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ملخةةص:
تعةةد اجلامعةةة إحةةدى املقومةةات احلضةةارية
من حي الدور الاي تض لع بةه يف اجملتمةع،
ويعةةد األسةةتاذ اجلةةامعي هةةو احملةةور الرئيسةةي
الةةاي تقةةو عليةةه اجلامعةةة باعتبةةاره أوت وقبةةل
كةةةةل شةةةةية موظةةةةف يةةةةؤدي وظيفةةةةة التعلةةةةيم
والبح العلمي ،ومن هاا املن ل وجب عليه
القيا مبهامه يف إطار أقاقي وسلور زيةه،
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
framework and honest behavior, and
every deviation from this behavior
by exploiting his position or
behavior contrary to the ethics
of another legal or regulatory texts
and lead to regard his behavior
, showing moral corruption and
academic
, more
precisely.
General can say that as a result
of academic corruption of multiple
aspects
of both
in
terms

للنيةةةةو

اعتبةةةةار تيةةةةرفه مظهةةةةرا للفسةةةةاد األقاقةةةةي
واألكادميي بتعبري أدق.
كنتيمةةة عامةةة ميكةةن القةةول أ ةةه للفسةةاد
األكةةادميي مظةةاهر متعةةددة سةةواة مةةن حي ة
األداة املهةت مةع ال ةةاا أو يف جمةال البحة
العلمي واألما ة العلمية ،ويف سبيل مكافحةة
هةةةاه الظةةةاهرة أوجةةةب املشةةةرع علةةةو األسةةةتاذ
اجلةةةةةامعي التقيةةةةةد مبمموعةةةةةة مةةةةةن املبةةةةةادئ
والقواعد العلمية واألقاقية.
الكلمةةةات املفتاحيةةةة :الفسةةةاد األكةةةادميي؛
اجلامعةةةةةةة؛ األسةةةةةةتا ذ اجلةةةةةةامعي؛ النزاهةةةةةةةة
األكادميية؛ األما ة العلمية.
Abstract:
The University
is
one
of
the ingredients of civilization in
terms of the role they play in society,
and is a university professor is
the main
axis
upon
which
the university as first and foremost
an employee performs the function
of education and scientific research,
and from this standpoint and Jeb
him carry out his duties in an ethical
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a set of principles and rules
of scientific and ethical.
;Keywords: academic corruption
;university; Alosta y university
academic
;integrity
scientific
honesty0

of professional performance with
students or in the field of scientific
research and scientific integrity, and
in order to combat this phenomenon
, the legislator has enjoined on
university professor adherence to

مقدمةةة:
يعت الفساد عموما مبختلف مظاهره وصوره وأشةكاله بأ ةه كةل سةلور أو تيةرف
أو فعل يشةكل عقبةة حقيقيةة ويعرقةل كافةة أشةكال الت ةور اتجتمةاعي واتقتيةادي
والتقةةايف ،ويهةةدد بالتةةالي التنميةةة اجملتمعيةةة مبفهومهةةا الشةةامل ويهةةدد أمةةن واسةةتقرار
.

اجملتمعات البشرية ،وينزع بالتالي لقة أفراد اجملتمع مبن يديرو وميتلو أمورهم

و لعل من صور الفسةاد الواقةع علةو التنميةة اجملتمعيةة مةا يتعلة منهةا بالتنميةة والعلةم،
فمةةا دامةةا التنميةةة حتتةةاع إىل كةةوادر علميةةة حقيقيةةة إذ تبةةد مةةن اتهتمةةا بشةةكل
أساسةةي بةةالتعليم يف كةةل مراحلةةه ،ومةةا املنةةاهج العلميةةة الركيكةةة واهلشةةة والتةةدريس
اهلزيةةل ذات املسةةتوى الضةةعيف واتقتبةةارات العلميةةة غةةري الرصةةينة بال ةةافة إىل البح ة
العلمةةي غةةري املؤهةةل والةةاي تسةةوده عةةد الكفةةاةة والغةةش يف اقتبةةاجل واسةةتال املةةادة
العلمية ...ماهي إت مظاهر للفساد العلمي يف اجملال األكادميي.
وعليةةه فةةإ التنميةةة العلميةةة ت ت ةتم إت عةةن طري ة العلةةم احلقيقةةي النزيةةه لكةةي يهي ة
الكفاةات العلمية وت تكو بالك سببا للفساد واترحنراف والتخلف.
كمةةا يسةةود الفسةةاد األكةةادميي علةةو مسةةتوى اجلامعةةة بوجةةود مظةةاهر أقةةرى داقةةل
البيئة اجلامعية ذاتها وذلك حينما يبتعد األستاذ بوصفه حمور األكادميية عةن الكفةاةة
العلميةةة واملو ةةوعية ،وتتفشةةو بةةالك بعةةض السةةلوكات الاأقاقيةةة وبعةةض الظةةواهر
التعليمية غري املقبولة ال تشوه مفهو األكادميية.
وتبدو أهمية هاه املسةألة األكادمييةة اتجتماعيةة والتقافيةة مةن بةاا أوىل مةن قةال
إبةةراز وحتليةةل واقةةع اجلامعةةة يف البلةةدا العربيةةة عمومةةا واجلامعةةة اجلزائريةةة قيوصةةا،
وذلك بالرتكيز علو املو ةوع مةن زاويةة مظةاهر الفسةاد األكةادميي واألقاقةي الواقةع
فيها وتألري ذلك علو التنمية املعرفية والعلمية وبالتالي قةوا الدولةة واألمةة ،كمةا تظهةر
أهميةةة دراسةةة هةةاا املو ةةوع مةةن جا ةةب تزايةةد الفسةةاد األكةةادميي مةةؤقرا بعةةد
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األقاقيةة عةةرض احلةائط فأصةةبمل احلةر اجلةةامعي ميةرحا لشةةتو أ ةواع السةةلبية ،ممةةا
ا عكس سلبا علو جودة املادة العلمية يف حد ذاتها ،بال ةافة إىل أهميةة وجةوا معرفةة
أقاقيات البح العلمي يف امليدا اجلامعي واملسار األكادميي.
وباعتبار األستاذ اجلامعي موظف أوىل وقبل كل شية يؤدي وظيفةة التعلةيم والبحة
العلمي ،فإ ه يندرع يف مفهةو املوظةف العمةومي الةوارد يف القةا و رقةم  11 -11املتعلة
بالوقاية من الفساد ومكافحته ،وأ كل سلور غري أقاقةي وغةري زيةه يقةو بةه علةو
رحنةةو خيةةرق القةةوا ني والتنظيمةةات يف إطةةار ممارسةةة عملةةه يعت ة مبتابةةة إسةةاةة اسةةتغال
الوظيفة وهو الفعل اجملر علو اعتباره فسادا يف مفهو هاا القا و .
ا اقةةا مةةن ال ةةرح السةةاب ميكةةن إلةةارة التسةةاؤل مو ةةوع هةةاه الورقةةة البحتيةةة مةةن
قال الرتكيز علو النيةو

