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 (مستخلص البحث )

 -:اجري البحث في جامعة كربالء وىدف الى
 , من وجية نظر الطمبة تدريسي قسم التاريخ عندمستوى قيم النزاىة . التعرف عمى 1
من وجية نظر  عند تدريسي قسم التاريخمستوى قيم النزاىة .التعرف عمى الفروق في 2

  )ذكور ـ اناث ( بحسب متغير النوعو الطمبة 
واستعمل الباحث منيج البحث الوصفي كونو يتالءم مع طبيعة البحث الحالي , 

في كمية التربية لمعموم االنسانية الدراسة  التاريخوتكون مجتمع البحث من جميع طمبة قسم 
( 224طالبًا وطالبة , أما عينة البحث فقد بمغت  ) 448)والبالغ عددىم ) -الصباحية 

%( من افراد 50سموب الطبقي العشوائي وبما يمثل نسبة )اختيرت باألطالبًا وطالبة 
( 32واستعمل الباحث االستبانة اداة لتحقيق اىداف بحثو , وقد تكونت من ) المجتمع ,

( . وبعد  SPSSالرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية ) . والستخراج النتائج استعممتةفقر 
 االتية  :توصل البحث الحالي الى النتائج تحميل البيانات 

وبحسب استجابات افراد عينة البحث يمتمكون  التاريخاعضاء ىيئة التدريس في قسم ان  .1
 مستوى عالي من قيم النزاىة .

استجابات افراد عينة البحث  تعزى لمتغير ال توجد فروق ذات داللة احصائية في   .2
 الجنس.

وفي ضوء تمك النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات العالقة 
 بمتغيرات البحث الحالي .

 طمبة الجامعة( –الكممات المفتاحية ) قيم النزاىة 
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Abstract)) 

 
Integrity level at instructors of History Department in 

 College of Education for humanities from  

the point of view of the students. 

The research aims at: 

1-  Estimating the integrity level at instructors of History Department  from the stud

ents point of view. 

2-  Investigating the differences in the integrity levels at instructors of History Depa

rtment from the students point of view According to gender variable 

3-  (male - female) 

The researcher uses the descriptive method of research  because it suites 

 the present research topic. The society  sample consists of all students of  

History Department in  College of Education for humanities - morning  

studies which consists of (448)students (male- female), The researcher  

sample consists of (224) students (male -female) chosen randomly which represent

s (50%) of the society sample. 

A questionnaire, of (32)items is used to achieve the research aims. To gain 

 results the (SPSS) program is used. After analyzing the results, the following are ob

tained  :  

1- Instructors of History Department have high level of  

integrity. 

2- There is no statistical differences in the responses of  

the study sample due to gender variable. 

According to the results some recommendations and suggestions are mentioned 

Key words (integrity values - university students) 
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 بالبحث( الفصل االول )التعرٌف
 مشكلة البحث . / اوالا 

تعد مرحمة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أىمية لما ليا من دور رئيس في   
تزويده بكم  فضاًل عنشخصية الطالب واالرتقاء بعقميتو وسموكياتو إلى مرحمة النضج ,  صقل

والعممية التي تجعل منو والميارات العممية   والمفاىيمكبير من القيم األخالقية والمبادئ 
وجود ونظرًا لمعالقة الوثيقة بين الفرد والمجتمع, فانو ال بد من , عضوًا مثمرًا في بناء مجتمعو

في  دورًا ميماً  تأخذمؤسسات وسيطة تستطيع تنظيم ىذه العالقة من أىميا الجامعات التي 
القيم المختمفة ومنيا  والقيممن خالل تعزيز المفاىيم تربية صالحة المجتمع  ابناءتربية 

وانعدام الخدمات وكثرة الحروب االجتماعية االقتصادية و . وفي ظل األوضاع االخالقية
وانعدام لغة التواصل والمصائب وانتشار الفساد المالي واالداري وتدني مستوى القيم االخالقية 

التعاونية  ةالقيمي, يبرز دور الجامعات في بث الروح المواطنة الصالحةاليادف وثقافة 
المبادئ المتسامحة بين الطمبة وداخل المؤسسات التربوية, ىذه الروح التي تستند إلى 

. فالجامعات التي تستقطب مجتمع الشباب الذين سيشّكمون في المستقبل العممية واالخالقية
 الطمبة السيماالنخبة المثّقفة, والقيادية, والمعرفية, والتربوية, أي النخبة المنتجة والمؤثرة 

من الطبيعي أن يكون ليا الدور الفاعل والمؤّثر في ترسيخ و  )المدرسين ( من كميات التربية
ت اد والمؤسسات وكذلك التيار ابين األفر وتعزيز وتنمية القيم االخالقية ومنيا قيم النزاىة 

 (5,ص2113.)سكر , منارة اإلشعاع ومنبر المعرفة  والقوى االجتماعية والسياسية باعتبارىا
وتتركز مشكمة البحث الحالي في ما عانو ويعانيو الشعب العراقي من انتياك واضح   

لحقوق االنسان تتمثل باستبداد النظام السياسي السابق وكثرة السرقات والفساد وانحراف القيم 
في الوقت الحالي ىذا ما صعَب الميمة عمى االجيال الحالية ومنيم جيل الشباب من طمبة 

التربية الذين يعول عمييم كثيرًا في عممية بناء المجتمع  اتطمبة كمي السيماية الجامعات العراق
وتأصيل المفاىيم والقيم كقيمة العدالة واالمانة والصدق والنزاىة في المستقبل, ومن اجل 

في سموك الطمبة الجامعيين البد من وجود شخصية اكاديمية تربوية قادرة تأصيل ىذه القيم 
 ذه القيم وتحويميا الى سموكيات في نفوس وعقول طمبتيم .عمى غرس وترسيخ ى

  ( 512-512,ص2115) جاسم ,                                                    
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ومن خالل المبررات السابقة جاءت الحاجة إلجراء مثل ىذه الدراسة, فيي محاولة     
م االنسانية  من كمية التربية لمعمو قيم النزاىة لدى اعضاء ىيئة التدريس في ى لمتعرف عم

  .وجية نظر الطمبة
 اهمٌة البحث ./ ثانٌا   

 جزء وىى , وطموحاتو وآمالو وفمسفتو المجتمع طبيعة تعكس اجتماعية عممية التربية أن    
 كيانو عمى محافظةً  مستمرة تفاعمية عالقة في بو وتتأثر تؤثر العام االجتماعي من النظام
 دىااأفر  إعداد عمى المعرفي واالنفجار العممية الثورة ظل في معظم الدول وتعمل , واستمراره

 ذلك ظل ,وفي والتحوالت التغيرات بعصر الذي يوصف الواقع ىذا مع التكيف عمى ومجتمعاتيا
 ما إذا لممستقبل مشرقة صوراً  ورسم المجتمعات قيادة في ميماً  راً دو  والتعميم التربية تؤدى
 داقدرة األفر  بتنمية إال الواقع ىذا مع التعامل في لمتأخر مجال ال وليذا , أىدافيما تحققت
 مؤسسة باعتبارىا والجامعة .الحياة مدى التعمم سيرورة من يمكنيم الذي الواعي التفكير عمى

 , إلييا يتطمع وغايات ينشدىا مياومر  يتوخاىا أىداف لتحقيق المجتمع اصطنعيا اجتماعية
 المجتمع فمسفة من أىدافيا تشتق , تربوية فمسفة إطار في تؤدييا أن عمييا رسالة وليا
 وتنمية تطوير في تسيم التي وىى ال كيف , تواومتغير  العصر طبيعة ومن فيو توجد الذي

 بناء في ومساعدتيا واإلنتاج العمل اتجاىات عمى والعممي الفكري تأثيرىا خالل من المجتمع
 عامة وعممية ثقافية أنشطة من بو تقوم بما العام والثقافي العممي الوعي نشر بواسطة القيم

 من المجتمع صنع من فيي بيا, المحيط االجتماعي بالجو وتتأثر تؤثر التي المؤسسة وىى ,
 , والفكرية والسياسية والمينية الفنية قيادتو صنع في أدائو ىي أخري ناحية ومن , ناحية
,  2118 ,العيسوى.)فالجامعة تحقيقيا تتولى التي رسالتيا جامعة لكل كانت ىنا ومن
 (11ص
 والعمم, الفكر, وىي ميمة أمور ثالثة بوجود يقترن الجامعة وجود أنمعمومًا  أصبح وقد     

