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بعادىم عن االنحراف  بلل .ومجال التربية واسع يشمل األسرة وجماعة ضوال والجريمةوا 
والدين ووسائل اإلعبلم والمجتمع ولكل من ىذه المؤسسات  األصدقاء والروضة والمدرسة
التربية وجميعيا يصب في ىدف واحد ىو المحافظة عمى  فيالتربوية أساليبو الخاصة 

تماسك المجتمع واستقراره من خبلل توعية أبناءه بالمخاطر المحدقة بيم وغرس القيم 
..... الخ ونبذ القيم السمبية . إن  االيجابية كاألمانة والصدق والوفاء والتضحية والتعاون

ما يواجو المجتمع في الوقت الحاضر ىو الفساد بأنواعو المختمفة وىو تحدي خطير 
يستمزم من المربين جميعًا الوقوف بوجيو ومحاربتو بوسائميم التربوية والتثقيفية لتقميل 

وتوقف عجمة خطره عمى المجتمع ، فالفساد آفة تنخر في جسد المجتمع وتعطل تنميتو 
 تطوره .
تركز عمى سوء ريفات ال يوجد ىناك اتفاق عمى تعريف محدد لمفساد وأكثر التع        

فالمكاسب الشخصية أو  ،استعمال السمطة العامة لغرض واحد ىو الكسب الخاص
الخاصة ىي الدافع األساس وراء السموكيات المنحرفة ، ىذه السموكيات التي ال تراعي 

ومن أنماط السموكيات المنحرفة الرشوة واالختبلس ،قية التي تحكميا القواعد األخبل
 واستغبلل النفوذ .

إن ظاىر الفساد تتزامن مع تطور المجتمعات ونزعة بعض االفراد في ىذه          
المجمعات إلى الكسب المادي السريع بغض النظر عن الوسيمة التي تسمح ليؤالء األفراد 

فيي  ،نيا ظاىرة حديثة ال يعني إنيا غير موجودة في الماضيوعندما نقول إ،بالكسب 
موجودة مع وجود اإلنسان ، وقد تطرق إلييا الفبلسفة وعمماء االجتماع والنفس ومن 
أبرزىم توماس ىوبز وسيجموند فرويد المذان ركزا عمى إن االنحراف في السموك ما ىو 

والسموكي التي يعتمدىا المجتمع إال صراع بين رغبات الفرد ووسائل الضبط االجتماعي 
 وما االنحراف إال نتيجة لضعف سيطرة المجتمع عمى الدوافع الكامنة لدى إفراده .

إن ىناك عنصرين في البناء  يعتقد عالم االجتماع األمريكي روبرت ميرتن         
االجتماعي ىما األىداف والمكافآت والتي تشجع األفراد عمى االجتياد والعمل فتحدد  
منازليم االجتماعية وتممي عمييم الوسائل التي من خبلليا يحققون ىذه األىداف لكن 

قدام تأكيد المجتمع المتزايد عمى تحقيق أىداف عالية والتي تساعد عمى نيل السمعة واإل
قد يدفع إلى ظيور حالة ال تستطيع فييا العادات والتقاليد ضبط سموكية األفراد الذين قد 

ون إلى األساليب البلأخبلقية لمحصول عمى المكاسب كالرشوة او السرقة أو أيمج
االختبلس ، فضبًل عن ان المنافسة الحادة بين األفراد في النظام االجتماعي تقود إلى 

 فة من السموك الفاسد والمنحرف .ظيور حاالت مختم
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( الذي يعبر Anomieأميل دوركيايم مصطمح التفسخ االجتماعي )عمل يست         
عن ارتباك موازين الحياة واضطراب قيميا ومقاييسيا وتشتت آمال األفراد وتناقض 
مصالحيم مع مصالح المجتمع نتيجة التغيرات االجتماعية التي تصيب المجتمع وقد 

 ائقبعض أفراد المجتمع ىذه الفوضى لتحقيق مآربيم وأىدافيم الخاصة بطر يستغل 
ليذا وجب االىتمام بدور التربية من الناحية الوقائية عن طريق ،وأساليب غير شرعية 

توجيو النشىء إلى القيم االجتماعية االيجابية في المجال األسري والمدرسي وفي وسائل 
األصيل وحضارتيم اإلنسانية التي دعت إلى مكارم  اإلعبلم والجامع وتوعيتيم بتراثيم

األخبلق ونبذ القيم الضارة .إن األسرة التي تفشل في تربية أبناءىا تربية صحيحة 
والمدرسة التي تكون عمى شاكمة ىذه األسرة تنتج لنا بين الحين واآلخر أناس فاسدين 

لح المجتمع وأىدافو ىميم األول واألخير مصالحيم الخاصة ضاربين بعرض الحائط مصا
 القريبة والبعيدة .

ييدف البحث الى تعرف دور التربية في مواجية الفساد ،أما أىميتو فتنبع من         
تعاظم ظاىرة الفساد بأنواعو المختمفة ،والفساد فضبًل عن كونو ظاىرة فيو مشكمة خطيرة 

مواجية الفساد؟  مفاده ىل لمتربية دور في ميم وأمام ىذه المشكمة يواجينا سؤال 
.ولئلجابة عن ىذا التساؤل سيحاول الباحثان تبيان أىمية التربية في مواجية ىذه 
المشكمة من خبلل كشف النقاب عن تجارب الدول التي تعرضت ليذه المشكمة ،والتي 
ركزت اىتماميما عمى دور التربية ونجحت في مسعاىا مبتدأة بإصبلح النشء في مرحمة 

التأكيد عمى القيم االيجابية وغرسيا في شخصيتو .والفساد ليس وليد الطفولة األولى و 
المرحمة الحاضرة ولكنو يرجع بجذوره إلى العيود الماضية عبر تدخل السمطات السابقة 
تاحة المجال لبعض األفراد  العبث بممتمكات الدولة والمجتمع.  بالمؤسسات المختمفة وا 

معالجات لمفساد من أىميا ىيئة النزاىة التي  وفي الوقت الحاضر قامت الدولة  بإجراء
بذلت جيودًا مشيودة في محاربة الفساد .وفي بحثنا سنحاول التركيز عمى دور التربية 

في تقدم ميم في التعميم باعتقادنا إن التربية عامل الميم العنصر عده إعداد المعمم بفي 
 المجتمع ماديًا وأخبلقيا. .

