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 ممخص:
مدى التزام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية )الممك لى محاولة التعرف إ لىىدفت الدراسة الحالية إ     
لتفعيل درجة  مقترحتصور ضع و و  ,بممارسة قيم النزاىة األكاديمية والمينية (م القرىأائل وطيبة والقصيم و حو  خالد
المنيج الوصفي بأداتو االستبانة لجمع البيانات المتعمقة بأىداف ولتحقيق ذلك تم االعتماد عمى  ,الممارسةتمك 

, وقد تضمنت االستبانة ثبلث محاور محور خاص بالقيم الفردية لمنزاىة, ومحور خاص بالقيم الدراسة وتساؤالتيا
من  (ٕٖٓ), وقد طبقت االستبانة عمى االجتماعية لمنزاىة, ومحور خاص بالقيم التنظيمية واالدارية لمنزاىة

 نئج تحميل بيانات االستبانة أوضحت نتابالجامعات السعودية عينة الدراسة الحالية, وقد أ عضاء ىيئة التدريسأ
لجامعة والنوع والدرجة العممية, ا كاديمية والمينية باختبلف متغيرىناك اختبلف في درجة ممارسة قيم النزاىة اال

التركيز عمى قيم النزاىة والشفافية في العممية التعميمية, ونشر وأوضحت الدراسة بضرورة تفعيل االطر االخبلقية و 
  دخل االوساط الجامعية.

 .األكاديمية والمينية قيم النزاىة  –النزاىة  -القيم   ة: يالكممات المفتاح
Values of academic and professional integrity for Faculty members in Saudi 

universities 

Ghada Hamza Mohammed Elshrbeni                 Mona Mahmoud Abd Elmola 

This study aimed To investigate the extent to which faculty members in Saudi universities 

(King Khalid, Hail, Taibah, Qassim and Umm Al Qura) Exercise the values of academic and 

professional integrity, and to develop proposals to activate the degree of this practice. To 

achieve this, the descriptive approach was used to collect data related to the objectives and 

questions of the study. The questionnaire has three axes that focus on individual values of 

integrity, a special focus on the social values of integrity, and a special focus on the 

organizational and administrative values of integrity. The questionnaire was applied to 302 

faculty members in Saudi universities, The results of the questionnaire data analysis that there 

is a difference in the degree of academic and professional integrity values depending on the 

university and the type variable scientific class, the study showed the need to activate the 

moral frameworks and focus on the integrity and transparency in the educational process 

values, and dissemination of income university circles. 

Keywords: Values - Integrity - Values of academic and professional integrity. 

 :مقدمة
ويرى )  ,ىدافيا بمعزل عن القيموتحقق أ ئفيادى وظاؤ ن تذ ال يمكن ليا أإ ,ية عممية قيميةتعتبر الترب     

ن يتجو السميمة البد وأن توجييا قيم أساسية ترتبط بما يجب أن العممية التربوية ( أٙٔٔ ص,ٜٔٛٔالنجيحى : 
نياية خرى تيدف التربية في ومن ناحية أ ,فراد البشرأالذى تعمل التربية عمى تحقيقو في  اإلنسانيالنمو إليو 

 خبلقية لدى الصغار".ين الشخصية األلى تكو المتنوعة إ وبأساليبيامياتيا المختمفة في جميع عم المطاف



 ,اإلنساني خاصية من خصائص المجتمع فيي بمثابةتحظى القيم في حياة االنسان بمكانة كبيرة من ىنا       
وجود ا من طبيعة وجوده في المجتمع فبل أىميتيا ووظائفي تشتقو  ,واإلنسان ىو موضوعيا فالقيم عممية اجتماعية

 . األخبلقيالبعد وجود ميز االنسان عن سائر المخموقات وىذا ما ي ,لممجتمع اإلنساني دون قيم
مساىمًا في  متكامل الشخصية, في أنيا تجعل منو شخصًا متزنًا, تكمن ضرورتياو  ,مفردة لوتعد القيم ضرور       

عامبًل في الوقت  ,مدركًا لكل األخطار والتيديدات التي تمحق بالمجتمع واألمة ,وأمتو ,ومجتمعو ,تطوير نفسو
ذا كانت تمك القيم ضرورة لمفرد فيي كذلك و  ,عمى مواجية تمك التيديدات واألخطار بكل حكمة واقتدار نفسو ا 

وتحدد لو  ,ألنيا" تحفظ عمى المجتمع تماسكو ,ضرورية لممجتمع ال يستطيع العيش حياة كريمة إال بوجودىا
 مواجية التغيرات التي تحدث فيو كما أنيا تساعده عمى ,ومثمة العميا, ومبادئو الثابتة المستقرة ,أىداف حياتو

 .(ٕ ,صمٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔ)الجمالي,

 خاصة البشرية التنمية عمميات عن وجزء ,ضرورة العالي التعميم مؤسسات في القيمية الممارسات كما تعتبر     
 والمجتمعات العالم دول شتى وعي زيادة إلى باإلضافة الجامعي, عمى التعميم االجتماعي الطمب زيادة فيظل

 .العالي التعميم بمؤسسات المناطة األدوار بأىمية استثناء دون اإلنسانية
 ببعض القيام إلى األخبلقية القيم عن بعيدة تكون ما عادة التي والنفعية المادية النزاعات شيوع ساىم ولقد     

 جعل الذيمر األ المجتمع, في األخبلقية والنزاىة األخبلقية القيم أضعاف إلى يؤدى مما ,االستغبللية الممارسات
 مشكبلت من كافة الحياة مجاالت في أو الوظيفي العمل مجال في ذلك أكان سواء األخبلقية النزاىة مشكمة
 .( ٚٔ ص,ٕٕٓٓ, الجبورى)وتأصمت برزت  التي الحديث العصر
 إلى العالي المعنية واالقميمية والعربية الدولية المنظمات وتقارير واالتفاقيات والمعاىدات المواثيق دعت لذلك      
 بروح يعصف قد كبير تحدى األكاديمي األداء أخبلقيات مشكبلت وعدت األخبلقية,والمبادئ  القيم تعزيز أىمية
 االقتصادية الخسائر توالى في المساىمة العوامل نم تكون وقد العالي, التعميم مؤسسات ورسالة وتقاليد وثقافة
 ( .ٕٕٔ ص,ٕٙٔٓ ,الحربي (العالم دول شتى في والصناعة المال لحركة

عمى واألمانة في الحصول التعميم, ىمية النزاىة في تقديم خدمات شار تقرير الفساد العالمي إلى أوقد أ       
       ن تكون عممية اختيار القيادات الجامعية مبنية عمى المنافسة المينية. وأوصى بأ واستعمميا,الموارد المالية 

 (Powell,2006,331) 
 العناية يمق لم وكونو ,عام بشكل العالمية التربوية األوساط في األكاديمية النزاىة مفيوم لحداثة ونظرا       

 تبني لتأخر نتيجة السعودية العربية المممكة في أم ,العربي الوطن سواء في العالي التعميم مؤسسات في الكافية
 مؤسسات في الشاممة الجودة تطبيق برامج في التأخر إلى باإلضافة العالمية, لمعايير وفقا األكاديمي العمل آليات
التي  والتربوية النفسية البحوث مجال في واضحة ندرة وجود ذلك عمى ترتب مما, والمحمية العربية العالي التعميم
 الشايع المفيوم وفق األكاديمية النزاىة تتناول لم التربوي البحث أدبيات فأغمب والمينية ,األكاديمية بالنزاىة تعنى
 حق, وجو دون أكاديمية ميزة عمى والحصول العممي, والتمفيق ,والغش, االنتحال العممي يتضمن والذي ليا,

 األكاديمية الرسمية الوثائق إلى بو المصرح الوصول غيرو  األكاديمية, األمانة خيانة عمى والتحريض والمساعدة
 عدم التعرض إلى باإلضافة فقط, األكاديمي الغش عمى ركزت بل الفكرية, الممكية حقوق وانتياك واإلدارية,
 .المينية النزاىة لموضوع



عضو ىيئة التدريس كاديمية في مؤسسات التعميم العالي تقع عمى عاتق ولعل مسؤولية تحقيق النزاىة األ     
وثقافية  الجامعة تربويةمتعددة داخل  ادوار ب أيمع ذإ الجامعي,يزة في منظومة التعميم يحظى بمكانة متم باعتباره

تحقيق رسالة  فيأثره القوى  ولوالتطوير والقدوة لطبلب  ساىو محور النشاط وأسو  واجتماعية,وتعميمية وبحثية 
 أىميتيا. الحالية الدراسة تكتسب ىنا نومالجامعة, 

 مشكمة الدراسة:

خبلقية قيمة دينية أ وىي إكسابيا,في  الدين اإلسبلمي التي تقوم عمى منيج تدريجي مبادئتعتبر النزاىة من      
مجموعة من القيم الفرعية منيا تحمل بين جنباتيا  وىييتوجب عمى االنسان ممارستيا في كل عمل يقوم بو 

الفساد فيي ترتبط تستيدف االستقامة والبعد عن كما  والتناصح,ية والشفافية والحيادية والمصداقمانة والمسؤولية األ
 ن تحمميا.أ بت السماوات واالرصباألمانة التي أ

في المجتمع والمؤسسات الحكومية  إلشاعة الفسادفراد والمجتمعات مؤشر قوى فقدان النزاىة لدى األويعد      
 لىإ العالي بالتعميم المعنية واإلقميمية والعربية الدولية المنظمات وتقارير واالتفاقيات داتوالمعاى المواثيق وتشير
 بروح يعصف قد كبير تحدي األكاديمي األداء أخبلقيات مشكبلت وعدت األخبلقية, والمبادئ القيم تعزيز أىمية
 االقتصادية الخسائر توالي في المساىمة العوامل من تكون وقد العالي, التعميم مؤسسات ورسالة وتقاليد وثقافة
 ( .ٕٕٔ ص,ٕٙٔٓ, العالم. )الحربي دول شتى في والصناعة المال لحركة
ب في مينة التي ترتككاديمي ىو كل األعمال غير األاألإلى أن الفساد ( ٖ٘ ص,ٕ٘ٔٓ, ويشير )عطية     

التدريس والطبلب وغيرىم من  ىيئة أعضاءالتعميمية والمحاضرين  المؤسساتدارات البيئة االكاديمية من خبلل إ
كاديمية ىداف األعمى األ ثر عكسييكون ليا أ و المشاركين في القطاع التعميمي والتيمحة أصحاب المصأ

فعال خاطئة في البيئة وأ يتضمن تصرفاتخرى والفساد التعميمي كغيره من أنواع الفساد األ التعميمية, لممؤسسات
 التعميم.ر عمى مستوى االكاديمية التي ليا تأثي

المشكبلت ثم  ن حماية النزاىة واجب مشترك يستمزم تشخيصإمى ع( ٖ ص,ٕٙٔٓ, الغامدييؤكد )كما     
ومن ىنا تبمورت مشكمة الدراسة الحالية حول وتعزيزىا, سس عممية من خبلل غرس القيم عبلجيا وفق أ

, ليس فقط من أجل معرفة الجامعات السعوديةة والمينية في الممارسات الفعمية لقيم النزاىة األكاديمي
نما أيضا من أجل وضع مقترحات لتفعيل درجة الممارسة والبعد عن  ,درجة الممارسة ليذه القيم وا 

 .الممارسات المنافية لقيم النزاىة األكاديمية والمينية
  : التاليتتحدد أسئمة الدراسة في التساؤل الرئيسي أسئمة الدراسة: 

المقترح لتفعيل ممارسات قيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ما التصور 
 تية:تفرع من ىذا السؤال التساؤالت اآلوي.السعودية ؟

ما درجة االلتزام أعضاء ىيئة التدريس بالنزاىة األكاديمية والمينية في بعض الجامعات السعودية  .ٔ
 لقصيم وأم القرى.؟)الممك خالد وجائل وطيبة وا



 ىل تختمف درجة االلتزام أعضاء ىيئة التدريس بالنزاىة األكاديمية والمينية باختبلف الجامعات .ٕ
 السعودية )الممك خالد وجائل وطيبة والقصيم وأم القرى(؟

ىل تختمف درجة االلتزام أعضاء ىيئة التدريس بالنزاىة األكاديمية والمينية باختبلف الدرجات العممية  .ٖ
 الممك خالد وجائل وطيبة والقصيم وأم القرى.

ىل تختمف درجة االلتزام أعضاء ىيئة التدريس بالنزاىة األكاديمية والمينية باختبلف تخصصاتيم  .ٗ
 الممك خالد وجائل وطيبة والقصيم وأم القرى.

ريس في الجامعات التصور المقترح لتفعيل ممارسات قيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى أعضاء ىيئة التدما  .٘
 ؟ السعودية

 :اآلتي في ةالحاليالدراسة  أىمية تكمن :همية الدراسةأ
 .الجامعات في ممارساتيا وأىمية النزاىة قيم عمى الضوء تسمط التي البحوث نم اكوني .ٔ
 حدود في وذلك كبيرة بشكل دراساتيا يتم لم التي الموضوعات عن والمينية األكاديمية النزاىة وضوعم .ٕ

 .خاص بوجيو التعميمية والمؤسسات عام بشكل لممجتمع رغم أىميتو الباحثتين عمم
 جية وتخصص الفساد بمحاربة االىتمام إلى السعودية العربية المممكة توجومع  الحالييتوافق البحث  .ٖ

 .والشفافية النزاىة تحقيق الدولة جميع مؤسسات عمى يفرض) نزاىة )الفساد لمحاربة رسمية
 .معيةالجا األوساط في والمينية األكاديمية النزاىة قيم وتعميق نشر سبل تحديد إلى الحالي البحث يسعى .ٗ

 :إلى التعرف محاولة إلى ةالحالي الدراسة فديت الدراسة: أهداف
 .التعميمية المؤسسات في وأىميتيا وأشكاليا النزاىة مفيوم .ٔ
 .والسنة بالقرآن ورد كما النزاىة لقيم ياإلسبلم التأصيل .ٕ
 .السعودية الجامعات في والمينية كاديميةاأل النزاىة قيم ممارسة واقع .ٖ
 .الجامعات منسوبي بين وممارساتيا النزاىة قيم نشر في الجامعات دور تفعيل سبل .ٗ

 :الدراسةحدود 

كاديمية والمينية المتعمقة بقيم النزاىة األ واقع الممارسات تتمثل في الكشف :واإلجرائي الموضوعيالحد  - أ
 .(م القرىأوالقصيم و  -جامعة طيبة –جامعة حائل  –جامعة الممك خالد )بالجامعات السعودية

عضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات السعودية من ىذه الدراسة عمى عينة من أ البشرية: تقتصرالحدود  - ب
 والعممية.التخصصات النظرية  ذوي

 .م القرىأ-والقصيم  -جامعة طيبة –جامعة حائل  –لد جامعة الممك خا الدراسة فيأجريت الحدود المكانية:  -ج

 مٓٗٗٔ/ٜٖٗٔمن العام الدراسي  ثانىراسة من خبلل الفصل الدراسي الطبقت الد الزمانية:الحدود  -د

 المصطمحات: 



مى عمى الفرد بشكل متإسبلمي,  دينيمعايير تعبر عن االيمان بمعتقدات راسخة مشتقة من مصدر  ىيالقيم:  
ضمنية, و صريحة أإيجابية, وىى  بيا,يعيشيا ويمر  التيفي المواقف المختمفة  السموكيو نيجو اختباره أثابت 
 (ٖٓص: ٕٔٔٓشقر,") األالمفظي.وغير  المفظياستنتاجيا من خبلل السموك  نيمك

ذاتو ومع غيره من خرين لتحقيق االنسجام مع ساني يختاره الفرد لمتفاعل مع اآلنيا التزام إنبأوتعرفيا الباحثتان 
 المحيطين بو.

