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 هخ امل

يهدؼ البحث الحالي إلى تقديـ تصور مقترح لتوظيؼ الشفافية لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات 
التعليـ قبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوسػايوذلؾ مػف لػاؿ التعػرؼ ملػى مفهػـو الشػفافية وأنوامهػا 

افحػة الفسػاد اإلداري مػف لػاؿ التعػرؼ ملػى دوافعػب واسػبابب وأهػـ أنوامػب وأهـ مبادئها ودورهػا فػي م 
وال شؼ مف مظاهر الفساد اإلداري بالمؤسسات التعليمية قبؿ الجامعية باإلضافة إلى التعرؼ ملػى أهػـ 

. تػػـ الوقػػوؼ ملػػى  يفيػػة توظيػػؼ ISSAIالمبػػادئ والمعػػايير الدوليػػة لاجهػػزة العليػػا للرقابػػة االنتوسػػاي 
 ية  مدلًا لمواجهة الفساد اإلداري.الشفاف

 توصلت النتائج إلى أف مف أهـ مجاالت توظيؼ الشفافية لمواجهة الفساد اإلداري ما يلي:
العمؿ ملى تفعيؿ دوائر المفتشػيف العػاميف واللجػاف الفرميػة للمراقبػة والنزاهػة حسػب االلتصاصػات  -1

 ضمف الوزارات المعنية.
مػػف الحريػػة واالسػػتقالية للقيػػادات بمؤسسػػات التعلػػيـ قبػػؿ الجػػامعي مػػف أف تتػػيا التشػػريعات قػػدرًا  -2

 لاؿ المشار ة في صنع القرارات.
تومية القيادات والعامليف بمؤسسات التعليـ قبؿ الجػامعي بههميػة تفعيػؿ المسػاءلة والمحاسػبة  -

 في مؤسساتهـ للحد مف الفساد اإلداري بها.
 ي مف أجؿ توضيا الفقرات الغامضة للعامليف.مراجعة القوانيف واألنظمة بش ؿ دور  -
إمداد برنامج مستوى للتطوير اإلداري اللاص بها وااللتزاـ بب ومراقبػة االلتػزاـ بػذلؾ ومسػاءلة  -

 المعنييف، واإلماف مف ذلؾ.
 تقييـ األداء المؤسسي والفردي للقيادات العليا. -
جػػراءات إداريػػة يتمتػػع باالسػػتقا  - لية والتلصػػص فػػي العمػػؿ بمؤسسػػات إيجػػاد هي ػػؿ تنظيمػػي وات

التعليـ قبؿ الجامعي مف لاؿ تحديد الواجبات والمسػئوليات والصػاحيات للعػامليف، واالهتمػاـ 
 بوجود لرائط تنظيمية وأدلة ولرائط سير اإلجراءات.

 

 .االنتوساي -الفساد اإلداري -: الشفافيةفتايُتاملكهًاث ان
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The current research aims to introduce proposed framework for 

activating transparency to face administrative corruption in pre-university 

education institutions in light of ISSAI, through recognizing the concept, in 

addition to, it's role in controlling the administrative corruption through 

recognizing it's motives, reasons, types and disclosure the manifestations of 

administrative corruption in pre university education institutions and 

recognizing the most important principles and international standards for 

the supreme bodies of TSSAI, then identifying how to activate transparency 

as an entry to face the administrative corruption. 

The results of research at that the most important fields of activating 

transparency to face adminidtrative corruption are" 

1) Working on activating general inspectors and integrity subcommittees 

according to their competencies with in the relevant ministries. 

2) Legislation should allows a degree of freedom and autonomy for leaders 

in pre-university education institutions through participation in making 

decisions. 

3) Sensitizing the leaders and workers in pre-university education 

institutions with importance of activating accountability to reduce 

administrative corruption. 

4) Reviewing laws and regulations periodically to clarify ambiguities for 

employees. 

5) Preparing programme for administrative development and committing 

to it, monitor this commitment and hold those involved accountable. 

6) Assessing institutional and individual performance of top leaders. 

7) Making organizational structure and administrative procedures which 

enjoys autonomy in work in pre-university education institutions through 

identifying duties and responsibilities for workers and interesting with 

organizational maps and evidences of proceedings. 

Key words: 

Transparency – administrative corruption- Antosai (ISSAI). 
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 يمذيت:  
تللفػػت اإلدارة فػػي  ميػػر مػػف األحيػػاف مػػف موا بػػة المػػورات الت نولوجيػػة والمعرفيػػة واإلداريػػة           

بالش ؿ الذي يلبي تطلعات األفراد والمنظمػات ،بسػبب األمطػاب التػي تصػيبها بشػ ؿ مت ػرر لدرجػة أنهػا 
ستممارات والتنمية وتسي  إلي أصبحت أمطابا إدارية مزمنة تؤمر ملي درجة رضا المواطنيف ،وتعرقؿ اال

سػػمعة اإلدارة العموميػػة ،منهػػا مػػايلص مػػدـ شػػفافيتها أو ظهػػور الفسػػاد الػػذي يتوجػػب مليػػب المسػػاءلة 
 ،ومليب فهي مطالبة باالندماج للعمؿ في ظؿ بيئة مضطربة.

نقػؿ يشهد واقعنا المعاصر تطورات ومتغيرات في الممارسات اإلدارية ممؿ وسػائؿ االتصػاؿ وسػرمة      
المعرفة والذي ساهـ في ظهور اتجاهات إداريػة حديمػة، ومػف هػذم الممارسػات االشػفافيةي والتػي تعتبػر 
أحد أهـ مفاهيـ اإلدارة الحديمة والتي تتجب إليها المحاسبية في تطبيقها والتػي يتلػذها القػادة النػاجحيف 

  مبدأ هاـ في اإلدارة.
دارية وفقا آلليات محػددة ومػف طريػؽ مػرض المسػئوليات وتعد الشفافية مؤمر هاـ في السياسة اإل     

 بيف مستويات ملتلفة مف اإلدارة والتي تساهـ في دمـ المحاسبية .
وممارسة الشفافية يؤ د وصوؿ المعرفة لمف يحتاجها والتي بدورها تسامد ملي صنع وتقييـ القرارات    

ودائمػا مػا ينػادي رواد اإلدارة بههميػة التوسػع وه ذا فإف الشفافية ترتبط بالوضوح والمشار ة واالنفتاح ،
في المجهودات التي تعمؿ ملي حػؿ القضػايا اإلداريػة وتحديػد العقبػات التػي تواجػب التطػور اإلداري ممػؿ 
جػراءات العمػؿ واالتجػام إلػي الشػفافية فػي العمليػات اإلداريػة مػف  الفساد والرتابة والغموض في أدوات وات

 khaled ذ فػػػػػي االمتبػػػػػار فػػػػػي الممارسػػػػػات اإلداريػػػػػة.اأهػػػػػـ القضػػػػػايا التػػػػػي يجػػػػػب أف تؤلػػػػػ

serhan,2016,p157ي 
إف الشفافية تعد مف أهـ الموضومات التي تشغؿ المتلصصيف فػي المحاسػبة والتمويػؿ واالقتصػاد      

وأيضا في قانوف االدارة ،حيػث أنهػا تعمػؿ لحمايػة األمػواؿ وتنػادي باسػتلداـ أفضػؿ المػوارد االقتصػادية 
 حقيقالنمو وتحقيؽ األهداؼ المنشودة.المتوفرة لت
وموضوع الشفافية اإلدارية آمار  مير مف الباحميف فػي مجػاالت ملتلفػة مػف المعرفػة للبحػث فػي        

هذا الموضوع مف أجؿ ا تشاؼ آفاقب وتر يز الضوء ملي محتوياتب الملتلفة لتوفير ممارسات مؤسسية 
 عات في تحقيقها.تسعي لتحقيؽ األهداؼ التي ترغب جميع المجتم

وتعد الشفافية هي أساس تهيئة البيئة المناسبة مف حيث توافر معرفة الظروؼ المعاصرة والقرارات      
المتعلقػػة بالمؤسسػػة وأيضػػا تجعػػؿ بيئػػة العمػػؿ جذابػػة حيػػث تيسػػر توقػػع التغيػػرات وبالتػػالي تحديػػد توجػػب 

 المستقبؿ.
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قطػاع العػاـ واللػاص حيػث تسػامد فػي تحقيػؽ وتهتي أهميػة الشػفافية مػف آمارهػا االيجابيػة ملػي ال
 مير مف الفوائػد مػف بينهػا زيػادة دور الػوالء بػيف العػامليف وزيػادة أنتػاجيتهـ وتقويػة قػيمهـ ودمػـ قػيـ 

 التعاوف والمشار ة والوضوح وتحسيف النتائج وتقليؿ الغموض والفساد .
السػلو يات وتػوفير بيئػة منتظمػة ملػي وتتضمف الشفافية اإلدارية : شفافية العاقات والممارسات و      

 samyجميػع المسػتويات اإلداريػة واأل اديميػة وتتضػمف أيضػا المصػداقية والمقػة بػيف اإلدارة واألفػراد.ا

Abu Naser.2017.p15) 

لتوظيػؼ الشػفافية  مػدلا لمواجهػة الفسػاد اإلداري ومف هنا يهتي أهمية هذا البحث فػي سػعيب         
 .ISSAIالجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي بمؤسسات التعليـ قبؿ 
 يشكهت انبحث:

بمؤسسات التعلػيـ  في مصرالممارسات اإلدارية ملي الرغـ مف الجهود ال ميرة المبذولة في تطوير      
إال أف هناؾ العديد مف الدراسات المتتابعة والتقارير التي أشارت إلى بعض المعوقات التػي  قبؿ الجامعي

توظيػؼ الشػفافية ؽ ممليػة ووالتػي بػدورها تعػفافية  مدلا لمواجهة الفسػاد اإلداري بتوظيؼ الشتتعلؽ 
 مػػدلا لمواجهػػة الفسػػاد اإلداري بمؤسسػػات التعلػػيـ قبػػؿ الجػػامعي فػػي ضػػوء مبػػادئ االنتوسػػاي بهػػا 

ISSAI. ي 2118، منصػور،ممرووقد أشػارت إلػى ذلػؾ العديػد مػف الدراسػات والبحػوث ومنهػا دراسػة ا
ب لتحقيػػؽ الشػػفافية فػػي أي مؤسسػػة يتوجػػب تػػوفير مجمومػػة مػػف المتطلبػػات لعػػؿ مػػف والتػػي ذ ػػرت أنػػ

أهمها :العمؿ ضػمف إجػراءات واضػحة ومعلنػة مػف تبنػي مواقػؼ ذات ماقػة بسياسػات المنظمػة ، ػذلؾ 
االلتػػزاـ باالنفتػػاح واألمانػػة فيمػػا يتعلػػؽ بالمؤسسػػة ورسػػالتها وسياسػػتها ونشػػاطاتها ملػػي المسػػتويات 

،باإلضافة إلػي االلتػزاـ بسياسػة واضػحة للنشػر تتضػمف حفػظ وتوميػؽ  ػؿ مػا يتعلػؽ ببنػاء إلدارية  افة 
المؤسسػػة ومملهػػا مػػف لػػاؿ إصػػدار قػػرارات مجلػػس اإلدارة ، ػػذلؾ التعهػػد بتقػػديـ المعلومػػات الصػػحيحة 
للجهود والمحافظة ملي سرية المعلومات الشلصية المتعلقة بشئوف الموظفيف والعماء  ذلؾ المشار ة 

ي اتلاذ القرارات والسماح بتومية المعلميف لاطاع ملي الليػارات المتاحػة وتحقيػؽ العدالػة فػي تقيػيـ ف
التػػي ذ ػػرت إف أهػػـ مبػػادئ الشػػفافية اإلداريػػة فػػي ي 2121الشػػهري ،مبػػدا ،اودراسػػة  أداء المعلمػػيف

و ػػػذلؾ تػػػوافر  المؤسسػػػات التعليميػػػة تتممػػػؿ فػػػي الوضػػػوح اإلداري وأجػػػور ال فايػػػة المعيشػػػية للعػػػامليف
المعلومػػات لجميػػع العػػامليف و ػػذلؾ المحاسػػبية لجميػػع العػػامليف والتػػي تػػؤدي إلػػي تحسػػيف األداء ودفػػع 

ذ ػرت األسػباب اإلداريػة للفسػاد وتتممػؿ فػي ضػعؼ ي 2115ال بيسػي،مامر،ا النتائج إلي األماـ ودراسة
المػواطنيف والعػامليف فػي األجهػزة الرقابة مف لاؿ مدـ قيػاـ األجهػزة الرقابيػة بهدوارهػا المطلوبػة وجهػؿ 

اإلدارية باإلضافة إلي انتشار الامر زيػة دوف إلضػاع للرقابػة المتبعػة و ػذلؾ بػروز ماقػات إجتماميػة 
ذ ػر مجمومػة  ي2121-12-12تقرير الفساد العالمي ،تاريخ الػدلوؿ ا قائمة دالؿ ولارج المنظمة. 

