة الخ
الف ومكافحة  للنزاهة  الوطنية  ذاتية.)الهيئة  ضعف  48،  1433ساد،  أو  يعني  الفساد  أن  كما  النزاهة  ( 

الخطأ.   والفضيلة إلى  والحافز  والتحل   واالنحالل  األخالقي  المبدأ                           وضعف 
 (  17،  2011الكبيسي، )

بأنه        ي عرف  وحده إكما  األنسان  سلو   عن  نا ا  وهو  والجماعات،  باألفراد  الضرر                 لحا  
( فالفساد مفهوم يغطي مجموعة من األعمال والتصرفات رير الشرعية الفردية في  85،    2004)نافعة،  

قدة تتشع  أسبابها وتتنوع  فهو ظاهرة مع  ،المجاالت االجتماعية واالقتصادية واإلدارية المشبوهة والمريبة
ا   عرف الفساد ي  و   ،أمارها )حسن،  .   خصيةمكاس     حقيقالفرد للسلطات بهدف ت   استغالل   إساءة  : بأنه  أيضغ
الشفافية  10،    2011 منامة  تعريف  على  اتفا   هنا   أن  إال  الفساد  تعريفات  تعدد  من  الررم  وعلى   )

أو   هم لتحقيق مصلحة  خصية ذاتية لنفس الدولية للفساد بأنه ك  عم  يتضمن سوء استخدام المنص  العا
 ( 3،  2004ة ، ي أبو د  لجماعته. )

اتفاقية األمم المتحدة   للكس    العام ة  الوظيفة  استعمال  بأنه  الفساد   يعرف  الدولي  البناو      الخاص، أما 
م فقد أ ارت في تعريفه إلى األفعال والممارسات الفعلية التي اعتبرتها  كالغ    2003لمكافحة الفساد لعام  

والمتاجرة بالنفوذ ورسي   من أ كال الفساد ومن مم طالب  بتجريم هذه الممارسات مث  الر وة واالختالس  
 (384، 2004األموال وسوء استغالل السلطة وريرها. )الشطي؛ وآخرون، 

المالي       الفساد  فتشم   المؤسسات  أو  األفراد  لدى  الفساد  فيها  ياهر  التي  واأل كال  الصور  وتتعدد 
Financial Corruption   العام المال  وإهدار  العام  المال  واختالس  المشروع  رير  والكس   كالر وة 
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األموال المصالح  ورسي   والتزييف  وتضار   اإلداري    ،والتزوير  الفساد  تشم    Administrativeكما 

Corruption  الوظيفي النفوذ  واستغالل  والواسطة  والمحاباة  بواجبات    كالمحسوبية  القيام  في  والتهاون 
السياسي الفساد  وتشم   وقادة     Political Corruption  الوظيفة،  والبرلمان  الحكومة  أعضاء  كفساد 

األخالقي   الفساد  وتشم   السياسية،  السلوكية   Moral Corruption األحزا   باالنحرافات  والمرتبن 
المتعلقة بسلو  الموظف الشخصي وتصرفاته  كأعمال مخلة في مكان العم  كالر وة الجنسية والتحرش 

 ( 28 –  20،  2016، أمان مسائلةاالئتالف من أج  النزاهة وال) الجنسي وريرها.

وقد بدأ المجتم  الدولي االهتمام بموضوع الفساد ودراسته لوض  معالجات للحد من انتشاره للتركيز       
على التنمية االقتصادية في الدول الفقيرة في العقود األخيرة، حيث بدأن منامات التنمية االقتصادية وعلى  

الهيئة العامة  )                 المار الناجمة عن الفساد والتي من أبرزها:رأسها البنا الدولي في رصد  
 (23  – 20، 2018  لمكافحة الفساد نزاهة،

تريليون 2.6)  بنحو   العالم   حول  للفساد   اإلجمالية   الكلفة   تضخم .1                ( %2)  يعادل   بما  سنويا  دوالر   ( 
 .العالمي  االجمالي الناتج من
( 1.25)   قيمته  ما   مدخول  على  يعيشون   الذين  العالم  سكان  من(  %  22)  إلى  الفقر  نسبة  ارتفاع .2

 .أق  أو اليوم في ادوالرغ 
  والمحسوبية   الواسطة  وتفشي  اإلدارية   األنامة   وتره   الدول  أجهزة  في  والخالفات   الصراعات   زيادة .3

 .العام المال على والتعدي
 خطن  مستهدفات   وتحقيق  للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ   بشأن  الحكومة  من   المطلو    الدور  تشويه .4

 .التنمية
 .األج  وقصيرة طويلة  التنمية خطن  مستهدفات  ك  يقو   مما االقتصادي النمو إعاقة .5
  العدالة   عدم  نتيجة  المجتم   وفئات   طبقات   بين   الكراهية  روح  وإ اعة  االجتماعي   النسيج  اضعاف .6

 .الفرص  وتكافؤ والمساواة 

تدني مستوى المعيشة والفقر وانتشار البطالة   :مجموعة من األسبا  تؤدي لاهور الفساد منهاوهنا       
  السوداء وانتشار واألزمات االقتصادية  الناتجة عن الكواري وما يصاحبها من زيادة الطل  وظهور السو 

، )الجم                              .  المحسوبية وضعف الرقابة الحكومية، باإلضافة إلى  الر اوي 
(  وهنا  أسا  إدارية تجع  من بيئة العم  بيئة خصبة للفساد منها غيا  آليات المساءلة  544،  2015

ومتطلبات   االقتصادية  للاروف  مواكبتها  وعدم  والحوافز  األجور  أنامة  واختالل   ، والرقابة  والمتابعة 
و  الوظيألية  واألخالقيات  القيم  وضعف  التعليمات،  وتضار   الوعي  المعيشة،  وضعف  العنصري  التمييز 

بالمخاط المترتبة  االجتماعي  المفسدين.)مرسي،  ر  معاقبة  وعدم  الهيك   616،  2017،  وقصور   )
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التنايمي وعدم وضوح المهام والمسئوليات وضعف تطبيق القوانين واألنامة والقرارات التي تنام الوظيفة  
 ( 285، 2016، سلمان) .والعم 
باالستيالء على أموال قيام موظف عمومي    على سبي  المثال ولي  الحصر هو اختالس المال العام  ف       

متعمد  بشك   لصالح  لشخصه  عامة  أو  اخرى ،  كيانات  أو  آخرين  اختالس  أ خاص  طريق  عن  وذلا   ،
إليه   بها  قيمة عهد  ذات  أ ياء أخرى  أو  أو خصوصية  مالية عمومية  أورا   أو  أموال  أو  بحكم  ممتلكات 

 ( 29،  2004 المكت  المعني بالمخدرات والجريمة،  ، األمم المتحدة موقعه، أو تسريبها بشك  آخر.) 

مفهوم       أن  المصالحكما  لموظف    تضار   الخاصة  والمصالح  العام  الواج   بين  نزاع  على  ينطوي 
اجباته  عمومي حيث يمكن أن تؤمر المصالح الشخصية لموظف العمومي بشك  رير سليم على أدائه لو 

والتنمية،  مسئولياته.)و  التعاون  الخاصة  وهو  (  8،    2019منامة  المصالح  فيها  تاهر  التي  الحاالت 
لمهامه  السليم  األداء  م   متنازعة  تكون  أن  يحتم   أو  متنازعة،  العمومي  الموظف  وانتماءات 

 ( 12، 2012الرسمية.)مركز النزاهة في قطاع الدفاع، 

اتخاذ الموظف قراراغ أو تدخالغ لصالح  خ  أو جهة رير  حول    الوساطة والمحسوبيةويتمحور مفهوم      
للحصول     مستحقة أو تفضيلها على ريرها العتبارات رير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي أو الديني

برا ،    (. أو معنوية  مادية  منفعة  مفهوم    (15،  2014على  يتم من    بأنه  األموال   يرس وي عرف  عملية 
طر   إلى  رير  رعي  أو  قانوني  رير  عم   من  عليها  الحصول  تم  التي  النقدية  األموال  نق   خاللها 

)              مشروعة إلخفاء مصدر أو مكان أو طبيعة أو حيازة أو إدارة عائد  مصادرها رير القانونية.
 ( 6، 2021،  أبو موي 
المبادرات       نتيجة  ظهرت  المفاهيم    وقد  من  مجموعة  الفساد  لمكافحة  والدولية  واإلقليمية  المحلية 

من  المجتم     ومؤسسات   المتداولة في هذا الميدان والتي سع  تلا المبادرات للتعريف بها وتثقيف أفراد 
المتضمنة    هذه المفاهيم ومن أهم   للحد من مخاطر الفساد المتوقعة في كافة المجاالت   أج  مواجهة آمارها 

ا الوطنية  في  التالية2022-  2019الستراتيجية  المفاهيم  العدالة  )  :م  الناجزة،  العدالة  الشفافية،  النزاهة، 
الرقابية،   األجهزة  المصالح،  تعار   الوظيفي،  السلو   مدونات  المدني،  المجتم   منامات  االجتماعية، 

الحوكمة،   األموال،  رسي   الموجودات،  استرداد  الفساد،  المصلحة  مخاطر  الوظيفي،  التدوير  المحاسبية، 
 العامة، المال العام، سيادة القانون(.
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 اد:ــة الفســافحــم مكــثانًيا: قي
قانوني يقوم به الشخ  الذي يمارسه بقصد الحصول رير  يمث  سلو  ال أخالقي وعم     الفساد   إن     

ع إلى  الفساد  ممارسة  وترج   منفعة  خصية،  استقامة  على  الشخ  دم  هذا  لمث   فهو  ذاتية  وبالتالي   ،
 انتها  لقيم الفرد والمجتم  الذي يمارس ضده هذا السلو . 

أن     القول  بين  ويمكن  والفساد    العالقة  المجتم    عالقة  النزاهة  في  النزاهة  قيم  انتشرت  فكلما  عكسية، 
ح انخفض   ال اكلما  وانعدام  النزاهة  من ضعف  مرك   الفساد  أن  إذ  الفساد،  إلى  الت  واالفتقار  مساءلة 

العوام  17،  2011،    الكبيسي  الشفافية.) م   تفاعله  في  وتتحقق  الفرد  سلو   في  تاهر  فالنزاهة   )
 ( 23،  2008الشخصية والبيئية واالجتماعية من خالل الشعور بالمسئولية ومحاسبة الذات.)المطيري ، 

يرتبن        ب كما  واالفساد  الر وة  أهمها  الشاذة  السلو   وهدر أنماط  واالبتزاز  النفوذ  واستغالل  الختالس 
المال العام وتوظيف األموال وتسري  المعلومات واهمال األموال والممتلكات العامة، والمزاجية في اصدار 

 ( 4  - 3،  2022القرارات.)العكيلي، 

المجتم  حيث        في  السائدة  المشوهة  القيم  الفساد  النتشار  تؤدي  التي  العوام   المزدوج ومن  التبرير 
و  والحكايات،  األمثال  من  الشعبي  الموروي  نتيجة  الاواهر  من  المجتم                 لكثير  في  الفساد  مقافة   يوع 

هللا التف127،  2009،  )خير  وجمود  االجتماعي  الحرا   وفقدان  التغيير  (  قبول  وعدم  والتحجر  كير 
ية في ررس قيم النزاهة يؤدي النتشار القيم  وكما أن ضعف الترب(   289،    2010العامري ،  )الغالبي؛

 ( 11،  2003)هيجان، .السلبية المؤدية إلى الفساد بكافة صورة وا كاله

قيم مكافحة الفساد تتداخ  م  بعض القيم األخالقية األخرى كالصد  واألمانة ولكنها تتميز عنها  و      
الصوا  والخطأ واإلحساس  التمييز بين  زامات و بأنها تشتم  على قيم الكفاءة واالحترام والحفاظ على االلت

بالمسؤولية األخالقية والتفكير األخالقي حول السلو  وفق القناعات األخالقية النزيهة والشجاعة إلظهار  
-24،  2017السلو  النزيه ومباته والتحرر من سيطرة الخرين المحبطة للفرد تجاه النزاهة. )الغامدي،  

25 ) 

الوطنية         االستراتيجية  في  والمتضمنة  الفساد  بمكافحة  المرتبطة  القيم  أهم  م  2022  –  2019ومن 
النزاهة، الشفافية، الصد ، األمانة، االنتماء، الوالء، العدل، المساواة، الشجاعة، اإلخالص،  القيم التالية: )

 إتقان العم ، التعاون، تحم  المسؤولية(.
 ة الفساد محلياً واقليمياً وعالمياً: ــ ود مكافحــ جهثالثًا: 
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في المجتمعات المختلفة وما تسببه  نارغا لما تسببه ظاهرة الفساد من مشكالت اقتصادية واجتماعية       
من معوقات قد تقو  تماسا بنيان المجتم  وتعم  على تدني كافة الخدمات المقدمة ألفراده كان البد 
اهتم من البحث عن آليات من  أنها أن تعم  على القضاء على هذه الااهرة ولي  فقن الحد منها، لذلا  