   ) ٜ٘ٔ,ص: ٕٓٔٓ, الوسيط )المعجملغة " البعد عن السوء وترك الشبيات "  النزاهة:
عكس  باألخرين وىيصرار اإل واألمانة وعدماصطبلحا: ما تأصل لدى الفرد من قواعد وتشمل الصدق 

 ( .ٗٙٔ, ٖٕٓٓ, ")ارمانالفصاد.
و قريب من ممارسات ألموظيفة العامة من بعيد  ناالبتعاد عن كل ما يشنيا أب (ٕ٘ٔٓ) وعرفيا العويس      

خبلص واستشعار المسؤولية وحمل إدى ؤ ت لى االخبلل بالواجبات والميام المحدودة لمجياز والعمل بكل جدية وا 
 مانة.األ

يا ألوامر ئداممتثبل في أئو ألعمالو داء أثناينتيجو الفرد أ الذيلسموك الحميد ذلك ا نياالمطيري بأويعرفيا      
ر من القيادات لى تقديم الخدمات التي يستحقيا الجميو توفر البيئة التي تؤدى إ وىي والضوابط النظامية, الشريعة,

 ( .ٕٕ, ٕٛٓٓ,المطيري) لة.والمسأوقيم الشفافية  مبادئو العامة وفق والجيات الحكومية أ
 : والمهنية النزاهة االكاديمية

 العام لبللتزام المجموع بأنيا (ٕٙٔٓ,الحربي يعرفيا :(Academic Integrity والمينية األكاديمية النزاىة
 داخل والتعميمية التربوية المنظمة لمممارسات الدولية والمواثيق والتشريعات والقوانين األخبلقية والقيم بالمبادئ
 .العالي التعميم مؤسسات

لى ممارستيا إبكونيا مجموعة من االلتزامات والمسؤوليات المتفق عمييا تدفع بالفرد بأنيا  وتعرفيا الباحثتان    
داري متميزتوفييضمن  بما  .والمؤسسية, وبناء القدرات الفردية ر مناخ عمل أكاديمي وا 

 جراءات التالية:عن تساؤالت الدراسة تم اتباع اإل لئلجابة :الدراسةخطة السير في 

 النزاىة لقيم اإلسبلمي لوالتأصي ,التعميمية المؤسسات في وأىميتيا ىدافياوأ النزاىة مفيوم تناولي :األولالمبحث 
 والدراسات السابقة. والسنة,بالقرآن  ورد كما

 .السعودية الجامعات في والمينية األكاديمية النزاىة قيم ممارسة واقع : عرضالثانيالمبحث 
ممارسات قيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى أعضاء ىيئة التصور المقترح لتفعيل عرض  المبحث الثالث:

 ليذه المباحث: عرض يميوفيما , التدريس في الجامعات السعودية

 لقيم اإلسالمي لوالتأصي .التعميمية المؤسسات في وأهميتهاهدافها وأ النزاهة مفهوم : تناولاألولالمبحث 
 والدراسات السابقة: والسنة، بالقرآن ورد كما النزاهة

 :النزاهةمفهوم  ( أ



ا يعززىا ويحافظ نموا   ,يفرضيا القانون وىذه القيم ال ,نفسو مجموعة من القيم توجد في الفرد  تعتبر النزاىة      
عناصر ثبلثة ىي البصيرة )  اتحاد( أن النزاىة األخبلقية تمثل ٜٜٙٔ) Carterورأى كارتر  ,عمى استمراريتيا

ا ىو صحيح أخبلقيا وبين ما ىو وىى القدرة عمى التمييز بين م :Moral discernment(حسن التمييز األخبلقي
مل وىو القدرة عمى القيام بالع :Consistent Behavior والسموك المستقيم ) الثابت عمى مبدأ(  ,أخبلقيا أخط

ريح العمني ويتمثل بالمقدرة عمى التص Public Justificationرير العام والتب ,الصحيح وفق التميز األخبلقي
 وأن ىذه االلتزامات ىي نتيجة لمتأمبلت األخبلقية والتقييم. ,يعمل وفق التزاماتو بكون الشخص

( ( Olson:2002,22 

( أن النزاىة تتأكد بمنظومة القيم البلزمة لمحفاظ عمى الممتمكات ٖٙٔ-ٖ٘ٔ, ٖ٘ٗٔ ,الدويك)ويرى    
وتأصيل مجموعة من القواعد والقيم كاألمانة والصدق وعدم االضرار باآلخرين وتعزيز  ,واستئصال الفساد

 المصمحة العامة لممجتمع.

نيا التزام خمقي تتميز بأ السموكية وىىنات ولتعزيز ىذه القيم في المنظمات يتم صياغة وثائق تعرف بالمدو      
ه المواثيق بنظام واضح مع ربط ىذفعالة, حيث يكون الضمير أداة رقابية والموظفين, طوعي من قبل الدوائر 

مر الذى يعزز األ ,ينوفرض العقاب لممخالفلمممتزمين, يتضمن مبدأ الثواب والعقاب من خبلل إعطاء المكافآت 
 (ٖٚ, ٕٚٓٓالنزاىة.)مصمح, من قيم 

ة والتنظيمية وفى ضوء ذلك يمكن القول أن النزاىة منظومة متكاممة من القيم الفردية واالجتماعية واإلداري   
األفراد األخبلقية في بيئات العمل المختمفة, والباعث الرئيس ليا والمحرك القوى سموكيات تعكسيا العديد من 

تيان بكل ما يحقق مصمحة الذى يحثو عمى اإل -مةقويوتربية  النابع من ثقافة-اني لبللتزام بيا ىو الضمير اإلنس
 الفرد والمجتمع .

 أهمية قيم النزاهة بالجامعات:ب(

جميع العاممين  توجوممارستيا داخل الجامعات يضمن  وتكمن أىمية قيم النزاىة االكاديمية والمينية في كون     
دارة مواردىا بكل وا  ىداف الجامعة تحقيق رسالة وأ والمتمثمة في  ,من أجل المصمحة العامة لمعملالجامعات في 

فية نيا تقمل فرص الفساد والغش وتعزز الشفاكما أ ,عمى تحقيق مخرجات تعميمية متميزةوالعمل  ,كفاءة وفعالية
البيئة  تييئ النزاىةن ممارسة قيم أ إلى باإلضافة ,مام كل المستفيدين من الجامعةوتحقق تكافؤ الفرص أ ,لةأوالمس

تسيم في  و ,داء الميني واألخبلقيسوبي الجامعة لبلرتقاء بمستوى األوتحفز من ,واالبتكار لئلبداعالجامعية 
, وترفع مستوى رضا كافة األطراف مميز لممؤسسة أخبلقيالذى يكفل ترسيخ اطار  المؤسسيتحقيق التميز 

 .ياالمعنية من داخل الجامعة وخارج

نظمة والسياسات الموجودة وتحرص الجامعات عمى تحقيق النزاىة من خبلل امور عدة منيا : الموائح واأل  
مور بأعضاء ىيئة التدريس, وأيضا توجد أومنيا ما يتعمق  ,فنجد بين نصوصيا ما يخاطب الطبلببالجامعة, 

االدارات القانونية التي يتم االحتكام إلييا عندما  باإلضافة إلىتحدد لمجميع حقوقيم وواجباتيم,  تتعمق بالموظفين



طراف, كما يوجد بالجامعات نظام إلدارة المتابعة يستيدف المتابعة والرقابة لؤلداء, طرف من األ يقع ظمم عمى أي
 كما توجد إدارة لممراجعة الداخمية تستيدف الحكم عمى سبلمة أنظمة الرقابة الداخمية وفاعميتيا.

 :يميما تحقيق إلى  النزاهةتهدف  :اهةالنز هداف أج(

 مكافحة الفساد بشتى صورة ومظاىره. -ٔ
 والمحاباة.والتحيز,  الظمم,فراد المجتمع بالبعد عن تحقيق العدالة بين أ -ٕ
 بالسموك واحترام النصوص الشرعية والنظامية. التحميتوجيو الفرد نحو  -ٖ
 وسيادة القانون.لممواطنين, وتحسين نوعية الحياة  مستدامة,تحقيق تنمية  -ٗ
 خبلقية والتربوية.واأل تحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية -٘
 والسيما االقتصادية واالجتماعية منيا.التنمية, توفير المناخ المبلئم لنجاح خطط  -ٙ
في مجال  ,لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون اإلقميمي والعربي والدولي ,االسيام في الجيود المبذولة -ٚ

, ىة ومكافحة الفساد.)الييئة الوطنية لحماية النزاىة ومكافحة الفسادحماية النزا
sa/SiteAssets/Pages/Role/1.pdf-https://www.nazaha.gov.sa/ar 

لحفاظ عمى استقرار المجتمع خبلقية ودورىا في ااأل في منظومة القيمولعل ىذه األىداف تعكس مكانة النزاىة     
وآمنو, وتحقيقيا يضمن الوقوف في مواجية العديد من القضايا والمشكبلت التي تعانى منيا المجتمعات في الوقت 

 شكالو., ومن بينيا الفساد بكافة صوره وأالراىن

 بالقرآن والسنة: ورد كما النزاهة لقيم اإلسالمي التأصيل ( د

 معززة لقيم النزاىة من وجوه عدة: والسنةالشرعية في الكتاب  النصوصت ءجا 
 أوال: تعزيز الرقابة الذاتية باستشعار المسمم رقابة اهلل له:

في قمب المسمم كبر ما يعزز النزاىة أولعل  جعل اإلسبلم الرقابة مسؤولية يتحمميا الفرد كما تتحمميا الجماعة,   
فى عميو شيء من وال يخ كبلمو,ويرى مكانو ويسمع  وجيره,يعمم سره  عميو,استشعاره في قمبو أن ا تعالى مطمع 

نو سبحانو ال يخفى عميو شيء في وأ ,ٜٔغافر : الصدور(ن وما تخفى يعمم خائنة االعي) :كما قال تعالى حالو,
 .ٕ٘ا عمى كل شيء رقيبا( االحزاب : )وكاناسم ا الرقيب  را( واستشع٘االرض وال في السماء )ال عمران :

 مرة بالنزاهة والمحذرة من الفساد:النصوص الشرعية األ من خالل النزاهةثانيا: تعزيز قيمة 
النزاىة أيضًا قيمة دينيو, إنسانية, أخبلقية, وسموكية مرتبطة بأمانة الشخص وأخبلقو, ترتكز عمى تعد        
حماية النزاىة ومكافحة الفساد منيج رباني, والتزام ديني, ومبدأ إنساني ُوجد في ديننا ومحاربة الفساد, و  الشفافية

َواَل  ۖ  قبل أن تعرفو منظمة األمم المتحدة, ومنظمة الشفافية الدولية, قال ا تعالى ﴿ َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن المَُّو ِإَلْيَك 
قول ا تعالى : ) واعمموا إنما  ( , وٚٚ﴾ )القصص  ِإنَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  ۖ   اأْلَْرضِ  تَْبِغ اْلَفَساَد ِفي

 (ٕٛنفال :جر عظيم ( األأموالكم وأوالدكم  فتنو وأن ا عنده أ
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 فتنو,"إن لكل أمة  :وقد بين النبي صمى ا عميو وسمم شدة افتتان ىذه األمة بالمال فقال عميو الصبلة والسبلم   
صور  ومن الشر,ووجوه  الحرام,و ينفقو في أ الحرام,أن يكسبو االنسان من  المال:المال " ومن فتنة  أمتيوفتنو 

, ٕٗٔٓ/ٓٔ/ ٛٔ)الحقيل, وغيرىا. والرشوة, والغش, والغضب, واالختبلس, والسرقة, الربا, لممال:الكسب الحرام 
 (https://ar.islamway.net ,االسبلمموقع طريق 

 الحسنة: القدوة من خالل النزاهةثالثا: تعزيز قيمة 

 لآلخرينوحب الخير  واالخبلص,ىو مثال النزاىة  الذيم ول القدوات ىو الرسول صل ا عميو وسمأن إ    
 :سبحانوة قال ا ن الصفات الحسنوغير ذلك م التعامل,وحسن  والرأفة, والعدل, الصدق, يقولو,وااللتزام بما 

َ َواْليَْوَم اْل  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْه َكاَن يَْرُجو َّللاه َ َكِِير  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه َكَر َّللاه ََ ، 4102الحميدان، ) ( االحزاب12ا)ِِخَر َو
037).  

فرأى   ,وييوديفي موطأ االمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطاب اختصم إليو مسمم    
: وا لقد قضيت بالحق. فضربو عمر بن الخطاب بالذرة, الييودي, فقضى لو,  فقال لو لمييوديعمر أن الحق 

الحق إال كان عن يمينو ممك وعن شمالو : إنا نجد أنو ليس قاض يقضى بالييوديثم قال : وما يدريك؟ فقال لو 
 ممك يسددانو. ويوفقانو لمحق, فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.

الّنزاىة عن المطامع الّدنّية. والثّاني: الّنزاىة عن مواقف الّريبة, فأّما  :قال الماوردّي: الّنزاىة نوعان: أحدىماو      
المطامع الّدنّية, فؤلّن الطمع ذّل, والّدناءة لؤم, وىما أدفع شيء لممروءة وقد كان الّنبّي صّمى ا عميو وسّمم يقول 

موقع منارة االسبلم: ) .: الميّم إّني أعوذ بك من طمع ييدي إلى طبع, أي إلى شين وعيبدعائهفي 
www.islambeacon.com) لى مرتبة ة تزين صاحبيا وتجعمو يرقى إن النزاىة خمق وقيموفى ذلك إشارة إلى أ

 القدوة الحسنة.

 والعمال:الرقابة عمى الموظفين  تفعيل من خالل النزاهةرابعا: تعزيز قيمة 
ما أ ,ن الضمير حارس ال يغفل وال ينامتنبع من داخل االنسان ال التييؤكد االسبلم عمى أىمية الرقابة الذاتية     

َ  أَن   َترَ  أَلَم  ." نوأذكر فيو ن الضمير ية حارس كثير الغفمة والنسيان, ألالرقابة الخارجي لَم   ّللا  َماَواتِ  ِفي َما َيع   ِفي َوَما الس 

ِض  َر  َوى   ِمن   َيك ون   َما  ۖاأل  وَ  إِّل   َثََلَثة   َنج  ه م   ه  َسة   َوَّل  َراِبع  وَ  إِّل   َخم  ه م   ه  َنى   َوَّل  َساِدس  لِكَ  ِمن   أَد  َثرَ  َوَّل  َذ  وَ  إِّل   أَك  نَ أَ  َمَعه م   ه   َما ي 
ئ ه م   ث م    َۖكان وا َنبِّ مَ  َعِمل وا ِبَما ي  َ  إِن    ۚال ِقَياَمةِ  َيو  لِّ  ّللا  ء   ِبك   المجادلة.(7) "ٌَعلِيم َشي 

المسمم لمراقبة ا لو يجعمو مسؤوال  وأن استشعار ,ولعل ذلك يشير إلى مراقبة ا عز وجل لنا في كل حين    
تفعيل الرقابة  الرقابة في تحقيق النزاىة ومن ثم يصبح ىناك حاجة إلى يبين أىميةوىذا  سموكو,أمام ا عن 

لمصمحة العامة والشفافية ا تحقيقالخارجية داخل مؤسساتنا وضرورة متابعة العاممين في أداء عمميم وذلك بغرض 
 والنزاىة.

ىمية بمكان, حيث تتيح تعد الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة من األ الدراسات السابقة:
تعرف عمى األدوات التي تم استخدميا والمناىج العممية التي تم تطبيقيا في الدراسات السابقة, ال ينلمباحث

عديد تناولت موضوع النزاىة األكاديمية والمينية , عربية  دراساتال توجد  تانولكن وفى حدود عمم الباحث
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http://www.islambeacon.com/
https://equran.me/tafseer-5111-58.html
https://equran.me/tafseer-5111-58.html
https://equran.me/tafseer-5111-58.html


نما تم التعرض لموضوع النزاىة بشكل عام في بعض الدراسات السابقة  الدراسات  تم اختياروعمى ذلك وا 
 :ة بالدراسة الحالية وذلك عمى النحو التالياألكثر صم

 كافة في مستشريو ظاىرة صبحتأ الذي الفساد, ومكافحة زاىةنال حمايةاىتمت بدراسة ( ٕٚٔٓ)دراسة القطري  –
 يصعب مختمفة, عوامل فييا تتداخل واسعة, أبعادا النزاىة تأخذ ,والمالي اإلداري الفساد عامة وبصفة القطاعات,

 عمى حظيت ظاىرة ,الظاىرة ىذه مواجية في الوطنية واإلرادة أجيزة الرقابة, كفاية درجة نيام بينيا, التميز
 .الفساد ظاىرة لمواجيو لمرقابة جديدة لياتآ باستحداث العالمي المستوى

النزاىة  قيم تعزيز في األردنية الجامعات دور عن الدراسة الكشف ( ىدفتٕٚٔٓخرون )وآدراسة بدرخان  -
 األردنية الجامعات دور أن أظيرت النتائجقد و  والخاصة, الجامعات الحكومية طمبة لدى الوطني باالنتماء وعبلقتو

 مستوى وجاء ,بنسب متوسطة جاءت المشاركة المساءلة, الشفافية, :الفرعية المجاالت وفي النزاىة قيم تعزيز في
 ولصالح الجامعات الجامعة نوع لمتغير تعزى النزاىة قيم تعزيز في فروق ووجود , مرتفعة بنسبة الوطني االنتماء
مستوى  وبينالنزاىة  قيم تعزيز في الجامعات دور بين إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطية عبلقة ووجود الخاصة,
 في لممشاركة وتشجيعيم األردنية الجامعات في الطمبة عندالنزاىة  قيم تعزيز بضرورةأوصت و  ,الوطني االنتماء

 .الثقافية والنوادي كافة األنشطة
ى دراســة أثــر االلتــزام بالقيــم األخبلقيــة في مرحمــة التعميــم متركــز ىــذه الدراســة عــ( ٕٚٔٓدراسة الدليجان)-

ى الجيــود المبذولــة لييئــة مى تعزيــز النزاىــة ومكافحــة الفســاد في المجتمــع الســعودي, مــع التركيــز عــمالجامعــي عــ
ــى النصــوص الشرعيــة وواقــع التعميــم مـي عممكافحــة الفســاد )نزاىــة(. ومــن خــبلل تطبيــق المنيــج االســتقرائي التحميـ

معــي, وقــد خمصــت الدراســة إلى إيضــاح أىميــة تعزيــز الجانــب األخبلقــي في التعميــم بأســموب القصــة القرآنيــة الجا
وتأكيــد أىميــة دور التعميم الجامعــي في تعزيــز النزاىــة ومكافحــة الفســاد, وأىميــة التعــاون بــن ىيئــة مكافحــة 

, في تحقيــق رؤيــة المممكــة في التنميــة المســتدامةٖٕٓٓـات الســعودية؛ مــن أجــل اإلســيام  .الفســاد والجامعـ
ـى قيمــو مــام بمقــررات التعميــم الجامعــي التــي تســيم في محافظــة الطالــب الجامعــي عـمــرورة االىتضب أوصتو 

ســيام في األنشــطة الوطنيــة لتعزيــز النزاىــة في المجتمــع ومكافحــة األخبلقيــة, ودفــع الطالــب الجامعــي إلى اإل
 الفســاد مــن حولــو.