تقليص دور الفساد بمجػاؿ التعلػيـ وهػي الشػفافية مف التوصيات واإلجراءات التي يم ف أف تسامد ملي 
تاحػػة  مػػف لػػاؿ مجمومػػة مػػف اإلجػػراءات ممملػػة فػػي أف تشػػمؿ القػػوانيف ،الحصػػوؿ ملػػي المعلومات،وات
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البيانػػات اللاصػػة بػػالتعليـ الح ػػومي وال شػػؼ مػػف المعلومػػات الهامػػة للصػػالا العػػاـ ،ويجػػب أف تتوسػػع 
فات الح وميػػة  سػػبيؿ وأداة للت ػػريس لقػػدر أ بػػر مػػف المؤسسػػات التعليميػػة فػػي است شػػاؼ قيمػػة التصػػني

ذ رت مستوي مػف مسػتويات الشػفافية وهػو المسػتوي الشػمولي وهػذا ي 2115المجالي،سميا،االشفافية
لتزاـ الح ومة بمبدأ دولة القانوف والمؤسسات وسيادة روح المشار ة والحوار الحػر  المستوي هو إقرار وات

اسبة ملي األمماؿ اإلدارية والمالية والموازنات ،وتقييـ أداء العامليف في ،واالهتماـ بتفعيؿ الرقابة والمح
أف تػهتي إلػى  . افة المستويات الوظيفية ،إجراء اللقاءات الدورية بيف األجهزة المر زية وأجهػزة الرقابػة 

وذ ػػرت أف اهتمػػاـ المجتمػػع الػػدولي بمسػػائؿ الفسػػاد لػػيس ظػػاهرة مػػابرة ي 2117مباس،إيمػػاف،دراسػػة ا
لواقع حاليػػا أف الفسػػاد يعرقػػؿ النمػػو االقتصػػادي والتنميػػة المسػػتدامة و ميػػرا مػػا يسػػفر مػػف انتها ػػات فػػا

لحقوؽ اإلنساف ،ولذا يلـز أف تلتـز  ؿ األطراؼ الفاملة بما فيها الح ومات والقطػاع اللػاص والمجتمػع 
اءلة والشػفافية ويجػب المدني التزاما راسلا بوضع حلوؿ لهذم األزمػة وتنفيػذها ل ػي تعػالج قضػايا المسػ

أف تشػػػػػتمؿ الحلػػػػػػوؿ إجػػػػػػراءات وقائيػػػػػػة ملػػػػػػي شػػػػػػتي مسػػػػػػتويات الػػػػػػنظـ االجتماميػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية 
ذ ر أف الفساد اإلداري هػو  ػؿ سػلوؾ أو تصػرؼ مػف قبػؿ موظػؼ مػاـ أو أي  ي2121الحديدي،مماد،ا

 شػػلص م لػػؼ بلدمػػة مامػػة يهػػدؼ إلػػي تحقيػػؽ مصػػالا شلصػػية ماديػػة ومعنويػػة أو اجتماميػػة سػػواء
لنفسػػػػػػػب أو لاشػػػػػػػلاص ملػػػػػػػي حسػػػػػػػاب المصػػػػػػػلحة العامػػػػػػػة واسػػػػػػػتغاؿ سػػػػػػػلطاتة الفعليػػػػػػػة لهػػػػػػػذم 

ذ ر أف الفساد اإلداري يعد مف ألطر أنواع الفساد حيث أنػب يػرتبط بعنصػر  ي2118أحمد،مجدي،االغاية
 اإلدارة والتي تممؿ المحرؾ الرئيسي في حر ة الدولة والسلطات القائمة وذ ر أيضا أف الفساد هنػا يتممػؿ
فػػي التصػػرفات غيػػر القانونيػػة ،التعقيػػدات البيروقراطيػػة وألطػػاء القطػػاع العػػاـ المؤديػػة إلػػي مػػدـ تحقيػػؽ 

 Rafallaدراسػػة أهدافػػب فػػي تقػػديـ اللػػدمات العامػػة إلػػي الشػػعب وبػػاأللص اللػػدمات األساسػػية، 

Cassano) 2117  ف تناولػت هػذم الدراسػة ضػرورة اتبػاع نمػاذج حديمػة فػي اإلدارة مػف أجػؿ تحسػي ي
جػػودة النظػػاـ التعليمػػي ممػػؿ تحديػػد المسػػئوليات فػػي المدرسػػة والعمػػؿ ملػػى الحػػد مػػف القيػػود مػػف طريػػؽ 
الحماية المؤسسية مف األجهزة اإلدارية وتطوير العاقات الشلصية المؤمرة والمهارات الازمػة مػف أجػؿ 

رة و المحاسػبية المجتمعيػة تطبيؽ الشفافية وتناولت الدراسة العاقة بيف الشفافية واإلستقالية في اإلدا
 D.Andersonدراسػػة    للنظػػاـ المدرسػػي وتػػهمير نظػػاـ هػػذم المحاسػػبية فػػي أداء اإلدارة المدرسػػية .

ي تناولت هذم الدراسة العاقة بيف تعلػيـ الشػفافية والػتعلـ الفعػاؿ مػف لػاؿ وجهػة نظػر الطػاب (2013
تػػربط الطػػاب مباشػػرة بالعمليػػة التعلميػػة وبينمػػا حيػػث أف الػػتعلـ الفعػػاؿ يتنػػاوؿ التقنيػػات التعليميػػة التػػي 

اليفهـ بعض الطاب الهدؼ الرئيسي مف األنشطة التي يمارسػونها ولحػؿ هػذم المشػ لة يجػب أف يتسػـ 
المعلـ بالشفافية حيث يوضا للطاب الليارات لتلطيط الدرس وطريقة مرضب وتحديد  يفية ارتباط هذم 

ي تناولػت الدراسػة العاقػة  Tommi Wallenius, others2018دراسػة  الليػارات بتحقيػؽ األهػداؼ
بيف المحاسبية والشفافية و يؼ يم ف تطبيقهـ في التقييـ ورصد النتائج  بمنتهى الوضوح والمصػداقية 

ي هػدفت هػذم Husnu Ergun ،2121و يفية تهمير ذلػؾ ملػى األداء فػي المؤسسػة وتطػويرم ،دراسػة 
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تجاهات اإلشراؼ حيث أف اإلشراؼ يعػد مامػؿ هػاـ فػي اإلدارة حيػث الدراسة قياس تهمير الشفافية ملى ا
يقػػػع مليػػػب مسػػػئولية ا تشػػػاؼ األلطػػػاء وتحديػػػد اإلحتياجػػػات الازمػػػة لعاجهػػػا ، وأيضػػػا تحسػػػيف أداء 
المعلميف وأمناء مملية اإلشراؼ بينما يريد بعض األفراد التفاء بعض المعلومػات بسػبب مػدـ المقػة فػي 

ياع وظػػػائفهـ  لػػػذلؾ يلػػػـز وجػػػود مبػػػدأ الشػػػفافية فػػػي المؤسسػػػة أوال مػػػـ المؤسسػػػة أو اللػػػوؼ مػػػف ضػػػ
األشلاص ألف اإلدارة دورها حيوي جدا في الوصوؿ ألهداؼ المؤسسة  وتبيف مف الدراسػة أف الشػفافية 

 في المؤسسة تعمؿ ملى تعزيز أداء اإلشراؼ وأف العامليف لديهـ الرغبة في تطبيؽ هذا المبدأ .
بتوظيػؼ  االهتمػاـ ضػرورة فػي الدراسػة مشػ لةلدراسػات السػابقة تتضػا لػاؿ اسػتعراض ا ومػف

 ISSAIالشفافية لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي 

 ومف هنا يم ف صياغة المش لة في التساؤؿ الرئيس التالي: 
داري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي في توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلمتطلبات هي  ما

 ؟ ISSAIضوء مبادئ االنتوساي 
 ويتفرع مف هذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرمية التالية:

 ؟شفافية وأنوامها وأهـ مبادئهاما اإلطار النظري والمفاهيمي لل .1

 ؟ للفساد اإلداري ودوافعب وأسباببطار النظري والمفاهيمي ما اإل .2

 ؟ لمبادئ المعايير الدولية لاجهزة العليا للرقابة "األنتوساي ي والمفاهيميما اإلطار النظر  .3

 ؟ماهي أهـ معوقات تطبيؽ الشفافية بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي .4

لتوظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ ما التصور المقترح  .5
 ؟ ISSAIقبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي 

 هذاف انبحث: أ
توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ هدؼ البحث الحالي إلى: 

لمواجهػػػة الفسػػػاد اإلداري  امقترحػػػ ا، ووضػػػع تصػػػور  ISSAIالجػػػامعي فػػػي ضػػػوء مبػػػادئ االنتوسػػػاي 
 . ISSAIبمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي 

 أهًُت انبحث: 
توظيػػؼ الشػػفافية  مػػدلؿ د البحػػث الحػػالي أهميتػػب مػػف أهميػػة موضػػػػػػومب وهػػو موضػػوع يسػػتم

، ومػػا  ISSAIلمواجهػػة الفسػػاد اإلداري بمؤسسػػات التعلػػيـ قبػػؿ الجػػامعي فػػي ضػػوء مبػػادئ االنتوسػػاي 
بهػا،  مػا  الشػفافية ، والسعي نحو تحقيػؽمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي يم ف أف يسهـ بب في تطوير 

 مؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي.ية البحث مف أنب قد يسهـ في تحسيف وتطوير تنبع أهم
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 يُهج انبحث:  
مػػنهج الوصػػفي حيػػث إنػػب أ مػػر ماءمػػة لطبيعػػة الدراسػػة وأهػػدافها فهػػو الاسػػتلدـ البحػػث الحػػالي 

الموجػػودة بقصػػد اسػػتلداـ المعلومػػات  واهرمػػنهج يقػػـو ملػػي جمػػع أوصػػاؼ دقيقػػة مفصػػلة مػػف الظػػ
 وضع لطط أ مر ذ اء لتحسيف األوضاع والعمليات االجتمامية والتربوية. والبيانات ل

 يذود انبحث:
توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهػة الفسػاد اإلداري بمؤسسػات التعلػيـ قبػؿ الجػامعي الحدود الموضومية: 

 ISSAIفي ضوء مبادئ االنتوساي 
 يصطهحاث انبحث:

جػػػراءات المؤسسػػػة مػػػف جانػػػب وبػػػيف مفهػػػـو الشػػػفافية تعػػػرؼ الشػػػفافية بهنهػػػا وضػػػوح قوامػػػ - د وات
دوف منهػػػا مػػػف جانػػػب ألػػػر وتتضػػػمف اإلجػػػراءات المقترحػػػة يالمؤسسػػػة والمػػػواطنيف الػػػذيف يسػػػتف

المواطنيف في الحصػوؿ  ؽواألهداؼ والغايات في ممؿ المؤسسة وتتضمف أيضا الته يد ملى حقو
 khaled serhan , Ibid, op.cit,p.158)املى المعرفة الازمة . 

عامػػة وقػػدرة المػػواطنيف ملػػى بالتعريػػؼ ألػػر هػػي األداة التػػي تػػوفر المعلومػػات التػػي تتعلػػؽ هنػػاؾ و  -
 يIbid.op,cit.p.158 االمشار ة في القرارات السياسية .

بهنهػػا حػػؽ  ػػؿ فػػردا مػػف العػػامليف أو المتعػػامليف أو الجمهػػور ي فػػي  -إجرائيػػا : اويم ػػف تعريفهػػ -
 . لقرار المؤسسيالوصوؿ إلى المعلومات ومعرفة آليات اتلاذ ا

ملى إنب السلو يات والتصرفات اإلداريػة الملالفػة للقػوانيف -الفساد اإلداري يم ف تعريفب إجرائيا : -
والػػنظـ والللػػوائا المعمػػوؿ بهػػا فػػي المؤسسػػات التعليميػػة والتػػي تممػػؿ انحرافػػا مػػف األلاقيػػات 

ي سوء استلداـ السلطة الوظيفية مف قبؿ بعض القيادات أوالعامليف في تلؾ المؤسسات وتتممؿ ف
الوظيفية أو الموارد المتاحة باستغالها لتحقيؽ منافع شلصية مادية أو معنوية تضر بالمصلحة 

 العامة.
هػػي مبػػارة مػػف مبػػادئ الشػػفافية فػػي األجهػػزة العليػػا  للرقابػػة والتػػي تسػػامدها :مبػػادئ األنتوسػػاي  -

المنظمػة الدوليػة لاجهػزة العليػا للرقابػة ا وممارسػتها اؿ حو متهالملى الريادة مبر إمطاء الممؿ مف 
 ي16،صفحة  WWW.issai.orgوالمحاسبة االنتوساي متوفر ملى الموقع 

 إجزاءاث انبحث: 
 يتـ اإلجابة مف تساؤالت البحث، وتحقيؽ أهدافب وفؽ المحاور التالية:

شػفافية وأنوامهػا وأهػـ مبادئهػا وذلػؾ ل جابػة ملػي مفػاهيمي للالمحور األوؿ: يتناوؿ اإلطار النظػري وال
 السؤاؿ األوؿ

http://www.issai.org/
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للفسػاد اإلداري ودوافعػب وأسػبابب وذلػؾ ل جابػة ملػي اإلطار النظػري والمفػاهيمي  المحور الماني: يتناوؿ
 السؤاؿ الماني

العليػػا للرقابػػة  لمبػػادئ المعػػايير الدوليػػة لاجهػػزة اإلطػػار النظػػري والمفػػاهيمييتنػػاوؿ  المحػػور المالػػث:
 "األنتوساي" وذلؾ ل جابة ملي السؤاؿ المالث

لتوظيػػؼ الشػػفافية  مػػدلؿ لمواجهػػة الفسػػاد اإلداري بمؤسسػػات  امقترًحػػا : يتنػػاوؿ تصػػورً رابػػعالمحػػور ال
وذلػؾ ل جابػة ملػي السػؤاؿ  .ISSAIالتعليـ قبؿ الجامعي في ضوء مبػادئ االنتوسػاي 

 الرابع
 :شفافُت وأَىاػها وأهى يبادئهاٌ واملفاهًٍُ نهاحملىر األول: اإلطار انُظز

 :انشفافُت / أوال
تعتمد الشفافية ملى وضوح إجراءات وأساليب التقييـ الوظيفي واإلبتعاد مف أسلوب التقييـ السري 
لاداء ووجوب إيصاؿ نتائج التقييـ للموظفيف  ضماف للموظؼ الذي يتولد لديب شعور مدـ مدالة أو 

ث اسبغت البيروقراطية البعد القانوني ملى العدالة دالؿ المنظمة إذ تؤ د الدراسات في نزاهة التقييـ حي
مجاؿ العمؿ الوظيفي اإلداري إلى أف غياب اإلحساس بالعدالة دالؿ المنظمة  ي وف مدماة إلى قياـ 
مطائهـ الفرص المتمام لة الصراع السلبي دالؿ مؤسسات القطاع العاـ فشعور الموظفيف بالمساوة وات