 وأىداف رسالة ولمجامعة اآلخر, البعض بعضيا وتكمل المفاىيم مترابطة وىذه والحضارة,
 ال العامة الوظائف وىذه , المجتمعوخدمة  العممي التدريس, والبحث ىي محددةووظائف 

 وبذلك وثقافية وتربوية اجتماعية مؤسسة ىي فالجامعة والمكان الزمان باختالف تختمف
 الجامعة أن فضاًل عن جمعاء, لإلنسانية وعممي حضاري إشعاع كزامر  بأنيا الجامعات توصف
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 ص:  2119 بركات,) .وثقافتو المجتمع عن ومنعزلة عاجي برج في تعيش أن الي يمكن ال
243) 
 والمسؤوليات النشاطات من العديد ليا كبيرة أكاديمية مؤسسة بكونيا الجامعة وتتميز    

 الطالب أحسن لو فيما المتكاممة الطالب شخصية لبناء كثيرة ومتنوعة فرص فييا وتتوفر
 مكان القدم منذ الجامعة وتتبوأ .والمناسب بالشكل الصحيح واإلمكانيات الفرص ىذه استغالل
 الذي وىى المنبر , والمعرفة الفكر من جديد لكل إشعاع مركز فيي المجتمع في الصدارة
 مؤسسة والجامعة. والتطور اإلصالح ورواد والفالسفة واألحرار المفكرين آراء منو تنطمق

 والمينية الفنية قياداتو مصنع فيي بو وتتأثر العام االجتماعي الجو في اجتماعية تؤثر
 من جزء والجامعة  , العصر تحديات ومواجية بحل المشكالت وتسيم والفكرية, والسياسية
 ال مجتمع في -النظامي -بتنظيميا االجتماعي قياميا تصور يمكن وال الحديث, المجتمع

 التنشئة عمميات خالل من الجامعة تسيم أن المفروض من وبالتالي والتجدد, بالعقالنية يتسم
المرحمة  أن خاصة الحديثة, الشخصية بناء في أساسي بدور لطمبتيا توفرىا التي والتعميم
 األستاذ ويضطمع,  لمطالب المستقبمية الشخصية صياغة في مؤثراً  منعطفا تشكل الجامعية
شخصية  تكوين في والمميز الكبير بالدور -التربوية المؤسسة ىذه أركان كأحد- الجامعي
 بشخصية يتأثر الطالب ألن كبيرة, بدرجة والثقافية العممية مواىبو وتنمية المعرفية الطالب
 وييتم بيا يقتدي حسنة قدوه يجعمو الذي الشباب مرحمة في وىو الجامعي وخاصة األستاذ

وافكار  ومعتقدات  قيم أن يطور شانو من وىذا , معمومات وقيم من بيا ويزوده لو يقولو بما
 المجتمع في السائدة والدينية الجتماعية والتقاليد العادات ضوء في االيجابي باالتجاه الطالب
فرازات العصر روح تستميم والتي  واعية بصورة في العالم والتكنولوجي العممي التطور وا 

مختمف  نحو الطالب قيم وميارات لتنمية ودقيقة منظمة لخطة إعدادىا خالل من , وصحيحة
 في الراي إبداء عمى وقادر وايجابي محدد وموقف وجريء صريح راي صاحب وتجعمو القضايا
 الفاضمة واألخالق السمحاء دينو ومبادئ مجتمعو وعادات لتقاليد المناسب محترماً  الوقت
 الحضارة بركب سريعة بصورة المحاق أجل من وتطويره بنائو في ومساىماً  وطنو عمى حريصاً 
 ( 3-1, ص2113سكر , . ) المختمفة ومفرداتيا العالمية

 فحسب والمعرفة بالعمم المتعممين تزويد فقط ليس والتعميم التربية من األساسي واليدف     
 , مجتمعيم مع الواعي والتكيف الحر التفاعل عمى قدرتيم وتعزيز وتيذيبيم بيم االرتقاء بل ,
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وجود وسائط وادوات, ويعد عضو ىيئة التدريس بما يمتمكو من عموم  دون يتم لن األمر وىذا
ومعارف اداة فاعمة تعمل عمى بناء االنسان تربويًا واخالقيًا وىو القدوة الذي يحتذى بو بما 
يمتمكو من فضائل خمقية مميزة تجعل منو مربيًا لألخالق الفاضمة من خالل القول والفعل 

 أذميمًا في اداء رسالتو التربوية واالخالقية بكل امانة وشرف .   والقيم التي يحمميا ليا دوراً 
 ويتأثر أفكاره منو يستقي الذي لمطالب الرئيس المصدر ىو عضو ىيئة التدريس لاز  ال

 (ص:  2113 , المبودي.) ), وسموكو بأسموبو
 التدريس مينة بمستوى االرتقاء التربية في العراق تعمل عمى  كميات ويعتقد الباحث أن     
 مشكالتو ومناقشة المجتمع تطوير في الحقيقي دورىم ممارسة عمى الطمبة تدريب خالل من

 بمبادئ الطمبة ىؤالء الميارات والقيم ومنيا قيم النزاىة, وتجيزوتزويدىم بمجموعة من 
 ستؤثر في المستقبل القريب عمى كينونة المجتمع . مينة التدريس التي  وآداب وأسس
 المفاىيم التربوية التي تسعى من ميما مفيوماً  لتغطى الدراسة ىذه جاءت ولذا     

من خالل  ترسيخيا لدى الطمبة  , ) الجامعة ( نحو الكبرى والتعميمية التربوية المؤسسات
 ومحاولة الطمبة لدى قيم النزاىة وتنمية تعزيز يمثمو األكاديميون في الذي بالدور االىتمام 

ويمكن ,  قيم النزاىة عمى الطمبة لتنشئة وتنظيميا الجيود وتكثيف تطويره سبل عن البحث
 -تحديد أىمية البحث في النقاط اآلتية :

 . والمجتمعفي حياة الفرد  التربية  بيان اىمية .1
 .المتعممينحياة  في اعضاء ىيئة التدريسبيان أىمية  .2
 في العممية التربوية. القيم االخالقية ومنيا قيم النزاىة بيان أىمية دراسة  .3
مـن قـيم النزاىـة مـن وجيـة نظـر  تدريسـي قسـم التـاريخ مسـتوى مـا يمتمكـو الوقوف عمى  .4

 .اناث(–نوع ) ذكور المتغير وذلك في ضوء  الطمبة 
أن الدراســة الحاليــة ىــي  الدراســة الوحيــدة فــي حــدود عمــم الباحــث التــي تحــاول أن تمقــي  .5

, لعـدم عثـور قيم النزاىة التي يمتمكيا اعضاء ىيئـة التـدريس فـي الجامعـات الضوء عمى 
   .قيم النزاىة في التعميم الجامعيالباحث عمى اية دراسة تناولت متغير 
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 اهداف البحث . / ثالثاا 

 من وجية نظر الطمبة. عند تدريسي قسم التاريخالتعرف عمى مستوى قيم النزاىة   -1
من وجية نظر  عند تدريسي قسم التاريخفي مستوى قيم النزاىة التعرف عمى الفروق  -2

 )ذكور ـ اناث (. بحسب متغير النوعالطمبة 
 .حدود البحث / رابعاا 

 -: ةالتيلحدود ايتحدد البحث الحالي با 
الموضوعي:  التعرف عمى مستوى قيم النزاىة عند تدريسي قسم التاريخ من وجية  الحد -1

 نظر الطمبة.
 في كمية التربية لمعموم االنسانية في جامعة كربالء  التاريخ: قسم الحد المكاني -2
  الدراسة الصباحية. –في كمية التربية لمعموم االنسانية  التاريخ: طمبة قسم الحد البشري -3
 (. 2119ــ  2118: العام الدراسي ) الحد الزماني -4

 -: تحدٌد المصطلحات . /خامسا 
 -:ا كالا من وعرفه قٌمأوال : ال

الشــافعي بأنيــا رعبــارة عــن المعتقــدات التــي يحمميــا الفــرد نحــو األشــياء والمعــاني وأوجــو  - أ
النشــاط المختمفــة والتــي تعمــل عمــى توجيــو رغباتــُو واتجاىاتــو وتحــدد لــُو الســموك المقبــول 

 (83, ص  1989والمرفوض والصواب والخطأ وتتصف بالثبات النسبي( . )إلشافعي , 
زىران بانيا ر تعبير عن والواقع المحسوس ويستدل بيا عن طريق التجربة والحدس وىـي   - ب

ــة وىــي  ــة واقعي ــى مواقــف عممي ــة تشــتمل عم ــأدوات عممي متغيــرة ونســبية ويمكــن قياســيا ب
, ص 1984محوىـا واكتسـاب قـيم بديمـة . ) زىـران , مكتسبة ويمكن تغييرىـا وتعـديميا أو 