ونود ان نذكر إن المنيج المتبع في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي من      
خبلل تفسير ظاىرة الفساد من وجية النظر االجتماعية وتحميميا إلى عوامميا االجتماعية 
، كالمؤسسات التربوية ووسائل الضبط االجتماعي الرسمية وغير الرسمية  ،وان  

 ا في تفسير ظاىرة الفساد ىي النظريات االجتماعية .النظريات التي استندنا عميي
 بالقبول من الوجَو العممية .جديرا نأمل أن يكون بحثنا المتواضع  
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 واهلل من وراء القصد .  
 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: تحديد اىمية البحث واىدافو ومفاىيمو العممية

 اىمية البحث

الفساد ظاىرة ممتدة عبر الزمن عرفتيا المجتمعات اإلنسانية منذ فجر التاريخ ، والزالت       
ىذه الظاىرة مستمرة إلى يومنا ىذا نظرًا لشغف اإلنسان ورغبتو الجامحة في الحصول عمى 

كانت االمكاسب المادية بسرعة )الكسب المادي السريع( بغض النظر عن الوسيمة سواء 
ر شرعية . وقد ازدادت وتيرتيا في الوقت الراىن بصورة لم يسبق ليا مثيل في شرعية أم غي

تاريخ اإلنسانية ، فيي قد اصابت األفراد والجماعات والمؤسسات بل حتى الدول سواء كانت 
خسائر بشرية  اىذه الدول صغيرة أم كبيرة وقد كبدت ظاىرة الفساد الدول التي تعاني مني

ومادية كبيرة ، واحدثت شرخًا كبيرًا في المجتمع وتفاوتًا اقتصاديًا بين ابناءه، فقراء األمس 
اضحو اغنياء اليوم الستغبلليم الفرص المناسبة لموصول إلى اغراضيم المادية واغنياء 

ء قد انغمسوا ال يعني أن كل الفقراذا األمس صاروا فقراء ألنيم ابتعدوا عن الكسب الحرام . وى
نما بعضيم وىؤالء اليكترثون لمقيم اإليجابية ألن تربيتيم األولى  في الفساد وال كل االغنياء ، وا 

 ال تغرس في شخصياتيم ىذه القيم .
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 ىدف البحث -3

 -الموسوم دور التربية في مواجية الفساد عمى ما يأتي : البحثيركز 

 دور التربية في الحد من ظاىرة الفساد . .0
 عن األسباب االجتماعية لمفساد . الكشف .3
 االجتماعية لمفساد . التاثيراتتسميط الضوء عمى  .2

 المفاىيم العممية -2

 ( التربية0

،كما وتعني انشاء  (0)التربية في المغة تعني النماء والزيادة وربا يربو بمعنى زاد ونما        
، وقد وردت الكممة في (3)اه حتى أدرك الشيء حااًل إلى حد التمام ورُب الولد ُربًا وربا الولد رب

، وتعني يزيد وينمي كما  (2)إذ قال تعالى ) يمحق اهلل الربا ويربي الصدقات (،القرآن الكريم 
 وتعني تبميغ الشيء وايصالو إلى منتياه .

المغوية السابقة من كممة نمو في الوقت  اتوفق التعريفعمى وكممة التربية تقترب        
كما يستخدميا عمماء التربية والنفس ، ففي فروع عمم النفس نجد )نمو الطفل ،  ،الحاضر

وعمم النفس النمو، وعمم النفس االرتقائي والنمو اإلنساني وىكذا ( وكميا تعطي معنى التربية 
سابقة الذكر،أما التعريف االصطبلحي فيعني جميع العمميات التي يستطيع المجتمع عبرىا أن 

اىدافو ليحافظ عمى بقائو ، فيي عممية نمو أي أنيا الحياة نفسيا بنموىا ينقل معارفو و 
بأنيا عمم ييدف إلى تكوين الفرد من أجل ذاتو بأن توقظ فيو  وتجددىا ، ويعرفو ىربارت 

ميولو الكثيرة ، ويعرفيا جون ديوي بأنيا مجموعة العمميات التي يستطيع بيا المجتمع أن 
 تأمين وجوده الخاص .ينقل سمطاتو واىدافو بغية 

 corruption( الفساد 3

لمصبلح ، ويعطي معنى البطبلن  والميو والمعب وأخذ المال خالف الفساد لغويًا ىو م       
ظممًا من دون وجو حق ، وىو ضد الجد القائم عمى االئتمان عمى ما ىو تحت اليد ، ويعرف 

ء الوظائف العامة من خبلل الرشوة معجم أوكسفورد الفساد بأنو انحراف عن النزاىة في ادا
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أي والمحاباة ، وقد يعني التمف اذا ارتبط بسمعة ما نتيجة اصابتيا بفطور مجيرية وتعني انتن 
 (4)اصبح غير صالح .

لمفساد تعريفات عديدة ، وذلك النتشار ىذا الداء في مفاصل الحياة جميعيا، في        
لتربية ... الخ . لذا تعددت تعريفاتو وتنوعت المجتمع وفي االقتصاد وفي السياسة وفي ا

حسب تخصصات العموم . فيو يعرف مثبًل في السياسة عمى أنو ) اساءة استعمال السمطة 
في ويعرف  ،(6)أو ) اساءة استعمال االدوار أو الموارد العامة لمفائدة الخاصة ( (5)العامة (

المنصب العام لتحقيق مصمحة خاصة ذاتية لنفسو  عمالبأنو سوء است المجال االداري 
بأنو ) الخروج عن القواعد االخبلقية الصحيحة في المجال التربوي ويعرف  (7)وجماعتو .

 )وغياب أو تغييب الضوابط التي يجب أن تحكم السموك ومخالفة الشروط الموضوعية لمعمل (
انين واالنحراف عن تأدية الواجبات . ويعرف الفساد االداري والمالي بأنو )انتياك القو  (8

ويندرج ىذا النوع من الفساد ، (9 ).الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي 
ضمن حمقات الفساد الصغيرة التي تختمف عن مستويات الفساد الكبيرة المرتبط بالصفقات 

 (01 )السياسي .الكبرى في عالم المقاالت وتجارة االسمحة الذي يحدث عمى المستوى 

 white collaredويرتبط بالفساد مفيوم قديم تحت اسم) جرائم ذوي الياقات البيضاء       
crimes ليم مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع عند تنفيذىم  (وىي جرائم يرتكبيا اشخاص

 (00 )لواجباتيم الوظيفية .