 للنجاح ودمـ توقعاتهـ المشرومة والتعامؿ مع قيمهـ يؤدي إلى رفع مستوى األداء. 
 ما أف الموظؼ العاـ بصفتة مواطف مف حقب اإلطاع ملى المعلومات التي تلص المرفؽ        

الذي يعمؿ فيب وهو ما يعرؼ بالحؽ في الحصوؿ ملى المعلومات الذي يعني تم يف األفراد دالؿ الدولة 
ف اإلطاع ملى مايهمهـ مف معلومات ترتبط بمرفؽ ماـ تديرم الدولة وفؽ قيود ش لية وموضومية م

 القطاونة، فهمي، البهداوي، .ا تضعها الدولة تتسـ بالمعقولية لضماف الحصوؿ ملى هذم
 ي53،ص2114نشهت،

نيف واللوائا ل افة التي تتعلؽ بالسياسات والنظـ والقرارات والقوا المعلوماتتوافر : الشفافية تعريؼ
المواطنيف وتشمؿ الشفافية ماث مجاالت رئيسية هي : اجراءات العمؿ ، تلصيص الموارد وأسلوب 

 ي488ـ ، ص 2115هبة،، مطاوع ا .اتلاذ القرار

 إلى الوصوؿ فيي  الجمهور أو المتعامليف أو العامليف مفا فرد  ؿ حؽ بهنها الشفافيةتعرؼ 
 ي    214،ص 2121حناف ، سليماف ،ا .المؤسسي القرار لاذات آليات ومعرفة المعلومات

 -تعريؼ ألر للشفافية :
ل ؿ شلص في الحصوؿ ملى المعلومات الازمة حوؿ إدارة الح ومة  الحريةهي مبدأ يمنا 

 والسياسات وتحقيؽ األهداؼ .
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ـ أولياء األمور ال غنى منها في اإلدارة المالية للمؤسسة التعليمية مف أجؿ زيادة دم والشفافية   
و المجتمع باإلضافة إلى أنها تللؽ نوع مف المقة المتبادلة بيف الح ومة وأولياء األمور والمجتمع 

 يNika Murdayanti and Dita puruwita: ,2016,p.2ا
 يبادئ  انشفافُت : ثاَُا: أهى

 ي15-14، ص ص  2111فيما يلي : ا حرب، نعيمة، الشفافيةتتممؿ أهـ مبادئ 
ح اإلداري :ينبغي أف ت شؼ المنظمة مف إجراءتها و مملياتها اإلدارية ، بحيث ي وف الوضو  -1

نشاط اإلدارة واضحا  الشمس مف لاؿ توضيا  أسباب القرارات اإلدارية وهو مايتحقؽ بالتزاـ 
اإلدارة واإلماف مف األسباب القانونية والواقعية للقرارات ، وذلؾ مند ممارسة  افة أنشطتها 

تعلؽ بمصلحة وشئوف العامليف والمنظمة  قرارات التعييف ، والترقية والتقؿ والندب ومنا التي ت
 الم افهت والحوافز .....إلخ 

أجور ال فاية المعيشية للعامليف :العامؿ ي تفي بهجرم المحصؿ مف أدائب لواجبب دوف اإلنتظار  -2
فيا لمواجهة أمباء ى و التحصيؿ رشوة وهو مايقتضي أف ي وف األجر ممما للحد األدن

 .المعيشة

المعلومات لجميع العامليف : ذلؾ ينبغي أف يعلـ  ؿ فرد الهدؼ العاـ للمنظمة و ذا  افة  -3
األهداؼ الفرمية وفهـ  ؿ فرد دورم في تحديد وتحقيؽ تلؾ األهداؼ وتطويرها ، هذا وتشمؿ 

ائفهـ ب فاءة وفاملية المعلومات التي يجب أف يعرفها العاملوف ليس فقط مايحتاجونب ألداء وظ
 ، ول ف أيضا ما يوضا الموقؼ والصورة ال لية إلدارتهـ ووحداتهـ والمنظمة في مجمومها .

المحاسبة لجميع العامليف :يجب أف تمحى األمية الرقمية مف المنظمة ، وأف يفهـ الجميع  -4
ت ح را ملى النواحي المالية ، وأف يت لـ الجميع بلغة األرقاـ ، ولذلؾ فإف المحاسبة ليس

المحاسبيف ، وال تقتصر قراءة األرقاـ وتحليلها ملى الملتصيف بؿ البد أف يفهـ جميع العامليف 
 لغة األرقاـ ، وأف ي وف لهـ رأي في تحسيف األداء ودفع النتائج إلى األماـ.

إدارة  تم يف العامليف مف اتلاذ القرارات: وهو مايعني المشار ة الفعلية مف جانب العامليف في  -5
منظمتهـ مف طريؽ المشار ة في حؿ المش ات وصنامة واتلاذ القرارات ، إذ يؤدي التم يف إلى 
 التف ير اإلبدامي مف جانب العامليف والتصرؼ في الموقؼ وتحمؿ المسئولية والرقابة ملى النتائج.

الذمة  إقرار –الشفافية المالية للموظؼ : والغاية مف ذلؾ وضوح المر ز المالي للموظؼ  -6
 إلم انية متابعة نشاطب والته د مف للو صفحتب مف الرشوة. –المالية 

الرقابة مف الجميع وملى الجميع : ومقتضى ذلؾ أنب إذا  اف للرؤساء متابعة ورقابة مللى  -7
المرؤسيف ، فإف للمرؤسيف الحؽ أيضا في رقابة مشرومية أمماؿ الرؤساء ، وهو ما يقتضي 
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، وتقسيـ األداء المزدوج فالرئيس يقيـ مرؤسيب والمرؤس يقيـ وجود نظاـ رقابي متبادؿ 
 رؤساؤم.

مسئولية الجميع : ويقتضي ذلؾ تقرير المسئولية الجمامية لفرؽ العمؿ إلى حوار المسئولية   -8
الفردية مما يجعؿ جميع العامليف حريصيف ملى تحقيؽ األهداؼ الملططة واحتراـ المشرومية 

 اإلجرائية والقانونية .
حؽ الغير في معرفة مايدور في المنظمات العامة : يش ؿ مبدأ الحؽ في المعرفة أحد المحاور  -9

الرئسية للشفافية ومقتضام أف الحؽ في اقتراب مامة الناس مف معلومات المنظمات وسياستها 
ومر ز صنع القرار تقررم ال مير مف تشريعات الدوؿ المتقدمة ويقتضي الحؽ في اإلطاع ملى 

 ئؽ والمستندات ، والتدفؽ الحر للمعلومات في جميع الجهات . الوما

 وتتممؿ أهـ مبادئ الشفافية أيضا في:
 يkhaled serhan,2016 p.1 مبادئ الشفافية مف وجهة نظر المعلميف: .ا 
 أف يشجع المدير العامليف ملى تقديـ مقترحات متعلقة بالعمؿ . -

 وضع هذم المقترحات في اإلمتبار ودراستها . -

 مشار ة العامليف في صنع القرارات . -

 تشجيع اإلدارة العامليف غلى ا تشاؼ األلطاء  -

 توزيع السلطة في العمؿ . -

 سماح اإلدارة للعامليف في المشار ة ودمـ مشار تهـ وتوفير التغذية الراجعة لهـ . -

 امتاؾ المدرسة أللية واضحة في المحاسبية. -

 سسة .اماف أليات المحاسبية ل ؿ فرد في المؤ  -

 تناسب أليات المحاسبية مع اهتمامات العمؿ . -

 أف ت وف هذم األليات مادلة ومنفعة . -

 تطبيؽ أليات المحاسبية ملى جميع األفراد بدوف انحياز. -

 أف ت وف مملية المحاسبية ملى أساس صحيا مف المعلومات  -

 -ثانثا:أبؼاد انشفافُت  :
 (khaled serhan , Ibid, op.cit,p.159) تتممؿ أهـ أبعاد الشفافية في :

 الوضوح : حيث ينبغي ال شؼ مف إجراءات وممليات المؤسسة . ي1ا

 اإلنفتاح. ي2ا

 الدقة . ي3ا
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يعلـ  ؿ فرد في المؤسسة األهداؼ العامة  سهولة وصوؿ المعلومات : حيؽ ينبغي أف ي4ا
                                                                                                                                               والفرمية التي يجب أف يسعى لتحقيقها .                                                   

المشار ة : بمعنى مشار ة العامليف في صنع واتلاذ القرارات وهذم المشار ة تؤدي بدورها  ي5ا
  الها وم وناتها إلى الشفافية في اإلدارة بشتى أش

المحاسبية أو المساءلة : والتي ترتبط بالشفافية والديموقراطية مف لاؿ السعي إلى  ي6ا
 تحقيؽ جودة اللدمات العامة .

المعلومات : تعتبر مف أهـ موارد المؤسسة وماما مف موامؿ زيادة  فاءة أنشطة  ي7ا
 اءة وفاملية . المؤسسة حيث تسامد المؤسسة ملى القياـ بهداء وظائفها بنجاح و ف

 رابؼا:ػُاصز انشفافُت :
 -تتممؿ أهـ مناصر الشفافية :

تعتبر الشفافية فلسفة ومنهج ممؿ يم ف أف يتجسد بالعديد مف العناصر والمعايير ووفؽ األليات و 
ص  2117السلمي، مشعؼ، (-األساليب اإلدارية المستلدمة في المنظمة ومف أهـ هذم العناصر:

 ي67
ئة مف لاؿ  تحديد رؤية يسسة الح ومية ، والمبرر مف وجودها في البوضوح رسالة المؤ  -1

المنظمة ودورها في المجتمع وأهدافها اإلستراتجية ومبرر استلداـ الموارد المالية والبشرية 
 لتحقيؽ األهداؼ.

شرمية وجود المنظمة، و أف تلقي قبوال مف ملتلؼ فئات المجتمع وأهدافها اإلستراتجية ومبرر  -2
 ـ الموارد المالية والبشرية لتحقيؽ تلؾ األهداؼ .استلدا

أف تبتعد المنظمة مف جميع الممارسات المميرة للريبة و الش وؾ حيمما أم ف واإلماف  -3
والوضوح مف النشاط والممارسات ، وأف تر ف في أساليبها اإلدارية إلى تعزيز مبادئ 

فئات بحقوقها به بر قدر يم ف مف الديمقراطية والمساوة وت افؤ الفرص ، مع تومية جميع ال
 الوضوح والنزاهة .

 أف تمتلؾ المؤسسات مدونات ألاقية تضعها نصب أمينها دائما وهي تمارس أممالها . -4

أف تبني المنظمة موقعا لها ملى شب ة اإلنترنت يتـ تحديمب باستمرار ، ويعطي صورة صادقة  -5
المنظمة مستعدة لسماع رأي ملتلؼ و أمينة ونزيهة مما يجري دالؿ المنظمة ، وأف ت وف 

 األفراد والفئات حوؿ مملها وأنشطتها الملتلفة .

ورغـ اإللتاؼ في مجاؿ الشفافية ملى تحديد مناصر الشفافية إال أنب يم ف الته يد ملى    
 منصريف هما العانية والقانونية ، فالعانية هي اللطوة األولى للرقابة والقانونية تعني النص المابت
ليضمف توافر العانية مف جهة واستلدـ الرقابة مف جهة ألرى فإذا نص القانوف ملى إلزاـ الجهات 
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اإلدارية بالشفافية استطامت المؤسسات ووسائؿ اإلماف أف تهلذ مجالها في الرقابة و شؼ الللؿ مما 
 ي233، ص2119يقلؿ الفساد اإلداري بش ؿ فعاؿ وسريع ارسمي،محمد، وألروف،

 َىاع انشفافُت خايسا:أ
 ي221-219يوجد ماث أنواع للشفافية فيما يلي : اسليماف ، حناف ، ص ص  ي1ا

الشفافية المدبلجةاالمقلدةي: وهي شفافية منقولة متعسفة أو مقلدة بهسلوب نسلي ال  -1
 يناسب طبيعة ممؿ المؤسسة المعنية وظروفها.

وأيديولوجيب مصدرها  الشفافية المؤدلجة ا اللادمةي : هي تلؾ التي تنطلؽ مف مصالا -2
 ومصمـ آلياتها ، وليس المستفيد منها أو المطلع ملى نتائجها وتبرز للدمة هدؼ معيف .

الشفافية اإلنتقالية : هي الشفافية التي تنتقي النتائج الجيدة مهما تواضعت وتبرزها  -3
 بهسلوب مبالغ فيب .

 سادسا:أهذاف اإلدارة بانشفافُت :
تي تسعى لتحقيقها اإلدارة بالشفافية ، وهي ابيومي، أية، هناؾ مجمومة مف األهداؼ ال

 ي148ص  2119وألروف،

 محاربة الفساد ب افة صورم وأش الب . -1

 منع الممارسات اإلدارية اللاطئة . -2

تعزيز الرقابة اإلدارية ، وزيادة  فائتها مف لاؿ الدقة والوضوح في اإليرادات المعموؿ  -3
 بها .

 . إغاؽ األبواب أماـ الروتيف -4
 زيادة المقة لنظرة العامليف للتنظيـ اإلداري.  -5

 سابؼا:ػُاصز انشفافُت اإلدارَت يف املؤسساث انتؼهًُُت :
يم ف تحديد أهـ العناصر التي يم ف بها تحديد وجود شفافية إدارية في المؤسسات التعليمية  

 ي152-151ص ص  2118امنصور، ممرو، -مف لاؿ ما يلي:
سسة ومبرر وجودها في المجتمع ، وأهدافها اإلستراتيجية ومبرر وضوح رؤية ورسالة المؤ  -1

 استلدامها مف لاؿ دورها الواضا والمعزز لمقة األلريف بها .

شرمية ومشرومية وجود المنظمة ، وأف تلقي قبوال مف ملتلؼ فئات المجتمع ، وأف ترسـ  -2
 صورة واضحة مف لاؿ دورها الواضا والمعزز لمقة األلريف بها .