التنظيميةة املتعلقةة باجلامعةة اجلزائريةة كنمةوذع ،وذلةك

كما يلي :فيمةا تتمتةل أوجةه ومظةاهر الفسةاد األكةادميي الواقةع يف اجلامعةة ؟ ومةاهي
وسائل وطرق مكافحته من قال النيو

القا و ية والتنظيمية للمنظومة األكادمييةة

يف اجلامعة ؟
ولإلجابة علو التساؤل امل روح ميكن تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية:
احملوراألول :األساجل القا و ي للفساد اتكادميي .
أوت :تعريف الفساد وأ واعه.
لا يةةا :األسةةاجل القةةا و ي للفسةةاد األكةةادميي يف ظةةل القةةا و رقةةم 11-11 :املتعلةة
بالوقاية من الفساد.
 احملور التا ي :مظاهرالفساد األكادميي لألداة املهت لألستاذ اجلامعي.أوت :مفهو أقاقيات مهنة األستاذ اجلامعي وأهميتها.
لا يا :مظاهر الفساد األكادميي للتدريس يف اجلامعة.
احملور التال  :مظاهر الفساد األكادميي يف جمال البح العلمي.
أوت :معنو النزاهة األكادميية.
لا يا :صور قيا ة األما ة العلمية(السرقة العلمية كمظهر للفساد األكادميي).
وعليةةه سةةوف تةةتم دراسةةة املو ةةوع علةةو أسةةاجل مفهةةو الفسةةاد الةةوارد يف القةةا و رقةةم
 11-11املتعلةة بالوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةةه ،وأيضةةةا علةةةو أسةةةاجل املفهةةةو العةةةا
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ألقاقيةةات التةةدريس ،مةةع إلقةةاة الضةةوة علةةو القةةا و رقةةم 121-12 :يتضةةمن القةةا و
اتساسةي اخلةةا

باألسةتاذ الباحة  ،بال ةةافة إىل مةا يتعلة باألما ةة العلميةةة يف جمةةال

البح العلمي وما يعتة فسةادا أكادمييةا وعلميةا مةن قةال القةرار الةوزاري رقةم 522
لسنة  2111املتعل بالقواعد العامة للسرقة العلمية ومكافحتها.
احملور األول :األساجل القا و ي للفساد اتكادميي
إ الستغناة عن البعد األقاقي للتدريس اجلامعي وعد التسمك بةه والعمةل بةه يعةد
مبتابة فسادا أكادمييا من اجلا ب األقاقي طاملا أ األقاقيةات هةي إ عكةاجل للقةيم
ال يتخاها كمعايري حتكةم سةلوكه ،ولتأكيةد هةاه النظةرة و ةمل تقسةيما أل ةواع
الفساد لنظهر من قالةه بةأ الفسةاد األكةادميي ينةدرع

ةمن ةوع الفسةاد األقاقةي،

ومن مثة إعتماد أساسه القا و ي.
ومةةن أجةةل تو ةةيمل مظةةاهر الفسةةاد األكةةادميي يف جا بةةه األقاقةةي وو ةةع أسةةاجل
قا و ي له ت بد من الت رق لتعريف الفساد وأ واعه.
أوت -تعريف الفساد وأ واعه
لعل أهةم وأحةدث تعريةف إعتمدتةه القةوا ني العقابيةة الداقليةة هةو التعريةف الةوارد يف
إتفاقيةةة األمةةةم املتحةةدة ملكافحةةةة الفسةةةاد ،حيةة جةةةاة يف ديباجةةة اتتفاقيةةةة أ الةةةدول
األطراف مقتن عة بأ الفسةاد

يعةد شةأ ا حمليةا بةل هةو ظةاهرة عة وطنيةة متةس كةل

اجملتمعات واتقتياديات(.)1
وعرف الفساد بأ ه :سوة استعمال السةل ة العامةة للحيةول علةو مكاسةب شخيةية
مع ال رار بامليلحة العامة (.)2
وعمومةةا يعةةرف بأ ةةه اخلةةروع عةةن القواعةةد األقاقيةةة اليةةحيحة وغيةةاا أو تغييةةب
الضوابط ال حتكم السلور وخمالفة الشروط املو وعة للعمل وبالتالي ممارسة كل
ما يتعارض مع هاه وتلك(.)2
وإ اقا من التعاريف السابقة ميكن حتديد أ واع الفساد ة باقتيارة
 -3الفساد السياسي :الاي يرتبط بالسل ة السياسية ويضرا سياسة الدولة فيخص
تزوير ال تخابات والبريوقراطية و عف أداة السل ات وتواطؤها يف أعمال غري قا و ية.
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 -8الفسةةاد الداري :يتمتةةل أساسةةا يف اترحنرافةةات الداريةةة والوظيفيةةة أو التنظيميةةة،
وعلو العمو تلك املخالفات ال تيدر عن املوظف العا ألنةاة تأديتةه ملهامةه يف منظومةة
التشريعات والقوا ني والضوابط ومنظومة القيم الفردية.
 -1الفساد املالي :يتمتل يف يلة الرحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكا ال
تنظم سري العمل الداري واملالي يف الدولة ومؤسساتها ،فهو ذلك النوع من الفسةاد الةاي
يرتبط بالتاعب باملال العا وتبييض األموال وتهريب السلع واملخدرات واألموال وغريها.
 -5الفساد القتيادي :هو ذلةك النةوع مةن الفسةاد الةاي يةرتبط باألو ةاع واأل شة ة
القتيادية ،وتعود أسبابه قاصة ملشاكل الفقر والب الة واحلرمةا وغريهةا ممةا يةؤدي
إىل ارتكةةةاا اجلةةةرائم قاصةةةة منهةةةا تبيةةةيض اتمةةةوال والتهةةةرا الضةةةرييب واجلمركةةةي
واتقتاجل وتزييةف العملةة والتعامةل يف السةوق السةوداة والغةش التمةاري بشةتو صةوره،
مما يةؤلر سةلبا علةو التنميةة القتيةادية مةا حيةول دو قيةا بيئةة تنافسةية حةرة وبالتةالي
اقتياد قوي.
 -4الفسةةاد القةةا و ي :وهةةي حةةاتت الفسةةاد الة يةةأتي القةةا و علةةو ذكرهةةا ،وذلةةك
كمةةا فعةةل املشةةةرع اجلزائةةري يف القةةةا و رقةةم  11 -11املتعلقةةة بالوقايةةةة مةةن الفسةةةاد
ومكافحتةه حية حةةدد هةاا القةةا و قةةاتت مةةن الفسةاد كرشةةوة املةةوظفني العمةةوميني
والرشوة يف جمال اليفقات العموميةة ،وكةالك اللةراة غةري املشةروع واسةتغال النفةوذ
وإساةة استغال الوظيفة... ،
 -0الفساد اتجتماعي والتقايف :هو ذلك النوع من الفساد الاي يرتبط ارتباطةا وليقةا
باملسةةةتوى العلمةةةي والتقةةةايف لألفةةةراد ومةةةدى وعةةةيهم وحةةةتهم بةةةاحرتا وت بية ة القةةةا و
والتنظيمةةات ،فالفسةةاد الجتمةةاعي األقاقةةي يةةؤدي إىل قلخلةةة القةةيم وا تشةةار الحبةةاط
وزيادة التعيب والت رف( ...)1ومن هنا ميكن اعتبار الفساد الواقع يف اجلامعة مةن ةوع
الفساد األقاقي والجتماعي كو ه يرتبط بوسط علمةي ولقةايف وأكةادميي متميةز بةل
هو عينة منوذجية للفساد العلمي واألقاقي.