مفيــوم الفســاد ومــا يتعمــق بــو مــن مفاىيــم, وتحميــل الى تحديد  ىــذه الدراســة ىدفت (ٕٚٔٓدراسة الخريف)-
يتيــا وجاىزيتيــا مــن حيــث بناؤىــا في تعزيــز قيــم النزاىــة ومكافحــة بعــض النظــم االجتماعيــة بالمممكــة لبيــان فاعم

وتــم تصميــم اســتمارة تحميــل  Content  Analysisى منيــج تحميــل المضمــونمالفســاد. (, واعتمــدت الدراســة عــ
 -ــ ومبــادئ ومــواد اأبواب-النظــم االجتماعيــة بالمممكــة الدراســة الــذي تمثــل في بعــض المحتــوى لوحــدات مجتمــع ً 

, وقد بينت سياســة التعميــمو « نزاىــة»كالنظــام األســاسي لمحكــم, ونظــام ىيئــة الرقابــة ونظــام ىيئــة مكافحــة الفســاد 
الفســاد, وأن عــن تعزيــز قيــم النزاىــة ومكافحــة  وجــود العديــد مــن النظــم االجتماعيــة بالمممكــة مســؤولةالنتائج 

مضامينيــا قويــة وفاعمــة, بحيــث حــددت أنــواع الفســاد, وحــددت آليــات مكافحتــو بالتوعيــة أوال, ثــم بالرقابــة, 
ى ســمطة بالمممكــة مقــام مـاشرة مــن أعــوالتحقيــق, أو بالتنســيق بــن األجيــزة المســؤولة عــن ذلــك, وبالمتابعــة المبـ

ضرورة تنميــة الــوازع الدينــي لــدى أفــراد المجتمــع , وقد أوصت الدراسة بمــس الــوزراء جبللــة الممــكرئيــس مج



لتصبــح ثقافــة مجتمعيــة,  -كاألمانــة والشــفافية ومبــدأ المســاءلة-ر قيــم النزاىــة شلردعيــم ذاتيــا عــن الفســاد, ونــ
عطاؤىــا كامــل الصبلحيــة لممارســة ميــام عمميــا.   ورفــع مســتوى األجيــزة الرقابيــة تأىيــبل وعــددا, وا 

ثر استخدام قناة التيميجرام في تعزيز قيم النزاىة لدى معممات ( ىدفت الدراسة إلى معرفة إٔٚٔٓدراسة اكرم ) -
حدى وعشرين معممة من معممات العموم الشرعية نحوه , وتكونت عينة الدراسة من إ واتجاىاتينالعموم الشرعية 

لتيميجرام وفتحت الباحثة قناة ا ,بو التجريبي ذا المجموعة الواحدةفي مدينة جدة واستخدمت الباحثة المنيج ش
ثر وجود أ لىومقياس لبلتجاه وتوصمت الدراسة إ دوات الدراسة مقياس لقيم النزاىةلغرض الدراسة واشتممت أ

الستخدام قناة التيميجرام في تعزيز قيم النزاىة واالتجاه نحوىا وذلك بوجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي 
 درجات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس القيم ومقياس االتجاه.

 التدريس, في النزاىة قيم تعزيز عمى الصفية نشطةاأل ثرأ سقيا لىإ البحث ىدف)ٕٚٔٓ) الدين نجم دراسة -
 عن طالبةٙٔ شممت ضابطة واألخرى طالبة  ٜٔشممت تجريبية احدىما مجموعتين من البحث عينة وتكونت
 الصفية نشطةاأل الباحثة عدتوأ الثاني الفصل الدراسي (ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ )الدراسي العام في المعممات الطالبات
 عدتأو  ,والضابطة التجريبية المجموعتين ذي التجريبي شبو التصميم واستخدمت)مينتي في نزاىتي( بعنوان
 تم ولكن ,العينين عمى التجربة وبعد قبل البحث داةأ تطبيق وتم ,التدريس في النزاىة قيم تعزيز مقياس الباحثة
 في مينتي في نزاىتي( الصفية لؤلنشطة ثرأ وجود لىإ البحث وتوصل فقط التجريبية العينة عمى التجربة تطبيق
 في والضابطة التجريبية العينة الطالبات درجاتب متوسط احصائيا بين دالة فروق لوجود وذلك النزاىة قيم تعزيز

 مقررات جميع في )الصفية نزاىتي االنشطة بتطبيق واوصت التجريبية, المجموعة لصالح لممقياس البعدي التطبيق
 . التربوي االعداد

 الخمفاء منيج وكذلك النزاىة قيم تعزيز في النبوي المنيج الدراسة استعرضت قدو ) ٕٙٔٓى)الحيسون دراسة -
 اال ينبغي بحيث االحتسابية والرقابة الحكومية الرقابة تفعيل عمى تأكيد ن ىناكأ الدراسة وضحتأ وقد الراشدين

 الفساد ظاىره كان وميما منزلة الموظف كانت ميما الموظفين ومحاسبة الرقابة عن عوانوأو  مراأل ولى يغفل
 .التأويل وأ الجاىل باب عن عميو يدخل الفساد نأل واالحتيال

 بين القاضي نزاىة تكفل التي الضوابط لىإ التعرف محاولة لىإ الدراسة ىدفت قد( و ٕٙٔٓ)عبدالسبلم دراسة -
 عن القاضي نزاىة نأ عمى الدراسة كدتأ وقد اإلسبلمية, الجامعة مجمة المقارن, اإلسبلمية والقانون الشريعة
 االنسان حقوق وثائق نأ كما ,متحضرة دولة يوأ بيا ن تعنىأ يجب التي الجوىرية والمسائل الرئيسة المطالب
 نزاىة تكفل التي المناسبة البلئقة والشروط نظمةاأل وضع عمى نحرص اإلسبلمية الشريعة حكامأو  العامة وحرياتو
 عمى صون تحرص وكميا القاضي آداب تتصمب التي والمتطمبات الشروط وضع في الفقياء ويستفيض ,القاضي
 القاضي كفاءة يتصمب فيما خاصة كبيرة بضمانات القضائي النظام يحيط االسبلم أن كما ,كفاءات تحقيق نزاىتو
 وقوية واضحة ضوابط عن معاصرة دولة يوأ قوانين تخمو وال فيو, واالجتياد القضائي العمل وقدرتو عمى وعممو
 في يفصل عادل وحاكم نزيو قاض دولة كل في يكون لكن لمعزل, قابميتو وعدم واستقبللو القاضي نزاىة تكفل

 . الخصوم المنازعات
 طبلب لدى األكاديمية بالنزاىة االلتزام مستوى عمى التعرف إلى الحالية الدراسة ىدفت(ٕٙٔٓ )الحربى دراسة-

 أم جامعة / العزيز عبد الممك جامعة)السعودية الجامعات بعض في الجامعية فوق اوم الجامعية المرحمة وطالبات



 األخبلقية المسؤولية عن وكل األكاديمية النزاىة بين العبلقة طبيعة عن الكشف لىا  و  ,(طيبة جامعة / القرى
 التراكمي, والمعدل المعرفي االختبار قمقو  ,التعمم واستراتيجيات االنجاز, ودافعية األكاديمية, الذاتية والكفاءة
 الستة الفرعية أبعادىا وعمى عام بشكل األكاديمية النزاىة عاييرم انتياك ؤشراتم ارتفاع إلى الدراسة نتائج وأشارت

 وطالبات طبلب لدى األكاديمية النزاىة بمعايير االلتزام ستوىم في  إحصائيا دالة فروق وجود عدم لىوا   ,
 الطبلب بين إحصائيا دال فرق وجود لىوا   ,الجامعة اختبلف إلى تعزى الجامعية فوق اوم الجامعية المرحمة
 إلى باإلضافة األكاديمية, النزاىة عاييرم الفرعية أبعاد خمسة عمى الجامعية فوق اوم الجامعية المرحمة وطالبات
 عبلقة وجود لىوا   ,الجامعية المرحمة اختبلف إلى يعزى لبلستبيان الكمية الدرجة عمى إحصائيا دال فرق وجود

 المعرفي االختبار وقمق الذاتية, والكفاءة األخبلقية المسؤولية نم وكل األكاديمية النزاىة بين ارتباطيو
 .التراكمي والمعدل االنجاز ودافعية التعمم واستراتيجيات

 المجتمع في النزاىة تأصيل في الجامعة دور لىإ التعرف محاولة لىإ الدراسة ىدفت( ٕ٘ٔٓ)الشنقيطي دراسة -
 عضاءأ عن عينة عمى وطبقت البيانات لجامع االستبانة عمى الدراسة اعتمدت وقد وطبلبيا, منسوبييا خبلل عن
 ودور التدريس مجال خبلل عن النزاىة لتأصيل مرتفع بدور تقوم الجامعة نأ النتائج وضحتأو  التدريس ىيئة

 المناىج تضمين لىإ الحاجة النتائج وضحتأ كما العممي, والبحث المجتمع ةمخد مجاالت خبلل عن متوسط
 . الفساد عن والتحذير النزاىة حول والموضوعات المفردات عن المزيد الجامعية

 نورة األميرة جامعة في اإلدارية الشفافية واقع عن الكشف الدراسة ىدفت (ٕ٘ٔٓدراسة الشمري والمنصور ) -
 التدريس ىيئة وأعضاء التعميمية األقسام ورئيسات وكيبلتين و الكميات عميدات نظر وجية من عبدالرحمن بنت
 المشاركة, اإلدارية, المساءلة اإلداري, االتصال اإلدارية, المعمومات: ىي اإلدارية, الشفافية مجاالت من لعدد

جراءات  الدراسة عينة استجابات في اإلحصائية الداللة ذات الفروق عمى التعرف الدراسة استيدفت كما, العمل وا 
 النتائج من لعدد الدراسة صمتوقد تو  الكمية, ونوع العممية والدرجة الخبرة وسنوات العمل طبيعة المتغيرات وفق
 يراىا كما الرحمن, عبد بنت نورة األميرة جامعة في اإلدارية الشفافية ممارسة لمستوى متوسطة درجة :اأبرزى

 في الخبرة سنوات لمتغير إحصائية داللة ذي أثر وجود .الجامعة في األكاديمية والقيادات التدريس ىيئة أعضاء
 نظام شفافية أن النتائج أظيرت كماالرحمن,  عبد بنت نورة األميرة جامعة في اإلدارية الشفافية مستوى تقييم متغير

 بشكل اإلدارية الشفافية مستوى في وضوحا العوامل أكثر يمثل الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة في المعمومات
 بدرجة وجميعيا اإلدارية, المساءلة شفافية ثم اإلدارية المشاركة فشفافية اإلداري االتصال شفافية يميو عام,

 .ضعيفة بدرجة شفافية األقل ظير فقد العمل إجراءات مجال أما متوسطة,

البلزم تضمنييا بكتب التربية  النزاىة ومكافحة الفسادلى بناء قائمة بقيم ( ىدفت الدراسة إٕٗٔٓراسة عقاال )د -
ول الثانوي بالمممكة العربية السعودية والكشف عن مدى تضمين ىذه القيم بكتب التربية اإلسبلمية بالصف األ

سفرت نتائج الدراسة عن وجود تفاوت كبير في بالمممكة العربية السعودية ,وقد أ االسبلمية بالصف االول الثانوي
التعبدية النسبة األكبر عمى ول الثانوي حيث بمغت القيم ومكافحة الفساد بمقررات الصف األ يع قيم النزاىةتوز 

 .%2ٕٛٔخيرة القيم السياسية والوطنية بنسبة المرتبة األ% وجاءت ب٘.ٖ٘سبلمية  بنسبة مستوى كتب التربية اإل



بالمممكة العربية  المتوسطةىج المرحمة لى محاولة التعرف عمى دور منا( ىدفت إٕٗٔٓالعبيكى) دراسة -
 اتضح من وقد,لدى طبلب تمك المرحمة بمنطقة القشيم  الفسادومحاربة  النزاىةفي تنمية مفاىيم وقيم  السعودية
ن تضمين المفاىيم والحقائق المتعمقة بقيم النزاىة ومحاربة الفساد في وحدة دراسية وتدريسيا لمطبلب  لو أ النتائج 

 وتوضيح ,ذا تم صياغتيا بصورة جيدةلمفاىيم والحقائق والقيم ,خاصة إفي اكتساب الطبلب لتمك ادور فعال 
لى فاعمية الوحدة المقترحة في لذلك وتدريب المعممين عمييا حيث أشارت النتائج إساليب التدريس المناسبة طرق أ

حقائق المرتبطة بقيم النزاىة ومحاربة اكساب طبلب المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية لممفاىيم وال
وجود عبلقة  ,فاعمية الوحدة المقترحة في تعزيز قيم النزاىة ومحاربة الفساد لدى طبلب المرحمة المتوسطة الفساد,

 ارتباطية بين اكتساب الطبلب لممفاىيم والحقائق المرتبطة بالنزاىة ومحاربة الفساد ونمو ىذه القيم لدى الطبلب.