الد  المنامات  من  عدد  بإنشاء  الدولي  بذلا المجتم   للوفاء  والمؤتمرات  االتفاقيات  وعقد  واإلقليمية  ولية 
 . الغر  
،  بألمانيا   1993عام    Transparency International (TI)تأسس  منامة الشفافية الدولية  فقد       
  هي منامة دولية رير حكومية كأحد مؤسسات المجتم  المدني تجم  الناس عالمياغ للحر  ضد الفساد و 
دمرة على الرجال والنساء واألطفال، وخلق تغيير نحو عالم دون فساد، ،وتقوم المنامة منذ نهاء اماره المإو 

سنوي    1995عام   فساد  مؤ ر  تقريرغ Corruption Perceptions Index (CPI)بإصدار  وتنشر  ا ، 
   .2001فساد عالمي منذ عام لل عالميغا
جم  أكثر    في أوتاوا بكندا  مؤتمر عالميعلى أمر انعقاد  كما تأسس  منامة برلمانيون ضد الفساد       
برلماني و170من   تعزيز   اجتمعوا   مراق     400نائ   و  الفساد  محاربة  في  وقد  معاغ  الصالح.  الحكم 

في  المنامة  وأصبح     GOPACجوبا     منامة    دستور  االجتماع على  صاد  مجل  اإلدارة في هذا
عام   الكندي. م    2003خريف  القانون  بموج   للربح  هادفة  رير  منامة  باعتبارها  قانونياغ                كياناغ 
 (404-  4.3،  2021، )بقشيش، بللو ة

مث :       الفساد  بمكافحة  تعني  والتي  المتحدة  لألمم  التابعة  المكات   من  العديد  توجد                      كما 
الداخلية،   الرقابة  خدمات  مكت   الفساد،  ومكافحة  للشفافية  العالمي  الميثا   مكت   األخالقيات،  )مكت  

ورصد الحكم الر يد، صندو  النقد الدولي والحكم الر يد، برنامج األمم  اللجنة االقتصادية إلفريقيا تعزيز  
 ( 1، 2022األمم المتحدة، ) .المتحدة اإلنمائي، مجموعة البنا الدولي (

التالية: أهم الجهات الدولية المعنية بمكافحة رس  األموال وتموي  اإلرها   ومن       المؤسسات الدولية 
مجموع الدولية،  التسويات  مجموعة)بنا  إجمون ،  لمكافحة   ة  المشتر   التوجيهي  الفريق  المالي،  العم  

رس  األموال، اإلنتربول، مجموعة العم  المالي لمنطقة الشر  األوسن و مال أفريقيا، منامة الشفافية  
)                      .(GFIالدولية، مجل  االمن، مجموعة ولفزبرج، مجموعة النزاهة المالية العالمية  

 ( 1،  2020ي، هريد 

  م   2005ودخل  حيز التنفيذ في  م     2003اتفاقية مكافحة الفساد عام    اعتمدت األمم المتحدةكما       
وتغطي ، حيث تمث  سالحاغ قوياغ لمواجهة الفساد ومخاطرة على مختلف  عو  العالم،  دولة  145م  ضوت

الدولي،  والتعاون  القانون،  وإنفاذ  والتجريم  الوقائية،  التدابير  التالية:  الرئيسية  المجاالت  الخم   االتفاقية 

http://www.gopacnetwork.org/Docs/GOPACConstitution_EN.pdf
http://gopacnetwork.org/ar/
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العدي االتفاقية  تغطي  المعلومات.  وتبادل  التقنية  والمساعدة  الموجودات،  الفساد واسترداد  أ كال  من  د 
القطاع   في  الفساد  أفعال  ومختلف  الوظائف،  استغالل  وإساءة  بالنفوذ،  والمتاجرة  الر وة،  مث   المختلفة، 
الخاص، حيث تشترط اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تتخذ الدول األطراف تدابير تشم  ناماغ  

و  المخاطر  لتدبر  وكفؤه  كوسي فعالة  الداخلية  لتعزيزللمراقبة  األموال    لة  إدارة  في  والمساءلة  الشفافية 
 ( 13، 2004، المكت  المعني بالمخدرات والجريمة ،األمم المتحدةالعمومية. )

فيما  و      اإلفريقية،  للقارة  األساسية  القانونية  الوميقة  الفساد  ومكافحة  لمن   اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية  تعد 
المتحدة  القارة، وهى مشابهة التفاقية األمم  أنحاء  الشفافية والمساءلة في  للفساد وتعزيز  بالتصدي  يتعلق 

األعضاء   الدول  وتبن   كبير،  حد  إلى  الفساد  االتفاقية    فيلمكافحة  اإلفريقي  العادية    فياالتحاد  الدورة 
يوليو   موزمبيق  في  انعقد  الذى  للمؤتمر  التنفيذ    2003الثانية  حيز  ودخل   م،  2006أرسط     في، 

فيه بما  والممارسات  باألعمال  الفساد  االتفاقية  االتفاقية   اوحددت  تجرمها  التي  الصلة  ذات                  الجرائم  
 (20، 2017، محاد ؛ عريشة)

ذات أهميـة خاصـة لمـا تمثله من تقدم نحو    م  2010وتعتبر االتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام       
بات  تأخذ أ كاالغ مختلفة وأوضاعغا متفاوتة، وبخاصة   الفسـاد التي  االتجاه الصحيـح فـي مواجهـة ظاهـرة 

ال بالدمار والتخلف، وذلا عندما يتكام   الفساد المؤسسي الذي يعدُّ األخطر أمرغا ويصي  مؤسسات  دول 
عن التأميرات الكارمية على    ضالغ الفساد اإلداري م  الفساد المالي، وفي ظ  غيا  الرقابة أو ضعفها، ف

 التنمية واالستقرار والرفاه االجتماعي؛ مما يؤدي إلى تعميم مااهر الفساد وتوطينه في القيم المجتمعية. 

الع     االتفاقية  لسنة  وتتكون  الفساد  لمكافحة  وضع  2010ربية  مادة  املة  ومالمين  خم   من   ،
االتفاقية العربية مجموعة متباينة من االلتزامات على عاتق الدول األطراف فيها، كصيارة أنامة تجر م  
الفساد،   النفوذ، ورس  األموال، واإلمراء رير المشروع، ورس  عائدات  أفعاالغ معينة، كالر وة، واستغالل 

الفساد ومكافحته  ون الوقاية من  إلى  الرامية  التدابير  تعزيز  منها:  أمور أخرى،  لعدة  تهدف  ذلا، كما  حو 
والمساءلة،   والشفافية  النزاهة  وتعزيز  مرتكبيها،  ومالحقة  به  المتصلة  الجرائم  وسائر  أ كاله،  بك   وكشفه 

 (15، 2019وتعزيز التعاون العر .)منامة التعاون االقتصادي والبيئة، 
التي عقدت  الدولية  المؤتمرات  الفساد   مؤخرغا   ومن    اتفاقية  في األطراف الدول  مؤتمر  :في مجال مكافحة 

فيينا في   الذي عقد في  الفساد  لمكافحة  المتحدة    العام   الفريق يضطل  أن والذي قرر  م،  2019األمم 
 يتعلق فيما الدول بين والخبرات  المعلومات  تبادل تيسيرالفساد، و  من  مجال في  المعارف وتجمي  تطويرب

و  والممارسات  بالتدابير لها،  والترويج وتعميمها الفساد  من  مجال في الممارسات  أفض  جم الوقائية، 
                              .الفساد  من  بغية المجتم   وقطاعات  المصلحة أصحا   جمي  بين التعاون  تشجي و 
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م  في اتفاقية األم   للدول األطراف  الفساد  لمكافحة المتحدة األمموكذلا مؤتمر    ( 9،  2019)األمم المتحدة،  
أن معالجة هذه الفة    والذي أكد على م  2021  عقد في  رم الشيخ بمصر المتحدة لمكافحة الفساد التي  
 ( 1، 2021. )األمم المتحدة، ضرورة للتنمية المستدامة

الفساد        من  للوقاية  التنسيقية  الفرعية  الوطنية  اللجنة  خالل  من  العربية  مصر  جمهورية  قام   وقد 
  م(   2022  –  2019ومكافحته التابعة لرئاسة الجمهورية بإصدار االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )

الفساد                  مكافحة  في  األولى  االستراتيجية  تطبيق  في  تحقق  الذي  النجاح  أن  على  أكدت  والتي 
 بين يتوقف أن  ال يمكن للفساد  الضار م( لم يجع  مصر بمنأى عن الفساد فالتأمير2018  –  2014)

 فاللجنة ولذلا،  الفة هذه تام من بشك  التخل   من تتمكن لم تقدمغا أكثر الدول فحتى وضحاها، عشية
 ومستويات  الفساد  من الوقاية في مجال أفض  درجات إلى الوصول  أج  من  بمواصلة الجهود  ملتزمة
 .والشفافية النزاهة من أعلى
م( في األهداف   2022  –  2019)   الفساد: الوطنية لمكافحة لالستراتيجية الرئيسة وتتحدد األهداف     
 ( 22،  2019اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  ) التالية:
 .وفعال كفء إداري  جهاز تطوير .1
 .عالية جودة ذات  عامة خدمات  تقديم .2
 .الحكومية بالوحدات  والنزاهة  الشفافية آليات  تفعي  .3
 .الفساد  لمكافحة الداعمة التشريعية البنية تطوير .4
 .الناجزة للعدالة تحقيقاغ  القضائية اإلجراءات  تحديث  .5
 .ومكافحته الفساد  من للوقاية القانون  إنفاذ  جهات  دعم .6
 .ومكافحته الفساد  من الوقاية بأهمية المجتمعي الوعى زيادة .7
 .الفساد  ومكافحة من  في واإلقليمي الدولي التعاون  تفعي  .8
 .منه والوقاية الفساد  من  في الخاص  والقطاع المدني المجتم  منامات  مشاركة .9

المبادئ     من  مجموعة  إلى  االستراتيجية  استندت  الفساد  )  كالتالي: وقد  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة 
 ( 24،  2019 ومكافحته

 .الدولة سلطات  بين والفص  القانون  سيادة مبدأ .1
 .  السياسية واإلرادة االلتزام .2
 ورير الحكومية. الحكومية المعنية األطراف كافة بين والتنسيق بالتعاون  الكام  االلتزام .3
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 والفاعلية  والكفاءة والنزاهة الشفافية  مبادئ اتباع في تطبقه أن  الحكومة على يتعين  الذي الحوكمة مبدأ .4
 .والمحاسبة والمساءلة

 .القانون  أمام  المواطنين جمي  بين والمساواة  اإلنسان حقو   احترام .5
 االستراتيجية   تنفيذ  في  بواجباتها القيام عن مسئولة الدولة سلطات  تكون  بمقتضاه  الذي المساءلة مبدأ .6

 .فعاليتها وضمان التنفيذية والخطة
 .المناس   الوق  في   عليه  والقضاء  الفساد  وقوع  فرص  تقلي   يمكن  بموجبه  الذي  المبكر  والتدخ   الوقاية  .7
 .  الفساد   مكافحة  لجهود  المستمرين  والتقييم  الرصد  على  يرتكز  الذى  الفساد  مكافحة  في  الفاعلية  مبدأ  .8
 . مصلحة أي على مقدمة تكون  بحيث  العامة للمصلحة األولوية .9
 المجتم   منامات  تعاون  أهمية تراعى التي والخاص  العام القطاعين  بين والشراكة الشفافية مبادئ .10

 ه. من والوقاية الفساد  من  إلى تهدف وحقيقية ملموسة أنشطة في  األعمال ومجال  المدني
 

 مكافحة الفساد : عالقتها ب رابًعا: طبيعة منهج الدراسات االجتماعية و
ينكر       أن  الن  أحد  يستطي     واألخال    الن زاهة   وتنمية   عام،  بشك   القيم  تنمية  في   التعليم   أهمية  ال 
  صالح   التعليم  صالح  في  أن  يرى   إذ   خلدون االجتماعية  ابن  نارية  ذلا  على  األمثلة  ومن  خاص،  بشك 

 أهداف،  من  عناصره  جي   تطوير  خالل  من  القيم  تعزيز  في  المنهج  دور  أهمية  من  الررم  علىلألخال ،  
 ( 181  – 180، 2017الغامدي، ). وتقويم وأنشطة، واستراتيجيات، ومحتوى،

تقـوم التـي  لتربويـةوسيلة التربية لتحقيـق أهـدافها مـن خـالل توظيـف الخبـرات ا الدراسي المنهج  وإذا كان
كســابهم القـيم األخالقيــة إعلـى النمــو الشـام  وتعــدي  سـلوكياتهم و سـاعدة الطــال  بقصــد مبتهيئتهـا المدرسـة 

فإنــــه مــــن الضــــروري تطــــوير المنــــاهج الدراســــية ال ســــيما منــــاهج الدراســــات  الصــــالحة لكــــ  زمــــان ومكــــان
؛ )الوكيـــ االجتماعيـــة لتنميـــة مفـــاهيم وقـــيم مكافحـــة الفســـاد لـــدى التالميـــذ فـــي المراحـــ  التعليميـــة المختلفـــة. 