93   ) 
َخياط  بَأَنيا ر َمجُموَعُة اأَلخالِق التي َتصَنُع َنِسيَج الَشخِصَيِة االسالميِة وَتجَعَميا   - ت

 ( 33, ص1995ُمتكاممة قاِدَرُة عمى التفاُعِل الَحِي مع الُمجَتَمعر. )خياط , 
أو حكُم ُيصِدُرُه اإِلنساُن عمى شيٍء ما ُميتديًا  َأبو جادو بَأنيار اىتماُم أو اختيارُ   - ث

بمجموَعٍة من المعاييِر التي وضعيا المجتمع الذي يعيش فيو والذي يحدد المرغوب فيو 
 (319 ,ص1998والمرغوب عنور . )أبو جادو,
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ناِتَجـٍة َعـن اقتناعـو بمـا  آلمـورُعمر بَأنيار َمفيوُم َعقمُي َينَعِكُس في َنظَرِة اإلنساِن العاَمـِة  - ج
 (157, 1998َيصدُر من أحكاٍم ُمتعمقٍة بأفضِل ُسموِكياٍت ُمَعَيَنٍة دوَن َغيرِىار. )عمر, 

 التعرٌف االجرائً للقٌم :                

اعضاء ىيئة التدريس في  اىي مجموعة من القواعد والمبادئ وأنماط السموك الذي يتبناى)
 (الطمبة المشمولين بإجراءات البحثوالتي يمكن ليا ان تعزز وتنمي النزاىة لدى  التاريخقسم 

  -:كالا منوعرفها ا  النزاهةثانٌاا : 

 وعدم واألمانة الصدق وتشمل قواعد من الفرد لدى تأصل ما ر ( بانيا 1998) بدرة - أ
 ( 2 ص , م 1998 , بدره. ) الفساد عكس وىي باألخرين االضرار

نظافة ذات اليد والقدرة عمى تحصين النفس من سرقة  ر ( بانيا2118)المعاضيدي  - ب
)المعاضيدي  راالموال العامة وضبط االموال والقدرة عمى المحافظة عمى المال العام

 (3,ص2118,
تشير الى الجوانب االخالقية والقيم المرتبطة ر ( بانيا 2118لجنة الشفافية والنزاىة ) - ت

خمقية مثل االمانة والصدق واالخالص والحفاظ عمى المال العام بقيام الفرد بأداء ميامو ال
 (1,ص2118)لجنة الشفافية والنزاىة ,ر الذي يحميو من االنزالق نحو الفساد

                    رالبعد عن السوء واالقذار والرذائل وترك الشبياتر ( بانيا2111الثويني ) - ث
 (5,ص2111)الثويني ,                                                           

 المجتمع في السميمة االخالقية القيم تبني عمى ( بانيا ر القدرة2115بيعي والجبوري ) - ج
 يجب التي والواجبات الحقوق معرفة خالل من لموطن االنتماء روح يعكس كسموك عممي

, 2115والجبوري ,المجتمعاتر. ) بيعي  من اي مجتمع في الفرد الييا يسعى ان
 (2328ص

 التعرٌف االجرائً للنزاهة :                

من افعال وسموكيات تعكس  التاريخكل ما يتميز بو اعضاء ىيئة التدريس في قسم  )ىي
التزاميم وتقيدىم بالقيم االخالقية ومنيا قيم النزاىة التي يمكن االستدالل عمييا من خالل 

المعدة ليذا  االداة فقرات عمى ماستجابتي خالل عينة البحث افراد عمييا يحصل التي الدرجة
 (الغرض

 الفصل الثانً )ادبٌات البحث(
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و من مقتضيات البحث ان رجوع الباحث لألدبيات التي سبق وأن تناولت أطراف بحث    
عن الجانب لمعقبات , مما يكون لديو خمفية  منعًا لتكرار الجيود , وتجاوزاً العممي وذلك 

 المعرفي لدراستو , وقد تناول الباحث ىذا الفصل من جانبين رئيسين ىما:       
 دراسات سابقة . أ/

 اجراء المراجعة عمى االدب التربوي المتوافر في المكتبات العراقية وقواعد البياناتبعد 
لذا تم االكتفاء ية تتشابيا في متغيراتيا مع الدراسة الحاللم يعثر الباحثان عمى دراسات سابقة 

بعرض الدراسات التي تقترب نوعًا ما من طبيعة الدراسة الحالية , وسيتم عرضيا بحسب 
 .تسمسميا الزمني وكاآلتي 

 (0222) احمددراسة   -1
 " عدن- التربٌة كلٌة فً الكفء الجامعً األستاذ لشخصٌة الطلبة تصور"     

 ىيئة لعضو الشخصية الخصائص إلى التعرف الدراسة ىدفتاجريت الدراسة في اليمن و     
 التحميمي الوصفي المنيج الباحث واستخدم , طمبة الجامعة يتصورىا كما الكفء التدريس
 المناسبة الصفات جميع ضمت و فقرة( 31عمى ) اشتممت استبانة الدراسة من أداة وتكونت

 وقد عدن( – التربية كمية طمبة  )جميع الدراسة مجتمع ,واشتمل الجامعي األستاذ لشخصية
 طمبة من ( طالبة 75)  و طالبا(  75)  منيم وطالبة طالبا(  151)  من العينة تكونت
 وقد . األقسام جميع ومن واإلنسانية العممية عدن – التربية كمية أقسام من الرابعة المرحمة
 الطمبة يراىا كما الجامعي األستاذ في توافرىا الواجب الصفات أىم أن الدراسة نتائج أظيرت

 بقيم أخالقية كالنزاىة والتجرد والموضوعية, يتمتع وأن , النفس في عالية بثقة يتمتع أن :ىي
 بمظيره ييتم وأن , والتسمسل الربط عمى يمتمك القدرة وأن , الشخصية قوي يكون وأن

 أن الجامعي األستاذ عمى بأن وأوصت الدراسة.  تدريسو في مخمص يكون وأن , الخارجي
 القدرة لو يكون وأن , شخصية قوية وذو بالنفس عالية بثقة ويتمتع عالية بأخالق يتحمى
 ويراعي بين الطالب العدالة يحقق وأن , الطمبة إلى وتوصيميا العممية األفكار ربط عمى

 الطمبة االجتماعية ظروف يراعي وأن , الطالب تقويم في موضوعيا يكون وأن الفردية الفروق
 متواضعًا وحميماً  يكون وأن , تخصيم التي القضايا من كثير حل في ويساعدىم واالقتصادية

 يتحمى أن بضرورة الدراسة أوصت وقد.  والسمبي اإليجابي النقد ويتقبل وصبوراً  وبشوشاً 
 القدرة يمتمك وأن قوية وشخصية بالنفس عالية بثقافة ويتمتو عالية بأخالق األستاذ الجامعي

 والمؤتمرات الندوات عبر وتطويره بأدائو االىتمام وكذلك , األفكار نالربط بي عمى المغوية
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 داخل التعميمية العممية لتطوير التدريس ىيئة ألعضاء حمقات دراسية وعقد العمل, وورش
 (25,ص2113) سكر , عننقاًل . الجامعات

 (0226دراسة دٌاب )  -0
 "وخصائصه مكانته  نرٌد الذي  الجامعً المدرس" 

 الجامعي المدرس مكانة إلى التعرف الدراسة ىدفتالدراسة في االردن و اجريت    
 الخصائص وكذلك , أثرىا بحسب إيجابا وترتيبيا أو سمبا مكانتو عمى تؤثر قد التي والعوامل

 وترتيبيا تأديتيا يجب األدوار التي ثم أىميتيا درجة بحسب وترتيبيا بيا يتمتع أن ينبغي التي
 , واستخدم الجامعي التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من وذلك ممارستيا درجة بحسب
 فقرة(  85)  من وتكونت , االستبانة الدراسة أداة وكانت التحميمي الوصفي المنيج الباحث

 , مكانتو عمى تؤثر التي والعوامل الجامعي المدرس مكانة:  ىي أبعاد ثالثة ,واشتممت عمى
 عينة عمى االستبانة تم تطبيق , بيا يقوم التي واألدوار فيو ينبغي توافرىا التي وخصائصو

 غزة بقطاع المحمية الجامعات في التدريس من اعضاء ىيئة عضو(  111)  من مكونة
 ما النتائج أظيرت( . م 2114-2115الجامعي) لمعام( المفتوحة القدس اإلسالمية, األزىر,)