 القرآن في واإلصبلح النزاىة معاني عن المعبرة األلفاظ رصد إلى البحث ىذا سعى)ٖٕٔٓعكيمى) ال دراسة -
 واالستقامة والنصح والرشد, ,والصدق والعدل, كاإلصبلح, وشريعتيا, اإلسبلمية األمة ستور يعدد الذي الكريم
 لبناء بيا االلتزام وضرورة الكريم القرآن إلييا دعا التي الرفيعة األخبلقية القيم المفردات ىذه عن وتممس, وغيره
 أنت الدراسة حصيمة وكانت ,وانحبللو اإلنساني المجتمع اضطراب إلى يؤدي الذي الفساد عن خال قويم مجتمع
 واتساع مجاالتو برحابة امتاز شاعل بمدلول الكريم القرآن في الصبلح مجيء أبرزىا عن نتائج جممة إلى وصمت
 .ميادينو

 النزاىة ثقافة إشاعة في الجامعي األستاذ دور إلى التعرف محاولة إلى الدراسة ىدفت)ٖٕٔٓ)  الىالحي دراسة -
 بدورات التدريسية والييئات التربوية القيادات إشراكضرورة  إلى الدراسة وقد توصمت الفساد ومكافحة والشفافية
 التي االيجابيات توضح التي اإلعبلمية البرامج عن اإلكثار, و عمييم تقع التي ألدوار لتبصرىم, عمل وورش
 .مختمف الميادين وفى الدعم نواعأ بكل والشفافية النزاىة قيم إشاعة عن المواطن يكتسبيا

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

نيا ما ركز عمى دراسة مفمختمفة  وجيات نظرالنزاىة من  دراسةب كبيرا اىتماما السابقة الدراسات أظيرت -ٔ
 (,ٕٙٔٓ, ودراسة الحربى)(ٕٚٔٓ( ودراسة الدليجان)ٕٚٔٓمثل دراسة بدرخان ) في الجامعةقيم النزاىة 

النزاىة ومنيا دراسة  تعزيز وجدت دراسات أخرى ركزت عمى وسائل (, كمإ٘ٔٓودراسة الشنقيطى)
دراسة دور المناىج في تعزيز النزاىة ومنيا دراسة عقال  (, وٕٚٔٓ, ونجم الدين)(ٕٚٔٓأكرم)

وقد استفادت الدراسة الحالية من ىذه  ,(ٕٗٔٓ( ودراسة العكيمى)ٕٗٔٓدراسة العبيكى)( و ٕٗٔٓ)
 ءوبنا وتحديد مفيوم النزاىة وأىميتيا, النظري اإلطار ءبناتحديد منيجية الدراسة الحالية و  الدراسات في

 داة الدراسة الحالية.أ
واختمفت ولكنيا  ,مجاال لدراستيا النزاىة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتخاذىا موضوع اتفقت -ٕ

لدى أعضاء  والمينية األكاديمية النزاىة لقيم الفعمية الممارساتتميزت عن سابقتيا بتركيزىا عمى دراسة و 
 ., وأىتمت بالتأصيل اإلسبلمي لمفيوم النزاىةالسعودية في الجامعات ىيئة التدريس

 .األكاديمية والمينية في الجامعات السعودية واقع ممارسة قيم النزاىة : عرضالثانيالمبحث 
 الميدانية:لمدراسة  الطريقة واإلجراءات



الخمفية النظرية لمموضوع والتوجو  التحميمي لوصفاعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي  منهج الدراسة:
حيث تقوم  السعودية,لميدان الدراسة لرصد واقع الممارسات المتعمقة بقيم النزاىة األكاديمية والمينية بالجامعات 

واختيار عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الدراسة, الباحثة باستخدام استبانة لتحقيق أىداف 
 ل نتاج الدراسة الميدانية لموصول إلى النتائج.ثم تحميالسعودية, 

 الممك خالد وجائل وطيبة التالية: بالجامعات ىيئة التدريس أعضاء من الدراسة مجتمع تكون مجتمع الدراسة:
 م القرى.أوالقصيم و 

الجامعة والدرجة  لمراعاة متغيري نوع تم االعتماد عمى اسموب العينة العشوائية الطبقية وذلك عينة الدراسة:
 .( من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المختارةٕٖٓوشممت العينة ) العينةاختيار  والنوع في العممية 

 :الدراسة لعينة األساسية البيانات عرض :أوالً 

 (  التالي:  0متغير الجامعة ويمثل هذا المتغير في جدول ) -أ

 يوضح توزيع العينة حسب الجامعات السعودية عينة الدراسة (   ٔجدول )  
 الجامعة  الفئة

جامعة الممك  التصنيف
 خالد

 جامعة ام القرى جامعة القصيم جامعة طيبة جامعة حائل

 %ٜٜ. %ٙ.ٓٔ %ٜ.٘ٔ %ٙ.ٗٔ %ٜٗ النسبة المئوية
 ٖٓ ٕٖ ٛٗ ٗٗ ٛٗٔ العدد

( مـــن إجمـــالي العينـــة مـــن أعضـــاء ٛٗٔ( بواقـــع )ٕٖٓيتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن إجمـــالي عـــدد أفـــراد العينـــة )      
الجامعــات االربعــة عمــى  فــيالعينــة  بــاقي% ( ثــم يــأتي ٜٗوعضــوات ىيئــة التــدريس بجامعــة الممــك خالــد وبنســبة مئويــة ) 

 -%ٗٗ( مــــن إجمــــالي العينــــة وبنســــبة مئويــــة )ٖٓ-ٕٖ -ٛٗ -ٗٗأم القــــرى( بواقــــع ) -القصــــيم -طيبــــة -الترتيــــب )حائــــل
 %( عمى الترتيب.ٖٓ -%ٕٖ -%ٛٗ
 (  التالي:  4متغير الدرجة العممية ويمثل هذا المتغير في جدول) -ب

 العممييوضح توزيع العينة حسب المؤىل  (   ٕجدول )
 الدرجة العممية الفئة

 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد محاضر معيد التصنيف
 %ٖ.ٖ %٘.ٕٙ %ٗ.ٚٗ %ٕ.ٚٔ %ٙ.٘ النسبة المئوية

 ٓٔ ٓٛ ٖٗٔ ٕ٘ ٚٔ العدد

( ٖٗٔيتضــح مــن الجــدول الســابق أن الغالبيــة العظمــي مــن أفــراد العينــة ممــن درجــتيم العممــي اســتاذ مســاعد بواقــع )        
( عضــوا ٓٔ%( مــن إجمــالي أفــراد العينــة, وأقميــم ممــن درجــتيم العمميــة اســتاذ بواقــع )ٗ.ٚٗعضــوا وعضــوة ويمــثمن نســبة )

 ة%( من إجمالي أفراد العينٖ.ٖوعضوة ويمثمن نسبة )
 (  التالي: 3جدول)متغير عدد سنوات الخبرة ويمثل هذا المتغير في  -ج

 يوضح توزيع العينة حسب عدد سنوات الخبرة (   ٖجدول )



 الدرجة العممية الفئة
 أكثر من عشر سنوات سنوات 01أقل من  سنوات 5أقل من  التصنيف

 %ٙ.٘٘ %ٛ.ٖٖ %ٙ.ٓٔ النسبة المئوية
 ٛٙٔ ٕٓٔ ٕٖ العدد

يتضح من الجدول السابق أن الغالبيـة العظمـي مـن أفـراد العينـة ممـن لـدييم عـدد مـن سـنوات الخبـرة يزيـد عـن عشـر         
%( مـن إجمـالي أفـراد العينـة, وأقميـم ممـن لـدييم عـدد مـن سـنوات ٙ.٘٘( عضوا وعضـوة ويمـثمن نسـبة )ٛٙٔسنوات بواقع )

 %( من إجمالي أفراد العينة.ٙ.ٓٔويمثمن نسبة )( عضوا وعضوة ٕٖالخبرة أقل من خمس سنوات بواقع )
 (  التالي: 2ويمثل هذا المتغير في جدول )  االجتماعيمتغير النوع  -د

  االجتماعييوضح توزيع العينة حسب النوع (    ٗجدول ) 
 الجامعة  الفئة

 عضوات هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس التصنيف

 %ٙ.ٖٙ %ٗ.ٖٙ النسبة المئوية
 ٕٜٔ ٓٔٔ العدد

( ٓٔٔيتضــح مـــن الجـــدول الســابق أن إجمـــالي العينـــة مـــن أعضــاء ىيئـــة التـــدريس بالجامعــات الســـعودية يصـــل الـــى )      
( ٕٜٔ% ( ؛ أما إجمالي العينة من عضوات ىيئة التـدريس بالجامعـات السـعودية يصـل الـى )ٗ.ٖٙعضوًا وبنسبة مئوية ) 
 .% (ٙ.ٖٙعضوًا وبنسبة مئوية ) 

بغرض جمع المعمومات والبيانات الدراسة, وذلك لمبلئمتيا لطبيعة ىذه لمدراسة, تم استخدام االستبانة كأداة  الدراسة:أداة 
 واالجابة عن التساؤالت.

 السعودية بالجامعات التدريس ىيئة أعضاء التزام مدى عن في الكشفىداف الدراسة والمتمثمة ألتحقيق  داة الدراسة:أبناء 
( ٓ٘  تضمنت )قامت الباحثة ببناء االستبانة المستخدمة لجمع البيانات وقد , وقد والمينية األكاديمية النزاىة بممارسة قيم

 فقرة موزعة عمى النحو التالي :

 .ة( فقر ٕٓ) لمحور األول: القيم الفردية لمنزاىةا .ٔ
 .( فقرةٕٓ) : القيم االجتماعية لمنزاىةالثانيلممحور  .ٕ
 ( فقرة.ٓٔ)لمنزاىة القيم التنظيمية واالدارية  :المحور الثالث .ٖ

 بقياس تسمح التي المقاييس أنسب من عن طريق استخدام مقياس ليكرت الخماسي باعتباره انةوقد تم قياس فقرات االستب  
 فقرة كل عمى المطمقة عدم الموافقة عمى ويعبر (ٔالرقم) بين تتراوح نقاط خمس المقياس من ىذا ويتكون المستجيبين,آراء 

الموقف الحيادي  ( عنٖالرقم ) يعبر حين في, ( يعبر عمى عدم الموافقة )غير موافق(ٕوالرقم ), )غير موافق تماما(
 عمييا )موافق بشدة(. المطمقة الموافقة عن يعبر (الذي٘والرقم ), (  يعبر عن الموافقة )موافق(ٗوالرقم ), )محايد(

 ثانيا: صدق االتساق الداخمي
 إيجـاد خـبلل مـن الـداخمي االتسـاق صـدق مـن التحقـق لقيـاس مـا أعـدت لقياسـو تـم االسـتبيانلمعرفـة صـدق وصـبلحية      
 العبـارة, ىـذه إليـو تنتمـي الـذي لممحـور الكميـة والدرجة من عبارات االستبيان كل عبارة بين الخطي لبيرسون االرتباط معامل

 مـع داخميـًا لمعبـارات اتسـاق ىنـاك أن عمـى المختمفـة االرتبـاط معـامبلت دلـت حيـث عـام, بشـكل ايجابيـة النتـائج وقـد كانـت



مـن عبـارات المحـور االول المتعمـق بـالتعرف  عبـارة لكـل المختمفـة االرتبـاط معـامبلت يمـي وفيمـا إلييـا. تنتمـي التـي المحـاور
تطــوير  -التنــافس -الصــبر -اتيــةالمراقبــة الذ -تحمــل المســؤولية -العــدل -االخــبلص -عمــى القــيم الفرديــة لمنزاىــة: )االمانــة

 إليو. تنتمي المحور الذي احترام الممكية الفكرية(. مع -ضبط النفس -الذات
 ( ٘جدول )  

 -االخبلص -صدق االتساق الداخمي باستخدام معامل )ارتباط بيرسون( لممحور األول: القيم الفردية لمنزاىة: ) االمانة 
 احترام الممكية الفكرية(. -ضبط النفس -تطوير الذات -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية  -تحمل المسؤولية  -العدل

 العبارات م
معامللللللللللللللللللل 

 االرتباط

 ٘ٚ.ٓ حميد السموك واألقوال وأن أكون قدوة حسنة.أحافظ عمى   .0
 ٔٛ.ٓ  الطبلب  اطبق البرمجيات التي تساعدني عمى اكتشاف استبلل  .4
 ٜٚ.ٓ احرص عمى اإلعداد الجيد لممقرر وتحديد أفضل استراتيجيات التدريس.   .3
 ٗٚ.ٓ االستفادة القصوى من المصادر التعميمية المتاحة والبلزمة لتحقيق أىداف المقرر  .2

 أحاول أن أحقق المرونة في التعامل مع طبلبي. من خبلل....  .5
 اتباع طرق متعددة لمتدريس

ٓ.ٙٙ 

 ٜٙ.ٓ اعدل ممارسات التدريس في ضوء نتائج التقويم البنائي وآراء الطبلب   .6
 ٗٚ.ٓ من  خبلل الدروس النظرية والعممية. طبلبياتابع   .7
 ٚٚ.ٓ أميل إلى مراعاة الفروق الفردية بين الطبلب   .8
 ٖٛ.ٓ معاممة كريمة والمعاممة واحترم وجيات نظرىم  طبلبياعامل   .9

رشاد الطبلب عمميا وأكاديميا وسموكيا.  .01  ٙٚ.ٓ ألتزم توجيو وا 
 ٜٚ.ٓ أميل إلى استقصاء آراء الطبلب خبلل وبعد االنتياء من المقرر.  .00

دروس  –مؤلفـــات  –كتـــب  –حســـاب الطـــبلب )إجبـــار الطـــبلب عمـــى شـــراء مـــذكرات  اتجنـــب عـــدم التـــربح عمـــى  .04
 خصوصية (.

ٓ.ٚٔ 

 ٕٚ.ٓ احرص أن أكون نموذجا مشرفا لمجامعة عند تعاممي مع جميع منسوبييا .  .03
 ٖٛ.ٓ احافظ عمى خصوصية الزمبلء الشخصية والمينية وال اتدخل فييا    .02
 ٚٛ.ٓ والنزاىة وحقوق الممكية الفكريةالتزام بتطبيق مبادئ األمانة العممية   .05
 ٘ٚ.ٓ التزام بحفظ حقوق الغير عند إجراء بحوث مشتركة  .06
 ٔٛ.ٓ أشارك في برامج التنمية التخصصية والمينية واإلدارية والشخصية  .07
 ٙٚ.ٓ أتحقق من صحة قيام الطبلب باألعمال والتكميفات المطموبة منيم بأنفسيم.  .08
 ٛٚ.ٓ يقومون بعمميات الغش واالنتحال.أحاسب الطبلب الذين   .09
 ٘ٛ.ٓ أطبق توجييات الجامعة بشأن أخبلقيات إجراء البحوث العممية.  .41
المحـور األول  عبـارات مـن عبـارة بـين كـل بيرسـون ارتبـاط معـامبلت كافة (  أن   ٘رقم )    الجدول خبلل من يبلحظ     

 العبارات جميع في ٘ٓ.ٓ الداللة اإلحصائية  مستوى بمغ حيث إحصائية ذات داللة لممحور نفسو الكمية والدرجة لبلستبيان
 -لممحـور االول والمتعمـق بـالتعرف عمـى القـيم الفرديـة لمنزاىـة: ) االمانـة الـداخمي وجـود درجـة مـن االتسـاق إلـى يشـير وىـذا

احتـرام الممكيـة  -بط الـنفسضـ -تطـوير الـذات -التنـافس -الصبر -المراقبة الذاتية  -تحمل المسؤولية  -العدل -االخبلص
 الفكرية(.

المتعمـق بـالتعرف عمـى القـيم االجتماعيـة  الثـانيمـن عبـارات المحـور  عبـارة لكـل المختمفـة االرتبـاط معـامبلت يمـي وفيمـا    
مراعـاة  - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-داء الحقوقأ -احترام البيئة الجامعية -لشورىا -التعاون -لمنزاىة: )التناصح
 إليو. تنتمي المحور الذي الوالء( مع -المصمحة العامة



 (  ٙجدول )   
 -التعاون -: القيم االجتماعية لمنزاىة: )التناصحالثانيصدق االتساق الداخمي باستخدام معامل )ارتباط بيرسون( لممحور 

 الوالء( -مراعاة المصمحة العامة - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-اداء الحقوق -احترام البيئة الجامعية -الشورى

 الثـانيالمحـور  عبـارات مـن عبـارة بـين كـل بيرسـون ارتبـاط معـامبلت كافـة (  أن ٙرقـم ) الجـدول خـبلل مـن الحـظ    
 العبارات؛ جميع في ٘ٓ.ٓ الداللة اإلحصائية  مستوى بمغ حيث إحصائية ذات داللة لممحور نفسو الكمية والدرجة لبلستبيان

والمتعمــق بــالتعرف عمــى القــيم االجتماعيــة لمنزاىــة:  الثــانيلممحــور  الــداخمي وجــود درجــة مــن االتســاق إلــى يشــير وىــذا
مراعــــاة  - -الوســــطية –المســــاواة  -مــــنحفــــظ األ-داء الحقــــوقأ -احتــــرام البيئــــة الجامعيــــة -لشــــورىا -التعــــاون -)التناصــــح

 .الوالء( -المصمحة العامة
بـالتعرف عمـى القـيم التنظيميـة مـن عبـارات المحـور الثالـث المتعمـق  عبـارة لكـل المختمفـة االرتبـاط معـامبلت يمـي وفيمـا  

 إليو. تنتمي المحور الذي الشفافية( مع -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط -واالدارية لمنزاىة: )الجودة
 (  ٚجدول )   

 -)الجودةصدق االتساق الداخمي باستخدام معامل )ارتباط بيرسون( لممحور الثالث: القيم التنظيمية واالدارية لمنزاىة: 
 الشفافية( -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط

 العبارات م
معامل 
 االرتباط

 ٖٚ.ٓ أشارك في تحقيق رؤية ورسالة وأىداف وقيم القسم الخاص بي  .ٔ
 ٕٛ.ٓ اشارك بفاعمية في المجالس الرسمية والفعاليات الخاصة بتطوير األنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية بالقسم.  .ٕ
 ٔٚ.ٓ اشارك في األنشطة االجتماعية والثقافية عمى مستوى القسم.   .ٖ
 ٜٚ.ٓ أعمن عن الضوابط الحاكمة لمتقويم والجدول الزمني لعضو ىيئة التدريس منذ بداية الفصل الدراسي.  .ٗ

