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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 اإلهــــــــــداء

 .........إىل والدي ووالدتي حفظهما اهلل

 .....ووحدتك وأمنكاىل وطين الغايل أدام اهلل عزك 

أهدي لكم هذا  وقارئكل باحث ومعلم وطالب علم إىل 

 .ينتفع به اجلهد وأسأل اهلل أن جيعله علما

 ماجد بن سامل محيد الغامدي
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

:فكرة الكتاب
صدور بدأت فكرة الكتاب بعد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل بعد 

هـ بإنشاء اهليئة 31/4/3411يف تاريـخ  56/األمر امللكي رقــم أ

الوطنية للنّزاهة ومكافحة الفساد حينها كنت باحثا يف مرحلة 

العلمية يف جمال الدكتوراه وكانت األفكار تراودوين بكتابة الرسالة 

الرياض ، ويف معرض الكتاب الذي احتضنته مدينة القيم األخالقية

أمام املعرض والتقيت  النّزاهةهيئة رأيت شعار  ـه3411من العام 

بأحد املوظفني يف اهليئة وسألته عام إذا كانت اهليئة متتلك مكتبة 

خاصة هبا أم ال؟ وكان جوابه أن اهليئة يف طور إنشاء املكتبة، وحينها 

يف  النّزاهةقمت بالبحث عن كل العناوين التي حتمل مصطلح 

عت ة من القرارات املتعلقة بالشفافية ُج املعرض فلم أجد إال جمموع

بسم جامعة الدول العربية، فقررت حينها البحث يف املؤلفات 

والدراسات العلمية األجنبية واطلعت عىل دراسات قديمة 

املالية  النّزاهةكان غالبيتها ينحرص يف  النّزاهةوحديثة تناولت مفهوم 

ا،ي، فاستعنت باهلل وعالقتها باملؤسسات الربحية ومراقبة اهلدر امل

مية يف مرحلة الدكتوراه هي عاىل وقررت أن تكون الدراسة العلت

من خالل إجراءات دراسة مستقبلية  النّزاهةبناء برنامج يف قيم 
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

بالقيم بدأ  النّزاهةسلوب دلفاي هبدف ربط عىل أتنبؤية اعتمدت 

من التأصيل العلمي اللغوي والرشعي هلذا املصطلح وانتهاء 

يف خمتلف املجاالت ثم تطبيقاهتا  النّزاهةالقيم املتعلقة ب بتصنيف

لفئة عمرية  النّزاهةالسلوكية وبناء مقياس علمي خاص لقياس 

 .حمددة

استمر  الذيمن دراسة الدكتوراه والبحث فيها وبعد االنتهاء 

ملدة عامني كاملني تقريبا وجدت نفيس أمام كم كبري من املعلومات 

اجة ماسة ثإثراء املكتبة العربية بمثل هذا وجدت احلو ،واملراجع

املوضوع الذي الزالت الكتابات فيه قليلة جدا فتولدت فكرة 

 .تأليف الكتاب

 النّزاهةودارت فكرة الكتاب حول بناء رؤية جديدة لتنمية قيم 

تكونت من ثالث مراحل أساسية املرحلة األوىل ربط القيم 

 النّزاهةلتأصيل الرشعي ملصطلح با ابتداء النّزاهةبمختلف جماالهتا ب

وتم ذلك من خالل الرجوع إىل  ،بنمو القيم ُيبنىوكيف يمكن أن 

كتب الرتاث اثإسالمي وتتبع املصطلح وما ينتمي إليه من 

ط اآليات واألحاديث ذات ثم ضب واحلديثية، القرآنيةاملصطلحات 

 .العالقة مع االقتصار عىل ما صح منها
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

استعراض أهم تصنيفات القيم وربطها  ويف املرحلة الثانية تم

متت هذه املرحلة ببناء رؤية خاصة بمنظومة قيم وباملرحلة األوىل 

م كوهنا القيمة األ النّزاهةتكونت من النظرية املحورية لقيمة  النّزاهة

من القيم يف أربعة جماالت األول القيم  حييط هبا عدد   يف هذه الرؤية

والثالث القيم  ،زاهةلقيم االجتامعية للنّ والثانية ا ،زاهةالفردية للنّ 

زاهة، وبعد التصنيف زاهة والرابع القيم التنظيمية للنّ الوطنية للنّ 

والضبط لكل جمال تم عمل جمموعة من املؤرشات لكل قيمة روعي 

وتم ربطها  املحورية، النّزاهةفيها الربط بني كل قيمة وقيمة 

، وهبذا متت املنظومة اخلاصة بقيم الت األربعة املحيطة هباباملجا

يف نسق قيمي مرتابط يعضد بعضه بعضا وينمي بعضه  النّزاهة

 .بعضا

حاول املؤلف اثإشارة إىل التطبيق الفعيل ويف املرحلة الثالثة 

ركز عىل املؤسسات  وقد ،املستقى من قيمها النّزاهةلتنمية سلوك 

مؤسسات زاهة ثم للنّ  كثر تأثريا بدأ باهليئة الوطنيةاالجتامعية األ

الدينية والدعوية وبعدها مؤسسات الرتبية وعىل رأسها  املجتمع

املدرسها بصفتها املؤسسة األكثر تنظيام وفاعلية ثم اثإعالم وأخريا 

 ."احلكومة االلكرتونية نموذجا" التقنية
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

زاهة لدى وبعدها قام املؤلف ببناء مقياس مقنن لقياس النّ 

زاهة املحددة وربطها اد ومؤرشات قيم النّ األفراد مستندا عىل أبع

باألبعاد الوجدانية والقيمية لدى الفرد ومدى متثله للقيم التي حتكم 

 .زيهعىل سلوكه النّ 

نسأل اهلل العيل القدير عامل الغيب والشهادة الذي علم اثإنسان 

مامل يعلم أن نكون ممن وفق للصواب يف هذا املؤلف وأن ينفعنا به 

 .واهلل من وراء القصد أحياء وأموات

   املؤلف        

Ytuu_8@hotmail.com
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

مقدمة
مل) جعل القراءة أول أوامره لعباده فقال احلمدهلل رب العاملني  

ماعدد ويف كتابه أمره بالتقوى  كررثم 0 (ممىليلام

والصالة والسالم ،النّزاهةاشتملت عليه من أعامل العبادة وصفات 

منيبالصادق األسيد اخللق أجعني وصفه أصحابه وأعداءه عىل 

:وبعد وأشملها النّزاهةأكمل صفات 

من حني نشأته حتى هناية  نسان وصالحهفلم تكن صناعة اثإ

بل كانت مهمة الرسل واألنبياء،  وخبط عشواء، حياته حمض صدفة

من أسمى  النّزاهةصفات الفضيلة و تربية اثإنسان عىلأن  والشك

مهمة املصلحني ألجلها امتدت التي الغايات وأزكى األهداف، 

الباهيل  أمامةن أيب وكانت من أرشف املهن فع ،ني بعد الرسلوالعاملِ 

 كر لرسول اهلل ذُ ": قال أحدمها عابد، واآلخر عامل، : رجالن

ثم . فضل العامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم: فقال رسول اهلل 

إن اهلل ومالئكته وأهل السموات واألرضني : قال رسول اهلل 

ليصلون عىل معلم الناس حتى النملة يف جحرها وحتى احلوت 

3 3: ق، اآليةلسورة الع 
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سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تعاقب النفوس ومن بركة الدعاة والعلامء  (رواه الرتمذي)" اخلري

ث اهلل األرض ومن عليها، زهية جيال بعد جيل إىل أن يركية النّ الزّ 

انحرفت عن الفطرة ية إذا النفس البرشمن عادات وال خيفى أن 

كفار لل فحني تبنّي  ،تبى والصلفورد العُ  ،اجلدال واملراء السوية

مم وتعاقبت األ،  رده ورفضهبالسوء إاّل أبت نفوسهم األمارة  احلق

 هارموهم بأبشعوهم صلحني فساقوا هلم التّ نبياء واملعىل ذلك مع األ

والقدح يف  ،نبالكذب واخليانة ثم السحر واجلنو وصفوهمو

 .نزاهتهم والنيل من أعراضهم

 عصورن من أولويات املصلحني عرب الأومن هنا وجدنا     

القدح  وأالتي متنع قبول دعوهتم  همتنزههم عن كل ما يوقعهم يف التّ 

 ول عقال أن يأمر اآلمر بام خيالفبل أهدافهم، إذ ليس من املقبيف نُ 

 :قال الشاعر أفعاله

 ار  َعَليَك إِذا َفَعلُت َعظيمُ ع        َوَتأيَت ِمثَلُه  َعن ُخُلق  ال َتنَه  

 ذا انَتَهت َعنُه َفَأنَت َحكيمُ َفإِ         أ بِنَفِسَك َواهَنا َعن ِغيِّهاابد 

 بِالِعلِم ِمنَك َوَينَفُع الَتعليمُ      اَك ُيقبَل ما َوَعظَت َوُيقتَدىَفُهن       

فالتناقض وهذه طبيعة البرش يف جمال املقارنة بني القول والفعل 

 ،وهذان عنرصا نقص النّزاهة ،والتشكيك لأبواب اجلد يفتح  بينهام
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يف سبيل اخلصومة والرتبص  وأهل الكالم ،ومباحث الفالسفة

خرائط تقديم املتكلمني  هبام رسمحتى نطق باخلصم ورد احلق بامل

تقديم العقل عىل النص يف وصلوا إىل و ،واملطالبة بالربهان الشك

 .أحيان كثرية

أن غاية املؤلف الرسد املتواصل  هذا الكالم قد يظن القارئ ويف

وهذا ليس الغاية إنام  ،ملوضوعات الفالسفة يف اجلدال والشك

هم نتيجة مفادها أن املصلحني عرضة للتّ  تقرير هبدف الوصول إىل

هل يك من أشكتعىل الظن والبناء بالباطل  نزاهتهموالقدح يف 

من الصفات املرتبطة بظاهر املرء زاهة النّ  جيعلاألمر الذي  ،الفساد

 النّزاهةوصف عليه فال ينفكان عن بعضهام وإال فلن ينطبق  ،وباطنه

 النّزاهة، وهذا ما يمكن بسببه القول أن عارض ظاهره باطنه لو

اس متعدد املستويات، ارتبط بالسمعة املجتمعية تارة وصف حّس 

وضاقت أحيانا  ،الوطنية النّزاهةلتشمل  النّزاهةواتسعت دائرة 

عندما تقف "يقول دايفد أيكة  ،أخرى لرتتبط بالضمري الشخيص

ضامئر الناس عن اثإرسال ينقطع اتصاهلا بأرواحهم األبدية احلب 

 ! "واحلكمة والوحي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

أوال  عىل املستوى الشخيص تعاهد النفس كان البد من اولذ

وصوال  ،تعميق األسس املعرفية هلاب وقيمها النّزاهةبتنمية أوصاف 

 ،عىل قناعات الضمري ةستندهرها املواإىل القناعة الشخصية بظ

خروجا إىل التأصيل والتنظري عىل املستوى االجتامعي واملؤسيس 

 .وعرفا مطلقا قيمة متفق عليها النّزاهة لتكون

سالم يف خمتلف ملبادئ التي يتفق عليها علامء اثإن من اإ

مبدأ التواصل هو التخصصات الرشعية والرتبوية واالجتامعية 

وهذا التواصل اثإنساين متيزه القيم اثإنسانية  ،االجتامعي بني الناس

 أشبه وتضبط عالقاته وإال فسيكون ،السامية التي تتيح ديمومته

رد أساس املجتمع فإنه حجر األساس فيه الفوألن ، تواصل احليوانب

 املجتمع وبصالح الفرد يصلح املجتمع وباالستقامة الفردية يستقيم

تفت لشكر وال يل ،الشخصية املصالح فيقدم املصلحة العامة عىل

ثإتقان ما يلزمه وال حيتاج الرقيب من البرش  ،الناس مقابل شكر اهلل

 .تقانهإ

ية التي اثإهل األوامرات الكتاب والسنة الكثري من لقد تناولت آي

 ومن ليكون نزهيا صاحلا عامال عىل درء أي مفسدة كل املجتمعتأمر 

بإصالح  ابتداء والنهي عن املنكرمر باملعروف األ آيات ياتتلك اآل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 الفساد تغيري مع توزيع املهام بالنفس وصوال إىل التأثري يف الغري

، وكذلك اجلهاد، ومثله باللسان ثم بالفعلالقلب ثم من  بالتدرج

فهي ذاتية عىل مستوى الفرد وجمتمعية  النّزاهةومثلها أيضا ، الدعوة

 .عىل مستوى املجتمع ووطنية عىل مستوى الوطن

ليس من املصطلحات احلديثة إال أنه  النّزاهةورغم أن مصطلح 

 يف غالب موارده الرتباطها بترصف الشخصلق قد ارتبط باخلُ 

، (الضمري) اسم اي يطلق عليهتال ةالذاتي أخالقهبناء عىل  سلوكهو

ىل كافة جوانب احلياة فنجده يف إليصل زاهة مصطلح النّ ثم متدد 

 مقابلعرصنا احلا،ي يرتبط ارتباطا وثيقا باملجال االقتصادي املا،ي 

مصطلح الفساد، ويدعمه مصطلح الشفافية مصطلح مرادف له، 

 ؤسساتوامل حتى استخدمت الدولوبرزت ظواهر الشفافية التقنية 

وأصبحت التقنية اليوم عالمة  ،اآللة التقنية للرقابة واحلد من الفساد

ألهنا حتد من الذاتية  ،االقتصاد مؤسساتاألوىل يف غالب  النّزاهة

وخوفا  األفراد ونفوذهم ةسلطعىل  البرشية وتستغني عن االعتامد

فاآللة  ،لدهيم وسالمة الضمري اثإنساين يةاألخالق القيمتفاوت من 

كام يعتقد أرباب  يف جوانب االقتصاد ال تبخس الناس أشياءهم

  !األعامل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ميزان الرقي واحلقوق لدى الشعوب  النّزاهةوأصبح عنرص  

وبه ترتفع نسبة التقدم والتخلف بني مصاف دول العامل، وهي 

سبب التخلف عىل كافة السبب األول لدرء الفساد الذي ي

ة واثإدارية والتنظيمية خالقية واالجتامعية واالقتصادياألاملستويات 

 .والوطنية

من نجد يف جمال الرتبية وصناعة البرش أن الدول تسعى لكننا 

ويف  ،خالل مؤسساهتا التعليمية لغرس القيم لدى أفراد املجتمع

ىل مما حيتم عيف كافة املجاالت، تنشد التطور املستمر الوقت ذاته 

ف التي تكيّ  ،بعيدة املدى االسرتاتيجياتاملختصني يف الرتبية بلورة 

ل يف ظ النّزاهة قيماملناسب للمحافظة عىل  الواقع االجتامعي

لتكون واالجتامعية املستمرة،  ، والتقنية،االقتصادية ،التطورات

د املؤكّ إذ من  ومربرات ثابتة،فراد بقناعة تامة القيم حاكاًم لسلوك األ

جود و؛ الذي تكاد جتمع علية أغلب الدراسات ذات االختصاص

 وحاكامً  عد القيم مرجعاً تو وارتقاء السلوك،بني القيم جيابية إعالقة 

  .اثإنسانصدره يُ سلوك  ألّي  ومنطلقاً 

 ،زيه مبادئه وقيمه التي حتكم أفعاله وتوجه سلوكهإلنسان النّ ول

 - النّزاهةوبتتبع العديد من الدراسات العلمية التي تناولت مفهوم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

قيم وامتثاهلا طار الإنجد أهنا تتناول هذا املفهوم يف  -رغم قلتها 

نساين من خالل تقوية الرقابة الذاتية وحتمل ملعاجلة الضمري اثإ

رة املسؤولية جتاه اآلخرين، وبالنظر إىل الرتاث اثإسالمي نجد ند

التقوى  تتضمنهمصطلح رصاحة إال أنه  زاهةلح النّ مصطذكر 

 .نة ومراقبة اهللواألما

يرادف مصطلح  النّزاهةفنجد  األجنبيةأما يف الدراسات  

ويتناوله علامءهم يف جوانب التعامل مع األموال  ،مصطلح الضمري

والتعامل مع حقوق الفكر وامللكية الفردية،  واجلودة، فةوأداء الوظي

مع مبادئ احلريات والتقدمية  النّزاهةمع ختوف شديد من تناقضات 

والربغامتية التي تنطلق من النفعية والوقوع يف اشكاليات النظريات 

 "الغاية تربر الوسيلة"املادية التي ال تقوم إال عىل أساس نظرية 

إن اجلمع بني مبادئ  "(Hieh.2011)وعىل سبيل املثال قول هيه 

والرباغامتية؛ يعد من أصعب التحديات التي ستواجهنا، ألن  النّزاهة

 "اهلدف أن يتكون لدى القادة الرباغامتيني شعور بالقيم األخالقية

(p2)!. 

 أربعة حماور رئيسية األول حمور يف هذا الكتاب وتناول املؤلف

 بتتبعه يف النّزاهةمصطلح واملحور الثاين تأصيل  النّزاهةمفهوم 
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 النّزاهةلح مصط حموروالثالث الرتاث اثإسالمي رصاحة أو ضمنا، 

 ا بالقيم،وعالقته النّزاهةثقافة  الرابع حورامل، ويف الكتابات األجنبية

 ل نموذج من خال النّزاهةمقرتح تنمية قيم  اخلامس حوراملثم 

سلوب خالل دراسة استرشافية باستخدام أ تم بناءة من متكامل

 .وجاءت هذه املحاور يف الفصول التالية دلفاي
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 الفصل األول

  بين التعريف والتأصيل الّنزاهةمفهوم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :مفهوم النزاهة

عني البعد عن السوء وترك ا اللغوي تيف أصلهزاهة النّ 

يف  النّزاهة، وتعنى (566م، ص1232املعجم الوسيط، )الشبهات 

ُعْرف الّلغويني ترفُّع النفس وتباعدها عن كل ُقبح ومعصية، فالنون 

 ،يقال تنزهت عن كذا أي ابتعدت عنه ،والزاء واهلاء تدل عىل البعد

ويف ( 36، ص4ج ،الفراهيدي)ورفعت نفيس عنه تكرما ورغبة عنه 

قبح من لوم هو ما ، والّ لومزيه البعيد عن الّ خمتار الصحاح النّ 

اللئيم الدين لغة ففي مقاييس الّ  ،والرديء من األفعال ،األخالق

ظاهرة إنسانية حتكمها قوانني  النّزاهةبذلك تعدُّ و خ،نِ الّس  الشحيح

بها من خالل وحتكم عىل صاح اثإنسان وقيمه أفردًا وجمتمعات،

ظاهرة توصل إىل اثإصالح وهي  ،يس واملعنويالفعل احل

 .والصالح

اللؤم لغة فإن يف هذا التقابل التنفري من  النّزاهةوحني تقابل 

زيه يف هذه احلالة يصل إىل درجة زاهة ألن غري النّ اللؤم املضاد للنّ 

 .الدينء الذي يساوم اثإنسانية باملال قبل أن يصنع املعروف

زاهة فقد للنّ واالصطالحي اللغوي  انوال يتباعد التعريف

البعد عن الرش، وترتبط بالبعد عن "اصطالحًا بأهنا  النّزاهةفت رّ عُ 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

من خالل منظومة من القيم  النّزاهةالّلوم، ونزاهة اخللق، وتتحقق 

منها قيمة و ،للمحافظة عىل املوارد واملمتلكات، واستئصال الفساد

  (.5م، ص1231ك، الدوي) "الصدق، واألمانة، وعدم اثإرضار

 واالصطالحية اللغوية التعاريفاجلمع بني  ويف هذا التعريف

تحقق ل ثل القيم الساميةومتُ  ،والرش موالبعد عن اللّ التي أشارت إىل 

احلسية واملعنوية ومكافحة كل أنواع الفساد، ويف التطبيق  النّزاهة

( 87م، ص1231 ،العكييل)زاهة يقول الفردي واالجتامعي للنّ 

ظاهرة حتكمها قوانني وقيم األفراد واجلامعات، ُعرّب عنها  النّزاهة

بألفاظ متعددة منها العفة والقسط واألمن والصالح واالستقامة 

الذي ( م1224)أبودية زاهة ويعضد التوجه القيمي للنّ  ،والتقوى

منظومة القيم املتعلقة بالصدق، " بأنه النّزاهةف مصطلح عرّ 

 (7ص. )" العملواألمانة، واثإخالص يف

يف بعض القيم املتعلقة باألمانة  النّزاهةوبالرغم من حرص 

هنا أشمل من ذلك وربطها بالعمل ومنع الفساد إال أ واثإخالص
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ويعني  (3)(اثإيامن نزه) عبارة  د ورد يف حديث أيب هريرةبكثري فق

 .البعد عن املعايص وتباعد النفس عن األقذار والقبح والفساد

) وشملت كذلك البعد عن بذيء القول والتنزه عنه قال احليل  

عن اثإتيان فيه بألفاظ  ةختتص باهلجاء دون غريه وهي عبار النّزاهة

هو نوع غريب ) النّزاهةوقال احلموي عن مصطلح  (1)(غري سخيفة

جتول سوابق الذوق السليم يف حلبة ميدانه وتغرد سواجع احلشمة 

 (1) (عىل بديع تنفر منه

يعد من أحدث املفاهيم يف إال أنه  النّزاهةمصطلح ومع قدم 

الساحة الرتبوية، إذ تشري بعض الدراسات إىل أن ظهوره الرسمي يف 

م من حيث االهتامم عىل صعيد 1221العام  املجال الرتبوي كان يف

يف الوطن  برامج غرسها ومناهجهاالتنمية وغرس القيم وبناء 

الدراسات األجنبية التي سبقت إىل  ، وهذا متأخر جدا عنالعريب

 .ودبنحو ثالثة عق العناية هبذا املجال 

                                                 
(
3
 647ص/6النهاية يف غريب احلديث واألثر ج (

 53:رشح الكافية البديعية ص (1)

 88خزانة األدب ص  (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

قد يتداخل مع بعض  النّزاهةمصطلح ويف جانب القيم فإن  

املصطلحات مثل مصطلح األمانة، واألخالق؛ إال أنه أوسع منها 

 علىعىل قيم الكفاءة، واالحرتام، واحلفاظ  النّزاهةبكثري، إذ تشتمل 

جلية لدى الفرد حني تصطدم قراراته  النّزاهةااللتزامات، وتظهر 

 (.7، صـه3414حممد، )وأفعاله باملصلحة الشخصية 

 والنّزاهة يف الكتابات االجنبية ذكر معجم استانفورد 
((Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001  أن مصطلح

النظر؛ وأشار النّزاهة من املصطلحات التي تعددت فيها وجهات 

تعني جمموعة من املصطلحات  (Integritas) املعجم أن لفظة النّزاهة

 والسالمة، (Reliable) واملوثوقية، (Unaffected) منها الصدق
(Intactness) ،واالستقامة (Uprightness)، معنى األمانة  وترادف

 .(honesty) غالباً 

بأهنا قدرة الفرد عىل  (Olson,1998. P3) وتعرفها أولسون

التمييز بني الصواب واخلطأ، والعمل الثابت وفق هذا التمييز، 

ومشاركة اآلخرين بقناعاته األخالقية عىل الصعيد املعريف 

والوجداين والسلوكي يف دراسة اجريت هبدف تقييم مستوى 

النّزاهة األخالقية لدى األفراد خالل مرحلتي املراهقة والرشد 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

حة النفسية، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، وعالقتها بالص

وبناء مقياس سلوك النّزاهة أداة لدراستها، اشتمل عىل حمور النّزاهة 

 األخالقية، والقضايا االجتامعية

 Karen) ويف جمال اثإدارة والتنظيم كذلك تقول كارين هيوز

Hughes, 2008)  إنه من "موضحة العالقة بني القيم والنّزاهة

أن يقوم املسؤولون والقادة بالتوضيح لنا كيف نطبق قيمنا، احلكمة 

وسيكون لدينا املزيد من النّزاهة، والصدق، بدالً من تضييع الوقت 

 .يف التفكري يف مدى انطباق القيم عىل ما نقوم به من أعامل

تسعة مكونات لقيم  (Olson,1998: p43) وقدمت أولسون

 :النّزاهة 

العنرص الشعوري لدى الفرد وهو الشعور بالصواب  .3

واخلطأ، واثإحساس باملسؤولية األخالقية للقناعة 

 . األخالقية

العنرص السلوكي للتميز األخالقي، ويتضمن التفكري  .1

األخالقي حول السلوك وفق القناعات األخالقية 

 .النّزهية، وهذا يعرّب عن حتديد اهلدف األخالقي للسلوك
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ريف للتميز األخالقي وهذا يقصد منه أن العنرص املع .1

أو ، املعرفة الدافعة للسلوك النزيه مقدمة عىل الذاتية

 .املصلحة الشخصية

السلوك الثابت ويعرب عن الشجاعة الشخصية ثإظهار  .4

 .السلوك النّزيه بال خجل وال ندم وال خوف

السلوك الثابت الذي يعرب عن التغلب عىل املصاعب التي  .6

 .لفرد ونزاهتهقد حتول بني ا

 .عنرص األولويات املقدمة للوصول إىل النّزاهة .5

 .احلد من سيطرة اآلخرين املحبطة للفرد جتاه النّزاهة .8

 .إرشاك اآلخرين يف القناعات النزهية .7

 .التربير لنتائج السلوك النزيه .5

ضمن فلسفته حول قيم  (carter, 1996: p74) وحدد كارتر

بني النظرية واثإجراء لقيم  النّزاهة ثالثة مكونات متثل الربط

 :النّزاهة

املكون األول البصرية األخالقية وُيعنى باجلانب املعريف 

واثإدراكي لألفعال الصائبة واخلاطئة، وللتمّكن من هذا املكون، 

ينبغي أن يصل الفرد إىل معرفة املصادر الصاحلة للقيم، التي متكنه 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

فعل لذاته من إصدار احلكم عىل الفعل، وما يقدمه ذلك ال

ولآلخرين، حينها سوف يصل الفرد لقناعة تنقله للمكون الثاين من 

مكونات قيم النّزاهة وهو السلوك الثابت؛ ويقصد به الترصف وفقًا 

للقناعة الثابتة التي متثل القيمة واملبدأ لدى الفرد، حتى يف أصعب 

املواقف، أو االختالف مع املصالح الشخصية، أما املكون الثالث 

مثل التربير العام ملا يقوم به من السلوكيات التي تعكسها قيم في

النّزاهة، واملبادئ األخالقية لدى الفرد، بحيث يامرسها معتقدًا أهنا 

 .الصواب بال تردد وال خجل

وبالتأمل يف التعريفات السابقة للنّزاهة ُيالحظ الباحث ربط 

ُتشري التعريفات إىل قيم النّزاهة بالقيم الثابتة واملبادئ األخالقية، و

أن احلكم عىل الفرد بالنّزاهة الشخصية من عدمها يتم من خالل 

السلوك الفردي، واالجتامعي الذي يصدر منه، ويؤيد املطريي 

ذلك فيشري إىل أن النّزاهة تظهر يف سلوك الفرد، وجتعل ( م1227)

منه اثإنسان الذي يتكيّف مع االستقامة واثإخالص، والبعد عن 

ة واالستغالل، وتتحقق يف تفاعله مع العوامل الشخصية، األَثر

والبيئية، واالجتامعية، والوطنية التي حتيط به، وحيركها الضمري 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الشخيص لدى الفرد، من خالل الشعور باملسؤولية، وحماسبة 

 .الذات

ومما سبق يتضح أن النّزاهة ذات بعد قَيمي وحمرك داخيل، 

متعددة من جوانب احلياة وبعد سلوكي ظاهري، مرتبط بجوانب 

وجماالهتا الفردية، واالجتامعية، والوطنية، والتنظيمية، يمكن أن 

تتحقق بالتكامل، والتوازن األخالقي، ومُتثل النّزاهة القدرة عىل 

االتساق الداخيل بني السلوك الفعيل، وما ُيعلنه الفرد من مبادئ، 

 .ولذا توّصل الباحث إىل تعريف قيم النّزاهة

عىل  النّزاهةناول علامء الرشيعة اثإسالمية مصطلح وقد ت

املستوى الفقهي رصاحة وسبق املجتهدين الكبار من علامء املسلمني 

مصادر الرشيعة اثإسالمية، قال  استقاء من، النّزاهةإىل ترسيخ مبدأ 

بة من  "( ـه3427)ابن حزم  كِّ َنَزاهة النَّفس، وهذه صفة فاضلة ُمرَتَ

والعدل والفهم؛ ألنَّه َفِهم قلَّة الفائدة يف استعامل النَّجدة واجلود 

ه،  ة نفسه، فتنزَّ ها، فاستعملها، وكانت فيه نجدة أنتجت له عزَّ ضدِّ

وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس، فلم هيتمَّ ملا فاته، وكانت فيه طبيعة 

ومن املعاين  (.337ص) "عدل، حببت إليه الُقنُوع وقلَّة الطَّمع

هي النجدة  النّزاهةار إليها ابن حزم يف حديثه عن اجلميلة التي أش
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وهذا فيه إملاحة لطيفة  ،مع عزة النفس وسخاوهتا مع العدل

اليوم مع ما يعرف بالفزعة والواسطة، وأحيانا  النّزاهةللتعارض 

يلصق هبا مصطلح الشفاعة ليكسبها الرشعية واثإجازة ومنه يمكن 

زة النفس والعدل بضابط ع( والواسطة ةالفزع)ضبط النجدة 

والبعد عن االستغالل والطمع فيام يكمن حتت يد املنجد من 

ة، ومن هنا يظهر رشف العدل ورقية وارتفاع منزلته عىل السلط

 .منزلة اجلود والنجدة

يف ما يظهره الشخص النزيه " (ـه3431)وقال ابن اجلوزي 

دليل كامل صورة الباطن، ُحسن الطَّبائع  "النّزاهةمن أخالق 

ة و واألَنَفة من اجلهل، وُمَباعدة  النّزاهةواألخالق، فالطَّبائع الِعفَّ

ه، واألخالق الَكَرم واثإيثار وَسرْت العيوب، وابتداء املعروف،  َ الرشَّ

ته إىل الكامل، وظهر  واحِلْلم عن اجلاهل، فمن ُرِزق هذه األشياء، َرقَّ

 "عنه أرشف اخِلالل، وإن نقصت ُخلَّة، أوجبت النَّقص

 (.123ص)

عزة النفس واالرتقاء عن الذلة بكل صورها  النّزاهةمن و

يفة  "( ـه3426)قال املاوردي بالصرب والقناعة  والنَّفس الرشَّ
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يانة، وُتـَراعي  ِّ ما احتملت، النّزاهةتطلب الصِّ ، وحتتمل من الُّضُّ

هنا لها ويدوم تصوُّ ة ما طاقت، فيبقى حتمُّ دَّ   (.351ص) "ومن الشِّ

ويف القران الكريم الكثري من املصلحات التي تضمن معنى 

قال أبو ضمنا ومن أبرز هذه املصطلحات مصطلح التقوى  النّزاهة

موسى بن  سألت "( ـه3427)يزيد الفيض نقاًل عن ابن أيب الدنيا 

: قال (3)َّ(يلامممرنزنمن) َأْعنَيَ عن قول اهلل عزَّ وجّل 

هوا عن أشياء من احلالل؛ خمافة أن" هم  تنزَّ يقعوا يف احلرام، فسامَّ

 (.65ص) "متَّقني

وسيلة من  وتعتمدها النّزاهة التزام الرشيعة تبعث عىلو

أكد علامء اثإسالم عىل الكليات وسائل حتقيق مقاصدها فقد 

الفقهية العامة التي تنظر إىل مقاصد الرشيعة بوصفها السبيل إىل 

الدين، حفظ حياة اثإنسان من خالل حفظ الُّضورات اخلمس 

والعقل، والعرض، والنفس، واملال، فكل يشء خيرج عن املصلحة 

، (ـه3416أزهر، ) النّزاهةإذا مل ُتراَع األخالق وقواعد  إىل املفسدة

ولقد استنبط العلامء العديد من النصوص الرشعية من الوحيني 

                                                 
 .  18: سورة املائدة، اآلية (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يف حياة  النّزاهةالقرآن الكريم، والسنة الصحيحة، التي تعزز مبدأ 

واقع ال يمكن حرصه، إذ ال تكاد ختلو سورة من سور ، بالبرش

، ومكارم األخالق، وإشاعة النّزاهةالقران من تعزيز مفهوم وقيم 

ومن مبدأ العدل، ونبذ الفساد والظلم، والتحذير من خيانة األمانة، 

الصلح والصالح واثإصالح، )هذه املصطلحات مصطلح 

عفة، وال ،لعدل، والصدق، وامصطلح األمن واألمانة، والرشدو

 .(، والنصح والوفاءم واالستقامةوالقوَ  ،والقسط

ولعلنا يف ما ييل نذكر بعض النصوص القرآنية التي تشري إىل  

تناوهلا بيشء من املأثور يف التفاسري نمعاين هذه املصطلحات و

 :النّزاهةوأقوال العلامء التي تربطها بمصطلح 

 جحمحجخمخ) ىلففي جانب الوفاء وأداء األمانة قال تعا 

 حص) وقال تعاىل يف األمانة، وربطها بالعدل، (3)َّ(خس جسحس
جعت  (1)(معجغخضمضحطمظجع حض جض مص خص

 وتشمل، وخوطب هبا جيع اخللق، الكيل والوزن يف العدل هذه بني

                                                 
 .  14:سورة اثإرساء، اآلية (3)

 .  67:سورة النساء، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يقاس عليها جيع األمانات من ودائع، وحقوق، واستعارات، وما 

وحفظ  ضبط السلطة والنفوذ الوظيفيب من تعامالت حديثة تتعلق

 .احلقوق العامة واخلاصة

اهلل تعاىل من كل ما يناقض األمانة، فاخليانة أعظم جريمة وحذر 

ويف التحذير من اخليانة قال ، ارها السيئة عىل النفس واملجتمعآلث

وكذلك ورد  (3) (ٍَّّٰرٰى ييٰذميىيجيحيخيُّ) تعاىل

 مواضع عدة من القران الكريم قال يف مرتبطان األمر بالعدل والتقوى

 : تعاىل

ختمتهتمثحجمججتحئخئمئهئجبحبخبمبهبُّ)

ابن )قال  )1((ٍَّّحسخسمسحصخصمصجضحضجحمحجخمخجس

فال يعدلوا عنه يمينًا وال شامالً، وال ( 414، ص3م، ج1221كثري،

تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال يرصفهم عنه صارف، ويكونوا 

متعاونني متساعدين متعاضدين متنارصين فيه، فال حيملنهم اهلوى 

والعصبية، وبغض الناس هلم، عىل ترك العدل يف أمورهم وشؤوهنم، 

                                                 
 .  72:اآلية ،األنفالسورة  ( )
 .  8:اآلية ،املائدةسورة  (7)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 أي حال كان، ويف امتثال اآلية الكريمة تكمن بل يلزموا العدل عىل

 (م1221جابر، )بكل معانيها،  النّزاهة

وقال تعاىل حمذرًا من احليف، والظلم، وبخس الناس 

حقوقهم، وتطفيف الكيل، وما يرتتب عليها من الترصفات التي 

 مث زث)  :ُتعترب من الفساد يف األرض، وسبب من أسبابه

يفىقيقاكلكىثيثىفنث

  (0)(َّمكىكيكملىليلامممرن

ويف النهي عن التعدي عىل أموال الناس، وأكلها بالباطل ودفع 

 زنمننن) قال اهلل تعاىل للمسئولنيالرشوة 

ىنينٰىريزيمينيىيييجئحئ

واألكل هنا يعني األخذ بأي صورة، أو  (1)(خئمئهئ

االنتفاع بأي صورة، ففي اآلية هني عن كل مال حمرم سواء باألكل، 

تعاىل حمذرًا من  اهللوقال ، (م1221القرطبي، ).  أو األخذ لالنتفاع

                                                 
 .  76:سورة األعراف، اآلية ( )

 .  377:سورة البقرة، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 جب هئ خئمئ) اثإرساف ألنه سبب من أسباب الفساد

 (0)(حتخت هبجت مب خب

وهدر املقدرات وجتاوز ومن اثإرساف تبذير املال، وهدره، 

مثل  األشياء املعنويةيف  رسافاثإوكذلك احلد يف غري الُّضوريات، 

 احلث عىل  وفيها ،أداء احلقوق واملرشوطوالتأخري يف الوقت  تضييع

 رصيحوامتثال أمر اهلل يف اآلية البعد عن اثإرساف بكل أنواعه 

 .النّزاهة

وقال اهلل تعاىل يف باب احلث عىل العفاف واألمر باالستعفاف 

 جل لكمك خك حك حقمقجك) عن أموال الناس والتنزه عنها

وتظهر  (1) (جن مم خم حم جم ملهل خل حل

نزاهة املؤمن يف مراقبة اهلل من املؤمتن، فال يستغل ضعف اليتيم، وال 

القناعة عالج الشهوات وفيها اثإشارة أن يستغل سلطته عىل ماله، 

نى بالتعفف اقهر الغ :املال قال أحد احلكامءاملصاحبة لفطرة حب 

 :وقال الشاعر. وقاوم الفقر بالقناعة

 بأرزاقه او طالب غري واجد     وما الناس إال واجد ال يكتفي  

                                                 
   .361-363:سورة الشعراء، اآلية (3)
 .  5:سورة النساء، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ويف جمال التناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قول اهلل 

 ين ىن رنزنمننن مم ام ىليل) تعاىل

وتظهر العالقة جلية بني األمر ( 3)(ني مي زي ٰىري

، يف منع الفساد واثإفساد، النّزاهةباملعروف والنهي عن املنكر و

متى ما كان منضبطًا  الوقاية منهوالتعاون االجتامعي يف سبيل 

 (.ـه3416امليمن، . )بالدعوة بالتي هي أحسن

 والتحذير من البغي قال اهلل تعاىلويف األمر باالستقامة  
 (1)َّ(مل يثىفيفىقيقاكلكمكىكيك ىث نث)

جماوزة احلد والتعدي والظلم، سواء كان عىل  يعني والبغي يف اآلية

، وهو خمالف النّزاهةاألموال أم عىل احلقوق، والبغي من نواقض 

إذ تشرتكان يف الغاية  النّزاهةلالستقامة، وباالستقامة تتحقق 

امن يواالستقامة يف كل يشء بعد اثإ ،(م1231العكييل، . )والوسيلة

رواه )."قل آمنت باهلل ثم استقم" زاهة األوىل قال باهلل وسيلة النّ 

 (مسلم

                                                 
 .  324:سورة آل عمران، اآلية (3)

 .  331:سورة هود، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وقال اهلل تعاىل يف التحذير من الغفلة عن مراقبة النفس  

ويف الرقابة الذاتية ( 3)(ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي)وحماسبتها 

لنزاهة النفس وتطهريها ووقايتها من كل  للنفس وحماسبتها، سبيل  

 . منقصة ومفسدة ودنس

 منننىنينٰى) ويف احلث عىل القناعة قال اهلل تعاىل

 (1)(حئخئمئهئجبحبخبريزيمينيىيييجئ

عن كل ما حرم اهلل، وفيها الوقاية ووقايتها  النّزاهةوالقناعة سبيل 

من الوقوع يف املفسدة، ولذا ينبغي أن جيتهد اثإنسان يف كسب رزقه 

والتعدي  وزيادة ماله بالطرق املرشوعة، بعيدًا عن التطلع للحرام،

عىل حقوق اآلخرين يف الوقت الذي يتفق اجلميع فيه عىل أن النفس 

 حت جت هب مب) بلت عىل التملك الطمع قال تعاىلقد ُج  البرشية

 (1) ( جخجحمح حجمج مث هت مت خت
بسائق الطَّمع أي  (ْبِغي َبْعُضُهْم َعىَل َبْعض  َليَ )ومعنى   

إن مل واحلرص، وحب التكاثر باألموال التي متيل بذوهيا إىل الباطل 

                                                 
   .15:سورة ق، اآلية (3)
 .  35:سورة طه، اآلية (1)

 14سورة ص، اآلية  (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

م اهلل بلطفه،  للضبط النفيس الذي  النّزاهةظهر أمهية وهذا يُ يتوهلَّ

 .يصاحب النفس متى ما اتيح هلا التعدي والطمع فيام يد غريها

 جه منهن) ويف بيان أمهية حتمل املسؤولية يقول اهلل تعاىل

ففي هذه اآلية يتضح أن السؤال سيكون عن كل يشء،  (3)(َّمه

عن القول وعن الفعل وعن املال وعن تربية الولد، وعن رصف 

دراز، . )النّزاهةالوقت، واستشعار هذه املسؤولية من أهم وسائل 

 (.م3555

 يبرت مبنبىب) ُّويف احلث عىل املساواة قال تعاىل

 النّزاهةوترتبط  (1)(َّىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

 ،باملساواة بني الناس يف احلقوق وتكافؤ الفرص، وحق احلياة

واثإنسانية، وباستشعار املساواة يبتعد اثإنسان عن الظلم والتعدي 

  .زيهوالعصبية املقيتة، وهذه صفات املسلم النّ 

 ويف الثناء عىل الوسطية واالعتدال قال اهلل تعاىل
أي عدالً فال إفراط وال  :وسطاً  (1)(ٰرٰى ييٰذُّ)

                                                 
 .  14:سورة الصافات، اآلية (3)

 .  31:سورة احلجرات، اآلية (1)

  . 341:سورة البقرة، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تفريط، وال تشدد وال تساهل، وبالوسطية حيمي اثإنسان نفسه من 

الغلو واالنحراف، والفساد العميل، والفكري وهذا من أسس 

 ييىيٱ) ويف جمال األمر بالشورى قال اهلل تعاىل، النّزاهة
  (0)(  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