311

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

مظاهـر الفساد األكادميي يف اجلامعــة ______________________________________ حممودي مساح ـ ميدون مفيدة

لا يا -األساجل القا و ي للفساد األكادميي يف ظل القا و رقم 63 -60املتعل بالوقاية
من الفساد
يقو الفساد األكادميي من الناحية القا و ية عندما يتوافة مةع موجبةات ومقتضةيات
الفسةةةاد القةةةا و ي مةةةن حية ة أركا ةةةه وشةةةروطه فيمةةةا ورد عليةةةه مةةةن يةةةو

قا و يةةةة

وتنظيمية ،فةإذا ظر ةا إىل الفسةاد األكةادميي يف مفهةو القةا و رقةم  11 -11املتعلة
بالوقاية من الفساد ومكافحته فإ ه تن بة عليةه شةروط اعتبةاره فسةادا قا و يةا معاقبةا
عليةةه ،وذلةةك إذا أقةةا ا بعةةني العتبةةار صةةفة الشةةخص املمةةارجل للفسةةاد وهةةو األسةةتاذ
اجلامعي الاي يؤدي عما أكادمييا بالدرجة األوىل ،فهةو موظةف عمةومي أوت وعنةدما
يس إىل وظيفته أو يستغلها عد تيةرفه فسةادا مةن ةوع أقاقةي وأكةادميي ،وتو ةيمل
ذلك كما يلي:
 -3صةةفة املوظةةف :يتمتةةع األسةةتاذ اجلةةامعي بيةةفة املوظةةف العمةةومي يةةؤدي وظيفةةة
تعليمية وأكادميية مهنية حسب ما تقتضيه النيةو

التنظيميةة( ،)1فهةو بةالك موظةف

عمومي حسب مفهةو املةادة  2فقةرة  2مةن القةا و املةاكور أعةاه حية يشةغل منيةبا
إداريا مةدفوع األجةر ،ويسةاهم يف قدمةة هيئةة عموميةة أو مؤسسةة عموميةة تقةد قدمةة
عامة وهي اجلامعة ،فهو بالك عينة من صفة املوظف القائم بالفساد.
 -8اريم الفساد األكادميي :إ ما يقو به األستاذ اجلامعي من سةلوكات وأفعةال
ت اقاقية وغري زيهة اعله ينحرف عن واجباته املفرو ة عليه قا و ا هو مبتابة فسةادا
أقاقيا أوت وأكادمييا لا يا ،يشكا فعا جمرما يف جا به القةا و ي وبالتةالي يعاقةب
عليةةه القةةا و  ،وقياسةةا علةةو ذلةةك بةةالرجوع إىل القةةا و رقةةم 11ةةة 11املتعلةة بالفسةةاد
والوقاية منه

ده يندرع يف مفهو الساةة إىل الوظيفة واستغاهلا.

حي ميكن إعتبةار الفسةاد األكةادميي الةاي يرتكبةه ويقةو بةه األسةتاذ اجلةامعي
يأقةةا حكةةم السةةاةة إىل الوظيفةةة واسةةتغاهلا حسةةب مةةا ةةص عليةةه القةةا و السةةاب يف
املةةادة ( )22منةةه املتعل ة باسةةتغال النفةةوذ حةةني يسةةتغل األسةةتاذ اجلةةامعي منيةةبه ليقةةو
بشكل مباشر أو غري مباشةر ب لةب ا قبةول أيةة مزيةة غةري مسةتحقة ليةاحله أو ليةاحل
شةةخص آقةةر ويسةةتغل فةةوذه بهةةدف احليةةول علةةو منةةافع غةةري مسةةتحقة ،كمةةا يعت ة
الفساد اتكادميي إسةاةة للوظيفةة حسةب مةا ورد يف املةادة ( )22مةن ذات القةا و الةاي
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تعاقةب( ،)1كةةل موظةةف عمةومي أسةةاة اسةةتغال وظائفةةه أو منيةبه عمةةدا مةةن أجةةل أداة
عمةةل أو اتمتنةةاع عةةةن أداة عمةةل يف إطةةةار ممارسةةة وظائفةةةه علةةو رحنةةةو خيةةرق القةةةوا ني
والتنظيمات وذلك بغرض احليول علو منافع غري مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيةا
آقر.
ولعةةل هةةاه اتفعةةال والسةةلوكات اجملرمةةة قا و ةةا وال ة يقةةو بهةةا األسةةتاذ اجلةةامعي
و تشكل فسادا أكادمييةا هلةا مظةاهر متعةددة تة ز مةن قةال األداة املنحةرف والسةاةة
إىل الوظيفة وذلك مرق النيو

والتنظيمات ال تنظم أداةه ،والة

قةو بتو ةيحها

من قال احملاور املوالية.
احملور التا ي :مظاهر الفساد األكادميي لألداة املهت لألستاذ اجلامعي

إ ه يف ظل هةاا الواقةع اتجتمةاعي املتشةعب بتةأز القةيم األقاقيةة وسةيادة قةيم املةال
ييةعب معةةه البحة يف اقاقيةةات مهنةة التعلةةيم اجلةامعي ،فةةالتعليم مهنةة جليلةةة ورسةةالة
سةةاعية ت ميارسةةها إت مةةن يتسةةم بةةاخلل الكةةريم وعفةةة الةةنفس وصةةفاة الضةةمري ،فةةإذا
كا العلم من مستلزمات األستاذ يف عمله فإ األقاق أهم شأ ا وأق ر ألرا من كةل
ذلك.
وعليه وجب أ يكو األستاذ اجلامعي جاد يف مسلكه العلمي ويبتعةد عةن األقةاق
الو عية غري القائمة علو التمرد والنزاهة والسلور اجملمةل باألطمةاع وامليةاحل النفعيةة
الضيقة ،تلك هي مظاهر السلور اخلاط الاي ينحرف به عن مبادئةه وقيمةه وتشةكل
صورة حقيقة للفساد اتكادميي مبعناه احلقيقي الواسع.
ومن أجل إبراز مظاهر هاا النوع من الفسةاد األقاقةي تبةد أوت مةن رسةم إطةار عةا
ت رق فيه ملفهو أقاقيات املهنة واهميتها.
أوت -مفهو أقاقيات املهنة وأهميتها