 ٖٛ.ٓ أحرص عمى مراعاة كافة االعتبارات العممية عند إعداد االختبارات.  .٘

 ٔٛ.ٓ المناسب لمطبلب خبلل فترات التقويم.اعتقد بأىمية توفير المناخ   .ٙ
 ٜٚ.ٓ أحافظ عمى سرية االختبارات ونتائجيا.  .ٚ
 ٕٛ.ٓ ألتزم تصحيح إجابات الطبلب بنفسي واقيم اإلجابات بحيادية ودقة.  .ٛ
 ٗٛ.ٓ أقدم التغذية الراجعة لمطبلب عن أدائيم عن طريق الواجبات المقدمة ليم.  .ٜ

 ٘ٚ.ٓ التقويم في تطوير المنيج.استفيد من تحميل نتائج   .ٓٔ
 ٛٚ.ٓ أراعى االتساق بين النشاط البحثي والخطط البحثية لمقسم ولمكمية ولمجامعة.   .ٔٔ
 ٖٚ.ٓ أحرص عمى االستخدام األمثل لؤلجيزة والمعدات بما يضمن صبلحيتيا وعدم تعطميا.   .ٕٔ

ٖٔ.  
بيانـــات ومعمومـــات عـــن أفـــراد أو احـــرص عمـــى االلتـــزام بالمعـــايير االخبلقيـــة عنـــد إجـــراء بحـــوث تتطمـــب جمـــع 

 مؤسسات.
ٓ.ٛٔ 

ٔٗ.  
اعتقــد بضــرورة الــربط بــين المحتــوى األكــاديمي لمبــرامج والمقــررات واألمثمــة التوضــيحية المقدمــة لمطــبلب بقضــايا 

 المجتمع ومشكبلتو ما أمكن ذلك.
ٓ.ٛ٘ 

 ٙٛ.ٓ أميل الى الربط بين النشاط البحثي وقضايا المجتمع ومشكبلتو قدر المستطاع.  .٘ٔ
 ٖٚ.ٓ أوجو الطبلب وأرشدىم قوال وفعبل نحو األخبلقيات اإليجابية والسموكيات المنشودة تجاه المجتمع.  .ٙٔ
 ٕٚ.ٓ أشارك في تنمية القيم واألخبلق المجتمعية في نفوس الطبلب وحثيم عمييا باعتبارىم نواة المستقبل.  .ٚٔ
 ٛٚ.ٓ الممارسات المينيةاحافظ عمى أمن وسبلمة الجامعة وأفرادىا ومبانييا خبلل   .ٛٔ
 ٚٚ.ٓ احرص عمى التمثيل المشرف لمجامعة داخميا وخارجيا في الفعاليات واألنشطة المختمفة  .ٜٔ
 ٖٛ.ٓ االستفادة من تقديم برامج خدمة المجتمع فى تحقيق المصالح الخاصة.  .ٕٓ



معامل  العبارات م
 االرتباط

 ٔٛ.ٓ اعتقد بضرورة الفصل بين حرية التعبير والتأثير السمبي عمى سمعة الجامعة وقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا.  .ٔ

 ٗٚ.ٓ توكل الى من القسم  التياشارك بفعالية في االعمال االدارية   .ٕ

 ٜٚ.ٓ احترام األنظمة والموائح الجامعية والمسؤوليات المحددة في اإلطار األخبلقي وااللتزام بيا.  .ٖ

 ٖٚ.ٓ التزم بتنفيذ التعميمات والموائح المستجدة بالجامعة والكمية.   .ٗ

 ٛٚ.ٓ أحاول أن أؤدي كل ما يوكل إلي من أعمال بشكل متميز.  .٘

 ٔٚ.ٓ الجامعة أو أي من وحداتيا أو أفرادىا مما يتاح لو االطبلع عميو.احافظ عمى سرية وخصوصية أي بيانات عن   .ٙ

 ٜٚ.ٓ احرص عمى معرفة رؤية ورسالة وأىداف الجامعة وقيميا واإلسيام في تحقيقيا.  .ٚ

 ٚٚ.ٓ التزام مواعيد المحاضرات والدروس العممية واالستفادة الكاممة من الوقت المتاح.  .ٛ

 ٖٛ.ٓ مميزات مادية أو معنوية من الطبلب الذين تربطني بيم عبلقةارفض تمقي أي ىدايا أو   .ٜ

 ٛٚ.ٓ التزم بالنزاىة والحيادية عند المشاركة في تحكيم أي إنتاج بحثي   .ٓٔ

المحور الثالث مـن  عبارات من عبارة بين كل بيرسون ارتباط معامبلت كافة (  أن  ٚرقم )   الجدول خبلل من يبلحظ     
 جميـع فـي ٘ٓ.ٓ الداللـة اإلحصـائية  مسـتوى بمـغ حيـث إحصائية ذات داللة لممحور نفسو الكمية والدرجة محاور االستبيان

لممحـور الثالـث والمتعمـق بـالتعرف عمـى القـيم التنظيميـة واالداريـة  الـداخمي وجود درجة من االتسـاق إلى يشير وىذا العبارات؛
 الشفافية(. -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط -لمنزاىة: )الجودة

 ثبات أداة البحث 
لدرجات األبعاد  alpha- Cronbachكرونباخ -تم التأكد من ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل ألفا

كرونباخ لممقياس ككل ولكل بعد من االبعاد الثبلثة عمى حده. وقد -الثبلثة لبلستبيان وذلك عن طريق حساب معامبلت ألفا
عضو ىيئة تدريس من أعضاء ىيئة  ٖٖقواميا  -غير عينة الدراسة -ن عمى عينو عشوائية استطبلعيةتم تطبيق االستبيا

 التدريس في جامعتي الممك خالد, الممك عبد العزيز.
-درجات مركبو. ومعامل ألفالبلستبانة المكون من  الداخميم مقاييس االتساق ىكرونباخ من أ-يعتبر معامل ألفا

إلى التباين الكمى يؤدى إلى انخفاض معامل  ةزدياد نسبو تباينات البند بالنسبستبانة بتباين بنوده. فايربط ثبات اال خكرونبا
 ( ٓٙٔ: ص  ٖٕٓٓظ , لحفيد اعبدم )مقالثبات. 

 (  ٛجدول )  
 كرونباخ-بمعادلو الفا المحسوبةبانة ومعامل ثبات االستبانة ككل معامبلت ثبات أبعاد االست 

 الثباتمعامل  المحاور

 ٖٙٛ.ٓ .ر األول: القيم الفردية لمنزاىةالمحو 

 ٜ٘ٛ.ٓ .ثاني: القيم االجتماعية لمنزاىةالمحور ال

 ٗٚٛ.ٓ .المحور الثالث: القيم التنظيمية واالدارية لمنزاىة



 ٔٚٛ.ٓ االستبانة ككل

 بعـد لكـل مقبولـة كانـت كرونبـاخ -ألفـا  معامـل قيمـة أن الجـدول السـابق فـي الموضـحة النتـائج يتضـح مـن خـبلل
 عبـارات لجميـع ألفـا معامـل قيمـة كـذلك كانـت ,االسـتبانة الثبلثـة أبعاد من بعد لكل ( ,ٗٚٛ.ٓ) و  )ٜ٘ٛ.ٓ ( بين وتتراوح

؛ ومـن ثـم يمكـن التأكـد مـن ٓٚ.ٓحيـث ان قيمتـو أعمـى مـن  مرتفعـة الثبـات معـامبلت أن يعنـى وىـذا(. ٔٚٛ.ٓ) االسـتبانة
 ثبات االستبانة 
 :وتفسيرهانتائج الدراسة 

درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بالنزاىة  ونصو: مااألول من أسئمة الدراسة الحالية عن السؤال  لئلجابة -ٔ
تم حساب  (؟ والقصيم وأم القرى-طيبة -حائل -في بعض الجامعات السعودية )الممك خالد األكاديمية والمينية

 يوضح النتائج: التاليفراد عينة الدراسة والجدول أالستجابات  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 

  -العدل -االخبلص -مانة)األالقيم الفردية لمنزاىة: :ول األ حول المحورفراد عينة الدراسة أاستجابات  ( نتائجٜ)جدول 
 الممكية الفكرية(.احترام  -ضبط النفس -تطوير الذات -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية  -تحمل المسؤولية

 تالتكرارا 
المتوسط 

 الحسابي ككل

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

موافق إلى  موافق موافق بشدة
 غير موافق حد ما

غير موافق 
 بشدة
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الجدول السابق أن أىم ثبلثة قـيم تمثـل آراء أعضـاء ىيئـة التـدريس عينـة الدراسـة  فييتضح من خبلل النتائج المبينة        
تحمــل   -العــدل -االخــبلص -( المعبــرة عــن درجــة التــزام أعضــاء ىيئــة التــدريس بــالقيم الفرديــة لمنزاىــة: )االمانــةٕٖٓ)ن = 

كرية( في بعض الجامعـات احترام الممكية الف -ضبط النفس -تطوير الذات -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية  -المسؤولية
 عمى الترتيب: ىيمن وجية نظرىم  حائل وطيبة والقصيم وأم القرى( -)الممك خالدالسعودية
دروس  –مؤلفات  –كتب  –اتجنب عدم التربح عمى حساب الطبلب )إجبار الطبلب عمى شراء مذكرات  -ٔ

 .خصوصية(
 عمى حميد السموك واألقوال وأن أكون قدوة حسنة.أحافظ  -ٕ
 .أميل إلى مراعاة الفروق الفردية بين الطبلب -ٖ

 عمى الترتيب: ىيفراد عينة الدراسة آراء أبينما أقل ثبلثة قيم تمثل 
  الطبلب. طبق البرمجيات التي تساعدني عمى اكتشاف استبللأ -ٔ
 المطموبة منيم بأنفسيم.أتحقق من صحة قيام الطبلب باألعمال والتكميفات  -ٕ
 .أشارك في برامج التنمية التخصصية والمينية واإلدارية والشخصية -ٖ

ومنيــا  عضــاء ىيئــة التــدريسمــن التأكيــد عمــى ممارســتيا مــن قبــل ألــى مزيــد ىنــاك قــيم بحاجــة إأن لــى ولعــل ذلــك يشــير إ   
ىميــة حــرص عضــو , وكـذلك أوالعدالــة بــين الطــبلبوذلــك لضــمان تحقيــق الشـفافية )تطـوير الــذات واحتــرام الممكيــة الفكريـة ( 

 دائو ومن ثم االرتقاء بمستوى طبلبو.االرتقاء بمستوى أجل ىيئة التدريس عمى تطوير ذاتو من أ
 -القيم االجتماعية لمنزاهة: )التناصحب المتعمق الثانيفراد عينة الدراسة حول المحور ( نتائج استجابات أ01جدول)
مراعاة المصمحة  - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-اداء الحقوق -احترام البيئة الجامعية -الشورى -التعاون

 الوالء(. -العامة
 تالتكرارا العبارة

المتوسط 
الحسابي 

 ككل

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة
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الجدول السابق أن أىم ثبلثة قـيم تمثـل آراء أعضـاء ىيئـة التـدريس عينـة الدراسـة  فييتضح من خبلل النتائج المبينة        
 -الشـــورى -التعـــاون -( المعبــرة عـــن درجــة التـــزام أعضــاء ىيئـــة التــدريس بـــالقيم االجتماعيــة لمنزاىـــة: )التناصــحٕٖٓ)ن = 
فــي بعــض  الء(الــو  -المصــمحة العامــةمراعــاة  - -الوســطية –المســاواة  -حفــظ االمــن-داء الحقــوقأ -البيئــة الجامعيــةاحتــرام 

 عمى الترتيب: ىيمن وجية نظرىم الجامعات السعودية 
 .ألتزم تصحيح إجابات الطبلب بنفسي واقيم اإلجابات بحيادية ودقة 
 .أحافظ عمى سرية االختبارات ونتائجيا 
  عن أفراد أو مؤسسات.احرص غمى االلتزام بالمعايير االخبلقية عند إجراء بحوث تتطمب جمع بيانات ومعمومات 

 عمى الترتيب: ىيفراد عينة الدراسة أ بينما أقل ثبلثة قيم تمثل آراء
  تحقيق المصالح الخاصة. فياالستفادة من تقديم برامج خدمة المجتمع 

 شارك في األنشطة االجتماعية والثقافية عمى مستوى القسم.أ 

  ومشكبلتو قدر المستطاع.لى الربط بين النشاط البحثي وقضايا المجتمع إأميل 
رتبطــة بالعمميــة التعميميــة عضــاء ىيئــة التــدريس بقــيم النزاىــة المىنــاك التــزام مــن قبــل أأن لــى شــير إولعــل ىــذه النتــائج ت     

لــى ضــرورة اىتمــام االعضــاء بخدمــة المجتمــع وربــط البحــث , كمــا تشــير النتــائج إالعممــيعمــال االختبــارات والبحــث وخاصــة أ
دور الجامعـات األردنيـة والتـي أوضـحت أن ( ٕٚٔٓبـدرخان وآخـرون )بخدمة قضايا المجتمع, وىذا يتفق مع دراسـة  العممي

 في بعص القيم ومرتفعة في قيم أخرى . في تعزيز قيم النزاىة جاءت بنسب متوسطة
 -واالدارية لمنزاىة: )الجودةالقيم التنظيمية  فراد عينة الدراسة حول المحور الثالث المتعمق( نتائج استجابات أٔٔجدول)

 الشفافية(. -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط
 تالتكرارا العبارة

المتوسط 
 الحسابي ككل

 الترتيب المعيارياالنحراف 

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
 غير موافق

غير موافق 
 بشدة
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ٕ ٕٓٓ ٕٙ ٚٗ ٕ ٓ ٗ.ٗٓ ٓ.ٛٛ ٕ 
ٖ ٔٚٛ ٕٛ ٜٙ ٓ ٓ ٗ.ٕٚ ٓ.ٜٔ ٛ 
ٗ ٔٗٗ ٖٗ ٕٔٗ ٓ ٓ ٗ.ٓٚ ٓ.ٜٗ ٔٓ 



٘ ٔٚٙ ٖٛ ٛٛ ٓ ٓ ٗ.ٕٜ ٓ.ٜٛ ٘ 
ٙ ٕٓٙ ٔٙ ٚٓ ٔٓ ٓ ٗ.ٖٛ ٓ.ٜ٘ ٖ 
ٚ ٔٙٗ ٗٓ ٚٓ ٕٙ ٓ ٗ.ٖٔ ٔ.ٓ٘ ٜ 
ٛ ٔٛٙ ٕٗ ٚٗ ٓ ٓ ٗ.ٖٚ ٓ.ٛ٘ ٗ 
ٜ ٕٓٛ ٖٗ ٘ٛ ٕ ٓ ٗ.ٗٛ ٓ.ٕٛ ٔ 
ٔٓ ٔٚٛ ٖٓ ٜٗ ٓ ٓ ٗ.ٕٛ ٓ.ٜٔ ٚ 

الجدول السابق أن أىم ثبلثة قيم تمثل آراء أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة  فييتضح من خبلل النتائج المبينة        
ادارة  -االنضباط -( المعبرة عن درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بالقيم التنظيمية واالدارية لمنزاىة: )الجودةٕٖٓ)ن = 
 عمى الترتيب: ىيمن وجية نظرىم  جامعات السعودية افية( في بعض الالشف -المبادرة -االتقان -الوقت 

 رفض تمقي أي ىدايا أو مميزات مادية أو معنوية من الطبلب الذين تربطني بيم عبلقة أ. 
 لى من القسمإتوكل  التيشارك بفعالية في االعمال االدارية أ. 
 وحداتيا أو أفرادىا مما يتاح لو االطبلع عميو.حافظ عمى سرية وخصوصية أي بيانات عن الجامعة أو أي من أ 

 عمى الترتيب: ىيفراد عينة الدراسة بينما أقل ثبلثة قيم تمثل آراء أ
 .التزم بتنفيذ التعميمات والموائح المستجدة بالجامعة والكمية 

 .احرص عمى معرفة رؤية ورسالة وأىداف الجامعة وقيميا واإلسيام في تحقيقيا 

 لموائح الجامعية والمسؤوليات المحددة في اإلطار األخبلقي وااللتزام بيا.احترام األنظمة وا 

 تأتىكثر التزاما بقيم المبادرة والشفافية بينما االلتزام بالجودة واالنضباط أفراد عينة الدراسة ولعل ىذه النتائج تؤكد عمى أن أ
دور الجامعات األردنية في تعزيز والتي أوضحت أن ( ٕٚٔٓبدرخان وآخرون )وىذا أيضا يتفق مع دراسة  قل,أفي درجة 

 في بعص القيم ومرتفعة في قيم أخرى. قيم النزاىة جاءت بنسب متوسطة

 األكاديمية بالنزاىة التدريس ىيئة أعضاء التزام درجة تختمف ىلونصو  الثانيعن السؤال  لئلجابة -ٕ
تم حساب المتوسط القرى(؟ أم -القصيم -ةطيب -حائل -خالد )الممك السعودية الجامعات باختبلف والمينية
القيم الفردية المتعمق ب المحور االول  الستجابات افراد عينة الدراسة حول  المعياريواالنحراف  الحسابي
 يوضح ذلك: التاليوالجدول     .لمنزاىة

  -العدل -االخالص -)االمانةالقيم الفردية لمنزاهة:  المتعمق المحور االول فراد عينة الدراسة حول( نتائج أ04جدول )
وفقا  احترام الممكية الفكرية( -فسضبط الن -تطوير الذات -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية  -تحمل المسؤولية

 لمتغير الجامعة.