 والمينية العممية المقومات ضمن باألولوية حظيت التي المينية العممية الخصائص أىم: يمي
 توصيل المادة عمى والقدرة العممية المادة من التمكن ىي الجامعي لممدرس والشخصية

عداده لطالبو,  التعامل في والموضوعية وعدالتو اتزانو إلى باإلضافة لمينتو وانتمائو والتزامو وا 
 من بعدد الدراسة خرجت النتائج ضوء وفي.  وطالبو زمالئو مع الطيبة اإلنسانية , وعالقتو
 ينبغي التي الخصائص عمى التدريس ىيئة أعضاء إطالع ضرورة: من أىميا التوصيات

 بيذه يعمل من تجاه نظرية وتحسين المجتمع توعية الجامعي ,وضرورة المدرس في توافرىا
, 2113 نقاًل عن دراسة ) سكر ,. وتعزيز مكانتو ظروفو تحسين عمى والعمل المينة

 (21ص
  



 ..................................................................... مستوى قيم النزاهة عند تدريسيي قسم التاريخ

  - 02 - 

 (0222حمٌدان وسواقد  )بو دراسة ا  -3
 "الصفات الواجب توافرها فً عضو هٌئة التدرٌس كما ٌراها طلبة جامعة مؤته " 

اجريت الدراسة في االردن وكانت تيدف الى استقصاء الصفات الواجب توفرىا في اعضاء    
ىيئة التدريس من وجية نظر طمبتيم , ولتحقيق ذلك اليدف قام الباحثان ببناء اداتيم 

( فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت تمثل صفات 31المتمثمة باالستبانة التي تكونت من )
والعالقة مع الطمبة ( ولتطبيق  –الكفاءة التربوية  –خصي االستاذ الجامعي وىي ) الش

( طالبًا وطالبة , والستخراج النتائج تم 655االستبانة اختار الباحثان عينتيم التي بمغت )
( , وقد اظيرت نتائج الدراسة عدم spssاستعمال الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية )

فقرات كل مجال حسب درجة اىميتيا بالنسبة وجود فروق ذات داللة احصائية في ترتيب 
لمطمبة وان اكثر الصفات التي يرغب الطمبة بتوافرىا ىي ) االخالص في العمل والتقيد 
بمواعيده والصدق واالمانة والتسامح ( وىذه الصفات تمثل قيم النزاىة , كما اظيرت النتائج 

الكمية ( وفي –المرحمة  –الجنس عدم وجود فروق في استجابات افراد العينة تعزى لمتغير ) 
 ضوء تمك النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحات . 

 (211-175,ص2118) ابو حميدان وسواقد ,                                         
 (0212دراسة طبرة  ) -4

 "االبتدائٌة   معلمً المرحلة لدى الشخصٌة بسمات وعالقتها االخالقٌة النزاهة" 

 النزاىة بين االرتباطية العالقة اجريت الدراسة في العراق وكانت تيدف الى معرفة طبيعة   
 استعان وقد الجنس متغير وفق االبتدائية المرحمة معممي لدى وسمات الشخصية االخالقية
 االرتباطية العالقة , ومعرفة االخالقية النزاىة مستوى عن لمكشف بالمنيج الوصفي الباحث

 سمات مقياس وتبني االخالقية النزاىة مقياس ببناء الباحث قام وقد سمات الشخصية مع
 معمماً  (341) من مكونة عينة ادواتو عمى الباحث ( وطبق1998) , لكاظم الشخصية
 أن الى الدراسة نتائج أسفرت وقد بغداد مدينة في االبتدائية معممي المرحمة من ومعممة
 وسمات االخالقية النزاىة بين ارتباطية عالقة وىناك عالي عينة البحث لدى النزاىة مستوى

 )طبرة .واالناث الذكور بين النزاىة مستوى في احصائية داللة فروق ذات وال توجد الشخصية
 ك(  -ص ي ,2111,
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 (0213)  الخزاعً ومحمددراسة  -5
 "النزاهة االخالقٌة لدى طلبة الجامعة 

اىة االخالقية لدى طمبة الجامعة النز في العراق وكانت تيدف الى معرفة  اجريت الدراسة    
 .الرابع(  )الثاني إنساني( والصف  )عممي والتخصص إناث(  )ذكور النوع تبعا لمتغيرات

النزاىة االخالقية تكونت من  قياس اداة لغرض ببناء الباحثان قام البحث, ألىداف وتحقيقا
خصائصيا السكيومترية , ولتطبيق اداة البحث اختار الباحثان عينة ( فقرة تم التأكد من 44)

 التائي االختبار احصائيًا باستعمال ومعالجتيا البيانات جمع ( طالبًا وطالبة وبعد411مكونة )
ارتباط  ومعامل الثالثي, التباين وتحميل , مستقمتين التائي لعينتين االختبار , واحدة لعينة

, كذلك اظيرت  االخالقية بالنزاىة الحالي البحث عينة تتمتع الى نالباحثا توصل بيرسون,
 تبعا الجامعة لدى طمبة االخالقية النزاىة  في احصائية داللة ذات النتائج عدم وجود فروق 

وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحثان مجموعة من  ( الصف  –التخصص  -النوع لمتغيرات )
 (  26-1, ص2113) الخزاعي ومحمد ,                            التوصيات والمقترحات.

 (0216)  العزي والدلٌمًدراسة   -6
 "المرحلة االعدادٌة  مدرسًٌ لدى االنفعالً باالتزان وعالقتها االخالقٌة النزاهة" 

 النزاىة بين االرتباطية العالقة عمى اجريت الدراسة في العراق وكانت تيدف الى التعرف   
 من الدراسة  عينة وتكونت االعدادية, المرحمة مدرسي لدى واالتزان االنفعالي االخالقية

 النزاىة )مقياس باعتماد الباحثتان وقامت بعقوبة, مركز مدارس ومدرسة من ( مدرس311)
 االنفعالي االتزان مقياس ببناء قامتا ( فقرة , كما51( والمكون من )2111لطبرة ) االخالقية(
 معالجة وبعد , لممقياس, السيكومترية الخصائص ( فقرة , وتم استخراج36من )المكون 
 , ولعينتين, واحدة التائي لعينة واالختبار بيرسون ارتباط معامل باستخدام إحصائياً  البيانات
 متوسطًا, كان المرحمة االعدادية مدرسي لدى االخالقية النزاىة مستوى أن  النتائج أظيرت
 ولصالح النوع متغير االخالقية وحسب النزاىة مستوى في احصائية داللة ذات فروق ووجود
 كان االعدادية المرحمة لدى مدرسي االتزان االنفعالي مستوى بأن النتائج أظيرت كما االناث,

 النوع متغير وحسب االنفعالي مستوى االتزان في إحصائية داللة ذات فروق ووجود متوسطًا ,
 االنفعالي واالتزان االخالقية النزاىة طردية بين ارتباطية عالقة ىناك وانَ  , الذكور ولصالح

, وفي ضوء نتائج البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات  االعدادية المرحمة مدرسي لدى
 والمقترحات ذات العالقة بموضوع البحث .
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                       ( 24-1ص ,2116) العزي والدليمي ,                                                  
 موازنة الدراسات السابقة . / ب

( في فمسطين , واجريت 2118. مكان الدراسة . اجريت دراسة البرعاوي والسحار عام  )1
( في العراق , كما اجريت الدراسة 2114جودت ) (, و دراسة 2119دراسة جرجيس   )
 الحالية في العراق.

( 2114(, مع دراسة جودت ) 2119اتفقت دراسة البرعاوي والسحار)  .  ىدف الدراسة .2
في اليدف اذ ىدفت كال الدراستين  الى معرفة مستوى اتجاه ودافعية الطمبة نحو  
ًً لبعض المتغيرات   , بينما ىدفت دراسة  استخدام التقنيات  التربوية في التدريس وفقًا

ء ىيئة التدريس في معاىد اعداد (  الى معرفة مستوى اتجاه اعضا2119جرجيس ) 
المعممين نحو استخدام التقنيات التربوية في التدريس  , أما  الدراسة الحالية فقد 

 . مستوى قيم النزاىة عند تدريسي قسم التاريخ من وجية نظر الطمبةاستيدفت معرفة 
منيج الوصفي . منيج الدراسة .اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استعمال ال3

 , 
( طالبًا وطالبة , 234. عينة الدراسة , بمغ حجم  العينة في دراسة البرعاوي والسحار  )4

( فقد بمغ 2119( , اما دراسة جرجيس )2114( طالبًا وطالبة في دراسة جودت )161و)
 ( طالبًا وطالبة في الدراسة الحالية .224( تدريسًا, وبمغ )79حجم عينتيا )

الدراسة , اتفقت الدراسات السابقة والدراسة الحالية , في استعمال االستبانة اداة . اداة 5
 لتحقيق اىداف البحث .