 (33، 2005 المفتي،

إلكســا   امجــاالغ خصــبغ فالمنــاهج التعليميــة بصــفة عامــة ومنــاهج الدراســات االجتماعيــة بصــفة خاصــة  
لطبيعتهــا فــي دراســة العالقــة بــين  الطــال  مفــاهيم مكافحــة الفســاد وكــذلا تنميــة القــيم المرتبطــة بهــا وذلــا

اإلنســـــان والبيئـــــة، ودراســـــة المضـــــامين الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة والرمزيـــــة لهـــــذه العالقـــــة، وتحديـــــد ســـــلوكياته 
 لياته األخالقية نحو المحين الجغرافي.و ومسؤ 

الــذين  المجتمــ علــى فهـم  الطــال  ثيـر مــن األنشــطة والقضـايا والمواقــف التــي تسـاعد كمـا أن هــا تــوفر الك
وإصدار أحكام تتفق مـ  التعـاليم والقـيم األخالقيـة  ،ومشكالتهوقضاياه ه بك  عناصره وتعقيداته  يعيشون في
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تماعيـة بحكـم وظيفتهـا االجمنـاهج الدراسـات االجتماعيـة  ، كمـا أنوتدعيم الخلق االجتماعي بشك  إيجـابي
فمـــن أهـــدافها الرئيســـة إعـــداد المـــواطن  تهـــدف فـــي األســـاس لغـــرس قـــيم النزاهـــة والشـــفافية ومكافحـــة الفســـاد،

 لدى الطال . الصالح، وتنمية المسئولية االجتماعية واألخالقية
كما تشج  مناهج الدراسـات االجتماعيـة الحديثـة الطـال  علـى ممارسـة السـلوكيات األخالقيـة، وتحمـ  

وااللتــزام بالعدالــة االجتماعيــة والعمــ  علــى بنــاء مجتمــ  عــادل يتــيح الفــرص المتســاوية لجميــ   المســؤولية،
لـم تقتصـر وظيفـة منـاهج الدراسـات االجتماعيـة ، فمن المؤكد أن المختلفة  أفراده للتعبير عن وجهات النار

لو  األخالقــي القــادرة بنــاء الشخصــية األكثــر التزامــاغ بالســمــا تهــدف إلــى  بقــدر ، الفهــم األكــاديمي فقــن علــى
 .رات األخالقية المبنية على المعرفة األكاديميةاعلى اتخاذ القر 

رســـة تمثـــ  كـــدت منامـــة الشـــفافية الدوليـــة أن المعلـــم نمـــوذج يحتـــذى بـــه، والمد أوفـــي هـــذا اإلطـــار فقـــد 
ــ  ــغراغ للمجتمـ ــاغ مصـ ــادل نموذجـ ــلو  عـ ــر والتصـــرف بسـ ــى التفكيـ ــادرين علـ ــين قـ ــة لمعلمـ ، وأن الطـــال  بحاجـ

ومنصف تجاه مااهر الفساد التي تواجههم من أجـ  ضـمان التعامـ  معهـم بشـك  أخالقـي ، لـذلا اوصـ  
ــة  ــاء أولويـ ــديهم، وإعطـ ــاد لـ ــة الفسـ ــيم النزاهـــة ومكافحـ ــم تعزيـــر قـ ــداد المعلـ ــأن علـــى المؤسســـات اعـ ــة بـ المنامـ

فـــا  الطـــال  عليهـــا ويعـــدهم للتعامـــ  بنزاهـــة فـــي مســـتقبلهم آلتعلـــيم االخـــال  بشـــك  يفـــتح  ألســـالي  جديـــدة
 (338، 2013المهني )منامة الشفافية الدولية، 

فـي كافـة المجـاالت  هميـة  األ   ومكافحـة الفسـاد أمـر بـال     قـيم النزاهـة مفـاهيم و تنمية  يتضح مما سبق أن و  
ألنها تبني الضمير وتحار  الفساد بك  أنواعه ومجاالته وتقى المجتم  من مسبباته، وتمن  التنـاف  السـلبي،  
وتحد من سلبيات التطور الحاصلة بسب  التطـورات التكنولوجيـة والتـأميرات السـلبية لوسـائ  اإلعـالم  وتبعاتهـا  

 ( 23،  2010عمران، ية.) األخالقية السلبية وطم  الهو من السلوكيات  
تدريســــية  ال   واالســــتراتيجيات   مــــداخ  فمعلــــم الدراســــات االجتماعيــــة  يمكــــن أن يســــتخدم مجموعــــة مــــن ال   

مــدخ   علــى ســبي  المثــال ولــي  الحصــر:    منهــا   تنميــة قــيم النزاهــة ومكافحــة الفســاد واألنشــطة التعليميــة فــي  
ر المنطقــي  وأســلو  البحــث العلمــي فــي تحديــد  يعتمــد علــى قيــام الطــال  باســتخدام التفكيــوالــذي  تحليــ  القــيم  

التســاؤالت أو النتــائج المرتبطــة بــالقيم ، وتوظيــف العمليــات التحليليــة المنطقيــة فــي تفســيرها وتصــورها ، ومــن  
األسالي  المستخدمة في تحلي  القيم المناقشة المنطقية والتركيبية والتي تتطل  تطبيق العلـ  واألسـبا  مثـ :  

 ( 202-201،  2017)الغامدي،    ختبار البدائ  وتحلي  حاالت القياس والجدل. إقامة الدالئ  وا 

مــن اهــم المــداخ  الــذي يمكــن أن تســتخدم فــي تنميــة قــيم مكافحــة الفســاد  مــدخ  توضــيح القــيم ويعتبــر    
يهــدف هــذا المــدخ  إلــي مســاعدة الطــال  علــى تحديــد قــيمهم الخاصــة بهــم وقــيم الخــرين مــن خــالل حيــث 

الــربن بــين التفكيــر المنطقــي والــوعي االنفعــالي والتفاعــ  مــ  الخــرين ومعرفــة قــيمهم بطريقــة أكثــر حيويــة 
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ــة خـــارج الفصـــ  والمناق ــا واألنشـــطة الوظيأليـ ــيم ومكوناتهـ شـــات داخـــ  وذلـــا مـــن خـــالل التحليـــ  العميـــق للقـ
  .(219،  2005)عبد المنعم ، . المجموعات الصغيرة 
االختيار من بـين ، ( سب  مراح  لعملية توضيح القيم وهي : )االختيار بحرية1996)  وقد حدد الجم 
التأكيـد الفعلـي حيـث يتطلـ  الموقـف  ،التقـدير واالعتـزاز ،االختيار بعد النار فـي العواقـ   ،البدائ  المتاحة

 النمن واالتسا  والتكرار في السلو (. ،السلو  أو العم  وفقغا للقيمة  ،ذلا  
ا     علــى أســاس توجيــه  يقــومالــذي المــدخ  التلقينــي  ومــن المــداخ  التدريســية المهمــة فــي هــذا الشــأن أيضــغ

التي تبين له الصوا  والخطأ والتعزيـز  الطال  الختيار قيمة محددة وذلا من خالل سلسلة من اإلر ادات 
)هـالل ، . اإليجابي والسلبي للسلوكيات، م  عر  نمـاذج لسـلوكيات أو لعـ  أدواراغ تركـز علـى قـيم معينـة

2007  ،232).  

تركــز علــى تطــوير قــدرة الطــال   مــن االســتراتيجيات التدريســية التــي    محاكمــة القــيم    وتعتبــر اســتراتيجية        
علــى تقــويم قــيمهم وتعتمــد علــى مجموعــة مــن المهــارات والعمليــات العقليــة وتركــز علــى المعــايير العقليــة التــي  
يعتمــدها المــتعلم ذاتــه للتعـــرف إلــى قيمــه وتحديـــدها وتســير وفقــاغ للخطــوات التاليـــة " تحديــد وتوضــيح القضـــية  

األدلـة وصـحتها ، تحديـد معـايير الـربن بـين األدلـة بالقضـية القيميـة ،  القيمية ، جم  األدلة ، تقويم مدى دقـة  
 . ( 188،  183،  2010)الجالد،  .  اختبار المعيار القيمي ، إصدار الحكم القيمي 

تعتمــد علــى تنفيــذ بعــض تطبيقــات ناريــة ســكنر فــي تعــدي  ســلو  واســتراتيجية تعــدي  الســلو  التــي      
ــارجي ــز الخـ ــتخدام التعزيـ ــين باسـ ــراد المتعلمـ ــات األفـ ــر اتجاهـ ــتم تغييـ ــارجي يـ ــتحكم الخـ ــالل الـ ــن خـ ــث مـ ، حيـ

واحكــامهم القيميــة المرتبطــة بموضــوع مــن، حيــث يتــاح لهــؤالء األفــراد فرصــة التفاعــ  مــ  المواقــف الحياتيــة 
ــاه  ــي االتجـ ــلوكهم فـ ــر سـ ــتم تغييـ ــالي يـ ــلبياغ، وبالتـ ــا أو سـ ــزاغ إيجابيـ ــذه تعزيـ ــتجاباتهم هـ ــز اسـ ــم تعزيـ ــة، مـ المختلفـ

 (26، 2010، السعيد )المررو . 

وقد أجري  عدد من الدراسات والبحوي العربية واألجنبية في مجال تنمية مفاهيم وقـيم مكافحـة الفسـاد لـدى        
تطــوير  والتــي هــدف     Indawati    (2015)   إنــدواتي   دراســة    الطــال  فــي المراحــ  الدراســية المختلفــة منهــا: 
المعلمــــين بالمرحلــــة االبتدائيــــة علــــى تنميــــة قــــيم مكافحــــة الفســــاد لــــدى  أدوات ونمـــاذج تعليميــــة لتــــدري  الطــــال   

التالميــذ، وقــد أظهــر نتــائج البحــث فاعليــة محتويــات النمــوذج التعليمــي مثــ  خطــن الــدروس وكتيبــات المعلمــين  
 .والطال  في تنمية الممارسات التدريسية التي تؤهلهم  لتنمية قيم مكافحة الفساد لدى طالبهم 

( قيــاس أمــر اســتخدام األنشــطة الصــألية لتعزيــز قــيم النزاهــة فــي 2017)كمــا هــدف  دراســة نجــم الــدين     
اس تعزيـز ، حيث أعدت الباحثة مقيـلوم العام في التربية بجامعة جدةالتدري  لدى الطالبات المعلمات بالدب

وأكـدت النتـائج وجـود فـرو   طالبـة ، 19، وطبق  األنشطة على العينة التـي بلغـ  قيم النزاهة في التدري 
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عـة بين متوسطي درجات طالبات العينـة التجريبيـة والضـابطة فـي التطبيـق البعـدي للمقيـاس لصـالح المجمو 
، وأوصـــ  الباحثـــة بتطبيـــق األنشـــطة الصـــألية ) نزاهتـــي فـــي مهنتـــي ( فـــي جميـــ  مقـــرر اإلعـــداد التجريبيـــة
 التربوي.
 الــوادي جنــو   بجامعــة النزاهــة قــيم لتعزيــز مســتقبلية رؤيــة وضــ ب (2018)رضــوان دراســة كمــا اهتمــ      
 مقــررات  واقتــراح الجامعــة كليــات  بــرامج فــي الناــر بإعــادة وأوصــ   التــدري  هيئــة أعضــاء ناــر وجهــة مــن
بنــاء وحــدة مقترحــة فــي الدراســات االجتماعيــة  (2017جــا  هللا )دراســة . وقــد اســتهدف  النزاهــة قــيم لتعزيــز

قائمة على التعلم الموقفي لتنمية مفاهيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد وبعـض المهـارات الحياتيـة المرتبطـة 
بهــا لــدى طــال  الصــف األول اإلعــدادي، حيــث قــام ببنــاء قائمــة بمفــاهيم حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

ات الحياتيـة وتـم التطبيـق المرتبطة بها، وبناء االختبار التحصيلي ومقيـاس المهـار   وقائمة للمهارات الحياتية
طالــ  بأحــد مــدارس إدارة  ــر  بمدينــة الزقــازيق بمحافاــة الشــرقية، وتوصــ  البحــث  42بلغــ   علــى عينــة

مايـة بفاعلية الوحدة في تنمية مفاهيم النزاهة مكافحة الفساد، وأوصى الباحـث باالهتمـام بتضـمين مفـاهيم ح
 .النزاهة
ــة      ــدف  دراسـ ــد هـ ــافعي ) وقـ ــوم  ( 2020الشـ ــة للعلـ ــة التربيـ ــدى طـــال  كليـ ــة لـ ــيم النزاهـ ــتوى قـ ــاس مسـ قيـ

، وأ ــارت طالــ   224اســتبانة علــى عينــة بلغــ   اإلنســانية بجامعــة كــربالء بــالعرا ، قــام الباحــث بتطبيــق
فــي قســم التــاريخ يمتلكــون مســتوى نتــائج الدراســة انــه وفقــاغ الســتجابات الطــال  فــإن أعضــاء هيئــة التــدري  

 عال من قيم النزاهة، وال يوجد فرو  في استجابات عينة البحث وفقاغ لمتغير الجن .