إ لكل مهنة واجباتها األدبية ال

تنشأ معها ،حبية جيةد مةن ميةارجل املهنةة فسةه

ملزما بات يياع هلاه الواجبات بوازع من مريه وبدافع من قلقه ،بغض النظةر عمةا إذا
كةةا املشةةرع قةةد قةةا بتقةةنني تلةةك الواجبةةات أ ت ،فأقاقيةةات املهنةةة هةةي جمموعةةة
القواعد ال حتدد الواجبات املهنية ،فتحدد السلور الاي جيب علةو املهةت التزامةه يف
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ممارسته ملهنته ،وتبدو أهمية قواعد أقاقيات املهنة يف أ ها تاكر املهت بيورة دائمةة
بالسلور القويم الاي ينبغي عليه التزامه يف القيا بأعمال مهنته.
فأقاقيةةات املهنةةة هةةي السةةلوكيات احلسةةنة الة جيةةب أ يتحلةةو بهةةا اجلميةةع مهمةةا
كا ا مهنهم أو حرفهم أو أعماهلم ،فلكل مهنة أقاقها املسةتمدة مةن طبيعةة شةاطها
وقيائص أهدافها ،فاألقاق املهنية هي املبادئ والقيم ال تعت أساجل لسلور افةراد
املهنة ال يتعهدو بالتزامها ومراعاتها.
وتتيل أقاقيات األستاذ اجلامعي مبسألة التوفي بني مفهومي السل ة واملسةؤولية،
فاألقاقيات جزة رئيسي من املسؤولية الوظيفية واملهنية وهي قيد جوهري علو السل ة
الرتبوية لألستاذ اجلامعي متعنها من اترحنراف أو إساةة اتستخدا (.)7
و قةةد كةةا للفاسةةفة دور كةةبري يف إرسةةاة مفةةاهيم مت ةةورة لألقةةاق عة عهةةود مةةن
الزمن ،فكا لسقراط وأرس و كلمتهما يف األقةاق قةدميا واتبعهمةا فيمةا بعةد كةل
هيمل وبنتا وماركس وسارتر وراسل وغريهم مةن الفاسةفة الةاين اجتهةدوا يف ت ةوير
خمتلةةف املفةةاهيم املتعلقةةة بةةاألقاق ،ومائمتهةةا بةةاجملتمع الةةاي اعتمةةد عليهةةا يف تنظةةيم
العاقات الجتماعية وتبناها كقواعد قا و ية ملزمة(.)2
وإذا كا القا و الاي ظم املهنة ينص علو أهةم الواجبةات الة يةتعني أ يلتةز بهةا
را املهنة أو اخلا ع ألحكامها ،فا ه ت ينص حينئةا علةو إت علةو املسةؤولية القا و يةة
وهي مسؤولية مو وعية قا عة للمسائلة كتقيري املوظف يف واجبه أو لفشائه للسةر
املهت ،أما أقاقيات املهنة فهي متعلقة أساسا باملسؤولية الشخيية ،وهةي مسةؤولية ت
تؤسسها إت األقاق والرتبية والتعليم والتدريب والقدوة احلسنة.
فاليلة بني القا و واألقاق وليقة ،ومع ذلك فاألقاق أوسع

اقا مةع القةا و  ،إذ

يةةدقل يف مضةةمو ها وعا ةةا مةةن الواجبةةات ،واجبةةات الشةةخص رحنةةو فسةةه ويع ة عنهةةا
باألقاق الفردية ،وواجبات الشخص رحنةو غةريه ويعة عنهةا بةاألقاق الجتماعيةة ،أمةا
القا و فاهتمامه بواجبات الشخص رحنو فسه حمدودة ،إذ يقتير أساجل علو واجبةات
الشةةخص رحنةةو غةةريه فهةةاه الواجبةةات من قةةة مشةةرتكة بةةني القةةا و واألقةةاق .وتعتمةةد
الكتري من قواعد القا و يف ميدرها علو األقةاق ،كتلةك الة متنةع اتعتةداة علةو
النفس أو العرض أو املال أو ال تدعو إىل الوفاة بالعهود.
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لا يا -مظاهر الفساد األكادميي للتدريس يف اجلامعة

جيةب أ يتيةف األسةتاذ اجلةةامعي بيةفات شخيةية متيةزه عةةن غةريه مةن األشةةخا
وهةةي لقافةةة ذاتيةةة طبيعيةةة وسةةلوكية ،وإذا مةةا ارحنةةرف عةةن هةةاه اليةةفات والسةةلوكات
األقاقيةةة والنزيهةةة فةةإ ذلةةك يعت ة مةةن قبيةةل السةةلوكات الاأقاقيةةة وال ة تشةةكل
فسادا بةاملفهو القةا و ي حية يعتة إقةات مبةا يفر ةه القةا و مةن مبةادئ والتزامةات
تدقل يف صميم األداة املهت ،وعلو ذلك ما ميكن اعتباره فسادا أكادمييا ما يقو به
األسةةةتاذ اجلةةةامعي مةةةن قةةةال جمموعةةةة مةةةن مظةةةاهر السةةةلور واألداة غةةةري األقاقةةةي،
ستعر ها كالتالي:
 -3إفتقةةار األسةةتاذ اجلةةامعي للكفةةاةة العلميةةة :يةةنخفض مسةةتوى األسةةتاذ اجلةةامعي
عنةةدما ت يتمتةةع باملهةةارات العلميةةة والكفةةاةة العلميةةة للمةةادة الة يدرسةةها ،ومنهةةا أيضةةا
مهارات اتتيال والتوصيل واللقاة واتقتناع ،أ ف إىل ذلةك عةد تأكةده مةن حمتةوى
املادة العلمية ال يقدمها بشكل صحيمل وخمتةار ،وكةل هةاه العوامةل تةألر سةلبا علةو
ال ةاا وتقةف عائقةا أمةا حتيةيلهم العلمةي وبالتةالي علةو مةردود اجلامعةة كمنظومةةة
أكادميية بالدرجة األوىل.
و بالتالي فةإ عةد متتةع األسةتاذ اجلةامعي للكفةاةة العلميةة امل لوبةة تةؤلر سةلبا علةو
طةةةرق و اسةةةرتاتيميات التةةةدريس مةةةا جيعةةةل اجلامعةةةة جمةةةات قيةةةبا للفسةةةاد األقاقةةةي
واتكادميي يف هاا اخليو .
 -8فسةةاد العاقةةة التوجيهيةةة و الرشةةادية بةةني األسةةتاذ اجلةةامعي وال ةةاا :الشةةية
املاحظ يف واقع اجلامعة هو تد ي وتدهور مستوى ال اا عنةدما يتاشةو دور األسةتاذ
اجلامعي يف توجيه وإرشاد ال اا ويقير يف حقهم من هةاا اجلا ةب حية تعةدو مهمةة
األستاذ مرتكزة علو جا ةب واحةد مقتيةر علةو إع ةاة املةادة العلميةة وتكةرارا ملةا هةو
وارد يف الكتب فيكو بالك ال الب متل للمعلومات فقةط دو إقامةة جسةر التواصةل
مةع ال ةةاا وذلةةك مةةن قةةال جعلةةه مشةاركا وباحتةةا عةةن املعلومةةة بشةةتو الوسةةائل حتةةا
إشراف األستاذ وتوجيهه وتقييمه.
ومن ذلك فإ ه ميكن وصف املسألة علةو أ هةا فسةادا أقاقيةا يف جا بةه األكةادميي
وهةةةو السةةةلور املنةةةايف للقةةةا و  ،حية ة يةةةنص يف هةةةاا اليةةةدد املرسةةةو التنفيةةةاي رقةةةم
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 121/12املةةةةؤرخ يف  2112/11/12املتضةةةةمن القةةةةا و األساسةةةةي اخلةةةةا