. توصمت الدراسات  السابقة و الدراسة الحالية الى نتائج مختمفة تبعا لألىداف التي حددتيا 6
 كل دراسة .

مختبر التقنيات التربوية . تفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونيا تناولت  7
 موضوعا لمدراسة.
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 االفادة من الدراسات السابقة . / ت

 . النزاىة االدب التربوي الخاص بمتغير عمى االطالع .1
 .ف البحثاىدأتحقيق  لكيفية مسبق تصور وضع .2
 . تيار المنيج المناسب لتحقيق اىداف البحثاخ .3
 .الستخراج النتائجالمناسبة  واالساليب االحصائية الوسائل اختيار .4
 البحث. تخدم التي المصادر إلى االىتداء .5

 ) منهج البحث وإجراءاته( الفصل الثالث

اإلجراءات التي اتبعت لتحقيق أىداف البحث والمتمثمة في  في ىذا الفصل يعرض الباحث         
وطريقة التأكد   األداة وبناء,  توووصف مجتمع البحث وعين, في البحث  تعملالمنيج المس تحديد

جراءات تطبيقيا , والوسائل اإلحصائية التي تم  معالجةفي  االستعانة بيا من صدقيا وثباتيا وا 
  -عرض عمى النحو اآلتي:ت, وسوتفسيرىانتائج ال

 .منهج البحث   / أوالا 

قيم النزاىة لدى اعضاء ىيئة التدريس في كمية مستوى معرفة البحث الحالي إلى يسعى       
 الحالي ىوالبحث  إلنجازفأن المنيج المناسب  , التربية لمعموم االنسانية من وجية نظر الطمبة

المنيج الوصفي التحميمي كونو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ووصفيا وصفًا 
ما و التعبير عنيا كمًا وكيفًا فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا , أ ,دقيقاً 

التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع 
 (                      247  :  2003 , )عبيدات وآخرون                              الظواىر األخرى المختمفة.

                                                                       . مجتمع البحث /ثانٌاا 

 تكونلذا فان مجتمع البحث الحالي  التاريخبما ان حدود البحث الحالي تحددت بطمبة قسم        
,  طالبًا وطالبة( *  448والبالغ عددىم) الدراسة الصباحية  – التاريخمن جميع طمبة قسم 

 ( يوضح ذلك . 1والجدول )
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 1 (1جذول )

 .وانُىع انظفيجزًغ انجحش يىصػٍُ ثحغت 

 

       .عٌنة البحث / ثالثاا  

وتعّرف عينة البحث بأنيا مجموعة جزئية من المجتمع , يتم اختيارىا منو , بحيث تمّثل      
الذي تجرى عميو ىذا المجتمع , وتحّقق اغراض البحث , كما تعّرف بأنيا جزء من المجتمع 

,  عزاوي) ال  .وقواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل صحيحاً يتم اختيارىا بطرق الدراسة 
 (  161 , ص2118

ألنيا في اختيار عينات بحثو عمى اسموب ) العينة العشوائية الطبقية (  اعتمد الباحثو    
تحّقق التمثيل ليس فقط لممجتمع األصمي , بل لكل طبقاتو الفرعية ميما كان بعضيا يشّكل 
 أقّمية صغيرة , كما انيا أدق من العينة العشوائية البسيطة , ألنيا تجمع العشوائية وبالتالي

نيا تتميز بالدّقة اإلحصائية وانخفاض أتحّقق التكافؤ بين األفراد , والحياد في االختيار , كما 
  .نسبة حدوث الخطأ المعياري

 ( 119, ص 2114) الكاف ,                                                        
 -: الحالي الى وتنقسم عينة البحث  
   عٌنة البحث األساسٌة .       -1

السحب العشوائي الطبقي عينة بحثو االساسية ,والتي بمغت وبطريقة الباحث أختار   
( من مجموع الطمبة الكمي البالغ  50%طالبًا وطالبة وىذا العدد يشكل نسبة ) 224))
  ( يبن ذلك .2والجدول ) ( طالبًا وطالبة,448)

  

                                                           
 جامعة كربالء .  -في كلية التربية للعلوم إلانسانية  التسجيلشعبة *اخذت البيانات من 

 انظف
 انُىع

 انًجًىع
 إَبس ركىس

 187 124 63 االونً

 96 40 56 انضبَُخ

 115 51 64 انضبنضخ

 50 33 17 انشاثؼخ

 448 248 200 انًجًىع
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 (2جذول)

 . (ٌ انظف و انُىعثحغت يزغُش ػُُخ انجحش األعبعُخَجٍُ )

 . عٌنة ) التحلٌل اإلحصائً ( -0

,  ادوات البحثالخطوات األساسية في بناء  مناستخدام ىذا النوع من العينات  ُيعد     
والتأكد من الخصائص والغرض منيا الحصول عمى بيانات  إلجراء عممية التحميل اإلحصائي 

تم اختيار عينة التحميل اإلحصائي بالطريقة الطبقية العشوائية ومترية ألداة البحث ,و يالسك
%( 27لبًة وىذا العدد يشكل نسبة )( طالبًا طا120, اذ بمغ حجميا )ذات التوزيع المتساوي 

  ( يوضح ذلك.3من المجموع الكمي لطمبة قسم التاريخ ,والجدول )
 (3جذول )

  (خظبئض ػُُخ انزحهُم اإلحظبئٍَجٍُ )

 الستطالعٌةا عٌنة )وضوح الفقرات ( -3

متعّرف عمى الصعوبات التي تواجو الطمبة في التعامل ل اختيار ىذه العينة  كان اليدف من    
مع االداة وفيميم لمتعميمات ومدى وضوح الفقرات , اضافة الى حساب الوقت المستغرق 

( طالبًا طالبًة وىذا العدد 67حجميا )اذ بمغ إلجاباتيم من خالل معادلة الوسط الحسابي , 
  ( يوضح ذلك.4%( من المجموع الكمي لطمبة قسم التاريخ ,والجدول )15يشكل نسبة )

  

 انظف
 انُىع

 انًجًىع
 إَبس       ركىس

 93 62 31 االونً

 48 20 28 انضبَُخ

 57 25 32 انضبنضخ

 26 17 9 انشاثؼخ

 224 124 100 انًجًىع

 انظف
 انُىع

 انًجًىع
 إَبس       ركىس

 50 33 17 االونً

 26 11 15 انضبَُخ

 31 14 17 انضبنضخ

 13 9 4 انشاثؼخ

 120 67 53 انًجًىع
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 (4جذول )

 (َجٍُ خظبئض انؼُُخ االعزطالػُخ)

 انظف د
 انُىع

 انًجًىع
 اَبس ركىس

 28 19 9 االول 1

 14 6 8 انضبٍَ 2

 18 8 10 انضبنش 3

 7 5 2 انشاثغ 4

 67 38 29 انًجًىع

 . البحث ةأدابناء  /رابعاا 

مستوى قيم النزاىة لدى اعضاء ىيئة إلى معرفة  ييدفبما ان البحث الحالي            
بحسب متغير الجنس, التدريس من وجية نظر الطمبة في قسم العموم التربوية والنفسية 

قام الباحث ببناء اداتو ) االستبانة ( وفق مجموعة من الخطوات  ولتحقيق ذلك اليدف
 وكاالتي :

 . النزاىةاالدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمتغير من االفادة   -1
في مجال التدريس الجامعي تخصص طرائق تدريس التاريخ خبرة الباحث المتواضعة  -2

,وقد وىو عمى اطالع ومعرفة بما يمتمكو اعضاء ىيئة التدريس في القسم من قيم 
 (فقرة . 32تكونت االداة بصورتيا األولية  من  )

 لألداة .  الخصائص السكٌومترٌة خامساا / 
 . ( Validityالصدق ) -1

وضعت من أجمو , ويمكن التحّقق من  ماأن تقيس قدرة االداة عمى يقصد بالصدق   
صحة األداة بصدق المحّكمين أو ما يسّمى الصدق الظاىري , وبصدق االتساق الداخمي ) 

( , فمن أجل التأّكد من صدق األداة عمل الباحث عمى  119 , ص 2118عطوان ومطر , 
 التحّقق من ذلك حسب اآلتي :