( إعــداد تصـــور مقتـــرح لتضـــمين مفــاهيم النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد 2020دراســـة القميـــزي )كمــا هـــدف       
بـــالمقررات التربويـــة بكليـــة التربيـــة جامعـــة المجمعـــة، حيـــث قـــام بتحليـــ  المحتـــوى فـــي ضـــوء قائمـــة مفـــاهيم 

ينـة مـن علـى ع تطبيقـهمكافحة الفساد التي ينبغي تضمينها في المقررات التربوية، وتم بإعداد استبيان وتـم 
أعضاء هيئة التدري  في كليتي التربية بالمجمعة والزلفي وأكدت نتائج الدراسة ان مفـاهيم النزاهـة متضـمنة 

فــي المقــررات التربويــة  بدرجــة متوســطة فــي الكليتــين ، وأن مفــاهيم مكافحــة الفســاد متضــمنة بدرجــة ضــعيفة
 بالكليتين.
قياس فاعلية تدري  التسامح    et al  Carrasco &  (2020)  وآخرون   دراسة كاراسكوكما هدف         

الالتينية،   بلدان في أمريكا  الثامن بستة  بين طال  الصف  الفساد  الدراسة أن  م   نتائج    الفجوة وأظهرت 
  ذلا   إلى  باإلضافة  ،المدارس  بين  رئيسي  بشك   حاضرة   الفساد   م   التسامح  في   واالقتصادية  االجتماعية
ا  أق   العالية  المدنية  المعرفة  ذوو   الطال    كان   المفتوح   الفص   في  النقاش  أن  حين   في  الفساد،  م   تسامحغ
ا له كان  .الفساد  م  التسامح م  مبا رة رير  ارتباطات  أيضغ
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أكدت        كو رينوقد   قد   والتنفيذ   التصميم  جيدة  التعليمية  األنشطةأن    Cochrane  (2020)  دراسة 
  من   سيقل   النزاهة  تعليم  أنو   في مجال مكافحة الفساد في المدارس االسترالية  عامة   قيمة   ذات   نتائج  تحقق
العام  في  والفساد   السلو   سوء  مستويات  القطاع  التقييمات    مدارس  لجان  تقارير  تحلي   من خالل  وذلا 

 الحكومية إلجراءات مكافحة الفساد.

مقرر حقو  اإلنسان ومكافحة الفساد في  تحديد واق  تدري   ب  (2021كما اهتم  دراسة عبد الواحد )     
المبكرة للطفولة  التربية  بكلية  الطالبة  لدى  العالمي  السالم  مفاهيم  المنيا  تعزيز  البحث جامعة  واستخدم   ،  

المعلومات  لجم   كأداة  النظهوأ،  االستبانة  يلي:  رت  ما  تدري   تائج  )واق   األول محور  الترتي   جاء في 
  جامعة المنيا(   -للطفولة المبكرة   ق مفاهيم السالم لدى الطالبة بكلية التربيةحقو  اإلنسان الثقافية في تحقي

السالم   مفاهيم  تحقيق  في  والمدنية  السياسية  الحقو   تدري   )واق   محور  الثاني  الترتي   في  جاء  بينما 
الثالث واألخير مح  الترتي   بينما جاء في  المبكرة(،  للطفولة  التربية  بكلية  الطالبة  لدى  )واق  العالمي  ور 

التربية   بكلية  الطالبة  لدى  العالمي  السالم  مفاهيم  تحقيق  في  واالجتماعية  االقتصادية  الحقو   تدري  
 . للطفولة المبكرة

 
     ( الفضالة  دراسة  هدف   التربية  (  2021كما  کلية  في  التدري   هيئة  أعضاء  دور  على  التعرف 

وأظهرت نتائج    ،من وجهة نار الطلبة أنفسهمي ،  بدولة الكو   ي تعزيز قيم النزاهة لدى الطلبةاألساسية ف
التربية األساسية في تعزيز قيم النزاهة لدى الطلبة، من   الدراسة أن دور أعضاء هيئة التدري  في کلية 

الدرجة                 االت الدراسة وفي  وجهة نار الطلبة أنفسهم جاء بدرجة متوسطة في جمي  مج
 .الکلية
دمج مفاهيم مكافحة الفساد في مناهج      Fifik &  Najih (2021)دراسة ناجح وفيأليا  كما هدف       

  كبير   تأمير  وجود   عن  الدراسة   نتائج  كشف  و   لتنمية القيم األخالقية والمواطنة،  التعليم الثانوي األندونيسي
الدراسية  الفساد   بمكافحة  للتوعية تنمية  بالمناهج  لدى   األخالقية  القيم  على  المواطنة                    وسلو  

 طال  عينة البحث. 
اهتم         ووقد  السويدي                 Asmorojati &  Suyadi (2021)  أسموروجاتي  دراسة 

التربية   مناهج  في  الفساد  مكافحة  أج   من  التربية  مفهوم  العالي بتضمين  التعليم  بمؤسسات  اإلسالمية 
مفاهيم    أن  النتائج   وأظهرت  أحمد    الفساد   مكافحة تدري   بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  لدى طال  

سلو  النزاهة ومكافحة  أدى إلى تنمية    الصلة  ذات   المواد  جمي   في  الدمج  خالل  من  دحالن األندونيسية
 الفساد لديهم.

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6729-2747
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-3644-0054
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 مناهضــة  خصــية بنــاء al et & Montessori  (2021) وآخــرون  مونتيســوري دراســة كمــا هــدف      
 التفكير مهارات  تنميةل المدنية التربية تعلم في الحوار أسلو   باستخدام  الثانوية  المدارس طال   لدى للفساد 
ــديهم النقــدي لــدى الطــال  كمــا  وعواقبــه للفســاد  كــاف   فهــم لتنميــة تــأمير طريقــة الحــوار النتــائج ت ظهــر ، وأل
 لديهم. النقدي التفكير مهارات تنمية   إلى باإلضافة عاليغا معرفيغا مستوى أظهروا  

كالت بدراســة مشــ  et al  Homsombat &  (2021)وآخــرون  دراســة حمصــومبات وقــد اهتمــ       
الثــانوي بمقاطعــة مفــاهيم مكافحــة الفســاد لطــال  الصــف األول تــدري  الدراســات االجتماعيــة أمنــاء تنميــة 

 يج   ساكون ناخون بتايالند، حيث تم تقديم نموذج قائم على عقيدة الطال  البوذية، وأوص  الدراسة بأنه
ا المعلمــون  يســتخدم أن  تــدري  المعلمــين لــتعلم مفــاهيم مكافحــة الفســاد وكــذلا مناســبة متنوعــة تعليميــة طرقــغ

 مبادئ باستخدام التدري  أو لمناقشة الجماعيةأو ا  المشكالت   ح   أسلو    استخدام  مث   على طر  تنميتها
 البانوراما. أو النبيلة األرب  الحقائق

 ه: ــــراءاتـــــالبحـــث وإج منهج 
 : م2022-2019 مفاهيم المرتبطة باَلستراتيجية الوطنية لمكاِحة الفساد الأوَلً: إعداد قائمة ب

 باإلجراءات التالية:   انبمكافحة الفساد قام الباحث إلعداد قائمة بالمفاهيم المرتبن      
قائمة   .1 تتضمن  إعداد  الفساد  مكافحة  )  (15)بمفاهيم  تحتها  يندرج  ا  رئيسغ فرعيغا،  80مفهومغا  مؤ رغا   )

تقارير    2022-2019وذلا من خالل الرجوع إلى االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد   م وبعض 
 قدتها المنامات الدولية الحكومية ومغير الحكومية في هذ الشأن. وتوصيات المؤتمرات الدولية التي ع

المفاهيم على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال مناهج وطر  تدري  الدراسات   .2 قائمة  عر  
التربية االجتماعية   ارتباط      بكليات  الفساد ومدى  بمكافحة  المفاهيم  هذه  ارتباط  في مدى  الرأي  إلبداء 

ؤ رات الفرعية بالمفاهيم الرئيسة، وتعدي  القائمة في ضوء اقتراحاتهم وإعداد الصورة النهائية لها حيث  الم 
 ( مؤ رغا فرعيغا. 94( مفهوم رئي  يندرج تحته ) 17تضمن  ) 

تمت          قد  يكون  على: وبذلك  ينص  والذي  للبحث  األول  السؤال  على  المرتبطة    مفاهيم ال ما    اإلجابة 
االجتماعية بالصف الثاني    هج الدراسات ا تضمينها في من   ينبغي مكافحة الفساد التي  باالستراتيجية الوطنية ل 

 اإلعدادي؟ 
 م:   2022-2019طنية لمكاِحة الفساد ثانيًا: إعداد قائمة بالقيم المرتبطة باَلستراتيجية الو

 باإلجراءات التالية:  انإلعداد قائمة بالقيم المرتبن بمكافحة الفساد قام الباحث      
 

 ( قائمة بالسادة الخبراء والمحكمين لمواد وأدوات البحث من الجامعات المصرية. 1ملحق ) 

 ( 2ملحق )  م. 2022-2019قائمة بالمفاهيم المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
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  من وذلا ،ماهرغا سلوكيغا( 85) تحتها  يندرج قيمة رئيسة( 13) تتضمن الفساد  مكافحة بقيم قائمة إعداد  .1
 وتوصيات   تقارير  وبعض   م  2022-2019  الفساد   لمكافحة   الوطنية  االستراتيجية  إلى  الرجوع  خالل

والكت  والمراج  التربوية    الحكومية  ومغير  الحكومية  الدولية  المنامات   عقدتها  التي  الدولية  المؤتمرات 
 . المتخصصة في القيم

الدراسات   .2 تدري   وطر   مناهج  مجال  في  والمحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على  القيم  قائمة  عر  
دى ارتباط هذه القيم بمكافحة الفساد ومدى ارتباط المااهر  إلبداء الرأي في م   بكليات التربية االجتماعية  

(  13السلوكية بك  قيمة، وتعدي  القائمة في ضوء اقتراحاتهم وإعداد الصورة النهائية لها حيث تضمن  ) 
 ( ماهرغا سلوكيغا. 76قيمة رئيسة يندرج تحتها ) 

السؤال          على  اإلجابة  تمت  قد  يكون  على:   الثاني وبذلك  ينص  والذي  المرتبطة    القيم ما    للبحث 
االجتماعية بالصف الثاني    هج الدراسات ا تضمينها في من   ينبغي مكافحة الفساد التي  باالستراتيجية الوطنية ل 

 اإلعدادي؟ 
الثان  اإلعداد ثالثًا:   الدراسات اَلجتماعية بال ف  قائمت  مفاهيم وقيم  تحليل محتوى من ج                             ي ِ  ضوء 

 مكاِحة الفساد: 

الثاني اإلعدادي        بالصف  الدراسات االجتماعية  الحالي لمدى تضمن محتوى منهج  الواق   لتشخي  
الدراسيين، و  الفصلين  المنهج في  بتحلي  محتوى  الباحثان  قام  الفساد  المحتوى  لمفاهيم وقيم مكافحة  تحلي  

content analysis     تحلي  محتوى الكت  الدراسية أحد أسالي  التقويم التربوي الذي يستخدم رالبغا ل   هو
أسلو  يستخدم وهو ( 2003النجار، و   حاتة ) . تضمنها المفاهيم والقيم والمهارات المختلفة للحكم على مدى 

لتقويم المناهج من أج  تطويرها، وهو يعتمد على تحديد أهداف التحلي ، ووحدة التحلي ، للتوص  إلى مدى 
، وبالتالي تكون نتائج هذه العملية إلى جان  ما يتم الحصول و أكثر القيم أ  يوع ظاهرة أو أحد المفاهيم أو  

الجم ، و   اللقاني ) تحدد اتجاه التطوير فيما بعد.    هي التي   عليه من نتائج من خالل أسالي  ومؤ رات أخرى 
،  2004)طعيمة،                             وقد مرت عملية تحلي  المحتوى بالخطوات التالية:   ( 1999
230-  240 ) 

 تحديد الهدف من التحليل: .1
هدف  عملية تحلي  محتوى منهج الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي إلى التعرف على مدى       

 توافر مفاهيم وقيم مكافحة الفساد في محتوى المنهج. 

 

 

 ( قائمة بالقيم المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  3ملحق )م.  2022  – 2019 
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 تحديد عينة التحليل: .2
الثاني اإلعدادي في        التحلي  في كت  الدراسات االجتماعية المقررة على تالميذ الصف  تم تحديد عينة 

 م.   2022  –  2021الفصلين الدراسيين في العام الدراسي  

 تحـديد فئـة التحليـل: .3
  العد   أو  التحلي    وفئات  التحلي ،   ضوئها   في   يتم   التي  الفئات  تحديد   المحتوى   تحلي   أسلو    استخدام   يتطل        
  من   والهدف   ومحتواه   المضمون   لنوعية   طبقغا   بإعدادها   الباحث   يقوم   الفصائ    أو   التصنيفات   من   مجموعة   هي 

  يتيـح   وبما   موضوعية،   بطريقة   وتصنيفه   المضمون   هذا   وصف   في   الباحث   يستخدمها   لكي   وذلا   التحلي ؛ 
وفئات  المطلو    بالغـر    يفي   بما   النتائج   واستخـراج   التحلي    إمكانية  الباحثان هي  ،  استخدمها  التي  التحلي  

 المفاهيم والقيم المرتبطة بمكافحة الفساد والمتضمنة في القوائم المعدة سلفغا. 