جراءات العمؿ والتلطيط بالبساطة والوضوح ومدـ التعقيد وأف يجرى تحديث  أف  -3 تتسـ آليات وات
 وتغيير مستمر لهذم اإلجراءات وفؽ آليات يتـ مناقشتها مع ملتلؼ الجهات ذات الصلة .
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نشر واسع للمعلومات والبيانات وتوفير أدلة يسترشد بها الجمهور والجهات األلرى لمراقبة  -4
معرفة تطورها وتقدمها . وتزويد ملتلؼ الجهات بالمعلومات الضرورية مف ممؿ المؤسسة و 

 ممؿ المؤسسة دوف التحجج بالسرية  مدلؿ لحماية حاالت فساد أو غيرها .

أف تبتعد المؤسسة مف جميع الممارسات المميرة للريبة ، وأف تر ف في األساليب اإلدارية إلى  -5
فؤ الفرص وتومية جميع الفئات بحقوقها به بر قدر تعزيز مبادئ الديمقراطية والمساواة وت ا

 مم ف مف الوضوح والنزاهة.

مف الضروري أف تمتلؾ المنظمات مدونات ألاقية تضعها نصب أمينها دائما وهي تمارس  -6
 أممالها 

 ما يرى البعض أف مناصر الشفافية تتش ؿ مف العانية والقانونية ، العانية تش ؿ العنصر       
اللطوات األولى في تطبيؽ الشفافية مف لاؿ إجراءات الرقابة والمساءلة ملى األنشطة األساسي و 

اإلدارية العامة ، وتوفيرها مف واجبات اإلدارة التي تقـو بإيصاؿ المعلومات ألفراد المجتمع مبر آليات 
نونية فهي العانية مف لاؿ مدة طرؽ تتضمف المؤتمرات الصحفية ووسائؿ اإلماـ وغيرها ؛أما القا

النص القانوني المابت الذي يضمف توافر العانية مف جهة وممارسة حؽ الرقابة مف جهة ألرى في 
حاؿ نص القانوف ملى إلزاـ الجهات اإلدارية بالشفافية ، وبالتالي تتم ف أجهزة المجتمع المدني مف 

-88ص ص  2121، هشاـ،أداء دورها في  شؼ اإلنحراؼ والفساد في العملية اإلدارية .ا بدر الديف
 ي89

 ثايُا:أَىاع انشفافُت اإلدارَت :
  ي6-7ص ص  2119هناؾ نوماف مف الشفافية اإلدارية هما: االطوب، ريـ،

الشفافية اللارجية : ترتبط الشفافية اللارجية في مؤسسات التعليـ بش ؿ أساسي بالمجتمع  -
لبي مف لالها احتياجات اللارجي مف أفراد ، وجمامات ومؤسسات ، وماتقدمب مف لدمة ت

المجتمع اللارجي ؛ إذ مف المفترض أف تعمد المؤسسة التعليمية إلى تطبيؽ ف رة  تم يف 
المواطنيف مف أداء  دورهـ وتحمؿ مسؤلياتهـ ، وذلؾ مف لاؿ نشر المعلومات الصحيحة 

لفاقات والدقيقة مف المؤسسة التعليمية ، واللدمات التي تقدمها ، وما توجهب مف مقبات و  ات
في أدائها وتقبؿ النقد اإليجابي ، وتصحيا مسارها في ضوء التغذية الراجعة التي تصلها مف 

 هذا المجتمع .
الشفافية الداللية : تتعلؽ الشفافية الداللية بسلو يات اإلدارة ، والقضايا الدستورية ، التي  -

لمقة ، والتم يف ، تضمف حقوؽ األفراد في المؤسسة التعليمية ، ويتممؿ ذلؾ في درجة ا
والمشار ة في العمليات الملتلفة ، وتتضمف الشفافية الداللية في مؤسسات التعليـ في جملة 
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العاقات ، والتعامات ، والسلو يات التي تتسـ بالشفافية ، والتي تحدث دالؿ هذم المؤسسات 
 مف توفير مناخ تنظيمي صحي ملى  افة المستويات اإلدارية واأل اديمية .

 (Mazen  j.ALshobaki,others. ,2017,p.19 .) -: اسؼا:أهًُت انشفافُت اإلدارَتت

أصبحت الشفافية مطلبا لجميع الح ومات والمؤسسات وقضية قومية تعمؿ الدوؿ ملى التر يز  -1
 مليها  مظهر للديمقراطية .

المتاحة  تسهـ الشفافية في صنامة القرار بحيث يسما للمواطنيف بالمعرفة ال املة مف الفرص -2
 وتقييـ أداء العامليف ،  ما أنها آلية لتحقيؽ المحاسبية 

الشفافية في القوانيف واللوائا تسامد في اإلنتقاؿ مف البيروقراطية والعوائؽ الروتينية ممؿ  -3
 التوقعات غير الضرورية .

تعوؽ تسهـ الشفافية اإلدارية في نجاح التطوير والتغير ، حيث يواجب المديريف تحديات مديدة  -4
 سبيلهـ للتغير .

تهدؼ الشفافية لتحقيؽ ترابط وتماسؾ المؤسسة ملى جميع المستويات اإلدارية والتنفيذية  -5
 وتحقيؽ الت امؿ بيف أهدافها .

 مسامدة األفراد في التعبير مف أنفسهـ والتي تزيد مف معدؿ الرضا الوظيفي لافراد  -6

 سسة.تسهـ في تحسيف جودة األداء والنتائج اللاصة بالمؤ  -7

الشفافية اإلدارية ترفع الرقابة الذاتية حيث أف األفراد الذيف يعملوف في ظؿ نظاـ إداري يطبؽ  -8
 مبدأ الشفافية ذو قدر  بير مف اإلستقالية 

 تجعؿ اإلدارة تستلدـ الت نولوجيا الحديمة لتطوير وتحسيف مملها. -9

 ت .الشفافية أساس األداة الح ومية المناسبة في التغلب ملى المش ا -11

 تسامد في تهيئة مناخ تنظيمي جيد والذي ينع س بش ؿ إيجابي ملى األداء -11

 ػاشزا:يمىياث انشفافُت 
 .ي191-187ص ص  2114ويم ف ترليص مقومات الشفافية في التالي:ا ممماف، مجدي،

 إمادة تنظيـ الجهاز اإلداري مف لاؿ تطبيؽ هندسة التغيير . -1

 تطوير القوانيف واألنظمة . -2

 طوير الموظفيف .تنمية وت -3

 التطوير التنظيمي وتطوير إجراءات العمؿ . -4
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 إيذٌ ػشز:يؼىلاث انشفافُت
هناؾ العديد مف العوامؿ التي تعوؽ سرياف مبدأ الشفافية ويم ف تصنيؼ هذم المعوقات تحت 

 ي :243-242،ص ص 2114واحدة أو أ مر مف العوامؿ التالية االمفيز، لولة،
قانوف ، وما يتبعب مف مظاهر اللوؼ والتهديد ، وانتشار الشائعات ذات الفساد :  عدـ احتراـ ال -1

 األمر السلبي ملى الروح المعنوية ، وسيطرة رأس الماؿ اللاص ، والرشوة والمحسوبية .

ضعؼ أو غياب اإلطار القانوني الاـز لحماية المواطف مف غياب الشفافية ، مما يزيد مف تفاقـ  -2
 عها .المش لة وصعوبة التعامؿ م

معوقات سياسية واجتمامية ألرى تتممؿ في غياب الدور الفعاؿ لمؤسسات المجتمع المدني التي  -3
 ترمي إلى حماية ومتابعة حقوؽ اإلنساف والتفاء مبدأ المساءلة تماما .

 إساءة تفسير المعلومات مف قبؿ مستلدميها والذي يعود إلى التحيز المقصود . -4

قديمة والروتيف والتعقيد في اإلجراءات ، يش ؿ مائقا في وجب اإلستمرار في تطبيؽ األنظمة ال -5
الشفافية اإلدارية ، لذلؾ يجب القياـ باإلصاح اإلداري والتطوير لجميع ممليات اإلدارة قبؿ البدء 

 بتنفيذ الشفافية في اإلدارة .

يجابية تؤدي إلى التزاـ مالي والتحلي بهل -6 اقيات مدـ وجود مقافة تنظيمية قوية متماس ة وات
 إدارية سامية ، والذي غالبا مايرافقب شيوع مقافة الفساد األمر الذي يعوؽ تطبيؽ الشفافية .

 ضعؼ السياسية المالية . -7

امتقاد القائميف ملى السلطة أف الملفات والبيانات مل ا لهـ أو للمنظمة وليس مل ا للمواطنيف ،  -8
إنها ال تميؿ  ميرا إلى إفشاء المعلومات  ذلؾ تتجنب بعض المنظمات اإلمتراؼ بهلطائها ، لذا ف

 التي تحت تصرفها .

وصوؿ قيادات إدارية إلى مواقع ليست أها لها ، وتلوؼ  مير مف نشر المعلومات بسبب مدـ  -9
 وجود تعليمات واضحة تنظـ ذلؾ .

 وهناؾ أيضا بعض العقبات التي تواجب تطبيؽ الشفافية تتللص فيما يلي :

 موض في اإلجراءات هي موائؽ للشفافية .الروتيف والتعقيد والغ -1

 قلة التعاوف بيف األجهزة اإلدارية وأيضا غموض مملية التحديث والتطوير . -2

 الصراع بيف األهداؼ الشلصية واألهداؼ المؤسسية  -3

 مدـ تفعيؿ نظاـ المحاسبية . -4

 نقص القوانيف واللوائا التي تعزز الشفافية . -5

 لمجتمع المدني في تطبيؽ الشفافية.تناقص الومي بدور الوسائؿ ومؤسسات ا -6

 اللوؼ والقلؽ مف الوظيفية ومدـ السماح بالتعبير مف الرأي . -7
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 قتؿ األف ار واإلبداع والعمؿ مف أجؿ انجاز النتائج فقط. -8

المقافة التنظيمية اللالية مف المبادئ والقيـ اإلدارية والبشرية باإلضافة إلى مش ات قلة مقافة  -9
 اإلنتماء للمؤسسة.

 ة قنوات التواصؿ بيف اإلدارة والعامليف وقلة حوافز العامليف المبدميف في المؤسسة.قل -11

Mazen j.Alshobaki,others,Ibid,op.cit,2017,p.21) ي 
    -اثُا ػشز:طزق سَادة انشفافُت يف املؤسساث :

(Mazen j.Alshobaki,others,Ibid,op.cit,2017,p.21) 
 المؤسسات في التالي:تتممؿ أهـ طرؽ زيادة الشفافية في 

 إمادة تش يؿ القوانيف واللوائا الداللية للمؤسسة. -1

 التطوير المستمر لنظاـ الرقابة والمتابعة ولاصة الرقابة الديموقراطية . -2

 ممؿ برامج تربوية للعامليف وزبادة معرفتهـ بهبعاد إدارية ومؤسسية والحقوؽ والواجبات . -3

 المشرؼ والمدير.تفعيؿ دور جمامات اإلشراؼ والفصؿ بيف  -4

للؽ بيئة ممؿ مناسبة ، والمناخ المائـ للشفافية ومحاولة الربط بيف اهتمامات األفراد  -5
 واالهتمامات العامة للمؤسسة .

 التوجيب المستمر وتفعيؿ نظاـ التقييـ الفعاؿ. -6

 احتراـ حقوؽ األفراد. -7

 البعد مف السرية والت تـ في النمط اإلداري. -8

 متقدمة لتسهيؿ اإلنفتاح .استلداـ أساليب معرفية  -9

   الته يد ملى الدور ال بير ل دارة األ اديمية للتهمير في معتقدات األشلاص . -11

 -ثانث ػشز:يتطهباث تطبُك انشفافُت:
Evgeny Evgenlevich Egorov and Minln Nizhny  2015 ,pp4:5)ي 

 -لية :ول ي تتحقؽ الشفافية دالؿ المؤسسة يجب تنفيذ مدد مف المتطلبات التا
توفير المعلومات الصحيحة بقدر  بير مف الدقة مف طريؽ توفير قناة اتصاؿ المؤسسة  -1

 باألفراد الذيف يتعاملوف معها واألمانة في مرض هذم المعلومات .

 اإللتزاـ بسياسة واضحة للنشر وتسجيؿ  ؿ مايتعلؽ بالمؤسسة ومملها. -2

 التها وسياستها.مدـ إلفاء أسرار تتعلؽ أو تؤمر ملى أمف المؤسسة ورس -3

تطوير الهيا ؿ التنظيمية دالؿ المؤسسة مف لاؿ تحديد الواجبات والمسئوليات للعامليف  -4
 دالؿ المؤسسة.

 برامج  تدريبية وتمقيفية للعامليف ل ي ي وف لديهـ إلماـ باألبعاد اإلدارية . -5

 تهيئة بيئة مناسبة إلرضاء العامليف . -6
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 نهفساد اإلدارٌ ودوافؼه وأسبابه:هًٍُ طار انُظزٌ واملفااإلاحملىر انثاٍَ :
 مفهـو الفساد اإلداري: -1

يعرؼ الفساد اإلداري لغويا ملي أنب اإلبطاؿ أو إصابة الش  بالعطب أو اإلضطراب والللؿ أو  ي1ا
ي فهي مشتقة مف الفعؿ Corruptionي،أما  لمة ا21، ص 2111إلحاؽ الضرر االدليؿ، سعيد،

وي وف هذا الش  انتها ا لسلو يات للقية أو اجتمامية ،  ي أي  سر ش  ما ،Rumpereالاتيني ا
وغالبا ما ت وف قامدة إدارية ؛للحصوؿ ملى  سب مادي أو تحقيؽ منفعة لاصةافريد، 

 .ي221،ص 2111مي،
ويعرؼ الفساد اصطاحا ملى أنب "  ؿ النشاطات التي تتـ دالؿ جهاز أداري ح ومي وتؤدي إلى 

لصالا أهداؼ لاصة ، أو استلداـ اإلدارييف السلطة الوظيفية  انحراؼ الجهاز مف هدفب الرسمي
المرتبطة بشغلهـ أدوارهـ في تحقيؽ م اسب شلصية معينة تتجاوز حدود القوامد المنظمة لسلطتهـ 

 ي213ص  2111اإلدارية في التنظيـ "ا أحمد، مامر ،
اؿ غير القويمة التي تقـو ويعرؼ الفساد اإلداري في التعليـ ملي أنب مجمومة مف التصرفات واألفع

 ,Ozdemirبها األطراؼ المشار ة في العملية التعليمية بهدؼ تحقيؽ مصالحها اللاصةا

Murat,2013.p74ي 
 .ي149-147ص ص  2111دوافع الفساد اإلداري في المؤسسات التعليميةامحمد،محمد،-2

 وفيما يلي أهـ تلؾ الدوافع: هناؾ العديد مف الدوافع وراء الفساد اإلداري في المؤسسات التعليمية
  انتشار الفقر والجهؿ ونقص المعرفة بالحقوؽ الفردية وسيادة القيـ التقليدية والروابط القائمة

 ملى النسب والقرابة.