 هري ) صدق المحّكمٌن ( االصدق الظ - أ

اراد الباحث التأكد من صدقيا  فقرة  32)) ان تم بناء اداة البحث والمكونة منبعد      
بمغ العموم التربوية والنفسية , عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في  ياعرض .لذا تم

صالحية الفقرات, ومدى ( , لبيان آرائيم ومالحظاتيم في مدى 1ممحق) ( خبيراً 12عددىم )
الحالي . وتم اعتماد نسبة اتفاق بين الخبراء البحث  ىدفتحقيق ل مالءمتيا ومطابقتيا 

صالحية  جميع جمع الخبراء عمى أوقد  %( لألخذ بصالحية الفقرة واعتمادىا ,80مقدارىا ) 
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  الفقرات المحددة في االستبانة, وامكانيتيا في قياس ما وضعت ألجمو , وتحقيق أىداف البحث
ظات عمى بعضيا أما لصياغتيا المغوية او لوجود اخطاء بينما كان لبعضيم مالح .الحالي 

نحوية, وقد اخذ الباحث بجميع المالحظات التي وضعيا الخبراء, وبذلك بقيت االداة بنفس 
     (2( فقرة  .ممحق )32عدد فقراتيا البالغة )

 القوة التمٌٌزٌة لفقرات االداة. - ب

بالتميز قدرة الفقرة عمى التمييز بين األفراد الذين يحممون الخاصية أو السمة  يقصد
, ص 1998)الزوبعي والغنام,التي وضعت األداة من اجل قياسيا واألفراد الذين ال يحممونيا. 

79) 
لذلك فحساب القوة التميزية لمفقرات خطوة أساسية من خطوات بناء أداة البحـث إذ يـتم  

سـتبعاد الفقـرات من خالليـا تحميـ ل الفقـرات واإلبقـاء عمـى الفقـرات ذات القـوة التميزيـة العاليـة وا 
-T) ذات القوة التميزية الواطئة , وألجل الكشف عن الفقـرات المميـزة اسـتعمل االختبـار التـائي

Test  لمعرفة الفروق بـين األوسـاط الحسـابية لـدرجات المجمـوعتين العميـا والـدنيا ولكـل فقـرة )
االداة ( , وبنــاًء عمــى ذلــك فــإن كــل فقــرة أظيــرت فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين  مــن فقــرات )

( عـدىا الباحـث 0.05إجابات أفراد العينة من المجمـوعتين العميـا والـدنيا وعنـد مسـتوى داللـة )
 ,2فقرًة مميزًة, وقد أظيرت النتائج أن جميع الفقرات كانت تتمتع بقوة تمييزية عالية

   . ( Reliabilityالثبات )  -0

, ومعامــل الثبــات ىــو  االجابــة عــن فقــرات االداةفــي نتــائج  االتســاقيقصــد بالثبــات , 
)ابـــو  .فـــي طـــرق اإلجـــراء المختمفـــة عمـــى فقـــرات االداة معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات األفـــراد 

التجزئـة النصـفية  اذ قـام  طريقـة باسـتخداموقـد تـم احتسـاب الثبـات  (411 ,ص2111,عـالم
( طالبــَا وطالبــة وقســميا  120الباحـث بــالرجوع الــى درجــات عينــة التحميـل االحصــائي البالغــة )

زوجية( ولمعرفة درجة الثبات تم استخدام  معامـل ارتبـاط بيرسـون ,  –الى مجموعتين ) فردية 
( ولكون ىذه الدرجة تقيس نصف االختبار فقـد اسـتعمل الباحـث معادلـة 0,73اذ بمغت قيمتو )

وىذه النتيجة تدل عمـى (  0,82لتصحيح معامل الثبات وقد بغت قيمتو ) براوان ( - )سبيرمان
عينـة البحـث افـراد عنـد تطبيقيـا عمـى  أن األداة تتمتع بدرجة عالية مـن الثبـات تطمـئن الباحـث

 .ساسيةاأل

                                                           

 ( 120( ودرجة حرية ) o.o5( وعند مستوى داللة ) 1.96( الجدولية ) tتبمغ قيمة ) * 
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 . البحث ةتطبٌق أدا/ ساا ساد

( عمى العينة 2طبق الباحث أداة بحثو المتمثمة في االستبانة بصيغتيا النيائية ممحق )    
 االربعاء( طالبًا وطالبة في يوم 224والبالغ عدده ) قسم التاريخالمشمولة بالبحث من طمبة 

وقد تحاور الباحث مع أفراد العينة وبينا ليم أىداف البحث وكيفية  2119/ 17/4الموافق 
ة ويسر وبدون أي تدخل أو عن الفقرات بكل سيول اجاب االفراداإلجابة عن فقراتو, وبذلك 

 .تأثير
                                             .البحث ةأدا فرٌغ بٌاناتت: سابعاا 

في البرنامج اإلحصائي لمعموم تم تفريغ البيانات بعد جمعيا من افراد العينة     
, وبما أن  واستخراج النتائج( وذلك إلجراء العمميات اإلحصائية المناسبة SPSSاالجتماعية )

كل فقرة من فقرات أداة البحث تضم ثالثة بدائل متدرجة فقد تمت عممية تفريغ البيانات من 
 الثالثة وعمى النحو اآلتي .     درجة( لكل بديل من البدائلخالل إعطاء وزن )

 (5جذول )

 . (أوصاٌ ثذائم فمشاد أداح انجحش)

 األوصاٌ انجذائم د

 3 دائًب   1

 2 احُبَب   2

 1 َبدسا   3

ما اختاره من البدائل , ولكون االداة تتكون من وتحسب الدرجة الكمية لكل فرد وفقًا ل    
( درجة وتمثل الحد 84المدى النظري لدرجات افراد العينة ما بين ) تراوحفقد ( فقرة, 32)

 ( درجة وتمثل الحد االدنى لالستجابة .28األعمى لالستجابة و)
 . الوسائل اإلحصائٌة /ثامناا 

من  اً لمعالجة بيانات البحث استعمل الباحث طرقًا إحصائية وصفية وتحميمية مستفيد     
 (SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية ) رزمةاستخدام برنامج ال

 

 

 (هاتفسٌرعرض النتائج والفصل الرابع) 

يتضمن ىذا الفصل عرضًا وتحمياًل لمنتائج التي توصل إلييا البحث ومن ثم مناقشة      
ولغرض تسييل تفسير نتائج البحث وكذلك , وتفسير تمك النتائج في ضوء أىداف البحث 
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 –قيم النزاىة عند تدريسي قسم التاريخ في كمية التربية لمعموم االنسانية لتحديد مستوى 
 ,قام الباحث باإلجراءات االتية:جامعة كربالء 

تم تحويل درجات أوزان بدائل اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة إلى مستويات معيارية    -1
  ( يوضح ذلك .6والجدول )

 ( 6جذول ) 

 .( يغزىي لُى انُضاهخ ػُذ رذسَغٍ لغى انزبسَخدسجخ انحكى ػهً )

 انًغزىَبد انىصٌ انًئىٌ انذسجبد

 ثذسجخ ضؼُفخ (% 56 -%  (34 (1,66 – (1

 ثذسجخ يزىعطخ (% 78 -%  (56,10 (2,33 – (1,67

 ثذسجخ كجُشح (% 100-% (78,10 (3 – (2,34

قيم المتوسطات الحسابية واألوزان المئوية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من  إيجاد -2
 فقرات أداة الدراسة. وفي ما يأتي عرض لنتائج الدراسة وبحسب أىدافيا.