 تحديد وحدة التحليل: .4
أهمها:        عديدة  أ كال  التحلي   وحدات  وقد    المفردة،   الفقرة،   الموضوع،   )الكلمة، تتخذ  الجملة(  الشخصية، 

كوحدة للتحلي  باعتبارها هي الوحدة التي يكتم  بها المعنى المقصود من الفكرة المقدمة  اتخذ الباحثان الفقرة  
 للتلميذ. 

 تحديد مساحة التحليل: .5
المحتوى المراد تحليله واستبعاد ك  ما هو خارج    فقرات مساحة التحلي  من خالل حصر عدد  تم تحديد       

 . أسئلة التقويم والتدريبات و المراج  وريرها والخرائن و   كالفهرس  والصور   نطا  التحلي  

 :حساب ثبات أداة التحليل .6
في الفص  الدراسي  المحتوى    وحدتين من وحدات تم حسا  مبات التحلي  بتطبيق أداة التحلي  على عينة        
بين أسبوعين و هر و هر   األول  تتراوح ما  بعد مرور مدة زمنية  التحلي  مرة أخرى  لحسا  معام     وإعادة 

، وبتطبيق المعادلة بل  معام  مبات األداة     Holstiاالتفا  بين التحليلين وذلا من خالل معادلة )هولستي(  
 ( وهو معام  مبات مرتف  ومؤ ر على مبات أداة التحلي . 0.85) 



    " الصف الثاين الإعدادي تالميذ لتمنية املفاهمي والقمي املرتبطة هبا دلى   تطوير مهنج ادلراسات الاجامتعية يف ضوء الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد " 

 أ .م.د عالء عبد هللا أ محد مرواد    -   جابر حسن أ محد أ د. محمود    

 

      جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---  جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية 

236 
 

تحليلهتطبيق   المراد  المحتوى  على  التحليل  الخطوة   :أداة  هذه  في  على    تم  التحلي   أداة  كتابي  مطابقة 
الدراسيين  بالفصلين  االجتماعية  التحلي     الدراسات  فئات  تكرارات  لها  من خالل حسا   المئوية  في  والنس  

 بذلا. المحتوى ووضعها في جداول خاصة  فقرات  

 :ساب ثبات التحليلح .7
التحلي  األول باستخدام         وذلا عن طريق إعادة تحلي  المحتوى مرة أخرى بعد مرور مالمة أسابي  على 

وهو معام  مبات  (  0.83نسبة الثبات ) بلغ     السابقة   Holstiنف  أداة التحلي ، وبتطبيق معادلة )هولستي(  
 . التحليـ  مرتف  مما ي شير إلى مبات عمليـة  

 توى وتفسيرها:استخالص نتائج تحليل المح -9
نتائج تحلي  محتوى منهج الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي في ضوء    ( 1يلخ  جدول )       

 المفاهيم والقيم المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

  المفاهيم ( نتائج تحليل محتوى منهج الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي في ضوء  1جدول ) 
 المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد   والقيم 

 ِئات التحليل 

محتوى كتا  الف ل الدراس   
 اْلول 
 ( 305عدد الفقرات ) 

محتوى كتا  الف ل  
 الدراس  الثان  
مجموع   ( 355عدد الفقرات ) 

 التكرارات 

النسبة  
 المئوية 

النسبة   التكرار 
النسبة   التكرار  المئوية 

 المئوية 
مفاهيم مكافحة  

 4.55 30 5.05 18 3.93 12 الفساد 

قيم مكافحة  
 8.33 55 10.42 37 5.9 18 الفساد 

(  12( أن مفاهيم مكافحة الفساد في كتا  الفص  الدراسي األول بل  عدد التكرار ) 1ويتضح من جدول )      
 ( مئوية  بنسبة  بل     3.93تكرارغا  الثاني  الدراسي  الفص   وفي   )% ( التكرار  مئوية  18عدد  بنسبة  تكرارغا   )

%( وهي نسبة    4.55( تكرارغا بنسبة مئوية ) 30%( وقد بل  مجموع التكرارات في الفصلين الدراسيين )   5.05) 
 ضعيفة. 

 
  ( ضوء  4ملحق  في  اإلعدادي  الثاني  بالصف  االجتماعية  الدراسات  منهج  محتوى  تحليل  جداول  والقيم (  المفاهيم 

 مكافحة الفساد. باالستراتيجية الوطنية ل المرتبطة



    " الصف الثاين الإعدادي تالميذ لتمنية املفاهمي والقمي املرتبطة هبا دلى   تطوير مهنج ادلراسات الاجامتعية يف ضوء الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد " 

 أ .م.د عالء عبد هللا أ محد مرواد    -   جابر حسن أ محد أ د. محمود    

 

      جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---  جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية 

237 
 

ا  يتضح  كما        ( تكرارغا  18مكافحة الفساد في كتا  الفص  الدراسي األول بل  عدد التكرار )   قيم أن    أيضغ
%(    10.42( تكرارغا بنسبة مئوية ) 37%( وفي الفص  الدراسي الثاني بل  عدد التكرار )   5.9بنسبة مئوية ) 

التكرارات في الفصلين الدراسيين )  ضعيفة  %( وهي نسبة    8.33( تكرارغا بنسبة مئوية ) 55وقد بل  مجموع 
ا.   أيضغ

وبذلك يكون قد تمت اإلجابة على السؤال الثالث للبحث والذي ينص على: إلى أي حد تتوافر مفاهيم        
 وقيم مكافحة الفساد بمحتوى نهج الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي؟ 

الثان    بال ف  اَلجتماعية  الدراسات  من ج  لتطوير  مقترح  ت ور  إعداد  ضوء  رابصًا:    ِ اإلعدادي 
 م لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة ب ا:  2022- 2019اَلستراتيجية الوطنية لمكاِحة الفساد  

 :الخطوات التاليةالتصور المقترح لتطوير منهج الدراسات االجتماعية قد مرت عملية إعداد      
إعـــداد تصـــور مقتـــرح لتطـــوير مـــنهج الدراســـات االجتماعيـــة فـــي ضـــوء االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة  .1

الفساد حيث تضـمن التصـور المقتـرح العناصـر التاليـة: )مقدمـة التصـور المقتـرح، أسـ  بنـاء التصـور 
لوسـائ  المقترح، أهداف التصور المقتـرح، محتـوى التصـور المقتـرح، اسـتراتيجيات التـدري  المقترحـة، ا

التعليمية المقترحـة، األنشـطة التعليميـة المقترحـة، أسـالي  التقـويم المقترحـة، مراجـ  التصـور المقتـرح(. 
ا لتوزيــ  األهــداف وعناصــر المحتــوى المطــور والمفــاهيم  وقــد تضــمن محتــوى التصــور المقتــرح مخططــغ

ــدات ودروس  ــاد علـــى وحـ ــة الفسـ ــة لمكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة باالسـ ــيم المرتبطـ ــي والقـ ــي فـ ــنهج الدراسـ المـ
 الفصلين الدراسيين.

ــدري   .2 ــر  تـ ــاهج وطـ ــال منـ ــي مجـ ــين فـ ــراء والمحكمـ ــن الخبـ ــة مـ ــرح علـــى مجموعـ ــور المقتـ عـــر  التصـ
الدراسات االجتماعية بكليـات التربيـة للتعـرف علـى آرائهـم ومقترحـاتهم فـي عناصـر ومكونـات التصـور 

 هائية له.المقترح، وقد تم عم  التعديالت الالزمة وإعداد الصورة الن
 إعــداد وحــدتين دراســيتين مطــورتين مــن وحــدات التصــور المقتــرح فــي الفصــ  الدراســي الثــاني كالتــالي: .3

ــي( ــا العربـ ــرات وطننـ ــوان: )خيـ ــا بعنـ ــي الجغرافيـ ــى فـ ــدة األولـ ــوان: و  الوحـ ــاريخ بعنـ ــي التـ ــة فـ ــدة الثانيـ الوحـ
ــيين ــالمية زمـــن األمـــويين والعباسـ ــة اإلسـ ــتقلة(  )الخالفـ ــد تضـــمن  دروس ونمـــاذج مـــن الـــدول المسـ وقـ

 مفـــــاهيم مكافحـــــة الفســـــاد العناصـــــر التاليـــــة: )عنــــوان الـــــدرس، األهـــــداف المطـــــورة للــــدرس،  الوحــــدتين
المتضـمنة فــي الـدرس، عناصــر الـدرس المطــورة، األنشــطة قــيم مكافحـة الفســاد المتضـمنة فــي الـدرس، 

 ائمة بمراج  الوحدة.كما تم إعداد ق التعليمية، األسئلة والتدريبات(

 
   ( تصور مقترح لتطوير منهج الدراسات االجتماعية  في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتنمية المفاهيم  5ملحق )

 والقيم المرتبطة بها لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 
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عــر  الوحــدتين الدراســيتين علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــين فــي مجــال منــاهج وطــر  تــدري   .4
الدراسات االجتماعية بكليات التربية للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم في عناصر ومكونـات الوحـدتين، 

  .وقد تم عم  التعديالت الالزمة وإعداد الصورة النهائية لهما

على:       ينص  والذي  للبحث  الرابع  السؤال  على  اإلجابة  تمت  قد  يكون    المقترح   التصور  ماوبذلك 
  المفاهيم   لتنمية  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية   ضوء  في  االجتماعية  الدراسات  منهج  لتطوير
   اإلعدادي؟ الثاني الصف تالميذ لدى بها المرتبطة والقيم

م لتالميذ    2022-  2019مفاهيم المرتبطة باَلستراتيجية الوطنية لمكاِحة الفساد  خامًسا: إعداد اختبار ال
 لثان  اإلعدادي: ا ال ف 

 قد مرت عملية إعداد االختبار بالخطوات التالية:       
 تحديد الهدف من االختبار:  -1

 لمفاهيم مكافحة الفساد.مدى اكتسا  تالميذ عينة البحث تم إعداد هذا االختبار بهدف قياس     

 تحديد أبعـاد االختبـار:  -2

أبعاد        الوطنية    االختبار تمثل   باالستراتيجية  المرتبطة  المفاهيم  قائمة  في  المتضمنة  المفاهيم  في 
 لمكافحة الفساد.

 إعداد جدول مواصفات االختبار:  -3

لمفردات االختبار موزعة على المهارات  وهو يمث  تصور هندسي  اختبار المفاهيم  جدول مواصفات  تم إعداد          
 (. 2، كما هو موضح في جدول ) لها الوزن النسبي  عدد المفردات التي تقي  ك  مهارة و و   الرئيسة 

 
 
 
 
 
 

 

    والقيم  ( وحدة مطورة  6)ملحق المفاهيم  لتنمية  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  العربي( في ضوء  وطننا  بعنوان)خـيرات 
 المرتبطة بها لدى  تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

  ( ضوء 7ملحق  في  المستقلة(  الدول  من  ونماذج  والعباسييـن  األموييـن  زمن  اإلسالمية  )الخالفة  بعنوان  مطورة  وحدة   )
 يجية الوطنية لمكافحة الفساد لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى  تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.االسترات
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( جدول مواصفات اختبار المفاهيم المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتالميذ الصف  2جدول ) 
 الثاني اإلعدادي 

 م 
مفاهيم  
مكاِحة  
 الفساد 

أرقام  
المفردا
 ت 

عدد 
المفردا
 ت 

الوزن  
النسب 
 ي 

 م 
مفاهيم  
مكاِحة  
 الفساد 

أرقام  
المفردا
 ت 

عدد 
المفردا
 ت 

 الوزن النسب  

5.8 2 3، 1 النزاهة 1
8 

1
0 

استرداد 
الموجودا

 ت
4 ،6 2 5.88 

5.8 2 7، 5 الشفافية  2
8 

1
1 

غسيل  
 5.88 2 10، 8 األموال  

العدالة   3
5.8 2 11، 9 الناجزة 

8 
1
،  12 الحوكمة  2

14 2 5.88 

4 
العدالة  
االجتماعي 

 ة

13  ،
15 2 5.8

8 
1
3 

المحاسبي
 ة

16  ،
18 2 5.88 

5 
منظمات  
المجتمع  
 المدني 

17  ،
19 2 5.8

8 
1
4 

التدوير 
 الوظيفي 

20  ،
22 2 5.88 

6 
مدونات 
السلوك  
 الوظيفي 

21  ،
23 2 5.8

8 
1
5 

المصلحة 
 العامة

24  ،
26 2 5.88 

تعارض  7
 المصالح 

25  ،
27 2 5.8

8 
1
6 

المال 
 العام 

28  ،
30 2 5.88 

األجهزة  8
 الرقابية 

29  ،
31 2 5.8

8 
1
7 

سيادة 
 القانون 

32  ،
34 2 5.88 

مخاطر   9
5.8 2 33، 2 الفساد 

8  

 %  100 34 وعـــالمجم     
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 صياغة مفردات االختبار:  -4

المفاهيمصيارة مفردات  تم        لقياس عدد )من نوع    اختبار  ، وقد تم  مفهوم(  17االختيار من متعدد 
لك    سؤالين  )  تضمنوبالتالي    مفهومتخصي   بدائ 34االختبار  أربعة  سؤال  ك   يتب   سؤاالغ   )                     

  ( درجة.34واحد منها صحيح وبذلا تكون الدرجة الكلية لالختبار )  ) أ،  ، ج، د( 

 وضع تعليمات االختبار:  -5

عند اإلجابة على مفردات   للتالميذ بداية االختبار تم وض  مجموعة من التعليمات والتوجيهات  في       
 االختبار كما تم إعطائهم مثاالغ توضيحيغا لذلا.