النّزهية، بعيدًا عن بالشورى يصل اثإنسان إىل القرارات ف

، وهي وقاية من حني يتخذ القرارات العامة الوقوع يف اخلطأ الفردي

عىل  النّزاهةاألنا، والتسلط واالحتكار، ويف هذه املظاهر تكمن 

املستوى االجتامعي والوطني، ملا فيها من التعاون والتشاركية، 

 .ورعاية مصلحة الفرد واجلامعة

 ،وطلبها عىل حطام الدنيا التنافس حنيويف سمو األخالق  

 حط مض) يقول اهلل تعاىل وكراهية اهلل ألهله والتحذير من الفساد

 حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
 حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك خك

  (1)(َّخن

                                                 
 .  365:سورة آل عمران، اآلية (3)

   .88:سورة القصص، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وقيمها ومنها آية  النّزاهةإىل غري ذلك من اآليات التي أمرت ب

من األحكام تناولت العديد فقد  ،الدين أطول آية يف كتاب اهلل

 والعدل النّزاهةحتقيقا ملبدأ  ،املتعلقة بضبط احلقوق وحفظها

كام ورد يف القران الكريم عدد كبري من اآليات  ،والقسط يف الشهادة

 .، وأكل السحت والتحذير منهثإفسادالتي حتذر من الفساد وا

 خل) ٱقال القرطبي رمحه اهلل يف تفسري قول اهلل تعاىل 

سحت احلرام سحتا ألنه يسمي املال  (0)(يلىلمل

 .، وعليه فالسحت مرادف للحرام الطاعات أي يذهبها ويستأصلها

 تتكرروقد من الفساد  كذلك التحذير ويف القران الكريم

وأكد أنه سبحانه ال حيبهم  ،توعد املفسدينت آية،أكثر من عرشين 

وفرس  (1)(مللكمكىكيكٱ) وال حيب فسادهم قال تعاىل

يف بيان وقال تعاىل  ،أشد أنواع الفساد :ن الثعيبعض املفرسين بأ

                                                 
 41 :سورة املائدة، اآلية (3)

  76 :سورة هود، االية( 1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 هث مثهت) كره املفسدين وأنه سبحانه ال حيبهم وال حيب فسادهم

 :تعاىل وقال .(3)(مس

ىثيثىفيفزتمتنتىتيترثزثمثنث)

وحذر سبحانه  (1)(خنخمممجنحن) وقال تعاىل (1)(ىقيق

 خت حت جت) من عاقبة املفسدين وأمر باالعتبار منها فقال
املفسد مردود مبينا أن عمل وقال سبحانه  (4)(هت مت

 (5) (رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ) عليه ال يمكن أن يكون صاحلا

وألن الفساد منهج قد يتامدى فيه املفسد الضال بل وجيعل منه 

 عليه حذر اهلل من اتباع سبيل املفسدين سبيال وعرفا يدعو له ويرّص 

أثر يف بيان سبحانه  وقال( 5)(جب هئ حئخئمئ) وقال

 حج مث هت مت خت) الفساد عىل األرض ومناقضته لإلحسان

                                                 
 54 :سورة املائدة، اآلية (3)

 126 :سورة البقرة، اآلية( 1)

 88 :سورة القصص، اآلية (1)

 75 :سورة األعراف، اآلية( 4)

 73 :سورة يونس، اآلية (6)

 341 :سورة األعراف، اآلية( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 39 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 (3)(خص حص مس خس حس جخمخجس مح جح مج

وأكد أن الفساد يف األرض والصالح ال جيتمعان يف شخص وال 

قال القرطبي رمحه  (1) (خت حت جت هب مب خب) جمتمع

وقال  ،ية قال العباس ابن الفضيل  الفساد هو اخلراباهلل يف هذه اآل

 .سعيد ابن املسيب قطع الدراهم من الفساد يف االرض

 ىه مه) مران متناقضان ولذا قال تعاىلوالفساد أ النّزاهةو 

زاهة وألن النّ  (1)(ٰذ يي ىي مي حيخي جييه

عون الصالح رد اهلل عىل املنافقني الذين يدّ والصالح ال جيتمعان 

 (4) (مي  زي ري ٰى ىنين نن) :لفقا

نة الصحيحة      ووقف املؤلف عىل بعض الرشوحات ويف السُّ

واطلع عىل بعض  النّزاهةالتي تناولت هذه األحاديث وربطتها ب

البشري، )، و(م3571عثامن، ) منها املولفات التي رصحت بذلك

 النّزاهةمفهوم تناولت  حيث( م1234الدليجان، )، و(م1227

                                                 
 65:سورة األعراف، اآلية ( 3)

 361: سورة الشعراء، اآلية (1)

(1) 
 112: سورة البقرة، اآلية

 31: سورة البقرة، اآلية (4)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

نة مصدر  تعترباوبقيمها املتنوعة  قيمها الثاين بجميع  النّزاهةالسُّ

ها النصوص بواقع يصعب معه احلرص ومنها تصنيفاهتا، وقد تناولتو

ما ذئبان ": قال عن كعب بن مالك األنصاري، عن النبي ا ورد م

أرسال يف غنم بأفسد هلا، من حرص املرء عىل املال، والرشف 

: قال ابن رجب يف رشحه للحديث السابق (رواه الرتمذي)"لدينه

ا رضبه النبي ) لفساد دين املسلم باحلرص  --فهذا مثل عظيم جدًّ

وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد عىل املال والرشف يف الدنيا، 

الغنم بذئبني جائعني ضاريني يأتيا يف الغنم، وقد غاب عنها رعاؤها 

لياًل، فهام يأكالن يف الغنم ويفرتسان فيها، ومتى أطلق اثإنسان 

لنفسه العنان طمع بام اليملك إذ جبلت النفس البرشية عىل حب 

عام ال حيق له  النّزاهةة التملك، وهنا تظهر أمهية تعاهد النفس بتنمي

 !وإال فإن اثإنسان سيكون كالذئب مع ما حتت سلطته من الغنم

نة قيم االستقامة وب التمسك النّزاهةومن   قد وردت يف السُّ

يا  :قلت :سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال ففي حديث عقب اثإيامن،
 "استقمثم  آمنت باهلل :قل": قال رسول اهلل حدثني بأمر اعتصم به

 النّزاهة، ودعت كثري من األحاديث النبوية الرشيفة إىل (رواه مسلم)

وتربية الضمري، ومن أرصحها، وأوضحها يف هذا املجال حديث 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

صححه ) "أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك " الرسول

وأمانة القول وأمانة  ،أمانة املال وأمانة العمل وأمانة الفكر، (األلباين

وإن  حتى العلم، ويؤكد احلديث أن أداء األمانة لن جيتمع مع اخليانة

يرشع للمسلم أن يقابل اخلائن  فالمن باب املقابلة،  ت اخليانةكان

وإنام بالسمو والرتفع عن فعله  ،باخليانة وال املفسد الغادر بنظري فعله

ب وكالة األمني با -ح واملعروف جاء يف صحيح البخاري البالص

اخلازن األمني الذي ينفذ ما أمر  "قول الرسول  -اخلازن ونحوها

به كامال موفرا طيبا به نفسه فيدفعه اىل الذي أمر له به أحد 

مانة له ال إيامن ملن ال أ "وروى أمحد حديث الرسول  "املتصدقني

 اخليانة يف كل يشء: قال الذهبي رمحه اهلل "ال عهد لهوال دين ملن 

قبيحة وبعضها رش من بعض وليس من خانك يف فلس كم خانك 

 .يف أهلك ومالك وارتكب العظائم

أربع إذا كن فيك فال عليك ما : قال ومنها حديث ابن عمر 

صدق احلديث، وحفظ األمانة، وحسن اخللق، : فاتك من الدنيا

فلن  النّزاهةوكل األربع عناوين ، (صححه األلباين) "وعفة مطعم

عن املطعم احلرام من خان مانة ءيء اخللق ولن يعف حيفظ األ

 .األمانة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 "ليس منا من غش "ويف التحذير من الغش يقول الرسول  

فقد حذر من الغش مع  وهذا من جوامع كلمه ، (رواه مسلم)

خصوصية القصة التي ورد احلديث من أجلها حينام مر عىل بائع 

 .بخصوص السببالتمر الغشاش فالعربة بعموم اللفظ ال 

 "الطمع الفقر احلارض "وأخرج أمحد يف مسنده حديث 

بسخاوة نفس بورك له فيه،  أخذه من) ويعضده قول الرسول 

ه فيه، وكان كالذي يأكل وال مل يبارك ل أخذه بإرشاف نفس ومن

وأخرج الرتمذي حديث ( ، واليد العليا خري من اليد السفىليشبع

 "فالنار أوىل بها نبت من السحت م"الرسول  

ويف التحذير من االحتكار أخرج ابن ماجة من حديث 

عمر بن اخلطاب  عنو ،(رواه ابن ماجه) (املحتكر ملعون(الرسول 

 مرفوعًا قال رسول اهلل : " من احتكر عىل املسلمني طعامهم

قال احلافظ يف ،  (ابن ماجه أخرجه ("رضبه اهلل باجلذام واثإفالس

 "من احتكر فهو خاطئ" بلفظ مسلم رواه إسناده حسن: الفتح 

ولذا فقد أجع العلامء عىل أّنه لو احتكر إنسان شيئًا، واضطّر النّاس 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

دفعًا  -عىل ما سيأيت بيانه  -إليه،  ومل جيدوا غريه، أجرب عىل بيعه 

 .للُّّضر عن النّاس، وتعاونًا عىل حصول العيش

إن اهلل عز وجل " يف جمال إتقان العمل حديث الرسولو

وهو من ، (رواه الطرباين) "هحيب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقن

األحاديث اجلامعة ملعنى اجلودة واثإخالص يف كل عمل يقوم به 

أو عبادة هلل يرجي  ،اثإنسان يف حياته سواء كان العمل بأجر يقابله

 .ثواهبا 

أن  ويف التحذير من املحاباة وتقديم املحسوبية جاء عن عيل 

ملا زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم  رسول اهلل 

ريض اهلل -فقال عيل لفاطمة . حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني

: واهلل لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري قال: ذات يوم -عنهام

وأنا واهلل قد : وقد جاء اهلل أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه فقالت

ما جاء بك أي بنية؟ : فقال طحنت حتى جملت يداي فأتت النبي 

ما : جئت ألسلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: قالت

يا رسول : استحييت أن أسأله فأتيناه جيعا فقال : فعلت؟ قالت

ريض -واهلل لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة . اهلل

قد طحنت حتى جملت يداي وقد جاءك اهلل بسبي وسعة : -اهلل عنها
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

واهلل ال أعطيكام وأدع أهل الصفة : ل رسول اهلل فقا. فأخدمنا

تطوي بطوهنام ال أجد ما أنفق عليهم؛ ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 

وقد دخال يف  فرجعا فأتامها النبي  (رواه البخاري). «أثامهنم

قطيفتهام إذا غطت رؤوسهام تكشفت أقدامهام، وإذا غطيا أقدامهام 

أال أخربكام بخري مما : نكام ثم قالمكا: فثارا فقال. تكشفت رؤوسهام

 -عليه السالم -كلامت علمنيهن جربيل : بىل، فقال: سألتامين؟ قاال

تسبحان يف دبر كل صالة عرًشا وحتمدان عرًشا وتكربان : فقال

عرًشا وإذا أويتام إىل فراشكام فسبحا ثالًثا وثالثني وامحدا ثالًثا 

 ما تركتهن منذ علمنيهن فواهلل: قال. وثالثني وكربا أربًعا وثالثني

: وال ليلة صفني؟ فقال: فقال له ابن الكواء: قال رسول اهلل 

فلم خيص فاطمة ريض .«قاتلكم اهلل يا أهل العراق وال ليلة صفني

اهلل عنها بيشء وأي نزاهة تذكر بعد نزاهة املصطفى الكريم عليه 

 .الصالة والسالم

إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث، التي وردت بام حيمل 

والعدل والقسط، والتحذير من الظلم والفساد،  النّزاهةمعنى 

 .واثإرضار بالغري، والبعد عن الشبهات، واستغالل الناس، وغشهم
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الم ينتهج حماربة وهذه النصوص تؤكد للمسلم أن اثإس 

عىل والعمل  ،منها والظاهرةاخلفية ه اسباب الفساد باملنع والوقاية من

عالجه بكل مستوياته من خالل تبني االصالح والصالح عالجا 

جذريا حقيقيا ينبع من النفس النزهية الصاحلة املرتبطة بالصدق مع 

 .اهلل 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 

 

 

 الفصل الثاني

 الّنزاهةثقافة 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :ثقافة النزاهة

يف االرتباط بني عنارص  النّزاهةتظهر العالقة  بني الثقافة و

ده بالقيم األخالقية التي جيب الثقافة يف أي جمتمع ووعي أفرا

املجتمعات التي ترتفع نسبة الثقافة  رقيولذا يالحظ  ،هبا االلتزام

لدى أفرادها والعكس يف املجتمعات املتخلفة األمر الذي يؤكد 

 . أي جمتمعيف النّزاهةاالرتباط الوثيق بني الثقافة واالرتقاء بأخالق 

والثقافة يف التطور  النّزاهةوتظهر كذلك العالقة اجللية بني 

إال الوقوع يف ضدها  النّزاهةوالتنمية االجتامعية فال مفر من انعدام 

ذ ، إالذي تتعطل معه كل عجالت النمو والتقدم، وهو الفساد

وحب الذات وتقديم املصلحة الشخصية  ،تسود بني أفراده األنانية

وبانتشار الفساد يسوء استخدام كل مكتسبات  ،سواهاعىل ما 

ف االستهالك مقارنة بحجم وهتدر األوقات ويتضاع ،األوطان

 .اثإنتاج

ويف جمال القضايا االجتامعية تظهر أمهية الثقافة املتعلقة 

يف التعامل مع كل قضايا املجتمع ومشكالته بدأ بالوقاية مما  النّزاهةب

د والتوصل للحلول املناسبة للمشكالت سايتعلق هبا من أشكال الف

وعالجها بام يتناسب  النّزاهةيف ضوء متطلبات  االجتامعية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ومقتضيات العرص مع التمسك بالقيم والدفاع عن اهلوية وسالمة 

الثوابت،  ومن ذلك التعامل مع التقنية احلديثة وما تبعها من 

ئات العاملية اثإعالم اجلديد بكل وسائلة، وما نتج عن املنظامت واهلي

 ،التي جترب كل دول العامل عىل االنخراط يف منظومة العوملة

ومكافحة  ،واالتفاقيات التي تعنى بحقوق اثإنسان والتعايش

ودمج األديان  ،واالجتار بالبرش واحلريات املطلقة ،الفساد

إىل غري ذلك من القضايا التي ينبغي التعامل معها من  ،واملعتقدات

بعيدا عن التبعية العمياء والتطرف  ،زمةخالل الوعي والثقافة الاّل 

 .املُّض باألوطان

جمموعة من املعارف : بأهنا النّزاهةويمكن تعريف ثقافة 

والقيم واملامرسات والقوانني التي هتدف إىل وعي أفراد املجتمع 

وكيفية االلتزام هبا والوقاية من  ،وازم األخالقيةلوتثقيفهم بالّ 

 .خمالفتها 

 تأصيله الرشعي فيام سبق فإن مفهوم تبنّي  النّزاهةورغم أن 

من عدمه فليست  اثباهتعنه يف ضوء الثقافة ليس من باب إ احلديث

بل واجب  ،فقط يف املجتمع اثإسالمي مكتسب ثقايف عريف النّزاهة

 قيم الصالح واثإصالح السامية، دف إىل استمثالملزم هت
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

لسياسية ا، املجاالتيف كل تعامالتنا بكافة  والتحذير من غياهبا

 الخ....واالقتصادية واالجتامعية والوطنية والتنظيمية والبيئية

جيد احلديث  النّزاهةإن املتتبع للكتابات األجنبية عن 

املتواصل عن املعتقدات واملبادئ واثإقناع لعالج قضية يعتربها 

وهي قضية عالج  ،النّزاهةالربغامتيني من أعقد القضايا املتعلقة ب

والقانون وبني  التناقض والتنافر بني املعتقد واملبدأ وبني احلرية

 .األخالق والسلوك

ني اب واألكاديميولذلك نجد أن القلق يصاحب الكتّ 

السلطة التي حتتاج إىل الضمري كسلطة الربط بني  حيتالغربيني 

املال الذي يعمل من أجله حب و والنزاهة املحامني

(Luban.2003)  مرحلة احلاجة لإلقناع  النّزاهةلقد جتاوزت ثقافة

 واثإيامنهنا تنطلق من القناعة أل ،م بهاملسلّ والتوافق االجتامعي 

 املطهرة، والسنة الكريم نرآالذي هو الق النّزاهةاملطلق بمصدر 

تأصل األخالق واخلريية يف النفس البرشية  وعليه فيمكن القول أن

بني  النّزاهةوأن ثقافة  تنفك عن اثإنسان، الثقافة الفطرية التي ال من

 ،تنظيم قيمها ليست بحاجة لإلقناع، وإنام حتتاج إىلأفراد جمتمعاتنا 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 ن مبدأم انطالقا ،وسلوك األفراد وربطها بالتعامالت اليومية

 .(الدين املعاملة )

فراد يف سبيل الذي ينبغي أن حيمله كل فرد من األ ان اهلمّ 

فال يمكن أن جتتمع  ،ينطلق من الذات والضمري أوال النّزاهةنرش 

احلسد الذي حذرت منه من يقابله ما و ،مع علو الطمع النّزاهة

ب مع أنانية القل النّزاهةنرش ثقافة  كذلك وال يمكن ،الرشيعة

مع الواسطة  النّزاهةن تربز مظاهر وال يمكن أ ،الظاهرة بني األفراد

وإن سميت أحيانا  ،التي تقدم من ال يستحق عىل صاحب احلق

ويف الوقت نفسه ال يمكن أن  ،السعي باخلري وأ "الشفاعة"كثرية 

 مع وجود أولئك األشخاص الذين كقيمة جمتمعية النّزاهةتظهر 

الوطن و الدين يقدمون مصاحلهم الشخصية عىل حساب

  ! واملجتمع

هذا الطرح املقصوده يف  النّزاهةوليتحقق ذلك فإن لثقافة 

لتربز  ،الرباين بالواقع احليايتربط املصدر  عدد من األسس تتمثل يف

دية واالجتامعية والوطنية يف كل مناحي احلياة الفر النّزاهة

 الخ...ميةوالتنظي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

رضب األمثلة والتطبيقات املرتبطة باملواقف احلياتية مع  ثانيا

من أقوال  ج أحكامها من األدلة الرشعية بام يف ذلك ما ورداستنتا

فهم القدوة األوىل  سالم قدر املستطاعالسلف الصالح وفقهاء اثإ

 .بعد الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 للقارئليتضح  ،النّزاهةعادة ترتيب املعرفة وفق قيم ثالثا إ

يف  كيف يتم التمييز بني الترصف النزيه والترصف غري النزيهالكريم 

كل السلوكيات والقرارات عىل املستوى الشخيص أو املؤسيس 

 .واملجتمعي

كوهنا قيمة  النّزاهةنتاج تصنيف قيمي متكامل لتنمية رابعا إ

  .وحتيط هبا وتعضد نموها حمورية ختدمها جمموعة من القيم الفرعية

فسيتناول العقائد والقيم  ، يكون احلديث عن الثقافةحنيو

 ،النّزاهةاملتعلقة باملجتمع يف كافة املجاالت، وألن اهلدف ثقافة 

الشخصية واالجتامعية القيم جوانب فسيكون التفصيل يف 

ثم يتم عرض هذه  ،"اثإدارية"االقتصادية والوطنية والتنظيمية و

اجلوانب من خالل عدد من املحاور تتضمن مفهوم كل حمور 

عىل دراسة  ا بناءً حتديدهو  ،يف ذات املجال النّزاهةوالقيم املرتبطة ب

الذي هيدف إىل استرشاف  سلوب دلفايعلمية استخدمت أ
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ثم  ،املستقبل من خالل استجالء الواقع بسؤال أهل االختصاص

حمور والتي تم التطبيقات املتعلقة بكل ض جمموعة من سيتم عر

جعها من الواقع ومن التطبيقات الفقهية والثقافية ومن مصادر 

الكريم لنمو ثقايف قيمي يرتبط  بالقارئمتعددة هبدف الوصول 

    .سات املجتمع ذات العالقةمؤسوقيمها بالتشارك مع  النّزاهةب
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 الفصل الثالث

 :الّنزاهةدواعي 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :متهيد

تؤكد الدراسات عىل أن حياة الناس، وجمتمعاهتم تندفع إىل 

، و تؤكد آراء النّزاهةاثإنجاز والتقدم، كلام زاد التزامهم بمبادئ 

وفالسفتها، أيضًا عىل أن أغلب الناس قد ال يلتزمون  علامء الرتبية

ألهنم يمكن أن  -وإن كانوا يولدون مفطورين عليها  - النّزاهةب

ينحرفوا عنها عرب مسرية حياهتم، وال سيام يف عامل املاديات 

والرصاعات االقتصادية وعرص العوملة، األمر الذي جعل للرتبية 

، وغرسها يف النّزاهةومؤسساهتا أمهية كربى يف تربية النشء عىل 

تاج إىل التزكية، ومنع النفس عن نفوسهم، إذ إن الذات اثإنسانية حت

 .(3)(زبمبنبىب) اثإفراط يف اتباع اهلوى، قال تعاىل
وتشري اآليات الكريمة إىل أن النفس البرشية قد تنقلب عىل  

 ىنين) القيم بمجرد حصوهلا عىل أي مكتسب مادي، قال تعاىل

 جب هئ ييجئحئخئمئ نيىي زيمي ري ٰى

   (7)(مبهب حبخب

                                                 
 .  8 اآلية ،الشمسسورة  ( )
 .  84-88: اآلية ،النورسورة  (7)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 -خصوصًا  النّزاهةوقيم  -وهذا يؤكد عىل أن لتنمية القيم 

ارب الفساد أمهية بالغة يف كافة املجاالت ألهنا تبني الضمري، وحت

مسبباته، ومتنع التنافس بكل أنواعه وجماالته وتقي املجتمع من 

التطورات احلاصلة بسبب  السلبي املادي النفعي، وحتد من سلبيات

دعوات و اثإعالم سلبياتوالثورات التكنولوجية، والعوملة 

التغريب، وما ينتج عن تلك القضايا من انعكاسات سلبية عىل 

( 11م، ص1232عمران،)األخالق، وطمس اهلوية حيث ذكرت 

مصطلح الفساد يطلق أن الفساد أزمة أخالقية متعددة اجلوانب، و

ومعايريه  عىل أنامط معينة من السلوك اخلارج عىل قيم اثإسالم

عىل مستوى الفكر، أو  الفردية، واالجتامعية، والوطنية، سواء

 .القول، أو الفعل

مفهوم مضاد للنّزاهة إذ يشري Dishonest  ويعد مفهوم الفساد

إىل أن الفساد مفهوم يغطي جمموعة واسعة من ( م1233العكييل، )

املشبوهة  الجتامعية واالقتصادية واثإداريةاملامرسات الفردية وا

واملريبة، ويشمل مساحة واسعة من األعامل والترصفات غري 

الرشعية، فهو ظاهرة معقدة تتشعب أسباهبا وتتنوع أثارها، وتشمل 

أنواعًا خمتلفة من أنامط السلوك الشاذة أمهها الرشوة، واالختالس، 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املال العام، وتوظيف األموال استغالل النفوذ، واالبتزاز، وهدر و

الواسطة، وترسيب التحايل و، وله ري ما خصصتالعامة لغ

املعلومات، وتفضيل ذوي الصالت والقربى يف التعيينات يف 

مهال األموال  إصدار القرارات، وإالوظائف، واملزاجية يف

 .واملمتلكات العامة

إىل أن العوملة واحلداثة ( 326م، ص1226الشويف، ) ويشري

عراف، وتغيري معامل الفطرة أدتا إىل التمرد عىل القيم واألخالق واأل

البرشية السليمة، والسعي إىل ماديات بحتة ال حيدها حد، بل 

 .اثإيغال يف الغريزية بديالً عن النشاط املعريف بصورة إطالقية

أن التحدي الذي  عىل( 38، صـه3411إسامعيل، )ويؤكد 

يواجهه العامل اليوم بسبب العوملة أصبح أكثر خطورة، ولذلك 

عواقب خطرية، يعرتف كثريون بأن اجلوانب السلبية للعوملة هلا 

تؤدي إىل عدم املساواة، وعدم االستقرار، وخصوصًا عىل القيم 

 .وفقدان السيادة الوطنية

( 12، صم1231الدويك، )ويف خماطر املناخ التنافيس يشري 

إىل أن التنافس يمكن أن يقود إىل الغموض الناتج عن الفشل، 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ويعطي ترخيصًا للسلوك غري األخالقي الظاهر يف السنوات 

األخرية، فقد تصاعد التنافس يف جمال التعليم، عىل وجه يفرتض أنه 

يلعب دورًا إجيابيًا يف حتفيز التميز، ولكن التنافس يف عامل املاديات 

ذا حّدين، حيث أظهرت العديد من الدراسات؛ أن  يمكن أن يكون

 .مناخ العمل التنافيس يزيد من احتاملية السلوك غري األخالقي

كذلك، التحديات التي صاحبت الثورة  النّزاهةومن دواعي 

التكنولوجية، فقد أثرت عىل الثقافة واهلوية، وأرضت بالعالقات 

كرم، )ويبني املجتمعية، وأرضت باالقتصاد يف بعض مظاهرها؛ 

أن أول ما حيتاجه العرب يف مواجهة حتديات ( 347م، ص 3571

هذا املجال، ويف غريه من املجاالت، يتمثل يف ثورة فكرية قيمية تغرّي 

نظرة اثإنسان العريب إىل نفسه، وإىل عالقته باملجتمع والكون، 

بحيث يتحرر من كل األغالل الفكرية، التي حّجمت عقله وقدرته 

 .تكارعىل االب

سبب كل فساد عىل املستوى الفردي،  النّزاهةأن غياب ونعتقد 

ِمن أهم وسائل العالج والوقاية  النّزاهةواالجتامعي، وأن تنمية قيم 

من الكثري من التحديات واآلثار السلبية التي صاحبت هذه 

القضايا، وسبب  للحّد من أهدافها النفعية التي تفصل بني اثإنسان 
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نه فردًا عارفًا ومتقنًا، لكنه قد يكون بال قيم أو وقيمة، فتبني م

ذلك إذ يشري إىل أن ( 33ص، م1221هيجان، )أخالق، ويؤكد 

يؤدي إىل انتشار القيم السلبية  النّزاهةضعف الرتبية يف غرس قيم 

 .املؤدية إىل الفساد بكافة صوره وأشكاله

ولذا حني يترشب الفرد القيم فسيكتسب أسباب الوقاية من 

أشكال الفساد، وسيكون لذلك انعكاس  إجيايب عىل مستوى  كل

 الفردية، واالجتامعية، والوطنيةحياته 

القيم عىل املستوى الفردي من وسائل الوقاية والعالج فهي و

تتيح للفرد خيارات حمددة ُتكّون لديه القدرة عىل االختيار 

والترصف يف مواقف معينة، وتلعب دورًا هامًا يف بناء ذاته، وكذلك 

متنح الفرد أداء املطلوب منه بمهارة وإتقان، وجتعله أقدر عىل 

لفرد األمان إذ متنحه قوة التحكم يف التّكيف مع حميطه، وحتقق ل

عواطفه، وضبط ذاته، وتدفع الفرد لتحسني أفكاره، وكيفية تفكريه، 

وتساعده عىل حتسني عالقته باآلخرين، وتعمل عىل إصالح واقع 

الفرد اجتامعيًا، ونفسيًا، وفكريًا، وثقافيًا، وتعمل عىل ضبط 

هواته، وتقيه العزلة االنفعال النفيس للفرد، وتعينه عىل التحكم يف ش
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

واالنطواء، وتقيه من االنحراف واالستسالم للامديات وضياع 

 .اهلوّية، وحتقق للفرد الوسطية يف الفعل والفكر والقول

وبالنظر إىل هذه اآلثار املهمة للقيم عىل املستوى الفردي يتضح 

، إذا ما تم  التطبيق الفعيل هلا، يف كافة جوانب النّزاهةأهنا حتقق 

 .حني تكون نابعة من قناعة الفرد، وحاكمة عىل كل ترصفاته، ياةاحل

فاملجتمع بشكل عام يعاين من  أما أمهية القيم بالنسبة للمجتمع

هجامت عنيفة تتمثل يف الغزو الفكري، والثقايف بمختلف وسائله، 

وتؤثر هذه اهلجامت عىل املستوى الديني واألخالقي، وقد تُّض 

فقد القيم يؤدي إىل اخلالف، والفرقة، بالتعايش الوطني، إذ إن 

والطمع، والغش، والرصاعات املادية، والتناحر، وبالتا،ي فالقيم 

اجتامعيًا ينبغي أن تكون حمل اتفاق من اجلميع لتؤدي دورها 

الوقائي والعالجي للمظاهر السلبية يف املجتمع، لإلسهام يف 

لتي حتدث فيه متاسكه، فهي تساعده عىل مواجهة القضايا املتغرية ا

باستمرار، وتربط بني أجزاء الثقافة يف املجتمع، وُتعطي النظم 

االجتامعية أساسًا فكريًا، وحتمي املجتمع من األنانية، والفرقة، 

خر، وأهنا تزود التملك، وهضم احلقوق، وهتميش اآل وحب

املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع املجتمعات األخرى، لتضبط 
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والتأثر والتفاعل مع ثقافة املجتمعات، وحتدد الغايات  عملية التأثري

الكربى للمجتمع، ليسعى إىل حتقيقها بدالً من اهلامشية والطيش 

االجتامعي، وفقًا للغاية األوىل من خلق اثإنسان، املتمثلة يف عبادة 

 .اهلل
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 الرابعالفصل 

 الّنزاهةقيم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 62 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :متهيد

تتداول الدراسات العلمية مصطلح أزمة القيم عىل مستوى 

العامل، ويرجع السبب يف ذلك إىل التناقضات الفكرية واالعتقادية، 

التي ترفض مصدر القيم، مثل العلامنية التي ترفض أن تكون 

املسيحية هي مصدر القيم، وفشل الفالسفة يف حتديد القيم للربط 

من جهة، وهذه الفوىض األخالقية بني اثإنسانية من جهة واملادية 

عند الفالسفة تؤكد أن اثإسالم بكامله وشموليته، ووسطيته؛ مل يرتك 

مربرًا لكي ُتستمد القيم من غريه، ولذا يستمد املسلمون نظامهم 

من مصدري الترشيع اثإسالمي  -النّزاهةومنه قيم -األخالقي 

يمّكننا من وصفها القران الكريم، والسنة الصحيحة، األمر الذي 

بالقيم الثابتة املتفق عىل مبادئها، فالقيم املنبثقة من الدين اثإسالمي 

احلنيف جتعل احلياة اثإنسانية حياة تعبدية، تنظم السلوك العميل، 

والفكري واالعتقادي يف كل شؤون احلياة الفردية، واالجتامعية، 

تطبيقها  رغم التفاوت يف  ،واملالية، واالقتصادية، والسياسية

نحالوي، . )واختالف وجهات النظر حول تفسريها وتصنيفها

 (.38، صـه3426
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  :Values  مفهوم القيم

ى واحد للقيمة، فالقيمة تكاد جُتمع املعاجم اللغوية عىل َمعنً   

م، وقّوم اليشء عّدله، وأمر  قيّم أي مستقيم، ودين القيمة مفرد قيّ 

 حصخص مخجسحسخسمس) أي دين األُمة القيّمة قال تعاىل

ابن ) (0)(جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص

القيمة أي ( م1221)وقال ابن كثري (. 351م، ص3575منظور 

 .املستقيمة املعتدلة

 ،ويف االصطالح مل يتفق املختصون عىل تعريف حمدد للقيم    

نظرًا ألن مصطلح القيم استخدم يف كثري  من املجاالت، 

والتخصصات، وكذلك اختالف الفلسفات التي تناولت مصطلح 

القيم، إال أن غالبها يتفق عىل أن القيم مصدرًا أساسيًا للسلوك 

السوّي، فريى أرباب الفلسفة املثالية أن القيم هي احلق واخلري 

أفالطون؛ وتعمل عىل ضبط  واجلامل، وُتعَرف هذه القيم بمثلث

سلوك اثإنسان يف جماالت احلياة املادية، والتي جتعل اثإنسان يقيس 

، وعند (47، صـه3414الصالح، )السلوك بمقياس اخلري والرش 

                                                 
 .  6:سورة البينة، اآلية (3)
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الواقعيني تعترب القيم اجتاهًا واقعيًا حيصل عليه اثإنسان بالفعل 

ي له والتجريب واملشاهدة؛ وهي هبذا املعنى فعل اجتامعي سلوك

، ويتفق (138م، ص3575حسان، وآخرون، )ضوابطه ومقاييسه 

معهم الربجاتيون يف ذلك، إال أهنم جيعلون القيم يف جوانب 

املالكي، )شخصية نابعة من ذات الفرد للحكم عىل سلوكه 

، ومن اختالف الفلسفات يف تناول القيم يظهر (11، صـه3415

ان املعارص َوْفَق أن الفلسفة تسعى الحتضان كل مشكالت اثإنس

منظور إنساين شامل مؤلف من القيم للوصول إىل ما ينبغي أن 

 . يكون عليه مستقبل اثإنسان

وتبعًا لذلك تعددت تعريفات القيم فلسفيًا وتربويًا، إال أن 

هذه الدراسة تركز عىل القيمة بوظيفتها موّجهة ودافع لسلوك الفرد، 

م يف العالقة بني جوانب بعيدًا عن تفاوت الفالسفة، واختالفاهت

املثل العليا للقيمة، أو اثإلزام الواجب، أو الثبوت والنسبية من 

 .عدمه

 (Carter Good, 1973) ويف هذا االجتاه يعرف كارتركود
صفات ذات أمهية العتبارات نفسية واجتامعية، "القيم بأهنا 

 (. 515ص) "وخلقية، وجالية، تتسم بسمة جاعية يف االستخدام
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هدف ومعيار ُحكم "بأهنا ( White, 1951) ويعرفها وايت

حتدده ثقافة معينة، وجتعله شيئًا مرغوبًا، أو غري مرغوب؛ فاهلدف 

طموح يطمح إليه اثإنسان، واملعيار للحكم عىل اثإنسان كالصدق، 

 (.31ص) "واثإخالص

إىل ( م1224خطاب، )نقاًل من   Karin Owensوتشري

ر معيارية توجه السلوك، وتزوده بمعايري أفكا "تعريف القيم بأهنا

خارجية وداخلية، عىل نحو يكافح الناس من أجله، وتزود السلوك 

 (.54ص) "باألساس األخالقي

جمموعة من املعايري  "بأهنا( ـه3427)ويعرفها أبو العينيني 

واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف 

، بحيث متّكنه من اختيار أهداف واخلربات الفردية واالجتامعية

وتوجهات حلياته يراها جديرة لتوظيف إمكانياته، وتتجسد يف القيم 

من خالل االهتاممات أو االجتاهات، أو السلوك العميل، أو 

 (.14ص) "اللفظي، بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة

مفهوم جتريدي ظاهري "بأهنا ( ـه3572دياب،)وعرفتها 

اجلامعة للمرغوب فيه الذي يؤثر عىل وضمني يميز الفرد و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 66 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 "اختياراتنا من عدة بدائل لطرق، أو وسائل، أو أهداف السلوك

 ( .61ص)

ويرى علامء النفس أن السلوك الظاهري هو أحد وجهي  

القيمة، والوجه اآلخر هو اثإدراك الباطني، وكل اجتاه للعمل أو 

اخلارجي السلوك يمكن مالحظته أو رصده، هو يف الواقع املظهر 

املعرب عن أحكام القيمة الداخلية، وأن اختيار الشخص هلذا الطريق 

أو ذاك، هو يف حد ذاته حكم مرّده إىل القيمة، باعتبارها مكونًا 

 (.87م، ص1221السامرائي، )أساسيًا من مكونات الشخصية 

ُيالحظ أهنا تعرب  تناولت القيم وبالتأمل فيام سبق من تعريفات

عن القيمة بعدد  من املفاهيم فتارة باألحكام، وتارة باملعتقدات، 

وتارة باألفكار، وأخرى باملعايري، والسلوك، إال أهنا تتفق عىل 

العالقة اثإجيابية بني القيم، وتعديل السلوك، رغم االختالف يف 

جوانب هذه التعريفات، وجماالهتا، ويستخلص منها جمموعة من 

 :صائص القيمة يلخصها يف التا،يخ

أن القيمة اليشء الثمني القيّم من الناحية اّللغوية، وأهنا يشء 

معنوي يتشّكل داخل التصورات واملعتقد، وتدفع إىل السلوك 

املرغوب، وتعد غاية يف حد ذاهتا، وحتتاج للمعرفة                  
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، وتظهر والشعور الوجداين، لكي ُترتجم إىل السلوك املرغوب

 . انعكاساهتا عىل املستوى الفردي واالجتامعي

إىل أن القيم معايري تستخدم للتحّكم يف  املؤلفوهلذا يميل 

السلوك، ويف االختيار بني األهداف املتنوعة التي يطمح الفرد إ،ي 

حتقيقها؛ وبذلك فهي املوضوع األكثر أمهية يف حياة اثإنسان، وعىل 

سلوكه، واستقامته، أو انحرافه، ولذا  ضوئها يتم احلكم عىل سالمة

بأهنا جمموعة من املعايري واملبادئ التي تتسم بالثبات،  يمكن تعريفها

واالستقرار، وتشكل التصور العقيل، واملعريف، والوجداين، لدى 

الطالب وتوّجه اختيارهم للسلوك املرغوب، ويسعى املربون 

 .لغرسها يف نفوسهم

 النّزاهةاألخري من مكونات قيم كام أن الوصول إىل املكون 

لدى الفرد، يمكن أن يكتسبه بالتعّلم واملامرسة، من خالل املواءمة 

بني املؤثرات املختلفة يف تكوين القيمة، ومنها الدين، والبيئة 

الثقافية، وخربة الفرد، واملدرسة، واملجتمع، ونوع الذكاء، 

رادة، من واحلاجات، وامليول واالجتاهات، وروح املبادرة واثإ

خمتلف الروافد التي تسبق مستويات القيمة، وهذه املواءمة يمكن أن 

بام  النّزاهةتتم من خالل بناء برامج متكاملة ومناسبة لتنمية قيم 
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يتناسب مع طبيعة املستوى، وخصائص املستهدف والواقع 

االجتامعي والوطني والبيئي؛ تبدأ من الوعي والفهم وصوالً إىل 

 .طبيقاالعتقاد والت

مصفوفة ب النّزاهةيف حتديد  النّزاهةويمكن الربط بني القيم و

، يف النّزاهةخمتارة من املعايري، واملبادئ املتقاربة، التي تسهم يف حتقق 

املجال الفردي، واالجتامعي، والوطني، والتنظيمي؛ وتشّكل 

التصور العقيل، واملعريف، والوجداين، للتمييز بني ما هو أخالقي، أو 

 . أخالقي من السلوكيات، بقناعة تامة، ومربرات ثابتةغري

 

 :النّزاهةعالقة القيم ب

من خالل االرتباط الوثيق  النّزاهةتتضح العالقة بني القيم و

إذ تعترب القيم زاهة سلوك أخالقي قيمي، والنّ بني القيم والسلوك، 

هي املوجه األول لسلوك الفرد، ولذا يشري الباحثون إىل أن مفهوم 

يربط بني مفهوم القيم ومفهوم االلتزام القيمي، وهذا ال يتم  النّزاهة

من خالل األساليب القهرية، وإنام من خالل نزوع النفس إىل 

الفضيلة، والعيش املشرتك مع اآلخرين، ومن خالل تعاقد اجتامعي 

يف السلوك الفردي واالجتامعي، وتناول علامء  النّزاهةيقوم عىل 
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العالقة بني القيم واألخالق والسلوك من خمتلف  الفلسفة والرتبية

إىل أن  (kant,2002, p118) يشري كانط :اجلوانب ومن ذلك

األخالق رضورة مطلقة حتتم وضع قوانني ملزمة للسلوك اخللقي 

من خالل مبدأ الواجب األخالقي بوجوده الفعيل يف العقل اخلالص 

الضمري البرشي، لدى الفرد، جيعل منه قانونًا يفرض نفسه عىل 

وواجب أخالقي الزم خيتاره الفرد بمحض إرادته، وهذا يعني أن 

فستتحقق املسؤولية التي تدعو إىل التزام  النّزاهةالقيم إذا ارتبطت ب

 .القيمة سلوكيًا، وهذا يضفي عىل القيم صفة القيم الفاعلة احلية

ويف تأكيد العالقة بني القيم والسلوك يشري توق، وعدس، 

إىل أنه ال يستطيع أي جمتمع أن يبقى ( 335م، ص1228)ي وقطام

ويستمر من غري أن حتكمه جمموعة من القواعد والقوانني التي تنظم 

عالقة أفراده بعضهم ببعض، وتكون بمثابة املعايري املعتمدة يف 

 النّزاهة، ويمكن أن يتوفر ذلك يف توجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم

 .قيم متعددة املجاالتحني تطبق من خالل منظومة 

ويؤكد علامء االجتامع أيضًا العالقة اثإجيابية بني القيم 

بعد عرض النظريات  -( م1234)والسلوك، فقد أوجزت العزب 

من  "تلك العالقة بقوهلا -التي فرست العالقة بني القيم والسلوك 
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العرض السابق نرى أن تناول القيم يف إطار الرتاث الفكري 

ىل الرغم من تباين منطلقات التفسري دائاًم يربط السوسيولوجي ع

بني القيم والسلوك، أو الفعل االجتامعي، لكوهنا تشكل التصور 

ص  "العقيل واملعريف، والوجداين، املوجه للسلوك االجتامعي

(61.) 