  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط  الحسابيالمتوسط  العبارة

المتوسط 
الحسابي 

 ككل

داللة 
الفروق فى 
 المتوسطات

جامعة  المعيارياالنحراف 
الممك 

خالد )ن= 
028) 

جامعة حائل 
 (22)ن= 

جامعة طيبة )ن= 
28) 

جامعة القصيم 
 (34)ن= 

جامعة ام القرى 
 (31)ن= 



 ٗ٘.ٗ ٗ٘.ٗ ٚ٘.ٗ ٗ٘.ٗ ٘٘.ٗ ٖ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٗٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٗٗ.ٖ ٜٖ.ٖ ٙ٘.ٖ ٖٛ.ٖ ٜ٘.ٖ ٓٗ.ٖ المتوسط الحسابى ٕ

 ٜٓ.ٓ ٜٙ.ٓ ٙٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٗٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٚٓ.ٗ ٜٓ.ٗ ٔٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٜٕ.ٗ ٜٕ.ٗ ٜٕ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٓ.ٗ ٕٛ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٓٛ.ٓ المعيارىاالنحراف 
 ٜٔ.ٗ ٕٔ.ٗ ٕٕ.ٗ ٕٓ.ٗ ٕٔ.ٗ ٚٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٖٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٕٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٜٜ.ٖ ٗٓ.ٗ ٜ٘.ٖ ٜٗ.ٖ ٜٚ.ٖ ٔٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٕٜ.ٓ ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٖٛ.ٗ ٓٗ.ٗ ٖٙ.ٗ ٓٗ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٚ.ٗ الحسابىالمتوسط  ٚ
 

 غير دال

 ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٛٗ.ٗ ٙ٘.ٗ ٕٙ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٗٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٖٛ.ٗ ٔٗ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖ٘.ٗ ٖٚ.ٗ ٜٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٛٗ.ٗ ٓ٘.ٗ ٓ٘.ٗ ٜٗ.ٗ ٔ٘.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٕٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٜ.ٖ ٖٜ.ٖ ٜٓ.ٖ ٓٓ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٜٚ.ٖ المتوسط الحسابى ٔٔ
 

 دال

 ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٙ٘.ٗ ٙ٘.ٗ ٚ٘.ٗ ٛ٘.ٗ ٖ٘.ٗ ٙ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٕٔ

 ٜٓ.ٓ ٕٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٛ.ٓ االنحراف المعيارى

ٖٔ 
 
 

 ٙٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٜٙ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٖٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٜٖ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٕٗ.ٗ ٗٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ



 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٛٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٖ٘.ٗ ٔ٘.ٗ ٛٗ.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٘ٔ
 

 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٗٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٖٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٙٔ

 ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٗٚ.ٖ ٖٚ.ٖ ٖٚ.ٖ ٓٚ.ٖ ٔٚ.ٖ ٙٚ.ٖ المتوسط الحسابى ٚٔ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٓٙ.ٖ ٓٙ.ٖ ٗٚ.ٖ ٔٙ.ٖ ٜ٘.ٖ ٚ٘.ٖ المتوسط الحسابى ٛٔ

 ٜٓ.ٓ ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٚٛ.ٖ ٜٓ.ٖ ٚٛ.ٖ ٗٛ.ٖ ٘ٛ.ٖ ٛٛ.ٖ المتوسط الحسابى ٜٔ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٚ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٖٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٙٗ.ٗ ٔٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٓ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى

الجدول السابق انو توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة )ن  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      
أم القرى( المعبرة عن القيم الفردية لمنزاىة:  -القصيم -طيبة -حائل -الجامعات السعودية )الممك خالد ( باختبلفٕٖٓ= 

احترام  -ضبط النفس -تطوير الذات -سالتناف -الصبر -المراقبة الذاتية -تحمل المسؤولية -العدل -االخبلص -)االمانة
 كما يمى: وىيربعة من عبارات المحور األول أ فيالممكية الفكرية( من وجية نظرىم 

)الفــروق لصــالح أعضــاء وعضــوات ىيئــة التــدريس  الطــبلب. البرمجيــات التــي تســاعدني عمــى اكتشــاف اســتبلل أطبــق -
 بجامعة حائل(.

 الطبلب. )الفروق لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بجامعة القصيم(.أميل إلى مراعاة الفروق الفردية بين  -
أميل إلى استقصاء آراء الطبلب خبلل وبعد االنتياء من المقرر.. )الفـروق لصـالح أعضـاء وعضـوات ىيئـة التـدريس    -

 بجامعة حائل(.
لصـالح أعضـاء وعضـوات ىيئـة أتحقق من صـحة قيـام الطـبلب باألعمـال التكميفـات المطموبـة مـنيم بأنفسـيم. )الفـروق   -

 التدريس بجامعة القصيم(.
جامعـــة حائـــل الســـتخدام  فـــراد عينــة الدراســـةأعضــاء ىيئـــة التـــدريس أ وجـــود اىتمـــام مـــن قبـــلولعــل ىـــذه النتـــائج تشـــير إلــى      

ا فـي بينمـالمقـرر, استقصـاء آراء الطـبلب خـبلل وبعـد االنتيـاء مـن و  الطبلب عمى اكتشاف استبلل ىمالبرمجيات التي تساعد
مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين لـى تمـام مـن قبـل أعضـاء ىيئـة التـدريس أفـراد عينـة الدراسـة إن ىناك اىجامعة القصيم تشير النتائج إلى أ

, وىـذا يعنـى أن الممارسـات الفعميـة لقـيم التكميفـات المطموبـة مـنيم بأنفسـيمصحة قيام الطبلب باألعمال  منالتحقق و  الطبلب
 مية والمينية والمتعمقة بالقيم الفردية لمنزاىة تختمف من جامعة ألخرى.النزاىة االكادي

 ( 03جدول )           



احترام  -لشورىا -التعاون -)التناصح لمنزاهة:القيم االجتماعية ب المتعمق الثانيالمحور  فراد عينة الدراسة حولنتائج أ
 الوالء(.: -مراعاة المصمحة العامة - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-داء الحقوقأ -البيئة الجامعية

  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط  الحسابيالمتوسط  م
المتوسط 
الحسابي 

 ككل

داللة 
الفروق فى 
 المتوسطات

جامعة الممك  المعيارياالنحراف 
 خالد 

 (028)ن= 

جامعة حائل 
 (22)ن= 

جامعة طيبة 
 (28)ن= 

جامعة 
 القصيم

 (34)ن=  

ام  جامعة
 القرى

 (31)ن=  

 ٕ٘.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٚ.ٗ ٕٔ.ٗ ٕٕ.ٗ ٕٙ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٔ
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٛ.ٓ المعيارياالنحراف 
 غير دال ٕٓ.ٗ ٜٛ.ٖ ٓٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٔٓ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٕ

 ٜٓ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 ٕٖ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖ٘.ٗ ٖٗ.ٗ ٖٓ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٖ

 
 غير دال

 ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٓٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 

 دال ٖٙ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٕ.ٗ ٖٗ.ٗ ٖ٘.ٗ ٔٗ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٗ

 ٜٙ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٓٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 ٕٖ.ٗ ٖٙ.ٗ ٕٛ.ٗ ٕٖ.ٗ ٜٕ.ٗ ٖٖ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٘
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٓٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 غير دال ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖ٘.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٙ

 ٜٛ.ٓ ٜٙ.ٓ ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 ٜٗ.ٗ ٗ٘.ٗ ٛٗ.ٗ ٓ٘.ٗ ٕ٘.ٗ ٚٗ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٚ

 
 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٚ.ٓ المعيارياالنحراف 

 غير دال ٗ٘.ٗ ٖ٘.ٗ ٕ٘.ٗ ٔ٘.ٗ ٙ٘.ٗ ٘٘.ٗ الحسابيالمتوسط  ٛ

 ٕٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 ٖٓ.ٗ ٖٗ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٓ.ٗ ٕٛ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٜ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 دال ٕٛ.ٗ ٖٕ.ٗ ٕٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٕٚ.ٗ ٕ٘.ٗ الحسابيالمتوسط  ٓٔ

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٚ.ٓ المعيارياالنحراف 

 ٓٔ.ٗ ٔٔ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٛٓ.ٗ ٕ٘.ٗ ٚٓ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٔٔ
 

 دال

 ٜٓ.ٓ ٜٗ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 غير دال ٜٕ.ٗ ٕٗ.ٗ ٕٛ.ٗ ٕٙ.ٗ ٖٓ.ٗ ٖٔ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٕٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٚ.ٓ المعيارياالنحراف 
ٖٔ 
 
 

 ٖٛ.ٗ ٖ٘.ٗ ٜٖ.ٗ ٓٗ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٛ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى



 غير دال ٘ٓ.ٗ ٚٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٚٓ.ٗ ٛٓ.ٗ ٖٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ

 ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٖٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٛ.ٖ .ٙٓ.ٗ ٖٜ.ٖ ٖٛ.ٖ ٜٜ.ٖ ٕٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٘ٔ
 

 دال

 ٜٓ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٖٜ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٗٔ.ٗ ٜٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٗٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٕٔ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٙٔ

 ٚٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٓٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 ٕٙ.ٗ ٕ٘.ٗ ٖٕ.ٗ ٕٗ.ٗ ٕٛ.ٗ ٕٚ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٚٔ
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٜٙ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 غير دال ٜٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٓٔ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٔ.ٗ ٚٓ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٛٔ

 ٜٛ.ٓ ٜٗ.ٓ ٚٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
 ٜٔ.ٗ ٜٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٙٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٕٔ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٜٔ

 
 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 غير دال ٜٓ.ٗ ٜٓ.ٗ ٓٔ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٔٔ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٕٓ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 
الجدول السابق انو توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة  يففكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      
أم القرى( المعبرة عن القيم االجتماعية  -القصيم -طيبة -حائل -الجامعات السعودية )الممك خالد ( باختبلفٕٖٓ)ن = 

مراعاة  - -الوسطية –المساواة  -منحفظ اال-اداء الحقوق -احترام البيئة الجامعية -الشورى -التعاون -لمنزاىة: )التناصح
 كما يمى: وىي الثانيربعة من عبارات المحور أ يفالوالء( من وجية نظرىم  -المصمحة العامة

)الفــروق  بدايــة الفصــل الدراســيأعمــن عــن الضــوابط الحاكمــة لمتقــويم والجــدول الزمنــي لعضــو ىيئــة التــدريس منــذ  -
 الممك خالد(.لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بجامعة 

اســتفيد مــن تحميــل نتــائج التقــويم فــي تطــوير المــنيج.. )الفــروق لصــالح أعضــاء وعضــوات ىيئــة التــدريس بجامعــة  -
 طيبة(.

أراعى االتساق بين النشاط البحثي والخطط البحثية لمقسم ولمكمية ولمجامعة.. )الفروق لصالح أعضاء وعضوات    -
 ىيئة التدريس بجامعة حائل(.

ـــل الـــى الـــر   - بط بـــين النشـــاط البحثـــي وقضـــايا المجتمـــع ومشـــكبلتو قـــدر المســـتطاع. )الفـــروق لصـــالح أعضـــاء أمي
 وعضوات ىيئة التدريس بجامعة أم القرى(.

المتعمقة بالبعد االجتماعي وذلك من جامعة النزاىة  اختبلف في الممارسات المتعمقة بقيم وجود ولعل ىذا يشير إلى     
دور الجامعات األردنية في تعزيز قيم النزاىة والتي أوضحت أن ( ٕٚٔٓان وآخرون )بدرخوىذا يتفق مع دراسة  ألخرى

في بعص القيم ومرتفعة في قيم أخرى, مما يؤكد عمى ضرورة االىتمام بوضع اليات لتفعيل تمك  جاءت بنسب متوسطة
 القيم وممارستيا.

 -ية لمنزاهة: )الجودةالقيم التنظيمية واالدار  ثالث المتعمقالمحور ال فراد عينة الدراسة حول( نتائج أ02جدول )
 الشفافية(. -المبادرة -االتقان -دارة الوقت إ -االنضباط

داللة المتوسط   المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط  المتوسط الحسابىالعبا



 االنحراف المعيارى رة
جامعة الممك 

 (028خالد )ن= 
حائل جامعة 
 (22)ن= 

جامعة طيبة 
 (28)ن= 

جامعة القصيم 
 (34)ن= 

جامعة ام 
القرى )ن= 

31) 

الحسابي 
 ككل

الفروق فى 
 المتوسطات

 ٕٛ.ٗ ٛٗ.ٗ ٜٔ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٖ.ٗ ٕٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 دال

 ٖٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٓٗ.ٗ ٖٛ.ٗ ٗٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٖٙ.ٗ ٓٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٕ

 ٜٓ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٚ.ٗ ٖٓ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٚ.ٗ ٕٛ.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٖ

 
 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٓٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٚٓ.ٗ ٖٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٚٓ.ٗ ٔٔ.ٗ ٚٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٛ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٕ.ٗ ٖٖ.ٗ ٕ٘.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٓ.ٗ ٕٛ.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٛ.ٗ ٙٗ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ ٕٗ.ٗ ٖٙ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٕٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٖٔ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٜ.ٖ ٕٔ.ٗ ٙٔ.ٗ ٚٔ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٚ

 
 دال

 ٜٛ.ٓ ٖٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٕٛ.ٓ المعيارياالنحراف 

 غير دال ٖٚ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖ٘.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٙ.ٗ ٜٖ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٛ

 ٕٜ.ٓ ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ المعيارياالنحراف 

 ٛٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٖ٘.ٗ ٚٗ.ٗ الحسابيالمتوسط  ٜ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٕٛ.ٗ ٕٛ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٗ.ٗ ٕ٘.ٗ ٖٓ.ٗ الحسابى المتوسط ٓٔ

 ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

الجدول السابق انو توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة )ن  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      
ـــد ( بـــاختبلفٕٖٓ=  أم القـــرى( المعبـــرة عـــن القـــيم التنظيميـــة  -القصـــيم -طيبـــة -حائـــل -الجامعـــات الســـعودية )الممـــك خال

اثنـين مـن عبـارات  فـيمن وجيـة نظـرىم  الشفافية( -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط -واالدارية لمنزاىة: )الجودة
 :يميكما  وىيالمحور الثالث 

اعتقـــد بضـــرورة الفصـــل بـــين حريـــة التعبيـــر والتـــأثير الســـمبي عمـــى ســـمعة الجامعـــة وقـــدرتيا عمـــى تحقيـــق أىـــدافيا.  -
 )الفروق لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بجامعة أم القري(.

وقيميــــا واإلســــيام فـــي تحقيقيــــا. )الفــــروق لصــــالح أعضــــاء  احـــرص عمــــى معرفــــة رؤيــــة ورســـالة وأىــــداف الجامعــــة -
 وعضوات ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد(.