وتعني الحصول عمى اموال او أيو  Briberyويتصل بالفساد ايضًا مفاىيم مثل الرشوة         
 Nepolismالمحسوبية ومفيوم منافع اخرى من أجل تنفيذ عمل أو االمتناع عن تنفيذه 

وتعني تنفيذ اعمال لصالح فرد أو جية ينتمي ليا الشخص مثل حزب أو عائمة أو منطقة دون 
ويعني تفضيل جية عمى اخرى في  Favoritismأن يكون مستحق ليا ومفيوم المحاباة 

 (03 )الخدمة بغير حق لمحصول عمى مصمحة معينة .

 values    ( القيم2

والقيمة مفرد  (02 )تعرف القيم لغويًا بأنيا السعر أو الثمن وىي صفة جديرة بالتقدير .      
وىي  (04 )قيم من ًقوم ، وىي الثمن الذي يًقوم بو المتاع . والقيمة تعني الثبات عمى االمر.

شأ في وتعرف اصطبلحيًا بأنيا مجموعة قوانين تن ،(05 )تعني أي ثابتًا مقومًا ألمور المعاش .
جماعة ما ويتخذون منيا معايير لمحكم عمى االفعال المادية والمعنوية ، وتكون ليا قوة عمى 
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صبح ليا صفة االلزام وأي خروج عمييا يعد انحراف عمى اتجاىاتيا وتصبح تالجماعة بحيث 
 (06 )خروجًا عن مبادئ الجماعة واىدافيا ومثميا العميا .

القيم بأنيا نسبية فميس ىناك خير مطمق أو شر مطمق فالخير  يعرف البراجماتيون      
كست كونت الذي ربط القيمة بالواقع وكذلك و والشر راجع لمممارسة ، ومن انصار ىذا الرأي أ

أن الخبرة والممارسة ينبوع القيم . أما المثاليون فيرون أن المذان يعتقدان  وليم جيمس وديوي
في عالم المثل ، أما في االسبلم فأن القيم من ىذه الناحية  القيم مطمقة ألنيا الحقيقة فيي

قسمان أوليما قيم مطمقة كالصدق والعدل وقيم نسبية مما ليس فييا نص وتحتاج إلى اجتياد 
.( 07) 

 المبحث الثاني / دراسات سابقة

دراسة القاضي رحيم حسن العكيمي الموسومة ) الفساد تعريفو واسبابو وآثاره ووسائل  -0
ويعتمد الباحث في مواجية الفساد عمى اربعة عشر طريقة وىي كما يمي  ( 08). كافحتو (م
:- 

 مبلحقة عمميات الفساد جزائيًا . -0
 الشفافية . -3
 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . -2
 تقميص دور القطاع العام . -4
 توفير شروط النزاىة قبل مطالبة الموظف بيا . -5
 اشاعة ثقافة النزاىة . -6
 ريعات .التش -7
 تفعيل المسألة . -8
 الكشف عن المصالح المالية وتجريم االثراء غير المشروع . -9

 اشراك مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد . -01

 تفعيل دور االعبلم في مكافحة الفساد . -00

 تبسيط وسائل العمل وانجاز المعامبلت . -03

 ايجاد آليات لؤلخبار عن جرائم الفساد . -02
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انشاء مؤسسات متخصصة لمبلحقة الفساد والرقابة والحرص عمى ضمان  -04
 استقبلليا.

ق في مواجية الفساد ىو مقبول ، والبد من وجود ىذه ائكل ما ذكره الباحث من طر         
القانونية وأىمل  ائقالوسائل لمحد من الفساد ، ولكننا نجد أن الباحث أسيب كثيرًا في ذكر الطر 

صد مؤسسات التربية كاألسرة والمدرسة والمجتمع والدين .... الخ . وما ىو بقصد أو بدون ق
يتقاطع مع معالجتنا لمموضوع فمو وفرنا كل ما ذكر الباحث وأىممنا تربية الضمير ىل نكون قد 

. فمن يريد أن يسرق يسرق ميما بذلت من جيود في مراقبتو ومنعو من ما نصبو اليو حققنا 
تمنع أو تحد من ارتكاب الجرائم ولكنيا ال  ائقن الننكر أن ىذه الطر ارتكاب الجريمة ، ونح

 .منعا تاما  تمنعيا

لكننا يجب أن نعترف بأن التربية في العقود الماضية قد اصابيا القصور السيما التربية        
ىمال األبناء بسبب ضغط الحياة  االسرية والمدرسية ، فانشغال األب والمعمم في أمور الحياة وا 

اك قد أدى إلى ارتبوحتى الوقت الحاضر  االقتصادية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين
منظومة القيم . وقد أثرت ىذه التربية عمى االجيال الحاضرة ، والننسى أن الحرمان المادي أو 

 في الفرد . تائيره المعنوي لو 

دراسة الباحث ساىر عبد الكاظم ميدي الموسومة ) الفساد االداري اسبابو وآثاره وأىم  -3
 (09 )اساليب المعالجة ( .