  ضعؼ اإللتزاـ بمبدأ الفصؿ المتوازف بيف السلطات المامة : التنفيذية والتشريعية والقضائية
طة التشريعية مما يؤدي إلى اإللاؿ بمبدأالرقابة وطغياف السلطة التنفيذية ملى السل

 المتبادلة .

 . ضعؼ أجهزة الرقابة في الدولة ومدـ استقاليتها 

  ضعؼ اإلرادة لدي القيادة التربوية لم افحة الفساد ،وذلؾ بعدـ اتلاذها أي إجراءات وقائية أو
 ض أمور الفساد.مقابية جادة بحؽ مناصر الفساد بسبب انغماس بعضها أو تورطهـ في بع

  تدني رواتب العامليف في المؤسسات التعليمية وارتفاع مستوي المعيشة مما يش ؿ بيئة مائمة
 لقياـ بعض العامليف بالبحث مف مصادر مالية ألري حتي لو  اف مف لاؿ الرشوة

  غياب قوامد العمؿ واإلجراءات الم توبة ومدونات السلوؾ للموظفيف في قطامات العمؿ العاـ
 اللاص وهو ما يفتا المجاؿ لممارسة الفسادو 
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  غياب حرية االماـ ومدـ السماح لهـ وللموظفيف في الوصوؿ الي المعلومات والسجات
 العامة مما يحوؿ دوف ممارستهـ لدورهـ الرقابي ملي أمماؿ المؤسسات العامة

  الح ومي ضعؼ دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اللاصة في الرقابة ملي األداء
 ،ومدـ تمتعها بالحيادية في مملها

 غياب التشريعات والنظـ التي ت افا الفساد وتفرض مقبات ملي مرت بيب 

 ي568-567،ص ص 2119أسباب الفساد اإلداري في المؤسسات التعليمية :احسيف ،ماصـ ،-3
 تتعدد أسباب الفساد اإلداري بالمؤسسات التعليمية لعؿ مف أبرزها:

 :يأسباب شلصية1
 ضعؼ الوازع الديني واأللاقي لدي الفاسديف 

 فقداف الرقابة الذاتية والضمير لدي الفاسديف 

 تغليب الفاسديف المصالا الشلصية ملي المصلحة العامة 

 جشع الفاسديف ورغبتهـ في المراء السريع 

 غياب الحس الوطني لدي الفاسديف 

 انلفاض رغبة الفاسديف في العمؿ المنتج 

 ة ومقافية:يأسباب اجتمامي2
 التاؿ البناء االجتمامي والمقافي والتراقب 

 ضعؼ التر يبة االجتمامية والتربوية والومي الديني 

 فقداف االستقرار االجتمامي 

 ضعؼ الومي االجتمامي بقوامد الحقوؽ والواجبات 

 شيوع مقافة الفساد اإلداري 

 استغاؿ ماقات القرابة والصداقة والمعارؼ في العمؿ الرسمي 

 ضعؼ دور مؤسسات المجتمع المدني في م افحة الفساد اإلداري 

 يأسباب تنظيمية مؤسسية:3
  مرة القوانيف والنظـ واللوائا المنظمة للعمؿ بالمؤسسات التعليمية وترا ـ المغرات 

 بها

  جراءاتها  غموض قوامد العمؿ بالمؤسسات التعليمية وتعقد تعليماتها وات

 التعليمية وتضلمب قدـ الهي ؿ التنظيمي بالمؤسسات 

 غياب التحديد الدقيؽ لسلطات ومسئوليات الهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 

 غياب الموضومية في نظـ التيار الهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 

  ضعؼ األلاقيات اإلدارية السائدة لدي الهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 
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 المؤسسات التعليمية زيادة حدة الصراع التنظيمي دالؿ 

 ضعؼ الحوافز المعنوية والتنظيمية لدي الهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 

 ضعؼ وسائؿ المتابعة والرقابة الداللية وغياب المعايير الدقيقة لتقييـ األداء 

 افتقاد الشفافية في مراجعة الميزانيات دالؿ المؤسسات التعليمية 

 يأسباب قانونية:4
  ذات العاقة بتجريـ بعض أش اؿ الفساد اإلداري وأنوامب مع وجود قدـ القوانيف

 مغرات  بها

 المنائية في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها طبقا لمصالا أصحاب النفوذ 

 ضعؼ مستوي العقوبات ملي مف تمبت إدانتب في قضايا الفساد اإلداري 

 دة وامتمادها ملي تمسؾ مؤسسات السلطة القضائية باإلجراءات الروتينية المعق
 األساليب البدائية في امبات ممليات الفساد اإلداري

 التساهؿ مع الفاسديف وامتبار قضاياهـ مف الدماوي الملففة 

  صعوبة الحصوؿ ملي البيانات الدقيقة المتعلقة بقضايا الفساد اإلداري 

 يأسباب اقتصادية:5
 للدماتالتضلـ االقتصادي واالرتفاع المستمر في أسعر السلع وا 

 التبايف الطبقي واتساع الفجوة بيف الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة في المجتمع 

 ضعؼ القدرات واإلم انيات المادية بالمؤسسات التعليمية 

 تدني مستوي الهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 

 ضعؼ مستوي األداء الوظيفي للهيئة العاملة بالمؤسسات التعليمية 

 يأسباب سياسية:6
  ضعؼ الجدية السياسية في م افحة الفساد اإلداري 

   تدلؿ أصحاب النفوذ لصالا الفاسديف وأحيانا سرمة دوراف المناصب اإلدارية
 مما يحفز ملي انتهاز فرصة توليها واستلدامها للمصلحة الشلصية

  ضعؼ أداء جهات المتابعة والرقابة المر زية 

  للارجيةافتقاد الفاملية الداممة لنظـ المحاسبة ا 

 أَىاع انفساد اإلدارٌ:-4
تتعدد أنواع الفساد اإلداري تبعا للزاوية التي ينظر إليب منها ويم ف تصنيؼ أنواع الفساد إلي 

 ي621-621،ص ص 2121قسميف:الليؿ،نبيؿ وألروف،
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 الفساد االدراي المنظـ: وهذا النوع مادة ما يرقي الي درجة جرائـ  بيرة منظمة ازدادت بفعؿ تعقد أي
الظواهر االقتصادية واالجتمامية ،وتمارس مف قبؿ منظمات وجمامات تحاوؿ أف تمارس 
جرائمهاوفسادهؿ بشتي الطرؽ واألساليب ،وتممؿ ظاهرة الفساد المنظـ مش لة  بيرة بامتبارها ظاهرة 
 مابرة لاوطاف والقارات ،بالتالي فإنها تحتاج إلي جهود دولية منظمة لمعالجتها والحد منها مف
تهميراتها السلبية ومف أمملة الفساد االداري المنظـ في مؤسسات التعليـ ما يحدث باالتفاؽ بيف 
قيادات التعليـ بالمديريات التعليمية أو االدارات ملي ألذ أمواؿ طائلة مف األمواؿ الملصصة للتغذية 

 المدرسية،أو مسابقات التعيف، أو تحويات الطالب مف مدرسة الي ألري
اد االدراي غير المنظـ: تممؿ حالة الفساد اإلداري الغير منظـ مواقؼ فردية مهما  مرت أو قلت بي الفس

فقد يمارس هذا النوع مف الفساد في إطار منظمات األمماؿ بهسلوب مشوائي وبطرؽ بدائية وغير 
ومدانة منتجة يسهؿ ا تشافها والتعامؿ معها ، ما أنها ال تممؿ ظاهرة مقبولة بؿ ممارسات مرفوضة 
فشاء األسرار وااللتاس والتواطؤ والتدليس وغيرها.  ممؿ: السرقة واالبتزاز ولرؽ القانوف وات

 يظاهز انفساد اإلدارٌ باملؤسساث انتؼهًُُت: -5
 تتعدد وتتنوع مظاهر الفساد اإلداري بالمؤسسات التعليمية ويم ف تقسيمها الي أربعة أنواع:

فات التي يرت بها العاملوف وتتصؿ مباشرة بالعمؿ ومف أيانحرافات تنظيمية : وتشمؿ الملال
 ي565-563أمملتها:احسيف،ماصـ،مرجع سابؽ،ص ص 

 االمتناع مف أداء العمؿ أو مدـ أدائب بدقة 

 متدـ االلتزاـ بمواميد العمؿ 

 مدـ طامة أوامر الرؤساء 

 إفشاء أسرار العمؿ 

 مدـ التعاوف مع الزماء 

 دارة أمورهـالمحسوبية والرشوة في تعييف المع  لميف وات

 التستر ملي السلوؾ اإلداري والمهني الغير قانوني 

 اإلساءة إلي سمعة المؤسسة 

 التغاضي مف بعض األلطاء منعا إلمارة المشا ؿ 

بياالنحرافات المالية: وتشمؿ الملالفات التي يهتي بها العاملوف وتتعلؽ بالنواحي المالية ومف 
ملالفات القوامد واألح اـ  ي331-311،ص ص ، 2112تر ي ،مز الديف،شرفي،منصؼ،أمملتهاا

 المالية المنصوص مليها في اللوائا والقوانيف

 اإلهماؿ والتقصير الذي يترتب مليب ضياع الحقوؽ المالية للدولة 

 اإلسراؼ في استلداـ الماؿ العاـ 
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 التزوير في مملية شراء لواـز المؤسسة 

 التامب في إنتاج وتوزيع ال تب المدرسية 

 ستلداـ اللاص للسيارات العامةاال 

 االبتزاز في فرض رسـو غير قانونية 

جياالنحرافات الجنائية: وتشمؿ الملالفات التي يرت بها العاملوف وتنطوي ملي جرائـ جنائية ومف 
 ي331-311،ص ص 2115أحمد،دماء، أمملتهاا

 الرشوة 

 االلتاس 

 السرقة 

 االمتداء ملي النفس 

 ت واألجهزةتزوير مستندات شراء األدوا 

 قبوؿ رشاوي مف المدارس اللاصة مقابؿ السماح بتجاوز  مافة الفصوؿ مف الحد المسموح بب 

وتشمؿ الملالفات التي يرت بها العاملوف وتتعلؽ بالسلوؾ والتصرؼ الشلصي  ديانحرافات سلو ية:
 ي364-351،ص ص 2111مبد الرحمف،مادؿ،ومف أمملتهاا

 مدـ المحافظة ملي  رامة الموظؼ 

 لمحسوبيةا 

 الوساطة 

 سوء استعماؿ السلطة 

 صرؼ م افات دوف وجب حؽ 

 سرقة التبرمات المقدمة مف المجتمع 

 إجبار الطاب وأسرهـ ملي التبرع 

 سرقة التجهيزات والمعدات المدرسية 

 تزوير شهادات نجاح ولبرة غير مطابقة للواقع 
 يتطهباث يىاجهت انفساد اإلدارٌ يف املؤسساث انتؼهًُُت: -7

المؤسسات التعليمية إلي مجمومة مف اآلليات والمتطلبات لمواجهة الفساد اإلداري بها تحتاج 
 ي256،ص 2116وذلؾ ملي النحو التالي اقطيط،مدناف،

  جراء التقييـ الذاتي للمؤسسات التعليمية بش ؿ دوري وذلؾ تبسيط وترشيد اإلجراءات اإلدارية وات
 لعاج فجوات األداء وتحسيف اللدمات التعليمية
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  تعزيز وتنمية المقافة العامة والشفافية والنزاهة والمسئولية مع تطبيؽ الئحة السلوؾ الوظيفي
 وترسيخ أدبيات الوظيفة العامة بالمؤسسات التعليمية

 استممار التطور الت نولوجي وصيغة الحو مة االل ترونية في تحسيف جودة اللدمات التعليمية 

  المؤسسات التعليميةتعزيز منظومة القيـ واأللاقيات في 

 تطوير أدوات تشليصية لقياس الفساد 

  تضميف المناهج الدراسية لمقررات تتعلؽ بحقوؽ وواجبات المواطف مع تنمية مبادئ المقافة
 القانونية لدي الطاب

 تفعيؿ الدور الرقابي لنقابة المعلميف في رصد الفساد السلو ي والتنظيمي وم افحتب 

 ديمية المهنية للمعلميف في تنظيـ ندوات وبرامج لتنمية ومي المعلميف االستفادة مف انشاء األ ا
 بالقوانيف واللوائا المنظمة للعمؿ

 تحقيؽ العدالة واالنصاؼ في توزيع وتقديـ اللدمات التعليمية 
 أثار انفساد ػهً اجملال اإللتصادٌ :-8 

، ص ص  2119ف،يم ف تحديد أمار الفساد ملى المجاؿ اإلقتصادي : اأحمد،مجدي، وألرو
 ي2222-223
يساهـ الفساد في تدني  فاءة اإلستممار العاـ واضعاؼ مستوى الجودة في البنية التحتية  -1

العامة وذلؾ بسبب الرشاوي التي تحد مف الموارد الملصصة لاستممار وتس  توجيهها أو 
 تزيد مف ت لفتها .