باألسةةةةتاذ

الباح علو جمموعة من اتلتزامات ال يقو بها األستاذ الباح ااه ال لبة يف إطةار
العملية التوجيهية والرشادية وذلك يف املادة ( )1منه حي يتعني علو األساتاة البةاحتو
القيةةا بإع ةةاة تةةدريس ةةوعي ومعةةني مةةرتبط بت ةةورات العلةةم واملعةةارف والتكنولوجيةةا
وال ةةةرق البيداغوجيةةةة والتعليميةةةة وم ابقةةةا للمقةةةاييس األدبيةةةة واملهنيةةةة ،بال ةةةافة إىل
اللتزا مبو وع ووقا احملا ةرة مةع

ةرورة املتابعةة العلميةة لل الةب اجلةامعي لتحقية

أهةةداف النظةةا التعليمةةي الرتبةةوي السةةليم ،وح ة ال ةةاا علةةو اترتقةةاة مبسةةتواهم إىل
مستوى أعلو ،وتكو املتابعة عن طري التقييم املستمر بواس ة اتمتحا ةات الكتابيةة
والشفاهية وإعداد البحوث والتقارير وتلخيص احملا رات والبحوث.
كمةةا تةةنص املةةادة ( )2مةةن ذات املرسةةو ( ،)5علةةو التةةزا األسةةتاذ اجلةةامعي مبسةةاعدة
ال الب يف عمله الشخيي والتوليقي ،مع احرتا ال الب وتفهمه وتشميعه والسةماح لةه
باملناقشة واتعةرتاض ...و علةو كةل فكةل اتلتزامةات الة يفر ةها القةا و علةو عةات
اتسةةتاذ اجلةةامعي يف عاقتةةه بةةال اا منبعةةه األقةةاق والع ةةاة العلمةةي املقتةةدر وكةةل
ارحنراف عن هاا السةلور األقاقةي و اسةتغال األسةتاذ ملنيةبه سةواة بةالتخلي عةن هةاه
املبادئ أو القيم أو مبحاولة التألري علو ال اا من أجل مياحل شخيةية يأقةا مظهةرا
للفساد األكادميي ويقف عائقا أما التحييل العلمي.
 -1عد التمرد و النزاهة يف األداة املهت لألستاذ اجلامعي و قص الوعي األقاقي:
إ تعامل األسةتاذ مةع طابةه بةدافع التمييةز والتفرقةة علةو اعتبةارات شخيةية يةؤدي إىل
تفةةوق ال ةةاا بعضةةهم علةةو بعةةض بأسةةاجل غةةري سةةليم ويةةدفع إىل الةةرداةة ،واترحن ةةاط
العلمي ما يؤلر سةلبا علةو مسةتوى اجلامعةة ككةل ،كمةا أ ابتعةاد األسةتاذ اجلةامعي
عن النزاهة بدافع الغراةات املادية والتخلي عن الضمري املهةت ت حيقة عةن املو ةوعية
العلمية ما ينتج عن هاه املظاهر من السلور فسادا أكادمييا تغ ينشد به القا و (.)11
إ عةةةد التةةةزا األسةةةتاذ اجلةةةامعي بةةةاألقاق جيعلةةةه بعيةةةدا عةةةن الرشةةةد ات سةةةا ي
واحلضةةاري ويكةةبمل منةةو شخيةةية ال الةةب ويضةةي مةةن أفةةاق اهتماماتةةه ومعلوماتةةه ،مةةا
جيعل املنظومة األكادميية للمامعة ككل ختالف شعار العلم والعمل والنظا والعدالةة
واحلرية.
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ويف سبيل مكافحة هاه املظاهر الاأقاقية للفساد األكادميي لمس من اسةتقراة
النيو

القا و ية اخلاصة بواجبات اتستاذ الباح سواة ااه ال اا أو ااه زمائه

أ املشرع كةا حرييةا علةو أ يتحلةو اتسةتاذ جمموعةة مةن األقاقيةات واملتةل العليةا
ال حتق له األداة املهت املهت املنوط به يف القيا بوظيفته علو أحسن وجه.
ومتال علو ذلك ص املادة ( )5من املرسو التنفيةاي رقةم  121 /12السةاب الشةارة
إليه ال تدعو األساتاة الباحتني ملمارسة شاط البحة يف فةرق أو خمةابر البحة  ،مةع
الةةدفاع حقةةوق الةةزماة واحةةرتا فكةةرة وجهةةد الغةةري وإعةةادة األما ةةة العلميةةة ألصةةحابها
بالقرار بامللكية الفكرية.
 -5تدهور املستوى العلمي بيفة عامة :وذلك من عدة جوا ب متا:
أ -إهمةةال النشةةاطات املعرفيةةة والعلميةةة اتكادمييةةة وال ة يبةةال فيهةةا الكةةتري مةةن
اجلهةةد ،والتعامةةل مةةع األسةةتاذ اجلةةامعي علةةو أ ةةه موظةةف عةةادي ،فةةاملهم هةةو تواجةةده يف
املؤسسة والتوقيع يف سمل احلضور وات يةراف ولةيس شةاطاته العلميةة ومةا يبالةه مةن
قال املؤمترات والندوات واحملا رات والبحوث العلمية ال يقو بها.
ا -تةةدهور املسةةتوى العلمةةي للدراسةةات العليةةا بشةةكل قةةا  ،حي ة تةةد ا معةةايري
القبةول والتفا ةةل إىل أد ةةو املسةةتويات ومت حةةاف والتغا ةي عةةن الكةةتري مةةن املت لبةةات
العلمية ،وعد اعتماد الكفاةة كعامل أساسي يف التقييم.
حية جةةنمل الكةةتري مةةن املدرسةةني إىل عةةد املو ةةوعية وال يةةاف يف مةةنمل الةةدرجات
سةةةواةا يف اتمتحا ةةةات أو حتةةةو يف مناقشةةةات الدراسةةةات العليةةةا قوفةةةا مةةةن تةةةألري ذوي
السل ة ،أو طمعا يف بعض املكاسب املادية أو املعنوية ،حي قا الكتري من املةؤطرين
بتحرير البحوث ل لبة الدراسات العليا مقابل أجر بشكل مباشةر أو غةري مباشةر أو عةن
طري وس اة ،وكالك منمل تقييمات عالية جدا للكتري من البحوث العلمية(.)11
و قاصةةةة القةةةول ا العمةةةل األكةةةادميي للمامعةةةة إ تفشةةةا فيةةةه مظةةةاهر الفسةةةاد
اتقاقي والعلمي وف ما مت تو ةيحه فسةيحق هةدما للمقومةات احلضةارية للممتمةع،
أل ها بالك ت تقو بتخرع الكةوادر املؤهلةة علميةا وعمليةا لتحقية اتزدهةار اتقتيةادي
والت ور احلضاري وأل اجلامعة تكو الشباا علميا ولقافيا وفكريا ووجةدا يا ومتةد
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اجملتمع باتطارات من جهةة ،و مةن جهةة أقةرى مةا تلعبةه البحةوث العلميةة واتكتشةافات
واتقرتاعات ال يقدمها اتستاذ اجلامعي من دور يف قدمة اجملتمع.
احملور التال  :الفساد األكادميي يف جمال البح العلمي