وألن القيم تعكس السلوك فقد اشتغل املهتمون هبا ببناء 

سلوك من خالل منظومة املنظومات القيمية، واهلدف منها توجيه ال

إىل أن ( 17، صـه3417)متعاضدة من القيم، إذ يشري األمحر 

التفاف منظومة من القيم حول قيمة جامعة تكون مركزًا هلا؛ يساعد 

النفس عىل استيعاهبا برسعة، وتستلهمها يف كل حني، وتتحسس 

كل ما يتصل هبا من األفعال واألقوال والوجدانيات، فيسهل 

روحها، ومتثلها يف السلوك، ويصبح أفراد املجتمع،  االحتكام إىل

قادرين عىل استيعاب منظومة القيم، والتفاعل معها، والسري عىل 

هنجها يف جماالت احلياة، ويتيرس عىل خمتلف الفاعلني االجتامعيني 

العمل عىل بلورة معطياهتا يف مشاريعهم الفكرية، والسياسية 

ويمكن أن يتحقق السلوك النزيه من والرتبوية، والفنية، والثقافية، 

 .النّزاهةخالل منظومة قيم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 70 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

أن غالبية الدراسات واملرشوعات التي  مما سبقويتضح 

مل خترج عن تناول القيم، وتأثريها يف السلوك، ولذا  النّزاهةتناولت 

عالقة موجبة تامة، فكلام ارتقت  النّزاهةفإن العالقة بني القيم و

لديه، ويرتقي املجتمع والوطن  النّزاهةالقيم لدى الشخص ارتقت 

 .تبعًا لذلك

يف موضوع القيم بشكل  النّزاهةومن معامل الربط بني القيم و

يف  النّزاهةعام نجد االتفاق الواضح بني مكونات القيم ومكونات 

انتقاء القيمة من أبدال : أي "االختيار"املكون املعريف ومعياره 

خمتلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد يف عواقب انتقاء كل بديل، و 

ن الوجداين ومعياره يف  الذي ينعكس يف التعّلق  "التقدير"املكوَّ

بالقيمة واالعتزاز هبا، والشعور بالسعادة الختيارها، والرغبة يف 

ا عىل املأل، ويعترب التقدير املستوى الثاين يف سلم الدرجات إعالهن

املؤدية إىل القيم، ويتكون من خطوتني متتاليتني مها الشعور 

، ويف وإعالن التمسك بالقيمة عىل املألبالسعادة الختيار القيمة، 

ن السلوكي ومعياره ويشمل  "الفعل "أو "املامرسة والعمل "املكوَّ

قيمة، أو املامرسة عىل نحو يتسق مع القيمة املنتقاة، املامرسة الفعلية لل
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عىل أن تتكرر املامرسة بصورة مستمرة يف أوضاع خمتلفة كلام سنحت 

 .الفرصة لذلك

بالقيم األخرى بأهنا عالقة  النّزاهةعالقة ويتبنى املؤلف  

مركزًا تلتف حوله بقية القيم األخرى، التي  النّزاهةحمورية جتعل من 

من خالهلا، ويمكن من خالل هذا االجتاه تطويع  زاهةالنّ تتحقق 

 -واختيار جمموعة من القيم وتصنيفها، ليتّكون اجتاه نسقي حمدد 

يقوى اكتسابه باكتساب هذه القيم أو  - النّزاهةيمكن تسميته قيم 

 . بعضها لتقارهبا، واتفاق أهدافها واجتاهاهتا، وتطابق خصائصها

 :النّزاهةأهداف قيم 

النّزاعات املادية والنفعية بسبب البعد عن القيم ازدادت 

اثإنسانية والروحية، فسيطرت عىل جوانب احلياة، مما دعا الدول 

يف املجتمع،  النّزاهةواملنظامت إىل التحرك يف سبيل تعزيز قيم 

وتنميتها لدى األفراد من خالل املؤسسات التعليمية، وبناء الوسائل 

احلمالت، والدراسات التي حتقق  واألدوات اخلاصة هبا، وإقامة

ذلك اهلدف، األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من األنظمة 

، وقد أشار (16م، ص1232طربة،)والقوانني لذات الغرض 

يف االحتاد األورويب إىل أن قيمة  (ESDinds, 2010) مرشوع
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ظهرت من خالل العديد من املقابالت والورش،  النّزاهة

واملناقشات اجلامعية، ووثائق منظامت املجتمع املدين، وهتدف إىل 

الترصف بسلوك أخالقي يف كل وقت، وهذا أساس من أسس 

 .التنمية املستدامة للمجتمع املدين

املرشوعات  ببناءالعديد من الدول  اهتامموكام سبق وأرشنا إىل 

و تنميتها يف صورة مشاريع وطنية بارزة  ،النّزاهةاملتعلقة بقيم 

تناولتها العديد من الدراسات الغربية ومنها مرشوع سنغافورة 

 CIVICS AND MORAL EDUCATION (م1228)

SYLLABUS SECONDA)  مستوى القيم الدنيا الذي حيدد

نمية دبية وتوالشجاعة األواألمانة العدالة )للنزاهة ويتكون من قيم 

 النّزاهةاملرشوع مستوى قيم  وحدد (املسؤولية واجلدارة والثقة

املواطنة والوعي بالذات واختاذ القرار )قيم العليا ومن أبرزها 

املحبة واالحرتام وحتمل والوعي االجتامعي و( االهتامم بسنغافورة)

 .(املسؤولية واالستقامة

من أهم مرشوعات القيم ( (ESDinds, 2010 مرشوعيأيت و

إىل جمموعة  النّزاهةالذي صنّف قيم األورويب  عىل مستوى االحتاد

من املحاور واملؤرشات تتلخص يف القيم األخالقية ويندرج حتتها 
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 –حظر التمييز واملامرسات التعسفية )جمموعة من املؤرشات منها 
 –بناء الثقة و –تقيص احلقائق و –الوفاء بااللتزامات األخالقية و
 –اثإبالغ عن االنتهاكات األخالقية و –التوجيه بتطبيق األخالق و
التأديب و –مكافحة كل أنواع الفساد كالرشوة والتزوير و

 –احرتام اآلخرين واملساواة و -الصدق والشفافيةو -واملحاسبة 
 (.التشاركية يف اختاذ القراراتو

منها  القيم ومؤرش سلوك األخالقي ويندرج حتته جمموعة من

اللطف و –الصدق والشفافية و –النظر إىل الناس بكل ثقة )

مكافحة و –مكافحة الواسطة و –العدل و –احليادية و -واالحرتام

رعاية و –املسؤولية العاملية واملحلية و –اجلودة يف املنتج و –الغش 

السالم سالمة البيئة و –اثإفصاح عن تضارب املصالح و –املجتمع 

 (.الديمقراطيةو –

وجاء مؤرش القيم التنظيمية الشخصية واندرج حتتها جمموعة من 

االلتزام بالثوابت رغم و –الصدق مع الذات )منها  القيم

تطوير و – النّزاهةاملوازنة بني املصالح الشخصية وو –اثإغراءات 

 (.تنظيم احلياة وإدارهتا وفق املنظومة القيميةو –الذات 
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 (م1224)ا،ي لوزارة التعليم األسرتالية أما املرشوع األسرت
 National Frameworkfor Values Education in 

Australian Schools  والذي مّولته احلكومة االسرتالية بمبلغ

ثالثة مليار دوالر عىل مدى أربع سنوات، للمساعدة يف اكتساب 

القيم وجعلها جزًء أساسيًا من التعليم األسرتا،ي، وهيدف هذا 

لدى  النّزاهةرشوع إىل دعم منتديات تعليم القيم، وتعزيز امل

الطالب، وإنشاء منتديات مكافحة املخدرات يف كل مدرسة، 

التي حددها املرشوع  النّزاهةوتعزيز قيم املواطنة، ومن أبرز قيم 

احرتام و –تطوير الذات و –العناية والتعاطف االجتامعي )قيمة 

الصدق و –تقديم املصلحة العامة و –احلرية و –التميز و –اآلخرين 

 (.التسامحو –املسؤولية و -األخالق و –بناء الثقة و – النّزاهةو –

مرشوع اململكة املغربية يف تعليم قيم  وعىل الصعيد العريب نجد

املنشور عىل موقع مركز األبحاث بالرباط ونتج ( ـه3415) النّزاهة

يف تكوين آليات دمج عنه جمموعة من األدلة اثإجرائية التي ُتسهم 

هذه القيم يف مناهج التعليم، ويغلب عليها ربط هذه القيم باملواطنة 

يف املحافظة  النّزاهةبشكل مبارش، والوعي بحقوق الوطن، وتأثري 

عىل األمن، وكرامة اثإنسان، ومن أهم القضايا املستهدفة تعزيز مبدأ 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يا من الشفافية، ومكافحة الرشوة، والفساد وعالج هذه القضا

الرتبية و -احلرية جلميع الناس)خالل تعزيز عدد من القيم منها 

التنمية و - النّزاهةالشفافية وو -والعدل واملساواة  -والتكوين 

، وتتم تنمية هذه القيم من خالل (جمتمع األخالقو -املستدامة 

جمموعة من األنشطة واالسرتاتيجيات والقصص التي متثل منهجا 

 .الدليلتعليميًا لتطبيق 

 وألن الغاية هي خدمة هذا الوطن الغا،ي نستعرض مرشوع

وتعزيزها، من  النّزاهةبتبني قيم فقد بدأت اململكة العربية السعودية 

ومكافحة الفساد؛  النّزاهةخالل بناء االسرتاتيجية الوطنية حلامية 

وأكدت االسرتاتيجية ( 41)والصادرة بقرار جملس الوزراء رقم 

يف  النّزاهةعىل وضع املفردات املتعلقة ب ت املجتمعمؤسساعىل دور 

 :مناهج التعليم العام واجلامعي، انطالقًا من أهدافها التالية

 .، ومكافحة الفساد بشتى صورهالنّزاهةمحاية  -3

حتصني املجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم األخالقية  -1

 .والرتبوية

م، توجيه املواطن واملقيم نحو التحيل بالسلوك السلي -1

 .واحرتام النصوص الرشعية والنظامية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

االسرتاتيجية الوطنية . )حتقيق العدالة بني أفراد املجتمع -4

 (.32، صـه3417، النّزاهةحلامية 

جمموعة من األهداف اخلاصة ( 7م، ص1233يوسف، )وذكر 

 :منها النّزاهةبتنمية قيم 

املوازنة بني املخرجات التعليمية، وسوق العمل  -3

 .ومتطلباته

 .تدعيم آفاق التنمية الوطنية، وحل مشكالت اهلدر العام -1

الرشاكة البحثية، والرشاكة بني مؤسسات املجتمع لبناء  -1

 .بيئة وطنية نزهية

حماربة الفساد بكل أشكاله ومستوياته عىل كافة  -4

 .األصعدة

 النّزاهةجمموعة من أهداف إىل ( 4م، ص1231 ،الدويك)وأشار 

 :ت املناسبة لتنفيذها ومنهاالتي ينبغي وضع االسرتاتيجيا

 .حتسني صورة الوطن حمليًا ودوليًا يف ذات املجال -3

 .والشفافية النّزاهةتفعيل قرارات الدولة املتعلقة بدعم  -1

للوقاية  النّزاهةنرش القيم الفاضلة يف املجتمع، ومنها قيم  -1

 .من الفساد
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

عىل املستوى الوطني  –وبالنظر إىل األهداف السابقة للنّزاهة 

يتضح أهنا تشتمل عىل نزاهة الفرد أوالً للوصول إىل  -لفرديوا

نزاهة املجتمع من كل أشكال الفساد وصوالً إىل نزاهة الوطن بكل 

مؤسساته، ويمكن أن حيدد الباحث جمموعة من األهداف املتعلقة 

 :عىل النحو التا،ي النّزاهةب

 .النّزاهةمعرفة املفاهيم، والقيم املتعلقة ب .3

مواصفات الشخصية النّزهية أخالقيًا واجتامعيًا وتنظيميًا حتديد  .1

 .ووطنياً 

 .تفسري أسباب انتشار الفساد يف املجتمع .1

 .يف العمل النّزاهةاستنتاج معايري  .4

إكساب مهارات التفكري التي تساعد عىل مواجهة األخطار،  .6

 .والتحديات املسببة للفساد

املختلفة،  هةالنّزاإكساب مهارات التفكري والتأمل يف قيم  .5

وتطبيقاهتا العملية عىل أرض الواقع فيام يتعلق بالفرد وعالقته 

 .باآلخرين واملجتمع املحيط هبم

 . النّزاهةحتصني املجتمع ضد الفساد من خالل غرس قيم  .8
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 .ربط العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق يف جمال القيم .7

 .يف السلوك النّزاهةااللتزام بقيم   .5

 . نزهية تبني أنامط حياتية .32

 .امتالك الثقة بالنفس .33

 .حتمل املسؤولية .31

غرس روح الوالء والطاعة هلل، ولرسوله، ثم لوالة األمر يف  .31

 .غري معصية اهلل

 .ألهنا واجب ديني ووطني واجتامعي النّزاهةاثإيامن بأمهية قيم  .34

املنبثقة من أحكام الدين  النّزاهةتنمية االجتاه االجيايب نحو قيم   .36

 .اثإسالمي

 

 :  وحتديدها النّزاهةنيف قيم تص  

ليف هذا الكتاب البد من لتتضح رؤية املؤلف وغايته من تأ

 ،لدى الفرد واملجتمع واملؤسسات النّزاهةحتديد املسار لبناء ثقافة 

وتتلخص يف بناء  ،النّزاهةمن خالل حتديد رؤيته التي يتبناها يف جمال 

يتبنى املحورية املتمثلة يف جعل  النّزاهةنموذج خاص بتصنيف قيم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 ةساسية يلتف حوهلا عدد من القيم الفرعيقيمة حمورية أ النّزاهةقيمة 

من خالل القيام بعدد من واملقسمة عىل عدد من املجاالت 

 :اخلطوات تتلخص يف النقاط التالية

تتبع تصنيفات القيم ووجهات النظر التي ربطت : أوالً 

التي تم االتفاق عىل أهنا جزء ال  زاهةالنّ الكثري من هذه القيم ب

 .يتجزأ من القيم اخللقية

 النّزاهةالتأصيل اللغوي والرشعي لقيم حتديد مصادر : ثانياً 

 .وقد سبق يف الطرح السابق من هذا الكتاب

استعراض بعض املشاريع، والتجارب، والدراسات : ثالثاً 

وقد تك استعراض الكثري  النّزاهةالعلمية، التي تناولت قيم 

 .منها يف املحور السابق

يف ضوء  النّزاهةتصنيف وحتديد جماالت قيم التوصل ل: رابعا

 :الشكل التا،ي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 
نزاهة ويرش النموذج السابق إىل الرؤية التي تبناها املؤلف للّ 

قيمة كربى وغاية مركزية حمورية  النّزاهةفجعل  ،من خالل القيم

يدور حوهلا العديد من القيم املقسمة عىل املجاالت األربعة 

ويتكون كل حمور من هذه املحاور من عدد من القيم التي  ،املحددة

وهذا يعني العالقة اثإجيابية بني  ،لتتبادل فيام بينها النمو والتكام

ت نسبة النمو يف كافة هذه القيم فكلام ارتفع النمو يف إحداها ارتفع

  . قيم املنظومة

بعض التصنيفات املتعلقة بالقيم  املؤلففيام ييل يعرض و

 قيمها الفرعيةوحتديد  النّزاهةبشكل عام، ليتمكن من تصنيف قيم 

وذلك ألن البحث يف أدبيات القيم وتصنيفها  ،املناسبة للمنظومة

تاب عىل أثبت أن العشوائية سيطرت بشكل واضح عىل تصنيف الكُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 82 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

القيم رغم قدم بعضها، ويرجع املؤلف السبب يف ذلك إىل 

فنجد عىل  ،االختصاص واحلاجة وهدف الكاتب من التصنيف

 ،سبيل املثال أهل علم االجتامع يصنفون القيم بام خيدم التخصص

فريكز غالبيتهم عىل القيم ذات العالقة بالتعامالت االجتامعية دون 

 ،رتابط والعالقة بني كل قيمة وأخرىمتحيص هذه القيم ونسبية ال

األمر الذي أدى إىل التكرار والتداخل وتشابك املؤرشات الدالة عىل 

كذلك تصنف القيم االجتامعية وتذكر بعض الدراسات و ل قيمة،ك

قيمة التعاون، وقيمة العمل ضمن الفريق، وبالرجوع إىل مؤرشات 

ني القيمتني رغم فرق ب القيم املحددة أثناء التطبيق يتضح أنه ال

وّجه اختالف املسمى واملصطلح، وهذا هو السبب الرئيس الذي 

حتديد املنظومة القيمية املحددة من خالل التصنيف املؤلف إىل 

يف أربعة جماالت رئيسية خضعت للتحليل  النّزاهةاملرتكز عىل 

والتمحيص أكثر من مرة من خالل دراسة علمية قدمها املؤلف لنيل 

راه وكانت باستخدام جوالت دلفاي املتكررة درجة الدكتو

  ( ـه3418الغامدي ،)

من أن تصنيفها تم إىل ويشري كذلك األدب النظري للقيم 

األول متثله التصنيفات التي تنظر للقيم من أساسيني خالل اجتاهني 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 منظار إسالمي، والثاين التصنيف الذي حتكمه فلسفات أخرى

 أبو)ي متثل االجتاه األول تصنيف ، ومن أشهر التصنيفات التأجنبية

 :    حيث صنف القيم إىل( 125، صـه3427العينيني 

يم التي تنظم عالقة وهي منظومة من الق (العقدية)القيم الروحية 

القيم التي تتصل بشعور وتعني  القيم اخللقيةاثإنسان بربه، و

وهي وباملسؤولية، واجلزاء، وااللتزام، والقيم العقلية اثإنسان، 

، وكيفية الوصول إليها، وتوظيفها، والقيم القيم التي تتصل باملعرفة

ويقصد هبا تلك القيم التي تتصل بوجود اثإنسان  االجتامعية

وهي  امعي، وتنظم العالقات االجتامعية، والقيم الوجدانيةاالجت

 حياة اثإنسان من حب القيم التي تتصل باجلوانب االنفعالية يف

ادية وهي قيم تتصل بالعنارص امل ملاديةوكره وميول، والقيم ا

وهي منظومة من  املساعدة عىل وجود اثإنسان، وحدد القيم اجلاملية

القيم التي تتصل بالذوق، واجلامل وإدراك االتساق والتنظيم يف 

 .حياة اثإنسان

عىل ما سبق يف تصنيفها -تضيف دياب  ويف تصنيف

سياءي، واملجال قياًم تتعلق باملجال ال -للقيم( 81م، ص3572)

م، 1225آل عواض، )اثإداري، واملجال االقتصادي، وفّرع 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

القيم االقتصادية يف تصنيفه لعدد من القيم الفرعية، وحدد ( 65ص

آل )منها حماربة الغش، والوفاء بالعقود، وحماربة االحتكار، وصنف 

قيم املواطنة إىل مواطنة سياسية، ( 155م، ص1231عبود 

ية، وشملت جمموعة من القيم الفرعية ارتكزت واجتامعية، واقتصاد

، وأكدت (قيمة النظام، وقيمة التشاركية)عىل قيمتني أساسيتني مها 

دراسته عىل إسهام هاتني القيمتني يف تعزيز األمن الوقائي يف 

 .املجتمع

أما االجتاه الثاين للتصنيف والذي يمثل الفلسفات والنظريات 

حيث حدد  Spranger جراألخرى، فيتمثل يف تصنيف سربان

 :القيم يف األنامط الستة التالية

وهي منظومة من القيم التي (: Religious) القيم الدينية -3

 .هتتم بمامرسة العبادة، واجلوانب الروحية

وهي القيم التي هتتم (: Theoretical) القيم النظرية -1

 .بالكشف عن احلقيقة من خالل منهج علمي

وُتعنى القيم يف هذا (:  Economic) القيم االقتصادية -1

 .املجال بالنفعية املالية واالقتصادية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وهي جمموعة من القيم التي (: Aesthetic)القيم اجلاملية  -4

تتعلق بالنواحي اجلاملية من ناحية الشكل والصورة أو التكوين، 

وكذلك التذوق اجلام،ي، وهتذيب النفس من خالل احلب 

 .والتسامح

وهي منظومة قيم تتعلق باهتامم : (Social)القيم االجتامعية  -6

 .الفرد وميله إىل غريه من الناس، واملجتمع

وتعني اهتامم الفرد بالقوة (: Political) القيم السياسية -5

والسيطرة والتحكم يف األشياء أو األشخاص، والتنافس، 

، ـه3415العدييل، ). والرصاع، والعمل عىل التأثري يف احلياة

 .(11-13ص

 ,.Allport, G.W(:البورت، وفيليب، وجاردنر)وقام  

Vernon, P. E, and Lindzey, G Manual (1960, p14-
تكون  السابق يف صورة مقياس Sprangerبتنظيم تصنيف  (15

التي ، Theoretical)) القيم النظرية: من املجاالت الستة التالية

 القيم االقتصاديةترتكز عىل اجلانب النظري البعيد عن التطبيق ثم 
(Economic) ،القيم االجتامعيةو ((Social ،القيم السياسيةو 

(Political) ،القيم الدينية ثم (Religious). 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ومن التصنيفات احلديثة ملنظومات القيم التي تسعى لتحقيق 

فقد صنفت ( 58م، ص1221العطية، )أهداف حمددة تصنيف 

القيم إىل جمموعتني املجموعة األوىل هي القيم املتعلقة بالغايات 

النهائية للوجود، ومنها قيم احلياة، والسالم، واحلرية، واألمن 

العائيل، واألمن الوطني، والسعادة، والصداقة، والقبول 

االجتامعي، واملجموعة الثانية هي القيم املتعلقة باألشكال 

لة، وهي الوسائل التي حتقق القيم النهائية، منها قيم السلوكية املفض

 .الطموح، واملرح، واألمانة واثإخالص، والصدق

ومن الدراسات احلديثة التي ألفت بني عدد من القيم يف 

 التي صنفت( 12، صـه3412الزهراين، )منظومة تنظيمية دراسة 

، وقيم تنظيمية، حيث أشار إىل أن (فردية)القيم إىل قيم شخصية 

القيم الشخصية هي قيم األفراد التي متثل أحكامهم اخلاصة، 

لمواقف، أو العالقات املحيطة ومبادئهم التي ينظرون من خالهلا ل

أما القيم التنظيمية فهي جمموعة القيم التي تعكس اخلصائص هبم، 

التي ُتعرب عن فلسفتها، وتوفر اخلطوط  الداخلية للمنظمة، وهي

العريضة لتوجيه السلوك التنظيمي، وصنع القرارات، ومتثل القيم 

التنظيمية؛ ومن أهدافها أهنا حتكم العمل، وحتدد مستوى األداء فيه، 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ومنها قيمة اجلودة، والتنافس، والعدالة، والنمو والتطوير، 

للقيم يمكن من  تصنيفاً  لطة، وقد اقرتحوالكفاءة، ووحدة الس

والقيم ( الفردية)خالله حتقيق التوافق بني القيم الشخصية 

التنظيمية يف منظومة جتتمع يف عدد من القيم منها قيمة الشفافية، 

واملساءلة، واملشاركة، واحرتام األخر، والعدالة، وتقدير العمل، 

والتطوير والتنمية الذاتية، واثإخالص، وااللتزام، والرشعية، 

 .محة، والصدق، والتعاون، واثإتقان، والتعففوالر
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 

 الفصل اخلامس

وتحديد العامة، الّنزاهةتصنيف مجاالت قيم 
 :ما يندرج تحتها من القيم
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :تمهيد
ات التي تسبق العمل عىل يعد تصنيف القيم من أهم العملي

 رشنا فإن هذا الكتاب يتبنىوكام أ، أو التدريب عليها، تنميتها

 ،النّزاهةد نسق يحدتنسق املنظومة القيمي املقرتح سابقا لاستخدام 

قيمة مركزية كربى يلتف حوهلا جمموعة من القيم املتقاربة  اكوهن

 .واملتفقة يف املجال أو األهداف

وحيتاج النسق القيمي، أو التصنيف القيمي ألّي من جماالت 

حيقق أهداف االجتاه املحدد،  مرتابطاالقيم، إىل بناء دقيق ليكون بناًء 

جمموعة من القيم "النسق القيمي بأنه ( م1228الديب، )ويعرف 

عقليًا ووجدانيًا، خالل مرحلة تارخيية  للفرداملستهدف إكساهبا 

معينة، والتي يتم تنسيقها وتناوهلا وفق أمهيتها وأولوياهتا بالنسبة 

 (.47ص) "للمجتمع، وحاجة أفراده إليها

خصص حني ن العشوائية والتأثر باملجال والتلقد حذرنا م

مر الذي يؤكد أمهية املعايري الثابتة تناول القيم بالتصنيف األ

ذكرت تصنيف القيم  لتصنيف القيم ورغم أن الكثري من الدراسات 

أهم معايري  أنبينت حني  (171م، ص1231زيود، )كدراسة 

ة، وأن تعكس أن تعكس القيم احلاجة النفسية والفرديحتديد القيم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تكّيف الفرد مع حميطه وجمتمعه، وأن تراعي احلاجات الوطنية 

الراهنة، وأن تراعي مستجدات العرص احلديث، وأن توافق 

 .القناعات الراسخة، واملبادئ الثابتة 

أن يراعي  إال أنه ينبغي أن نظيف عددا آخر من املعايري منها

حتى يسهم  دفاملسته التصنيف القيمي تقارب القيم يف املجال

كذلك التي  اكتساب قيمة يف اكتساب بقية القيم، ومن املعايري املهمة

االنتقاء االجتامعي للقيم، وأن يرتكز تصنيف القيم حول قيمة 

لبقية القيم، وهي قيمة  أساسية وجعلها املركز األساس املوجه

، وحتليل القيم باستخدام عدد من املؤرشات املرتبطة بكل النّزاهة

القيم حتى يسلم التصنيف من التكرار والتضارب بني قيمة 

 .أهدافها وحمتواها وأنشطة تطبيقهاو

بمجموعة من القيم يف صورة منظومة قيمية  النّزاهةن ربط إ

ولذا بدأ  ،هلا وثبات القيم املحددة النّزاهةحيتاج إىل فهم طبيعة 

كقيمة كربى حمورية وعالقتها  النّزاهةاملؤلف باثإشارة اىل طبيعة 

بالفرد وعالقتها باملجتمع وعالقتها بالوطن وعالقتها بالتنظيم 

 .واثإدارة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

كمصطلح حديث باجلوانب االقتصادية  النّزاهةلقد ارتبطت 

واثإدارية الوظيفية فكانت تعني الشفافية للعميل وابتعاد املوظف 

تتبع ألصل الخ لكن امل..عن الرشوة واستغالل النفوذ والسلطة 

بيشء من التحليل جيد أن املوظف الكفء الذي  النّزاهةمصطلح 

ال يصل إىل هذه املنزلة السامية من خالل القانون  النّزاهةيوصف ب

 .املنشور الوثائقي الذي حيثه عىل التعامل النزيه فحسب

ال نريد أن نقول إن  النّزاهةإننا يف هذا الكتاب حني نتناول 

عىل موظفيها هو األساس القانون الرادع الذي تفرضه املؤسسة 

ون نزاهته، كام ال ينبغي أن نغفل عن ري املوظف ويكّ الذي يّس 

احلكومة االلكرتونية واآللة العاملة والتقنية الرقابية، إننا باختصار 

دي التقنية بارزة يف نوا النّزاهةيمكن أن نقول لك وبكل بساطة 

لكن الغاية الكربى التي نود الوصول إليها يف هذا التصنيف  !القامر

جزء ثابت متصل ال ينفك عن قيم الدين  بصفتها النّزاهةهي تنمية 

اثإسالمي احلنيف نابع من اثإخالص ومراقبة اهلل يف الرس والعلن 

متت اثإشارة يف أول الكتاب إىل العديد من  وقدوحتمل املسؤولية، 

من  النّزاهةعصومة التي تبني بام ال يدع جماال للشك أن النصوص امل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

واجب رشعي عىل املستوى الفردي  النّزاهةالدين وأن خلق 

   . واملا،ي واحليايت واالجتامعي

بجعلها خلق سامي يرتتب عليه  النّزاهةوإذا ما متت القناعة ب

الثواب والعقاب فإن تبني الشخص للنزاهة عىل املستوى الفردي 

مسئوال مراقبا لذاته متقنا لعمله يعترب بأن يكون صادقا  ؛الشخيص

االجتامعية والوطنية والتنظيمية املرتبطة باملجتمع  النّزاهةركيزة 

 .ستوياتمن خالل ضبط تعامالت األفراد عىل كافة املوالوطن 

منظومة متكاملة مرتابطة  إىل إجياد اولذلك سعى املؤلف جاهد

تربط جيع املجاالت ببعضها البعض بعيدا عن  النّزاهةلتنمية 

 قرأناه عىل لسان بعض الربغامتيني حيث قالالتناقض املقيت الذي 
أن املشكلة الكربى تكمن يف التناقض بني األفراد وقيم "  hehهيه

جعلهم ! داخل املبادئ الربغامتية بعيدا عن القوانني الصارمة النّزاهة

ذلك  يسعون للبحث عن اثإنسان اآللة الذي يفتقد كل معاين 

 .بكل قيمها مسألة إنسانية بحته النّزاهةاثإنسانية عىل الرغم من أن 

فنحن هبذا  -القيمة السامية- النّزاهةومع االتفاق عىل القناعة ب

لبعد عن مسألة النسبية والثبات التي تناولتها التصنيف نبتعد كل ا

زه من كتاب اهلل العديد من الفلسفات فقد توافقنا مع النص املنّ 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

النقص يف بعض إكامل وننتقل منها إىل مسألة  وسنة رسولة 

والتي تظهر يف النقاط املستهدفة بالعالج  النّزاهةجوانب تنمية ثقافة 

 .هلا د املجاالت املناسبةومتثلت يف التنظيم والتصنيف وحتدي

عىل أربعة يف تصنيفها املقرتح  النّزاهةقيم اشتملت ومن هنا 

جماالت هي املجال الفردي، واملجال االجتامعي، واملجال الوطني، 

 النّزاهةواملجال التنظيمي، ويندرج حتت كل جمال جمموعة من قيم 

 :عىل النحو التا،يالفرعية، التي ينبغي تنميتها 

  :Individual values integrity للنّزاهة القيم الفردية : أوالا 
حني تكون سلوك ظاهر لدى األفراد  :فردية مسؤولية النّزاهة

، ويتفق عليها اجلميع وتصبح من ستظهر عىل وجه املجتمع

، ألن بدأ عىل كافة املستوياتامل سيتكونوبثباهتا  ،عراف الساميةاأل

من ضمري اثإنسان احلي، فقد جاء يف نزاهة ينبع لظهور سلوك ا

كان )فقالت  يض اهلل عنها واصفة خلق احلديث عن عائشة ر

صادق بال  زيه وصفهويشهد خللقه النّ  (رواه مسلم)(لقه القرآنُخ 

مهام متددت قيمها  النّزاهةمعاين  وهي صفتان جعتا كل األمني 

هي نزاهة الفرد  النّزاهةولذا ستكون أول تصنيفات قيم  ،وقوانينها

املنبثقة من شخصيته وذاته الذي يعترب احلاكم األول عىل سلوكه 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

قيم األفراد  "بأنه الفردية النّزاهةف جمال وهبا يعيش ضمريه ويعرّ 

التي متثل أحكامهم اخلاصة، ومبادئهم التي ينظرون من خالهلا 

للمواقف أو العالقات املحيطة هبم، ومن أقرب التعريفات هلذا 

ف القيم حني عرّ   (Halstead,1996) ال تعريف هالسيتداملج

املبادئ واملعتقدات األساسية، واملثل واملقاييس التي  "الفردية بأهنا

تعمل مرشدًا عامًا للسلوك، أو نقاط تفضيل يف صنع القرار، أو 

 النّزاهةواهلدف من إيراد تعريف قيم  "لتقويم املعتقدات، واألفعال

قد نبعت من  النّزاهةليس ألن  -كاتب غريبمن كالم -الفردية 

 النّزاهةالغرب وإنام ألن العامل العريب اثإسالمي قد دفن مصطلح 

والسبب الثاين أن عرض  ،رغم أنه أساس ديني وتراثي يف قيمهم

 ،املتعلقة باملجال الفردي قيم متفق عليها يف جمتمعاتنا النّزاهةقيم 

األجنبية التي سبقت يف  الربط العلمي بني الكتاباتب وال بأس

من ثّم ، والصارمة بالقواننيوضبط تطبيقاته  ،باملصطلح االهتامم

مع إمهال  النّزاهةالكتابات العربية التي تتفق عىل أمهية قيم ربطها ب

 .املصطلح

ننا حني نبحث يف نزاهة الفرد فإننا نبحث يف جوانب اثإعداد إ  

، الذاتية النّزاهةوالتطبيق والوقاية والعالج لكل ما يتعلق بمعنى 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

لقد تعامل الكثري منا مع أشخاص مل يكن يتوقع منهم ما وصلوا و

إليه من الشفافية والوضوح والصدق واثإخالص والورع عن 

صابه الذهول أيف مواقف خمتلفة  حقوق، ومنا من تعامل مع أفراد

املة من تساهلهم يف احلقوق وممارسة املحاباة والتعامل الدينء باملج

، ولعل الكثري من األمثلة رغم أن املبدأ الذي يربزه ال يسمح بذلك

يف الرتاث العلمي واألديب قد   النّزاهةعىل الوقاية مما خيالف 

القايض عن النظر يف  وصلت إلينا فقد مر بنا يف الفقه لزوم تنحي

قضية كان أحد أطرافها من أقاربه ويف العالج من كل ما خيالف 

صححه ) "هدايا العامل غلول " الرسول  حديث نجد  النّزاهة

ومن هنا يمكن أن نصل إىل خالصة مفادها أن صناعة الفرد  (االلباين

بكل وطن الجتمع وامليف  النّزاهةاألساس األول يف بناء  يعتربزيه النّ 

ومستوياهتا وجماالهتا فبنزاهة الفرد وضمريه ينزه املتعامل  اتعامالهت

زيه فلن يوجد زيه الواحد سيخلق اجلمهور النّ معه فاملوظف النّ 

 ولن جتد املحاباة وعنعنت! لرايش والرائش إذا انعدم املرتيشا

 ! تنزه املسؤول عنها الواسطة إذا  

( الشخصية)الفردية ت القيم وبعد حتليل عدد من تصنيفا

زاهة الفردية من بني عدد كبري جدا منها توصلنا إىل منظومة قيم للنّ 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

، واملصادر باملجال الفردي املرتبطوكان التصنيف مراعيا التكرار 

وقد راعى  ،دف إىل التكامل النسقي املنظومي هلذه القيمالثابتة هي

تي تظهر زاهة الالتصنيف واالختيار القيم الشخصية الفردية للنّ 

عىل سلوك الفرد ذاته وسلوكه مع األفراد اآلخرين فيام يتعلق 

زاهة الفردية واحرتام حق الفردية فالصدق قيمة للنّ  باحلقوق 

 ،امللكية الفردية قيمة فردية لكن األوىل ترتبط بسلوك الفرد الذايت

سلوك الفرد مع حق الفرد اآلخر وكالمها معتمدان تعني والثانية  

يكمل بعضهام بعضا وال تنفك قيمة منها عن عىل الصدق 

 :القيم الفردية للنّزاهة األخرى، و من

 ما عليه من ه اثإنسان عام ليس له بحق، وأداء وهي تنز :األمانة

وأمهيتها فال شك وال  لألمانةاحلقوق، ولست يف موقف التنظري 

ي ، ولكن هل هاجلميع منخالف يف أن األمانة مطلب اجلميع 

 ! ؟ فقط لذاتهمطلب الفرد 

ع يف مقابلها اخليانة ولشدة احليف عن األمانة يدعو لتصنن إ

التحذير من اخليانة منعت يف الرشيعة السمحة حتى ولو كانت عىل 

 ائتمنكأد األمانة إىل من  "الرشيف ديث جاء يف احلسبيل املقابلة 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

؟ لقد عانت الدول فكيف باخليانة ابتداء( "وال ختن من خانك

والقوانني الوقائية والرقابية والعقابية من  ،الترشيعيةواملؤسسات 

شعار  النّزاهةسوء استخدام الصالحيات والسلطة الوظيفية فكانت 

قلت أن  إذا أتفاءليف هذا اجلانب، ولن أبالغ ولن  الضبط واملنع

كن إن مل تكن األمانة هي احلاكم ضبط الصالحيات والسلطة غري مم

خفي من  ألن هذا السلوك يعتمد عىل ما ،األول للسلوك الوظيفي

 !به فضال عن منعه التنبؤوهذا ماال يمكن  املسئولالنوايا لدى 

 ويعني نزاهة الذمة بأداء الشخص ما ألزم به : الوفاء بااللتزام

ويف هذا التعرف املقرتح نجد أن الضابط . نفسه للغري باختياره

 النّزاهةنبع منها سلوك األهم ليكون الوفاء بااللتزام من القيم التي ي

من وفاء تم خوفا من سلطة أن يكون الوفاء باختيار الويف فكم 

لكن الدافع الفردي ؟ وليس من ختوين من مل تظهر خيانته القانون

حني يعدم القانون للوفاء ال جيب أن يكون اثإجبار والتخويف وإال 

يتضح  لاؤستعىل هذا ال وباثإجابة! كيف بحال الوفاء بام التزم به؟

 ن قيمة الوفاء؟ ميزا

ويطغى عليها الوفاء  االجتاهاتبالوفاء تتعدد  إن قيمة االلتزام

إال أن هذه القيمة ذات بعد  ،لناسوق احقب الوفاء هوو الظاهري
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 مفر ، فالوفاء باملاديات المن جمرد أداء للامل أو املاديات قيمي أبعد

منه الوفاء بااللتزامات لكن األبعد ! منه غالبا ولو قانونيا عىل األقل

، ولذا ليس من فهمها ذلك اللئيم املادي املتنكراألخالقية التي ال ي

نابعة من األصل  األخالقياملبالغة حني نقول أن قيمة االلتزام 

وليست من التصنع الكاذب ألن غالبية  ،املرتبط بالشهامة والشيم

قايب وال ية ليس هلا دوافع مادية وال رادع عاألخالق االلتزامات

 ! تبعات مرشوطة

 ،إن عىل العاقل الرشيد أن يبتعد عن كل التزام ليس باستطاعته

 القوانني ال"مقولة  نسمع كثرياإال وقع يف التزام ماال يطاق، وو

فبدال من نقاش أصل هذه العبارة ومدى موافقتها  "حتمي املغفلني

جتعل  زاهة من عدمه كان األوىل أن نبحث يف كل السبل التي الللنّ 

ا مغفلني حتى نتفاداها ونبحث يف كل موقف خادع قد يوقعنا يف منّ 

وهبذا قد نوفق إىل اثإسهام يف التقليل من متكني  ،شباك املحتالني

 .أهل خمادعة األنظمة املحتالني النّزاهةأعداء 

 ورفض أي  ،الرضا برزقه املرشوع من احلق وهي: القناعة

عد األمانة ال بفلن تكون القناعة إ. مرشوعة للكسب وسيلة غري

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 99 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 ،وللقناعة مظاهرها عىل السلوك ،ال بالوفاءولن تظهر عىل السلوك إ

فلن يرتيش قنوع  ،النّزاهةوتقع يف دائرة الوقاية من كل مضادات 

 نفوذه ولن يرسق ولن خيتلس من متسكولن يستغل  ،ولن حيتال

 .بقيمة القناعة

 صفية إتقان كل عمل عن مراقبة ويكون بت :اإلخالص

 ،ويف اثإخالص تتمثل الرقابة الذاتية وعمل الضمري. املخلوقني

يقولون يف اجلودة املؤسساتية إرضاء العميل فوق كل اعتبار ويف 

يف  النّزاهةوهنا فارق ! ص نقول إرضاء اهلل فوق كل اعتباراثإخال

مكن ذكره يف ومن أهم ما ي! مثال الربغامتيةيف  النّزاهةاثإسالم و

قضية قيمة اثإخالص هو أهنا قيمة خفية بحاجة إىل املجاهده 

 .املستمرة حتى تتحقق قبل اختاذ أي قرار سلوكي

 مة بإعطاء كل شخص األمهية نفسها يف وهو االستقا: العدل

وليس العدل حمصورا بحاكم وقاض فالعدل  .يف الفرصواحلقوق 

 كل املستويات ج من الفرد يغطي الشخيص منبع إنساين حني خير

ولن يقابل العدل إال العدل، ويف  ،وعدل مع الغري ،عدل مع النفس

قوانني الدول املتقدمة يعتقد املنظرون هلا أن الرصامة القانونية هي 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

نقول أن القانون املتصل بالعدل الرشعي وبمنظورنا ! ميزان العدل

 ! الذايت للعدل هو الصارم لكل ظلم

هلل احلدود فقد حد ا -ني والعقوباتلننكر أمهية القوان هذا ليسو

لكن القصد هو التأكيد عىل مبدأ  -حلفظ الُّضورات اخلمس 

ويعم العدل الكيل يف  ،األفراد العادلني ، التي توجدالعدالة الذاتية

املجتمع يف اجتاهني أساسيني أقرهتام الرشيعة اثإسالمية يف حديث 

رواه )" نرص أخاك ظاملا أو مظلوماأ"حني قال  الرسول العادل 

مع املظلوم وأخذا عىل يد كل ظامل، ويتم بالنزاهة قوفا وو (أحمد

حينها الضبط االصطالحي لكلمة العدل بعيدا عن الرؤية 

الشخصية التي تنظر للعدل من زاوية املدعي حتى وإن كانت دعواه 

 .ظلام

 حتمل  (6م، ص1222الدريني، ) يقول: املسسؤولية حتمل

لوم عن الفشل، وقبول الثناء االستعداد لقبول الّ  املسؤولية يعني

والتقدير عن النجاح واثإنجاز، وذكر أسباب التقصري وما جيب 

  .فعله لتصحيح املوقف
ويف هذه املعاين ملحات بعيدة جدا أحيان عن األعراف 

وكم من  ،االجتامعية فكم من مقرص سعى جاهدا ثإخفاء تقصريه
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