،ففي الوقت الذي تسعي فيب للفساد امر مباشر في حجـ ونومية موارد االستممار األجنبي  -2
البلداف النامية الي استقطاب موارد االستممار األجنبي لما تنطوي هذم االستممارات مف ام انات 
نقؿ المهارات والت نولوجيا ،فقد أمبتت الدراسات أف الفساد يضعؼ هذم التدفقات االستممارية 

يؤدي إلي تراجع مؤشرات وقد يعطلها مما يم ف أف يسهـ في تدني انتاجية الضرائب مما 
 التنمية البشرية لاصة فيما يتعلؽ بمؤشرات التعليـ والصحة

يم ف لظاهرة الفساد أف تنمو وتتزايد بفعؿ موامؿ اجتمامية ضاربة في بنية وت ويف المجتمعات  -3
البشرية ونسؽ القيـ السائدة اذ تلعب العادات والتقاليد االجتمامية وسريانها دورا في نمو هذم 

أو اقتامها مف جذورها وهذم العادات والتقاليد مرتبطة أيضا بالعاقات التقليدية  هرةالظا
 السائدة في المجتمع 

غياب المقة  في تطبيؽ الممؿ اإلنسانية وزمزمة القيـ األلاقية القائمة ملى الصدؽ و األمانة   -4
 سبب غياب هذم القيـ .والعدؿ والمساوة وت افؤ الفرص وتحوؿ هذم القيـ األلاقية إلى جرائـ ب
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 أثز انفساد ػهً اإلَفاق احلكىيٍ :-9
يترتب ملى الفساد الممتد وانتشارم في القطاع الح ومي آمار ملى تلفيض النفقات العامة ،  ي1ا

حيث يؤدي إلى تحقيؽ أدنى نفع مم ف  مف هذا اإلنفاؽ وليس أقصى نفع مم ف منب، حيث يؤمر 
لة مف لاؿ تغيير وجهتب األساسية وتوجيب وصرؼ نفقاتها ملى الفساد سلبا ملى اإلنفاؽ العاـ للدو 

مشرومات ووجوم إنفاؽ يسهؿ فيب الحصوؿ ملى الرشوة والعموالت وغيرها مما يؤمر ملى أوجب اإلنفاؽ 
حيث ستحظى األنشطة المظهرية  ا األنشطة الرياضية واألنديب ووسائؿ اإلماـ ونحو ذلؾ بإنفاؽ 

ـ إغفاؿ ال مير مف األنشطة والقطامات اإلقتصادية الهامة ، أو ي وف سلي ، وفي مقابؿ ذلؾ سيت
اإلنفاؽ مليها ليس بالدرجة ال افيب ،  اإلنفاؽ ملى القطاع الزرامي والصنامي والتعليـ والصحة أو 

 ي62-61ص ص  2121اإلنفاؽ ملى تحسيف مستوى المناطؽ النائية.ا هنداوي، السيد،
ملبادئ املؼاَري انذونُت نألجهشة انؼهُا نهزلابت  واملفاهًٍُ اإلطار انُظزٌاحملىر انثانث: 
 :ISSAI "األَتىساٌ

 اإلَتىساي: يُظًت طبُؼت :أوالا   

تممؿ المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة والمحاسبةااالنتوساييمنظمة مر زية للرقابة المالية        
بارزا في م افحة الفساد والحد منب،مف لاؿ ملي القطاع العاـ،فقد تلعب منظمة االنتوساي دورا 

إصدارها المعايير واإلرشادات التي تطبقها بيف األجهزة الرقابية،والتوجيهات المهنية المعتمدة حتي 
 ي99،ص2119تاريلب.االعلوي،

 تؼزَف يُظًت اإلَتىساٌ:ثاَُا: 
 International)االنتوساي هي المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

Organization of Supreme Audit Institutions)  في البلداف المنتمية إلي األمـ المتحدة أو
جهازا رقابيا في  34مندما التقي  1953إلي و االتها المتلصصة،وقد تـ تهسيس المنظمة ماـ 

 2112اـ مضوا لغاية م 191المؤتمر األوؿ للمنظمة في  وبا وقد ارتفع مدد الدوؿ األمضاء إلي 
والعراؽ أحد الدوؿ األمضاء فيها ومقرها النمسا واالنتوساي منظمة ذاتية الح ـ ،مستقلة،مهنية،وغير 
سياسية ،أنشهت لتوفير الدمـ المتبادؿ والتشجيع ملي تبادؿ اآلراء والمعرفة والتجارب ،والعمؿ  صوت 

المستمرلدي مجمومة متنومة مف معترؼ بب لاجهزة الرقابية ضمف المجمومة الدولية ،ولدمـ التحسيف 
األجهزة الرقابية لامضاء ،حيث تلعب األجهزة الرقابية دورا رئيسيا في رقابة الحسابات والعمليات 
الح ومية وفي تعزيز التصرؼ المالي السليـ والمساءلة الشاملة في الح ومات التابعة لها.االسعبري 

 ي322،ص2113وآلروف،
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لػربش :ايلػي ممػا اإلَتىسااٌ يُظًات ػاٍ صاذر ملاا طبماا نُاتانذو انزلابات يؼااَريثانثاا: 
 ي412-411،ص ص 2113وآلروف،

 الح ومية الرقابة أجهزة بناء في األساسية القوامد وتشمؿ الح ومية الرقابة في األساسية المبادئ -1

 .مملها تح ـ التي واآلليات
الرقابي  فرها في الجهازالمعايير العامة للرقابة الح ومية وتتضمف الشروط والصفات الواجب تو  -2

 والمراجع ودرجة االستقالية لهذم الم ونات.

 المعايير الميدانية للرقابة الح ومية ويهتـ هذا الجزء بمعايير العمؿ الميداني والتي تشمؿ: -3

 التلطيط لعملية رقابة ذات جودة مالية وبصورة اقتصادية وفعالة وذات  فاءة. -

 يع مراحؿ العملية الرقابية.اإلشراؼ الجيد ملى المسامديف في جم -

 المبادئ المتعلقة بالرقابة المالية والته د مف مطابقتها للقوانيف واللوائا المتبعة. ؽتطبي -

 دراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداللية. -

 إجراء المطابقة بيف القوانيف واللوائا المتبعة. -

 تجميع األدلة واإلمباتات الازمة لدمـ نتيجة المراجعة. -

الش لية  صياغة التقارير في الرقابة الح ومية وهي تهتـ بآلية إمداد التقارير والقوامدمعايير  -4
 والموضومية التي تضبط  تابة التقارير.

 ي11،ص2118القاضي وآلروف،ايُظًت اإلَتىساٌرابؼا: أهًُت يؼاَري 
 تتر ز أهمية المعايير فيما يلي:

 اسها لجودة العملية الرقابية ونتائجهايتـ االمتماد مليها في تقييـ األهداؼ مف لاؿ قي -1

تحدد المستلزمات التي يقتضي توفرها في المدقؽ وديواف المحاسبة ،لممارسة العمؿ الرقابي  -2
 ب فاءة وفاملية ، ما أنب يوفر األساس الموضومي لتقييـ موظفي ديواف المحاسبة

هداؼ،سواء أ انت ملي تعمؿ ملي إيجاد نقاط مشتر ة لعملية التدقيؽ ،تجمع المسئوليات واأل -3
 الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي

تعمؿ ملي رفع مستوي المهنية لدي المدقؽ بش ؿ لاص ولديواف المحاسبة بش ؿ ماـ مف  -4
 لاؿ تحديد المسؤوليات وااللتصاصات

 تعزز المقافة لدي مستلدمي البيانات المالية مف لاؿ إلراجها لنتائج التدقيؽ بجودة مالية -5

ملي تنظيـ العاقة بيف الرقابة اللارجية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة والرقابة  تسامد -6
 الداللية التي تمارسها الوحدات والمؤسسات التنفيذية

 تعتبر بممابة حلقة وصؿ بيف األطراؼ ذات العاقة بالرقابة  السلطة التشريعية والتنفيذية مما -7
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مف لاؿ إرساء المبادئ والقوامد المتعلقة بصياغة تعمؿ ملي تحقيؽ األهداؼ والنتائج  -8
 التقارير الرقابية ،مما يضفي مزيدا مف المقة والمصداقية

 ي12-11،ص ص 2118القاضي وآلروف،ااإلَتىساٌانذونُت  ُظًت خايسا: أهذاف امل
 في أربعة أهداؼ استراتيجية وهي: اإلنتوسايالدولية  منظمة تر ز أهداؼ ال

 وتتممؿ فيما يلي: المعايير المهنية -1

إيجاد إطار ممؿ قوي ي وف  وسيلة لتدميـ نظاـ وضع المعايير اللاصة باإلنتوساي بما  -
 في ذلؾ وظيفة الدمـ التقني واالستشارات المستقلة

يجب أف ت وف المعايير واضحة ومائمة وذات صلة ،بحيث تلدـ شريحة واسعة مف  -
 الماؿ العاـ أصحاب المصلحة  ونها تش ؿ إطارا ماما لمراقبة

تعزيز المعايير الدولية للرقابة المالية بامتبارها مصدرا للتعليـ والتدريب وتدقيؽ الحسابات  -
 وبرامج الترليص

 العمؿ ملي تحقيؽ إطار االنتوساي ل صدارات المهنية وضماف استمرارم والمحافظة مليب -

ا لاؿ مملية وضع مراقبة المعايير وتنفيذها واستقباؿ أي ش اوي أو تحديات ومعالجته -
 المعايير

 تطوير القدرات وتتممؿ فيما يلي: -2

العمؿ ملي توفير حلوؿ لاصة بتطوير القدرات  الوصوؿ إلي الجهات المانحة لدمـ  -
 منظمة االنتوساي وتمويلها.

 تعزيز التنمية المهنية لانتوساي. -

 دمـ قدرات الجهاز األملي للرقابة ملي المستوي األقليمي. -

راتيجي مع المجتمع الدولي المهتـ بالتنمية لصالا المنظمة الدولية التفامؿ االست -
 االنتوساي.

 تبادؿ المعرفة وتتممؿ فيما يلي: -3

 العمؿ ملي تبادؿ اللبرات والمعارؼ بيف أمضاء االنتوساي وبش ؿ واسع. -

تطوير اللبرات المتعلقة بتدقيؽ القطاع العاـ والتي تش ؿ إطارا هاما لانتوساي فيما يتعلؽ  -
 بإصداراتب المهنية للمعايير.

 تعزيز قيمة االنتوساي  منظمة دولية وذلؾ مف طريؽ ما يلي: -4

متابعة ورصد تطبيؽ االنتوساي للططب االستراتيجية ولاصة تلؾ المتعلقة بالتنمية  -
 المستدامة

 إدارة موارد االنتوساي ملي أفضؿ وجب. -
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الجهات المانحة والعمؿ ملي  المحافظة ملي جهود تطوير دمـ اإلنتوساي وتمويلب مف قبؿ -
 ترسيخ التومية والتواصؿ وصنع القرارات  ب فاءة وفاملية واقتصاد.

نتىظُف انشفافُت كًذخم ملىاجهت انفساد اإلدارٌ مبؤسساث انتصىر املمرتح احملىر انزابغ: 
 :ISSAIانتؼهُى لبم اجلايؼٍ يف ضىء يبادئ االَتىساٌ 

 الفساد ظاهرة تعتبر حيث تزدادالتعليـ قبؿ الجامعي لها  مؤسسات وحاجة الشفافيةألهمية  نظرا

جذور مميقة تهلذ أبعادا  ذات االنتشار شديدة مالمية ظاهرة لاصة بصورة والمالي اإلداري والفساد
 إذ ،آلر إلى مجتمع مف شموليتها درجة وتلتلؼ بينها، التمييز يصعب ملتلفة موامؿ فيها تتدالؿ واسعة

 والقانوف  االقتصاد االلتصاصات ملتلؼ في الباحميف باهتماـ األليرة اآلونة في الفساد ظاهرة حظيت

 يللو ي اد ال ظاهرة أضحت حتى العالمية المنظمات لبعض وفقا تعريفب تـ  ذلؾ واالجتماع، السياسة وملـ

 ماـ في أوروغواي في مقد الذي مشر السادس وسايتاألن اجتماع وفي .منها سياسي نظاـ أو مجتمع

 الموضومات  هحد والفساد االحتياؿ وتقصي منع في الرقابية األجهزة قدور مناقشة تمت 1998

درا ومي إلى يشير مما األساسية، بدرجات متفاوتب ملي المجتمع  تؤمر التي للمش لة األنتوسايؾ  وات
الحالي  وضع تصور مقترح لتوظيؼ  بحثولذا حاوؿ ال،  مامة ومؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي 

افية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي الشف
ISSAI ي، ويتضمف التصور المقترح ما يل: 

 المنطلقات الف رية للتصور المقترح. أواًل:
 أهداؼ التصور المقترح. مانًيا:

 محاور التصور المقترح. مالما:
 ح.آليات تنفيذ التصور المقتر  رابًعا:

 المعوقات المتوقعة مف تنفيذ التصور المقترح. لامًسا:
 مقترحات للتغلب ملى المعوقات التى تواجب التصور المقترح سادًسا:
 : املُطهماث انفكزَت نهتصىر املمرتح:أوالا 

تقديـ تصور لتوظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي  إف
ال يهتى بصورة مشوائية أو غير منظمة إنما استللص مف لاؿ  ISSAIاالنتوساي  في ضوء مبادئ

 المستمدة مف الجانب النظرى  بالبحث ، والتى تتممؿ فيما يلى:المنطلقات الف رية 
توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ وجود ضرورة ملحة إلى  .1

 أفضؿ بصورة العمؿ المؤسسات مف يم ف حيث إنب ISSAIنتوساي الجامعي في ضوء مبادئ اال 

 . ومواجهة الفساد اإلداري بها مملها ومواصلة
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 ت افؤ يحقؽللشفافية في العمؿ  أصبا أمر هاـ ألنب  التعليـ قبؿ الجامعي إف احتياجات مؤسسات .2

ديهـ روح الوالء اإلدارية،ويعزز ل شئونها فى اإليجابية بالمشار ة العامليف بهالجميع  الفرص
 .واالنتماء للمؤسسة

جعؿ وجود الشفافية في العمؿ بداللها أمر هاـ  التعليـ قبؿ الجامعيتعدد مهاـ مؤسسات  .3
   . وتفعيؿ مبادئ المساءلة والمحاسبة بها الداللية الرقابة تحسيفيسامدها ملي 

ملى العمؿ بحرية  األفراد قدرة يعمؿ ملي تطوير التعليـ قبؿ الجامعيمؤسسات إف توافر الشفافية ب .4
 في جو ديمقراطي لالي مف مظاهر الفساد اإلداري

يعتبر قبوؿ األف ار واآلراء الجديدة والمبت رة والسعي لتحقيقها أحد الر ائز الهامة ل ي تصبا إدارة  .5
 مؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي ذات جودة مالية ومتميزة، األمر الذي ينع س ملي تطوير أدائها.