بحةة أوت يف معنةةةو النزاهةةةة األكادمييةةةة ( األما ةةةة العلميةةةة) ،لةةةم بحةة يف صةةةور
القةةال وقيا ةةة األما ةةة العلميةةة يف القةةرار الةةوزاري رقةةم  522املتعل ة بالسةةرقة العلميةةة
ومكافحتها ،باعتبار السرقة العلميةة هةي املظهةر اتكتةر ا تشةارا للفسةاد األكةادميي
يف اجلامعة.
أوت -معنو النزاهة األكادميية العلمية
اجتهد الباحتو يف اآلو ة األقرية مبمال البح العلمي وأسةاليبه حية أصةبمل واجبةا
مهنيا ،بالنسبة لألستاذ الباح ومع ذلك فقد ميهةل اجلا ةب اخللقةي يف إعةداد البحةوث
العلمية وغري ذلك من ال تهاكات األقاقية آلداا وقيم ترتبط بإ از البح العلمي.
وتعةةد النزاهةةة األكادمييةةة أو مةةا يعةةرف باألما ةةة العلميةةة مةةن أهةةم أقاقيةةات الباحة
واللتةةزا بهةةا تكسةةبه التقةةة وتعيةةمه مةةن ا تهةةار قةةيم البح ة العلمةةي ومبادئةةه وانبةةه
الوقوع يف خمالفة اتما ة العلمية مبظاهرها املختلفة وصورها املتعددة.
حي ة إ خمالفةةة النزاهةةة األكادمييةةة يف إ ةةاز البحةةوث العلميةةة يةةؤدي إىل إ ةةعاف
اجلامعةةات وتلويةة مسعتهةةا األكادمييةةة والتقليةةل مةةن شةةأ املتخةةرجني منهةةا وتزعةةزع
مكا تها يف اجملتمع وتفقدها التقة وامليداقية وحتةد مةن قةدرتها علةو حتقية أهةدافها
الرتبوية والعلمية.
وقد اكدت الدراسات املختلفة يف احلقل األكةادميي أ هنةار ا تهاكةات معيبةة يف
سلوكيات بعض الباحتني وقاصة اجلدد منهم فيما يتعل بالس و علو أفكار األقرين
والنهةةل مةةن دراسةةتهم ،دو الشةةارة مةةن قريةةب أو مةةن بعيةةد إلةةيهم ،وقةةد ذهةةب بعضةةهم
لألسف إىل استحضةار عنةاوين األحبةاث وحمتواهةا ،وإعةادة تريتهةا علةو بيئتةه احملليةة
لينسةةب لةةه البحةة والدراسةةة وجلةةأ الةةبعض اآلقةةر إىل صةةياغة بعةةض األحبةةاث بلغةةتهم
اخلاصة إبعادا للبح عن صاحبه أو بيئته دو إ افة تاكر بل ااوز بعضهم ذلك إىل
عقةةد صةةفقات مةةع البةةاحتني تسةةتعارة حب ة وتوظيفةةه لنفسةةه مقابةةل مبلةةغ مةةن املةةال أو
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ميةةلحة معينةةة ،أو تكليةةف األسةةتاذ اجلةةامعي طلبتةةه بكتابةةة بعةةض األحبةةاث و شةةرها
بامسه دو مراعاة للضوابط العلمية والقيم األقاقية(.)12
ومن هاا املن ل فلعةل مةا مت ذكةره يعةد مةن أبةرز ا تهاكةات األما ةة العلميةة والقةيم
األقاقيةةةة ،وقةةةد زاد هةةةاا النةةةوع مةةةن ات تهاكةةةات ا تشةةةارا بفضةةةل تقةةةد تكنولوجيةةةا
املعلومةةات وازدهةةار مواقةةع البح ة اللكرتو يةةة وشةةاع يف ييةةع جمةةاتت النشةةر العلميةةة
وات سا ية واألدبية ويف أروقة اجلامعات ومؤسسات للنشر العلمةي يف خمتلةف الةدول ويف
خمتلف مراحل التعليم اجلامعي وتورط فيها طلبة وأساتاة وكتاا.
لا يا -صور القال و قيا ة األما ة العلمية (السرقة العلمية كمظهر للفساد األكادميي)
يقةةو البةةاحتو عمومةةا مةةن أسةةاتاة بةةاحتو وطةةاا الدراسةةات العليةةا بةةإجراة حبةةوث
علمية للتوصل إىل تائج جديدة ومفيةدة يف خمتلةف فةروع العلةم تةؤدي إىل إلةراة جمةاتت
املعرفة وت بيقاتها مبا خيد تقد اجملتمعات ال سا ية ،فالبح العلمي اجلاد واملت ةور
هو قاطرة للتنمية املستدامة لألمم ومفتاح ازدهار حياة األمم.
والبحوث العلمية اجليدة تبد أ تنشر يف جماتت أو مؤمترات دولية متخييةة حتةو
يتسنو للبةاحتني ييعةا أ يكو ةوا علةو درايةة مبةا جيةري مةن حبةوث يف خمتلةف أرجةاة
العا .
ولكي يقبل البح للنشر جيب أ يكو الباح قد توقو منتهو األما ةة واليةدق
والدقة يف إجرائه ورصد وحتليل تائمه وإعداده للنشر بعبارة أقرى يةتعني علةو الباحة
إت يرتكةب ة بقيةد أو بغةري قيةد ة أيةا مةن املخالفةات الة تنةدرع حتةا وصةف :لعةد
األما ة يف البحوث العلمية ل ،وت بالغ إذا أمسيناها لاجلرائم العلميةل ومرتكبهةا يسةمو
جمرما أكادمييا ،فهي تنتهك كل القواعد األقاقية للبح العلمي(.)12
وعليةةه حتةةدث السةةةرقة العلميةةة يف احملةةةيط اجلةةامعي عنةةدما يقةةةو الباحةة متعمةةةدا
باسةةتخدا كلمةةات أو أفكةةار أو معلومةةات قاصةةة متعلقةةة بشةةخص آقةةر دو تعةةرف أو
ذكر هاا الشخص أو ميدر هاه األفكةار أو املعلومةات ،وقةد سةبها إىل فسةه سةواة
مت ذلك ورقيا أو إلكرتو يا.
ومن أسباا اللموة إىل السةرقة العلميةة ،قيةر الوقةا وغيةاا الةوازع الةديت والعمةز
والتكاسةةل العلمةةي ،فهةةاه األسةةباا تقضةةي علةةو ملكةةة البح ة العلمةةي النزيةةه واعةةل
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الباحةة ت يبةةةالي مةةةن أيةةةن أتةةةا املعلومةةةة وت ميةةةدرها فتنشة ة عقليةةةات هشةةةة مهرتئةةةة
فكريا( .)11ويكو تاجها ا تشار الفساد األكادميي بأك صورة.
مما سب فإ السةرقة العلميةة هةي كةل شةكل مةن أشةكال النقةل غةري القةا و ي يف
املنشورات والبحوث العلمية واملاكرات اجلامعية ،وقد عرفها القرار الوزاري رقةم 522
اليادر بتاريخ  2111/17/22عن وزارة التعليم العالي يف اجلزائر بقولةه ل ...كةل عمةل
يقو به ال الب أو األستاذ الباحة أو األسةتاذ اتستشةفائي اجلةامعي أو الباحة الةدائم
أو كل مةن يشةارر يف عمةل لابةا لا تحةال وتزويةر النتةائج أو غةش يف األعمةال العلميةة
امل الب بها أو يف أية منشورات علمية أو بيداغوجية أقرىل(.)11
وباعتبار السرقة العلمية مظهرا حقيقيا للفساد األكادميي فقد ةص القةرار الةوزاري
أعاه علو احلاتت ال ميكن إدراجها