كم من ناجح حسده أهل الشأن و ،عه ذوي النفوذ عن نقدهمنتقد من

املسئول ، ليس بخاف عن اجلميع أن عن اثإشادة بحسن فعله

 لكنهو املقصود األول هبذه القيمة، املنصب والنفوذ  صاحب

اخلفي أن حتمل املسؤولية ليس حكرا عىل صاحب النفوذ فكثري من 

والقيم التي  بادئكأهم املبحاث تناولت املسؤولية األدراسات وال

ينبغي متثلها عىل املستوى الفردي واملؤسيس وبخاصة يف جماالت 

لكن غالبية هذه الدراسات .. من جيع األفراد االقتصاد والسياسة 

بعد البحث يف فغفلت عن آليات أداء املسؤولية مع األسف 

الكتابات التي تناولت املسؤولية وجدت الرتكيز عىل التحمل 

ثم التوقف عن كيفية أداء ما حتمله من  املسئولومواصفات 

هي مرتكز كل عمل  النّزاهةن املسؤولية التي متثل املسئوليات، إ

يقوم به الفرد بدأ بقبول مسؤولية يستطيع القيام هبا أو رفضها وفقا 

ثم تنمية خطوات القيام هبذه املسؤوليات وصوال إىل  ،لقدراته

حاباة وحجب املؤثرات التابعة ، ومنع املاجلهد يف تاليف التقصري

عن  املسئولالخ من كل ما يرصف ...فزعات المجامالت أو لل

 !من شبهات ومشتبهات النّزاهة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ال يقترص عىل الترصف بموجب السلطة  املسؤوليةإن حتمل  

دأ املحاسبة بوإنام تشمل أيضا القبول بم للمسئولاملمنوحة 

عن األخطاء وبذل  رات والرجوعاومراجعة القر ،والتشجيع عليه

اجلهد يف مراجعتها، ومن أبعاد حتمل املسؤولية كذلك رفض 

 ..عىل قبول أي خمالفة من فساد أو خمالفة تفيض للفساد التواطؤ

وسريتبط هبذه القيمة قيمة التناصح من وجه الوقوف ضد  

  . أشكالالفساد بكل 

 عمل وتعني إحساس الفرد بأنه مكلَّف بأداء ال: املراقبة الذاتية

ره بمسؤوليته مسئولومؤمتن  عليه، من غري حاجة إىل  ورغم . يذكِّ

إال أن  ،يف التمحيص بني قيمة املراقبة الذاتية واثإخالص االجتهاد

ض البحث للنقد فكثري من اخلرباء الذين بينهام عرّ  االختالفوجه 

 ةالفردية جعلوا منها ومن قيم النّزاهةشاركوا يف حتديد قيم 

اثإخالص قيمة واحدة إال أن الفرق بينهام جاء من وجهني فيام 

الوجه األول  ،الفردية التي تظهر عىل سلوك الفرد النّزاهةيتعلق ب

من حيث النص فارتباط اثإخالص بمراقبة اهلل يف الرس والعلن 

وامة أظهر منه يف الرقابة الذاتية التي أعتقد أهنا ترتبط بالنفس اللّ 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الثاين فيظهر يف الدافع وأما الوجه  ،عن الرشور التي تصد املرء

رغم أن الدافع يف قيمة اثإخالص ديني بحت فقد يضاف و ،الرقايب

! إليه يف قيمة مراقبة الذات النقد اخلارجي والتنافس مع الغري

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وهنا يمكن التفريق بمعنى 

العبادات وبني وقوع تبط بروقوع الرياء يف اثإخالص املالدقيق بني 

 .زاهةاألعامل الدنيوية وكالمها ممنوع يف ميزان النّ  الرياء يف

 وهو جماهدة النفس ملنعها من الوقوع يف الفساد  :الصرب

يف اجلانب  النّزاهةوتنطوي هذه القيمة يف جمال . وتطويعها ملكافحته

فالصرب عىل  ،فاقد الصرباجلزوع  النّزاهةفلن يثبت عىل  الوقائي

وصرب عىل ترك  ،وصرب عىل حتمل تبعاهتا ،صرب عىل دوافعها النّزاهة

 ،املحاباةيطلب القريب الذي  جفاءمناصب الفساد وصرب عىل 

وصرب عىل الفقر واحلاجة مع إمكانية  ،فاسدالوصرب عىل نقد العدو 

إنكم ستحرصون  "، فقد جاء يف احلديث استغالل النفوذ والسلطة

اثإمارة وستكون ندامًة يوم القيامة فنعمت املرضعة وبئست عىل 

ئس ومن ابتيل هبا بال صرب وقع يف البُ (رواه البخاري) "الفاطمة

فالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد ! املذكور يف احلديث
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

من بطبيعتها ومتل وتصاب بالضجر  والنفس البرشية جتزع...املوت

 .الصرببواقعها أحيانا وعالج ذلك كله 

 

 وهو بذل شخصني أو أكثر أقىص جهد لتحقيق : التنافس

ليس ف عىل بعضهام بنزاهة خلق، هدف التطور والتقدم والتفوق

أشد عىل النفس من مصلحة املرء الشخصية حني ترتك مقابل 

هث خلف املاديات لبالتنافس كقيمة ال مل أقصد ! مصلحة أخرى

والسباق لكسب املغريات فهي فطرة اثإنسان التي لن تنفك عنه 

وإنام وضعت ضمن .. ولو أعطي واديا من ذهب لطلب واديا آخر

فاألول لن يكون نزهيا  ،لتكون الفارق بني طامع وجمتهد النّزاهةقيم 

الطمع واحلسد وجهان لعملة واحدة وكالمها و النّزاهةلو تزين ب

سد اومن هنا تأيت قيمة التنافس لتقول للطامع واحل ،النّزاهةمقت يف 

 مضحط خضجضحض) تعاىل امتثاال لقوله ،توقفا عن هذه الصفات

وتقول للمتكاسل خذ ما كتب لك بحقه ، (3((جغ مع جع مظ

ب تم التوازن بني ُح ، وهنا يالنّزاهةبعيدا عن املشتبهات املخلة ب

                                                 

    77سورة احلجر اآلية 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ب التملك الطمع وُح ل وقد شكّ  ،مصالح اآلخرين الذات ومراعاة

مراعاة مصالح اآلخرين مشكلة كربى لدى الدول التي مع الفطري 

مقابل املطلقة، يف  تطبق القوانني الرأس مالية بسبب حرية التنافس

ن تنمية الح اآلخرين حتى قال بعض كتاهبم إضبط التعامل مع مص

  !مراقبة السلوكيات التي ينفذها العاملون من أوىل النّزاهةقيم 

احلكمة أن يقوم  إنه من" (Karen Hughes،2008) قول كارينت

والقادة بالتوضيح لنا كيف نطبق قيمنا وسيكون لدينا  املسئولون

والصدق بدال من تضييع الوقت يف مراقبة انطباق  النّزاهةمزيدا من 

والتنافس املقيت هو ما يقوم به ذاك ، !تقوم به من أعامل القيم عىل ما

ويف القيمة التالية  ،ب الذات عىل املبدأتقديم ُح املتنافس من 

اثإشارة إىل بعض جوانب ضبط التنافس حتى  "تطوير الذات" 

التي تقوم عىل التخوين والرتبص كون بعيدا عن األنانية املقيتة ي

 .والوهم

 

 ويعني احلرص عىل التقدم واثإتقان يف جماله  :الذات تطوير

لقد ، "ما يتقنه امريءقيمة كل  "من مقولة انطالقا .بنزاهة واجتهاد

 أصيب العامل اليوم هبستريا الشهرة فخرج من بني ركام اثإعالم
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ضعت هذه القيمة يف قد وُ و! جماهيل ومشاهري وتافهني مشهورين

زيه الذي سيعلقه الفرد النّ  النّزاهةالفردية ليكتمل عقد  النّزاهةقيم 

وليس من  ،الكون حاذقا يف جمتسعى لتفليس معيبا أن  !عىل عنقه

قدم نفسك يف جمالك وال يعاب عىل املرء إبراز مهاراته العيب أن تُ 

ومن اثإثم ! كفاية أن تقوم بام ال حيسنه غريكفمن فرض ال ،فيام يتقن

فمن حتمل  ،يقوم به من ال يتقنه ، حينهاله أن ترتك ما جتزم بأنك أهل  

ويف الوقت ! زهية منع املخربني والتصدي للفاسديناملسؤولية النّ 

   (حسخس  جس مخ مججحمحجخ) قول اهلل تعاىل ال نغفلنفسة 

 املسؤوليات ما من يتحمل أن النّزاهة خروج الفرد عن من إن

وبالتا،ي فأنه من الواجب ! ، والتقصري فيام هو أهل لهليس أهل له

 أمرؤرحم اهلل القدرات يف حدود  النزاهةبام حيقق الذات تطوير 

 !يف غري فنه جاء بالعجائبومن تكلم عرف قدر نفسه 

ومن تكلم يف غري  ،ادعاء املعرفة الكاملة من اجلهلوكذلك 

، ومن الفساد بالعجائب ألن خمادعة الناس فعل سحيقفنه جاء 

وادعاء الوهم  الفردي الذي برز يف جوانب تطوير الذات بيع الوهم

                                                 

 3   11:سورة النجم، اآلية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 017 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

د لذاته بالغش ورشاء الشهادات الومهية فقد حرم من بتقديم الفر

وما بني ! ع التدليس والغش بكل ما ارتبط هبام من أنواع احليلالرش

، !النّزاهةوالتغرير بالناس من مناقضات  عىل الباطل فهو باطل

هل قدمت نفسك بام ختشى ظهور عاقبته؟ وهل  النّزاهةوبمقياس 

نفسك لغاية حتقيق مسؤولياتك؟ وهل ادعيت أنك شخص  طورت

غري طبيعي وختفي يف نفسك ماهلل مبديه وختشى الناس واهلل أحق أن 

عىل هذه التساؤالت سيكون الربط بني تطوير  باثإجابةختشاه؟ 

  . واضح البيان النّزاهةالذات وقيمة 
 

قيم دها عن الفساد وفق الوإبعا النّزاهةها عىل بحثّ  :النفس ضبط

( هيت اشرتيتأوكلام اشت) ر الشهرية السامية، ويف مقولة ابن عم

هذه القيمة فقط يف معنى قيمة ضبط النفس، وليس املعنى حرص 

 ٱ) كبح جاح امللذات فهذا معلوم من الدين بالُّضورة فقد قال تعاىل
وإنام  3(مم خم هلجمحمحلخلمل جل مك لك

القصد التحكم يف أفعالك بني جتاذبات الشهوات السلطوية واملبدأ 

                                                 

   58:سورة الفرقان اآلية (0)  
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

النزيه واختاذ القرار النقي الذي مل يتأثر بضغوط العاطفة الغريزية يف 

 ويف األناة حكمة وبحديث صاحب احلكمة عليه   ،أي اجتاه

" ه احللم واألناة إن فيك خصلتان حيبهام اهلل ورسول"الذي قال 

ومن التداخل الكبري بني الرقابة  منارة الطريق،ففيهام  (مسلمرواه )

ليست معيبة يف جمال  ،وائر كربىالذاتية وضبط النفس والتنافس د

إذ سبق  ،النّزاهةسق القيمي الذي تبناه املؤلف حني صنف قيم الن

تتميز بعالقة  - وفق استشارة اخلرباء -القول أن هذه القيم املحددة 

تتأثر جيع القيم اجيابيا بارتقاء بعضها، لكن السبب  ارتباطيه موجبة

 ،النّزاهةع بينها هو الوصول اىل التكامل اخلاص بجوانب يف اجلم

خالص خالل مراقبة الذات حتوي جانب اثإ من النّزاهةفلام كانت 

 لضبطجاءت قيمة التنافس  ،من ناحية النقد الذايت للفعل الشخيص

الذي يؤدي إىل تقديم املصلحة  -مع الفطري يف نفس اثإنسان الط

ثم وضعت قيمة ضبط النفس ليكون التعامل مع -الشخصية 

معايري الوسطية التي تراعي ما حق هلا ان تأخذه  ضوءالنفس يف 

البرشية تسعى إىل النفس عند حدود ماال حيق التجاوز إليه، فوتقف 

ره وتك ،ومتيل إىل األنانية البغيضة وحتب التسلط احلرية املطلقة،

منها  تنفرالتي وبالنظر إىل هذه املعاين  ،وحتب االستيالء ،العطاء
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

، وهنا يأيت الدور ن أن الضبط مطلب مهم لكبح جاحهاتيقالنفس ن

 .األساس هلذه القيمة عىل املستوى الفردي

 م، 1232 شلبي،) يقول: الفردية الفكرية امللكية احرتام

يف التعامل مع ما  باحرتام امللكية الفردية تكمن النّزاهة إن (1ص

ينتجه الفكر اثإنساين من اخرتاعات، وإبداعات فنية وغريها من 

واستكامال للتحذير من األنانية والطمع وحب التملك ، نتاج العقل

وضعت هذه  ،وامليل إىل اهللع والتسلط يف جانب املاديات واحلقوق

جمال احلقوق املعنوية والفكرية  النّزاهةالقيمة التي تركز عىل 

 .واثإبداعات واملخرتعات اخلاصة باألفراد

إننا مع األسف الشديد نعيش يف عرص املعرفة والتقنية  

واملكتشفات لكننا يف العامل العريب نتساهل كثريا يف جمال حقوق 

عملت الرشكات الذي العامل املتقدم ب مقارنةالفكر وامللكية الفردية 

عىل تطبيق قوانني صارمة متنع من رسقة أي فيه لكربى واملؤسسات ا

ذنه سواء كان شخصا أو يعود ملكها الفكري ملخرتعها دون إمنفعة 

ولكن ثقافة  الخ،... أو أحيمل أي صفة اعتبارية مؤسسة أو دار نرش

لدى الدول النامية الزالت يف أدنى مستوياهتا  أدى ذلك االستهالك 

ولعل من أهم دواعي  ،رين دون إذهنمخإىل التطاول عىل نتاج اآل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

العمل عىل الوقاية من قتل  النّزاهةهذه القيمة يف منظومة قيم 

وال  ،ألن التنزه ال يعني التخلف والرجعية ،النّزاهةاثإبداع بدعوى 

استهالك منتوجهم الفكري عني االكتفاء بام وصل إليه اآلخرين بي

وهذا من ىل اثإبداع ععالة فكرية  النّزاهةمن صاحب  وإال فسنجعل

  !النّزاهةحماذير 
سالم احلنيف قد دعا اىل مراعاة حقوق الفكر وهلذا فإن دين اثإ

 بوأرواه ) "مل يسبق إليه مسلم فهو له من سبق إىل ما " الفردية قال 

احرتام حق  وجوب ينتج لناويف املعنى الضمني هلذا احلديث  (داود

بإذن صاحبه ويف  إالالفكر وإن كان معنوي وال جيوز استهالكه 

 مادة كان احلقىل أهلها رد احلقوق إ النّزاهةومن  ،حدود ما سمح به

 النّزاهةمن قيم  وهنا يكون العقد املنضد..و اخرتاع أو مقولة أ

الفردية قد اكتمل يف التعامل مع النفس ومع املاديات ومع الفكر 

اية أوال ثم باحللول العملية ثانيا بام خيدم الغاية الكربى وهي بالوق

 . النّزاهةحتقيق قيمة 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :Social valuesintegrity  القيم االجتامعية للنّزاهة: ثانياا 
 :مدخل

ألن أي جمتمع يتكون من أفراد كذلك ثقافة أي جمتمع تتكون 

وحني تتكون األعراف االجتامعية من هذه الثقافة  ،من ثقافة أفراده

هذه الثقافة  ومن ،القواننيفإهنا ستوازي أو تفوق أحيانا أقوى 

يتضح الربط بني أمهية القيم و ،غالبا النّزاهةتتشكل قوانني 

املجتمعات غالبا ما توصف بالتغري ثقافة و، النّزاهةاالجتامعية و

 ما تنبع املتغريات غالبا هذهو ،املتعددة االجتامعيةلتأثرها بالتغريات 

التي تسببها العديد من العوامل من القضايا االجتامعية املتجددة 

أبرزها التنوع الثقايف وما يرتبط به من القضايا العاملية ثم التنوع 

الخ إال ..العرقي والديني يف بعض املجتمعات ثم التنوع السياءي 

فة الواردة من اخلارج وكلام ختلف أن جمتمعنا األكثر تأثرا بالثقا

ومن األدلة عىل ذلك  ،املجتمع كان أكثر تعرضا للتغريات الثقافية

ما أحدثته التكنولوجيا والعوملة من األثر البالغ يف التغري لكثري من 

 .املجتمعات العربية وثقافتها تبعا لتلك القضايا

األول عىل املستوى االجتامعي هو نرش  النّزاهةإن هدف 

ويدعمها وتشكله الثقافة السائدة تعمه  لتصبح عرفا النّزاهةسلوك 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يعمل هبا اجلميع ويدعو إليها اجلميع وحيميها اجلميع ويشكلها ل

 .ويسعى إليها اجلميع

عنا إىل الغاية األوىل من العلوم اثإنسانية ورجإننا ب

 ىل بناء جمتمع صالح مرتابط حيافظواالجتامعية سنجد أهنا تشري إ 

تنزه املجتمع عن كل صور  وليس أهم من ،ثقافته وهويتهعىل 

ومن املعلوم أن غاية الدول املتقدمة من الرتبية والتعليم الفساد، 

متسكه بام وصل إليه من تقدم ثم ه و، وحتُّضيف تنمية املجتمع نتكم

فراده، وانتشار الرفاهية بني األ التنافس العاملي عىل السبق احلضاري

املتنوع قد يصيب املجتمعات من داخلها بسبب أفراد إال أن الفساد 

جهات  يصيب املجتمع من وأحيانا ،فاسدين ألسباب متعددة

أن كل فساد يطغى عىل  خيفى الخارجية ألسباب متعددة كذلك، 

س يف تأخره وتوقف النمو جمتمع من املجتمعات يعترب السبب الرئي

 ،مستويات خمتلفةمقدراته وضياع مستقبله التنافيس عىل فيه وهدر 

من قبل رشائح  ويقبل ،ويزداد األمر سوء حني يستساغ الفساد

 ..املجتمع املختلفة

التي توصف بالتقدم ال  االجتامعيةصحيح أن قوانني الدول 

مر الذي أسهم يف األ بأي نوع من الفساد داخل مؤسساهتا تسمح
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 رهيصدبت اخلارجي ؛ إال أن بعضها يامرس الفسادتقدم تلك الدول

إىل دول أخرى بقصد إضعاف اخلصوم وهنب املقدرات وطمس 

كان املتُّضر األكرب من الفساد و، وبدعوى تقديم املصالح ،اهلوية

تخلفة وأحيانا دول العامل العريب التي توصف بالدول امل داملستور

م عىل الدول العربية أن تكافح كل ذلك حتّ دول العامل الثالث، 

، إال أن ارجي حتى حتمي جمتمعاهتا منهالفساد بنوعيه الداخيل واخل

إشكالية كربى ألسباب تداخلت تكون زالت العوائق والعقبات ما

تعمل يف كل املشكالت وتشابكت حتى أصبحت متعددة  افيام بينه

 !جهة أشبه بالفريوسات التي تصيب الشبكات التقنية

 لقد أصيبت املجتمعات العربية بالتقليد األعمى ملجتمعات ما

وحني  ،احلرب العاملية الثالثة التي توصف باحلرية والديمقراطيةبعد 

أحتدث عن التقليد األعمى يف أصل لنتيجة فساد املجتمع بسبب 

واستبداهلا بالقيم السلبية  ،الثابتة السامية واملبادئالتخيل عن القيم 

إنام حتى عىل و ،الغربية الساقطة ليس عىل مستوى الدين فقط

 .، واألخالقي وهنا تربز وظيفة النزاهةاملستوى االجتامعي

ضوء يف  مبدأ احلرية املطلقة تتخذ من صحيح أن جمتمعاهتم

 وخطرها الفاسد القوانني وهذه قيمة اجيابية من وجهة النظر العادية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

التقليد دون موائمتها لطبيعته وهذا هو يف جمتمعاتنا  جُتتزئحني  يربز

املجتمع املتأثرين بتلك الذي يدعو الكثريين من أبناء األعمى 

األمر الذي جيعل  والقيم،التخيل عن كل معاين السمو  احلريات إىل

يتنكرون  املقلدين العمي لقيم املجتمعات الغربية بحجة التقدم 

يمة املصلحة الشخصية بال لكثري من قيمنا االجتامعية السامية منها ق

ذلك من القيم  اىل غري ،االجتامعي والتناصح قيمة التكافلو أنانية 

يف رشيعتنا وجتاهلها أرباب  التي ال حيكمه إال املنبع الفطري الرباين

    !.حركات التغريب بقصد أو بغري قصد
االجتامعية ال هيدف إىل بناء قيم  النّزاهةإن البحث يف قيم 

وسبق  النّزاهةاألخالق الفردية فذاك هدف املجال األول من قيم 

بناء جمموعة من القيم واألحكام  إىلفصيلة وإنام هيدف هذا املجال ت

الفرد عىل بيئته اثإنسانية واالجتامعية واملادية، وهذه  تصدر من

إال أهنا  ،األحكام هي يف بعض جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقديره

، املجتمع ككل يف جوهرها نتاج اجتامعي استوعبه الفرد وتقبله

، للسلوك اجلمعي معايريا حمكات ومستويات ويستخدمهبحيث 

ويمكن أن تتحدد إجرائيًا يف صورة جمموعة استجابات منها التقبل 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

أبو حطب، . )"أو التفضيل أو االلتزام إزاء هدف بعيد عام وهام

 (.411م، ص3575

يف هذا  االجتامعية النّزاهةولعل من أنسب تعريفات قيم 

يم املوجهة لنزاهة الفرد عىل منظومة الق "الكتاب تعريفها بأهنا

مستوى تعامله مع غريه من أفراد املجتمع منها التناصح والتعاون 

ويف  "ة التنوع وأداء احلقوقاومراع والشورى واحرتام البيئة

زاهة يف العرض القادم سوف يتم بناء منظومة القيم االجتامعية للنّ 

ة الفردية تفق عليه من معايري سبق حتديدها يف املنظومضوء ما أُ 

، وقبل عرض هذه القيم أود زاهة باستخدام النسق القيمي املحددللنّ 

لقيم الفردية والقيم ىل الباب الذي سيبقى مفتوحا بني ااثإشارة إ

يتمثل زاهة مرتابط األركان حتى يكون النسق القيمي للنّ االجتامعية 

حني ف ،جتامعية لالنطالق إىل القيم االيف التأسيس عىل القيم الفردي

عية فيجب أن االجتام النّزاهةأضع قيمة التناصح يف منظومة قيم 

 أفراد املجتمع وأن قياس قيمة التناصح لن أتيقن بأن املتناصحني

إال من خال تناصح األفراد وتوفر  يربز عىل السطح االجتامعي

مؤرشات قيمة التناصح يف الغالبية العظمى ألفراد املجتمع 

 .الذين ال حيبون الناصحنيلنتخلص من أفراد الفساد 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وجتدر اثإشارة كذلك إىل أن غالبية الدراسات االجتامعية 

تتبنى القيم الفردية وتسميها بالقيم االجتامعية مع اختالف املستوى 

القيم االجتامعية  أساسواملجال األمر الذي يؤكد ما قلناه من أن 

من خالل يتم إال أن احلكم يف الثانية  ،بنى عىل القيم الفرديةيُ 

األوىل يتم احلكم من خالل السلوك املقبول ويف السلوك الفردي 

 .اجتامعيا

علامء االجتامع وعلامء بني احلاصل أحيانا  االنفصاموبتاليف 

 -بإذن اهلل -زاهة الدين يكتب النجاح للنسق القيمي االجتامعي للنّ 

قيم ألننا بذلك نكون قد أبقينا عىل باب التعاون والتفاعل فيام بني 

مي املستوى الفردي النابع من الدين واملعتقد واملستوى القي

االجتامعي النابع من التعامل والتفاعل االجتامعي يف ضوء الدين 

االجتامعية التي يتكون منها النسق  النّزاهةومن قيم واملعتقد، 

   : القيمي للنزاهة

 فيه  فيه مصلحة وبالنهي عامبالدعوة ملا  النّزاهةوحيقق : التناصح

التي هندف  النّزاهةمل يكن التناصح ليختص بمجال و مفسده،

لتأصيل ثقافتها يف جمتمعنا بل أن حياة البرش مل تستقم بغري النصح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 007 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

خلق آدم إىل اليوم واخلري والرش يف رصاع دائم مل  ذوالناصحني فمن

، يتغلب اخلري أبدا يف هذا الرصاع إال بالنصح واجتهاد الناصحني

ذكر القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تأمرنا بالتناصح و

ونتائجه من عهد السابقني والكثري من اآليات التي بينت ثمراته 

ة التوعي إىلالقوانني الغربية  وإن تغري مسمى التناصح يفحتى اليوم 

 . والوعي فثمرته توصل إىل النزاهة رغم اختالف األهداف

 واألمراألمر وجوبا بالتناصح  ويف الرشيعة اثإسالمية جاء

باملعروف والنهي عن املنكرات واألخذ عىل يد املفسد وكان ذلك 

 بمثابة صامم األمان لسفينة املجتمع وقد صور رسول اهلل 

مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم " :بقوله  ذلك

 استهموا عىل سفينة، فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، وكان

لو : الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا

أّنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا 

رواه ") عىل أيدهيم نجوا ونجوا جيعاً هلكوا جيعًا، وإذا أخذوا 

 .(البخاري

سالم شامل بشمول الدين كام جاء يف ورغم أن التناصح يف اثإ 

فهو  "الدين النصيحة"عند مسلم  النبي  السابق وحديثاحلديث 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

جزء  النّزاهةو النزاهةلكنه هو  النّزاهةحرصه يف أشمل بكثري من 

 منه فالنصح باخلري نابع من خري ووقاية من كل رش وفساد

السكوت عن كل مفسدة  يقي منقيمة للنزاهة إن التناصح 

عىل املفسدة  فالتواطؤعىل املستوى الفردي أو اجلامعي أو االداري 

واثإحداث  (رواه مسلم")من آوى حمدثا لعن اهلل" قال مفسدة 

 .حداث يف األمن والنظام واحلقوق يشمل اثإ

يستطع  فإن ملقدر قدرته بيده بزيه مطالب بمنع اثإفساد والنّ 

هة وملزوم كذلك بالتبليغ عن كل شب فبقلبه، فإن مل  يستطعفبلسانه 

 .وعن كل مفسدة متى علم هبا أو شهدها

إننا بقيمة التناصح نستطيع القول أننا قد أوجدنا قيمة من قيم  

 تضمنوجلب القوة اخلارجية التي  ،النّزاهةالوقاية واحلفاظ عىل 

ليس من خالل نظام القانون والدفاع عنها بقاءها واستمرارها 

كل حسب  هتا ومؤسساهتا وإنام من اجلميعاوهيئ النّزاهةاخلاص ب

 .استطاعته

 

 هدف مشرتك     لتحقيق اجلامعي العمل وهو التعاون

ولتستمر النّزاهة فإهنا لن تقوم عىل واحد من الناس مهام بلغت 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

سلطته ونفوذه وتلك حكمة بالغة إذ خلق اهلل الناس بحاجة بعضهم 

ه لن حيتاج الناس يف دنياه فهو خاطئ، البعض، ومهام قال أحد بأن

لكن تبادل احلاجات واملنافع بني بني البرش ُضبطت بضابط القيم 

والدين واألخالق واملبادئ واألعراف، فليس كل حاجة تشرتى 

ولذا فكم هي األشياء التي ختصك ! باملال وليس املال كل احلاجات

ومة قيم النّزاهة ال تشرتى وال تباع، ومن هنا فالتعاون قيمة من منظ

االجتامعية من وجهني األول التعاون النّزيه فيام حيق التعاون فيه 

 . والثاين تعاون اجلميع لتحقيق النّزاهة

لقد وّلدت احلرب العاملية الثانية نظام التسليح واحلرية  

والديمقراطية، وغريها من األنظمة التي فرضت عىل املجتمعات 

وال مناص منها إال القتل والدمار فتعاونت جمتمعاهتم حتى رضيت 

بالديمقراطية بزعم احلرية ويف احلقيقة أن جمموعة من اجلبابرة 

ومناسبة ! ن خالفها فمصريه مشؤوماجلنراالت فرضوا قوانينها وم

هذه العبارات يف قيمة التعاون ليتبني لك أخي القارئ أن التعاون 

البرشي فطري يف الرشيعة ال حيتاج لقوة الفرض كام قد فرض عىل 

بعض املجتمع بالقوة بعد أن غلبت عليه املاديات وأنظمة الرأس 

زيد من ولذلك فقيمة التعاون ال حتتاج مل. مالية وحب الذات 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الفلسفة حتى تفهم يف سبيل حتقيق النّزاهة فهي نابعة من الفطرة 

اثإنسانية املحبة للخري ملساعدة الغري عىل ختطي كل ما يدعو للفساد 

واثإفساد فكم من تعاون اجتامعي بالتكافل املا،ي منع من بيع الذمم 

وساهم يف محاية املمتلكات العامة، وكم من تعاون أخذ عىل يد 

تلس ومنع الرايش واملرتيش من فعلتهام؟ وبالتعاون تكتمل قيمة املخ

التناصح عىل املستوى العميل التطبيقي لسلوك النّزاهة وبالشورى 

 . يتم التقنني لكل ما خيص املجتمع حتى تتم نزاهته وتناصحه

 

 اختاذ القرارات بتعاون اجلامعة يف القول  هبدف: الشورى

قيمة مكملة لقيمة  النّزاهةظومة والن قيمة الشورى يف من. والفعل

احلديث عنها سيكمل العقد و لكنها أخص منهام التناصح والتعاون

فوق كل ذي عد عن االستقالل بالقرار والرأي وزيه من جهة البالنّ 

ولذلك جاءت  ،أحكم منه وما من حكيم إال وثمّ  ،علم عليم

 الرشيعة باألمر بالشورى يف كل شؤون احلياة قال تعاىل
مكتملة  النّزاهةولتكون  (0)(ِّّٰرئزئٍَُّّّٰىٌّ)

                                                 

 365سورة آل عمران االية  (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وهبا  يف القرارات املصريية، فبالشورى تتم مشاركة اجلميع ،اجلوانب

تقدر جهود اجلميع فلن تضيع آراء احلكامء ولن ينفرد الواحد 

القبول هبا  أو ،عىل مفسدة التواطؤوينعدم يقل وبالتشارك  ،بالقرار

ويف جانب آخر فإن نسبة مة بفضل اهلل ال جتتمع عىل ضالل، فاأل

أعىل الرضا بكل قرار تشاركي قام عىل الشورى سوف تكون نسبة 

 .رغم كل يشء

 

 الكريم عن عالقة القيم  القارئ يتساءلقد : احرتام البيئة

تربط  التي العالقةتظهر من  واثإجابة ةالقيم االجتامعيبالبيئية 

من االجتامعية باحلرص عىل سالمة كل مشرتكات املجتمع  النّزاهة

فاهلدف األساس لرؤية الكتاب  وطرقات وممتلكات عامة،مناخ 

 النّزاهةعىل كافة املستويات فليس من  النّزاهةمنظومة  اكتاملهي 

تيش وترك املؤسسات واملصانع تلوث مكافحة الرشوة وعقاب املر

 .املناخ والطرقات واحلدائق البيئة بأي ملوث كان حتى عىل مستوى

إننا كذلك حني نتحدث عن نزاهة املجتمع فينبغي أن تكون  

 مظاهره اخلارجية امللموسة وصيانةنزاهته بارزة حتى عىل مستوى 

البيئة يف  النّزاهةولتتم ! وطرقاتما حيتاج إليه من مرافق وترفيه 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املجتمع فإن نموها يبدأ من أفراد املجتمع والرتبية عىل املصلحة 

كام حيافظ الفرد عىل ممتلكاته اخلاصة ممتلكات اجلميع حفظ العامة و

وحتتاج أيضا إىل تنمية روح اثإيثار  ،واألخذ عىل يد العابثني هبا

ر االنحصاستشعار احلاجة العامة بعيدا عن األنانية وااالجتامعي و

 .املصلحة الشخصيةيف االهتامم ب

بالتعاون مع مؤسسات الرتبية  البيئي النّزاهةسلوك  وينمى 

البيئية والتعاون عىل رقابتها وإصالحها والسعي  النّزاهةغرس قيم ل

والتعاون مع مؤسسات  ،ونرش الوعي هبا السن قوانني احلفاظ عليه

غراء حتثنا عىل ذلك فرشيعتنا ال ،الدولة يف التبليغ عن كل من خيل هبا

ما من مسلم يغرس غرسًا أو " أخذا بحديث املصطفى الكريم 

" يزرع زرعًا، فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة ) وحديث (رواه مسلم)

 (رواه البخاري)(.فليغرسها 

االجتامعية يف قيمة املحافظة عىل  النّزاهةويف جانب آخر تتضح 

ومنع االستغالل ار البيئة باحلفاظ عىل ثروات األرض وثروات البح

نزاهة و! فاألجيال القادمة بحاجة ملا احتجنا إليه وهذا شعور نزيه
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

أفراده ونزاهة مؤسساته ونزاهة ظواهره من نزاهة املجتمع نزاهة 

 .اثإنسانية والطبيعية

 االجتامعية وقد  النّزاهةالزال احلديث عن قيم : التنوع مراعاة

 ن التغيريخصائص القضايا املجتمعية وقلنا أ شارة إىل بعضمتت اثإ

ومراعاة اختالف وتنوع خصائص يف قضايا املجتمع  اثإجيايب

لن يتم ذلك كله إال االجتامعية  النّزاهةمنظومة  أفراده، واكتامل

يتم  وهبا النّزاهةمن أهم قيم  وهي قيمة ،مراعاة التنوع االجتامعيب

 ،احلقوق كام هي عرتاف بالفروق الفردية وتقديرها، وإعطاءاال

أيا كان عرقه أو ألي فرد واإلقصاء عن االنتقاص  والبعد
 . نسبه أو عقيدته مادام أنه في إطار التعايش
 رسولنا الكريم  هالقد بقيت آثار اجلاهلية متتد حتى حذر من

بعضها وبخاصة تلك التي تدعوهم إىل التعا،ي منها ونبه إىل 

والعنرصية األمر الذي يؤثر عىل التعامالت الشخصية والتفاعالت 

بحجة  النّزاهةاالجتامعية حتى تطغى أحيانا عىل القيم والعدل و

من النسب او املكانة االجتامعية ويف هذا يقع اخللل يف  االنتقاص

ال  اجلاهلية من أمر أربع"جاء يف احلديث ، النّزاهة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

، واالستسقاء يف األنساب، والفخر يف األحساب الطعن :ترتكوهنن

وهذا يؤكد ما أرشنا إليه  ،(رواه أحمد)" والنياحة عىل امليت باألنواء

ت خارجية مستورده تسببه مؤثرا النّزاهةسابقا أن اخللل يف 

التعا،ي ناشئة تؤدي إىل استرشاء الفساد منها  ومؤثرات داخلية

 وسبب ذلكوالطعن يف اآلخرين وانتقاصهم  باألنسابوالتفاخر 

االجتامعية أدى اىل التهميش للبعض  النّزاهةالكثري من اخللل يف قيم 

يف بعاده الزال بأرف االجتامعي اجلاهيل ألن العُ  إالليس ليشء 

 بعض النفوس وهذه النفوس تنفر منها قيم النزاهة ألهنا تسلب

 .النّزاهةبمكيالني وهنا تفقد صف به يعامل الناس ومن ات احلقوق

ن يف دائرة التعايش املجتمعي تضمن إن مسألة تقبل اآلخري 

 كل منمع امل هذا من جانب التع ،احلقوق واألمن وتطبيق العدل

القدرات ويف جانب  خالفك يف النسب واحلسب واملذهب،

واحد قد ن التعامل مع اجلميع بمنظار والفروق الفردية نجد أ

 يصيب املجتمع بخلل الظلم فال يصح أن نغفل عن قول اهلل تعاىل
 مصجض  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح مججح)

 حف مغجف معجغ جع مظ حط مضخض حض
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تقبل اجلميع العدل يف وفيها ميزان  (0)(مق حقمف خف

يف ما يرس  له ذات األمهيةوإعطاء اجلميع حقوقهم وأن كل شخص 

يمكن  له حتى عامل النظافة يف أكرب رشكات االقتصاد يؤدي دور ال

قيص أحد زيه أن يُ ينبغي عىل املجتمع النّ  الف! أن يؤديه أكرب رؤساءها

 ،أو يؤخر حقوق أحد مهام كانت منزلته ومهام كان ضعف نفوذه

عىل  االجتامعيةاملكانة و باجلاهويف التحذير من معاملة الناس 

جاء احلديث الصحيح من كالم سيد البرش  حقوق الضعفاءحساب 

  إنام أهلك الذين قبلكم، أهنم كانوا إذا رسق فيهم )"حني قال

رواه ) "الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

ولعل هذا احلديث قد بني الغاية من قيمة مراعاة التنوع ، (البخاري

 ،حقوقهماألول الناس سواسية حني يف  يف جانبني النّزاهةلتنفيذ 

وهذا  ووظائفهم وغناهم والثاين الناس ليسوا سواسية يف قدراهتم

 املقيتةوهبذا امليزان تنتفي العنرصية . ال جييز انتقاص أحد منهم

نع املحاباة الظاملة وتنتهي املجاملة الزائفة وتتم للمجتمع بطوائفه ومتُ 

 .السامية النّزاهة

                                                 
 11: سورة الزخرف اآلية ((3
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 ل حق احلرص عىل إيصال ك هذه القيمة وتعني: أداء احلقوق

 النّزاهةولعل من املتفق عليه يف قيم لصاحبه طالب به صاحبه أو ال، 

 الفردية النّزاهةإليها من قيم منظومة  واثإشارة ،الفردية قيمة العدل

اجلميع يتفق يكتمل بقيمة أداء احلقوق عىل املستوى االجتامعي، و

إال أن  ،من أسس صالح احلياة ونزاهتهاعىل أمهية قيمة العدل وأهنا 

ليس  النّزاهةالغاية من احلديث عن أداء احلقوق كقيمة من قيم 

فال خيفى  اجتامعيالالختالف عىل القيمة وإنام لإلشارة إىل تطبيقها 

عون أن أن الكل ينظر للحق من زاويته حتى الظلمة من الناس يدّ 

ستغنى املجتمع عن ال وإالق معهم وأهنم يف دائرة املظلومني، احل

 ! املحاكم والرشط

االجتامعية يمتد إىل  النّزاهةإن بعد أداء احلقوق لتكتمل 

وهنا املعنى  تأخري، وأوصول حقوق كل فرد من أفراده بال مطالبة 

وباملقابل نجد أن الضبط ملعنى العدل يف املجتمع  ،نزاهةاحلقيقي للّ 

وإال  ،حيتاج لضبط قانوين عريف يتم من خالل التوعية والوعي به

املعنى كل جيره جلانبه  يفإن مصطلح العدل سيكون مصطلح مطاط

وضياع احلقوق وسلب الظلم  يقعمتى ما تيرس ذلك وهنا 

 .الضعيف
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

اجتاه هو  النّزاهةلتحقق إن التطبيق الفعيل لقيمة أداء احلقوق  

 منعىل هذا االجتاه  وباتفاق الكل ،ل احلق لصاحبهاصثإي اجلميع

تيش وال املختلس ، وهبذا لن نجد املراألفراد واملؤسسات واهليئات

وال املحتكر وال املستغل لنفوذه وال املبالغ يف صالحياته وال 

ه املتجاهل حلقوق من دخل سلطته وعمل بني يديه وسيقل الظلم

ويتالشى الظلم وتنترش أعراف العدل ويقف اجلميع عند 

 .حدودهم

 

 :CitizenshipVailues Integrity  القيم الوطنية للنّزاهة: ثالثاا 

يامرسون كل كراماهتم وبه  ايف األوطان يستوطن الناس وفيه

ونتاجهم الوطني جيعلهم يف مصاف الدول املتقدمه ! يفتخرون

األرضية بالوطن ال بالفرد ومن املعلوم فالعربة عىل مستوى الكرة 

عىل مستوى الوطن  النّزاهةأن األشخاص ذاهبون واألوطان باقية و

جتلب االستثامرات ويأمن  النّزاهةسمعة أكثر من كوهنا سلوك وب

الوطنية ناتج من نواتج  النّزاهةمن أهل االقتصاد، وألن  املستثمر

الفردية  النّزاهةلثة بعد قيم االجتامعية جاءت يف املرتبة الثا النّزاهة

  .واالجتامعية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

عالقة  النّزاهةوينبغي اثإشارة إىل أن العالقة بني الوطن و

يف وطن بقيمها املتنوعة إال  النّزاهةتبادل وتكامل فال يمكن أن تتم 

 واثإخالصواحد آمن مستقر يدين له أفراده بالوالء والطاعة 

الوطنية هتدف  النّزاهةقيم زيه يف شخصه سيكون نزهيا لوطنه، وفالنّ 

استقيناها خلدمة الوطن من خالل تنمية أفراده ومؤسساته املجتمعية 

قيم املواطنة بأهنا  فعرّ وتُ  من غايات الوطن وحفظ مقدراته،

جمموعة القيم التي تعكس مدى ارتباط الفرد بوطنه وأمته والعامل "

الذي من حوله، وتسهم يف إعداده ليكون مواطنًا يسلك السلوك 

يرتقي باملجتمع، ومنها املسؤولية واملشاركة والتعايش مع اآلخرين 

واحلرية، وتعد مرجعًا رئيسًا للحكم عىل سلوكه جتاه الوطن الذي 

يعيش فيه بأنه سلوك  حسن  أم سيئ  صحيح  أم خطأ  مفيد  أو غري 

 (.325م، ص 3555اجلمل، )مفيد 

دف األكرب وهو ختدم اهل النّزاهةوهذا يعني أن منظومة قيم 

الوطنية يد،ي بدلوه يف سبيل ذلك إذ  النّزاهةوجمال قيم  ،النّزاهةحتقق 

أن الوطن املقر األكرب لتطبيق السلوكيات التي تدل عليها فهي تدعم 

 النّزاهةتدعم وهذه األسس صالح الوطن وسالمة الوطن ووحدته 

 .فيام بينها تفاعال وتكامال
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املوجهة لنزاهة الفرد يف تعامله مع  ومن القيم التي متثل املعايري