 
ا
 أهذاف انتصىر املمرتح :اثاَُ

توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ  إلىالتصور المقترح  يسعى
 ب فى: هدافأتظهر التى و  ISSAIقبؿ الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي 

 ـ قبؿ التعليمؤسسات ب اإلدارية للقيادات لمبادئ المساءلة والمحاسبة داممة مقافة إيجاد ملى العمؿ
 . بالعمؿ وفقا للقوامد القوانيف ومدـ ملالفتها تسما الجامعي

 التعليـ قبؿ الجامعي لمقافة وأهمية ودور مبادئ مؤسسات ب اإلدارية القيادات إدراؾ مستوى زيادة
 في المؤسسات والعمؿ ملي نشرها. ISSAIاالنتوساي 

 التعليـ قبؿ الجامعي مؤسسات ؿ الته د مف سامة تطبيؽ التشريعات القانونية المعموؿ بها دال
 والته يد مليها مف قبؿ العامليف بها.

ا:
ا
 :حماور انتصىر املمرتح ثانث
  أهـ متطلبات م افحة الفساد  وتتضمف بدور اإلدارة العليا في م افحة الفساد:متطلبات تتعلؽ

اء إدارة إنش الفساد، تصميـ وتنفيذ برامج جادة لم افحةوتشمؿ  اإلداري في اإلدارات العليا
 .لياتها اتجام وقائع الفسادئو تحمؿ اإلدارة العليا لمس ،المراجعة الداللية

 تطوير الهيا ؿ التنظيمية  متطلبات قياـ الشفافية اإلدارية في المؤسسات التعليمية :وتشمؿ
جراءات العمؿ تهيئة بيئة  ،لاص بهاال إمداد  ؿ مؤسسة برنامج سنوي للتطوير اإلداري ،وات
تقييـ األداء  ،برامج تمقيفية للعامليف الجددتوفير  ،ـو ملى إرضاء العامليفممؿ صحية تق

 .مراجعة القوانيف واألنظمة بش ؿ دوري ،المؤسسي والفردي للقيادات العليا

 أبرز سبؿ م افحة و تحديد أهـ وتشمؿ  :سبؿ م افحة الفساد اإلداري في المؤسسات التعليمية
نشر مقافة اإلباغ أو اإللبار مف حاالت الفساد  ا:ومنه الفساد في المؤسسات التعليمية
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استلداـ تطبيقات ت نولوجيا  ،إقرار فلسفة تؤمف بيئة ممؿ أمنة وفرص ممؿ إيجابية ،اإلداري
 .المعلومات واإلتصاالت في جميع أنشطة اإلدارات

 متطلبات تفعيؿ المساءلة والمحاسبة بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي: وتتضمف إنشاء جهاز 
رقابي فعاؿ،ممؿ تقارير دورية ل دارة العليا ،قبوؿ األجهزة الرقابية لش اوي العامليف،وضع 
مقوبات رادمة وتقنينها في التشريعات القائمة،تفعيؿ التشريعات والقوانيف التي ت شؼ الفساد 

 اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي.

 تُفُذ انتصىر املمرتح:   رابؼا:آنُاث
توظيؼ الشفافية  مدلؿ لمواجهة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي  ةهميها بيمانً إ

فيما يلى يقـو البحث بتقديـ المقترحات المتعلقة بمحاور التصور  ISSAIفي ضوء مبادئ االنتوساي 
  متطلبات تتعلؽ بػػػ:وهى 
  بدور اإلدارة العليا في م افحة الفساد 

 لمؤسسات التعليمية قياـ الشفافية اإلدارية في ا 

  سبؿ م افحة الفساد اإلداري في المؤسسات التعليمية 

  تفعيؿ المساءلة والمحاسبة بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعيمتطلبات. 

 وفيما يلى توضيا لذلؾ: 
 دور اإلدارة العليا في م افحة الفساد: 

ص  2121محمد،أحمد،ي : اتتممؿ أهـ متطلبات م افحة الفساد اإلداري في اإلدارات العليا في األت
 ي16

تصميـ وتنفيذ برامج جادة لم افحة  افة صور الفساد دالؿ الوحدة التنظيمية مع الته يد  -
 ملى تضميف مدونة سلوؾ معتمدة للموظفيف ووسيلة اتصاؿ محددة ل باغ مف الفساد .

ا لها إنشاء إدارة المراجعة الداللية ووضعها بش ؿ مستقؿ في الهي ؿ اإلداري بما يسم -
باإلستقاؿ ودمـ دورها في الرقابة ملى األداء تجام باقي اإلدارات التنفيذيب ل شؼ  افة 
صور الفساد المالي واإلداري ، وذلؾ فضا مف اإلستجابة السريعة لماحظات تقارير تقييـ 

 نظـ الرقابة الداللية .
تي تطاؿ الموظفيف ب افة لياتها اتجام وقائع الفساد الم تشفة الئو تحمؿ اإلدارة العليا لمس -

المستويات اإلدارية  واتلاذ ما يلـز مف ردع للملالفيف وتنفيذ اإلجراءات التي تهدؼ لمنع 
 ت رار هذم الوقائع في ضوء القوانيف السارية .
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 : متطلبات قياـ الشفافية اإلدارية في المؤسسات التعليمية 

جراءات إدارية تتمتع  إف تحقيؽ الشفافية اإلدارية يتطلب العمؿ ملى إيجاد هي ؿ تنظيمي وات
تطوير الهيا ؿ  -في العمؿ ، وتتممؿ متطلبات تحقيؽ الشفافية فيما يلي :  صباإلستقالية والتلص

جراءات العمؿ ، مف لاؿ تحديد الواجبات والمسؤوليات والصاحيات للعامليف في التنظيـ ،  التنظيمية وات
 ولرائط سير اإلجراءات .واإلهتماـ بوجود لرائط تنظيمية وأدلة و 

لاص بها ، واإللتزاـ بب ومراقبة اإللتزاـ بذلؾ ال إمداد  ؿ مؤسسة برنامج سنوي للتطوير اإلداري -
 ومساءلة المعنييف ، واإلماف مف ذلؾ .

 تهيئة بيئة ممؿ صحية تقـو ملى إرضاء العامليف ، والمتابعة الموضومية. -
 اإلدارية الملتلفة ، واتلاذ اإلجراءات التي تعززها.تعزيز قيمة المساءلة في المستويات  -
عاد التنظيمية واإلدارية ، ببرامج تمقيفية للعامليف الجدد ، مف لاؿ زيادة إلهامهـ المعرفي باأل -

مطاء صورة واضحة مف المؤسسة وأهدافها وأنشطتها وبرامجها ومستوياتها اإلدارية .  وات
يار وتعييف العامليف ، وترقيتهـ وتدريبهـ وم افهتهـ وتقييـ اتلاذ اإلجراءات ذات العاقة بالت -

 أدائهـ ، ونقلهـ وندبهـ ، أو بهي مف األمور المتعلقة بهممالهـ بشفافية ونزاهب.
التر يز ملى تحسيف  فاءة القيادات اإلدارية مف لاؿ التدريب األفضؿ ، وتقييـ ومراجعة طبيعة  -

 ؿ المؤسسة.األمماؿ التي يمارسها العاملوف دال
 تقييـ األداء المؤسسي والفردي للقيادات العليا. -
 مراجعة القوانيف واألنظمة بش ؿ دوري مف أجؿ توضيا الفقرات الغامضة للعامليف. -
 ة .دتوفير قنوات اتصاؿ واضحة ومحد -
ضرورة توميؽ و تابة نظـ وأساليب العمؿ ، وهذا يتطلب وجود قيادات تتصؼ بالنزاهة  -

 ية.لئو والمس
 : سبؿ م افحة الفساد اإلداري في المؤسسات التعليمية 

حسيف،ماصـ،مرجع يم ف تحديد أهـ أبرز سبؿ م افحة الفساد في المؤسسات التعليمية مايلي : ا
 ي572سابؽ،ص 

 نشر مقافة اإلباغ أو اإللبار مف حاالت الفساد اإلداري في اإلدارات التعليمية . -
تطويرها في م افحة الفساد اإلداري في اإلدارات التعليمية مع إمطائها تفعيؿ دور وسائؿ اإلماـ و  -

 الحرية في النشر والتشهير بقضايام للرأي العاـ .
 واستحداث مقررات دراسية في المدارس والمعاهد والجامعات تعزز التربية ضد الفساد اإلداري  -

 لصائص المواطف الصالا .
فرص ممؿ إيجابية توازف بيف الحقوؽ والواجبات للهيئة إقرار فلسفة تؤمف بيئة ممؿ أمنة و -

 العامة باإلدارات التعليمية .
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استلداـ تطبيقات ت نولوجيا المعلومات واإلتصاالت في جميع أنشطة اإلدارات التعليمية ممؿ  -
 مة اإلل ترونية . توظيؼ الحو 

 :متطلبات تفعيؿ المساءلة والمحاسبة بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي 

قد دورات تههيلية للعامليف بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي لتعريفهـ بههمية المساءلة م -
 والمحاسبة في العمؿ

تهيئة بيئة ممؿ صحية تقـو ملي المتابعة الموضومية وبث روح الجمامب في العمؿ  -
 بالمؤسسة.

 علياإمطاء الحؽ للعامليف بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي في التظلـ والش وي للسلطة ال -

 حماية مف ي تشؼ التجاوزات أو االنحرافات بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي. -

أف تتيا التشريعات قدرا مف الحرية واالستقالية للقيادات بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي مف  -
 لاؿ المشار ة في صنع القرارات.

المساءلة والمحاسبة تومية القيادات والعامليف بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي بههمية تفعيؿ  -
 في مؤسساتهـ للحد مف الفساد اإلداري بها.

 احتساب نتيجة النشاط اإلداري في نظـ الحوافز والترقيات. -

 التعاوف الدولي للستفادة مف لبرات الدوؿ العربية في م افحة الفساد اإلداري. -
ا:
ا
 :املؼىلاث املتىلؼت يٍ تُفُذ انتصىر املمرتح خايس
األنظمة القديمة والروتيف والتعقيد في اإلجراءات ، بحيث يش ؿ مائقا في اإلستمرار في تطبيؽ  -

وجب الشفافية اإلدارية ، لذلؾ يجب القياـ باإلصاح اإلداري والتطوير لجميع ممليات اإلدارة قبؿ 
 البدء بتنفيذ الشفافية في اإلدارة .

الجهود ، ضياع التنسيؽ اإلزدواجيب والفوضى في ممليات التحديث والتطوير، تؤدي إلى بعمرة  -
 بيف أجهزة اإلدارة .

صعوبة تحديد أولويات األهداؼ المراد تحقيقها ، وهي مف أهـ معوقات الشفافية اإلدارية ،  -
ألنها تحتاج إلى وضوح وموضومية ، وبالتالي فإف  مرة األهداؼ وتداللها يجعؿ مف الصعب 

 ة اإلدارية.وضع أولويات للتنفيذ، األمر الذي يسبب إماقة للشفافي

معيقات سياسية واجتمامية ، تتممؿ في غياب الحياة البرلمانية السليمة والتي ترمي إلى حماية  -
 المجتمع وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني.

ضعؼ ومي القيادات اإلدارية والعامليف بمؤسسات التعليـ قبؿ الجامعي بههمية تفعيؿ المساءلة  -
 اري. والمحاسبة للحد مف الفساد اإلد



    ISSAIد اإلداري بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في ضوء مبادئ االنتوساي التخطيط لتوظيف الشفافية مدخال لمواجهة الفسا 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 جايؼت بىرسؼُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         32(                                       2021– َىنُى) –(  35انؼذد )

غياب مفهـو التفويض الفعلي للسلطات لدي ال مير مف القيادات اإلدارية في مؤسسات التعليـ  -
 قبؿ الجامعي.

ا: يمرتياث نهتغهب ػهً املؼىلاث انىت تىاجه انتصىر املمرتح
ا
 سادس

وضع المناهج التربوية والمقافية مبر وسائؿ اإلماـ الملتلفة إلنشاء مقافة النزاهة وحفظ الماؿ  -1
لعاـ مف طريؽ استراتجية طويلة المدى لفرض تحقيؽ الوالء واإلنتماء بيف الفرد والدولة حيث ا

نما يجب أف ي وف هناؾ مقافة النزاهة وحفظ الماؿ  إف القانوف ليس هو الرادع الوحيد للفساد وات
 العاـ .

لوجيا لوضع منهج إمطاء الدور الريادي لوزارات المقافة والتعليـ العالي والتربية والعلـو والت نو  -2
دراسي ل ؿ المراحؿ لتلبية مقافة الحرص ملى الماؿ العاـ والنزاهة في التعامؿ وتقليص روح 

 األنانية الفردية والسمو بالروح الجمامية .

