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  جميع أنحاء العالم   يعّم   قلق :  تعزيز النزاهة األآاديمية :  األميرآية   ندوة في

  
تعزيز النزاهة  "  ندوة بعنوان"  بشرف "  ل بالتعاون مع جمعيةقّدمت آلية سليمان العليان إلدارة األعما

الندوة البروفسور دونالد ماك آايب أستاذ    في وقد حاضر ".  جميع أنحاء العالم   يعّم   قلق :  األآاديمية
   .  والرئيس المؤسس لمرآز النزاهة األآاديمية   جامعة روتجرز،   اإلدارة والتجارة العالمية في

  
.  نسبة خيانة األمانة األآاديمية   في   وقد أعرب البروفسور ماك آايب عن قلقه إزاء االرتفاع العالمي

يعمدون بكل    غير قلقين أبًدا بهذا الشأن و   لكن الملفت أن الطالب   عالية من الغش،يوجد نسبة    وقال إنه 
   . راحة ضمير إلى مزيد من الغش

  
بالنزاهة األآاديمية عن طريق تحديد بعض األمثلة المباشرة حول خيانة    وقد عّرف المحاضر أوًال
  تماد أو استنساخ الكتابات األصلية لكّتاب آخرين،واع   ذلك السرقة األدبية،   األمانة األآاديمية بما في

  ،   وتقديم معلومات آاذبة للمدّرس حول ممارسات أآاديمية رسمية   والخداع،   وتزوير البيانات،   والتلفيق، 
وأضاف أن  .  والرشوة   ممارسة أآاديمية رسمية،   محاولة العطاء أو الحصول على المساعدة في   وأي 

  .   زيادة خيانة األمانة األآاديمية   يساهمون في   المدارس والجامعات   يالموظفين ف
    . يشعرون أنها مسؤوليتهم   يبّلغون عن مستويات عالية من الغش ولكنهم ال   أن الموظفين   مردفًا

  
ضغوط يخضع الطالب ل   أمريكا،   في .  يبررون الغش   وقال البروفسور ماك آايب إن العديد من الطالب
  مما أعطى الطالب مزيدا من الحوافز للغش وهي   شديدة بسبب المنافسة المتزايدة من الصين والهند،

   . السوق   المستقبل في   لتأمين وظائف في   الحصول على درجات أعلى، 
  

لبنان    من الطالب في   آبيرًا   وأن عددًا .  لكن ماك آايب وجد أن الطالب العرب لديهم سبب مختلف للغش
آثير من األحيان آشكل من    وفي   ينظرون إلى الغش آبادرة ودية،   ومصر واإلمارات العربية المتحدة

   . أشكال تقاسم المعرفة والنجاح
  

يعطون    وقد القى بعض الطالب اللوم على آبائهم ألنهم .  إضافية للغش   ماك آايب أسبابًا    وقد وجد
وعدد قليل ادعى    لبعض اآلخر أعطى ذريعة أن المقررات آانت صعبة جدًا،وا   العالمات أهمية آبيرة،
  .   ماك آايب أن مستويات الغش تختلف من تخصص إلى آخر    ووجد .  أن المادة آانت تافهة

  ولكن طالب الهندسة حّسنوا من سلوآهم وحّل   الطليعة،   في   طالب الهندسة وإدارة األعمال آانوا دائمًا 
   .  محلهم طالب هندسة االتصاالت 

  
والعواقب الوخيمة إذا تم    واحترام الذات،   بيئة أقرانهم،    وآانت دوافع الطالب األساسية لعدم الغش هي

   . القبض عليهم
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:  وقد قدم البروفسور ماك آايب لألساتذة بعض النصائح حول حلول لمنع خيانة األمانة األآاديمية

   ". ولكن استعدادهم لإلصغاء سيساعد   ،   أنتم ال تقدرون فرض الصدق عليهم .  اجلسوا مع طالبكم "
  

عة واس   البروفسور ماك آايب أبحاثًا  أجرى   نوات العشرين الماضية،الجدير بالذآر أنه وعلى مدى الس
  ناول أآثر منوهو قام بمسح ت    جميع أنحاء العالم،   الكليات والمدارس في  حول النزاهة األآاديمية في

بمسح شمل    وقام أيضًا .  الواليات المتحدة وآندا   آلية وجامعة في 190   أآثر من   ألف طالب في   185 
  .   الواليات المتحدة خالل السنوات الست الماضية   ألف طالب من المدارس الثانوية في   28   أآثر من

مجال األعمال التجارية والتعليم والعلوم    فيمجالت عدة    وقد نشرت أعماله على نطاق واسع في 
   . االجتماعية

  
  فغالي،   آلية العليان طوني   لبنان بالتعاون مع األستاذين في   وقد اجرى البروفسور ماك آايب أبحاثه في

مساعدة العميد لشؤون    وحنين عبد اهللا،   نظم المعلومات التجارية والقرارات،   األستاذ المساعد في 
وقد جمع ماك آايب البيانات األساسية حول لبنان من دون الحاجة إلى إجراء زيارة  .  الخدمات الطالبية
   .  واحدة لهذا البلد

  
آارولينا    جامعة آلمسون في   في   1992   العام   تأسس في   أن مرآز النزاهة األآاديمية الذي   ًاضُيذآر أي
آلية وجامعة تجهد من أجل تعزيز النزاهة األآاديمية بين    300   يضم مجموعة من أآثر من   الجنوبية

   . طالب الكليات والجامعات
  

   
 
 
 
 

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  هاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارسات   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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