يتصدى الباحث لمفساد في المبحث الثالث عبر آليات مكافحة كما في المبحث السابق      
 الفساد ، وأول ىذه اآلليات بنظر الباحث :

 المحاسبة .0
 المساءلة .3
 النزاىة .2

 ثم بين الباحث وجود اتجاىين لمكافحة الفساد االداري ىما :

 العمل باإلصبلحات االدارية والترتيبات الوقائية .0
 مقاضاة المخالفين .3

نان باجتماعيا يكوً  بل فقط احدىما مكمل لآلخر  ديع ايضًا أن التوجيين ال ويؤكد الباحث     
منظومة متكاممة . الواقع ان ىذه االجراءات العبلجية لموضوع الفساد غير كافية فيي بحاجة 
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إلى القوانين الصارمة مع التركيز عمى مؤسسات التربية ، من خبلل اعداد الكوادر التربوية 
 ليًا .المدربة تدريبًا عا

 المبحث الثالث :لمحة تاريخية عن دور التربية في مواجية الفساد

كانت التربية في المجتمعات البدائية تركز عمى مسألتين اساسيتين االولى تحقيق        
بعرض ييا التقميدية بحيث ان أي خروج عم ياالتماسك بين افراد القبيمة والمحافظة عمى قيم

الفرد الى العقوبة التي قد تكون مادية او معنوية  و الثانية التكيف مع البيئة االجتماعية من 
أما في الحضارات  (31 )خبلل اكتساب سموكيات كبار السن والتدرب عمى طقوس القبيمة 

القديمة فنجد أن التربية في الحضارة اليندية تميل إلى تربية النشئ عمى الزىد والتقشف 
وىذه التربية القاسية ميمتيا تحصين الفرد من المخاطر التي (30 )كيد العزل الطبقي وتأ

تعترض سبيمو في الحياة . أما التربية في الحضارة الصينية ، فترتكز عمى كبار السن فيم 
الصغار في مياوي االنحراف  قمحور التربية فيتعمم الفرد منيم العادات القديمة خوفا ان ينزل

أما حضارة  (33 )ادات  ، والتربية تنقل خبرات كبار السن إلى االجيال البلحقة .عن تمك الع
وادي النيل فكانت التربية تركز اىتماميا عمى احترام اآللية ، ويتوارث االفراد ىذه التربية جيبًل 

، أما التربية في حضارة وادي الرافدين فكانت تركز عمى تعميم القراءة والكتابة  (32)بعد جيل 
وبقية العموم ، فضبل عن وجود التربية االخبلقية ،ان حضارة وادي الرافدين كانت حضارة 

يزداد عدد السكان وىذه الزيادة تؤدي الى تزاحم االفراد االزدىار الحضاري مزدىرة ومع وجود 
عمى الحاجات التي غالبا ماتكون محدودة وامر كيذا يؤدي الى حالة الصراع فيما بينيم 

ق ممتوية لمحصول عمى الحاجات ائل الفرد في الحصول عمى مبتغاه يمجا الى طر وعندما يفش
كالغش والسرقة وغيرىا ودليمنا في ذلك قيام العاىل البابمي حمورابي بوضع قوانين لمسيطرة 
عمى الفساد االجتماعي الذي يمارسو بعض االفراد والحد من الجرائم التي تنشب بين الناس 

ربية ابناء المجتمع عمى الفضيمة واالخبلق الرفيعة ،  أما التربية آنذاك وبناء مدارس لت
االسبارطية فقد ركزت عمى القوة الجسدية والطاعة لمدولة ولم تعودىم عمى االعتماد عمى 
النفس أو القدرة عمى التفكير واالبداع أما التربية االثنية فقد ركزت عمى اعداد المواطن من 

ركزت  التربية قبل االسبلم عمى نوعين من القيم احدىما ايجابي في حين  (34)جميع النواحي 
كقيم ) الصدق والكرم والشجاعة والمروءة واالمانة ... الخ ( ، وثانييما سمبي كالعصبية 
القبمية والثأر وواد البنات وتعاطي الخمر والزنا والربا وغيرىا وىذه االنتياكات ادت الى تكدس 

شيوخ القبائل عمى حساب الفقراء والمساكين والعبيد  ، أما االسبلم الثروات بيد فئة قميمة ىم 
فقد ركز عمى القيم االيجابية آنفة الذكر وىاجم القيم السمبية وانتقدىا وقد ورد ذلك في القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول  محمد )صمى اهلل عميو وسمم (.واالسبلم ثورة في التربية فقد حارب 
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يات القران الكريم دالة عمى ذلك فيناك آيات كثيرة عن العدل والمساواة الفساد والمفسدين وآ
وىناك آيات عن ذم الفاسدين ، فالمال الحرام يقود الى الطغيان ،ولما لم تكن ىناك مدارس في 
المجتمع االسبلمي في بداية العصر االسبلمي جعل المسممين من المساجد مدارس لمتربية الن 

لمواجية الفساد اذا كانت ىذه التربية تطال ضمير االنسان وتيز التربية ىي خير سبلح 
 وجدانو .

ورغم تأكيد االسبلم عمى مبادئ العدل والصدق واالمانة والعمل .... الخ ، إال أن افراد        
المجتمع الزالوا متأثرين بالقيم البدوية السابقة لئلسبلم ، ومن أمثال ذلك حب الرئاسة واألمرة 

، والطاعة عبلمة (35 )وىي عبلمة من عبلمات الغمبة كما يقول الدكتور عمي الوردي
مغموبية ، وىناك أمثمة كثيرة في التراث العربي عمى نزعة االستحواذ الضاربة اطنابيا في ال

)إذا اعطي لئلنسان جبل من ذىب  هادفالتاريخ وىناك مثل يتردد دائمًا عمى السنة الناس م
. والمبلحظ أن ىذه النزعة الزالت تنتاب كثير  (36 )طمب جببًل آخر وال يمؤل عينو إال التراب(

الناس في مجتمعنا الحاضر، دقق النظر في سموكيات بعض الناس ستجد أنيم يستغمون من 
ظرفًا معينًا فيميمون إلى التجاوز عمى القوانين أو يقومون بالسمب والنيب كما حدث عبر 

 . 3112التاريخ السيما في فترات االضطراب واليياج الشعبي وآخرىا في سقوط النظام عام 

تركز عمى تربية الضمير الداخمي لئلنسان تربية قاصرة ، ألنيا تيتم  ي الأن التربية الت     
بالقشور وتيمل المباب ، والضمير ىو الرقيب الداخمي لئلنسان  . كما أن التربية ترافق بناء 
المجتمع فيي تحفظ تراثو لؤلجيال البلحقة ، وتساعد وسائل الضبط االجتماعي االخرى في 

ن في تربية ىذه الضمائر تخفيف عن كاىل العدالة ومراكز األمن تربية ضمائر االفراد أل 
  -والشرطة ، وقد افردت الدول لذلك  مدارس وىيئات وجامعات ، وقديمًا قال المتنبي :

 إنما األمم االخبلق ما ذىبت             
 فان ذىبت اخبلقيم ذىبوا                                          
  -وفي تاريخنا الحديث قال أحمد شوقي :