تفعيؿ دوائر المفتشيف العاميف  واللجاف الفرمية للمراقبة والنزاهة حسب االلتصاصات ضمف  -3
 الوزارات المعنية .

 صارمة لمنع هدر األمواؿ العامة والفساد اإلداري والمساءلة الجدية لهـ . إصدار قوانيف -4

إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرؼ باألمواؿ العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمف  -5
 أجهزة وزراة الداللية .

تعديؿ قانوف الحصانة الممنوح للوزراء وأمضاء مجلس النواب لتم يف الجهات القضائية  -6
 والتحقيؽ والمساءلة في قضايا الفساد المرفومة ضدهـ.

 اإللتيار الصحيا لاشلاص ذوي النزهة والسمعة الطيبة مف هيئات الرقابة والمفتشيف . -7

للؽ رأي ماـ يرفض الفساد دينيا وألاقيا إلمارة السلبية في التنمية االقتصادية الشاملة أي  -8
ية مف العائلة والعشيرة إلى األمة والدولة م افحة تمقيؼ المجتمع وتحويؿ الوالء  بصورة تدريج

البطالة والتضلـ اويصفها البطالة المقنعة ي مف طريؽ توفير فرص العمؿ  وتشجيع اإلستممار 
 المحلي ومنع اإلستيراد لتنشيط الصنامة الوطنية.

 وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويـ أداء المؤسسات الح ومية مف لاؿ مبدأ محاسبة ت اليؼ -9
الفساد المالية وغير المادية ل ي ال ت وف مبررا لتجميد إلغاء لطط م افحة الفساد إلرتفاع 

 ت اليفها مف ت اليؼ الفساد .

 التحفيز ملى القياـ بالواجب ومدـ ارت اب الملالفات مف طريؽ الترغيب والترهيب . -11

وبالملدرات وبالبشر  التعاوف مع دوؿ الجوار في رسـ الحدود لمنع التهريب والتجارة باالسلحة -11
 وغير ذلؾ.

 ترسيخ الديمقراطية التي تلغى المر زية أو الفساد الناتج منها. -12
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تعميؽ دور اإلدارة العليا مف لاؿ ت ميؼ الجهود لتطويؽ مش لة الفساد والسيطرة مليها  -13
ومعالجتب والوقاية مف لاؿ اتلاذ القرارات الحاسمة و ذلؾ العمؿ ملى تش يؿ  لجنة مليا 

قلة لم افحة الفساد مف لاؿ الصاحيات التي تمنا لها و ذلؾ اإللتيار الصحيا مست
ألمضاء اللجنة ا لارج نطاؽ اللدمة المدنية ي إف ي وف لها استقاؿ وتقـو بتقديـ تقاريرها 
إلى أملى سلطة وبش ؿ مباشر وليس مف لاؿ أي جهة سواء  انت تشريعية أو 

العدؿ واقتاع الحرماف مف جذورم بامتبارم أحد الموارد التي تنفيذية .و ذلؾ العمؿ ملى تحقيؽ 
 تغذي الفساد اإلداري والماؿ مف لاؿ ا العمؿ واإلنتاج ي
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 املزاجغ
حناف البدري سليماف : تصور مقترح لتفعيؿ دور الشفافية اإلدارية في تحقيؽ العدالة التنظيمية  -

 . 2121 لية التربية –، جامعة 76ج لدى العامليف بجامعة أسواف ، المجلة التربوية ،
المنظمػػػػػة الدوليػػػػػة لاجهػػػػػزة العليػػػػػا للرقابػػػػػة والمحاسػػػػػبة االنتوسػػػػػاي متػػػػػوفر ملػػػػػى الموقػػػػػع  -

WWW.issai.org 
فهمػػي لليفػػة البهػػداوي ، نشػػهت أحمػػد القطاونػػة :تػػهمير العدالػػة التنظيميػػة فػػي الػػوالء التنظيمػػي  -

مػػػف  فػػػاءة التنظػػػيـ اإلداري فػػػي األجهػػػزة الح وميػػػة وأمػػػرم ملػػػي رضػػػا والػػػوالء تحػػػت  منشػػػور 
 .2114التنظيمي، المنظمة العربية  اإلدارية ، القاهرم 

 31محمد رسمي وألروف : الشفافية وتطوير أداء القيادات التربوية ، مجلة  لية التربية ، مج  -
 .2119 لية التربية ،  –، جامعة بنها 119، ع

مي : مدى تطبيؽ الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعلػيـ بمحافظػة ال امػؿ مػف مشعؼ السل -
 - ليػػة التربيػػة–جامعػػة مػػيف شػػمس  187وجهػػة نظػػر المعلمػػيف ، مجلػػة القػػراءة والمعرفػػة ع 

 . 2117الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 

عات الفلسطينية بقطػاع نعيمة محمد حرب : واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجام -
 .2111غزة  لية التجارة  ،  –غزة ، رسالة ماجستير في إدارة األمماؿ الجامعة اإلسامية 

هبػب مصػطفي محمػد مطػػاوع :اإلتجاهػات الحديمػة  للمسػاءلة التعليميػػة مػدلا لمواجهػة الفسػػاد  -
ربيػػة وملػػـ اإلداري بمؤسسػػات التعلػػيـ فػػي مرحلػػة ريػػاض األطفػػاؿ "مجلػػة دراسػػات مربيػػة فػػي الت

 ـ .2115رابطة التربويف العرب  62النفس ع
أحمػػد سػػليـ محمػػد : تفعيػػؿ دور المراجعػػة الدالليػػة فػػي م افحػػة الفسػػاد بالوحػػدات التنظيميػػة :  -

  2121جامعة ميف شمس  3، ع24دراسة ميدانية ، مجلة الف ر المحاسبي ، مج 
بالمػػػدارس المانويػػػة العامػػػة  أيػػػة جمػػػاؿ بيػػػو مي وألػػػروف " متطلبػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة بالشػػػفافية -

جامعة الفيـو ،  –بمحافظة الفيـو " مجلة جامعة الفيـو للعلـو التربوية والنفسية ،  لية التربية 
 .148ص 2119، 12ع 

لولة بنت مبد ا  المفيز : متطلبات تطبيؽ الشفافية مػف وجهػة نظػر رؤسػاء األقسػاـ العلميػة  -
 .2114 لية التربية  –جامعة اإلس ندرية  24ية مج في جامعة الملؾ سعود ، مجلة  لية الترب

دمػػػاء أحمد:الفسػػػاد االداري فػػػي التعلػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي المصػػػري دراسػػػة تحليلية،مجلػػػة  ليػػػة  -
 .2115، 4، مج 39التربية،جامعة ميف شمس،ع

ريـ بنت مبد العزيز بف إبراهيـ الطوب : آليات مقترحة لتفعيؿ الشػفافية اإلداريػة فػي الجامعػات  -
دراسػػة ميدانيػػة بجامعػػة حائػػؿ ، مجلػػة العلػػـو التربويػػة  – وميػػة بالممل ػػة العربيػػة السػػعودية الح

 . 2119،  2، ع3والنفسية  مج 

http://www.issai.org/
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السػػعبري، ابػػراهيـ ميػػد موسػػى: تػػهمير معػػايير اإلنتوسػػاي ملػػى النظػػاـ المحاسػػبي الح ػػومي فػػي  -
النجػػػؼ  إطػػػار مقتػػػرح :بحػػػث اسػػػتطامي وتطبيقػػػي فػػػي مؤسسػػػة بلػػػديات محافظػػػة -العػػػراؽ 

 27 ليػة اإلدارة واالقتصػاد،ع -األشرؼ،مجلة الغري للعلـو االقتصادية واإلدارية،جامعػة ال وفػة 
،2113. 

 .2111سعيد الدليؿ : نظرية اإلفساد في الفقب اإلسامي ، دار النفائس ، بيروت ،  -
قيؽ التنمية السيد فتوح محمد هنداوي : األساليب اإلدارية لم افحة الفساد اإلداري وأمرها في تح -

، مر ػز البحػث وتطػوير المػوارد البشػرية ، 47المستدامة ، مجلػة رمػاح للبحػوث والدراسػات ، ع
2121 . 

مادؿ محمد مبد الرحمف:الفساد االداري دراسػة ميدانيػة بػالتطبيؽ ملػي محافظػة أسػيوط ،مجلػة  -
 .2111، 512،ع113مصر المعاصرة،مج

العػػاـ :مفهومػػب وأنوامػػب وأسػػبابب ونتائجػػب،  مػػامر ماشػػور أحمػػد : الفسػػاد اإلداري فػػي القطػػاع -
المػػؤتمر السػػنوي العػػاـ الحػػادي مشػػر " اإلبػػداع والتجديػػد فػػي اإلدارة العربيػػة نحػػو اسػػتراتيجية 

 . 2111وطنية لم افحة الفساد " المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، 

بػؿ الجػامعي فػي مصػر "بػدائؿ مدناف محمد قطيط :م افحػة الفسػاد اإلداري بمؤسسػات التعلػيـ ق -
، 69مقترحػػة مجلػػة دراسػػات مربيػػة فػػي التربيػػة وملػػـ الػػنفس ، ليػػة التربيػػة جامعػػة سػػوهاج،ع

2116. 

مز الديف تر ي،ومنصػؼ شػرقي: الفسػاد االداري أسػبابب وآمػارم وطػرؽ م افحتػب إشػارة لتجػارب  -
حػد مػف الفسػاد  بعض الدوؿ ورقة ممؿ مقدمة للملتقػي الػوطني حػوؿ حو مػة الشػر ات  آليػة لل

 .2112المالي واالداري،جامعة محمد ليضر ببس رة،الجزائر،
" لمنظمػػة االنتوسػػاي بهػػدؼ  5611العلػػوي، قػػدري حسػػف العلػػوي: دراسػػة إنتقاديػػة للمعيػػار "  -

تحديػػػػد الشػػػػ ؿ المائػػػػـ ألداء المراجعػػػػة الطوميػػػػة للنظيػػػػر بػػػػالتطبيؽ ملػػػػى الجهػػػػاز المر ػػػػزي 
 .2119،  4 لية التجارة،ع -لتجارية، جامعة بورسعيد للمحاسبات،مجلة البحوث المالية وا

ممػػرو محمػػود مبػػد الحميػػد منصػػور : الشػػفافية  آليػػة لتطػػوير المؤسسػػي للعػػامليف بمؤسسػػات  -
الجمعيػػػػة المصػػػػرية  8، ج61تعلػػػػيـ اللدمػػػػة اإلجتماميػػػػة ، مجلػػػػة اللدمػػػػة اإلجتماميػػػػة ، ع

 . 2118لالصائيف اإلجتماميف 

ودة أحمػػد سػػليـ:أمر االلتػػزاـ بتطبيػػؽ معيػػار المنظمػػة الدوليػػة القاضػػي،ماهر غالػػب،بني أحمػػد،م -
لاجهزة العليػا للرقابػة الماليػة والمحاسػبية الح وميػة للجامعػات  األردنيػة فػي المحاسػبة لػديواف 

، ليػػة االقتصػػاد والعلػػـو اإلداريػػة ،جامعػػة آؿ البيػػت ASSAI 300الرقػػابي األداء فامليػػة فػػي 
 .2118،األردف، 
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مد،اشػػميلة، مػػياد رجػػب: تقيػػيـ فعاليػػة إجػػراءات المراجعػػة الماليػػة لػػديواف لػػربش، منصػػور مح -
المحاسبة الليبي في المحافظة ملى المػاؿ العػاـ طبقػا لمعػايير منظمػة اإلنتوسػاي الدولي،مجلػة 

قتصػػػػػػػػػاد  ليػػػػػػػػػة اال -العلػػػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػػػادية والسياسػػػػػػػػػية،الجامعة األسػػػػػػػػػمرية اإلسػػػػػػػػػامية 
 .2،2113والتجارة،ع

أحمد وألروف : الفساد اإلداري وأمرم ملى التنمية اإلقتصادية في مصػر ،  مجدي رمضاف محمد -
 . 2119جامعة بورسعيد ،  1مجلة البحوث المالية والتجارية ، ع

مجلػػة الف ػػر الشػػرطي ، القيػػادة العامػػة  91،ع23مجػػدي قػػدري ممماف:الشػػفافية اإلداريػػة ، مػػع  -
 . 2114مر ز بحث الشرطة  –لشرطة الشارقة 

يـ محمد : نحو سياسة لتطبيؽ الامر زية في التعليـ قبػؿ الجػامعي لتحقيػؽ مجتمػع محمد ابراه -
رؤيػة نقديػة استشػرافية، المػؤتمر الػدولي اللػامس " مسػتقبؿ اصػاح التعلػيـ العربػي  –المعرفة 

لمجتمػػع المعرفػػة : تجػػارب ومعػػايير ورؤى " المر ػػز العربػػي للتعلػػيـ والتنميػػة والجامعػػة العربيػػة 
 . 2111قاهرة يونيو المفتوحة بال

مػػػي فريػػػد: "الفسػػػاد: رؤيػػػة ونظريػػػة "، مجلػػػة السياسػػػة الدوليػػػة ، مؤسسػػػة االهػػػراـ ، القػػػاهرة  -
 .221،ص 2111ع

نبيػػؿ سػػعد لليػػؿ وألػػروف: تصػػور مقتػػرح لتفعيػػؿ المسػػاءلة التعليميػػة للحػػد مػػف ظػػاهرة الفسػػاد  -
حميف فػػي العلػػـو االداري بمؤسسػػات التعلػػيـ قبػػؿ الجػػامعي بمحافظػػة سػػوهاج،مجلة شػػباب البػػا

 .2121، 3التربوية، لية التربية،جامعة سوهاج،ع
هشاـ مبد السيد بدر الديف : الشفافية اإلدارية وم افحة الفساد اإلداري ، مجلة الف ػر الشػرطي  -

 . 2121القيادة العامة لشرطة الشارقة ، مر ز بحوث الشرطة  113، ع 29مج 
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