) التعرف على مستوى قٌم  والذي ٌنص على االول نتائج البحث الخاصة بالهدف / أوالا 
 النزاهة لدى اعضاء هٌئة التدرٌس  من وجهة نظر الطلبة(,

ومن اجل التحقق من ىذا اليدف , تم استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات    
( 7( فقرة , والجدول )32والبالغة ) ةالمعيارية واألوزان المئوية لكل فقرة من فقرات االستبان

 يوضح ذلك .
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 ( 7جذول ) 

 .( خ)انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واألوصاٌ انًئىَخ نكم فمشح يٍ فمشاد االعزجبَ

دسجخ 

 رىاجذ

 انًغزىي

انىصٌ 

 انًئىٌ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىعط 

 انحغبثٍ
 د انفمشاد

ثذسجخ 

 كجُشح
80.80 0.50 2.42 

 . واإلخالص فٍ انؼًمَزظف ثبأليبَخ 
1 

ثذسجخ 

 كجُشح
80.51 0.49 2.42 

 ال رخزهف أفؼبنه ػٍ ألىانه .
2 

ثذسجخ 

 كجُشح
82.59 0.50 2.48 

 انحًُذح انخهمُخ انظفبد انطهجخ اكغبة ػهً َؼًم

 يضم             

 (األيبَخ, انزغبيح,  انزؼبوٌ)   

3 

ثذسجخ 

 يزىعطخ 
74.55 0.43 2.24 

 ػهً رغبػذ واالرجبهبد انزٍ انًىالف َزجًُ

 .انمُى اكزغبة
4 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
76.19 0.45 2.29 

انىلذ انًحذد  ثبَزهبء اال َزشن انًحبضشح  ال

 نهب.
5 

ثذسجخ 

 كجُشح
81.40 0.50 2.44 

 األوساق رظحُح ػُذ َزغى ثبنًىضىػُخ

 االيزحبَُخ
6 

ثذسجخ 

 كجُشح
81.70 0.50 2.45 

 ثًظبنح األضشاس ػذو ػهً انطهجخ َحش

 .وحمىلهى االخشٍَ
7 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
76.64 0.46 2.30 

 .رًُُض دوٌ انطهجخ جًُغ يغ إَغبَُخ ػاللبد َمُى
8 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
73.96 0.41 2.22 

 .االيزحبَبد فٍ انغش اضشاس نهطهجخ ٌَجٍُ
9 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
72.32 0.38 2.17 

 انًًزهكبد ػهً ثبنًحبفظخ انطهجخ َىجه

 انؼبيخ
10 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
74.70 0.43 2.24 

 الثذ إَغبَُخ سعبنخ َحًم ثأَه نهطهجخ َؤكذ

 .إنُهى إَظبنهب يٍ
11 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
75.74 0.45 2.27 

وػهً  يمذعخ انزذسَظ يهُخ إٌ ػهً َؤكذ

 .سفُؼخ ُخهمُخ ثظفبد َزظف أٌ ًَزهُهب يٍ
12 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
73.51 0.40 2.21 

 َفىط فٍ انذَُُخ انمُى رشعُخ ػهً َؼًم

 ,انظجش )اإلًَبٌ لًُخ يضم انطهجخ

 .,االخالص(

13 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
77.23 0.47 2.32 

 َفىط فٍ األخاللُخ انمُى رشعُخ ػهً َؼًم

, انُضاهخ, انششف) لًُخ يضم انطهجخ

 (.انظذق

14 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
73.66 0.41 2.21 

 فٍ االجزًبػُخ انمُى رشعُخ ػهً َؼًم

 واإلخالص )انىفبء لًُخ يضم انطهجخ َفىط

 .انؼًم( فٍ

15 

ثذسجخ 

 كجُشح
92.41 0.42 2.77 

  وانؼًم. ثبنمىل انظذق ثأهًُخ انطهجخ َُؼشف
16 
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ثذسجخ 

 كجُشح
79.76 0.50 2.39 

 وجىة يغبَشح ػهً يغزًش وثشكم َؤكذ

 .انًؼشفٍ نهجبَت األخاللٍ انجبَت
17 

ثذسجخ 

 كجُشح
91.52 0.44 2.75 

 .وانمىاٍَُ األَظًخ رطجُك فٍ اهزًبيه َجذٌ
18 

ثذسجخ 

 كجُشح
89.14 0.48 2.67 

 أَفغهى واحزشاو رمذَش ػهً انطهجخ َُشجغ

 افشاد أَهى فكشح ورمجم ثهب واالػزضاص

 .يزًُضٍَ

19 

ثذسجخ 

 كجُشح
89.43 0.47 2.68 

 َغزضًش انىلذ اصُبء انزذسَظ ثشكم فبػم .     
20 

ثذسجخ 

 كجُشح
84.08 0.50 2.52 

 .انًجزًغ فٍ كأفشاد أهًُزهى يذي نهطهجخ َُجٍُ
21 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
74.70 0.43 2.24 

 انًغؤونُخ يفهىو رشعُخ ػهً َؼًم

 .انطهجخ ػُذ االجزًبػُخ
22 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
75.74 0.45 2.27 

 َحش انطهجخ ػهً انزؼبيم يغ االخشٍَ

 ػهً وفك االخالق االعاليُخ.
23 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
73.51 0.40 2.21 

َشجغ انطهجخ  ػهً َجز االفكبس انهذايخ انىافذح 

 . نهًجزًغ
24 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
77.23 0.47 2.32 

 انزٍ انمظض َغزشهذ اصُبء انزذسَظ ثجؼض

 وانُضاهخ. األيبَخ يفهىو ػهً رؤكذ
25 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
73.66 0.41 2.21 

 .انًحذد نهب ثبنىلذ انًحبضشح انً َأرٍ
26 

ثذسجخ 

 كجُشح
92.41 0.42 2.77 

االخاللُخ  انمُى رًٍُُ رذسَظ طشائك َغزخذو

 .انطهجخ ػُذ
27 

ثذسجخ 

 كجُشح
79.91 0.49 2.40 

َحشص ػهً يغبػذح انطهجخ فٍ حم 

 يشكالرهى .
28 

ثذسجخ 

 كجُشح
91.52 0.44 2.75 

 َشجغ انطهجخ ػهً االخالص فٍ انؼًم .
29 

ثذسجخ 

 كجُشح
89.29 0.47 2.68 

 َحش انطهجخ ػهً احزشاو انُظى وانمىاٍَُ        

 وانزششَؼبد انخبطخ ثبنًجزًغ .         
30 

ثذسجخ 

 يزىعطخ
75.89 0.45 2.28 

 جًُغ انًزؼهًٍُ .َزؼبوٌ وَزغبيح يغ 
31 

ثذسجخ 

  يزىعطخ
68.60 0.76 2.06 

 َهزضو ثزؼبنُى انذٍَ االعاليٍ.
32 

ثذسجخ 

 كجُشح
 انًزىعط انؼبو نفمشاد األداح 2.39 0.46 79.82

تدريسي قسم التاريخ في كمية التربية لمعموم االنسانية في جامعة ( أن 7يتضح من الجدول )       
كربالء وبحسب استجابات افراد عينة البحث لدييم مستوى كبير من قيم النزاىة عمى وفق 

( , إذ 6التي حددىا الباحث لتقدير المستوى وكما مبين في الجدول  )المستويات المعيارية 
( واالنحراف 2.06ستجابات أفراد العينة عمى فقرات األداة )بمغ المتوسط الحسابي العام ال
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ويعزي الباحث ىذه النتيجة إلى %( , 79.82) ( والوزن المئوي0.76المعياري بمغ ) 
 -مجموعة من االسباب اىميا :

بالقيم االخالقية ومنيا قيم النزاىة وىذا مؤشر عمى جودة  التاريخقسم  تدريسيتمسك  -1
 اعدادىم الميني والتربوي الذي جاء متماشيًا مع اخالقيات مينة التعميم . 

عن المحسوبية والمنسوبية وتحمييم بالموضوعية عند تقويم اداء التدريسين ابتعاد اغمب  -2
 الطمبة .

 بمد.تفيم مشكالت الطمبة والظروف التي يمر بيا ال -3
 الموضوعية في التعامل مع الطمبة واالبتعاد عن التعصب . -4

) التعرف على الفروق فً  والذي ٌنص على الثانً / نتائج البحث الخاصة بالهدف ثانٌاا 
استجابات افراد عٌنة البحث حول مستوى قٌم النزاهة عند تدرٌسً قسم التارٌخ وبحسب 

 اناث (. -متغٌر                              النوع )ذكور

تحميل استجابات افراد عينة البحث وبحسب متغير ومن اجل التحقق من ىذا اليدف , تم     
( 77,20فتبين إن الوسط الحسابي لدرجة العينة المختارة من الذكور)( اناث –)ذكور  النوع

(, في حين كان الوسط الحسابي لدرجة العينة المختارة من 5,58درجة وبانحراف معياري )
معنوية الفروق بين  ارب(, وعند اخت8,08( درجة وبانحراف معياري )76,06اإلناث )

( وجد  t-testاالختبار التائي لعينتين مستقمتين)متوسطي درجات اإلناث والذكور باستخدام 
( وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة 1,20بان القيمة التائية المحسوبة تساوي )

 ,( , تبين أن القيمة  التائية222( وبدرجة حرية ) 0,05(عند مستوى داللة) 1,96)
ين ال توجد فروق ذات داللة احصائية ب المحسوبة اقل من القيمة التائية الجدولة , أي إنو