 صبلح أمرك لؤلخبلق مرجعو            
 فقوم النفس باألخبلق تستقم                                           

لقد تنبو عمماء التربية في الغرب إلى أىمية التربية السيما في مرحمة الطفولة         
، االولى ند فرويد بتأكيده الكبير عمى مرحمة الطفولة ويطالعنا في ذلك عالم النفس سيجمو 

اتفق مع رايو وسار عمى خطاه ل مدارس رياض االطفال و بوألجل ذلك أسس عالم التربية فرو 
بستالوتزي و مينتسوري وغيرىم ، وجميعيم يعتقد أن التربية الصحيحة لمنشىء منذ الصغر 
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تغرس في اعماق شخصيتو القيم االصمية كالصدق واالمانة والحرص واالخبلص .... الخ ، 
وبدون التربية الحقو والتربية االيجابية يحدث ما تراه في مجتمعاتنا من فساد وجرائم وانحراف 
نما البد من  ، فالفرد الذي يحمل في داخل شخصيتو قيم سمبية اليمكن ردعو بالقوانين فقط وا 

 ت تربوية وارشادات نفسية تصده عن االنحراف وتمنعو من الوقوع في ىاوية الفساد توجييا
 .  مع تحسين الظروف االجتماعية 

 المبحث الرابع : النظريات االجتماعية المفسرة لمفساد 

 ( النظرية البنائية الوظيفية 0

ارجاعيا إلى تعتقد ىذه النظرية أن الظاىرة االجتماعية يمكن تفسيرىا عن طريق        
عوامميا االساسية التي افرزتيا إلى السطح ، فالفساد ظاىرة اجتماعية، ألن ىناك عدد غير 

، وىذه الظاىرة ىي ليست خارجة عن ظروف الفرد  (37 )قميل من افراد المجتمع يمارسونيا 
 والمجتمع ، فيناك اسباب اجتماعية لمظاىرة منيا ، الحرمان االقتصادي الذي تمثل في ما
حدث من حصار اقتصادي في  تسعينيات القرن العشرين ، وكذلك ضعف التربية آنذاك جراء 
ظروف الحصار  في تنمية القيم االجتماعية االيجابية عند االفراد ، وتصدع االسرة وتفكك قيم 
المجتمع ، وضعف وسائل الضبط االجتماعي كل ىذه االسباب تدفع الفرد إلى الفساد ، كقيامو 

أو االختبلس أو التزوير أو نيب االموال إلى خارج البمد . كما أن ظاىرة الفساد ليا بالسرقة 
عمى المجتمع برمتو ألنيا تعرضو إلى الفقر ونقص الخدمات  Dysfunctionوظائف ىدامو 

 ووضع العصا في عجمة  تقدمو  . 

 ( نظرية التبادل االجتماعي 3

ىي عبارة عن عقد بين االفراد أنفسيم من جية  ترى ىذه النظرية أن الحياة االجتماعية      
عدل من وبين الفرد والمجتمع من جية اخرى والبد أن يراعي ىذا العقد مابين اطراف العبلقة 

ومساواة ، فإذا اعطى س إلى ص شيئًا ما فعمى ص أن يقابل س بنفس العطاء أو يزيد عميو 
 . (38 )لكي تستمر العبلقة مابين الطرفين وتزدىر 

ذا طبقنا ىذه النظرية عمى ظاىرة الفساد في المجتمع نكتشف أن المجتمع العراقي في       وا 
 بأوضاعيم ما يتعمقنياية العقد الماضي قد اخفق في اشباع حاجات كثير من الناس السيما 

المعاشية، وحينما شعر المواطنون بيذا الغبن والتقصير من قبل المجتمع آنذاك تحينوا الفرصة 
من حاالت نيب وسرقة  3112د حقيم ولو بطريقة غير شرعية كما شيدنا في عام الستردا

طالت مؤسسات المجتمع بما فييا المصارف . وأمر كيذا يفسر لنا بجبلء ووضوح غياب نزعة 
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المواطنة عند كثير من ابناء المجتمع ونقصد بالمواطنة االنتماء إلى الوطن بصرف النظر عن 
كاالنتماء لمدين أو الطائفة أو العشيرة أو األسرة ، ولما كان تفكير بعض االخرى االنتماءات 

االفراد بمصالحيم الشخصية والذاتية المحصورة في االنتماءات الضيقة عمى حساب االنتماء 
لموطن برمتو ، فمعنى ذلك ان القيم المادية قد تغمبت عمى عقميم وتفكيرىم وجعمتيم يجرون 

ا إذا قام المجتمع بتوفير الخدمات والحقوق لممواطنين كطرف وراء مصالحيم فقط .  أم
اساسي في العقد ، فأن المواطن يقابل عطاء المجتمع بالعمل واالمانة وحماية المجتمع 
 والدفاع عنو ، وبيذا يتساوى االخذ مع العطاء ويتحقق ما ينشده الفرد وما يطمبو المجتمع .  

 لفساد  المبحث الخامس :التربية في مواجية ا

التربية ىي عممية تعميم االفراد القيم والمثل واالخبلق التي تجعميم مقبولين في المجتمع     
 كما انيا عممية تعميم( 39)وفاعمين في وسطو وقادرين عمى تنميتو وتطويره نحو االحسن 

تصر تق االدوار التي يشغمونيا ويتفاعمون مع اآلخرين من خبلليا . والتربية االجتماعية ال
عمى مؤسسة واحدة وانما مؤسسات عديدة كاالسرة والمدرسة والجامع ووسائل االعبلم 
والمجتمع المحمي ومكان العمل ، فإذا أدت ىذه المؤسسات مياميا التربوية عمى أتم وجو فأن 
سموك الفرد وتفاعبلتو وقيمو ستكون جيدة ويكون الفرد متكيفاً  مع المجتمع ، والعكس ىو 

عبلقة التربية االيجابية في وقاية االفراد من الفساد فتشير الدراسات العممية بأن  الصحيح .أما
التربية الصحيحة التي يتمقاىا االفراد من مؤسسات المجتمع تقييم من شرور االنزالق في 
ىاوية الفساد . في حين أن التنشئة الخاطئة التي يحصل عمييا االفراد تكون سببًا من أسباب 