أمنه، ومبادئه، ام احلقوق الوطنية والدفاع عن الوطن، واحرت

 .وتقديم مصاحله

 

 كلمة بتنازل الفرد عن ما يُّض هبا، وتعني اجتامع ال: الوحدة

، ةويف هذا املعنى الكبري تربز أمهية التالحم الوطني واجتامع الكلم

وقد تناولت الدراسات املختلفة يف املجاالت االجتامعية أمهية 

وليس هذا جمال  ،االحتاد الوطني والبعد عن الفرقة واالختالف

مع قيمة ضبط التنظري لذلك إال أن قيمة الوحدة الوطنية تكمل 

تقديم املصلحة الشخصية عىل مصلحة النفس يف االبتعاد عن 

واالختالف تظهر كل دواعي  الفرقة مكوناته، ففيالوطن بكل 

فتسود  ،لقبولهاملناسبة وتتهيأ األرضية الوطنية  وأشكاله،الفساد 

وكذلك قيمة  ،قوانني الغاب ويفقد األمن وتشخصن املصالح

وقبول  سد املعنى احلقيقي لقيمة مراعاة التنوعالوحدة الوطنية جُت 

 ،دام التقبل يف حدود التعايش الوطنيما االختالف، رغم اآلخر

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ) تعاىل وحفظ احلقوق امتثاال لقوله
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ

 ىليل مل خل) وقال تعاىل (0)(ىت نت مت

، (1)(ىن خمممىميمجنحنخنمن حم جم

 في احلديث الرشيفف ك الوحدةوسلم هلذه  وتطبيق الرسول 

، "حدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسهيؤمن أ ال" املتفق عليه

، وحديث (رواه مسلم) "وإياكم والفرقةعليكم باجلامعة "وحديث 

 .(البخاريرواه )."املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص"

والوحدة الوطنية واضح املعامل يف  النّزاهةإن الربط بني 

ال هيمل احلقوق والعدالة عىل  التسامح يف غري الفساد والتعاطف بام

فلن تكون األمة عىل  ،اجلميع وللجميع والتقبل بام ال خيل بالثوابت

اتفاق كامل ولن يعيش يف الوطن الواحد كل اخللق عىل قلب رجل 

 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل) واحد قال تعاىل

ال  -فردا كان أو مؤسسة -زيه يف تعاملهالنّ ، ومنها أن (3)(جن

                                                 
 321سورة ال عمران الية ( (3

 45سورة األنفال ، اآلية ( 1)

 337 :سورة هود ، اآلية( (1
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ل وال خُت  ،مبادئه هبا زتتوجهه االختالفات واالنتامءات وال هت

 .بمعتقداته وقيمة

 ؛رنا تدعوا للعدل واملساواة لتحققكام ذك النّزاهةوإذا كانت 

زاهة يكمن يف وحدة ق الثاين من الوحدة الوطنية للنّ فإن الشِّ 

املواطنني جيعهم لإلسهام يف حل مشكالت الوطن والبعد عن كل 

 ،نكر كل مرشوعات الفسادزهية تُ فبالوحدة النّ  ،ما يؤججها

ع جزء وهبا يصبح اجلمي ،وبالوحدة الوطنية حيمل اجلميع هم الوطن

 .من احلل ال جزء من املشكلة

، ووحدة حدة أفرادهووحدة الوطن و أن وخالصة الكالم 

وإال وتساوي من يعيش داخل حدوده يف احلقوق والواجبات  قيمه

بني مفسدين ومصلحني يأكل يف رصاعات فإن الوطن سيكون 

معول  ومن املعلوم أن معول اهلدم يستحيل أن يكون ،بعضهم بعضا

 !وأن هادم واحد يغلب مائة باين ،بناء

 

 ُّضر باألفراد اثإسهام يف حتقيق كل ما يبعد الب: حفظ األمن

ن نخترص احلديث واملجتمع والوطن، ومن هذا التعريف يمكن أ

ن جيعل من نفسه حتتاج إىل مواط النّزاهةعن هذه القيمة يف القول أن 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

إن دافع احلفاظ عىل األمن من الفرد نابع من  ،رجل األمن األول

شعوره الوطني الثابت الذي يقول له إن اختالل األمن اختالل 

كذلك فإن  ل لالقتصاد وضياع لكل املقدرات،للحياة واختال

ليس فقط من  النّزاهةاحلديث عن حفظ األمن باعتباره قيمة من قيم 

التناصح  ه يف قيمةباب التبليغ عن قضية فساد فهذا واجب تم إقرار

إدراك الفرد أن األمن له وبسببه  لكن البعد األهم يف هذه القيمة هو

قال  ،الفرد ترصف الظاملفكم كان سبب ضياع األمن  ،قد يضيع

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل )تعاىل

يشك أن الظلم بكل  نستنتج بأن املسلم مل يعدومنها مل  (3)( جن

من أقوى  النّزاهةوأن  األمن،لضياع  األول سببهو ال أنواعه

 إالوال ظلم  ،فال فساد بال ظلم أشكاله،أدوات مكافحة الظلم بكل 

 !فساد وال أمن مع ظلمب

 

 ثإنسان بسبب عرق وهي سياسة عادلة ال متنع حق ا: املساواة

أو لون أو معتقد، ورغم املشرتكات الواضحة بينها وبني قيمة 

                                                 

 77سورة األنعام، اآلية (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املساواة وقيمة العدل إال أن يمة الوحدة الوطنية مراعاة التنوع وق

يم فال وحدة وال وطنية بال مساوه، إضافة إىل قيمة متضمنة هلذه الق

 يئ ىئ نئ مئ زئ) يف قول اهلل تعاىل املساواة قيمةذلك فإن 

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
 (0)(ىثزثمثنثيترثىت

فاآلية األوىل  (1)(زن رن مم ام) وقوله تعاىل

ومل متنع الكرامة لكل  ،جعلت الكرامة لصاحب التقوى يف اآلخرة

دفاعا عن  ، قال عمر بن اخلطاب إنسان يعيش داخل الوطن

وهو ( متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا)النرصاين 

خليفة املسلمني وحاكم اجلميع، واآلية الثانية فرقت بني الذكر 

واألنثى عدال إهليا تربز احلكمة منه للعارفني بطبيعة النفقة 

سني، وهنا تربز النزاهة عىل املستوى الديني والوطني يؤيد واجلن

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ) ذلك قول اهلل تعاىل

 جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب

                                                 
 31 :سورة احلجرات، اآلية((3

 33 :سورة النساء، اآلية (1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

، بل هو زاهةالعمل وفق هذا املبدأ ليس خمالفا للنّ ف، (0) (مخ

الذين املسترشقني والتغريبيني عينها فلكل مقام مقال، ردا عىل 

أن والظلم إذ جعلوا  النّزاهةيتهمون األحكام الرشعية باخللل يف 

دية غري املسلم عىل النصف من و تفضيل الذكر عىل األنثى يف اثإرث

 !ظلام يُّض باملساواة كمبدأ عامليدية املسلم 

النَّاُس َبنُو آَدَم، َوآَدُم ِمْن " ويرد عليهم قول الرسول 

القصد من هذه القيمة هي توضيح أن لكن  ،(بو داودأ رواه")ُتَراب  

يف كل التعامالت احلياتية  النّزاهةة يف حكم الرشيعة تعني ااملساو

الثوابت الرشعية التي جاءت حلكمة إهلية واثإنسانية، مع حفظ 

ل الرشيعة إنصاف من عدف ،علمها من علمها وجهلها من جهلها

حكمت بحفظ حياته و !قتل خطأ له إذا الدية العدو وفرض

وهذا من أصول نساين مادام معاهدا أو ذميا وضمنت له كل حق إ

وكذلك فرض النصف ملرياث املرأة من نصيب النزاهة يف املساواة، 

حني النظر يف فرض النفقة  النّزاهةالرجل نجدها قمة العدل و

و زوجة مهام كان مستواها بنتا كانت أوجوبا عىل املرأة حتى متوت 

                                                 

 7: سورة املائدة، اآلية (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

نظمة الوضعية التي املرأة حتت األ وهذا ما تفقده! دياالقتصا

رغم ضعفها  والنفقةجعلت املرأة والرجل يف صف واحد يف العمل 

والتصدي ملثل هذه ويف الفقه الكثري من الردود ! ومسؤولياهتا كأم

ة مكانة خاصة لتكتمل اوهلذه الشبهات أفردنا لقيمة املساوالشبهات 

اعتقد أهنا مل تذكر  ردا عىل كل منو ،الوطنية النّزاهةمنظومة قيم 

نب للصواب مهام قيل وهذا جما ،ألهنا مصدر قلق للحكم بالرشيعة

يف الرشيعة متكاملة اجلوانب ربانية  النّزاهةألن  يف هذا الباب

 .املصدر

 

 ل يف كل يشء بال زيادة وال وتكون بالعد: الوسطية

واحلديث عن الوسطية طويل جدا ومتعدد األهداف  نقصان،

وكان أغلبها مع  ،واألغراض كتب فيه العديد من الكتب واملؤلفات

ت ألهنا كانت وال زال ومبادئها،دفاعية عن األحكام الرشعية 

هذا البحث ليس من غاياته و عرضة للتهمة بالتطرف واثإرهاب،

الوسطية وترفض أي التربير للبعيد والقريب أن الرشيعة حتث عىل 

فيكفينا يف ذلك قول اهلل تعاىل  ،تطرف أو مبالغة أو غلو
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

اكم " رسول اهلل،  :وحديث(3)(ٰىييٰذٰر) إيَّ

رواه )"ك من كان قبلكم الغلّو يف الّدينوالغلّو يف الّدين فإنَّام أهل

يف  النّزاهةولكن حديثنا عن الوسطية سيكون يف عالقتها ب ،(أمحد

الوطنية وهذا من  النّزاهةجانبني مهمني اجلانب األول التوعية بقيم 

خالل بيان الفهم الوسط الصحيح لكل قوانني الرشيعة التي تتعلق 

، فقد أفسد الغلو الكثري من السلوكيات والترصفات ،النّزاهةب

األحوال وعوجلت هبا صلحت فقد الوسطية واجلانب الثاين ثمرة 

الوسطية متنع التهاون يف أشكال الفساد و الفساد،العديد من قضايا 

لكسب احلرام والتهاون يف ممتلكات الوطن حتذر من امليل لو

عىل الناس والتضييق  ويف الوقت نفسه متنع التشدد ،ومقدراته

 ...حكام والقوانني والوظائف ، والتمييز بينهم يف األعليهم

حايلني عىل بسالمة الوطن من املت النّزاهةفبالوسطية تتم  

األنظمة والتحايل من املفسدات الكربى التي تصيب الوطن يف 

مقتل باالستيالء عىل مقدراته واملمتلكات املشرتكة فيه وبالوسطية 

 .يتم العدل يف التعامل مع اجلميع فال حماباة ألحد وال جماملة ملفسد

                                                 

 341: اآليةسورة البقرة،  (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وخالصة الكالم عن تطبيقات قيمة الوسطية للنزاهة هي  

يمة بالعمود األفقي للميزان والذي يوازن بني الكفتني تشبيه هذه الق

وباملقابل فإن قيمة الوسطية يف منظومة الوسطية تشري إىل ! املعلقة به

أن الفساد ال وسطية فيه بأي وجه وأن التعامل مع املفسدين بمنظار 

العدالة والشدة واملكافحة ال يناقض الوسطية وال يمنع منها وال 

الذي تضمنته أحكام  واثإحسانوالتيسري ينتقص من التسامح 

 .الرشيعة

 

 وهو شعور حيمل الفرد عىل : اإلخالص والوالء للوطن

وهبذه القيمة  نه وحيمله عىل الدفاع عن مقدراته،االهتامم بام ينفع وط

الوطنية الوجدانية لدى الفرد واملؤسسات  النّزاهةتعزز دوافع 

وهبا يميل القلب ملصلحة الوطن وينتبه الضمري  ،واهليئات الوطنية

لكل سلوك قد يُّض بالوطن ومقدراته ومنها يثبت املواطن متسكه 

واهلل إنك خلري "مكة وقال  هبويته الوطنية فقد أحب الرسول 

منك ما أرض اهلل وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أين أخرجت 

كن املحبة ول ،رشيعةفحب الوطن من ال (رواه أمحد) "خرجت

والتمسك باهلوية تظهر عىل السلوك يف صور خمتلفة فليس من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 038 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الوطنية الغش والرسقة ملقدرات الوطن وليس من الوطنية  النّزاهة

 النّزاهةالتحايل عىل أنظمة الوطن بأخذ الرشوة أو دفعها وليس من 

الوطنية استغالل النفوذ أو االحتكار للكسب الذي يسعى إليه جتار 

نظام الوطن ب لإلخاللوالفساد وليس من الوطنية التعاون األنانية 

وليس من الوطنية شق عصا الطاعة أو  الوالء للحكام فيهضعف و

الوطنية الوالء لألعداء  النّزاهةبراز اخلالف والفرقة وليس من إ

 .الخ ...وإفشاء أرسار الوطن 

 العملليست منحرصة يف  النّزاهةن إىل أوجتدر اثإشارة  

ثقافة وطنية نابعة من الوالء واثإخالص للوطن  بلفقط  الوظيفي

 .بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الدوافع واحلب واثإيثار والطاعة 

 

 وتكون باملوازنة بني مصلحة : مراعاة املصلحة العامة

ر عادل، مع تقديم املصلحة اجلامعة، واملصلحة الشخصية، بمنظا

ويف هذه القيمة تظهر أهم سلوكيات الوطنية املتعلقة بالنفوذ العامة، 

احلق  باستغاللوالسلطة وتظهر خمالفة هذه القيمة يف الفساد املتعلق 

 .العام 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

إن من املعلوم أن احلق اخلاص أو احلق الشخيص واضح املعامل  

 عليه التواطؤو بعة يصعب يف أحيان كثرية اخفاءه أسهل املتا

و بالعدد األكرب من املستهدفني ي يتعلق بالعامة أبخالف احلق الذ

يدعو إىل االهتامم األمر الذي  النزيه املسئولفهذا يسهل مع غياب 

الوطنية وهبا  النّزاهةفبها يتم إغالق عقد منظومة قيم  هبذه القيمة

كل سلوك خترج منه رائحة الفساد الوطني وبظهور هذه  منعيتم 

ن األوطان أل، عىل املصالح الشخصية صلحة العامةالقيمة تتقدم امل

التي ظهر الفساد عىل سطحها بصورة بارزة قد فقدت هذه القيمة 

وق بعض أصحاب املال والنفوذ فاستغلوا حق فتواطأبصفة خاصة 

الوطنية بوجود حمتكر مستغل  النّزاهةفلن تكتمل العامة يف اخلفاء، 

كية املقلده تتم بوحود غش جتاري باسترياد السلع االستهال ولن 

وبيعها بسعر السلع األصلية ولن تتم بوجود عصابات غسيل 

 النّزاهةولن تتم  ،التي ترفع نسب التضخم والكساد األموال

نتاج هبدف وإضعاف وسائل اثإالوطنية بنرش ثقافة االستهالك 

 .رباح واملكاسب الشخصيةاال

 وإخالصهم همن الوطن بحاجة لوقفة أفراده ومتاسكإ

حتى ينفي خبثه من كل فاسد ومستغل وحمتكر  ،ووالئهم له
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وكذلك فإن أسوأ شعور قد يمر عىل املواطن يف وطنه التقليل من 

الوطنية التي ينبغي أن  النّزاهةشأنه وشأن حقوقه وهذا مما ينايف 

وتتم  تكون ظاهرة الوطن وباطنه ودعامة نموه واستدامة تطوره

لتي تعتمد املخلصني الناجحة ا واثإدارةهذه الوطنية بالتنظيم 

دارة ة ويف املحور التا،ي تتضح قيم اثإالصاحلني بشفافية واضح

 . زيهوالتنظيم النّ 
 

 Organization القيم التنظيمية للنّزاهة: رابعاا 

 Vailues Integrity: 

نساين من األفراد وينتظم هؤالء األفراد يف يتكون املجتمع اثإ

الذي يعيشون فيه ن مؤسسات املجتمع تكتالت خدمية تكوّ 

ولكن  ،يتقاسمون فيها املهام وتتفاوت قدراهتم وختتلف اهتامماهتم

زيه هو النمو باملؤسسة التي ينتمون إليها خلدمة املجتمع هدفهم النّ 

ولذلك فهذه املؤسسات تبدأ من احلكومات  ،الذي ينتمون إليه

 ،وتنحرص دوائرها تدرجييا حتى تصل إىل أصغر مؤسسة يف املجتمع

ل هذه املؤسسات وبمختلف مؤسساهتا بحاجة ماسة إذا ما وك

ية ثإدارة تنظيمية ناجحة تتبنى قيم اتاملؤسس النّزاهةأرادت حتقيق 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

الكربى هلذه املؤسسة ثم  النّزاهة تضمنالتنظيمية التي  النّزاهة

األكرب  النّزاهةتتحقق  االجتامعية وهباالكربى  النّزاهةتتحقق بذلك 

 .الوطنية النّزاهةوهي 

إن التنظيم اثإداري والتنسيق املنظم يضمن الشفافية واجلودة 

عىل  النّزاهةواملحاسبية وهذه من أهم أسس حتقيق  واثإتقانوالقوة 

ولقد ركزت اهليئات والدراسات العلمية احلديثة  مستوى املنظمة،

أو جوانبها بيشء من البحث عىل هذا اجلانب  النّزاهةالتي تناولت 

خرجت عن البحث يف اجلوانب  النّزاهةجد دراسة يف فقلام ن

 النّزاهةوهذا يوضح لنا أن  !واملالية خصوصا واثإداريةالتنظيمية 

 ةمصطلح يقابل استغالل النفوذ والسلط اثإدارينيبمصطلح 

وبذلك تنحرص يف حماربة االختالس والرشوة واستغالل النفوذ 

وهذا سبب ، وهذا تضييق للمصطلح وحرص له يف ختصص واحد

يف  النّزاهةبعدم حرص ثقافة -لك أخي القاريء  -شارة الدائمةاثإ

 .جمال معني

وببناء املنظومة املقرتحة يف هذا الكتاب يتضح سعة املجال  

وطول أبعاده وامتداده بدأ من القيم الفردية اخللقية وصوال إىل 

السهولة أن تتضح ات السلوكية يف كل جماالت احلياة، فمن التطبيق
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 النّزاهةزاهة ومنظومة قيم ثقافة العالقة بني القيم التنظيمية للنّ 

ط صورة فقيم ن خالل توضيح الربط بينهام، ويف أبساملحددة م

زاهة وتعترب ميدان التنظيمية تشكل احللقة األخرية للنّ  النّزاهة

الفردية  النّزاهةزاهة فحني تنمو لدى الفرد قيم التطبيق العميل للنّ 

 اجتامعياوتصبح عرفا  عة من ضمريهافعها الذاتية النابالشخصية ودو

يتعاون اجلميع عىل تنفيذه والتناصح عليه والتعاون واملشاركة فس

تظهر عالماته البارزة عىل ساحة الوطن الكربى ببناء قيم ولتنفيذه 

الوطنية املشرتكة التي تضمن الوحدة واألمن واملساواة يف  النّزاهة

وتقديم مصلحته واثإيثار من  ،للوطن واثإخالصحق التعايش 

أجله حينها يسهل عىل أي مؤسسة أو منظمة أو إدارة حتى لو عىل 

 النّزاهةتبني مفهوم وثقافة تمستوى قسم إداري داخل جهة حكومية 

 .ورسم قيمها ومبادئها لتكون منارة الطريق وحمل التزام اجلميع

 النّزاهةقيم وهبذه املنظومة األخرية يكتمل العقد املنظوم ل 

جمموعة القيم التي "زاهة بأهنا املقرتح وتعّرف القيم التنظيمية للنّ 

تعكس اخلصائص الداخلية للمنظمة، وهي التي تعرب عن فلسفتها، 

وتوفر اخلطوط العريضة لتوجيه السلوك التنظيمي، وصنع 

 (.م3554عبداحلفيظ، ) "القرارات
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

من القواعد تّكون  جمموعة"وتعرف القيم الّتنظيمية أيضا بأهنا 

الدليل الذي يميل السلوك املناسب، أو غري املناسب يف نطاق 

 (.م1224عباس، ) "العمل

التي توجه الفرد إىل التنظيم، وصنع القرارات،  النّزاهةومن قيم    

 :والقيادة

 وفق معايري حتسني كل عمل أو وتتحقق بالعمل : اجلودة

ذات  -االقتصاديةت أخذت هذه املعادلة من الرشكاوقد  منتج،

رضاء العميل بالدرجة هبدف إ -االهتامم األول املصانع املنتجة 

ودة وهو مفهوم واضح يف جماالت تطور مفهوم اجلحتى األوىل 

وبعد نجاحه يف هذه املجاالت بدأت تتناوله  ،تقان والتصنيعاثإ

ن وتصنع له املؤرشات واملعايري التي متكّ  ،املجاالت اثإنسانية

ولصعوبة حتقق اجلوده يف العمل  إنسانيا، عىل تطبيقه القائمني

اثإنساين البحت خرجت اجلودة من مفهومها املعروف إىل مفهوم 

ودة يف ستعرضت معايري اجلفحني ا ،مصطنع يصعب احلكم عليه

، كلها مؤرشاإحدى الدراسات اثإنسانية وجدت هلا أكثر من ستني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 044 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

بحنا يف فهل أص! نيعىل صنف من املوظفاجلودة ق يطبهتدف إىل ت

 ن تنطبق أوصاف اجلودة عىل عمل إنساين؟ املجال اثإنساين نستبعد أ

حتى  اجلودة يف أي عملتوافر ونتفق عىل إمكانية لعلنا نتفاءل 

نابعة  زاهةقيمة تنظيمية للنّ لو كان يف املجاالت اثإنسانية ونفرضها 

 .من اثإتقان وحتسني املنتج بصفة مستمرة مرضية

إننا حني نبحث يف األصل الرشعي لقيمة اجلودة وحتسني العمل  

 املرشفة والسنةالكريم نجد الكثري من األصول الرشعية يف القرآن 

 حب جب خئهئ ٱ)تأمرنا باثإحسان واجلودة يف كل يشء قال تعاىل 

إن اهلل كتب اثإحسان يف كل "  وقال الرسول صل (3)( خب

التنظيمية فإنه  النّزاهةمن قيم  والعتبار اجلودة  ،(رواه مسلم")يشء

ينبغي األخذ هبا من جهة بذل كل سلوك ينبع من اثإخالص 

 .وصدق الضمري يف كل ما خيص اثإدارة التي يعمل لتتحقق أهدافها

ورغم تعدد معايري وللتعريف باجلودة كقيمة للنزاهة  

فسأتناوهلا هتا جماالوتداخل ومؤرشات اجلودة واختالف مستوياهتا 

لسلوكي هلا يف جمال زاهة من ناحية التطبيق اارها قيمة للنّ باعتب

                                                 

 365: سورة البقرة، اآلية (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

بتحديد أهداف املنظمة وبناء مؤرشات التنظيم فقط والذي يبدأ 

يتناسب  وبام لألكفأ، وإسنادهاحتى يتم حتديد كل مهمة فيها األداء 

مع قدراته الشخصية والعملية وفق معايري حقيقية ال تدخلها 

 . تأثر بأي مؤثرات داخلية أو خارجية وال ت ،املحاباة واملجاملة

وبعد حتديد األهداف وتوزيع املهام يف ضوء مؤرشات األداء 

املتعلقة هبا ينتقل املنظم لتحديد معايري املنتج اجليد وربطها بمهام 

األداء املحددة ويتم التأكيد بكل وضوح أن أي منتج مل تنطبق عليه 

ول وهنا نزاهة الظاهر ن منتج مردود وغري مقبهذه املعايري سيكو

 . والباطن

أن يتم حتديد صالحيات  يتم الضبط بجودة أكثر دقة فيجبول

 ومهام كل موظف بال زيادة وال نقص وال تداخل بطريقة تضمن

أن هناية كل مهمة تكون هبا  العمل اجلامعي التعاوين املحدد وينعني

وأي تأخري أو جتاوز يف تنفيذ املهام  ،بداية املهمة األخرى مبارشة

 .كيل لعمل املنظمة بشكل كامل اختاللفسيؤدي إىل 

قيمة اجلودة للنزاهة حتتاج لنظامني  شعار إن املنظمة ذات 

والثاين  ،األول نظام التقييم واملحاسبة اجليد والشفاف أساسيني

قيمة اجلودة ف ختيار املوظف الكفء بكل شفافية وصدق،نظام ا
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تكون عامل اثإنتاج األول سوف تسهم يف بناء بيئة العمل وفق حني 

نظام واحد ال خيتل وستؤدي إىل كشف أي قصور يف رحلة عمل 

املنتج وحتديد مكانه ووقته وبالتا،ي فال جمال ألي شكل من أشكال 

التحايل والترصيف واالختالس واملجاملة بأي طريقة ومن أي أحد 

يف منظامت اجلودة ليست للتسلط  أن السلطاتإىل وجتدر اثإشارة 

وإنام لتنفيذ القرارات األقوى حني احلاجة إليها بحيث تعدل مسار 

تضمن التعديل والتقويم العمل وترده للمسار الصحيح بطريقة 

 . ي رضر قد يمس سمعة املنظمة أو هيبتها اثإنتاجيةبعيدا عن أ

ا حني نتحدث عن قيمة اجلودة يف العمل املؤسيس قد إنن

طدم بتعقيدات املعايري واملؤرشات واحلاجات وغري ذلك لكن نص

تكمن يف مبدأ حتديد املهام  النّزاهة لتطبيقاألهم يف قيمة اجلودة 

 وبناء مسارات العمل املنظم الذي حيدد مهام ،والسلطة

يف ضوء  وصالحيات كل موظف واختيار الكفء لتنفيذ مهامه

 .إمكاناته وقدراته

 

 هبا مكافحة  تتم قيمة النّزاهةيف منظومة قيم : االنضباط

احلالة العقلية والنفسية، التي جتعل السلوك العشوائية وتعني 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

عن العشوائية مهام كانت  بعيداً  الصحيح أمرًا غريزيًا يف النفس،

 خبحب) تعاىل الظروف، ومن أصوهلا يف القرآن قوله
ويف  (3) (حجمتهتمثختحتمبهبجت

إنام "حاثا عىل االنضباط  أركانه قالثاين و اثإسالمأهم أعامل 

ا رفع فارفعوا، إذا سجد عل اثإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، إذُج 

االنضباط وهذه النصوص من أصول  ،(رواه البخاري) "فاسجدوا

 .ومكافحة العشوائية

الفردية تضمنت قيمة ضبط النفس  النّزاهةوألن منظومة قيم  

التنظيمية يرتبط بالعمل داخل  النّزاهةفاالنضباط املتعلق بقيم 

هد قيمة توائم بني اثإنسان واآللة بحيث يبذل كل ُج كاملنظومة 

ع لضبط األداء من ثالث جهات أساسية األوىل احرتام كل ايستط

فال حيتال عليها وال هيمش  ،أنظمة وقوانني املنظومة التي يعمل هبا

نية قبول وتقبل مبدأ واجلهة الثا ،نطاق املنظومة كافةأمهيتها يف 

املحاسبة واملسائلة وفق النظام بعيدا عن الشخصنة وردات الفعل 

واجلهة الثالثة تعزيز مبدأ  ،والتنقص من اآلخرين والتشفي هبم

                                                 
 4سورة الصف، اآلية  3
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

يسء واملقرص وفق الثواب والعقاب فيكافأ املحسن ويعاقب امل

 .األنظمة املقررة

ري املنضبط تزيد باالنضباط بال شك وتتالشى مع غ النّزاهةإن  

 االنضباطوجتدر اثإشارة أن الكثري من املؤسسات ترفع شعار 

القيمة من  االنضباط املقصودوتزيد من أمهيته كمبدأ للعمل ولكن 

قي بعمل املنظومة والرقي بسلوك الفرد يسهم يف الر النّزاهةاملرتبطة ب

قيمة قبل أن تكون  ووقاية الضمريوتقبل املحاسبة املرتبطة بالتقصري 

 . سلطويوذات ُبعد 

ومراعاة القدرات  وال تغفل هذه القيمة كذلك عن اثإنسانية

وكل ميرس ملا خلق له ومن  ،إال وسعها نفسا يكلف اهلل فال الفردية

تعامل زيه حني يو،ي من أمر أمتي يشء فشق عليهم شق اهلل عليه فالنّ 

جانب عىل فال يغفل مع هذه القيمة يوائم بينها وبني معاين اثإنسانية 

 .حساب آخر وهذا معنى النزاهة املقصود

وهي القدرة اجلسدية واملعنوية املطلوبة ألداء عمل  النّزاهةيف : القوة

وباهلل يف احلق وللحق  القوة يف اهلل كذلك وهي واملناسبة له، معني

فهذا يعني أن  النّزاهةوحني اعتربنا أن القوة قيمة من قيم فقط، 

فرض عىل رغم أهنا نابعة من الدافع الداخيل هلا إال أهنا حني تُ  النّزاهة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وقوة  ،وجه التطبيق والسلوك بحاجة إىل فرضها بقوة الشخصية

فالضعف يؤدي إىل اخلوف والتهاون واملداهنة وقوة النظام  ،املبدأ

وكذا  ،(3)(جح مج حج مث)عىل حساب النزاهة وقال تعاىل

 !احلق قوة بدون النّزاهةتطبيق 
اجلسد فقط رغم  تعني قوة أن قيمة القوة الإىل وجتدر اثإشارة  

خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف لكنها أن املؤمن القوي 

احللقة األقوى يف هي تشمل القوة الروحية واألخالقية كذلك وهذه 

لفرض مبادئه وقيمة فلن زيه تأخذ بيده القوة عند املرء النّ ف النّزاهة

، مل قريب أو بعيد ولن تأخذه يف اهلل لومة الئماولن جي حيايب أحد

إنك ضعيف وإهنا "األمارة  حني طلب أليب ذر جاء يف حديثه 

صربه وجلده يف والقوة تعينه عىل التمسك ب، (مسلمرواه ) "أمانة

 .ومنع الفساد يف كل صوره  النّزاهةسبيل فرض 

الفاسدون متى ما  يقوم بهإن طبيعة الفساد طبيعة هجومية  

ومن تبنا قيمها  النّزاهةاألمر الذي حيتم وقوف  هتيأت سبل التحايل

                                                 
 5 :اآلية ،سورة القلم( (3
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

موقف املدافع املكافح املعارض هلا وهنا تظهر أمهية قيمة القوة 

 .التنظيمية النّزاهةباعتبارها جزء من منظومة قيم 

 

 بحسن التدبري واالقتصاد وفق املنهج السوي: الرتشيد 

،          (8م، ص1221أبو رزيزة، )تقتري الوسط بال إرساف وال

 حلخل لكمكجل): ومعناه الرشعي واضح يف قوله تعاىل

فالقوام املتوسط يف النفقه هو  (3)(ملهلجمحمخممم

زيه يف املنظمة التي حتتاج للنفقة ورصف املقدرات املادية النّ 

 النّزاهةإن قيمة الرتشيد باعتبارها قيمة من قيم منظومة  ،واملعنوية

التنظيمية تعني حتقيق اهلدف بأقل جهد وتكلفة عىل املستوى املادي 

، دفعا لكل أشكال اهلدر يف املال واجلهد والوقت ،والعميل واملعنوي

مكانات متوافرة وكبرية فقد صح عن الرسول حتى لو كانت اثإ

رواه ) "ترسف يف املاء ولو كنت عىل هنر جاري ال" قوله األكرم 

 ذلك يانوزاد ب(رواه أمحد) "عال من اقتصد ام" قوله و (أمحد

ألبغض أهل بيت ينفقوا رزق  إين" حني قال أبو بكر اخلليفة 

                                                 

 58سورة الفرقان، اآلية (3)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ت يده يف زيه يف ما حتوكذا الرتشيد من النّ  ،"يام يف يوم واحدأ

 .منظمته ومؤسسته وإدارته

قيمة الرتشيد وظيفتها  وجتدر اثإشارة إىل مسألة مهمة لتؤدي

وحتقق مقاصدها أال وهي مسألة الوعي بثقافة  النّزاهةيف سبيل 

اثإنتاجية وجعلها أساسا لدى أفراد املجتمع ومؤسساته ملكافحة 

جتاوز حدود املعقول يف الفساد الناتج عن االستهالك املقيت الذي 

 جمتمعاتنا، فكلام ارتفعت ثقافة الرتشيد لدى الشخص انخفضت

 نسبة االستهالك

حتديد ووتدور ثقافة اثإنتاجية حول أمهية الفقه باألولويات  

حني قال  منه ابن عمرومع األسف وقعنا فيام حذر  ،احلاجات

إىل  يف إشارة منه  ؟(اشتهيت اشرتيتأوكلام )عىل سبيل اثإنكار 

التقنني يف املرصوفات وترشيدها وعدم االنجراف خلف شهوات 

 .النفس ومالذها بال حاجة 

 

 كل ما يفيد املرء يف دينه بتنظيمه وحفظه ب: الوقت إدارة

ويف هذه القيمة إكامال لقيمة الرتشيد والبعد عن اهلدر ولو  ودنياه،

فليس من الرتشيد بذل الوقت الطويل مقابل  ،الوقت يف كان
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ع فآفة املجتم ،النّزاهةاثإنتاج القليل ويف حفظ الوقت دعامة 

 احلاصل بسبب التسويفوالوطن واملؤسسات والعمالء الفساد 

ه من املؤسسات ومظاهر وأعىل مستوى األفراد  وقلة احرتام الوقت

إىل سوء التقدير وسوء الرتشيد وسوء اثإدارة  املشكالت التي ترجع

إذ  التنظيمية النّزاهةإدارة الوقت من أهم قيم  للوقت، ولذا تعترب

له وفال عمل إال  ،ة األخرىيتسري جنبا إىل جنب مع القيم التنظيم

 .وقت حمدود وال نزاهة بال اعتبار للوقت وأمهيته

لقد عقدت املنظامت واملؤسسات العديد من الدورات لرفع  

 وإدارتهالتعامل مع الوقت تصحيح  من أجلمستوى العاملني فيها 

بل وربطت الدول  ،بام يسهم يف استغالله االستغالل األمثل

وربطه بنزاهة به ذا يدعو لالهتامم مرشوعاهتا موازناهتا بالوقت وه

قيمة الوقت حاكم عىل خذ والعطاء والتطور يف األداء ألن األ

السلوك فجعل اخلرباء مستوى األداء واثإتقان مهارة وعرفوا املهارة 

واحلذق بالرسعة والدقة يف األداء فمهام بلغت الدقة ال حتسب مع 

تناوله يف مهارة تقان الذي سوف نيكمن اثإطول وقت التنفيذ وهنا 

 .اثإتقان التالية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 أكمل وجه بدقة من خالل القيام بالعمل عىل: اإلتقان 

، وقد نان اثإتقاندارة الوقت يكوّ إداء مع فاأل .ورسعة متناسبتان

ما الفرق بني اجلودة واثإتقان حتى تفصل عن  همل أحديتساء

جابة هذا التساؤل من ؟ ويمكن توضيح إالنّزاهةبعضهام يف قيم 

خالل التفريق بني جودة املؤسسة أو املنظمة بشكل كيل وبني إتقان 

ومن هنا فقد سعت رؤية منظومة  ،الفرد العامل يف هذه املؤسسة

يف نسق قيمي خيدم بعضه بعضا إىل تاليف النقص أو القصور  النّزاهة

الكربى بتكامل جوانبها واستكامل  النّزاهةيف نمو ثقافة قيمة 

عىل اثإتقان حني  قد حث الرسوللوملستويات أطرافها عىل كافة ا

 (لبانيصححه األ)"إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه"قال 

ومن هذا اجلانب نشري إىل أن اثإتقان يف العمل أيا كان يلزم معه 

 وحديثه السابق "نفسه عرف قدر أمرؤرحم اهلل "تطبيق حديث 

فكام " إنك ضعيف وإهنا أمانة "حني طلب األمارة قال  اليب ذر

من يصلح له  عملأنه يدل عىل قيمة القوة كذلك يدل عىل أن لكل 

عىل  النّزاهةوهنا تظهر  ،وليس كل شخص صالح لكل عمل

 مستوى املنظامت واملؤسسات
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وبقيمة االتقان سوف حتفظ احلقوق وحتفظ اخلربات فكم من 

واملراتب وق متقن حاذق مل يؤتى ما يستحقه من التقدير واحلق

رتقي أعىل الرتب وحيوز اجلاهل بمهنته ي ويقابله متسلق األسوار

 !كل احلقوق

يف قيمة اثإتقان هتدف إىل إبراز املوظف الكفء بام  النّزاهةإن  

يستحق وتسعى لزيادة إتقانه وحذقه وتستبعد الضعيف اجلاهل 

فساد كافح املناسب يف عمله املناسب وهبا يُ  الشخصبمهنته وختتار 

 .العامل املغمور واجلندي املجهول واملتضجر املظلوم

 

 احلامس الذي يؤدي إىل التحسني والتغيري وتعني : املبادرة

ويف هذا التعريف خالصة القصد من ( م1233حبييش، )واالبتكار 

التغيري منع فاجلمود يؤدي إىل ضعف املنافسة و ،قيمة املبادرة

، عىل مستوى العامل وجديد تطوروالتقدم أمر مطلوب ملواكبة كل 

رد عىل من ظن التنظيمية  النّزاهةويف اعتبار املبادرة من قيم منظومة 

لألفضل ورد عىل من متنع كل جديد وترفض كل تغيري  النّزاهةأن 

فميزان الرشيعة يف التعامل مع كل جديد ! اهتمها بقتل اثإبداع

واثإبداع  ،واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها أخذها ،واضح املعامل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

وحني فكر أو العمل أو االكتشاف، مطلب رشعي عىل مستوى ال

تؤيد ما يدعو للفساد ولن فلن  النّزاهةتكون املبادرة ضمن تيار 

 ! تقبل ما اختلط به

زاهة يأخذنا إىل أبعاد إن احلديث عن روح املبادر كقيمة للنّ 

من منظور السطحية للمصطلح فمعنى املبادرة حني يظهر أعمق 

الة زيه جيعل من الوظيفة مبدأ أخالقي حيمل رسالسلوك النّ  عىل

احبها ، إن املبادرة تدعو صللحياة والقيم قبل أن تكون مصدر رزق

همته وهنا اجلمع بني يف أداء م إىل تعزيز مبدأ التطوع واالحتساب

ومن جانب آخر نجد أن قيمة ! نضباط واثإنساناثإتقان واال

الذي حيمل معنى الرتقي نضبط موح املاملبادرة تبعث عىل الط

 . واثإبداع واملنافسة الرشيفة

ل العارفني بنقصه واحتياجه ومن جانب أخري فإن اثإنسان أو

ظهر ، وهبا سيُ نقصه وسد حاجته بنفسه إكامل إىل تدعوهفباملبادرة 

نزاهته باملشاركة الفاعلة يف كافة مناشط املجتمع وفعالياته التي 

 .فتها والوعي هبازاهة ونرش ثقاتدعو للنّ 

تامعي يف جمال مرشوعات املال جومن املعلوم أن التطور اال

أرباب األموال رف الذي كان جيعل قتصاد خرج عن العُ واال
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 ،ن إىل املبدعني ويطلبوهم للعملقتصاد ورجال األعامل يأتوواال

اثإبداع واالخرتاع بال الواجب اآلن عىل املبادر وإال فإن أصبح ف

زاهة باملشاركة زيه يدعو للنّ فاملبادر النّ ! ويدفن يف مكانهمبادرة ينتهي 

لكل حمتاج هلا وحيتسب  النّزاهةيف كل الفعاليات ويسعى ثإيصال 

وجيد من يقف له باملرصاد ويمنع انتشار  ، وهبا يمنع الفاسداألجر

طرار ألي ضزهية يمنع من االمبادراته الفاسدة فطرح احللول الن

و السامح به فكم من مشكلة لو بادر أشكال الفساد أشكل من 

تلك  ااملبدعون إىل حلها النتهت ولكن بتقصريهم يف املبادرة غمرو

 .وأهلها بكل أسف النّزاهةاحللول وتناوهلا املفسدون مع صمت 

 النّزاهةاألول فقد بدأ حراك  النّزاهةمصطلح : الشفافية 

تبعه بعد ذلك  ، ثمالدولية الشفافية ل يف العامل ببدء منظمة األو

تبني العديد من املؤسسات اخلاصة مصطلح الشفافية مرادفا ملعنى 

م فبدأت الدول العربية بتبني مفهوم 1227حتى العام  النّزاهة

 النّزاهةوالشفافية حتى أنشئت اهليئات اخلاصة بالشفافية و النّزاهة

مصطلح الشفافية قبل بعض احلكومات العربية هبدف إبراز  من

وكانت هذه اهليئات  ،اهلدر املا،ي احلكوميمنع الفساد وومكافحة 

تعني بمصطلح الشفافية إتاحة فرصة املساءلة من خالل اثإفصاح 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