 ( يوضح ذلك .                               8والجدول ) نوععينتي البحث تعزى لمتغير ال
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 (8جذول )

 َزبئج اخزجبس دالنخ انفشوق ثٍُ يزىعط دسجبد افشاد ػُُخ انجحش يٍ )انزكىس واالَبس()

 انجُظ
حجى 

 انؼُُخ

انىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انحشَخ

 انمًُخ انزبئُخ
انذالنخ 

 انًؼُىَخ
 انجذونُخ انًحغىثُخ

 5,58 77,20 100 ركىس
 غُش دانخ 1,96 1,20 222

 8,08 76,06 124 إَبس

( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 8يتضح من الجدول )       
ويعد ىذا مؤشرًا ميمًا عمى اتفاق افراد  نوعالدراسة تعزى لمتغير الت أداة العينة عمى فقرا
يمتمكون مستوى عالي من قيم في قسم التاريخ ان اعضاء ىيئة التدريس العينة عمى 

, ويعتقد الباحث أن سبب استجابة أفراد العينة عمى فقرات االستبانة بيذا الشكل يعود النزاىة
باألنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم سير العمل  اريختدريسي قسم التتقيد والتزام إلى 

فضاًل عن تمسكيم بمجموعة من االنظمة والقيم االخالقية التي اصبحت صفة من صفاتيم 
 .التي تميزىم عن غيرىم مع اعضاء ىيئة التدريس في اقسام كمية التربية لمعموم االنسانية

  (ترحاتاالستنتاجات والتوصٌات والمق )الفصل الخامس
 . االستنتاجات / اوالا 

 تعد المرحمة الجامعية من المراحل الميمة في حياة االنسان .  -1
 يمكن من خالل التعميم غرس المفاىيم والقيم ومنيا قيم النزاىة. -2
يعد عضو ىيئة التدريس الجامعي من االركان الميمة التي تستند عمييا العممية  -3

 التعميمة.
 ليا الدور االكبر في االرتقاء بمينة التدريس .تمتاز كميات التربية بان  -4
 تعد قيم النزاىة من الصفات التي يجب ان يتحمى بيا عضو ىيئة التدريس الجامعي.   -5
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 التوصٌات . / ثانٌاا 

تيتم بأعضاء ىيئة التدريس كونيم القدوة الحسنة التي يقتدى بيا من عمى الجامعة  ان  . 1
 .قبل الطمبة 

ضرورة تظمين قيم النزاىة في مفردات المواد التي تدرس في كمية التربية لمعموم االنسانية . 2
 وضع معايير مينية الختيار المالكات التدريسية وعدم االكتفاء بمعيار الشيادة .. 3
 اقامة ندوات وورش عمل تبحث موضوع النزاىة واساليب اكسابيا الى الطمبة . .4
  بعض االفكار ذات العالقة بقيم النزاىة .. اصدار دليل او نشرة تربوية تتضمن 5

 المقترحات . / ثالثاا 

 .العالقة بين قيم النزاىة ومتغيرات اخرى مثل ) االلتزام الديني (. اجراء دراسة لمعرفة 1
 .  من الطمبة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينات اخرى . اجراء دراسة 2
لنزاىة لدى الطمبة من دور اعضاء ىيئة التدريس في تنمية قيم ا. اجراء دراسة  لمعرفة 3

 وجية نظرىم.
مستوى قيم النزاىة لدى اعضاء ىيئة التدريس في قسم  لمعرفةمقارنة . اجراء دراسة  4

 .العموم التربوية والنفسية وبقية اقسام كمية التربية لمعموم االنسانية 
لدى طمبة من قبل اعضاء ىيئة التدريس النزاىة قيم اساليب تنمية . اجراء دراسة  لمعرفة 5

 . ية لمعموم االنسانية كمية الترب
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 لمراجعا
, دار المسيرة لمطباعة  1,ط سيكولوجية التنشئة االجتماعية( 0998أبو جادو, صالح محمد ) .0

 والنشر, َعمان. 
( الصفات الواجب توافرىا في عضو ىيئة التدريس 2118ابو حميدان , يوسف وسواقد , ساري ) .2

 ( .0( العدد )24, المجمد ) مجمة جامعة دمشقكما يراىا طمبة جامعة مؤتو , 
", مكتبة وىبة, الحوار فنياتو واستراتيجياتو وأساليب تعممو(: " 2113المبودي, منى إبراىيم ) - .3

 القاىرة ,مصر .
 , الطبعة االولى , بغداد , العراق . جرائم االمن االقتصادي( 0998بدره, عبد الوىاب,)  .4
(: " استراتيجيات التنمية البشرية في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر  2119بركات , زياد)  .5

, المجمد الثاني ,  مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات والبحوثأعضاء ىيئة التدريس " , 
 (3عدد)ال

( مفاىيم النزاىة وقيميا في مناىج المغة 2105بيعي , حسن عموان و عبد االمير الجبوري ) .6
مجمة جامعة بابل لمعموم , 2103العربية والرياضيات في المرحمة االبتدائية في العراق عام 

 (.4, العدد ) االنسانية
, مجمة اآلداب , العدد  يتأصيل مفيوم النزاىة في التعميم الجامع( 2105جاسم ,سياد عادل ) .7

(003.) 
مجمة ( النزاىة االخالقية لدى طمبة الجامعة ,2103الخزاعي , عمي صكر و محمد ,عمياء ) .8

 (.00, العدد)الباحث 
العممية ,جامعة  مركز البحوثالمبادئ والقيم في التربية االسالمية ,( 1995خياط , محمد جميل ) .9

 ام القرى ,مكة المكرمة .
 ., عالم الكتب , القاىرة  عمم النفس االجتماعي (0984)زىران ,حامد عبد السالم  .01
( دور أعضاء ىيئة التدريس في كميات اإلعالم ونظيراتيا بالجامعات 2103سكر, احمد رياض) .00

, كمية  رسالة ماجستير غير منشورةالفمسطينية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبتيم وسبل تطويره, 
 غزة , فمسطين .  –امعة االزىر ج –التربية 

, مكتبة الفالح ,  3, ط التربية اإلسالمية وطرق تدريسيا (0989)الشافعي  , ابراىيم محمد  .02
 الكويت.

مجمة البحوث االعالم االسالمي ...وتربية النزاىة ,  (2102)الشمري , طالب عبد الحسين   .03
 (.27, العدد ) والدراسات االسالمية
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( النزاىة االخالقية وعالقتيا بسمات الشخصية لدى معممي المرحمة 2101ميج) فطبرة , عمي  .04
 , كمية التربية , الجامعة المستنصرية. رسالة ماجستير غير منشورةاالبتدائية , 

, دار أسامة لمنشر أساليبو–البحث العممي مفيومو ــــأدواتو (2003عبيدات ,ذوقان وآخرون) .05
 والتوزيع ,الرياض.

( النزاىة االخالقية وعالقتيا باالتزان االنفعالي لدى 2106الم والدليمي , اميرة )العزي , اح .06
 (.69, العد) مجمة ديالىمدرسيي المرحمة االعدادية ,

" , دار منشأة المعارف  تطوير التعميم الجامعي العربي(: "  2118العيسوي , عبد الرحمن )  .07
 لمطباعة والنشر , اإلسكندرية , مصر.

 .,مصر  التقرير الثاني في وزارة الدولة لمتنمية االدارية( .2118لجنة الشفافية والنزاىة ) .08
مركز (. بناء مفيوم النزاىة في المناىج التربوية العراقية , 2118المعاضيدي ,سفيان صائب) .09

 .الدراسات التربوية واالبحاث النفسية
دار النشر   6, طالنفسية والتربوية مناىج البحث في العموم( 2100ابو عالم , رجاء محمود ) .21

 لمجامعات , القاىرة , مصر.
, أساســيات القيــاس والتقــويم فــي التربيــة( 0998الزوبعــي, عبــد الجميــل ابــراىيم, الغنــام, محمــد احمــد) .20

 ,دارالكتاب الجامعي, العين, االمارات .2ط
تطبيــق العمميــات االحصــائية فــي البحــوث العمميــة مــع اســتخدام برنــامج ( 2104الكــاف , عبــدا  ) .22

spss مكتبة القانون واالقتصاد , الرياض . 0, ط , 
, دار الكتــب العمميــة , 0, ط  منــاىج البحــث العممــي( 2108عطــوان , اســعد , ومطــر ,يوســف )  .23

 بيروت لبنان .
, دار دجمة , عمان , االردن 0,ط مقدمة في منيج البحث العممي( 2118العزاوي , رحيم يونس ) .24

. 
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