من

اق السرقة العلمية حي جاة يف املةادة

( )2منه تعداد هلاه احلاتت وهي:
ة اقتباجل كلي أو جزئي ألفكار أو معلومات أو ص فقرة أو مق ع من مقةال منشةور
أو من كتب أو جماتت أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكرتو ية أو إعادة صياغتها
دو التنويه للميدر أو املؤلف األصلي.
ة اتقتاق ،أي يقو الباح باقتاق تائج علمية مةن سةج قيالةه وتوقعةه الشخيةي
دو أي جمهود أو أساجل.
ة تكرار شر البح الواحد يف أكتر من جهة ،جملة علمية متا أو مؤمتر ،أو يقو
بإرسال البح الواحد إىل ألر من جهة شةر وهةو مةا يتنةافو وأقاقيةات البحة العلمةي
ويعد خمالفة يف ظر القرار الساب .
ة شر ص أو مقال أو م بوعة أو تقرير أ ز من قبل هيئة أو مؤسسة واعتباره عمةا
شخييا وما أكتر هاه اليورة من صور السرقة ميدا يا.
ة قيا الباح بإدراع امسه يف حبوث

يساهم يف إ ازها.

ة استعمال املؤطر األحباث العلمية واجلهود األكادميية مةن أجةل حتقية غايةات ذاتيةة
أي باستعمال جهود ال لبة الباحتني من أجل تقدميها ألحباث شخيية.
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ة إدراع أمساة وق اة وحمكمني كأعضةاة يف اللمةا العلميةة للملتقيةات الوطنيةة أو
الدولية أو يف اجملةاتت والةدوريات مةن أجةل كسةب امليةداقية والسةمعة احلسةنة هلةؤتة
دو مشاركتهم العلمية يف أعماهلا.
ة طرح توصيات من أحباث علمية علو ا ها توصيات ذاتية.
ة قرق وابط حتكيم البحوث العلميةة
ة النقل واللي من ات رت ا.
ويف سةةةبيل حماربةةةة الفسةةةاد اتكةةةادميي يف إطةةةار السةةةرقة العلميةةةة وقيا ةةةة اتما ةةةة
العلمية ،وجدت جمموعة من اآلليةات والتةدابري ملكافحةة هةاه الظةاهرة يف

ةوة القةرار

الوزاري  522لسنة  ،2111أهمها التحسيس والتوعية وم ورة جرمية السةرقة العلميةة
وتعزيز تدابري الرقابة من قال تأسيس قاعدة بيا ات رقمية ،أما التدابري العقابية تتمتل
يف إصةةدار عقوبةةات يف حةة الباحةة املرتكةةب هلةةاه اجلرميةةة ،ومنهةةا إب ةةال مناقشةةة
الرسائل واملاكرات اجلامعية ،وإب ال املنشورات حمل السرقة وسحبها من النشر.
ويف األقري ميكن القول ببساطة أ ه تتعفن السمعة الدوليةة للمؤسسةات اجلامعيةة إذا
مةةا تغا ةةا عةةن التمةةاوزات اخل ةةرية لقواعةةد البح ة العلمةةي ومبةةادئ األما ةةة العلميةةة
والنزاهة األكادميية ما يشكل فسادا أكادمييا صارقا ت ينبغي التسرت عليه.
قامتةةة:
تتعةةدد مظةةاهر الفسةةاد بةةاقتاف البيئةةة الة يوجةةد فيهةا وتتعةةدد أ واعةةه تبعةةا لةةالك،
فيوجد الفساد األكادميي كو ه مةرتبط ببيئةة علميةة ومبسةتوى لقةايف اجتمةاعي داقةل
منظومةةة أكادمييةةةة وهةةةي اجلامعةةة ،وعليةةةه فالفسةةةاد األكةةادميي هةةةو فسةةةاد أقاقةةةي
بالدرجة األوىل وذلك عندما ينحرف األستاذ اجلامعي ويقو بالسةلوكات واألفعةال الة
تعةةد فسةةادا عةةن السةةلوكات واألقاقيةةات النزيهةةة ال ة جيةةب أ يتحلةةو بهةةا مةةن جا ةةب
أقاقي أوت ،ومن جا ب ما تفر ه القوا ني والتنظيمات املنظمة ملهنته لا يا.
تو مل من الدراسة أ الفساد األكادميي يف اجلامعة يظهر بدرجة أساسية من قال
سةةةلوكات وأفعةةةال منحرفةةةة يرتكبهةةةا األسةةةةتاذ اجلةةةامعي باعتبةةةاره حمةةةور املنظومةةةةة
األكادمييةةة يف األداة املهةةت والنزاهةةة العلميةةة ،ومنةةه تن بةة عليةةه مقتضةةيات الفسةةاد
القةةةةا و ي املنيةةةةو

عليةةةةه يف القةةةةا و رقةةةةم  11/11املتعلةة ة بالوقايةةةةة مةةةةن الفسةةةةاد
321

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

مظاهـر الفساد األكادميي يف اجلامعــة ______________________________________ حممودي مساح ـ ميدون مفيدة

ومكافحتةةةه ،فأسةةةاجل اةةةريم الفسةةةاد األكةةةادميي إذ يقةةةو بتةةةوافر صةةةفة املوظةةةف
العمومي لةدى األسةتاذ اجلةامعي كو ةه يقةو بوظيفةة تعلميةة أكادمييةة ،وأيضةا بتةوافر
عليه يف ذات القا و وذلةك عنةدما يرتكةب أفعةات جمرمةة باسةتغال