م، ص 1226أبو كريم، ) لوضوح واملصداقية يف كل التفاصيلوا

بثالثة  عنىومن تعريف أبو كريم نالحظ أن الشفافية تُ  ،(14

يف اثإفصاح  زاهةالنّ يظهر سلوك مصطلحات حتقق ذات اهلدف ف

يتعلق وعن كل يشء ووضوح كل يشء واملصداقية يف كل يشء 

 .بالعملية املقصوده حتى ينطبق عليها مصطلح الشفافية

ة يعترب يزاهة التنظيمالشفافية قيمة من منظومة قيم النّ  إن جعل 

ولقد أقرت الرشيعة السمحة  املقرتح، النّزاهةحماولة الكتامل عقد 

 الوضوح بكل ما يتعلق بأعامل الرشيعة واألحكام يف النّزاهة مبادئ

 األشكال فهي املحجة البيضاءالغموض بأي شكل من  يتلبسهافلم 

ا لتوضيح الكثري من األحكام اهلل سبحانه عاتب نبيه أحيانً حتى أن 

 خم حم جم يل ىل مل خل) وقال تعاىل ،(0)(مل خلٱ) قال تعاىل

من  كوقد حذر كذل (1)(ين ىن من حنخن جن يم ممىم

ومن اتقى "بهات اظهارا للشفافية فقال يف حديث سبق الش

مبدأ من باخللفاء من بعده  عملوقد  ،"ستربأ لدينهالشبهات فقد ا

مع وا،ي  لشفافية ففي قصة عمرأين لك هذا تطبيقا لقيمة ا

                                                 

 3 :سورة عبس، اآلية(3)

 3 :سورة التحريم، اآلية(1)
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

أال تعلم أين )البحرين حني صادر ما استوىل عليه من أموال وقال له 

( نعل يف رجليك استعملتك عىل البحرين وأنت حاف ال

عد آخر باعتبارها قيمة يربز يف اجلمع بني حتمل بُ  وللشفافية

فالشفافية بطبيعتها ال  اآلخرين،املسؤولية بصدق يف التعامل مع 

يمكن أن تكون من طرف واحد الرتباطها بالوضوح للغري وخري 

دليل عىل ذلك عالقتها القوية اليوم باثإعالم وهي بذلك مكملة 

سسة أو جمتمع لقيمة املشاركة والشورى فليس يف منظمة أو مؤ

خرى نجد من أهم دعائم الشفافية شفافية يف اخلفاء، ومن جهة أ

قبل الساسة وأصحاب القرار وجتارب الدول الديمقراطية  تبنيها من

تؤكد أن الشفافية حلقات كربى تنطوي بداخلها حلقات أصغر تعم 

 ،كل املستويات

 والتحايل اخلفي ن قيمة الشفافية حتارب الرسيةواخلالصة أ

ومن املعلوم أن الفساد وما يندرج حتته من اختالس ورشوة وحتايل 

ومن هنا تظهر أمهية تبني قيمة الشفافية تتم إال بشكل رسي  ال

 .النّزاهةألجل 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 املقرتح النّزاهةتعليق عام عىل تصنيف قيم 

السابق أسس بناء منظومة  النّزاهةتبع الكاتب يف تصنيف قيم ا

الكربى بجعلها  النّزاهةمتكاملة وفق نسق مرتابط هبدف تنمية قيمة 

 ،الفردية النّزاهةقيمة حمورية حييط هبا أربعة جماالت هي جمال قيم 

وأخريا  ،الوطنية النّزاهةوجمال قيم  ،االجتامعية النّزاهةوجمال قيم 

وجيعها حتقق ذات اهلدف ويتم تطبيق  ،التنظيمية النّزاهةحمال قيم 

والتطبيق هذه القيم يف شكل سلوك نزيه يظهر عىل مستوى النظر 

من مفاهيم ومعارف ومعلومات ُتبنى  النّزاهةمن خالل تبني ثقافة 

يف جوانب الوقاية  النّزاهةمن خالهلا القوانني ذات العالقة ب

وجوانب العالج وجوانب العقوبات ويف املقابل تربز هذه القيم يف 

أي قرار عميل عىل  اختاذشكل سلوكيات تطبيقية عملية مؤثرة قبل 

د أو املجتمع أو املنظمة أو حتى املستوى الوطني يمكن مستوى الفر

للمختصني احلكم عىل مدى تطبيقها من خالل مؤرشات تستقى من 

 النّزاهةبناء ثقافة  ها، فينتج عنل قيمة من قيم املنظومة املقرتحةك

قناعة الفرد الصاحلة وحماربة الطمع  وتنفيذها بناء عىل وتطبيقها 

ة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وجتاوز املتجذر يف النفس البرشي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

عىل املستوى الفردي، واالجتامعي،  النّزاهةالتحديات التي تُّض ب

 .والوطني، والتنظيمي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 
 

 السادسالفصل 

 :الّنزاهةمعوقات تنمية قيم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :متهيد

بعد أن اسرتشد هبا  النّزاهةيتناول الكتاب عدد من معوقات 

يف بداية بناء هذه الرؤية ألن املشكلة هي الداعي األول لبناء منظومة 

وقد أشارت العديد من املنظامت  ،النّزاهةمن القيم حتت مظلة 

يرجع إىل أسباب  النّزاهةالعاملية، والدراسات العلمية؛ إىل أن فقدان 

، والبعد الضمريموت منها ضعف الوازع الديني و( فردية)شخصية 

وتغليب املصلحة الشخصية عىل مصلحة اجلامعة،  ،عن الصدق

وأسباب اجتامعية منها التمسك بالعادات والتقاليد الفاسدة وانتشار 

الفقر والعنرصية والثأر، وأسباب إدارية تنظيمية مثل اجلهل 

بالقوانني والتهاون يف األنظمة، وضعف املواطنة واختيار املوظف 

ن بشكل عام فالنزهة ك أدى إىل احلكم عىل الظكل ذل  غري الكفء

الثقة وتتهم السمعة وتشيع الشبهة ويسترشي  تنعدم حني تفقد

إىل جلة من  وقد أشارت العديد من الدراسات واألبحاث  ،الفساد

املعوقات التي قد تعيق تنمية القيمة بشكل عام وهي ذاهتا املعوقات 

احث يف ضوء مكونات القيمة ، وقد صنفها البالنّزاهةالتي تعيق قيم 

املكون املعريف، واملكون الشعوري الوجداين، واملكون )الثالثة 

 :ومن هذه املعوقاتفيها ، ليسهل تال(السلوكي
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :املعوقات املعرفية 

، وهذا يؤدي إىل النّزاهةضعف الرصيد املعريف املتعلق بقيم  .0

، وضعف التربير املنطقي قلة القناعة الفردية للقيمة

ختطي هذا املعوق من خالل ربط وقد أرشنا إىل ألمهيتها، 

زاهة بالنص الرشعي الثابت األمر الذي يوصل إىل سمو الن

املستمدة من النص املعصوم بعد فهمه الفهم  النّزاهةقيم 

 النّزاهةاستنتاج علامء الرشيعة منه عالقة الذي الصحيح و

 . وربطها بالُّضورات اخلمسبمقاصد الرشيعة الكربى 

الفهم واثإدراك اخلاطئ ملعنى القيمة وتصوراهتا وبتجاوز  .1

هتدف إىل زراعة اثإدراك  النّزاهةثقافة  هذا املعوق تكون 

بعد تصور قيمها السامية وهبا  النّزاهةالسليم لسلوك 

، فمن املعلوم كل قيم الفساد وتصوراته الساقطة تستبدل

قيمة سلبية دنيئة فقيمة  اية يقابلهأن كل قيمة إجيابية سام

وكذا اثإخالص  ،العدل ال تارك هلا إال ظامل أو حمب للظلم

وكل قيمة من  ،اخليانة واالحتيالمقابلها واألمانة نجد 

، القيم التي ذكرت يف املنظومة السابقة يقابلها قيمة سلبية

رسوخ القيم السلبية يف  النّزاهةمعوقات نمو قيم  ومن
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فالثقافة التي هتدف  ،بل الفرد هلااثإدراك والرىض هبا وتقّ 

زاهة ينبغي أن تبدأ بالتصورات البديلة لكل سلبيات للنّ 

، التي اثإدراكية املتعارضاتالقيم وتثقيف األفراد بخطورة 

 ة،والثبات واملداهن ،الرتدد بني املبدأ واملجاملةتؤدي إىل 

والتدريب  عرفة املنافية للقيم املرغوبة،امل التخلص منب

ا يعرف بالرصاعات أو لوقاية ممل عىل نبذ سلوكياهتا

 .التعارض الفكري

انتشار األعراف االجتامعية املنافية للقيمة، والتي حتد من  .1

ية املنافية التفكري يف تغيري التصورات واألفكار السلب

راف وتنترش وغالبا ما تكثر هذه األعللقيمة، أو تدعو هلا، 

يف املجتمعات املوصوفة بالتخلف وتكونت هبا قناعات 

ن خمالفتها خرقا لقانون العرف جعلوا م، بل بعض األفراد

ن أصعب املعوقات ويعترب هذا املعوق م ،جتامعياال

ملة عىل حساب ومن أمثلتها عرف الفزعة واملجا املعرفية

 ،عىل حساب حقوق اآلخرين أحياناكل نظام وقانون ولو 

وكذا حجب احلقوق بحجة تفاوت النسب وتنازل البعض 

 الخ...عن حقوقه للتباهي والتفاخر
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 :املعوقات الوجدانية

نجد معوقات قيم النزاهة  النّزاهةويتبع املعوقات املعرفية لقيم 

ارتباطا  بط بالوجدان الداخيل للمرءترتالتي ة الشعوريوجدانية ال

ألسباب  ،فيها االجتاهات وامليولتؤثر وداخلية ال متدها قناعتهوثيقا 

 :ومؤثرات داخلية وخارجية قد تكون متطورة أحيانا كثرية ومنها 

االجتاهات املعارضة للقيمة، بحيث جتعل الفرد ينُفر من  .3

االرتقاء بقيمة من القيم، نظرًا ألهنا ختالف اجتاهاته 

وشعوره ورغباته، وهذا ما ُتعرب عنه الدراسات بالقيم 

غريزيا وغالبا ما يكون لق من احلب وامليول تنطوالسلبية 

يسببه التمسك بام خيالف القيم بشكل عام من  ،منضبطغري 

وينعكس ذلك عىل  ،تقليد أعمى للغرب عىل سبيل املثال

فيستسيغ الكذب أو  حني يغلب عىل قراراته النّزاهةقيم 

التحايل أو اخرتاق خصوصيات اآلخرين وحب الفضول 

االجتاهات وامليول تصنعها أشياء كثرية  فيام ال يعنيه وهذه

ترتبط أحيانا ببعض قضايا التغريات االجتامعية املستورده 

 ،العوملة وأيمكن اعتبارها من تبعات الغزو الثقايف  التي
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نا يكون سبب هذا االجتاه وامليول التعلق األعمى وأحيا

و وسائل التواصل بالتقنية أو األلعاب اثإلكرتونية أ

فرتسم يف  ،والوسائط التقنية أو وسائل اثإعالم االجتامعية

ويقوم بتقليده أحيانا  النّزاهةخميلة الشخص ما ينايف قيم 

والتكاسل وضعف املسؤولية والتهاون يف  ب االتكالكح

وهذا ما نسمعه  ،موت الثقة وأالُّضورات والوجبات 

رس وتسعى مؤسسات الرتبية وتشتكي منه األكثريا 

  .لعالجه
حتّكم املصالح يف حتديد القيم، وال خيفى أن استعامل النفوذ  .1

والسلطة والواسطة يف جمتمعاتنا الزالت ذات مظهر مقبول 

عند الكثريين بل ومقدم عىل اجلدارة يف أحيان أكثر فال 

وتقديم ذوي اهليئات عىل الضعفاء  املحسوبيةيمكن إنكار 

تقبلها هلذه حال  يف النّزاهةوهنا ختفق  ،والبسطاء األجدر

ويصعب عليهم تبني النزاهة وتطبيق  الفئات وترصفاهتم

ألهنا تؤدي إىل تقديم القيم السلبية مثل سلوكياهتا، 

ترتك القيم اثإجيابية التي هي اثإيثار  ويف املقابل  ،األنانية
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وتقديم املصلحة العامة عىل املصالح الشخصية وحب 

 .الذات 

 :املعوقات السلوكية للنزاهة

العديد من  ات املعرفية والوجدانيةاملعوقينتج عن 

 : املعوقات السلوكية ومنها

انعدام االنسجام بني القدرات الشخصية واملهارات  .0

ك زمة للقيمة، والذي يؤدي إىل النفور من السلوالالّ 

عىل سبيل  –من املبادىء التي حددهتا الرشيعة ف املرغوب،

وهذا  ،(3)(حص مسجسحسخسٱ) قول اهلل تعاىل -املثال 

يعني أن القدرة عىل أداء العمل وانسجام العامل مع تنفيذ 

وإال فإن املشكلة حتتاج  ،أهدافهيوصله إىل حتقق مهامه 

ألداء مهارات  واثإعدادحللول من أمهها تطوير القدرات 

ستخدم املوظف غري الكفء فإن يُ  فحني ،العمل املقصود

وقد يعزى  ،باملطلو النّزاهةأداء مهامه لن تكون عىل وجه 

ذلك إىل التنافر بني القدرات الشخصية وانعدام املهارات 

                                                 
  111:سورة البقرة، اآلية ( (3
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زم مما يسبب االنفصام بني العامل وسلوكة فتضيع الالّ 

وقد عاجلت منظومة القيم املحددة  ،ويتعذر تطبيقها النّزاهة

هذا املعوق من خالل قيم عدة تسعى الختيار األمني 

 . يف ضوء مؤرشات حمددة القوي املخلص

أو انعدام التحفيز، وقلة املثابرة لتنمية القيم ولقد  ضعف .7

مسألة املبادرة واالنضباط بأبعادها  النّزاهةتناولت قيم 

املتعلقة بقبول مبدأ املحاسبة واملكافأة والتحفيز لكي ال 

 ،النّزاهةيموت اثإبداع وتقل العزيمة فتتالشى سلوكيات 

املقيت لألعامل وهذا غالبا ما يسببه امللل والفتور والروتني 

 . !التي ختلق اثإنسان اآللة

واملريب ونفاد صربهم جتاه االرتقاء بسلوك  املسئولجزع  .3

عوق من وينطلق هذا امل ،لدى العاملني واألفراد النّزاهةقيم 

تاحة الفرصة تاليش الصرب والتوقف عن إعطاء مبدأ إ

وسلوك قيمها، فيصاب  النّزاهةوالتثقيف والتوعية بأمهية 

قبل السلوك وقد يُ  ،ك املتابعة التثقيفيةاجلميع باثإحباط فترت

زاهة من قبل بعض األفراد بحجة اجلهل أو املنايف للنّ 

الذي متت  النّزاهةوهذا من معوقات سلوك  ،التلقائية
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معاجلته من خالل حتديد قيم الصرب والتعاون والتشاركية 

 .بث روحها وثقافتهاخلدمة النزاهة والبقاء عىل 

وتطبيقها سلوكيا حيتاج  النّزاهةإن التغلب عىل معوقات قيم 

بقيمها  النّزاهةإىل رؤية واضحة املعامل وحمددة اجلوانب لتنمية ثقافة 

إذ  تبار وعالج املعوقات التي قد تظهر،وسلوكياهتا بوضعها يف االع

 ،والقناعاتمن الوجدان  نابعةمن املعلوم أن القيم إنسانية املجال 

أن معوقاهتا قد تتطور وتتغري تبعا  عىل يؤكد ، مماوتتمثل يف السلوك

وهذا يدعونا لتفعيل قيمة  ،لتطور اثإنسان وجمتمعه وقضاياه

التناصح املستمر وحتمل املسؤولية واملشاركة املجتمعية ملتابعة 

وتطوير هذا املنظومة ، النّزاهةالتطوير احلاصل عىل سلوكيات قيم 

 معوقاهتا باستمرار وحلول
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 السابعالفصل 

 الّنزاهةتطبيق منظومة قيم 
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 :متهيد

 النّزاهةبعد االنتهاء من جانب الرؤية املقرتحة ملنظومة قيم 

وتنمية ثقافتها بمجاالهتا املختلفة فإنه من املعلوم أن الثقافة ترتبط 

 النّزاهةوهلذا فإن تطبيق قيم  ،باملجتمع ومؤسساته ومعتقداته

من خالل مؤسسات املجتمع بطرحها برؤيتها املقرتحة ال يمكن إال 

وبأدوات شاملة وفق خطوات  ،عىل هذه املؤسسات بشكل متكامل

علمية ومعايري تقييم ممكنه بام يتوافق مع اثإمكانات املتاحة ولعل 

هي األرسة  النّزاهةأهم مؤسسات املجتمع التي تتبنى مرشوع ثقافة 

ت الدينية والدعوية ومؤسسات الدولة وهيئاهتا ثم املؤسسا

وألن العديد من  ،واملؤسسات الرتبوية والتعليمية والتدريبية 

 ،الدراسات قد تناولت الدور التثقيفي لكثري من مؤسسات املجتمع

فسوف يقترص العرض التا،ي عىل الدور املناط ببعض املؤسسات 

ربط مهامها بتنمية  ية والدعوية يف املجتمع باختصار هبدفالرتبو

  . النّزاهةقيم 
ومكافحة  النّزاهةرسمية وتتمثل يف هيئة الكومية احليئات اهل: أوال 

 :العربية السعودية  الفساد باململكة
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التي صدر  النّزاهةقد أنشأت بقرار ملكي تنفيذا السرتاتيجية و

لوزراء باعتامدها وسبقت اثإشارة إليها يف الفصل قرار جملس ا

 .األول

 

 : النّزاهةو املسؤسسات الدينية: ثانيا

ن آالقروهو  النّزاهةسبق احلديث عن املصدر األول لقيم و

ألن الدين اثإسالمي احلنيف دين العدل ة املطهر، والكريم والسن

والقيم فليس الدين جمرد عبادات يؤدهيا املسلم يف أوقات  النّزاهةو

بل اثإسالم حياة بكل جوانبها حيمل اخللق للعمل  ،مكررة ويذهب

ض وهي عبادة عىل وجه األر همعىل حتقيق الغاية الكربى من وجود

بام أوجبه اهلل واالبتعاد عام هنى  إالدة ال تتحقق اهلل وحده وهذه العبا

من  نهى عن كل فساد وشبهةالوالبعد عن الشبهات و النّزاهة، وعنه

 تنتظم احلياة وتضبط الصالحياتلكي أعظم الواجبات الرشعية، 

العلم واحلكمة  أبقى اثإسالم لنوره مواقد باقية وورث نبيه كام 

والتوايص وجعل من عامرة املسجد الدعوة  ،للعلامء من بعده

الذكرى وبني أن  اهنا نزاهة الظاهر والباطن روالتذكري فجسد عم

ت اعباد ويف األسواق واملجامع والطرقات جاءت ،ؤمننيتنفع امل
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هي سبب خريية األمة وصلب مر باملعروف والنهي عن املنكر واأل

وأمر عليه الصالة والسالم باثإقتداء  ،نزاهتها وحامي أخالقها

كل ذلك جعل من  ،النّزاهةمن بعده فهم نرباس اهلدى و بخلفائه

ر تلك الدعوة وتستم ،النّزاهةصل الدين حاكم احلياة ومنبع القيم وأ

، عن طريق وقيمها مادامت شعائرها رشيعةويستمر نور ال

 رئزئمئنئىئيئرب ّٰ ِّ ُّ) قال تعاىلمؤسساهتا 

لم يقبل يف دين اهلل مسجدا أسس عىل غري تقوى وهنا معنى ف (3)(زب

رفضت مساجد الُّضار ف! غض النظر عن الظاهراألعمق ب النّزاهة

  ، املنافيةن من وراء بناءها غاية الفرقة واالحتيالوهي للعبادة أل
  منرب اهلدى والدعوة وقاعدة النور األوىل بيت اهللللغاية األعمق من 

 واملعنى األصيل واحلق املبني الوقع الكرب وألن لكلامت منربه

من األئمة والدعاة  كان من أوجب واجبات القائمني عىل املساجد

ل والعلامء االقتداء بنزاهة األنبياء واملصلحني يف القول والفع

 عن كل شبهة، تنزهوالّ  النّزاهةنرش والنصح للعامة و والدعوة للخري

                                                 
 327 :سورة التوبة، اآلية((3
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حيل وأكل اموال الناس بالباطل ث عىل االبتعاد عن كل فساد وواحل

 .ونبذ الفرقة واخلالف ومحاية الوطن واألخذ عىل يد املفسدين

والوعي بالفساد وأشكاله من أهم  النّزاهةإن الرتكيز عىل قيم 

مهام الدعاة والعلامء القائمني عىل مؤسسات الدعوة واألمر 

ارتباطه  ، ومما يميز منرب الدعوة األولباملعروف والنهي عن املنكر

والقبول الفوري ملا يقال فيه ألن النفس  العقدية بقناعة املتلقي

ا احليلة خياجلها الشك أن منرب املسجد سيضمر هل املسلمة ال

وهذه الفرصة األهم ا،ي جيب اغتنامها يف سبيل نرش ثقافة  ،واخلداع

ولكي تكتمل الرسالة وتتحقق األهداف ، والتوعية بقيمها النّزاهة

ومن املؤسف أن يتصف  ،فإن قيم التنظيم تستقى من هدي الرشيعة

لبعد عن التخطيط والتنظيم الذي الدعاة بالعشوائية واالرجتال وا

ام يف عرص التقنية والعوملة ملنع مسجد والدعوة حتقيق غايتهمن لليض

  .نرش الفسادالتشكيك والتحايل و
إن من أهم القضايا التي ينبغي التنبه هلا حني احلديث عن 

هي قضية التصنيفات  عرسالة املؤسسات الدعوية الدينية يف املجتم

ل االجتامعية والفئوية البغيضة التي بدأت بتصنيف الدعاة وأه

مؤسسات الدعوة لنور الذي خيرج ا عدد أتباعل يقهدفها تالعلم 
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 املشككون يف ربط قضايا املجتمع ريكثومن أفواه العلامء فيها، وت

لذي أصاب أفراد املجتمع والفساد بكتاب اهلل وسنة رسوله األمر ا

فكلام  ،من التساهل يف قضايا الفساد والتحايل والتعامل هبابالكثري 

عن نور الدعوة ومنابرها التقفته األهواء واألفكار  ابتعد املرء

 .زاهة وهوت به الريح يف مكان سحيقاملناهضة للنّ 

 

 :النّزاهةاألرسة و:  ثالثا

مل تكن األرسة إال لبنة املجتمع األساس وبصالحها يصلح 

، ولن أطيل احلديث املجتمع وهذا مما تم االتفاق عليه عقال وعرفا

وال خيفى عن اجلميع أن  ،حالالفرد الص مهية األرسة يف بناءعن أ

، ولذا األرسة من االسباب الرئيسية يف نشأة الصالح أو الفاسد

يف جانب واحد  النّزاهةسأتناول األرسة حني احلديث عن ثقافة 

ة ورفض ما القيم السامي قضية الرتبية عىل  أعتقد أنه األساس وهو

 ! يناقضها من اخلطأ واخليانة واألنانية والتسلط واملاديات املقيتة

إن الكالم عن الرتبية األرسية القيمية كالم طويل جدا تناولته 

أبحاث علامء االجتامع بالكثري من الدراسات وحتى يف الدراسات 
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الغربية األجنبية برزت الدراسات االستطالعية التي أثبتت أن نسبة 

 .عن القانون ليس هلم أرس هتتم هبممن املراهقني اجلانحني   72٪

نتيجة متوقعة ال تمعاتنا العربية وهذه النتيجة بالنظر إليها يف جم

أهنا بالنسبة للمجتمعات التي ال تعتني باألرسة يف  إال! جديد فيها

عامل املاديات واحلريات تتأثر هبذه النتائج غاية األثر سعيا من علامء 

ع هناك يف التوصل للثبات واثإصالح األرسي الذي يرتتب االجتام

 .عليه اثإصالح االجتامعي الكيل

ومع هذا نجد الكثري من أرباب األقالم املأجورة الباحثة عن 

وإخراج األم  ةاألرس تفكيكىل الشهرة تدعو دون ملل وال كلل إ

رها يف رسم معتقدات رسة ودوللعمل والرتاخي يف االهتامم باأل

ة فإن فقد األرسة سبب الفساد وفساد األرس باختصارووقيم اجليل، 

 !يف القول والفعل واملبدأسبب الفساد والفرد مرآة أرسته 

 

 : النّزاهةالرتبية و رابعا

الرتبية مصطلح كبري ينطلق من مؤسسات املجتمع وكلها 

ة والبيئة والتقنية مؤثرة يف الرتبية فاملسجد والدعاة واملدرسة واألرس

عىل بناء الثقافة واالنتامء والقيم بالغ ذات أثر وسائل كلها  والقرين
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يف كتابات الرتبويني واملنظرين  وفلسفة ذلكوامليول واالجتاهات 

 !الهناية له

كل  ديث اليوم ومعارة إىل أن الرتبية يف العامل احلوجتدر اثإش

غالبهم أن  وء أاآلباسوار املدرسة وظن أسف انحرصت داخل أ

إال أن  ،جمرد ذهاب األبناء للمدرسة قد كفاه كل عناء يتعلق بالرتبية

حلقيقة ، واصناعة اثإنسان مسؤوليةمن أشق املسؤوليات يف احلياة 

تمثل يف ة جدا تقويألن الرتبية اليوم يعاكسها تيارات معاكسة 

 الخ...والتقنية واثإعالم واألعراف والعاداتاألقران 

البسط  بيشء من النّزاهةسوف أتناول التعليم وومن هنا 

تعتمد  النّزاهةة لقيم رؤية املنظومأن  :والتأصيل ألسباب منها

االجراء العلمي لنرش ثقافتها ولعل املدرسة من أهم املؤسسات التي 

يسهم يف  دنى من التنظيم والتخطيط الذيقد يتوافر فيها احلد األ

 .املقرتحة الرؤيةتنفيذ 

التعليم احلديث هو الذي يقوم عىل فلسفة التطور والتفكري ف

والتعلم الذايت والبحث والتمسك باهلوية والثقافة مع النظرة العاملية 

عاملية واحدة مع التقنية التي أجربت اجلميع عىل االنصهار يف 

ولذا لن ينجح  ،هداف والثقافات والتوجهات الفكريةاختالف األ
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ذا خرج عن ياجاتنا وحتقيق تطلعاتنا إال إاحتالتعليم يف مواجهة 

من غرس  منبثقةاجلمود والتقليدية باالنطالق من ركيزة فكرية 

وإنتاج املعرفة  النّزاهةقيمنا الثابتة وعىل رأسها قيم األخالق و

بداع واستخدام التقنية والتفكري ولبحث يف ظل هذه القيم واثإ

ة بام تقدمه من املناهج وهنا يأيت دور املدرسة واجلامع والتمسك هبا

والربامج ثإنقاذ الشباب من خالل غرس القيم التي تعد حصنًا هلم 

من الوقوع يف التناقضات النظرية والواقعية، ونظريات إقصاء 

الدين، بحيث تكون مناهج مرنة مطّورة هتتم بغرس القيم بكل 

  .جماالهتا وأبعادها، وربطها بواقع احلياة
بمستوياهتا الفردية، واالجتامعية،  ةالنّزاهإن التقاء قيم 

والوطنية، والتنظيمية، حيقق صناعة الفرد الناجح الصالح النّزيه 

الذي يتميز سلوكه بالضبط والثبات والدقة، ليتمكن من حتقيق 

أهدافه، بام ال يتعارض مع مصالح جمتمعه، ووطنه، بعيدًا عن 

 .الغموض واألنانية، لنهوض املجتمع عىل كافة األصعدة

أكد علامء الرتبية عرب العصور املاضية عىل أمهية التعليم وقد  

واألخالق بشكل خاص،  النّزاهةيف تنمية القيم بشكل عام، وتنمية 

( 617م، ص1226)ومن األمثلة عىل ذلك نظرية ابن خلدون 
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االجتامعية إذ يرى أن يف صالح التعليم صالح األخالق وأن تتبلور 

واالجتامع اثإنساين، وفق قوانني احلرية األسس األخالقية للتمدن 

يف طلب املعرفة، ال إىل حشو األذهان، وإنام بتنمية ملكات العلم 

واملناظرة والتفاوض، بعيدًا عن العقاب البدين، أو اثإكراه الذي 

حيمل عىل الكذب واخلداع، فتكون عادة ُتفسد معاين اثإنسانية 

ملتعلمني أو املامليك أو ومن كان مرباه بالعسف والقهر من ا "فيقول

اخلدم، سطا به القهر وضيق عىل النفس يف انبساطها، وذهب 

صارت له  بنشاطها ودعاه إىل الكسل ومحل عىل الكذب واخلبث

هذه عادة وخلقًا، وفسدت معاين اثإنسانية التي له من حيث 

 . "االجتامع والتمدن

م، 3565)ومن األمثلة كذلك نظرية جان جاك روسو 

لتي أسهمت يف مبدأ الرتبية من خالل نموذج يقوم عىل ا( 123ص

فكرتني مهمتني احلرية يف التعليم وفًقا للميول الشخصية، واهلدف 

األسمى للرتبية هو حتويل الشخص إىل فرد أخالقي فاعل يف 

 .املجتمع

ويف العرص احلديث تبلور االهتامم بالقيم إىل نظريات 

لقيم من خالل املدرسة، واجتاهات خمتلفة، تسعى لتحقيق غرس ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 081 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

فنشأ ما يعرف بالتعليم املوّجه بالقيم، وهو التعليم الذي يتجه يف 

مضمونه إىل غرس القيم املختلفة؛ من عدل  وتسامح  وحب، 

وبمختلف املجاالت، وينطلق هذا التعليم من مناهج دراسية ُتبنى 

يف ضوء توّجه قيمي أخالقي، ومعلمني متمكنني تكون لدهيم قياًم 

خالقية وروحية عالية، واستخدام أساليب تدريسية توصل أ

باملتعلمني إىل القيم الراقية، وأنشطة تفاعلية واجتامعية مقننة؛ 

لتحقيق األهداف القيمية، وكذلك ظهرت الرتبية من أجل املواطنة، 

والرتبية االجتامعية، والتعليم املدين، وكلها تصب يف اجتاه تنمية 

مختلف املجاالت واالجتاهات، للوصول القيم لدى املتعلمني ب

باملتعلم إىل نزاهة الضمري الذي يتم من خالل تعزيز القيم لديه، 

 .(م3555العاجز، والعمري، . )هبدف صالح املجتمع واحلياة

أن الرتبية تعد البيئة ( 13م، ص3557عبد الدائم، )ويضيف 

ة مقصودة األساسية التي تنطلق منها املبادئ القيمية سواء كانت تربي

أو غري مقصودة، إذ تعمل عىل تشكيلها وبناءها بصيغة مقبولة 

اجتامعيًا، لتنسجم مع أسس بناء احلضارة اثإنسانية، التي تستلزم 

إعادة بناء الفرد بناًء متثل القيم صلبه وجوهره، ولذا جيب العمل 
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عىل بعث القيم يف النظام الرتبوي بمراحله وأشكاله املختلفة، داخل 

 .سة وعّدها جزء ال يتجزأ من هدف املنهج وحمتواه املدر

السابقة املؤلف ملجموعة من الكتابات ومن خالل استقراء 

املناهج بشكل خاص، وتنميتها الرتبية و التي تناولت جانب القيم يف

لدى املتعلمني؛ اتضح أن معظم هذه الدراسات تعرضت جلانب 

دون التطرق  قياس درجة توافر القيم، وتصنيفها، وتطويرها،

لتأثرياهتا عىل السلوك، ودراسات تناولت بعض العوامل املؤثرة يف 

القيم من إعالم، وتقنية، بينام القلة من الباحثني تناول تأثري القيم 

عىل السلوك من خالل املناهج، عىل الرغم من أمهية دور املنهج يف 

تعزيز القيم من خالل تطوير جيع عنارصه من أهداف، وحمتوى، 

، (328م، ص1233سامل، )واسرتاتيجيات، وأنشطة، وتقويم 

ويكتمل ذلك الدور للمنهج من خالل خطوات الرتقي لتكوين 

القيمة لدى املتعلم وهي املعرفة السليمة، والطريقة احلكيمة، 

والتمثّل العميل هبا، والوجدان املحفز، لتجتمع بذلك عالقة النظرية 

م، 1224الصمدي، )قيم بالتطبيق ألي منهج هيدف لتعزيز ال

 .(34ص
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وهذا يؤكد أن العملية التعليمية بحاجة ماسة لربامج، 

واسرتاتيجيات، ووسائل حديثة لتحقيق ذلك اهلدف، وعليه تكون 

القيم بشكل عام مّكون أساس من مكونات املنهج، وخاصة مناهج 

العلوم الرشعية، إال أهنا بحاجة إىل إبرازها واالهتامم هبا، من خالل 

تخطيط السليم، واختيار الربامج املناسبة لتنميتها، والتي تنطلق ال

من نظريات التعّلم احلديثة، البعيدة عن احلفظ والتلقني، ليكون 

املتعلم ركيزة العملية التعليمية، من خالل فاعليته ونشاطه، لتحقق 

 .تنمية القيم، وانعكاسها عىل سلوكه 

التعّلم القائم عىل النظام إىل أن Hill, 2004)   ،هلّ ) ويشري

القيمي، حيتاج إىل النّظر يف جانبني مهمني األول املعرفة ألدوات نقل 

ُنظم القيم الراسخة، والثاين القدرة عىل ممارسة ُنظم القيم لتحقيق 

 .هذا اهلدف

 

  :أسس الرتبية القيمية

املتتبع لألدب الرتبوي أن املناهج ُتبنى عىل جمموعة من جيد 

ينبغي مراعاهتا عندما يكون اهلدف متجهًا إىل الرتكيز عىل األسس، 

 :القيم وتنميتها، ويمكن تلخيصها يف األسس التالية
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إذ يعد اثإيامن باهلل تعاىل هو (: الديني)األساس العقدي : أوالً 

مصدر )يف عنرص  املؤلف، وقد تناول النّزاهةالركيزة األساسية لقيم 

من التفصيل، وخالصة ذلك أن  هذا األساس بيشء( النّزاهةقيم 

والدين واخللق وحدة مرتابطة، فاثإيامن والتقوى مظلة  النّزاهةقيم 

 .احلكم عىل القيم والسلوك

من خالل املنهج ال  النّزاهةفتنمية قيم : األساس االجتامعي: ثانياً 

يمكن أن تنفك عن املجتمع الذي نعيش فيه ألهنا ختضع لقوانينه 

ن كون الرتبية يف األساس هتدف إىل االرتقاء ومبادئه، انطالقًا م

ينبغي  النّزاهةباملجتمع وأفراده، وتنظيم العالقة بينهم، وهلذا فقيم 

، (311، صـه3431سعادة، )أال خترج عن قيم املجتمع وثوابته 

ومن خصائص املجتمع أنه متطور األحداث والقضايا واملشكالت؛ 

ا التطور لتاليف القصور األمر الذي أوجب عىل املناهج مواكبة هذ

، ـه3415املانع، )الذي يؤدي إىل الُّضر باملجتمع وأفراده 

، ولذا ينبغي األخذ بعني االعتبار للنسق القيمي (331ص

االجتامعية، ويرى  النّزاهةاالجتامعي عند احلديث عن منظومة قيم 

الباحث أن املجتمع مصدر للقيم، ومنتفع هبا ومتفق عليها، وتؤثر 

 .ثر فيها، وتشرتك يف تنميتها كل مؤسساتهفيه ويؤ
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ويتضمن إمداد املتعلم بام حيتاج إليه من : األساس املعريف: ثالثاً 

املعلومات واملعارف املتعلقة بالقيم، ويف موضوع الدراسة حيتاج 

 النّزاهةففي جمال قيم  النّزاهةاملتعلم إىل املعلومات ذات العالقة ب

مات املتعلقة بالضمري اثإنساين احلي الفردية حيتاج املتعلم للمعلو

ومراقبة اهلل يف الرس والعلن وضبط النفس، وتطوير الذات، 

أن املتعلم ( 333م، ص1225)واثإخالص، ويضيف عبدالعاطي 

حيتاج يف اجلانب االجتامعي والوطني، إىل معرفة حقوق الوطن 

 ويؤكد سعيد. واملواطن، التي تصل بأفراد املجتمع للحياة الكريمة

أنه ينبغي عىل الفرد معرفة الواجبات املتمثلة ( 336م، ص 1222)

يف املشاركة يف حل املشكالت االجتامعية والتقّيد باألنظمة وآداب 

 .املجتمع العامة

إىل أن ( 15م، ص1233الزيود، )يشري : األساس النفيس: رابعاً 

القيم مكتسبة ومتعّلمة، وليست وراثية ويمكن اكتساهبا من خالل 

مكروم، )ويذكر . نهج الذي يعد عنرصا من عنارص املدرسةامل

أهنا ترتقي بارتقاء العمر، وترتبط بارتباط مراحل النمو، ( م1221

ويمكن الرتكيز يف هذا األساس عىل اجلانب الوجداين الذي هيتم 

باجلانب املعنوي للفرد، من مشاعر وأحاسيس تشكل القيم لديه 
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لوكي ومن الدوافع املعنوية لقيم وتدفع به لتمثّلها يف جانبه الس

مراقبة اهلل، والنّية لعمل اخلري، وصالح القلب،  النّزاهة

واالحتساب، ويتم هذا األساس من خالل تلقي املتعلم للتشجيع، 

والتحفيز، والدعم، والقدوة، لتحقيق ما لديه من القيم السامية، 

ألساس واجلانب املهاري وهو املظهر السلوكي للقيمة، ويتم هذا ا

من خالل إتاحة الفرص للعمل بام يمتلكه املتعلم من  النّزاهةلقيم 

دوافع ومعارف ومهارات تفكري ناقد، ليظهر يف سلوكه ما ترشبه من 

القيم السامية، من خالل أنشطة فردية، واجتامعية، ووطنية، 

 .وتنظيمية حمددة ومتنوعة

من  أن أهداف أي برنامج يسعى لتنمية القيم املؤلفويرى 

راعي هذه األسس بام ينعكس عىل جيع خالل التعليم، ينبغي أن ي

ومن عنارصه من حمتوى واسرتاتيجيات ووسائل تعليمية وتقويم، 

ويمكن ؛ عملية التعلميةنموذج دمج القيم يف ال أنجعها استخدام

جمموعة من املواصفات، واملعايري، التي ينبغي توافرها  صستخالا

 :الربامج التعليمية، منها يف النّزاهة قيم لبناء برنامج هبدف تضمني

  تضمني القيم يف األهداف بعيدة املدى، وقصرية املدى

 .للربنامج
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  ربط القيم باملحتوى، وطرق التدريس، واألنشطة، وأساليب

 .التقويم، وفق معيار حمدد

  ،حتليل القيمة وأبعادها ومكوناهتا، وربطها بموضوع الدرس

 .واملواقف التعليمية

 القيم بواقع حياة املتعلمني، من خالل األنشطة الصفية،  ربط

 .وغري الصفية

  تنويع مصادر العملية التعليمية، وتفعيل التقنية. 

 تنويع طرق واسرتاتيجيات التدريس وأساليب العرض. 

  النّزاهةتنويع أساليب التقويم بام يتناسب مع قيم. 

 النّزاهةيم من خالل استقراء األدب الرتبوي املتعلق بتنمية قو

الرتكيز عىل جمموعة من األهداف اخلاصة التنويه إىل أمهية م يلز

 :، ومن أمههاالنّزاهةباملتعّلم، حني بناء برامج خاصة بقيم 

 املتعلمني عىل التمييز بني الصواب واخلطأ  قدرة. 

 القدرة عىل أداء السلوك وفقًا للقناعة الشخصية. 

 القدرة عىل التربير العام. 

 ىل إعالن القناعات الشخصيةالقدرة ع. 

 القدرة عىل التأمل الذايت. 
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 الثقة بالنفس. 