 إجراء التجربة االستطالعية لالختبار: -6
حسا  صد  المحكمين وحسا  معامالت السهولة    المفاهيماستهدف  التجربة االستطالعية الختبار      

اإلجابة   تعليماته، وتحديد زمن  والتأكد من وضوح  االختبار،  مبات  لمفرداته، وحسا   والتمييز  والصعوبة 
 عليه، وذلا من خالل القيام باإلجراءات التالية:  

في  -أ الخبراء  من  على مجموعة  المحكمين( من خالل عرضه  االختبار )صد   مجال    حسا  صد  
، وذلا لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم، وقد تم بكليات التربيةالدراسات االجتماعية  و المناهج وطر  تدري   

 . إجراء التعديالت بناءغ على آرائهم ومقترحاتهم 
تلميذغ 30تكون  من )  استطالعية  تطبيق االختبار على عينة  -   بمدرسة    الثاني اإلعداديالصف  ب   ا( 

 التعليمية بمحافاة دمياط.  كفر سعد ارة بإد كفر سعد اإلعدادية 
الذين أجابوا  التالميذ  حسا  معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار عن طريق تحديد عدد    -ج

إجابة صحيحة على المفردة وعدد الذين أجابوا إجابة خاطئة عليها، وتطبيق معادلة معام  السهولة  
اإل ارة إلى أن العالقة بين معام  السهولة والصعوبة ( وتجدر    269،  2002عالم،    والصعوبة )

عالقة عكسية بمعنى أنه إذا ارتف  معام  السهولة انخفض معام  الصعوبة والعك  صحيح، وتعد 
(    403،  1998  ، جابر  ( )0.7  –  0.3القيمة المقبولة لمعام  السهولة والصعوبة تتراوح ما بين )

( تعتبر متناهية الصعوبة، كما أن المفردات  0.3لتها عن )بمعنى أن المفردات التي يق  معام  سهو 
تبين أن معامالت 0.7التي يزيد معام  سهولتها عن )  ( تعتبر متناهية السهولة، وبتطبيق المعادلة 

 (.  0.62 –  0.38السهولة والصعوبة لمفردات االختبار تراوح  ما بين ) 
االختبار  -د  مفردات  مفردة من  لك   التمييز  معام   لمفردات حسا   التمييزية  القدرة  مدى  بها  ويقصد   ،

الذين يحصلون على    الطال  الذين يحصلون على درجات عالية في االختبار و   الطال  االختبار بين  
ترتيباغ   االختبار  ترتي  درجات  يلزم  المعامالت  هذه  ولحسا   االختبار،  نف   درجات منخفضة على 
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ورا  اإلجابة للفئة األولى التي تمث  المجموعة العليا في تنازلياغ )من األكبر إلى األق ( مم استخراج أ
)أعلى   االختبار  في    0/ 0  27درجات  الدنيا  المجموعة  وتمث   الثانية  والفئة  للعينة(  الكلى  العدد  من 
)أدنى   االختبار  للعينة(  0/0  27درجات  الكلى  العدد  التمييز    من  معام   معادلة حسا   تطبيق  مم 
( وقد تراوح معام  التمييز لمفردات االختبار ما  0.2ق  معام  تمييزها عن )واستبعاد المفردات التي ي

سليمان؛ أبو  ( وهي معامالت تدل على قدرة مفردات االختبار على التمييز. )0.58  –  0.28بين ) 
 ( 319،  2010  عالم،

حسا  معام  مبات االختبار باستخدام طريقة حسا  تباين مفردات االختبار وذلا بتطبيقه مرة واحدة على    -هـ 
طال  العينة االستطالعية، حيث قام الباحث بعد رصد النتائج باستخدام معادلة                   )  

بار بهذه المعادلة طريقة  ( لحسا  معام  مبات االختبار، وحسا  مبات االخت   20ريتشاردسون    –كودر  
، ويعتمد  1من طر  قياس التناسق الداخلي لالختبار، وتستخدم عندما ت قدَّر مفردات االختبار بصفر أو  

بهذه   الثبات  معام   وحسا   االختبار،  مفردات  من  مفردة  ك   تباين  عن  البيانات  توفر  على  حسابها 
نها تتالفى التعقيدات التي تنجم عن تطبيق االختبار  الطريقة يشبه طريقة إعادة االختبار إال أنها تتميز بأ 

شير إلى صالحية االختبار  ( وهو معام  مبات مرتف  وي 0.91مرتين، وقد بل  معام  مبات االختبار ) 
 (. 469  –  468،  2001. )أبو عالم،  للتطبيق 

(  0.95الثبات حيث بل  ) كما تم حسا  الصد  الذاتي لالختبار من خالل إيجاد الجذر التربيعي لمعام     -و 
لالختبار،  العالية  المصداقية  على  يدل  معدل  حسا     وهو  تم  الفرضي   صد  كما                                    التكوين 

 والدرجة  المفردات  من  مفردة  ك   درجة   بين  االرتباط  معام   من خالل حسا   لالختبار (   الداخلي  االتسا  )  

  (  0.05)   داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ت ذا  ارتباطاغ  مرتبطة  االختبار  عبارات  جمي   أن واتضح   ، الكلية 
( وبذلا يكون قد تم    85،  2006. ) عيد،  الداخلي  االتسا   من  عالية  بدرجة  يتمت   االختبار  أن  يؤكد  وهذا 

كما تم حسا      . المفاهيم المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضع  الصورة النهائية الختبار  
طريق   عن  االختبار  المقياس زمن  على  التالميذ  جمي   إجابة  زمن  متوسن  زمن    حسا   بل   وقد 

      ، كما تم إعداد مفتاح تصحيح االختبار. ( دقيقة 90االختبار ) 

إعداد   اخامًسا:  الفساد    لقيم مقياس  لمكاِحة  الوطنية  باَلستراتيجية  لتالميذ    2022-  2019المرتبطة  م 
 لثان  اإلعدادي: اال ف 

          

 

 ( اختبار المفاهيم المرتبطة  باالس8ملحق )  لتالميذ الصف الثاني اإلعداديتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد . 

 ( مفتاح تصحيح اختبار المفاهيم 9ملحق )لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي  المرتبطة باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
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 بالخطوات التالية:مرت عملية إعداد مقياس قيم مكافحة الفساد  

 تحديد الهدف من المقياس:   .  1

قياس        بهدف  المقياس  هذا  إعداد  الفساد  تم  مكافحة  إعداد  قيم  تم  حيث  البحث،  عينة  تالميذ  لدى 
المراد   بهذه القيممفردات المقياس للتعرف على مواقف تالميذ عينة البحث من بعض القضايا المرتبطة  

 والمتضمنة في قائمة القيم. تنميتها لديهم 

 تحديد أبعاد المقياس: .  2  

 تمثل  أبعاد المقياس في قيم مكافحة الفساد المتضمنة في قائمة القيم.    

 إعداد جدول مواصفات المقياس: .  3

توزي  مفردات  ، حيث قام الباحث بإعداد جدول  قيم مكافحة الفساد تم إعداد جدول المواصفات لمقياس     
( كما  3ضح ذلا من خالل جدول )واألوزان النسبية لك  قيمة من قيم المقياس، ويت   المقياس على القيم

ا بها الهدف منه وطريقة اإلجابة عليه .   تم  صيارة تعليمات المقياس م وضحغ

جدول مواصفات مقياس القيم المرتبطة باستراتيجية مكافحة الفساد لتالميذ الصف الثاني   (3جدول )
 اإلعدادي. 

 النسبة المئوية  الصدد  أرقام المفردات  القيمة  م

 %  7.692 2 2، 1 النزاهة  1
 %  7.692 2 4، 3 الشفافية  2
 %  7.692 2 6، 5 الصدق  3
 %  7.692 2 8، 7 األمانة  4
 %  7.692 2 10، 9 االنتماء  5
 %  7.692 2 12، 11 الوالء  6
 %  7.692 2 14، 13 العدل  7
 %  7.692 2 ، 16 15 المساواة  8
 %  7.692 2 18، 17 الشجاعة  9
 %  7.692 2 ، 20 19 اإلخالص  10
 %  7.692 2 22، 21 اتقان العمل  11
 %  7.692 2 24، 23 التعاون  12
 %  7.692 2 26، 25 تحمل المسؤولية  13

 %  100 2 26 المجمــوع     
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 صياغة عبارات المقياس:  .4

ولك  موقف أربعة بدائ    التلميذ صيارة مفردات المقياس في عدد من المواقف التي قد يواجهها  تم      
( بوض  عالمة  إجابته  بتسجي   وذلا  يراه صوابغا،  ما  منها  التلميذ  يختار  أن  الذي  يج   البدي   أمام   )

تم   وقد  نار،  فجميعها وجهات  وآخر خاطا  بدي  صحيح  هنا   لي   بأنه  العلم  م   ناره،  وجهة  يمث  
علـى التـوالي، بحيث   1  –  4مقياس كالتالي:  ترتي  الدرجات التي ت عطى للبدائ  المتاحة لك  موقف في ال

القيمة بصورة  ي عـَطى   ي مث   الذي  البدي   وي عطى  درجات،  أرب   قوية  القيمة بصورة  ي مث   الذي  البدي  
الثاني   البدي   من  أق   القيمة بصورة  ي مث   الذي  البدي   وي عطى  درجات،  مالي  األول  البدي   أق  من 

ي م  الذي  البدي   الطال  على  درجتين، وي عطى  القيمة بصورة ضعيفة درجة واحدة، وتقاس درجات  ث  
 المقياس من خالل حسا  مجموع درجاته على مواقف المقياس . 

مالي مواقف  بواق     ( قيمة 13) ( موقفغا موزعين على  39وقد تضمن المقياس في صورته األولية )       
 لك  قيمة . 

 إجراء التجربة االستطالعية للمقياس: .  5

مباته،        ومعام   المقياس  معام  صد   بهدف حسا   القيم  لمقياس  االستطالعية  التجربة  أجري  
وحسا  الشدة االنفعالية ومعام  التمييز لك  عبارة من عبارات المقياس، وحسا  معامالت االرتباط  

 بين ك  مقياس فرعي والمقياس الكلي، وفيما يلي نتائج التجربة االستطالعية: 

المقياس   -أ     صد   معام   حسا   من  )   تم  مجموعة  على  عرضه  طريق  عن  المحكمين(  صد  
الخبراء في مجال المناهج وطر  تدري  الدراسات االجتماعية بكليات التربية للتعرف على آرائهم  
هي   الم َحك ِّمون  أبداها  التي  المالحاات  أهم  وكان   األخالقية،  القيم  مقياس  حول  ومقترحاتهم 

البدائ   اختصار بع  المواقف األخرى، وتعدي  بعض  المقياس، وإعادة صيارة بعض  ض مواقف 
 ألنها رير مناسبة لمضمون القيمة .  

(  30استطالعية تكون  من ) تم حسا  معام  مبات المقياس عن طريق تطبيقه على عينة    -  
ب  ا  التعل تلميذغ سعد  كفر  بإدارة  اإلعدادية  سعد  كفر  بمدرسة  اإلعدادي  الثاني  يمية  الصف 

الثاني   الدراسي  الفص   في  دمياط  االتسا   م   2022-2021بمحافاة  قياس  تم  حيث   ،
كرونباخ   ألفا   ( معام   إيجاد  طريق  عن  وذلا  للمقياس              Cronbach(    11ر    –الداخلي 

( ولذلا فهو يفتر  تساوي الفقرات    20ريتشاردسون    –وهذا المعام  يساوي طريقة ) كودر  
،  1في المقياس م  بعضها البعض، وي ستخدم في المقايي  التي يكون تقدير الدرجات فيها:  
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في  4،  3،  2 المستخدمة  األوزان  مبات  لحسا   طريقة  أنس   ألفا  معام   ويعتبر  إلخ،   ...  ،
و  االتجاهات  مقايي   أو  كاالستبيانات  المسحية  الدرجات  البحوي  من  مدى  يوجد  حيث  القيم 

)أبو    . فقن  واحدة  مرة  البحث  عينة  على  المقياس  تطبيق  يتطل   وهو  فقرة،  لك   المحتملة 
األخالقية  (    369  ، 2001عالم،   القيم  مقياس  مبات  معام   بل   فقد  السابقة  المعادلة  وبتطبيق 
 ( وهو معام  مبات مرتف  ويشير إلى صالحية المقياس للتطبيق . 0.84)

التمييز لك  موقف من مواقف المقياس عن طريق إيجاد معام  االرتباط بين    -ج  تم حسا  معام  
وبين الدرجات التي يحصلون عليها في ك  موقف من    التالميذالدرجات الكلية التي يحص  عليها  

مواقف المقياس، حيث ي بين مؤ ر التمييز ما إذا كان ك  موقف من مواقف المقياس على حدة  
بنف  الدرجة التي ت ميز بها الدرجة الكلية للمقياس، ويعني هذا أن الحاصلين    التالميذ ي ميز بين  