التنظيمية واالدارية إلى وجود اختبلف في الممارسات المتعمقة بقيم النزاىة المتعمقة بالبعد  ولعل النتائج السابقة تشير     
عة قد حصمت عمى االعتماد المؤسسي وأن ىناك وعى ن الجاميفسر ذلك بأة بجامعة الممك خالد و اىتمام بجانب الجود ذلك نجد ل



جاءت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس مرتفعة  م القرىبينما في جامعة أ ,ىداف الجامعةأىمية االطبلع عمى رؤية ورسالة وأب
ولعل ذلك   الجامعة وقدرتيا عمى تحقيق أىدافياعتقد بضرورة الفصل بين حرية التعبير والتأثير السمبي عمى سمعة أ  حول العبارة

 .يعكس الحرص عمى السمعة االكاديمية لمجامعة
ىيئة التدريس بالنزاىة األكاديمية  االلتزام أعضاءىل تختمف درجة لئلجابة عن السؤال الثالث  ونصو  -ٖ

تم حساب  عيد(؟م - محاضر – مساعد استاذ – مشارك استاذ – )استاذوالمينية باختبلف الدرجة العممية
 فراد عينة الدراسة والجدول التالي يوضح ذلك:ي واالنحراف المعياري الستجابات أالمتوسط الحساب

 ( ٘ٔجدول )

تحمل   -العدل -االخبلص -)االمانةالقيم الفردية لمنزاىة:  المتعمق المحور االول فراد عينة الدراسة حولأ استجابات نتائج
 وفقا الدرجة العممية. احترام الممكية الفكرية( -ضبط النفس -تطوير الذات -التنافس -الصبر -الذاتيةالمراقبة   -المسؤولية

العبا
 رة

  المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى
المتوسط 

 الحسابي ككل

داللة الفروق 
فى 

 المتوسطات
 االنحراف المعيارى

استاذ 
 (01)ن=

استاذ 
مشارك)ن=

81) 

 استاذ
مساعد)ن= 

023) 

محاضر 
 ( 54)ن= 

معيد  
 (07)ن=

 ٗ٘.ٗ ٕ٘.ٗ ٖ٘.ٗ ٘٘.ٗ ٖ٘.ٗ ٙ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٖٜ.ٓ ٛٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٗٗ.ٖ ٖٗ.ٖ ٕٙ.ٖ ٘ٗ.ٖ ٕ٘.ٖ ٜ٘.ٖ المتوسط الحسابى ٕ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٜٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٓ.ٗ ٕٔ.ٗ ٔٔ.ٗ ٛٓ.ٗ ٜٓ.ٗ ٙٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ
 

 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٚٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٜٕ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٓ.ٗ ٕ٘.ٗ ٕٙ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٓٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٔ.ٗ ٕٕ.ٗ ٕٗ.ٗ ٛٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٘
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٜ.ٖ ٔٓ.ٗ ٓٓ.ٗ ٜٜ.ٖ ٜٛ.ٖ ٜٚ.ٖ المتوسط الحسابى ٙ

 ٕٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٓٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٖٛ.ٗ ٖٗ.ٗ ٚ٘.ٗ ٖٓ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٚ

 
 دال

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٛٗ.ٗ ٓ٘.ٗ ٛٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٔ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٜٗ.ٓ ٚٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى



 ٖٛ.ٗ ٔٗ.ٗ ٓٗ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٛ.ٗ ٖٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٛٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٓ٘.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٖٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٜ.ٖ ٔٔ.ٗ ٛٓ.ٗ ٜٛ.ٖ ٜٗ.ٖ ٚٛ.ٖ المتوسط الحسابى ٔٔ
 

 دال

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٙ٘.ٗ ٛ٘.ٗ ٖ٘.ٗ ٙ٘.ٗ ٚ٘.ٗ ٜ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٕٔ

 ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
ٖٔ 
 
 

 ٙٗ.ٗ ٕ٘.ٗ ٚٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٙٗ.ٗ ٗٗ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٖٗ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٚ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٕٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ

 ٖٜ.ٓ ٓٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٛٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٓ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٘ٔ

 
 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٜٙ.ٓ ٓٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٕٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٗٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٖٗ.ٗ ٖٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٚٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٙٔ

 ٜٗ.ٓ ٖٜ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٕٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٗٚ.ٖ ٜٚ.ٖ ٜٗ.ٖ ٜٙ.ٖ ٜٙ.ٖ ٖٚ.ٖ المتوسط الحسابى ٚٔ
 

 دال

 ٜٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٜ.ٓ المعيارىاالنحراف 

 غير دال ٓٙ.ٖ ٖٙ.ٖ ٗٙ.ٖ ٓٙ.ٖ ٚ٘.ٖ ٙ٘.ٖ المتوسط الحسابى ٛٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٚٛ.ٖ ٙٛ.ٖ ٛٛ.ٖ ٙٛ.ٖ ٛٛ.ٖ ٜٛ.ٖ المتوسط الحسابى ٜٔ

 
 غير دال

 ٖٜ.ٓ ٚٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٗٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٖٗ.ٗ ٗٗ.ٗ ٔٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٓ

 ٜٙ.ٓ ٖٜ.ٓ ٚٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
فراد عينة الدراسة )ن أوجد فروق ذات داللة احصائية بين نو تأالجدول السابق  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      
معيـد( المعبـرة عـن القـيم الفرديـة  -محاضـر  –اسـتاذ مسـاعد  –استاذ مشارك  –الدرجات العممية )استاذ  ( باختبلفٕٖٓ= 

 -ضبط النفس -تطوير الذات -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية -تحمل المسؤولية -العدل -االخبلص -لمنزاىة: )االمانة
 كما يمى: وىيربعة من عبارات المحور األول أ فيرية( من وجية نظرىم احترام الممكية الفك

)الفروق لصـالح أعضـاء وعضـوات ىيئـة التـدريس  الطبلب. البرمجيات التي تساعدني عمى اكتشاف استبلل أطبق -
 بدرجة استاذ(.



مـــن خـــبلل الـــدروس النظريـــة والعمميـــة. )الفـــروق لصـــالح أعضـــاء وعضـــوات ىيئـــة التـــدريس بدرجـــة  طبلبـــياتـــابع  -
 محاضر(.

أميــل إلــى استقصــاء آراء الطــبلب خــبلل وبعــد االنتيــاء مــن المقــرر. )الفــروق لصــالح أعضــاء وعضــوات ىيئــة    -
 التدريس بدرجة معيد(.

لشخصــية. )الفــروق لصــالح أعضــاء وعضــوات ىيئــة أشــارك فــي بــرامج التنميــة التخصصــية والمينيــة واإلداريــة وا  -
 التدريس بدرجة محاضر(.

ا جاءت لصالح نيوأمنزاىة لفردية لقيم االولعل النتائج السابقة تشير إلى وجود اختبلف في الممارسات المتعمقة ب     
محاضرين بتطوير ولعل ذلك يشير إلى وجود اىتمام من جانب المعيدين وال قل)معيد ومحاضر(الدرجات العممية األ

 .الذات وتحمل المسؤولية واالخبلص في العمل
 (ٙٔجدول )

داء أ -احترام البيئة الجامعية -لشورىا -التعاون -القيم االجتماعية لمنزاىة )التناصح فراد عينة الدراسة حولنتائج أ
 .لمتغير الدرجة العمميةوفقا الوالء( -راعاة المصمحة العامةم - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-الحقوق

العبا
 رة

  المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى
المتوسط 
الحسابي 

 ككل

داللة 
الفروق فى 
 المتوسطات

 االنحراف المعيارى
استاذ 

 (01)ن=

استاذ 
 مشارك

 (81)ن=

 استاذ مساعد
 (023)ن= 

 محاضر
 ( 54)ن=  

معيد  
 (07)ن=

 ٕ٘.ٗ ٕٙ.ٗ ٙٔ.ٗ ٕٗ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٛ.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 دال

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٕٓ.ٗ ٜٛ.ٖ ٜٚ.ٖ ٜٜ.ٖ ٕٔ.ٗ ٕٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٕ

 ٖٜ.ٓ ٜٓ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٖ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٗ.ٗ ٕٖ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ

 
 غير دال

 ٕٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٖٙ.ٗ ٔٗ.ٗ ٓ٘.ٗ ٕٖ.ٗ ٖٗ.ٗ ٜٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٖ.ٗ ٖٙ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٗ.ٗ ٖٓ.ٗ ٖ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٗٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٙ.ٗ ٕٖ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٖٜ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٗٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٗ.ٗ ٖ٘.ٗ ٚٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٔ٘.ٗ ٓ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٚ
 

 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٚٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٗ٘.ٗ ٓ٘.ٗ ٛ٘.ٗ ٘٘.ٗ ٔ٘.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٕٛ.ٓ ٜٙ.ٓ المعيارىاالنحراف 

 غير دال ٖٓ.ٗ ٖٖ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ



  ٜٗ.ٓ ٚٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٚ.ٗ ٕٚ.ٗ ٕٗ.ٗ ٕٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٚٚ.ٓ ٜٛ.ٓ ٔٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٓٔ.ٗ ٖٓ.ٗ ٓٔ.ٗ ٜٓ.ٗ ٔٔ.ٗ ٕٚ.ٗ الحسابىالمتوسط  ٔٔ
 

 دال

 ٜٗ.ٓ ٙٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٕ.ٗ ٖٖ.ٗ ٕٖ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٚ.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٕٔ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
ٖٔ 
 
 

 ٖٛ.ٗ ٔٗ.ٗ ٓٗ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٛ.ٗ ٜٖ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٜٗ.ٓ ٚٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٘ٓ.ٗ ٜٜ.ٖ ٕٛ.ٖ ٚٓ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٖٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٗٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٛ.ٖ ٜٜ.ٖ ٓٓ.ٗ ٜٛ.ٖ ٜٚ.ٖ ٜٙ.ٖ المتوسط الحسابى ٘ٔ
 

 غير دال

 ٖٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٗٔ.ٗ ٗٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٖٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٚٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٙٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٛٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٕٙ.ٗ ٕٚ.ٗ ٖٕ.ٗ ٕ٘.ٗ ٜٕ.ٗ ٖٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٚٔ
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٓ.ٗ ٗٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٛٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٚٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٛٔ

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٙٔ.ٗ ٜٔ.ٗ ٕٔ.ٗ ٕٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٜٔ

 
 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٙٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٓ.ٗ ٔٓ.ٗ ٛٓ.ٗ ٓٔ.ٗ ٜٓ.ٗ ٔٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٓ

 ٜٛ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
فراد عينة الدراسة )ن أوجد فروق ذات داللة احصائية بين نو تأالجدول السابق  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      

معيــــد( المعبــــرة عــــن القــــيم  -محاضــــر  –ســــتاذ مســــاعد أ –ســــتاذ مشــــارك أ –ســــتاذ أالــــدرجات العمميــــة ) ( بــــاختبلفٕٖٓ =
 –المســــاواة  -حفــــظ االمــــن-اداء الحقــــوق -احتــــرام البيئــــة الجامعيــــة -الشــــورى -التعــــاون -االجتماعيــــة لمنزاىــــة: )التناصــــح

 وىى كما يمى: الثانيستة من عبارات المحور  فيالوالء( من وجية نظرىم  -مراعاة المصمحة العامة - -الوسطية

)الفروق لصـالح أعضـاء وعضـوات ىيئـة التـدريس  الطبلب. برمجيات التي تساعدني عمى اكتشاف استبللاطبق ال -
 بدرجة استاذ(

اشــارك بفاعميــة فــي المجــالس الرســمية والفعاليــات الخاصــة بتطــوير األنشــطة األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة بالقســم.  -
 )الفروق لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بدرجة استاذ(

أعمــن عــن الضــوابط الحاكمــة لمتقــويم والجــدول الزمنــي لعضــو ىيئــة التــدريس منــذ بدايــة الفصــل الدراســي. )الفــروق  -
 لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بدرجة محاضر(



اســـتفيد مـــن تحميـــل نتـــائج التقـــويم فـــي تطـــوير المـــنيج. )الفـــروق لصـــالح أعضـــاء وعضـــوات ىيئـــة التـــدريس بدرجـــة  -
 محاضر(

ق بـين النشـاط البحثــي والخطـط البحثيـة لمقسـم ولمكميـة ولمجامعــة. )الفـروق لصـالح أعضـاء وعضــوات أراعـى االتسـا -
 ىيئة التدريس بدرجة استاذ(

اعتقـــد بضـــرورة الـــربط بـــين المحتـــوى األكـــاديمي لمبـــرامج والمقـــررات واألمثمـــة التوضـــيحية المقدمـــة لمطـــبلب بقضـــايا  -
 أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بدرجة استاذ(المجتمع ومشكبلتو ما أمكن ذلك. )الفروق لصالح 

لصالح الدرجة العممية وجود اختبلف في الممارسات المتعمقة بالقيم االجتماعية لمنزاىة  وىذه النتائج تؤكد عمى
 االعمى وىى االستاذ.
 دارية لمنزاىة:القيم التنظيمية واإل فراد عينة الدراسة حولنتائج أ(ٚٔجدول )

 .وفقا لمتغير الدرجة العممية الشفافية( -المبادرة -االتقان -دارة الوقت إ -االنضباط -)الجودة 
المتوسط   المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العبارة

الحسابي 
 ككل

داللة الفروق 
فى 

 المتوسطات
استاذ  االنحراف المعيارى

 (01)ن=
 استاذ مشارك

 (81)ن=
 استاذ مساعد

 (023)ن= 
 محاضر

 ( 54)ن=  

معيد  
 (07)ن=

 ٕٛ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٖ.ٗ ٜٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 دال

 ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٗ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٓٗ.ٗ ٖٛ.ٗ ٜٖ.ٗ ٔٗ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٕ

 ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٚٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٚ.ٗ ٕ٘.ٗ ٕٕ.ٗ ٕٛ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٙ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ

 
 غير دال

 ٜٙ.ٓ ٜٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٚٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٜٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٜٓ.ٗ ٔٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٖٜ.ٓ ٚٛ.ٓ  ٚٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٕ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٚ.ٗ ٖٔ.ٗ ٖٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٘
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٚٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٜٙ.ٓ المعيارىاالنحراف 

 غير دال ٖٛ.ٗ ٖٙ.ٗ ٕٖ.ٗ ٓٗ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٜٗ.ٓ ٕٜ.ٓ ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٖٔ.ٗ ٜٓ.ٗ ٜٜ.ٖ ٘ٔ.ٗ ٛٔ.ٗ ٕٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٚ

 
 دال

 ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ ٚٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٖٚ.ٗ ٓٗ.ٗ ٖٛ.ٗ ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ ٜٖ.ٗ الحسابىالمتوسط  ٛ

 ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٗٛ.ٓ ٕٛ.ٓ ٖٜ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٛٗ.ٗ ٛٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٚٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

 ٜٛ.ٓ ٕٜ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٚٛ.ٓٚٛ.ٓ ٜٙ.ٓ االنحراف المعيارى
 دالغير  ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٙ.ٗ ٕٛ.ٗ ٜٕ.ٗ ٕٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ



 ٜٗ.ٓ ٜٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٙٛ.ٓ ٜٛ.ٓ االنحراف المعيارى

فراد عينة الدراسة )ن أوجد فروق ذات داللة احصائية بين نو تأالجدول السابق  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة      
معيد( المعبرة عن القيم  -محاضر  –استاذ مساعد  –استاذ مشارك  –الدرجات العممية )استاذ  ( باختبلفٕٖٓ= 

اثنين  فيالشفافية( من وجية نظرىم  -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط -التنظيمية واالدارية لمنزاىة: )الجودة
 ث وىى كما يمى:من عبارات المحور الثال

اعتقـــد بضـــرورة الفصـــل بـــين حريـــة التعبيـــر والتـــأثير الســـمبي عمـــى ســـمعة الجامعـــة وقـــدرتيا عمـــى تحقيـــق أىـــدافيا.  -
 )الفروق لصالح أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بدرجة محاضر(

احـــرص عمــــى معرفــــة رؤيــــة ورســـالة وأىــــداف الجامعــــة وقيميــــا واإلســــيام فـــي تحقيقيــــا. )الفــــروق لصــــالح أعضــــاء  -
 وعضوات ىيئة التدريس بدرجة استاذ(

لدى اعضاء ىيئة  التنظيمية واالدارية و ىذا يشير إلى وجود اختبلف في الممارسات المتعمقة بقيم النزاىة المتعمقة بالبعد 
دييم التدريس وفقا لدرجاتيم العممية فالدرجات العممية االعمى لدييا اىتمام باألمور المتعمقة بالجودة بينما المحاضرين ل