 

 :الرتبوي مداخل تنمية القيم يف املنهج

تنوعت مداخل تنمية القيم واملهارات والقضايا يف مناهج 

ىل أن تنمية القيم تتم من إ( 11م، ص1232عمران،)الرتبية وتشري 

الرتبوي وهي املدخل خالل عدد من املداخل التي تناوهلا األدب 

ويقصد به تنمية القيم من خالل برامج ومواد  ،املبارش لتنمية القيم

مبارشة مستقلة عن غريها تكون ذات أهداف خاصة بالقيم، وتعمل 

هبذا االجتاه العديد من املؤسسات الرتبوية عىل مستوى العامل مثل 

مقررات اليابان وكوريا والواليات املتحدة، ويتمثل هذا املدخل يف 

ويقصد به ( التجسري)الرتبية األخالقية والوطنية، املدخل الثاين 

تنمية القيم من خالل مواد ومناهج مستقلة، ومتتد جسورها مع بقية 

املقررات األخرى، بحيث يتم تطبيقها يف املقررات القائمة سواء عىل 

مستوى اثإثراء، أو الدمج من خالل املحتوى، واألنشطة، أو من 

دمج املوّسع ابتداء باألهداف وانتهاء بالتقويم، ويشمل أدلة خالل ال

املعلم، وهتيئة البيئة، ويرتكز هذا املدخل عىل االحتياج املحدد 

لبعض القيم وخيص مقررات حمددة، املدخل الثالث ويسمى 
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أو املدخل اجلمعي ويقصد به اجلمع بني النموذجني ( الصهر)

ملنهج بصورة تكاملية إثرائية، السابقني، وهيدف إىل دمج القيم يف ا

إىل أن مدخل االجتاه املبارش مل حيظ  (827م، ص 1225راشد، )ويشري 

بقبول من قبل خمططي املناهج واملعلمني والطالب فتزايد االهتامم 

 .باملدخل الذي يسعى لتنمية القيم من خالل املناهج

أن التجسري حيدث فجوة تؤثر عىل الرتكيز عىل تنمية القيم و

تطبيق اجلسور الرابطة بني مقرر القيم واملقررات األخرى، وعليه و

املدخل الثالث يف تنمية القيم وهو املدخل القائم عىل  نحث عىل

 .الصهر جعا بني املدخل املبارش ومدخل التجسري

كذلك مراعاة اجلوانب  النّزاهةوحيتاج القائمني عىل تنمية قيم 

يم املختلفة فاملرحلة النفسية ألهداف وخصائص مراحل التعل

الثانوية عىل سبيل املثال تتميز بأهنا مرحلة إعداد املتعلم للتعليم 

اجلامعي، وهتيئته لسوق العمل، فقد أصبح املتعلم يف هذه املرحلة 

مستيقظًا لذاته، ومتعرفًا عىل كيانه، من خالل قدراته التي ظهرت 

الجتاه، وهيدف ، وامليول واعىل كافة املستويات اجلسمية، والعقلية

من رسد خصائص هذه املرحلة إىل فهم املرحلة، فيام يتعلق  املؤلف

باجلوانب األخالقية، واالحتياجات التي ُتوصله إىل امتثال قيم 
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يف سلوكه، ومع ذاته، ومع أفراد جمتمعه، ومع وطنه، ومع  النّزاهة

 :مرحلة سوف يساعد عىلامله وتنظيامته، ألن فهم خصائص أي أع

 ؟ لتتم مراعاة ذلك يف كيف يفكر طالب املرحلةعرفة م

واألخالق، وانتقاء القيم املناسبة  النّزاهةاجلوانب املتعلقة ب

 .للمرحلة

  اكتشاف الطرق والوسائل التعليمية األنسب، التي تساعد

 .املتعلم عىل تنمية اجلانب القيمي واألخالقي لديه

 ها بام حتديد األنشطة التي تناسب الفئة العمرية، وتصميم

 .يتناسب مع طبيعة املرحلة

 لتقييم املتعلمني يف ساليب املناسبة للمرحلةاستخدام األ ،

 .جانب القيم

  النّزاهةربط املوضوعات املطروحة يف الربنامج اخلاص بقيم ،

 .بواقع حياهتم واهتامماهتم

ويشري علامء النفس إىل أن تنمية القيم تتطور بتطور النمو لدى 

ثري من القيم التي ينبغي أن يبدأ املربون بغرسها الفرد، فهناك الك

لدى األطفال منذ املراحل األوىل، وتتطور بتطور نموه منها قيمة 
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العدل والصدق، بينام يتم تأجيل بعض القيم إىل مراحل النمو 

 Modal العليا، إذ يطلقون عليها املرحلة املثالية للتفكري األخالقي

stage)) ، وهي املرحلة املتقدمة من املراهقة وتتمثل يف املرحلة

الثانوية واجلامعية، حيث يصبح الفرد فيها متجردًا عن غريه قادرًا 

عىل رشح األحكام األخالقية من خالل بناء منظومة قيمية عقالنية 

متّكنه من حتديد الصواب واخلطأ يف سلوكه، ومن أمثلة القيم التي 

قيم القانون، وحقوق اثإنسان، وبعض القيم تؤخر إىل هذه املرحلة 

االجتامعية املعقدة، مثل القيم املرتبطة بالعالقات االجتامعية 

ويرى الباحث ان معايري  (Theo Dawson 2006)داوسون 

 .منظومة القيم مل تتحقق يف مناهجنا وفقا خلصائص النمو

 اهةالنّزوبام أن املرحلة الثانوية هي أنسب املراحل لتنمية قيم 

خصائص النمو  والتثقيف بسلوكياهتا فيمكن اثإشارة إىل بعض 

يف خمتلف ( 5، صهـ3416وزارة التعليم، )وتطبيقاهتا الرتبوية 

من خالل النقاط  النّزاهةاجلوانب بشكل خمترص، وربطها بقيم 

 :التالية
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االكتامل  فيجب أن يراعي أهل الرتبية : النمو اجلسمي .3

اجلسمي وقوة البنية اجلسدية، وتكوين الصحة العامة 

والقوة، للطالب يف هذه املرحلة ومن ذلك نستطيع القول 

أنه ينبغي حتذير الطالب يف هذه املرحلة من الوقوع يف 

أعامل الرش التي قد تعرض له مع أقرانه، من األعامل 

رسقة العدائية، واستخدام القوة اجلسمية يف التعدي أو ال

الوقائية ومنها  النّزاهةعىل سبيل املثال، من خالل إبراز قيم 

قيمة حماسبة الذات، واحلفاظ عىل املمتلكات، وحفظ 

 .األمن، واستغالل الوقت، وحتمل املسؤولية 

يالحظ عىل الطالب يف هذه املرحلة اكتامل : النمو املعريف .1

نمو التفكري لديه، وزيادة قدراته العقلية، ورسعة اثإدراك، 

مما يُمّكن من القول أنه بحاجة إىل تنمية اثإدراك والتفكري 

يف املعارف، التي تساعده عىل البعد عن الوقوع فيام خيالف 

تساهل يف احلقوق ، ومعرفة حكم الغش، وحكم الالنّزاهة

املادية والفكرية، ومعرفة أرضار الفساد وأشكاله، ومعرفة 

 .القوانني واألنظمة
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ويالحظ عىل طالب املرحلة الثانوية : النمو االنفعا،ي .1

الرغبة يف إثبات الذات ورسعة الغضب، والتمرد عىل 

 النّزاهةاألوامر مما يمّكننا من القول أهنم بحاجة لتنمية قيم 

 .ضبط النفس، واثإتقان، والصرب، واملبادرةاملتعلقة ب

يالحظ عىل طالب املرحلة الثانوية يف : النمو االجتامعي .4

اعتزازهم بذاهتم، وحب األقران والقيادة، والعمل ضمن 

املتعلقة  النّزاهةالفريق، مما ُيمّكن من القول أنه بحاجة لقيم 

باجلوانب االجتامعية ومنها قيم التناصح، والتشارك، 

 النّزاهةعاون، ومسؤوليته جتاه مصلحة اجلامعة، وقيم والت

 .التنظيمية ومنها احلفاظ عىل الوقت، واملبادرة 

واملرحلة الثانوية من خالل  النّزاهةويمكن الربط بني قيم 

عىل  -حددهتا سياسة التعليم يف اململكةبعض أهداف املرحلة التي 

 :ومنها زاهةالنّ وتتضمن غايات تدعم تنمية قيم  -سبيل املثال 

متابعة حتقيق الوالء هلل وحده، وجعل األعامل خالصة  .3

 .لوجهه ومستقيمة يف كافة جوانبها عىل رشعه
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دعم العقيدة اثإسالمية التي تستقيم هبا نظرة الطالب إىل  .1

الكون واثإنسان واحلياة الدنيا واآلخرة، وتزويده باملفاهيم 

عتزًا باثإسالم األساسية والثقافية اثإسالمية، التي جتعله م

 .قادرًا عىل الدعوة إليه، والدفاع عنه

 .متكني االنتامء احلي ألمة اثإسالم احلاملة لراية التوحيد .1

حتقيق الوفاء للعامل اثإسالمي عامة وللوطن بصفة خاصة  .4

بام يوافق هذا السن، من اتساع ( اململكة العربية السعودية)

 .ميف األفق، وتطلع إىل العلياء، وقوة يف اجلس

تعهد قدرات الطالب، واستعداداته املختلفة، وتوجيهها  .6

وفق ما يناسبه، وما حيقق أهداف الرتبية اثإسالمية يف 

 .مفهومها العام

تنمية التفكري العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث  .5

والتجريب والتتبع املنهجي، واستخدام املراجع، والتعود 

 .عىل طرق الدراسة السليمة

الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم ملواصلة إتاحة  .8

يف املعاهد العليا،  -بمستوياهتا املختلفة  -الدراسة 

 .والكليات اجلامعية يف خمتلف التخصصات
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 .هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة بمستوى الئق .7

ختريج عدد من املؤهلني مسلكيًا وفنيًا لسد حاجة البالد يف  .5

 من التعليم والقيام باملهام الدينية، واألعامل املرحلة األوىل

 .وغريها( من زراعية، وجتارية وصناعية )الفنية 

 .حتقيق الوعي األرسي لبناء أرسة إسالمية سليمة .32

رعاية الشباب عىل أساس اثإسالم، وعالج مشكالهتم  .33

الفكرية واالنفعالية ومساعدهتم عىل اجتياز هذه الفرتة 

 .بنجاح وسالماحلرجة من حياهتم 

تكوين الوعي اثإجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار  .31

سياسة التعليم يف اململكة، . )اهلدامة واالجتاهات املضللة

 .(ـه3152

 

 :طرق ونامذج تنمية القيم 

إىل  الرتبية ومناهجهامن خالل  النّزاهةحيتاج برنامج تنمية قيم 

حتديد طرق تدريسية ُتسهم يف حتديد القيم بسهولة، ومناقشة املسائل 

املرتبطة هبا، ورشح أثرها عىل سلوكيات املتعلمني، وممارستها 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

- 095 - 

 

 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

بشكل علمي، بحيث تركز عىل البحث والتفكري، والتعاون، وتبادل 

أجعت  ، وقدالنّزاهةاألفكار، والنقاش، وتنمية الوعي بقيم 

التي تناولت القيم عىل إمكانية تنمية القيم هبدف  الدراسات السابقة

تعديل السلوك لدى املتعلمني، وانبثق من هذه الدراسات استخدام 

العديد من طرق التدريس التي تتامشى مع طبيعة القيم 

 :والتخصصات املختلفة، ومنها

والرتغيب  –القدوة )الطرق التقليدية أو املألوفة ومنها : أوالً 

وال زالت هذه الطرق ( واملوعظة –والقصة  –والرتهيب 

مستخدمة، ولكن أثرها يف عرص التقنية والتطور احلاصل أصبح 

ضعيفًا وحمدودًا ألسباب عدة منها انتشار التقنية، والنظريات 

احلديثة للتعلم القائمة عىل حمورية املتعلم، ورغم ذلك فإنه ال يمكن 

فها ضمن االستغناء عنها، بل ينبغي تطويرها، وتوظي

 .(12م، ص3555العاجز، والعمري، )االسرتاتيجيات والطرق احلديثة 

 

 :الطرق احلديثة ومنها : ثانياا 

 :Value Clarification Strategy طريقة توضيح القيم
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بدأت طريقة توضيح القيم يف الستينات من القرن املايض ومن 

 Rath,and) روادها راث، وهارمني، وسيمون،

Harmin,Simon )وهو  "توضيح القيم "وقد أطلق عليها وصف

من أكثر املداخل انتشارا يف الواليات املتحدة األمريكية، وهيدف إىل 

تشجيع األفراد عىل حتديد قيمهم اخلاصة والسلوك بمقتضاها، 

ويشجعهم عىل أن يكونوا واضحني نحو قيمهم اخلاصة، 

من  واستكشاف قيم اآلخرين، وهذا سوف جيلب معه درجة معينة

النقد لقيم الفرد الذاتية، وهنا يتحدد دور املنهج ملساعدة الطالب 

عىل استيضاح قيمهم بدالً من تلقينهم جمموعة من القيم، ورؤية ما 

إذا كانت هذه القيم تتكامل مع بعضها بشكل ثابت، وقد طورت 

هذه االسرتاتيجية عىل يد علامء النفس والرتبية، وتعتمد عىل 

رار، واالختيار من جمموعة بدائل بحرية لتحديد عمليات اختاذ الق

أي القيم اجيابية وأي القيم سلبية؟ لذا فهي عملية فردية ليست 

اجتامعية، ألهنا تستند عىل العمليات الداخلية املرتبطة بالوجدان 

والشعور الذايت، ومن أهم وسائلها التحفيز، واملساعدة عىل 

 :املحيطة، ومن أهم أهدافها  التفكري، والتفاعل مع املجتمع والبيئة
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 .استيضاح القيمة الشخصية .3

 .إبراز قدرات الطالب عىل إبداء وجهة نظرة بحرية تامة  .1

 .التنمية األخالقية القيمية .1

 .تنمية التفكري يف القيم .4

تنمية مهارات اختاذ القرار واالختيار من البدائل املتاحة  .6

 (341م، ص1221مكروم، )

جمموعة كبرية من األساليب احلديثة وتستخدم هذه الطريقة  

منها التصوير الدرامي، والقصة، ولعب األدوار، وحل املشكالت، 

واألنشطة، واستخدام البطاقات؛ هبدف توعية املتعلمني بالقيم، وما 

يتعلق هبا من معلومات واجتاهات، ومن خالهلا يتكون التصور 

 (.67، صـه3435اللقاين واجلمل، )لدهيم عن القيمة وأمهيتها 

 :خطوات طريقة توضيح القيم

تذكر بعض الدراسات العلمية أن تطبيق طريقة توضيح القيم تتم 

 :من خالل النقاط التالية
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اختيار القيم بحرية تامة من خالل جمموعة من البدائل،  .3

وحتفيز الطالب عىل ذلك ليتمكنوا من حتديد أهداف حمددة 

 .تتعلق بالقيم وتطبيقها

ليتم االختيار بوعي وقناعة، وفهم النتائج التأمل يف القيم  .1

 .املرتتبة عىل هذا االختيار

االعتزاز والتقدير ويرتبط بالشعور واثإحساس بأمهية  .1

 .القيمة وامليول واالجتاه نحوها

التوكيدية وتعني مساعدة الطالب عىل تأكيد ما تعلموه من  .4

القيم وتشجيعهم عىل التعبري عن اعتقادهم املتعلق بالقيمة 

 .وتربير اختيارها

العمل بمقتىض القيمة من خالل تفعيلها وطرح األسئلة  .6

 .التحفيزية عن كيفية العمل بمقتضاها

التكرار يف املواقف املشاهبة وهتتم هذه اخلطوة بحث  .5

الطالب عىل تكرار القيمة يف كل موقف مشاهبة للموقف 

م، 1232احلريب،)األصيل لتصبح جزء من حياته اليومية 

 .(83ص
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 Value Analysis Strategy طريقة حتليل القيم
 ,Baksإىل أن باكس فرنكل (Wiliam, 2003) يشري ويليم

frankal   أول من نادى باستخدام هذا املدخل يف تنمية القيم، ألنه

يستند إىل تطبيق أساليب التفكري املنطقي يف عملية التقييم، ويرجع 

تطوير هذه االسرتاتيجية إىل علامء علم االجتامع، حيث تركز هذه 

الطريقة عىل القيم االجتامعية وتطويرها، وتطوير القيم األخالقية، 

ت األخالقية يف املجتمع، وتستخدم هذه يف مواجهة املعضال

الطريقة التجريب للحكم عىل الضمري واألحاسيس واملشاعر 

القيمية، من خالل البحث واالستقصاء حلقائق تتعلق بالقيم 

األخالقية من مصادرها وتفعيل األساليب احلوارية واملناقشة 

لعرضها، وهتدف هذه الطريقة إىل التحليل املنطقي، للوصول إىل 

استنتاج القيمة بالطرق العقلية، والتفكري العميق، ومن أهم الطرق 

التي ُتطبق من خالهلا القصص، والصور بال تعليق، واملواقف 

االفرتاضية، واملشكالت األخالقية، والتجارب، ودراسة احلالة، 

 :ويمكن تلخيص أهداف هذه االسرتاتيجية يف النقاط التالية
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 .ملنطقي والبحث العلميمساعدة الطالب عىل التفكري ا .3

حث الطالب عىل معرفة احلقائق القابلة ثإثبات الصواب  .1

 .واخلطأ، حول القضية

 .فهم أسباب اختيار قيمة بعينها .1

 .استقصاء أمهية القيمة .4

 .معرفة الطالب لصور التزام القيمة يف سلوكهم .6

 .تنمية أساليب اختاذ قرار ذو قيمة .5

حتليل القيم وفق خطوات تطبق طريقة  :خطوات طريقة حتليل القيم

 :متسلسلة عىل النحو التا،ي

 .حتديد القضايا املتعلقة بالقيمة .3

 .جع البيانات والتأكد من صحتها .1

 .حتليل احلاالت املامثلة للقيمة  .1

توضيح االختالفات املنطقية والتجريبية يف أدلة احلكم عىل  .4

 .القيمة

 .اختبار صحة الدليل .6

 .جع اخلالصة .5
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 .واألدلة بالقيمةربط احلقائق  .8

 Wiliam, 2003) .)التوصل لقرار حول القيمة .8

 
 Ethical-Analysis Approach طريقة التحليل األخالقي

تنتمي طريقة التحليل األخالقي إىل تنمية التفكري املنطقي 

والتفكري الناقد، واالستقصاء العلمي، لدى املتعلمني، وترجع 

التقاليد واألعراف التي جذور مدخل التحليل األخالقي إىل 

حكمت املهن الطبية يف احلضارات اثإنسانية القديمة، إال أن 

االهتامم بمجال تنمية األخالقيات مل ينل اهتاممًا ملموسًا إال مع 

وعّرف ( 45م، ص3555بلتو، واالشقري، )مطلع القرن العرشين 

طريقة التحليل األخالقي بأهنا عبارة عن ( م1223قنديل ومندور، )

تتابعات تدريسية تتحد يف ثالث خطوات رئيسية هي التوضيح أو "

التفسري، ويتضمن عرض املعلومات واخليارات، ثم التحليل 

واملجادلة ويشمل الفحص ملعرفة الفوائد واألرضار، ثم أخريا 

، ومن أهداف استخدام مدخل (131ص) "االنتقاء واختاذ القرار

 :التحليل األخالقي يف التعليم أنه 
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 .درب الطالب عىل اختاذ القرار ي  .3

 .يكّون األحكام القيمية لدهيم .1

 .يسهم يف دراسة القضايا العلمية   .1

 .يساعد عىل دراسة القضايا االجتامعية .4

 كييل.حتديد األهداف القيمية، واألخالقية املراد حتقيقها  .5

 ( (Killy ,1990, P48 وراتكيلف (Rtcliffe,1997,p168) 

يمكن تطبيق طريقة التحليل  :األخالقيخطوات طريقة التحليل 

 :األخالقي لتنمية القيم وفق اخلطوات التالية

حتديد القضية العلمية ذات األبعاد االجتامعية واألخالقية مع  -3

 .توضيح خلفياهتا ومضامينها األخالقية 

جع البيانات املالئمة املرتبطة بالقضية وحتليها والتأكد من  -1

 .مصداقيتها 

م عىل القضية واختاذ القرار املناسب بشأهنا، بعد إقامة احلك -1

 .جدل علمي حوهلا

تقويم القرار ومراجعة أبعاده وتأثرياته ونتائجه املختلفة  -4

 (.18م، ص3557شبارة، )
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من خالل تتبع العديد من الدراسات التي  املؤلفويرى 

تناولت هذه االسرتاتيجيات يف التدريس، أن تطبيقها يتم من خالل 

بناء قائمة من األنشطة تكون عىل شكل أوراق عمل مكتوبة، أو 

قصص درامية، أو مشاهدات عرب الوسائط يتم بعدها طرح جمموعة 

إىل ( م1225هدى، )وتشري ن التساؤالت وفق خطواهتا املحددة، م

أن طرق تعليم القيم تنحرص يف ثالثة اجتاهات متعددة األساليب 

 :تتلخص فيام ييل

االجتاه األول ويتمثل يف الطريقة الفكرية لعرض القيم وتقوم عىل 

اختيار األفكار املراد نسجها حول القيمة، إما حلداثتها، أو لقيمتها، 

عقوالً، يقّرهبا ملستوى أو ملالءمتها مقتىض احلال، وترتيبها ترتيبًا م

الفهم بحيث تكون املعرفة العقلية هي األساس، وتكون العاطفة 

طبيعية صادرة عن نفس صادقة، وتعتمد عىل االستقصاء املتعلق 

بالعبارة واألفكار، ومن أهم أساليب هذا االجتاه أسلوب احلكمة، 

  .وأسلوب حل املشكالت
االجتاه الثاين عرض القيم بالطرق األدبية وتعتمد هذه الطرق عىل 

عرض القيم من خالل الرتكيز عىل قوة االنفعال واملشاعر، وتسمى 
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أسلوب التخيل احليس ومن أساليبها القصة، واحلوار، والتمثيل، 

 .واملرسحة، وأسلوب الرسد 

م الصحيحة يقوم االجتاه الثالث القيم واالقتناع العقيل احلر فبناء القي

عىل قاعدة واضحة من االقتناع العقيل واالختيار احلر، بعيدًا عن 

التلقني واثإكراه واثإجبار، فالقيم التلقينية واملفروضة ال تتسم 

بالثبات واالستمرار، وال تشكل وجدانًا حقيقيًا عند الفرد، ذلك 

يه ألن القيم قضية تصورية وجدانية متأصلة يف النفس البرشية، وعل

ال بد من مراعاة قيامها عىل قاعدة عقلية ممزوجة بالعاطفة 

 .والوجدان، حتى تتشكل عند الفرد بصورة صحيحة

أن الربامج التي يتم بناؤها وفق مواصفات معيارية  املؤلفويرى 

خاصة بتنمية القيم يمكن أن تفيد من جيع االجتاهات واخلطوات 

يعها من خالل عنارص اثإجرائية للطرق القديمة واحلديثة، وتطو

 .النّزاهةاملنهج األخرى لتكون طرق أساليب فاعلة لتنمية قيم 

 

 :نامذج تنمية القيم

تعددت النامذج املستخدمة يف تنمية القيم، ويرجع ذلك إىل 

تعدد وجهات النظر التي ينطلق منها الباحثون يف كيفية اكتساب 
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ز عىل املعرفة الطالب للقيمة وسعيًا منهم للخروج من دائرة الرتكي

إىل التطبيق السلوكي للقيمة، واملتتبع لألدب الرتبوي جيد أن نامذج 

تنمية القيم تركز عىل أربع خطوات رئيسية تتمثل يف املعرفة بالقيمة، 

 :وحتليلها وتعليامت ومعايري حتققها، ثم تطبيقها ومن هذه النامذج

ة وهو من النامذج املرتبط( 146، صـه3425 السويدي)نموذج 

بالرتبية اثإسالمية اقرتحت له الباحثة جمموعة من اخلطوات 

املتسلسلة، انطالقًا من نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 

وتطبيقها من خالل تتبع سرية أحد علامء السلف الصالح وربطها 

 :هبذه النصوص، وحتدد الباحثة لنموذجها اثإجراءات التالية

 التمهيد والتهيئة احلافزة للدرس. 

  ثم ذكر النصوص القرآنية املتعلقة بالقيمة ورشحها

 .للطالب

 وذكر النصوص النبوية املتعلقة بالقيمة ورشحها للطالب. 

  يراعي النموذج استخدام أسلويب املناقشة، واالستنباط من

 .النصوص السابقة
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  هيتم النموذج باستخدام الوسائل التعليمية املناسبة أثناء

 .الرشح

  الشخصيات اثإسالمية واستنباط القيم دراسة سرية إحدى

 .منها

  ويف هناية الدرس يتم طرح بعض األسئلة لتأكيد القيم

 .وتدوينها يف كراسات املتعلمني

وقد ( 162، صـه3415، الصبيح، واحلامد، والزكري)نموذج 

اقرتحه جمموعة من الباحثني هبدف تنمية قيم حقوق اثإنسان، 

املراحل التعليمية، ويتم تنفيذه من  ويتميز بإمكانية تطبيقه يف خمتلف

 :خالل اخلطوات التالية

 توضيح املعاين املخالفة واملوافقة ملفهوم القيمة. 

 حتديد ضوابط تنفيذ القيمة املحددة. 

  التأصيل الرشعي ملفهوم القيمة واالستدالل عليها بالعقل

 .واملنطق

  ًتوضيح ثواب تطبيق القيمة وعقوبة خمالفتها رشعا ونظاما. 

 م عرض بعض الصور العملية لتطبيق القيمةث. 
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  وأخريا يكلف الطالب ببعض التطبيقات التدريبية يف

 .الصف الدراءي للقيمة

وقد ركز النموذج عىل طريقة ( 462، صـه3411) نموذج موسى

القدوة من خالل عرض القصص واألمثال، ثم استخراج السلبيات 

يمة املحددة ويتم تنفيذ واثإجيابيات املتعلقة هبا وربطها بموضوع الق

 :النموذج وفق اخلطوات التالية

  يقوم املعلم بالتهيئة احلافزة للدرس من خالل ذكر قصة أو

 .مثال

  يقوم املعلم بعرض حمتوى موضوع القيمة بصورة متكاملة

 .للطالب

  ،يتم ذكر األدلة واألمثلة عىل النواحي اثإجيابية، ثم السلبية

الفوائد واملواقف املتعلقة ويقوم الطالب باستخراج 

 .بالقيمة وحتديد املوقف منها

 يراعي النموذج التقويم التكويني. 

 يقوم املعلم يف هناية الدرس بتحديد الواجب املنز،ي. 
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ويعد من النامذج املرتبطة بالتعّلم ( ـه3418، ديان تيلامن)نموذج 

 -7النشط، وخصص للطالب يف املرحلة العمرية ما بني سن 

 :يسري تنفيذه وفق اخلطوات التاليةسنة و34

  املدخل اثإشكا،ي ويعني إثارة إشكالية معينة، من شأهنا أن

تثري التفكري عند الطالب وهذه اخلطوة توازي التمهيد يف 

 .النامذج السابقة

  ،ثم حتديد قيمة القيمة ويعني تفضيل وتقبل القيمة

ومسوغات اعتامدها يف بناء توجهات الطالب حتى تتكون 

 .لديه القناعة بتبني القيمة

 ثم يمكن الطالب من التعبري الكتايب عن القيمة بحرية. 

  بعدها تتاح فرصة تطبيق احلرية يف اختيار القيمة من خالل

 .التصويت الفصيل عىل القيمة من قبل الطالب

  ثم تطبق جمموعة متنوعة من األنشطة التعليمة وفق

 .إجراءات تنفيذ حمددة مرتبطة بالقيم

أن كل نموذج يسعى  ر إىل النامذج السابقة يرى املؤلفالنظوب

خاصة اشتملت عىل اخلطوات األساسية  بإجراءاتلتنمية القيم 
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للدرس بدأت بالتهيئة ثم العرض وصوال إىل الغلق، وُعرّب عنها 

بعبارات خمتلفة، ويالحظ أن النامذج السابقة هتدف إىل الرتكيز عىل 

وذج املبارش لتنمية القيم، وقد استفاد اجلانب القيمي من خالل النم

الباحث من هذه الطرق والنامذج، أثناء بناء الربنامج يف جوانب عدة 

، وترتيب النّزاهةمن أمهها ختطيط الربنامج، وطريقة عرض قيم 

املحتوى، والربط بني عنارص الربنامج املقرتح، وتطوير نموذج 

 .مقرتح لدروس الربنامج

 :يف الرتبية املقرتح النزاهةنموذج تنمية قيم 

من العرض السابق ملجموعة من الطرق والنامذج اخلاصة 

، النّزاهةبتنمية القيم، اقرتح املؤلف نموذجًا خاصًا لتنمية قيم 

ويمكن تطبيقه وفق االجتاه الذي تبنته الدراسة لتنمية القيم وهو 

 النّزاهةوالذي جيمع بني تنمية قيم ( الصهر)االجتاه الثالث 

( التجسري)ونموذج ( برنامج مستقل)باستخدام النموذج املبارش 

احلديث وإثراءه  حمدد وهو مقرر من خالل ربط الربنامج بمقرر

، وتتحدد اجراءات النّزاهةباملوضوعات واألنشطة املتعلقة بقيم 

 :يف اخلطوات التالية النّزاهةالنموذج املقرتح لتنمية قيم 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  ًحتديد )ورة وافية تتضمن حتدد بيانات الدرس بص: أوال

وحتديد  -واختيار الطريقة األفضل -األهداف السلوكية 

 (.وحتديد زمن الدرس –الوسائل والتقنيات 

  ًاآليات)يتم عرض النصوص املتعلقة بالقيم من : ثانيا-

ثم يتاح للطالب حتليلها وفق نموذج ( األحاديث

 .مصاحب

  ًوتتكون من يتم حتديد التهيئة املناسبة للموضوع، : ثالثا

التمهيد سواء قصة أو نشاط، يراعي عنرص التفاعل 

 .والتشويق، وقد يتضمن التقويم القبيل

  ًعرض املحتوى بعنارصه املتعلقة بموضوع الدرس : رابعا

 .النّزاهةوقيم 

  ًتطبيق أنشطة تنمية القيمة املحددة وتتكون من : خامسا

 عدد من األنشطة الصفية وغري الصفية، وتتضمن التقويم

 .البنائي

  ًالتقويم النهائي ويتضمن استخدام مقاييس القيم : سادسا

 .بشكل خاص
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  ًاثإثراء هبدف اكتامل جوانب املوضوع وربطه : سابعا

بالواقع واملستجدات احلاصلة واستيفاء النقص املتوقع يف 

 .املوضوع

  ًحيدد الربنامج املقرتح نشاط منز،ي يف هناية كل درس: ثامنا. 

ي استخدام لنامذج القيم وطرق تنميتها، أن أ املؤلفويرى 

حيتاج ملجموعة من العنارص املساعدة ومن أمهها املعلم الناجح، 

سواء عىل اجلانب الشخيص واألخالقي، أو اجلانب التنظيمي فأما 

أن ( 36م، ص3555)فيؤكد ياجلن   ما خيص املعلم املريب عىل القيم

نبغي أن يلتزم هبا علامء الرتبية، حددوا بعض األخالقيات التي ي

 :ومنها أن يكون

 .خملصا يف عمله، حمتسبًا خلدمة دينه وأمته .3

 .صادقًا وأمينًا يف أداء رسالته، مراعيًا ملصلحة طالبه .1

 .صابرًا عىل مهنته وحلياًم عىل طالبه .1

 .حازمًا وحاساًم يف مواقفه .4

 .عاماًل بعلمه، وقدوة لطالبه .6
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

خطوات ( ه3411)وفيام خيص اجلانب التنظيمي حيدد احليلة 

 :التصميم للربنامج التعليمي يف العنارص التالية

 .حتديد األهداف بدقة .3

 .حتليل االحتياجات .1

 .حتديد املحتوى األنسب .1

 .حتديد االسرتاتيجيات أو الطرق املناسبة .4

 .حتديد عمليات التقويم بدقة .6

بمراعاة  النّزاهةوُيكتب النجاح هلذه العملية، يف تنمية قيم 

وهتيئة البيئة املناسبة، ويمكن ذلك من خالل بناء ، اثإمكانات املادية

لدى طالب املرحلة الثانوية، باستقصاء  النّزاهةبرنامج يف تعزيز قيم 

أفضل األسس، واملعايري، والطرق، واألساليب احلديثة، التي 

ميم الربنامج املناسب وردت يف األدب الرتبوي، للوصول إىل تص

 .اهلدف هلذا
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :أدوات قياس وتقويم القيم 

حتتاج برامج تنمية القيم إىل التقويم الواضح، سهل اثإدارة 

والتطبيق بحيث تتيح عملية التقويم احلصول عىل معلومات مفيدة 

والتغلب عىل   ودقيقة تساعد يف تاليف النقص املتعلق بجانب القيم،

التقويم التغذية عوائق تطوير العملية التعليمية، وينبغي أن يتيح 

الراجعة التي يقدمها املعلم إىل الطلبة، وينبغي كذلك ممارسة عملية 

التقييم الذايت من قبل املتعلمني، ألنه وسيلة مهمة لتنمية القيم 

 .ثإسهامه يف جتويد عملية التعّلم 

وتشري الدراسات الرتبوية إىل أن برامج تنمية القيم ال تعتمد 

اخلاص بتقييم التحصيل املعريف، وإنام ( اناالمتح)التقويم النهائي 

بشكل مركز، ( التكويني)تعتمد بشكل مبارش عىل التقييم البنائي 

ألنه يتضمن املشاهدات العفوية واألسئلة الشفهية، واألنشطة 

املخصصة للحكم عىل تقدم الطالب، أثناء عملية التعلم التي يقدمها 

سيد، )داف املتوقعة املعلم وخيطط هلا بشكل يومي وترتبط باأله

 :، واعتمد الربنامج املقرتح ثالثة أنواع من التقويم، وهي(م1223
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 وهيدف إىل معرفة مستوى الطالب يف : تقويم قبيل

 .قبل البدء يف دراسته الربنامج املقرتح موضوعات

 الربنامج املقرتح؛لتقديم  يف أثناء تدريس: تقويم بنائي

 .التغذية الراجعة املستمرة

 بعد االنتهاء من التدريس، مع االهتامم بشمول : ائيتقويم هن

وُيؤّكد ، التقويم للجوانب املعرفية، والوجدانية، واملهارية

الربنامج املقرتح عىل استمرارية عملية التقويم، وتنوعها، 

 وشموهلا جلميع جوانب عملية التعّلم

وتؤكد الدراسات السابقة عىل أنه ال يوجد مقياس حمدد للقيم 

ا سعت إىل قياس القيم يف االجتاه الذي هيدف إىل تنميتها لدى إال أهن

 :األفراد، وهناك عدد من األدوات التي اسُتخدمت لذلك، ومنها

وهتدف إىل مالحظة السلوك لدى األفراد هل  :املالحظة - أ

يعكس القيم اثإجيابية أم ال؟ وتنقسم املالحظة إىل قسمني 

املالحظة البسيطة وهي املالحظة الظاهرة، والثانية املالحظة 

املنظمة والتي ختضع للضبط العلمي األدق، إذ ُتبنى وفق أسس 

التي يتم وفروض علمية سابقة، ومن مميزاهتا أهنا أقوى األدوات 

من خالهلا جع املعلومات إذ تعكس الواقع، وأيضًا يمكن 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

توجيهها نحو اهلدف، ومن عيوهبا تأثرها بذاتية الباحث لوجوده 

مع املبحوثني، وعدم فائدهتا يف املسائل املعقدة مثل ظهور 

السلوك احلادث الذي مل يتم التخطيط له من قبل، كذلك طول 

خاطر التي قد تلحق بالباحث إذا املدة املطلوبة لتطبيقها، وامل

 (ـه3416العضياين، . )كانت العينة تشكل خطورة عىل الباحث

ويقصد هبا املحادثة بني الباحث وبني  :املقابلة الشخصية - ب

شخص آخر، وهلا عدد كبري من األساليب، من أمهها القصة 

والرسومات، وأسلوب الصور، ومن خالل هذه األساليب 

جوانب القيمة لدى الفرد، إال أن من يمكن الوصول إىل 

سلبياهتا اجلهد الكبري الذي جيب أن يبذله الباحث يف بناء 

املقاييس، ألهنا ختضع لعدد من العوامل التي تساعد يف 

 (.135، صـه3413دويدري، )نجاحها أثناء التطبيق 

ويقصد به تبويب البيانات  :حتليل املحتوى أو املضمون - ج

، سواء كانت مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئية، اللفظية والسلوكية

ومن ثم عرضها عىل أساليب التحليل اثإحصائي، الستنتاج 

اثإجابات والنتائج املطلوبة، ومن مميزات هذا األسلوب، أنه 

يقدم وصفًا دقيقًا للواقع ويتصف باملوضوعية، وأنه نافع يف 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املجاالت اثإنسانية، ومن عيوبه صعوبة الوصول إىل بعض 

 (ـه3428طعيمة، )لسجالت الرسية أحيانًا، وصعوبة التطبيق ا

ويمكن تعريفها بأهنا أداة جلمع البيانات املتعلقة  :االستبيانات - ح

بموضوع البحث املحدد عن طريق استامرة يتم توزيعها عىل عينة 

التي ُتلزم املبحوثني ( املغلقة)تستجيب لعباراهتا، ومنها االستبانة 

احدة من عدد من اخليارات اثإلزامية، وال حتتاج باختيار إجابة و

لوقت طويل، والنوع الثاين االستبيانات املفتوحة ذات اثإجابة غري 

املحددة، والنوع الثالث االستبانة املختلطة وجتمع بني املفتوحة 

واملغلقة، ومنها االستبانات ذات الصور والرسومات، وتتميز 

بأهنا تصلح لألعداد الكبرية،  االستبانة إذا استخدمت لقياس القيم

وتراعي قرص الوقت، واملوضوعية، وحرية التعبري، ومن عيوهبا 

األعداد الكبرية، وصعوبة اجلمع، وكثرة املفقودات، والتهاون يف 

العساف، .)االستجابات، مما يعطي بيانات مغلوطة أحياناً 

 (177، صـه3413

عدد من  مقاييس القيم وهي كثرية ومتعددة أشارت إليها -د

م، 1228جميد، )، و(71م، ص 1221زيدان، )الدراسات منها 

 :ويمكن عرضها باختصار عىل النحو التا،ي( 143ص
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  مقياس روكتش للقيم الغائية، والقيم الوسيلة، ويتكون من

 .عبارة، تسعى لرتتيب القيم من األكثر أمهية 15

  ،مقياس البورت وفرينون ولندزي ويقيس القيم الدينية

ويربطها بالسلوك الديني والعقدي، والقيم السياسية، 

  والقيم االقتصادية، والقيم االجتامعية، والقيم اجلاملية
  للقيم الفارقة وهيدف ملدى اهتامم ( برنس)مقياس

( 54)الشخص بالقيم العرصية، والتقليدية ويتكون من 

 .بندًا 

  بندًا ( 52)مقياس القيم الشخصية هلوكس ويتكون من

قيم، منها اجلاملية والراحة واالسرتخاء، ( 32)س لقيا

واثإثارة والصداقة واحلياة األرسية والسيطرة والتحكم 

 .الشخيص، والتقدير من قبل اآلخرين

  عبارة ( 31)مقياس موريس، ويتكون من. 