 لجريمة واالنحراف .سقوطيم في ا

 -: وىي أن التربية الخاطئة تكون سببًا في الفساد إذا توفرت ظاىرتين سمبيتين 

 اىمال اساليب التربية االجتماعية الصحيحة . .0
 التناقض في االساليب التربوية التي تعتمدىا مؤسسات المجتمع التربوية . .3

ان افضل االساليب التربوية التي تعتمدىا المؤسسات التربوية في تربية افرادىا تتضمن        
التي تبرز في مرحمة الطفولة المبكرة ، ومن ىنا كان لزامًا عمى  الرعاية االجتماعية المكثفة

ن بعنايتيما ورعايتيما منذ أيامو األولى ، وذلك حرصًا عميو مالطفل  أن يأخذااالب واالم 
االخبلق المذمومة . وال نقصد بالرعاية االجتماعية المكثفة تدليل الطفل تدليبًل يفقده 
استقبلليتو واعتماده عمى ذاتو ، وانما نعني بيا متابعتو خطوة بخطوة ، وتعميمو آداب السموك 
. القويم ، والتعامل مع اآلخرين واحتراميم ، وابعاده عن قرناء السوء ، وعن العادات السيئة 
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في حين أن اىمال القواعد التربوية في تربية االبناء البد أن يعرضيم إلى الوقوع في اخطار 
 االنحراف .

ومن الميام االساسية التي تقوم بيا االسرة ىي تربية ابناءىا تربية قويمة من شأنيا        
ي سموكيم اليومي أن تزرع عندىم المبادئ والقيم االيجابية التي تؤثر تأثيرًا جيدًا وفاعبًل ف

وعبلقاتيم االجتماعية ، كما أن مثل ىذه التربية تبعدىم عن مواطن االنحراف وتساعد في 
تنحصر ميام االسرة في تربية االبناء فحسب بل تتعدى ذلك  وحدة افكارىم وممارساتيم . وال

قي إلى تنمية سموكيم االجتماعي عن طريق تحويمو من سموك انفعالي غريزي إلى سموك منط
وعقبلني ، ومثل ىذا التحويل في السموك لو أىمية في استقرار الفرد وتكييفو مع العالم 

 . ( 21 )الخارجي 

أن جيل المربين بأساليب التربية الصحيحة مع ابنائيم قد يؤدي إلى انحراف االبناء عن      
جادة الصواب ، واالمثمة عمى ذلك كثيرة : فأسموب التساىل مع الطفل واسموب الشدة  نابعان 
من العاطفة فالحب والحرص الشديد عمى الطفل يدفع األب إلى ىذين االسموبين ، ولو وعى 

إلى ضررىما لما اندفعوا إلى اعتمادىا، فضبًل عن ىذين االسموبين ىناك اسموب التفرقة االباء 
ن في  تعامبلتيم مع االبناء وتتحول عبلقة ووىو اسموب سمبي ألنو سيجعل من االباء متحيز 

سمبية ىذه االساليب الإلى عبلقة كره وحقد بدل عبلقة الحب والوئام....الخ . و  باألبناءاالباء  
 .(20 )الفرد في االسرة إلى خطر االنزالق في ممارسة الفساد في مقتبل عمره  تعرض

أما موضوع التناقض في االساليب التربوية التي تعتمدىا المؤسسات التربوية في تربية       
االبناء فيتجمى ذلك في تناقض الرسائل التربوية التي تعتمدىا المؤسسات التربوية كأن تكون 

في تربية االبناء ويكون الجامع متشددًا أو حازمًا معيم قد يجعميم يبتعدون  االسرة متساىمة
 عن الجامع ويقتربون من االسرة .

أن عدم وجود ارتباط بين المؤسسات التربوية في مواضيعيا التربوية تجعل من الفرد      
ره متناقض مع نفسو يظير خبلف ما يبطن وأمر كيذا يؤدي إلى انشقاق الضمير كما ذك

الدكتور عمي الوردي . ونحن نعمم في الواقع أن ما تظيره وسائل االعبلم والسينما والتمفزيون 
من نشرات اخبارية وافبلم ومسمسبلت وخصوصًا  االفبلم والمسمسبلت المدبمجة سيجعل الفرد 

ا حين تتييأ لو وخاصة فئة الشباب يتأثرون بيا ويتقمصون شخصياتيا ، لذا تراه يحاكيي
لكن التفاىم والتنسيق المشترك بين مؤسسات التربية فيما يخص القيم ة المناسبة ،الفرص

التربوية سيؤدي إلى غرس قيم تربوية واحدة بين ابناء المجتمع الواحد ، وبناء شخصية 
ايجابية وفاعمة في المجتمع . والبد أن نبين أن ىناك فرق بين التربية االخبلقية لمفرد وبين 
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خرى كالمستوى التعميمي والمستوى االقتصادي واالجتماعي . فيناك جوانب شخصيتو اال
شخصيات متعممة وليا نفوذ اجتماعي ومراكز اجتماعية لكن مع ذلك يسرقون المال العام 
ويمارسون التزوير والغش وىؤالء اطمق عمييم سذرالند بمجرمي الياقات البيضاء ، فيم قد 

ات اجتماعية متميزة في المجتمع إال أن ضمائرىم تكاد أن تمقوا تعميمًا عاليًا وحصموا عمى مكان
 .(23 )تكون غائبة ، فيم لن يتمقوا التربية االسرية الحقة التي تجعل منيم نماذج يحتذى بيا 

 المبحث السادس : االسباب االجتماعية لمفساد

تناول كثير من الباحثين ظاىرة الفساد بالبحث والدراسة من وجيات نظر ادارية وقانونية       
واقتصادية وىناك من ربطيا بالناحية النفسية وبعض ىذه الدراسات اختزلت اسباب الفساد 

ممو عوامل كالقيم والظروف االقتصادية والمساءلة والنزاىة وتوزيع الثروة والشفافية ... الخ جب
. وىذه العوامل الشك تؤثر في انتشار ظاىرة الفساد ، لكن يبقى ىناك عوامل سوسيولوجية 
البد من طرحيا في ىذه الدراسة ومن أىم ىذه العوامل وسائل الضبط االجتماعي وتنقسم 