يحصلو  كك   المقياس  في  مرتفعة  درجات  يتكون  على  التي  المواقف  في  مرتفعة  درجات  على  ن 
للمقياس يحصلون على   الكلية  الدرجة  الحاصلين على درجات منخفضة في  وأن  المقياس،  منها 
درجات منخفضة في مواقف المقياس، حيث تم اإلبقاء على العبارات التي كان معام  ارتباطها  

األق  0.25)  على  على  ،  (  حصل   التي  العبارات  حذف  تم  أو  كما  منخفضة  ارتباط  معامالت 
رامضة أو  ارتباطات سالبة، ألنها ال تقي  ما تقيسه الدرجة الكلية، وعادة ما تكون هذه العبارات  

فكرتان.   بها  يوجد  عالم،  مزدوجة  في    (  395،  2001)أبو  المقياس  مواقف  عدد  يكون  وبذلا 
كما بلغ  الدرجة    ،   قيمة ( قيمة بواق  موقفين لك 13) موقفغا موزعة على  (  26صورته النهائية ) 
 ( درجة .  104الكلية للمقياس ) 

،  قيم مكافحة الفساد تم حسا  معامالت االرتباط الداخلية بين المقايي  الفرعية المكونة لمقياس    -د  
ب  االرتباط  الكلي، وكذلا معام   والمقياس  مقياس فرعي  ك   مستوى    هي و   ين  إحصائيغا عند  دالة 

درجته  0.01)  م   التعام   في  عالية  مقة  ي عطي  للمقياس كما  الداخلي  االتسا   إلى  يشير  مما   )
ا للتطبيق على عينة البحث  ، كما تم  الكلية، وبذلا أصبح مقياس القيم في صورته النهائية صالحغ

مفت  المقياس إعداد  تصحيح  الم و ،  اح  مواقف  على  اإلجابة  زمن  طريق  حسا   عن  وذلا  قياس 
المقياس   على  اإلجابة  زمن  بل   وقد  المقياس،  على  التالميذ  جمي   إجابة  زمن  متوسن  حسا  

   ( دقيقة . 90) 

 

 ( 10ملحق) لتالميذ الصف الثاني اإلعداديتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  مقياس القيم المرتبطة باالس. 
 ( 11ملحق)  لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي   الفسادتراتيجية الوطنية لمكافحة مفتاح تصحيح مقياس القيم المرتبطة باالس 
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 لبحــــث: ة ل ــــريبيـــة التجــدراسـال راءاتـــسادًسا: إجـــ

 تم إجراء الدراسة التجريبية من خالل تنفيذ الخطوات التالية:        

 تجربة البحث:تحديد هدف . 1

فاعلية       قياس  إلى  البحث  تجربة  والقيم  هدف   المفاهيم  تنمية  في  المطورتين  الدراسيتين  الوحدتين 
 المرتبطة بمكافحة الفساد.

 تحديد متغيرات تجربة البحث:. 2

ال      المتغير  التالية:  المتغيرات  البحث  تجربة  )تضمن   في:   ويتمث   التجريبي  أو  الوحدتين  مستق  
غيرات التابعة والتي تمثل  في: ( والمتالدراسيتين المطورتين في ضوء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

 (.المفاهيم والقيم المرتبطة بمكافحة الفساد )
 تحديد التصميم التجريبي للبحث:. 3

قبلي       ( للبحث  التجريبي  التصميم  اختيار  واحدة،    –تم  لمجموعة   ) توجد  بعدي  التصميم  هذا  وفي 
الناتج عن   ي قاس األمر  مم  يتم تطبيق أدوات البحث عليها مرة قب  التجربة ومرة بعدها،  مجموعة واحدة 
التجربة باألسالي  اإلحصائية، لتحديد الفر  الناتج في درجات التالميذ في االختبارات وداللته، وبهدف  

ان هذا التصميم  ( وقد اختار الباحث 427،  2005ملحم،  قياس أمر المتغير المستق  على المتغير التاب  )
لم تدرس من قب ، فلي  هنا  داعي الستخدام مجموعتين ضابطة    المطورتين  ألن الوحدتين الدراسيتين

 وتجريبية . 
 تحديد عينة البحث: . 4

 اإلعداديالثاني  ( تلميذغا من تالميذ الصف  33تمثل  عينة تجربة البحث في مجموعة تكون  من )    
الثاني الدراسي  الفص   في  وذلا  التعليمية،  الجديدة  دمياط  بإدارة  األساسي  للتعليم  خديجة                 السيدة 

 م .   2022 –  2021للعام الدراسي 
 إجراءات تحضيرية قبل التجربة: . 5

التربية والتعليم لتطبيق أدوات البحث،        تم التنسيق م   و تم الحصول على موافقة إدارية من مديرية 
تسليم   تم  كما  البحث،  ومواد  أدوات  لتطبيق  الدراسي  بالجدول  الشاررة  الحص   لتحديد  الفص   معلمة 

 المعلمة نسخة من الوحدتين قب  التطبيق بوق  كاف. 
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 :ألدوات البحثالتطبيق القبلي . 6

تطبيقغا قبليغا بصورة ورقية وذلا في    عينة البحث على تالميذ    المفاهيم ومقياس القيم  تم تطبيق اختبار    
م، وقد تم رصد النتائج في جداول خاصة بذلا،   2022  -2021الفص  الدراسي الثاني للعام الدراسي  
 (. 4وتتضح النتائج من خالل جدول )

  عينة البحث   الختبار المفاهيم ومقياس القيم على   القبلي   التطبيق ( نتائج 4جدول ) 

 ن الدرجة الكلية   أداة البحث 
 المتوسط 
 الحسابي 

 النسبة المئوية للمتوسط 

 %  31.11 10.57 33 34     اختبار المفاهيم

 %  42.33 44.03 33 104 القيم مقياس 

القبلي  4يتضح من جدول )       التطبيق  نتائج  الفساد (  المرتبطة بمكافحة  المفاهيم  بل     الختبار  حيث 
%( وهي نسبة ضعيفة،   31.11( بنسبة مئوية )10.57)  عينة البحث المتوسن الحسابي لدرجات تالميذ  

المتوسن   بل   الفساد كما  بمكافحة  المرتبطة  القيم  مقياس  لتطبيق  مئوية  44.03)  الحسابي  بنسبة   )
ا.   42.33)  %( وهي نسبة ضعيفة أيضغ

 ة البحث: يذ عين الدراسيتين المطورتين لتالم تدريس الوحدتين   .7

الباحث     إ راف  تح   بالفص   االجتماعية  الدراسات  معلمة  الوحدتينقام   بتدري   دراسيتين  ال  ان 
 . لتالميذ عينة البحث  المطورتين

 : ألدوات البحث التطبيق البعدي  .  8

ا    تطبيق  البحث تم  عينة  على  القيم  ومقياس  المفاهيم  جداول   ختبار  في  النتائج  ورصد  بعديغا  تطبيقغا 
 خاصة بذلا. 

 ث: ــــة لنتائج البحــائيـة اإلحصــالجـ: المعسابًعا

بهدف رصد   الختبار المفاهيم ومقياس القيم تم  المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيقين القبلي والبعدي       
الوحدتين  ، وكذلا التعرف على فاعلية  عينة البحث لدى تالميذ    المفاهيم والقيم التغير الذي حدي على تلا  

الفساد  بمكافحة  المرتبطة  والقيم  المفاهيم  تنمية  في  المطورتين  وقد   الدراسيتين  البحث،  عينة  تالميذ  لدى 
ين القبلي والبعدي البرنامج اإلحصائي على الحاس  استخدم الباحث أمناء المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق 

 ( .25(  )إصدار  SPSSاللي ) 



    " الصف الثاين الإعدادي تالميذ لتمنية املفاهمي والقمي املرتبطة هبا دلى   تطوير مهنج ادلراسات الاجامتعية يف ضوء الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد " 

 أ .م.د عالء عبد هللا أ محد مرواد    -   جابر حسن أ محد أ د. محمود    
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للنتائج                        اإلحصائية  المعالجة  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  عر   يلي  وفيما 
 للتحقق من صحة فرو  البحث:

األول  .1 الفرض  من  على:    للبحث   التحقق  ينص  فرق  والذي  داللة يوجد  مستوى  عند  إحصائًيا                    دال 
في التطبيقين   الثاني اإلعدادي بين متوسطي درجات مجموعة البحث من تالميذ الصف      ( 0.05  ≥ ) 

 لصالح التطبيق البعدي.  الختبار مفاهيم مكافحة الفساد القبلي والبعدي  

المئوية له واالنحراف المعياري والفر   حسا  المتوسن الحسابي والنسبة  للتحقق من الفر  األول تم         
اختبار   على  البحث  عينة  تالميذ  لدرجات  المتوسطين  الفساد بين  بمكافحة  المرتبطة  التطبيقين    المفاهيم  في 

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، كما تم حسا  داللة الفرو  بين متوسطات درجات تالميذ عينة البحث  
 ( جدول  ويوضح  مستقلين(  )رير  مرتبطين  لمتوسطين  )ت(  قيمة  تعيين  طريق  المعالجة  5عن  نتائج   )

 اإلحصائية للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. 

 ( نتائج المعالجة اإلحصائية للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار 5جدول ) 
 المفاهيم المرتبطة بمكافحة الفساد   

أداة 
 البحث 

الدرجة 
 الكلية 
34 

 ن 
 المتوسط
 الحسابي 

النسبة 
المئوية  
 للمتوسط 

االنحراف  
 المعياري 

الفرق بين  
 المتوسطين

نسبة  
 التحسن 

 قيمة ت 
مستوى 
 الداللة 

اتجاه  
 الداللة 

اختبار  
المفاهيم  
المرتبطة  
بمكافحة 
 الفساد 

 القبلي 

33 

10.58 31.11 3.64 

18.01 52.97 29.77 0.01 
للتطبيق  
 2.07 84.08 28.59 البعدي  البعدي 

 

ــن جـــدول )       ــح مـ ــق القبلـــي 5يتضـ ــث فـــي التطبيـ ــذ عينـــة البحـ ــدرجات تالميـ ــن الحســـابي لـ ( أن المتوسـ
المتوســن الحســـابي لـــنف  التالميــذ فـــي التطبيـــق %( وقـــد بلـــ   31.11( بنســـبة مئويــة )10.58لالختبــار )
                           (18.01) الفـــــــــــر  بـــــــــــين المتوســـــــــــطين وقـــــــــــد بلـــــــــــ %(  84.08( بنســـــــــــبة مئويـــــــــــة )28.59البعـــــــــــدي )

%( وقـــــد بلغـــــ  قيمـــــة )ت( المحســـــوبة لمتوســـــطين مـــــرتبطين )ريـــــر مســـــتقلين(  52.97بنســـــبة تحســـــن )
( المحســوبة دالــة إحصــائيغا عنــد مســتوى وبــذلا فــإن قيمــة )ت  ( لصــالح التطبيــق البعــدي لالختبــار29.77)
العبيكــي والســعيد وجميــ   (2013آل كحــالن والبحيــري ) وهــذه النتــائج تتفــق مــ  نتــائج كــ  مــن: (0.01)
                  (2020( والقميــزي )2017وجــا  هللا  )Indawati (2015)   وإنــدواتي ( 2019( والعصــي  )2014)
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      جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---  جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية 

248 
 

 Homsombat & et al وحمصـومبات وآخــرون   Najih & Wiryani (2021) وريـانيونـاجح و 

                وبـذلا فقـد تـم قبـول الفـر    Asmorojati &  Suyadi (2021) أسـموروجاتي السـويدي وو   (2021)
 األول للبحث.