من هذه املقاييس يف جانبني أثناء بناء  النموذج املقرتحوقد استفاد 

األول يف اختيار طرق تقويم القيم،  -موضوع الدراسة  –الربنامج 

 والثاين جوانب التعرف عىل مدى مناسبة النشاط املوضوع للقيم
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :النّزاهةاإلعالم و: ثالثا

واثإعالم هو  ،لن أبالغ إن قلت أن العامل اليوم هو اثإعالم

العامل فلم يعد التأثري الذي ينتج عن وسائل اثإعالم جمرد خرب أو 

قصة تعرض يف مسلسل متثييل بل تطور اثإعالم تطورا مذهال جدا 

بلغ مرحلة صناعة الفكر واألدجلة وتوجيه الرأي العام وبناء 

االجتاهات العامة واخلاصة وسبب املآءي يف أحيان كثرية عىل كافة 

  .واألخالقية واالقتصاديةات الفردية والسياسية املستوي
عالم القديم لف الناس يف التعامل مع وسائل اثإلقد اخت

ثر بام يطرح عليه وهم يستمع ويشاهد ويتأ واجلديد بني متلِق 

ناس حيملون ثقافة نوعية جعلتهم يستطيعون التمييز بني األكثرية وأ

وهذه الفئة التي ! سبه الرأي واخلرب والتعامل مع كل منهام بام ينا

، وإننا حني نتحدث عن  حيتاجها املجتمع لتاليف مؤثرات اثإعالم

نتحدث عن القضية األهم فإننا  النّزاهةعالم بقيم وثقافة عالقة اثإ

بعد الرتبية والسبب يف ذلك يعود إىل مغريات وسائل اثإعالم 

ويمكن من ذلك  ،وتطور تقنياته وتعلق الناس هبا مع احلاجة إليها

أن نقول بأن اثإعالم نجح يف استغالل احلاجة البرشية يف حتقيق 

ويكمن اخلطر يف ذلك حني يكون اثإعالميني واجلهات  ،أهدافه
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

التي تقف خلف هذا اثإعالم حتمل أفكارا خطرة سواء عىل مستوى 

 .الفكر أو األخالق

أفكارا من املجرمني وراءه لقد صنع اثإعالم بسبب من يقف 

رسهم وجمتمعاهتم وأوطاهنم فاسد وصلت ببعض اأفراد إىل عداوة أ

إذا كان اهلدف هدم األخالق  ، ويزيد األمر سوءبطرق أكثر ترغيبا

 .ونرش الفساد حينها سيكون ذلك هو األسهل النّزاهةوتدمري 

نحن وعليه ويف سبيل الوقاية من الفساد ومواجهته بالنزاهة ف

والقيم  النّزاهةناس يتمتعون ببحاجة ثإعالم خاص يقف خلفه أ

يف جمتمعاتنا من جهة نرش  مبدوره اجلميع واالنتامء لكي يقوم

أخرى  ومن جهةفضيلة والقيم ومدافعة الفساد وبيئته من جهة ال

جهات خارجية الوقوف يف وجه اثإعالم املعادي القادم من 

ألن اثإعالم الفاسد ليس له عالج يف ضل انتشار هذه  ،ومعادية

 .نزيهوبديل دفاعي  إعالموالتقنيات إال  ائلالوس

 ،كام أن اثإعالم اجلديد اليوم مل يعد بمعزل عن قضايا املجتمع

تزال العديد من  بل وتدخل يف تفاصيل تفاصيلها ومع األسف ال

ترفيه متغافلة مؤسسات املجتمع تنظر اىل اثإعالم وكأنه جمرد وسيلة 

ألدجلة الفكرية التي ختدم الرأي العام وا عام حيدثه من آثار عىل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

إننا حني ، النّزاهةتوجهات خمتلفة قد تكون معادية لألخالق و

فنحن بحاجة ماسة إليه ليكون مع  النّزاهةنتحدث عن اثإعالم و

ضدها وهذا لن يتحقق إال عن طريق بناء إعالمنا النزيه  ال النّزاهة

ونحن بحاجة كذلك  ،الصادق الذي خيدم أهدافنا وأخالقنا

بحاجة كذلك و م املستورد إلينا من اخلارج،ستغناء عن اثإعاللال

وهذا مع  ،لتفعيل االعالم ووسائله خلدمة الرتبية وخدمة اجلامعات

 دا عن اهتاممات تلك املؤسس، وكذلك بحاجةاألسف الزال بعي

مكانا بارزا يف أهداف اثإعالم املوجه  النّزاهةليكون للثقافة القيمية و

للفرد فإىل متى والناس تتعامل مع اثإعالم للرتفيه والتسلية 

 والتسويق دون توظيفه يف سبيل حتقيق أهدافنا االسالمية والقيمية

 النبيلة؟و ةوالنزهي

لقد أدخلت التقنية مفهوم اثإعالم اجلديد بني أيدينا ولكن 

الل مؤسسات خارجية من خ استخداماته الزالت تبث إلينا

تستقصد املجتمعات من خالل  فيسبوك وتويرتمثل ورشكات غربية 

ومل يتم استغالهلا عىل مستوى مؤسساتنا املجتمعية لنرش  ،أفراده

قيمنا وأهدافنا السامية رغم أن التقنية أصبحت من أهم عنارص 

 .احلياة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

  :النّزاهةالتقنية و:رابعا 
العامل املتقدم حتى هناية احلرب كانت التقنية خاصة بجيوش 

 ،ثم انترشت يف كل جماالت احلياة االقتصادية والصناعية ،العاملية

نسانية يف تطور رسيع جيده املتتبع استجلبتها املجاالت اثإبعدها 

لتاريخ التقنية حتى أصبحت التقنية أهم عنارص املؤسسات احلديثة 

تنجز أعاملك لو  فحني تذهب ألي مؤسسة خدمية اليوم فلن ،اليوم

  !تعطلت هذه التقنية
 النّزاهةأن التقنية عنرص  نجد النّزاهةية بقيم وثقافة ولربط التقن

ألهنا تسري  األول يف جمال األعامل اثإدارية والوظيفية واملحاسبية 

لقد أصبح بإمكان و! تقبل املحاباة واملجاملة وفق معايري مقننة ال

التقنية لنظام الرقابة واملحاسبة ام وسائل داجلميع اليوم استخ

واحلوكمة يف كافة املجاالت واألعامل األمر الذي ساهم بمنع الكثري 

 !من أشكال الفساد والتحايل واستغالل النفوذ والسلطة

إنك أخي القارىء حني تقرأ هذا الكالم تظن أن التقنية هي 

ومكافحة  النّزاهةاحلل السحري األول واألخري لضامن تطبيق 

تضل من القيم اثإنسانية التي قد  النّزاهةلكن احلقيقة أن  !فسادال

 النّزاهةالتقنية ألجل ف! قد تُّض هبا يف ذات الوقتو ،ختدمها التقنية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ال تفيد يف جمال بناء  مهمة جدا يف جوانب التنفيذ والتطبيق لكنها قد

 ... حياء الضمري والرقابة الذاتيةالثقافة وإ

مستوى احلكومات ملكافحة لقد رأينا التقنية كذلك عىل و

دارة واألعامل فنشأ حديثا وعىل مستوى اثإظهار الشفافية الفساد وإ

 االلكرتونية هبدف تسهيلها ومكافحة التدخل ما يعرف باحلكومة

الفردي ومنع املحسوبية والواسطة وتعني استخدام الشبكات 

  .عن بعداخلدمات واألجهزة لتنفيذ جمموعة من 
التي ينبغي تفعيلها  النّزاهةوباختصار فإن التقنية من روافد 

واالعتامد عليها وفق وتوظيفها مسايرة للتسارع العاملي التقني 

نساين والقيمي املتعلق حمددة بعيدا عن إغفال اجلانب اثإ معايري

 .السامية املبادئوتقديم  النّزاهةبثقافة 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :مقياس النزاهة املقرتح

 النزاهة سلوك ظاهر ينبع من قيم خفية يعتقدها الفرد، تعترب

وبالتا،ي فاحلكم يف العلوم اثإنسانية قرار يتوجه للظواهر السلوكية 

التي تظهر أمام العيان، رغم أن القيم تنتج عن الرتبية الوجدانية 

التي ختتلف كليا عن املهارات واملعارف احلسية، لكن املتفق عليه 

هو أن  ،االجتامععلامء ورتبية وعلامء النفس نسبيا لدى علامء ال

مما يعني أن  وأن مظاهر النمو لديه مرتابطة ،اثإنسان وحدة متكاملة

العالقات بني السلوك والوجدان عالقات تامة تتأثر بعضها ببعض 

األمر الذي يدعو لبناء مقاييس دقيقة للحكم عىل الظاهرة السلوكية 

ية الوجدانية لدى اثإنسان ومن هنا واألخالقية بام يعكس أبعاد الرتب

اجتهد املؤلف يف بناء مقياس للنزاهة وعرضه عىل جمموعة من 

املحكمني ليكتسب نسبة عالية من املوثوقية وقد ظهر بالعبارات 

  : التالية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 (مقرتح)مقياس النّزاهة 

 أرفض مدى التطبيق العبارة م

 نادرا أحيانا دائام

     .أقوم به يتضمن أهدافا أخالقية ينبغي حتقيقهاأعتقد أن كل عمل  3

     *.أعمل عىل حتقيق أهدايف بغض النظر عن أي وسيلة 1

     .ال أهتم بنظر اآلخرين إىل السلوك الذي أقوم به 1

     *.اعتقد أن كل عمل أقوم به صائب وال أحتاج ملراجعة 4

     *.أحاول جاهدا تربير عميل ثإقناع الناس 6

     .اعتقد أن العدل واجب رشعي حتى لو عارض رغبايت 5

     .اجتهد يف الوفاء ملن التزمت هلم 8

     .أقدم جانب األخالق قبل اختاذ أي قرار 7

     *.أشعر بُّضورة التربير لآلخرين 5

     .أتذكر اآلخرة واجلنة والنار قبل اثإقدام عىل أي عمل 32

     .االجتامعية والوطنية االجيابيةالتزم بالثوابت  33

     *.أقدم مصلحتي الشخصية عندما أقوم بأي سلوك 31

     .أعتقد أن رغبايت مقيدة بقيم أخالقية 31

     .أضع خططا مستقبلية ألعام،ي املستقبلية 34

     .ابذل قصارى اجلهد يف تنفيذ ما كلفت به 36

     .اآلخرينأفكر بطريقة خمتلفة حني يعارضني  35

     .مستعد بالتبليغ عن كل عمل فيه فساد أو مُّضة وطنية 38

     .أبذل قصارى جهدي ملعاجلة أخطائي التي تسببت هبا 37

أتضايق من اكتساب صديقي درجات عليا يف الوظيفة إذا مل أحصل  35

 *.عليها

    

     .أبحث عن كل معلومة أو مهارة ليست لدي 12

    ذكر أسامء األشخاص الذين بذلوا جهدا يف أي عمل احرص عىل  13
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 أرفض مدى التطبيق العبارة م

 نادرا أحيانا دائام

 .مشرتك بيننا

     .أنصح زمالئي بام أعتقد أنه الصواب 11

     .أؤمن بأن لكل إنسان قدرات ومواهب ختتص به 11

     .أحرص عىل إرجاع كتاب استعرته من املكتبة يف الوقت املحدد 14

ينتمون لعائالت غنية يف أعام،ي أحرص عىل اختيار األشخاص الذين  16

 *.ومرافقتي

    

     .أؤمن بأن الوطن وممتلكاته أمانة عند اجلميع 15

     .أحب بذل املال ألحصل عىل ما أريد دون تعب 18

     .أشعر بضياع الوقت إذا مر بدون فائدة  17

     .أكره املجاملة التي تساعدين لتحقيق أهدايف 15

     *.اكتشاف معلومات جديدةال أرغب يف  12

     .يف سلوكيايت ليس لدي ما أخفيه 13

     .أميل لألعامل التطوعية 11

     .يزداد رسوري حني أقرا خرب القبض عىل املجرمني 11

     .أتضايق من املتحايلني والباحثني عن الواسطة  14

     .اقلق من األخبار السيئة عن وطني 16

     .حني أفكر يف مستقبيل أمحل مهاً  15

     .أتضايق من الغش ، ألين ال أقبل أن يغشني اآلخرون 18

     *.مؤمتر العلم ال اهتم بذكر اسم صاحب املقولة التي قرأهتا يف 17

متثل العبارات السلبية التي تزيد درجتها )*( ملحوظة العبارات ذات العالمة 

 .يف املقياس حني تكون اثإجابة بالرفض
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :الخاتمة

يف معرتك احلياة البرشية ذات النزعات املادية بلغ احلال ببعض 

يمي، ألنه البرش إىل ما يمكن أن نصفه باالنفصام الفكري الق

يتحدث عن نزاهة األخالق وحيث عليها بالقناعة والدليل ديانة 

يعتقدها، وحني يتعامل مع ماديات التنافس جتده وحش الغابة 

واقع بني دعوات الضمري ! بمنافسه بكل طريقة ممكنهالذي يرتبص 

 .احلي وبني مبدأ الغاية تربر الوسيلة

وقد سعى هذا الكتاب إىل إجياد يشء من الثقافة القيمية 

املرتبطة بسلوك النزاهة هبدف املوازنة بني الظاهر والباطن والقيمة 

ري والسلوك والضمري والتحايل واملبدأ والتنافس واحلرية وحق الغ

 !والتعاون واالستقالل واثإيثار واالحتكار والوطن والعامل

أخذا من مناهل القرآن والسنة وسمو قيمهام وثبات مبدأمها يف 

التعامل مع الفرد بشخصه ومع اجلامعة كلها وجزاءها ومع اجلميع 

يف وطنه، من مقاصد الرشيعة وحفظ الُّضورات اخلمس، وصوال 

 ."من غش فليس منا"إىل 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

هذا الكتاب باكورة املؤلفات التي تبنت ثقافة النزاهة اعترب و

بقيمها وما ينبثق منها من سلوك ربطا بني الدين واحلياة والرتبية 

واثإعالم والعوملة واهلوية، طفقت أفكاره من بساتني العلامء يف 

الدين والرتبية وعلم االجتامع واثإعالم ومن كتب الغربيني 

 .ا أخذ هبافاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجده

زاهة تبنت منظومة النسق شكل منها املؤلف لوحة من قيم النّ 

القيمي برؤية جديدة اعتمدت املركزية واملحورية للنزاهة حتى 

ختدمها كل قيم النزاهة ذات العالقة يف عالقة موجبة استشار فيها 

 .واستنار بآراء عدد من اخلرباء واملختصني

نظومتها حاول جاهدا وحني تكونت لديه مصادر النزاهة وم

أن يطبقها من خالل مؤسسات املجتمع احلكومية والدعوية 

والرتبوية واثإعالمية والتقنية بصورة خمترصة وملحات برزت فيها 

 .أهم اجلوانب التي تربطها بالنزاهة

والزال احلديث يف بدايته لنكون علم النزاهة وثقافتها رغم أن 

مكافحة الفساد واثإفساد، لكن اجلميع يتفق عىل أمهيتها يف سبيل 

املعيقات الفكرية واملادية بحاجة ألعراف وتقاليد سامية بديلة عن 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

رواسخ تقود املفسدين وتزين هلم الفساد بقصد وبغري قصد فاملجال 

 .الزال يفتقر العديد من الدراسات واملؤلفات عىل كافة املستويات

اهلل  قول احلق فهو توفيق وتسديد منوما خطت يميني من 

الكريم العالم، وما أخطأت فيه فمن نفيس والشيطان واستغفر اهلل 

 .العظيم

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 :المراجع التي استقى منها المؤلف النصوص واألفكار
 .القران الكريم

احلمود حتقيق محد بن محد . الورع(. ـه173ت )ابن أيب الدنيا، عبد اهلل حممد عبيد 

 .دار السلفية: ، الكويت(ـه3427)

حتقيق عبد القادر أمحد . صيد اخلاطر( ـه658ت )ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن عيل 

 .دار الكتب العلمية: ، بريوت(ـه3431)عطا 

عادل أبو املعاطي  .األخالق والسري( ـه465ت )ابن حزم ، عيل بن سعيد 

 .دار املرشق العريب: ، القاهرة(ـه3427)

حتقيق عبدالسالم الشدادي . املقدمة( .هـ727ت )ن خلدون عبدالرمحن اب

 .بيت الفنون واآلداب: ، الدار البيضاء(م1226)

دار : ، الرياض1ج .تفسري القران العظيم(. م1221)ابن كثري، إسامعيل بن عمر 

 . طيبة للنرش

حممد  ــ حتقيق سنن ابن ماجةـ ( ـه186ت )ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني  

 .دار الفكر: فؤاد عبد الباقي بريوت

، 31ج (. م3575)حتقيق عيل شريي . العرب لسان(. ـه833ت )ابن منظور  

 .دار بريوت للطباعة والنرش: لبنان

مكتبة : املدينة املنورة. القيم اإلسالمية والرتبية(. ـه3427)أبو العينيني، عيل 

 .إبراهيم احللبي 

عالقة بني أسلوب املعلم ودرجة التوافق بني قيمة ال(. م3585)أبو حطب، فؤاد 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ع ، جملة قراءات يف علم النفس االجتامعي يف الدول العربية. وقيم تالميذه

 . 144-116ص ص : 1

 النّزاهةائتالف من أجل ، الفساد سبل وآليات مكافحته(. م1224)أبودية، أمحد 

 :الرابطعىل ـ ه31/33/3415تم االسرتجاع بتاريخ . واملساءلة

http://www.aman-palestine.org                  

. مفهوم الرتشيد أسباب فشله وعوامل نجاحه(. م1221)أبو رزيزة، عمر رساج 

 .86، ص ص34، م 3علوم اهلندسية، ع، الجملة جامعة امللك عبدالعزيز

مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية يف (. م1226)أبو كريم، أمحد فتحي 

دراسة . اجلامعات األردنية الرسمية وعالقته بفاعلية االتصال اإلداري

 . دكتوراه، غري منشورة ، اجلامعة األردنية، عامن

أثر وسائل اإلعالم عىل القيم والسلوكيات لدى  (.م1226)أبومعيزة، السعيد 

، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة اجلزائر، ب دراسة استطالعيةالشبا

 .اجلزائر

، (ه3435)حتقيق أمحد شاكر . مسند أمحد(. هـ 143ت )أمحد بن حنبل الشيباين  

 .دار احلديث: مكة املكرمة

تصور مقرتح ملستقبل املدرسة االبتدائية يف مملكة البحرين (. ـه3418)أمحد، حممد 

دراسة دكتوراه غري منشورة، كلية . املتغريات املحلية والعامليةيف ضوء 

 .الرتبية جامعة األزهر

املسسؤولية أساس الرتبية يف اإلسالم حماولة يف (. ـه3417)األمحر، عبدالسالم 

 . بريس: الرباط. التأصيل
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

سلسلة . مقاصد الرشيعة وعالقتها بالقيم األخالقية( .ـه3416)أزهر، هشام 

 جدة. جامعة امللك عبد العزيز. األمري نايف للقيم كريس أبحاث

: بريوت . العوملة والعامل اإلسالمي أرقام وحقائق(. ـه3411)إسامعيل، عبد سعيد 

 .دار املعرفة

مدى تنمية مقرر الرتبية البدنية للقيم األخالقية لدى (. ـه3414)األسمري، عيل 

فرشفني الرتبويني طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمني وامل

دراسة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االجتامعية، . بمدينة الرياض

 .جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض

قيم املواطنة لدى (. م1231)آل عبود، عبداهلل سعيد، والغامدي، سعيد حممد 

جملة البحوث األمنية . الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي

 185 – 168ص ص ، 61ع ، 13مج ، (السعودية)

دراسة حتليلية ملنظومة القيم املتضمنة يف كتب الرتبية (. م1225)آل عواض حييى 

اإلسالمية للصفوف الرابع واخلامس والسادس يف اململكة العربية 

 .دراسة ماجستري، غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن. السعودية

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من (. ـه3436)األلباين، حممد نارص الدين 

  .مكتبة املعارف: ، الرياض3/ج. فقهها وفوائدها

فهرسة دار ابن كثري . صحيح البخاري(. ـه165ت)البخاري، حممد بن إسامعيل 

 .دار ابن كثري: بريوت( ـه3411)

قها مفهومها وأمهيتها ووسائل تطبي: القيم احلضارية( . م1227)البشري، حممد بشري 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 .، جامعة افريقيا العاملية36ع جملة دراسات دعوية، . يف السنة النبوية

مدى حتصيِل طالب املرحلة املتوسطة للقيم (. هـ3437)البكر، رشيد النوري 

عية والعوامل املساعدة عىل كفاية  االجتامعية يف كتِب العلوم الفرشَّ

االجتامعية، دراسة دكتوراه، غري منشورة، كلية العلوم . اكتساهبم هلا

 .جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض

االخالقيات البيولوجية وحقوق (. م3555)بلتو، يوسف، واألشقري، يوسف 

 .66-45ص ص( 15)، ع املجلة الثقافية. اثإنسان

 .دار املعرفة اجلامعية : مرص. علم اجتامع القيم( .ـه3552)بيومي، حممد أمحد 

: حتقيق أمحد حممد، بريوت. سنن الرتمذيـ ( ـه185ت )الرتمذي، حممد بن عيسى 

 .دار إحياء الرتاث العريب

أسس علم ( . م1228)توق، حمي الدين، وعدس، عبدالرمحن، وقطامي، يوسف 

 .دار الفكر للنرش: عامن.  النفس الرتبوي

املركز العاملي للتعليم تدريس القيم اخللقيةـ (.م3571)التوم، بشري حاج 

 .جامعة أم القرى: رمة، مكة املكاإلسالمي

برنامج مقرتح لتنمية القيم الالزمة للتنمية يف ضوء ( م1221)جابر، عيل حممد 

اثإرشاد النفيس ) املؤمتر السنوي العارش . املنهج اثإسالمي خطة مقرتحة

، ص ص مركز اإلرشاد النفيس، (وحتديات التنمية املشكلة السكانية

 جامعة عني شمس، مرص. 353 - 355

دار : القاهرة(. ترجة عادل زعيرت. ) الرتبية األخالقية(. م3565)ك رسو جان جا
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 .املعارف

ندوة تنمية الوازع الديني (. ـه3416)جامعة اثإمام حممد بن سعود اثإسالمية 

تاريخ االسرتجاع . وحماربة الفساد النّزاهةكوسيلة حلامية 

 :عىل الرابط ـه3/3/3415
aab8  -439f-aa6d-https://www.imamu.edu.sa/news/Pages/0e16ed9b

b1ce3ee9ff30.aspx 

. القيم ومناهج التاريخ اإلسالمي دراسة تربوية(. م3555)اجلمل، عيل أمحد 

 .الكتب عامل: القاهرة

دراسة ماجستري، غري منشورة، . مفهوم اإلفساد يف األرض( م1233)عادل ، احلريب

 .جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض

أمهية دور معلمي العلوم الطبيعية يف تنمية القيم (. م1232)احلريب، عيل بن سعد 

العلمية لدى طالب الصف الثالث الثانوي الطبيعي باملرحلة الثانوية 

دراسة دكتوراه، غري منشورة، جامعة ام . ملكة العربية السعوديةبامل

 .القرى، مكة املكرمة

 .عامل الكتب: ، القاهرة3ط. دراسات يف فلسفة الرتبية( م3575)حسان، حممد 

 .دار املسرية: عامن. تصميم التعليم نظرية وممارسة( ـه3411)احليلة، حممود 

قال علمي منشور عىل موقع اجتامعي م. روح املبادرة(. م1233)حبييش، حازم 

 :عىل الرابط ـه33/33/3415وثقايف تاريخ االسرتجاع 

 22/posts/251957-love22-http://kenanaonline.com/users/badr 

 .إتراك للطباعة:  القاهرة .التنشئة السياسية والقيم( .م1224)خطاب، سمري 

اخلطيب، حممد، شحات، ومتو،ي مصطفى، والغبان حمروس، وعبداجلواد نور 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

: الرياض. ميةأصول الرتبية اإلسال(. م3556)الدين، والفزاين فتيحة 

 . دار اخلرجيي للنرش والتوزيع

فصول يف تدريس الرتبية (. ـه3415)اخلليفة، حسن، وهاشم، كامل الدين 

 .الرشدمكتبة : الرياض. اإلسالمية ابتدائي

املجلس الوطني  جملة عامل املعرفة،. ارتقاء القيم(. م 3551)خليفة، عبداللطيف 

 .73-8، ص ص352للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،ع 

مدى تفعيل النشاطات التعليمية املتضمنة (. ـه3412)الداود، عمربن عبدالعزيز 

ورة،كلية دراسة ماجستري، غري منش. مقرر احلديث للصف الثاين املتوسط

 . العلوم االجتامعية، جامعة اثإمام حممد بن سعود ، الرياض

دستور األخالق يف القرآن الكريم دراسة مقارنة (. م3555)دراز، حممد عبداهلل 

عبد الصبور شاهني ـ :ــ تعريب وحتقيق  لألخالق النظرية يف القرآن

 التاسعة ط مؤسسة الرسالة ـ دار البحوث العلمية ـ

اجتاهات مديري املدارس الثانوية نحو املساءلة يف حمافظة (. م1222)بنى الدريني، ل

 .األردن، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية. العاصمة

 .طبعة املؤلف. هندسة القيم املفهوم والتأصيل(. ـه3414)الدقلة، صالح 

يف اجلامعات  النّزاهةدور املنهج اثإسالمي يف تعزيز (. م1234)الدليجان، هدى 

تنمية الوازع الديني كوسيلة للنزاهة  لندوة" ورقة عمل مقدمة. السعودية

 .، جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض"وحماربة الفساد
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

دور حمتوى كتب احلديث والثقافة اإلسالمية يف تنمية (. ـه3414)الدوءي، عادل 

االجتاهات االجيابية لدى طالب الصف الثالث الثانوي يف املنطقة 

رسالة دكتوراه، غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، . الفرشقية

 .مكة املكرمة

دار : دمشق. البحث العلمي أساسياته وممارسته العملية(. ـه3413)دويدري، رجا 

 .الفكر

األساليب احلديثة املستخدمة يف املؤسسات (. م1231)الدويك، عبدالغفار 

ورقة علمية مقدمة لندوة . فحة الفسادومكا النّزاهةالتعليمية يف محاية 

دور املسؤسسات التعليمية ومسؤسسات املجتمع املدين يف محاية )بعنوان 

 .الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،(ومكافحة الفساد النّزاهة

 .دار النهضة العربية:  القاهرة. القيم والعادات االجتامعية(. م3572)دياب، فوزية 

أنشطة القيم احلية  –برنامج القيم األخالقية الرتبوي (. ـه3418)ن ديان، تيلام

 .سنة،، مع نشاطات من مربني من خمتلف أنحاء العامل06و 1لألوالد بني 

 .نارشون –الدار العربية للعلوم : ترجة حسن حسن، بريوت

أسس ومهارات بناء القيم الرتبوية وتطبيقاهتا (. م1228)الديب، إبراهيم، رمضان 

 .مؤسسة أم القرى: مكة املكرمة.  العملية التعليميةيف

هـ، 31/4/3411:التاريـخ 56/األمر أ( ـه3414)ديوان رئاسة جملس الوزراء 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد إنشاء بشان

 41األمر امللكي رقم ( ـه3414)ديوان رئاسة جملس الوزراء 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

املوافقة عىل اإلسرتاتيجية الوطنية حلامية  بشأنهـ، 3/1/3417:التاريـخ

 .، ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة املرافقةالنّزاهة

اسرتاتيجية مقرتحة لتنمية مهارات التفكري املعارص (. م1225)راشد، حممد راشد 

املسؤمتر العلمي احلادي . يف العلوم لدى طالب املرحلة اثإعدادية

، جامعة عني ني األصالة واملعارصةوالعفرشين، تطوير املناهج الدراسية ب

 .852 – 826، ص ص 1شمس، مرص، مج 

املسؤولية االجتامعية وعالقتها بمنظومة القيم (. م1231)الزبون، أمحد حممد عقلة 

املجلة األردنية يف العلوم . املامرسة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية

 .158 - 141ص ص ، 1ع ، 6مج ، األردن - االجتامعية

 النّزاهةمقرتح تصميم مساق تعليمي يف مضمون (. م1227)لزبيدي، صباح ا

، العامة النّزاهةمسؤمتر . ودليل تدريسه لطالب املرحلة االبتدائية يف العراق

 .كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، العراق

نموذج مقرتح للتوافق بني القيم الشخصية والقيم (. ـه3412)الزهراين، عبداهلل 

جملة كلية . دراسة حتليليه "التنظيمية بمؤسسات التعليم العا،ي السعوديه

 531-552، ص ص44مج .، جامعة املنصورة، مرصاآلداب

دار : الرياض. مدخل إىل املنهج الدرايس رؤية عرصية(. م1232)زيتون، حسن 

 .الصولتية 

برنامج تكاميل مقرتح يف منهج الدراسات االجتامعية (. م1221)زيدان، يرسى 

. لتنمية جمموعة من القيم الرتبوية لدى تالميذ الصف السادس األسايس
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

 .دراسة دكتوراه، غري منشورة، جامعة عني شمس، القاهرة

األسس املعيارية الختيار القيم الرتبوية ووضع األهداف (. م1231)الزيود، زينب 

لتي التعلم ما قبل اجلامعي يف سوريه دراسة حتليلية تقويمية الرتبوية ملرح

، ص 1، ع17، مج كلية الرتبية املجلة العلمية. لألهداف والقيم الرتبوية

 .118-116ص 

 .دار الرشوق: القاهرة. الشباب والقيم يف عامل متغري( .م1233)الزيود، ماجد 

دراسات . أمهية إدماج القيم الرتبوية يف املناهج(. م1233)سامل، عبدالرحيم أمحد 

 .316 - 328ص ص ، 14ع ، 31مج ،  تربوية السودان

دار : الكويت. الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها(. م3585)سامل، عبدالرشيد 

 .البحوث العلمية

: جدة. التطبيقات اإلدارية العلوم السلوكية يف(. م1221) السامرائي، نبيهة صالح 

 .دار زهران للنرش

: عامن. جودة املنهج املدريس الفعال( . ـه3431)سعادة، جودة، وإبراهيم، حممد 

 .دار عامر

فاعلية برنامج يعتمد عىل األنشطة املرتبطة (. م1222)سعيد، عاطف حممد 

بالدراسات االجتامعية يف تنمية مفهوم الرتبية الوطنية لدى تالميذ الصف 

 .، جامعة اثإسامعيلية3ع  جملة الرتبيةالرابع، دراسة منشورة، 

لرتبية دراسة تقويمية ملحتوى مقررات ا(. ـه3415)السلوم، عبداهلل إبراهيم 

رسالة . اإلسالمية للصف األول الثانوي يف ضوء احتياجات املتعلمني
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

ماجستري، غري منشورة،كلية العلوم االجتامعية، جامعة اثإمام حممد بن 

 .سعود اثإسالمية، الرياض 

أثر بعض املتغريات الديمغرافية عىل القيم الدينية (. م1234)سهام، العزب 

ن كليات جامعية باململكة العربية والسلوك االجتامعي لدى طلبة م

 .55 -43، ص ص 3، ع41، مججملة العلوم االجتامعية. السعودية

تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبية اإلسالمية برنامج ( .ـه3425)السويدي، وضحه 

 .دار الثقافة: الدوحة. مقرتح

لطالب تصور مقرتح لربنامج يف تعليم القيم اخللقية (. م1223)سيد، عبداملنعم 

، ص ص 82،ع جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس. كلية الرتبية

315 – 454. 

تقويم كتاب التجويد للصف اخلامس االبتدائي (. ـه3416)الرشيدة، ماجد 

رسالة ماجستري، غري . حسب رأي معلمي العلوم الفرشعية ومفرشفيها

 .منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض

. معيار املصداقية األخالقية: دليل حقوق امللكية الفردية(. م1232)ام شلبي، اهل

عىل  ـه3/31/3415جامعة حلون، وحدة اجلودة، اسرتجاع بتاريخ 

 :الرابط 

 ww.helwan.edu.eg/pequality/adella/thinking.pdf 

الثقافة اهلدامة واإلعالم األسود من هريوشيام إىل بغداد (. م1226)الشويف، نزيه 

  .احتاد الكتاب العرب: دمشق. ومن خراب الروح إىل العوملة
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم (. ـه3414)الصالح، عطية أمحد 

األسايس العليا من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية يف اململكة 

 .رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة .األردنية

حقوق اإلنسان ( .ـه3415)الصبيح، عبداهلل، واحلامد معجب، والزكري، حممد 

يف اإلسالم يف الكتب الدراسية يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية 

ة وزارة الرتبية والتعليم، وكال. السعودية واقرتاح تصور لتدريسها

 .التخطيط والتطوير، اثإدارة العامة للبحوث

القيم الدينية والسلوك املنضبط الكشفية اإلسالمية (. م1227)صليحة، رحا،ي 

دراسة ماجستري، منشورة، جامعة احلاج خُّض، . اجلزائرية أنموذجا

 .اجلزائر

إدماج القيم اثإعالمية يف املناهج التعليمية وأثر ذلك (. م1227)خالد ، الصمدي

رسالة .  ترشيد السلوك اثإعالمي للناشئة ـ التجربة املغربية نموذجاً يف

 .318 – 313ص ص ، 35ع ، سلطنة عامن-الرتبية 

القيم االجتامعية املتضمنة يف كتاب احلديث (. ـه3418)الصنعاوي، عبداهلل 

رسالة . للصف الثالث ثانوي رشعي بنني يف اململكة العربية السعودية

ورة، كلية العلوم االجتامعية، جامعة اثإمام حممد بن ماجستري، غري منش

 .سعود، الرياض

الربامج التعليمية والتأهيلية يف (. هـ3411)الضحيان، سعود بن ضحيان 

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. املسؤسسات اإلصالحية
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

دار : القاهرة. حتليل املحتوى يف العلوم اإلنسانية(.ـه3428) طعيمه، رشدي 

 .الفكر

فاعلية استخدام ارستاتيجيتي تآلف األشتات، (. ـه3415)الطويرقي، حنان، حممد 

وسكامرب لتدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف تنمية القيم 

اخللقية ومهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الثانوي 

نشورة، جامعة أم القرى، مكة دراسة دكتوراه، غري م. بمدينة مكة املكرمة

 .املكرمة

سلوك األفراد : اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي(. م3557)الطويل، هاين 

 .دار وائل للنرش والتوزيع: األردن. واجلامعات يف النظم

دراسة . القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها(. م3555)العاجز، فؤاد، والعمري، عطية 

القيم والرتبية يف عامل  "بية والفنون حتت عنوانمسؤمتر كلية الرتمقدمة إىل 

 .واملنعقد يف جامعة الريموك، األردن "متغري

 31، ص ص 8، عجملة العرب واملستقبل. القيم واملنظمة( م1224)عباس، سحر 

 –، مركز دراسات وبحوث الوطن العريب بجامعة املستنرصية 18-

 .العراق

الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع  عالقة القيم(. م3554)عبد احلفيظ، مقدم 

، العدد العلوم االجتامعية جملة "دراسة أمبرييقية": االجتاهات والسلوك

 .، جملس النرش العلمي، جامعة الكويت(1)األول والثاين، مج 
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 سالم حميد الغامديماجد بن : د/ النزاهة قيم وسلوك

. دور الرتبية والثقافة يف بناء حضارة إنسانية جديدة( .م3577)عبدالدايم، عبداهلل 

 .دار الطليعة للنرش:بريوت 

حقوق املواطنة لتالميذ التعليم العام يف ( .م1225)عبدالعاطي، فاطمة فوزي 

 .، جامعة الزقازيق1، جملد املسؤمتر السنوي الرابع.مرص

: ،جدة3ـ  ط القيم احلضارية يف رسالة اإلسالم(. م3571)عثامن، حممد فتحي 

  ـ  الدار السعودية للنرش

معهد اثإدارة العامة، . اإلنساين و التنظيميالسلوك (. هـ3415)العدييل، نارص 

 .الرياض، اململكة العربية السعودية

 .الرياض، املؤلف. مناهج البحث العلمي وأصوله(. ـه3416) العضياين، باجد 

القيم يف حمتوى مناهج املواد االجتامعية باملدرسة (. هـ3436)عطوة، حممد أمني 

جملة رسالة اخلليج ( .دراسة حتليلية )العربية الدولية بني الواقع واملطلوب 

 .58-56، ص64ع العريب،

دار : األردن. سلوك الفرد و اجلامعة: سلوك املنظمة(. م1221)العطية ، ماجدة 

 .الرشوق للنرش والتوزيع

تقويم حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية بالصف األول (. ـه3416)عقاال، فهد صالح 

دراسة ماجستري، غري . حة الفسادومكاف النّزاهةالثانوي يف ضوء قيم 

 .منشورة، جامعة القصم، القصيم

. بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية. الفساد وأنواعه(.م1233)العكييل، حسن 

 ـه32/5/3415اسرتجاع بتاريخ 
 www.nazaha.iq/search_web/trboy/4.doc 
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و  النّزاهة كان خلقه القرآن األلفاظ املعربة عن أخالق(. م1231)العكييل، حسن 

 النّزاهةجملة ، (الرابطة املحمدية للعلامء. )اثإصالح يف االستعامل القرآين

 . 333 - 51ص ص ، املغربوالشفافة للبحوث والدراسات، 

. جملة دراسات تربوية. إىل أين ؟. التعليم الثانوي (. م 3555)عيل، سعيد إسامعيل 

 .18، جزء 5جملد 

أزمة عاملية توجهات ملحة للبحث يف جمال الفساد (. م1232)عمران، تغريد 

املناهج وطرق التدريس املدرسة وتربية الضمري املناهج املدرسية وصناعة 

املؤمتر العلمي الدو،ي الثاين . البرش البحث العلمي وتطوير املستقبل

 (الفرص والتحديات -التعليم واألزمات املعارصة )العريب اخلامس، 

  48 – 11ص ص ، مرص

القيم الشخصية التنظيمية لدى مديري ومديرات (. هـ3412)عبد الرمحن  العمري،

، رسالة املدارس املتوسطة والثانوية بمدينة مكة املكرمة من وجهة نظرهم

 .ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

جهة أثر برنامج يف الثقافة اثإسالمية يف تنمية القيم ملوا(. م1221)فرج، حممود أمحد 

، 3، ج334، عجملة الرتبية. حتديات العوملة لدى طالب كليات الرتبية

 .، جامعة األزهر، مرص387-311ص ص

درجة إسهام منهج احلديث يف تعزيز قيم حقوق اإلنسان  (.ـه3414)الفهيد، خالد 

دراسة دكتوراه، غري . لدى طالب املرحلة الثانوية يف املنطقة الفرشقية

 .ى، مكة املكرمةمنشورة، جامعة أم القر
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فاعلية برنامج مقرتح لتنمية قيم املواطنة لدى تالميذ (. ـه3411)القحطاين، عيل 

، دراسة الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية

 .دكتوراه، غري منشورة، جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض

هشام سمري  :ــ اعتنى به ألحكام القرآناجلامع (. م1221)القرطبي، حممد أمحد 

 .البخاري ـ دار عامل الكتب 

دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز القيم (. ـه3412)قشالن، عبدالكريم 

دراسة ماجستري، غري منشورة، . اإلسالمية لدى طالهبا يف حمافظة غزة

 .جامعة األزهر، غزة

ية استخدام مدخل الرتبية القيمية فاعل(. م1223)قنديل، يس، وفتح اهلل، مندور 

لتقديم املوضوعات املرتبطة بقضايا العلم والتكنولوجيا واملجتمع يف 

تنمية التحصيل الدراءي وقيم املواطنة لدى تالميذ الصف األول 

اجلمعية  املسؤمتر العلمي اخلامس للرتبية العلمية للمواطنة،. اثإعدادي

 .167 – 126، ص ص 3املرصية للرتبية العلمية ج

املجلس الوطني . العرب أمام حتديات التكنولوجيا(. م3571)كرم، انطونيوس 

 .356-6، ص ص65، الكويت، عللثقافة والفنون واآلداب

ترجة عبد الغفار مكاوي، . تأسيس ميتافيزيقا األخالق(. م1221)كاند، أمانويل 

 .منشورات اجلمل: املانيا

لقيم  ومناهج التاريخ اإلسالمي دراسة ا(. م3435)اللقاين، أمحد، واجلمل عيل 

 .عامل الكتب: القاهرة. تربوية
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درجة أمهية بعض قيم ومفاهيم الرتبية املهنية واليات (. ـه3414)املالكي، عيل 

دراسة . تضمينها يف مقررات احلديث والثقافة اإلسالمية باملرحلة الثانوية

 .ماجستري، غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

دور منهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز (. ـه3415)املالكي، مسفر سامل 

دراسة . القيم اخللقية لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف

 .ماجستري، غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

. ةالقيم بني اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنـ(. هـ3415)مانع، املانع 

 .دار الفيصلية: الرياض

حتقيق حممد كريم راجح . أدب الدنيا والدين(.  ـه462ت)املاوردي، عيل بن حممد 

 .دار إقرأ: اثإسكندرية، (ـه3426)

دراسة علمية . األخالقية لدى طلبة اجلامعة النّزاهة(. ـه3414)حممد، علياء 

العراقية، ، كلية الرتبية، وزارة الرتبية 33، ع، جملة الباحثمنشورة

 .العراق

: حتقيق. صحيح مسلم(. ـه153ت)مسلم، أبو احلسني بن احلجاج النيسابوري 

 .دار إحياء الكتب العربية: بريوت( ـه3425)حممد فؤاد عبد الباقي 

 النّزاهةمعوقات تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية حلامية (. م1227)املطريي، فيصل 

، جامعة نايف العربية للعلوم رسالة ماجستري، منشورة. ومكافحة الفساد

 .الرياض. األمنية

تقويم كتاب احلديث للصف اخلامس االبتدائي من (. ـه3414)املظفر، فؤاد أمحد 
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رسالة ماجستري، غري . وجهة نظر مفرشيف ومعلمي الرتبية اإلسالمية

 .منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض

مركز . يف املناهج العراقية النّزاهةفهوم بناء م(. م1227)املعاضيدي، سفيان 

 .، جامعة بغدادالدراسات الرتبوية

املعجم الوسيط، أخرجه مصطفى، إبراهيم، والزيات محد، وعبدالقادر، حسن، 

 .،  جممع اللغة العربية(م1232)والنجار، حممد 

تطوير املفاهيم الوطنية يف مقررات العلوم (. ـه3411)املقاطي، صالح إبراهيم 

. يف اململكة العربية السعودية( نظام املقررات)لفرشعية للمرحلة الثانوية ا

 .دراسة دكتوراه، غري منشوره، جامعة اثإمام حممد بن سعود، الرياض

بعض متطلبات تنمية القيم العلمية لدى طالب (. م1221)مكروم، عبدالودود 

ع  تعليم والتنمية،املركز العريب لل. مستقبل الرتبية العربية. املرحلة الثانوية

 344- 341، ص ص  18

طرق تدريس املواد الدينية اإلسالمية يف املتوسطة ( .ـه3438)مال، عثامن حسن 

 .عامل الكتب: الرياض. والثانوية

. مناهج البحث الرتبوي بني التقليدية واحلداثة(. م1231)املهدي، جمدي صالح 

 .دار اجلامعة اجلديدة: اثإسكندرية

جامعة نايف . أبحاث املؤمتر(. م1221)املؤمتر العريب الدو،ي ملكافحة الفساد 

 .، الرياض3، جالعربية للعلوم األمنية

االجتاهات احلديثة يف طرائق تدريس الرتبية (. ـه3411)موسى، اسامعيل 
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 .دار الكتاب اجلامعي: القاهرة. اإلسالمية

القيم (. م1226) "ايسيسكو "املنظمة اثإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 –املدرسة العليا لألساتذة بتطوان . اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم

اململكة املغربية، موقع مركز الفكر باملغرب تم االسرتجاع بتاريخ 

 :عىل الرابط  ـه3/3/3415

http://www.islamiyatalmaarifah.org/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleI

D=343 

للشباب يف  النّزاهةيف تقريرها املتعلق بتعليم (. م1234)منظمة الشفافية الدولية 

 :عىل الرابط ـه1/7/3416تاريخ االسرتجاع ( 3)ملحق . دولة 00

 http://files.transparency.org/content/download/676/290 
 

ورقة عمل مقدمة . محاية املال العام يف اثإسالم(. ه3416)امليمن، إبراهيم حممد 

منشور . لفسادوحماربة ا النّزاهةلندوة تنمية الوازع الديني كوسيلة حلامية 

 : عىل الرابط ـه3/3/3418عىل موقع هيئة نزاهة تاريخ االسرتجاع 
http://www.nazaha.gov  

الواقع "مناهج املرحلة الثانوية التعبري الشفوي (. م3557)الناقة، حممود كامل 

املسؤمتر العلمي الثاين لقسم املناهج وطرق . "واسرتاتيجيات التغيري

 . جامعة الكويت، كلية الرتبية، التدريس

. الرتبية اإلسالمية واملشكالت املعارصة(. ـه3426)نحالوي، عبدالرمحن 

 .مكتبة أسامة: الرياض

منظومة القيم األخالقية املتضمنة يف كتب الرتبية (. م1225)هدى، منصور 

رسالة دكتوراه، غري منشورة ، . اإلسالمية للمرحلة األساسية يف األردن
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 .ناجلامعة األردنية، عام

مكافحة الفساد اثإداري االسرتاتيجيات (. م1221)هيجان، عبدالرمحن 

، جامعة نايف العربية للعلوم 138، ع جملة األمن واحلياة. واثإمكانات

 .األمنية، الرياض

اإلسرتاتيجية الوطنية حلامية (. ـه3417)اهليئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 

 . ومكافحة الفساد النّزاهة

ندوة بعنوان دور املسؤسسات (. ـه3416)الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد اهليئة 

. ومكافحة الفساد النّزاهةالتعليمية ومسؤسسات املجتمع املدين يف  محاية 

                       :عىل الرابط ـه5/8/3416تاريخ االسرتجاع 

ov. http://www.nazaha.g  
ومكافحة  النّزاهةدور املناهج يف احلث عىل (. ـه3414)وزارة الرتبية والتعليم 

 عىل الرابط ـه3/8/3414تاريخ االسرتجاع . الفساد

  https://www.moe.gov.sa 

 . دليل خصائص النمو وتطبيقاهتا الرتبوية(. ـه3416)وزارة الرتبية والتعليم 

وثيقة منهج مواد العلوم الفرشعية للمرحلة (. هـ3413) وزارة الرتبية والتعليم 

 .الثانوية

وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية (. ـه3435)وزارة املعارف 

 4ط.السعودية

 .عامل الكتب: الرياض.  الرتبية األخالقية اإلسالمية(. م3555)ياجلن، مقداد 
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 النّزاهةدور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم (. م1233)يوسف، طالل 

مقدمة ورقة عمل، . والشفافية واحلكم الصالح خارطة طريق أكاديمية

 .اجلامعة األمريكية، فلسطني. ملسؤمتر املسسؤولية املجتمعية للجامعات
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