 وسائل الضبط إلى قسمين اساسيين ىما :

 وسائل الضبط غير الرسمية -0

في االسرة  عممة مية ، الوسائل الضبطية المستونقصد بوسائل الضبط غير الرس       
والجماعة المحمية ووسائل االعبلم والدين ، وىذه الوسائل تضبط سموكيات االفراد من االنحراف 
والجريمة ، ففي االسرة مثبًل نبلحظ أن وسائل الضبط تقوم عمى مبدأ الموازنة بين اسموبي 

مى ىذا المبدأ في التربية ، ولكنيا تميل إلى ال تعتمد عاالسر الثواب والعقاب لكن كثير من 
القوة ،  عمالباستيطيع اال  اسموب العقوبة سواء كانت جسدية أو لفظية مما تجعل الفرد ال

يربي ضمائر االفراد بقدر ما يربي الفرد عمى التممق  والقوة فقط ، وىذا النوع من التربية ال
عندما يغيب يعود الطفل إلى السموكيات  والنفاق والتظاىر بالطاعة امام ولي االمر لكن

السمبية، ناىيك عن اساليب اخرى تتبعيا االسرة كالتساىل مع الفرد والدالل والتفرقة بين 
االبناء .. الخ . وكل ىذه االساليب تدفع بالطفل منذ البداية عمى عدم احترام القوانين وتخمق 

 منو في المستقبل فردًا متمردًا عمى المجتمع .

كما أن الجماعة المحمية تحاسب الفرد عمى السموكيات السمبية السيما في الوقت         
ابناء المنطقة يترك وشانو بل البد ان يتدخل الحاضر ، فإذا اساء الفرد االدب يترك وشأنو . أل

بعدم الرضا من قبل الفرد ولو انو يقابل من قبل بعض االفراد أو المحمة في منع ىذا السموك 
تستيجن السموكيات ان الجماعات المحمية الصغيرة  اذ يتوجب عمى وربما من اىمو ايضًا 
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السمبية الصادرة من االطفال أو الشباب وكأن الشخص الكبير في المحمة السكنية ىو اب 
 لجميع اطفال وشباب المحمة .

االفراد بل عمى العكس من ذلك بدأت كثير  أن وسائل االعبلم قد قل دورىا الرقابي عمى       
من القنوات الفضائية تبث برامج ومسمسبلت وافبلم فييا من العنف الشيء الكثير ، مما 

أىميتيا القصوى في المجتمع  فميا لدى الفرد .أما المؤسسة الدينية التربوي اضعفت الوعي 
فالجوامع فضبًل عن  ،التأثير عظيمة دروسيا االرشادية التربوية الخاصة بفئة الشباب الن 

كونيا أماكن لمعبادة إال أنيا كذلك مدارس لمتربية وأماكن مناسبة لغرس القيم االخبلقية في 
شخصيات االفراد ، وفوق كل ذلك تربية الضمير . وفضبًل عن وسائل الضبط غير الرسمية 

ومراكز الشرطة  ىناك وسائل الضبط الرسمية متمثمة بمؤسسات الدولة كالمدارس والمحاكم
وغيرىا ، فالمدرسة تعمم الطفل فضبًل عن القضايا العممية االنضباط فتعممو مثبًل المواظبة عمى 
الدوام واحترام المعمم وحب الوطن وحب المدرسة وحب اآلخرين ، والتفاني من أجل الوطن 

وسائل الضبط الواحد . وأمر كيذا يتطمب كوادر تعميمية مينية مدربة تدريبًا عاليًا . ومن 
لممجتمع ، فييا قانون العقوبات  ميمة الرسمية المحاكم ، وىذه المؤسسات تقدم وظيفة 

وميمتيا توقيع العقوبة عمى المجرمين والمنحرفين والجانحين من االحداث ، حفظا لممجتمع 
من خطرىم . فضبًل عن ذلك فأن لممحاكم ميمة اخرى وىي الميمة االخبلقية فالجاني عندما 

دع في السجن يتعمم فيو درسًا كي اليكرر فعمتو مرة اخرى ، كما تعطي المحاكم نموذج ألفراد يو 
 المجتمع بأن من ينتيك النظام االجتماعي تكون عقوبتو رادعة وقوية .

لممجتمع تتمثل في حفظ األمن  ميمة أما مراكز الشرطة فيي االخرى تؤدي وظيفة          
ائع ) الشرطة في خدمة الشعب ( ، وجياز الشرطة يحد كثيرًا من والنظام العام، وىناك مثل ش

الجرائم في المجتمع ، وافراد ىذا الجياز ساىرون عمى أمن الناس ، ولوال وجودىم لحدثت 
 ، ولحدثت تجاوزات تؤدي إلى القتل في بعض االحيان .يم كثير من االنتياكات بين

 االجتماعية لمفسادتأثيرات الالمبحث السابع : 

تناول كثير من الباحثين آثار الفساد من الوجية العامة أو من الوجية االقتصادية ، وىي      
خطيرة ألنيا تمس عيش أفراد المجتمع ، لكن  لم يتم تناوليا من الناحية االجتماعية  تاثيرات

 لذا حاولنا ان نتناوليا  في ىذا البحث .
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خطيرة تنيش جسد المجتمع ، وتعبث في تحدثنا فيما مضى من ىذا البحث أن الفساد آفة 
مؤسساتو األساسية ولتسميط الضوء عمى تأثير الفساد عمى مؤسسات المجتمع نذكر بعضًا من 

 -ىذه المؤسسات وىي كاآلتي :

 تأثير الفساد عمى المؤسسة األسرية -0

ا من ظروف يؤثر الفساد عمى االسرة تأثيرًا كبيرًا ، ذلك أن األسرة تتأثر بما يحيط بي       
وأحداث ، فارتفاع االسعار في االسواق وضعف الخدمات الضرورية المقدمة لممواطن من الماء 

دخل االسرة المحدود والمتواضع يجعل افراد االسرة في عمما ان والكيرباء والوقود .... الخ .
ت محدودة ، حالة من الصراع النفسي السيما إذا كانت طمبات االسرة كثيرة والقدرات أو االمكانا