التمريم املنيو

فوذه يف اجلامعة أو حني يرتكب جرمية الساةة إىل وظيفته.
و عليةةةه تبةةةدو مظةةةاهر الفسةةةاد األكةةةادميي عنةةةدما ينحةةةرف األسةةةتاذ اجلةةةامعي عةةةن
سةةلوكاته وواجباتةةه ال ة تفر ةةها عليةةه النيةةو

القا و يةةة والتنظميةةة املنظمةةة ملهنتةةه

وذلةةك مةةن زاويةةتني ،األوىل مظةةاهر للفسةةاد متعلقةةة بةةاألداة املهةةت لألسةةتاذ اجلةةامعي مةةن
حي عد متتعه بالكفاةة العلمية امل لوبة أو عنةد فسةاد العاقةة التوجيهيةة والرشةادية
لل ةةاا أو عنةةد إع ةةاة الةةدروجل واحملا ةةرات ب ريقةةة ختةةالف النيةةو

والتنظيمةةات،

وكالك ملا بتمرد األسةتاذ اجلةامعي مةن النزاهةة يف التقيةيم وعمومةا عنةد قةص الةوعي
األقاقي لديه.
والزاوية التا ية ملظاهر الفساد األكادميي لألستاذ اجلامعي يف جمال البح العلمةي
وذلك عندما ت يلتز النزاهة العلمية ،ويفتقد ألقاقيات البح العلمي ومةا يت لبةه مةن
أما ة علمية يف إعداد البحةوث العلميةة ،حية صةدر القةرار الةوزاري رقةم  1552املتعلة
بالسرقة العلمية ملكافحة هاه الظاهرة ال استفحلا كةتريا يف خمتلةف اجلامعةات وا
تشر معها الفساد األكادميي.
ومةةةن أجةةةل مكافحةةةة هةةةاه الظةةةواهر للفسةةةاد األكةةةادميي تقةةةد مبمموعةةةة مةةةن
اتقرتاحات:
 -1إعداد دورات تكوينية أكادميية حول أقاقيةات مهنةة األسةتاذ اجلةامعي وتفعيةل
ميتاق األقاقيات ،وذلك للتاكري والتأكيد علو إحرتا القيم واملبادئ النزيهة والعمةل
علو اللتزا بها.
 -2التحسيس والتوعية م ورة جرمية السرقة العلمية.
 -2تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي يف جمال تنظيم التأطري والرقابة.
 -1تأسةةيس قاعةةدة بيا ةةات رقميةةة عةةن طري ة اعتمةةاد بةةرامج إلكرتو يةةة تكتشةةاف
حاتت ات تحال العلمي األكادميي.
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 -1ت بي ة اآلليةةات والتةةدابري العقابيةةة املنيةةو

عليهةةا قا و ةةا سةةيما مةةا تعل ة منهةةا

مبملس آداا وأقاقيات املهنة اجلامعية.
اهلةوامةةش واملراجةةةع:
)(1

- La corruption n’est plus une faire la col mais une phénomène transnational qui
frappe les société et les économie ; la lutte contre la connption.http:
WWW.OED.ORG
بتاريخ  11سبتم 2112

( -)2البشري حممد األمني ،الفساد واجلرمية املنظمة ،منشورات جامعة ايف للعلو األمينة ،الريةاض،
.11 :

،2117

( -)2اجلمعية اللبنا ية لتعزيةز الشةفافية ،تفسةاد ،كتةاا الفسةاد ال بعةة األوىل  ،2111م ةابع تكنةو
بر س للبنات،
(-)1

.21 :

ار الويزة :التيدي املؤسساتي واجلزائةي لظةاهرة الفسةاد يف التشةريع اجلزائةري ،دراسةة مقار ةة

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ختيص قا و جنائي ،جامعة قسن ينة ،سنة املناقشة2112 :ة ،2111
.21 :
( -)1النيو

التنظيمية املتعلقة باألداة املهت لألستاذ اجلةامعي سةيما املرسةو التنفيةاي رقةم 12ةة 121

مةةؤرخ يف  27ربيةةع التةةا ي ع ةا  1125املواف ة ل 2مةةايو سةةنة  2112يتضةةمن القةةا و األساسةةي اخلةةا
باألستاذ الباح  ،بال افة إىل القرار رقم 522املؤرخ يف  22جويلية  2111الاي حيدد القواعد املتعلقة
بالوقاية من السرقة العلمية يف جمال البح العلمي.
( -)1يعاقةةب القةةا و رقةةم 11ةة  11املتعلة بالوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةه عةةن جرميةةة إسةةتغال النفةةوذ
باحلبس سنتسن( )2إىل عشر ( )11سنوات وبغرامة من  211,111دع إىل  1,111,111دع ،كما يعاقةب
علو جرمية إساةة استغال الوظيفة باات العقوبة.
( -)7عبةد القةةادر الشةةيخلي :أقاقيةةات األسةةتاذ اجلةامعي يف مةةؤمتر التعلةةيم العةةالي يف األرد بةني الواقةةع
وال موح ،جامعة الزرقاة األهليةة سنة  /2111متاحة ع املوقع
WWW.BIBLIOISLAM.HET 1arLFULL TEXT.ASPX
( -)2أمحد سي علي :مدقل للعلو القا و ية ،دار هومة لل باعة والنشر.11 : ،2115 :

( -)5املادة ( )2من املرسو التنفياي التنفياي رقم 12ة  121املتضمن القا و األساسي اخلةا

باألسةتاذ

الباح .
( -)11وهو الفعل اجملر علو أ ه استغات للنفوذ وف ما يا عليه املادة ( )22مةن القةا و رقةم11 :ةة11

املتعل بالوقاية من الفساد ومكافحته.
( -)11ريسا عزيز :الفساد ال وألاره النفسية والجتماعية ،دار دجلة عما  ،ال بعة األوىل،2115 :
.121
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( -)12فةةؤاد علةةي العةةاجز معةةايري السةةلور األقاقةةي لنشةةر البحةةوث العلميةةة لةةدى أعضةةاة هيئةةة التةةدريس
باجلامعة السامية بغزة ،جملة اجلامعة السامية (سلسلة الدراسات ال سا ية) ،اجمللد التاسع عشر،
.1 :

العدد األول يناير 2111

( -)12أمحد عبد الكريم سامة :األصةول املنهميةة لعةداد البحةوث العلميةة ،ط ،1دار النهضةة العربيةة
القاهرة ،1555

.17 :

( -)11عمةةادة ت ةةوير املهةةارات ،وكالةةة اجلامعةةة للت ةةوير واجلةةودة جبامعةةة امللةةك سةةعود ،كيةةف انةةب
طابك ق أ الوقوع يف السرقة العلمية ،ورقة منشورة

من أعمال سلسلة يائمل يف التدريس اجلامعي

 ،2112متاحة علو املوقع
www.dsd.edu.sa
( -)11املادة ( )2من القرار الوزاري رقم  522املؤرخ يف  22جويلية  2111املتعلة بالقواعةد العامةة بالسةرقة العلميةة
ومكافحتها.
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