ا  .2 الفرض  من  للبحث  التحقق  ينص على:  لثاني  إحصائًيا والذي  دال  فرق  داللة  يوجد                عند مستوى 
في التطبيقين   الثاني اإلعدادي ( بين متوسطي درجات مجموعة البحث من تالميذ الصف  0.05  ≥ ) 

 لصالح التطبيق البعدي. لمقياس القيم المرتبطة بمكافحة الفساد القبلي والبعدي 

  مقياس القيم                 ( نتائج المعالجة اإلحصائية للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على  6جدول ) 
 المرتبطة بمكافحة الفساد 

أداة 
 البحث 

الدرجة 
 الكلية 
104 

 ن 
 المتوسط
 الحسابي 

النسبة 
المئوية  
 للمتوسط 

االنحراف  
 المعياري 

الفرق بين  
 المتوسطين

نسبة  
 التحسن 

 قيمة ت 
مستوى 
 الداللة 

اتجاه  
 الداللة 

مقياس 
القيم 

المرتبطة  
بمكافحة 
 الفساد 

 القبلي 

33 

44.03 42.33 12.6 

41.63 40.02 18.58 0.01 
للتطبيق  
 6.3 82.36 85.66 البعدي  البعدي 

للمقياس  أن المتوسن الحسابي لدرجات تالميذ عينة البحث في التطبيق القبلي    (6يتضح من جدول )     
(44.03( مئوية  بنسبة  البعدي   42.33(  التطبيق  في  التالميذ  لنف   الحسابي  المتوسن  بل   وقد   )%
(85.66  )( مئوية  بل (  %82.36بنسبة  المتوسطين  وقد  بين  (                            41.63)   الفر  

( تحسن  مستقلين(    40.02بنسبة  )رير  مرتبطين  لمتوسطين  المحسوبة  )ت(  قيمة  بلغ   وقد   )%
البع18.58) التطبيق  قيمة )ت للمقياس  دي  ( لصالح  فإن  دالة إحصائيغا عند مستوى  وبذلا  المحسوبة   )
من:  (0.01) ك   نتائج  م   تتفق  النتائج  )   وهذه  الدين  )2017نجم  رضوان   )2018 )                    

 ولذلا فقد تم قبول الفر  الثاني للبحث. Cochrane (2020)( كو رين  2020)الشافعي 

الفرض   .3 من  للبحث  التحقق  على: الثالث  ينص  وحدات    يحقق   والذي  من  وحدتين  منهج تدريس 
لدى تالميذ   مكافحة الفساد المرتبطة ب مفاهيم  الفاعلية كبيرة في تنمية    المطور   الدراسات االجتماعية 

 . الثاني اإلعدادي الصف  
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 التـاب ، المتغيـر علـى المسـتق  للمتغيـر( d) التـأمير حجـم حسـا    تم    للبحث   للتحقق من الفر  الثالث     
 معينــة لعينــة االنتمــاء تــأمير مــدى علــى التــأمير حجــم يــدل حيــث ( ή2) إيتــا مربــ  حســا   طريــق عــن وذلــا
                               Practical significantly  للنتـــائج العمليـــة الداللـــة يمثـــ  وهـــو االهتمـــام موضـــ  التـــاب  المتغيـــر علـــى
تـأمير المتغيـر المســتق  فحجـم التــأمير هـو أحـد األســالي  اإلحصـائية لقيـاس فاعليــة  ( 47 ،2000 مـراد،) 

تأمير الوحـدتين الدراسـيتين  حجم( 7) جدول  ويوضح  (154،  151،  2017)هريدي،    على المتغير التاب .
 بمكافحة الفساد كالتالي:المطورتين في تنمية المفاهيم المرتبطة 

 الوحدتين الدراسيتين المطورتين في تنمية المفاهيم المرتبطة بمكافحة الفساد حجم تأثير      ( 7جدول ) 
 لدى تالميذ عينة البحث   

( وبمـا أن حجـم التـأمير يتوقـف علـى قيمـة  0.96( قد بلغ  ) ή2قيمة مرب  إيتا )   أن (  7يتضح من جدول )       
(d)   ( ــة ــ  قيمـ ــد بلغـ ــي  و (  d ( )9.79فقـ ــة  هـ ــيتين  قيمـ ــدتين الدراسـ ــر للوحـ ــأمير كبيـ ــم تـ ــن حجـ ــر عـ ــورتين  تعبـ المطـ

لــدى تالميــذ عينــة البحــث ألن     )المتغيــر المســتق ( فــي تنميــة المفــاهيم المرتبطــة بمكافحــة الفســاد)المتغير التــاب ( 
فاعليـة  يمكـن الحكـم ب ذلـا ي شـير إلـى حجـم تـأمير كبيـر، وبالتـالي  و (  0.8) تسـاوي أو أكثـر مـن  لتـأمير  حجم ا   قيمة 

وهـذه النتـائج تتفــق مـ  دراسـة كــ   الوحـدتين الدراسـيتين المطــورتين فـي تنميـة المفــاهيم المرتبطـة بمكافحـة الفســاد،  
( 2014لعبيكـي والسـعيد وجميـ  )( وا2013آل كحالن والبحيري ) ك  من:   من وتتفق هذه النتائج م  دراسة 

ــولز ــدواتي  Coles (2015)  وكـــــ                              ( 2017وجـــــــا  هللا ) Indawati (2015)  وإنـــــ
ــاديروه و  ــواندا ونــــ ــي  )    Swanda & Nadiroh  (2018)   ســــ                     ( 2020( والقميــــــزي ) 2019والعصــــ

 وبذلا فقد تم قبول الفر  الثالث للبحث. 

  منهج وحدات من وحدتين تدريس يحقق: على ينص والذي للبحث الرابع الفرض من التحقق .4
 تالميذ لدى الفساد مكافحةب  القيم المرتبطة تنمية  في كبيرة فاعلية المطور االجتماعية الدراسات

 .  اإلعدادي الثاني الصف

 المتغير المستق  
المتغير  
 التاب  

متوسن  
الدرجات  
 القبلية 

متوسن  
الدرجات  
 البعدية 

الدرجة  
 الكلية

قيمة   
2ή 

قيمة  
(d) 

مقدار 
حجم  
 التأمير 

الوحدتين  
الدراسيتين  
 المطورتين 

المفاهيم  
المرتبطة  
بمكافحة  
 الفساد 

 كبير  9.79 0.96 34 28.58 10.57
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 التـاب ، المتغيـر علـى المسـتق  للمتغيـر( d) التـأمير حجـم حسـا   للتحقق من الفـر  الرابـ  للبحـث تـم     
تـأمير الوحـدتين الدراسـيتين المطـورتين  حجـم( 8) جـدول ويوضـح (ή2) إيتـا  مربـ   حسـا    طريـق  عن  وذلا

 في تنمية القيم المرتبطة بمكافحة الفساد كالتالي:
 المرتبطة بمكافحة الفساد القيم  الوحدتين الدراسيتين المطورتين في تنمية  حجم تأمير      ( 8جدول ) 

   لدى تالميذ عينة البحث   

( وبمــا أن حجــم التــأمير يتوقــف علــى  0.92( قــد بلغــ  ) ή2قيمــة مربــ  إيتــا )   أن (  8يتضــح مــن جــدول )        
تعبـر عـن حجــم تـأمير كبيـر للوحــدتين الدراسـيتين المطــورتين  قيمــة  هـي  و (  d ( )6.78فقـد بلغــ  قيمـة )   (d)قيمـة  

  لـدى تالميـذ عينـة البحـث ألن قيمـة    المرتبطة بمكافحـة الفسـاد)المتغير التـاب ( القيم  )المتغير المستق ( في تنمية  
( وذلـــا ي شـــير إلـــى حجـــم تـــأمير كبيـــر، وبالتـــالي يمكـــن الحكـــم بفاعليـــة  0.8حجـــم التـــأمير تســـاوي أو أكثـــر مـــن ) 

المرتبطـة بمكافحـة الفسـاد، وهـذه النتـائج تتفـق مـ  دراسـة كـ  مـن  القـيم  دتين الدراسيتين المطورتين في تنميـة  الوح 
                West  (2016)ويســـــــــــ   و   Piper (2014)  بـــــــــــايبر :كـــــــــــ  مـــــــــــن   وتتفـــــــــــق هـــــــــــذه النتـــــــــــائج مـــــــــــ  دراســـــــــــة 

                               Purba (2017) Sulistyawati & وبيربــــــا سوليســــــتواتيو    Misco (2017)وميســــــكو 

 وبذلا تم قبول الفر  الراب  للبحث.  Najih & Wiryani  (2022)  ناجح ووريان  و 
 منَاقشََة نتَائج البحَََث:  : ثامنًا 

 يمكن مناقشة نتائج البحث كالتالي:
ــر        ــود فـ ــث وجـ ــائج البحـ ــتوى   دال   أظهـــرت نتـ ــد مسـ ــائيغا عنـ ــذ    ( 0.01)   إحصـ ــات تالميـ ــطي درجـ ــين متوسـ بـ

لصالح التطبيق  المفاهيم المرتبطة  بمكافحة الفساد  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار  
بـين متوسـطي درجـات تالميـذ المجموعـة    ( 0.01)   إحصائيغا عند مسـتوى  دال  وجود فر  كما أظهرت البعدي، 

، كمـا  لصـالح التطبيـق البعـدي لمقياس القيم المرتبطة  بمكافحة الفسـاد  التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 المتغير المستق  
المتغير  
 التاب  

متوسن  
الدرجات  
 القبلية 

متوسن  
الدرجات  
 البعدية 

الدرجة  
 الكلية

قيمة   
2ή 

قيمة  
(d) 

مقدار 
حجم  
 التأمير 

الوحدتين  
الدراسيتين  
 المطورتين 

القيم  
المرتبطة  
بمكافحة  
 الفساد 

 كبير  6.78 0.92 104 85.66 44.03
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الوحـــدتين الدراســـيتين المطـــورتين فـــي تنميـــة كـــ  مـــن المفـــاهيم والقـــيم المرتبطـــة  إلـــى فاعليـــة    أ ـــارت 
 بحث.  لدى تالميذ عينة ال   بمكافحة الفساد 

  إلى األسباب التالية:  النتائج هذه إرجاع ويمكن
إعادة صيارة أهداف دروس الوحدتين المطورتين بما يتفق م  أهداف االستراتيجية الوطنية لمكافحة   .1

 الفساد.

المرتبطة   .2 الجغرافية  والمعلومات  التاريخية  والمواقف  األحداي  المطورتين  الوحدتين  محتوى  تضمين 
 الفساد . بمكافحة 

الوحدتين .3 محتوى  عنصري    تضمين  خالل  من  الفساد  بمكافحة  المرتبطة  والقيم  المفاهيم  المطورتين 
 مفاهيم أتعلمها وقيم أتعلمها. 

المرتبطة بمفاهيم  التاريخية والجغرافية  بعض المعلومات اإلمرائية    المطورتينتضمين محتوى الوحدتين   .4
 وقيم مكافحة الفساد .

القائمة على البحث واالستقصاء لجم     مجموعة من األنشطة التعليمية  الوحدتين المطورتين تضمين   .5
تنفيذ  أمناء  المشاركة  على  مما  جعهم  اإلنترن   خالل  بكة  من  والفيديوهات  والصور  المعلومات 

 األنشطة المرتبطة بمفاهيم وقيم مكافحة الفساد.

  بموضوعات   المرتبطة  للمعلومات   التالميذ   جم علم لالتعليمية تح  إ راف وتوجيه الم  األنشطة  تنفيذ  .6
 المعلومات   لتصنيف  عقلية  بعمليات   وقيامهم  إلكترونية،و   تقليدية  مختلفة  مصادر  من  الوحدتين
 . الفساد  بمكافحة  المرتبطة المفاهيم تعرف من مكنتهم بصورة ومعالجتها

مث : الحوار  مداخ  واستراتيجيات التدري  التي استخدمها المعلم أمناء تدري  الوحدتين المطورتين   .7
تاح  وتعدي  السلو  أ، وتحلي  القيم، وتوضيح القيم، وح  المشكالت، والعصف الذهني  والمناقشة

الجماعية  للتالميذ فرص  الفساو   المناقشة  المعلومات حول قضايا ومفاهيم مكافحة  واكتسا  تبادل  د 
 السلو  األمث  عند مواجهة المواقف التي تتسم بالفساد. 

  المواقف المتضمنة بالوحدتين المعلومات و توفير بيئة تعليمية أتاح  للتالميذ إبداء آرائهم بحرية تجاه   .8
 .  بينهاوكذلا حرية المفاضلة 
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 ث: ـومقترحات البح ات: توصيتاسًعا
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن تقديم مجموعة من التوصـيات التربويـة التـي يمكـن       

ــتفادة منهـــــا فــــــي مجـــــال تــــــدري    ــذ الصــــــف     الدراســـــات االجتماعيــــــة االســـ   الثـــــاني اإلعــــــدادي                          لتالميـــ
 وذلا كالتالي: 

ــات االجتما  -1 ــنهج الدراسـ ــوير مـ ــداد وتطـ ــى إعـ ــائمين علـ ــية القـ ــة  توصـ ــة  عيـ ــة اإلعداديـ ــى  بالمرحلـ علـ
 . مفاهيم وقيم مكافحة الفساد بالمنهج الدراسي تضمين  

المعلمـين علــى مــداخ   توصـية القــائمين علــى تـدري  معلمــي الدراســات االجتماعيـة علــى تــدري    -2
 واستراتيجيات تنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بمكافحة الفساد. 

ــامج إعــداد مع   عــن توصــية المســؤولين   -3 ــم  تطــوير برن ــة ل بكليــات التربيــة علــى    الدراســات االجتماعي
مقــررات طــر   ب   مــداخ  واســتراتيجيات تــدري  المفــاهيم والقــيم المرتبطــة بمكافحــة الفســاد تضــمين  

 التدري  بالكلية. 

تــوفير أدلــة لمعلــم الدراســات االجتماعيــة لتوجيهــه وإر ــاده إلــى االجــراءات التدريســية التــي يمكــن   -4
 المفاهيم والقيم المرتبطة بمكافحة الفساد. استخدامها عند تنمية  

تــوفير كتيبــات أنشــطة للتالميـــذ مرتبطــة بــالمنهج الدراســي لتنميـــة الــوعي بثقافــة مكافحــة الفســـاد   -5
 وإكسابهم السلو  الصحيح عند مكافحة الفساد . 

ــد مــن الدراســات فــي مجــال   -6 ــإجراء المزي تطــوير منــاهج الدراســات االجتماعيــة  توصــية البــاحثين ب
بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية ومناهج التاريخ والجغرافيا بالمرحلة الثانوية لتنمية المفاهيم والقيم  

 المرتبطة بمكافحة الفساد. 
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