فتحدث بسبب ذلك مشاجرات بين الزوج والزوجة قد تؤدي إلى الطبلق أن تكررت ىذه 
الصراعات . وخمو المجتمع من الفساد يجعل الثروات محفوظة لجميع المواطنين فينتفع بيا 
البمد وتوزع بصورة عادلة عمى افراد المجتمع من خبلل الخدمات المقدمة ليم ، وبيذا تسعد 

 تعيش بسبلم .االسرة و 

 تأثير الفساد عمى المؤسسة التربوية -3

نما يعني وجود صور اخرى غير ذلك ، من  الفساد ال         يعني سرقة األموال فحسب ، وا 
لمنسوبية ، والغش وكل صور الفساد تفضي إلى اىذه الصور: الرشوة والتزوير والمحسوبية و 

ييمو أن كان افراد المجتمع ىمكوا  من الجوع  نتيجة واحدة ىي كسب المال لحساب الفاسد وال
أن التربية والتعميم تتأثران بالفساد ، ذلك أن العاممين بيذا القطاع أن تأثروا  ،او ماتوا 

بالفاسدين في المجتمع وأخذوا يجمعون المال والثروات ، فأن التربية تضعف ويصبح التعميم 
سسة التربوية غير مندفعين لعمميم ألنيم ن في المؤ وشكل دون مضمون ويصبح االفراد العامم

يرون الثروات تنيب وتتبدد وأمر كيذا يصيبيم باإلحباط واليأس . ذلك أن العاممين في حقل 
التعميم خاصة المعممين والمدرسين وىم من محدودي الدخل ، ألنيم يعتمدون بالدرجة االساس  

بعض منيم ، وعندما يرى ىؤالء أن عمى رواتبيم فقط دون وجود موارد اخرى لرزقيم ماعدا ال
بعض ىناك اشخاص فاسدين يحتكرون اموال طائمة وثروات وعقارات ... الخ . مع العمم أن 

ىؤالء الفاسدين قد اليحصمون عمى تحصيل عممي فان ىذا االختبلل في الموازين يجعل اندفاع 
عميم برمتو فيضعف المعممين والمدرسين اقل مما يجب تقديمو ، وأمر كيذا ينسحب عمى الت

مستوى الطمبة ، كما أن الطمبة انفسيم يكونون غير مندفعين لطمب العمم والمعرفة ، وتكون 
 النتيجة الحصول عمى الشيادات العممية دون المضمون العممي الحقيقي ليذه الشيادات .  
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 تأثير الفساد عمى المؤسسة االقتصادية -2

طبقي حاد ، اغنياء جدًا وفقراء جدًا ، وىناك الطبقة  أن الفساد يؤدي إلى تكوين مجتمع      
تحسنًا ممحوظاً  3112الوسطى وجل افرادىا من الموظفين ، وطبقة الموظفين شيدت بعد عام 

افراد الطبقة االولى طبقة االغنياء  واكثرفي الرواتب لكن مع زيادة اسعار البضائع والسمع ،
توفر الغطاء القانوني ليم ، وتكدس الثروات بيد  حصموا عمى امواليم بطرق غير قانونية وأن

فئة قميمة من السكان يؤدي إلى حدوث فقر مدقع لدى الطبقة االخيرة ) طبقة الفقراء ( ، مما 
يؤدي إلى تردي الصحة والتعميم ،وأمر كيذا ينسحب عمى قطاعات المجتمع االخرى ألن 

 . االخرى االقتصاد يؤثر ويتأثر بمؤسسات المجتمع 

أن وجود الفاسدين في المجتمع يعني وجود استنزاف ألموال المجتمع وثرواتو ، ويعني       
ايضًا تعطيل لمشاريع البنى التحتية التي يحتاجيا المواطنين ، ولذا فأن التدىور االقتصادي 
يؤثر سمبًا عمى وضع االسرة المعاشي ، وقد شيدنا في تسعينيات القرن العشرين ، كيف ادت 

االقتصادية إلى مشكبلت داخل االسر العراقية ، ألن كثير من مشكبلت االسرة اسبابيا  االوضاع
مادية اقتصادية فالضرب عمى الوتر االقتصادي قد يؤدي إلى تصدع االسرة وتفككيا عاجبًل أو 

 آجبًل. 

 المبحث الثامن : الخبلصة والتوصيات   

  الخبلصة    -0   

التربية من بين أىم وسائل الضبط االجتماعي التي يتبعيا المجتمع مع افراده ، فيي       
، وىي التي تجعل االفراد يسمكون في الحياة  هالتي تنمي القيم االخبلقية واالنسانية لدى ابناء

صبحت  سموكًا ايجابيًا استنادًا الى  ضمائرىم الحية التي تصنعيا التربية ، فموال التربية ال
 لحياة فوضى وتصبح القيم ببل جدوى .ا

جدًا ، وىي أن محاربة الفساد تبدأ بالتربية االيجابية ميمة لقد ركز بحثنا عمى مسألة       
التي تقوم بيا مؤسسات التربية متبعة في ذلك اساليب تربوية صحيحة كالموازنة بين المين 
والشدة وعدم التفرقة والتحيز بين االبناء ، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بينيم... الخ . وأن 

في رسائميا التربوية ، فما تقدمو االسرة من رسائل  تكون مؤسسات التربية غير متناقضة
تربوية يجد صداه في المدرسة ووسائل االعبلم والدين والمجتمع المحمي . ألن التناقض بين 
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المؤسسات يخمق شخصية متناقضة وممتوية في الحياة وتكون مستعدة الرتكاب الجرائم في 
 المستقبل .

abstract 

     Education among the most important means of social control 

followed by the community with its personnel , it is that develop 

moral values and humanity with his sons , which make people walk 

in life behavior positively , according to their consciences live 

manufactured by education , because without education no Subht life 

chaos and become values to no avail. 

              We have focused our research on a very important issue , 

which is that the fight against corruption starts positive education 

carried out by educational institutions followed the correct 

educational methods Kalmoisna between soft and intensity and non-

discrimination and prejudice among the children , and to achieve the 

principle of justice and equality , including ... Etc. . Educational 

institutions and to be non- contradictory messages in education , 

what is provided by the family of educational messages echoed in the 

school , the media , religion and community . Because the contrast 

between the institutions creates a contradictory figure and twisted in 

life and be willing to commit crimes in the future. 
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