 االنضباطية.  بالنواحياىتمام 
 األكاديمية بالنزاىة التدريس ىيئة أعضاء التزام درجة تختمف ىللئلجابة عن السؤال الرابع  ونصو  -ٔ

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة  أنثى(؟ - )ذكر النوع باختبلف والمينية
 الدراسة والجدول التالي يوضح ذلك:

تحمل  -العدل -االخبلص -القيم الفردية لمنزاىة: )االمانة ( نتائج افراد عينة الدراسة حول المحور االول :ٛٔجدول)
 .وفقا لمتغير النوعاحترام الممكية الفكرية( -ضبط النفس -الذاتتطوير  -التنافس -الصبر -المراقبة الذاتية -المسؤولية

  المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى م
المتوسط الحسابي 

 ككل

داللة الفروق فى 
أعضاء هيئة التدريس  االنحراف المعيارى المتوسطات

 (001)ن=

عضوات هيئة التدريس 
 (094)ن=

 ٗ٘.ٗ ٘٘.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 غير دال

 ٛٚ.ٓ ٜٓ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٗٗ.ٖ ٓ٘.ٖ ٖٗ.ٖ المتوسط الحسابى ٕ

 ٕٛ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٓ.ٗ ٚٔ.ٗ ٜ٘.ٖ المتوسط الحسابى ٖ

 
 دال

 ٜٚ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٜٕ.ٗ ٖٚ.ٗ ٘ٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٚ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٔ.ٗ ٚٔ.ٗ ٕٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٗٛ.ٓ ٜٓ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٜٜ.ٖ ٓٓ.ٗ ٜٚ.ٖ المتوسط الحسابى ٙ

 ٜٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٛ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٙ.ٗ المتوسط الحسابى ٚ



  ٔٛ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٛٗ.ٗ ٙٗ.ٗ ٔ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٕٛ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٖٛ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

 ٓٛ.ٓ ٗٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٛٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٜٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٜٜ.ٖ ٚٓ.ٗ ٘ٛ.ٖ المتوسط الحسابى ٔٔ
 

 دال

 ٙٚ.ٓ ٕٛ.ٓ المعيارىاالنحراف 
 غير دال ٙ٘.ٗ ٛ٘.ٗ ٕ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٕٔ

 2ٛٔٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
ٖٔ 
 
 

 ٙٗ.ٗ ٙٗ.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٔٛ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٖٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٚٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ

 ٙٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٛٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٘ٔ

 
 غير دال

 ٗٛ.ٓ ٜٚ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٗٗ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٕٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٙٔ

 ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٗٚ.ٖ ٛٙ.ٖ ٘ٛ.ٖ المتوسط الحسابى ٚٔ
 

 دال

 ٙٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٓٙ.ٖ ٜ٘.ٖ ٕٙ.ٖ المتوسط الحسابى ٛٔ

 ٙٚ.ٓ ٜٓ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٚٛ.ٖ ٘ٛ.ٖ ٜٔ.ٖ المتوسط الحسابى ٜٔ

 
 غير دال

 ٗٛ.ٓ ٙٚ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٗ.ٗ ٔٗ.ٗ ٗٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٓ

 ٖٛ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسـة مـن كما يتضح من خبلل النتائج المبينة فى الجدول السابق انو توجد     
 -( المعبرة عن القيم الفردية لمنزاىة: )االمانةٕٖٓأعضاء وعضوات ىيئة التدريس بالجامعات السعودية عينة الدراسة )ن = 

م الممكيــة احتــرا -ضــبط الــنفس -تطــوير الــذات -التنــافس -الصــبر -المراقبــة الذاتيــة -تحمــل المســؤولية -العــدل -االخــبلص
 الفكرية(  من وجية نظرىم فى خمسة من عبارات المحور الثالث وىى كما يمى:

 الطبلب )الفروق لصالح عضوات ىيئة التدريس( اطبق البرمجيات التي تساعدني عمى اكتشاف استبلل -



 لتدريس()الفروق لصالح عضوات ىيئة ا احرص عمى اإلعداد الجيد لممقرر وتحديد أفضل استراتيجيات التدريس.  -
االستفادة القصوى من المصادر التعميمية المتاحة والبلزمة لتحقيق أىداف المقرر )الفروق لصالح عضوات ىيئة  -

 .التدريس(
 أميل إلى استقصاء آراء الطبلب خبلل وبعد االنتياء من المقرر. )الفروق لصالح عضوات ىيئة التدريس( -
 واإلدارية والشخصية )الفروق لصالح أعضاء ىيئة التدريس(أشارك في برامج التنمية التخصصية والمينية  -
ات لصــالح عضــو الممارســات المتعمقــة بــالقيم الفرديــة لمنزاىــة  بعــض ولعــل النتــائج الســابقة تشــير إلــى وجــود اخــتبلف فــي     

عضـاء ىيئـة الح أبينما الفروق جـاءت لصـ ,مسؤولية واحترام الممكية الفكريةمانة وتحمل الىيئة التدريس خاصة في جانب األ
 التدريس في جانب تطوير الذات.

 احترام البيئة الجامعية -الشورى -التعاون -القيم االجتماعية لمنزاىة: )التناصح فراد عينة الدراسة حول(نتائج أٜٔجدول)
 .وفقا لمتغير النوع الوالء( -مراعاة المصمحة العامة - -الوسطية –المساواة  -حفظ االمن-اداء الحقوق -

المتوسط   المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى م
الحسابي 

 ككل

داللة 
الفروق فى 
 المتوسطات

 االنحراف المعيارى
 (094عضوات هيئة التدريس )ن= (001أعضاء هيئة التدريس )ن=

 ٕ٘.ٗ ٖٕ.ٗ ٜٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 غير دال

 ٜٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٕٓ.ٗ ٔٓ.ٗ ٗٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٕ

 ٙٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٕٖ.ٗ ٖٖ.ٗ ٖٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ
 

 غير دال

 ٕٛ.ٓ ٜٓ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٙ.ٗ ٖٛ.ٗ ٕٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٜٚ.ٓ ٖٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٖ.ٗ ٕٖ.ٗ ٕٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٜٚ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٙ.ٗ ٖٚ.ٗ ٖٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٙٚ.ٓ ٖٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٜٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٚ

 
 غير دال

 ٜٚ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٗ٘.ٗ ٕ٘.ٗ ٛ٘.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٙٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٖٓ.ٗ ٖٔ.ٗ ٕٛ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

  ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٕٛ.ٗ ٕ٘.ٗ ٖٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٗٚ.ٓ ٕٛ.ٓ االنحراف المعيارى



 ٓٔ.ٗ ٔٔ.ٗ ٛٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٔٔ
 

 غير دال

 ٔٛ.ٓ ٖٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٕ.ٗ ٖٓ.ٗ ٕٚ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٔ

 ٗٚ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى
ٖٔ 
 
 

 ٖٛ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٙ.ٗ المتوسط الحسابى
 

 غير دال

 ٕٛ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 غير دال ٘ٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ ٘ٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٗٔ

 ٔٛ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٛ.ٖ ٜٙ.ٖ ٔٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٘ٔ

 
 غير دال

 ٗٚ.ٓ ٕٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٗٔ.ٗ ٘ٔ.ٗ ٕٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٙٔ

 ٖٛ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٕٙ.ٗ ٕٛ.ٗ ٕٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٚٔ
 

 غير دال

 ٖٚ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٓ.ٗ ٓٔ.ٗ ٚٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٛٔ

 ٖٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٔ.ٗ ٕٓ.ٗ ٚٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٜٔ

 
 غير دال

 ٗٚ.ٓ ٖٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٜٓ.ٗ ٚٓ.ٗ ٖٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٕٓ

 ٖٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة  ال توجدالجدول السابق انو  فيكما يتضح من خبلل النتائج المبينة        

( المعبـرة عـن القـيم االجتماعيـة لمنزاىـة: ٕٖٓمن أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بالجامعات السعودية عينة الدراسـة )ن = 
ة مراعــــا - -الوســــطية –المســــاواة  -مــــنحفــــظ األ-اء الحقــــوقدأ -احتــــرام البيئــــة الجامعيــــة -لشــــورىا -التعــــاون -)التناصــــح

ى يفتـرض توافرىـا لـد التـيبعاد العامة من األلقيم النزاىة  االجتماعين البعد ولعل ذلك يرجع إلى أالوالء(. -المصمحة العامة
 .فراد عينة الدراسة من أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بالجامعات السعوديةأراء الجميع ولذلك لم توجد فرق بين آ

 القيم التنظيمية واالدارية لمنزاىة:  المحور الثالث: فراد عينة الدراسة حول(نتائج إٔٓجدول )
 .وفقا لمتغير النوع الشفافية( -المبادرة -االتقان -دارة الوقت إ -االنضباط -)الجودة

  المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى المتوسط الحسابى م
المتوسط 

 الحسابي ككل

داللة الفروق فى 
أعضاء هيئة التدريس  االنحراف المعيارى المتوسطات

 (001)ن=
 (094عضوات هيئة التدريس )ن=

 ٕٛ.ٗ ٕٙ.ٗ ٕٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٔ
 

 غير دال

 ٔٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 دال ٓٗ.ٗ ٕٖ.ٗ ٘٘.ٗ المتوسط الحسابى ٕ



 ٗٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٕٚ.ٗ ٜٕ.ٗ ٖٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٖ

 
 غير دال

 ٖٚ.ٓ ٖٛ.ٓ المعيارىاالنحراف 
 غير دال ٚٓ.ٗ ٙٓ.ٗ ٜٓ.ٗ المتوسط الحسابى ٗ

 ٗٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 ٜٕ.ٗ ٕٛ.ٗ ٖٔ.ٗ المتوسط الحسابى ٘

 
 غير دال

 ٔٚ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٖٛ.ٗ ٜٖ.ٗ ٖٙ.ٗ المتوسط الحسابى ٙ

 ٗٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٖٔ.ٗ ٔٔ.ٗ ٚٔ.ٗ الحسابىالمتوسط  ٚ
 

 غير دال

 ٜٚ.ٓ ٙٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 دال ٖٚ.ٗ ٘ٗ.ٗ ٖٕ.ٗ المتوسط الحسابى ٛ

 ٖٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ االنحراف المعيارى

 ٛٗ.ٗ ٜٗ.ٗ ٙٗ.ٗ المتوسط الحسابى ٜ
 

 غير دال

 ٖٚ.ٓ ٛٛ.ٓ االنحراف المعيارى
 غير دال ٕٛ.ٗ ٕٙ.ٗ ٕٖ.ٗ المتوسط الحسابى ٓٔ

 ٕٛ.ٓ ٚٛ.ٓ االنحراف المعيارى

الجـدول السـابق انـو توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية بـين افـراد عينـة الدراسـة  فـيكما يتضح من خـبلل النتـائج المبينـة      
( المعبـرة عـن القـيم التنظيميـة واالداريـة ٕٖٓمن أعضاء وعضوات ىيئـة التـدريس بالجامعـات السـعودية عينـة الدراسـة )ن = 

عبارتين من عبارات المحور  فينظرىم  الشفافية( من وجية -المبادرة -االتقان -ادارة الوقت  -االنضباط -لمنزاىة: )الجودة
 الثالث وىى كما يمى:

  توكل الى من القسم. )الفروق لصالح أعضاء ىيئة التدريس( التياشارك بفعالية في االعمال االدارية 

 ( .الفروق لصالح عضوات ىيئة التزام مواعيد المحاضرات والدروس العممية واالستفادة الكاممة من الوقت المتاح
 .التدريس

لذلك جاءت النتائج  من عضوات ىيئة التدريس كبرتسند إلى الرجال بشكل أ اإلداريةن االعمال ولعل ذلك يشير إلى أ     
يضا التفاوت عمى من شطر الطبلب, وىذا يعكس أمية التدريسية لدى شطر الطالبات أبينما االلتزام بمواعيد العم لصالحيم,

 في الممارسات لقيم النزاىة.

تصور المقترح لتفعيل ممارسات قيم النزاهة االكاديمية والمهنية لدى أعضاء هيئة التدريس في المبحث الثالث: 
 :الجامعات السعودية 



لتحقيق ىدف الدراسة الحالية والمتمثل في وضع تصور المقترح لتفعيل ممارسات قيم النزاىة االكاديمية     
براز إنموذج مقترح لمجامعات, من خبلل  , وذلك لتقديمجامعات السعوديةئة التدريس في الوالمينية لدى أعضاء ىي

ليات آمنيا, وتحديد أىدافو, ومحاوره, و مدى الحاجة ليذا التصور, و تحديد المنطمقات والمرتكزات التي ينطمق 
 :تم اتباع الخطوات التالية تنفيذه

زاهة االكاديمية والمهنية لدى أعضاء هيئة أوال :الحاجة إلعداد التصور المقترح لتفعيل ممارسات قيم الن
 التدريس في الجامعات السعودية:

لى تفعيل ممارسات قيم النزاىة إن الجامعات تحتاج في الوقت الراىن أتقوم فمسفة التصور المقترح عمى      
وذلك الرتباط جودة االداء األكاديمي  ,عضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعوديةأاالكاديمية والمينية لدى 

 والميني ألعضاء ىيئة التدريس بمدى التزاميم بالممارسات القيمية خاصة المتربطة بالنزاىة.  

 ثانيا: المنطمقات الفكرية والمرتكزات االساسية لهذا التصور المقترح:

 وىى: المبادئيتأسس التصور المقترح عمى عدد من 

 ليو من نتائج .ما توصمت إتائج الدراسة الحالية و ن -
 ثمة مجموعة من المتغيرات والتحديات التي تفرض عمى مؤسسات التعميم العالي ضرورة االىتمام بالممارسات -

 و الطبلب.أ و عمى مستوى الموظفينأ عضاء ىيئة التدريسأالقيمية داخميا سواء عمى مستوى 
 ية المؤسسات التربوية كافة بما فييا الجامعات.نما مسؤولا  سرة وحدىا و يمية ليست مسؤولية األالتربية الق -
االلتزام بالممارسات القيمية المتعمقة بالنزاىة االكاديمية والمينية يسيم في القضاء عمى العديد من المشكبلت  -

 لى تعزيز قيم المسؤولية واالنتماء والوالء .إ , باإلضافةبرزىا الفسادأتعانى منيا المجتمعات العربية و  التي

 ثالثا: هدف التصور المقترح:

يسعى التصور المقترح إلى تحقيق ىدف رئيس ىو معالجة الفجوة القائمة بين ما ينبغي أن تكون عميو      
وبين الواقع ة التدريس في الجامعات السعودية عضاء ىيئأالممارسات الفعمية لقيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى 

الدراسة الميدانية الحالية, ويتطمب تحقيق ىذا اليدف الرئيس  نتائج اي كشفت عنيالحالي لعممية الممارسة والت
تطوير عممية نشر قيم النزاىة االكاديمية والمينية بيدف الحصول عمى مخرجات من  منسوبي الجامعات 

القيمية في المجال السعودية يمتمكون من القيم ما يمكنيم من القيام بأدوارىم المتوقعة منيم والمتعمقة بالممارسات 
 األكاديمي المينية .

 ليات تنفيذ التصور المقترح:آرابعا: 

عنو نتائج الدراسة سفرت في ضوء ما أ تمثل ىذه المرحمة الخطوات االجرائية لتنفيذ التصور المقترح وذلك    
ية والمينية في الجوانب االىتمام بتعزيز ممارسات قيم النزاىة االكاديمظيرت نتائج الدراسة ضرورة الحالية, حيث أ



النزاىة االكاديمية  بعاد التصور المقترح في تنمية قيمالفردية واالجتماعية والنواحي التنظيمية واالدارية, لذا تتمثل أ
 :التاليعمى النحو المينية 

 بعد القيادات:

 كاديمية ومينية وأخبلقية معمنة.عية في ضوء معايير أاختيار القيادات الجام .ٔ
أخبلقي لقيم العمل األكاديمي داخل مؤسسات التعميم العالي وعمى رأسيا قيم النزاىة طار وضع إ .ٕ

 االكاديمية والمينية.
 تنظيم لقاءات دورية عمى مستوى الجامعات لمناقشة أخبلقيات العمل االكاديمي والميني بالجامعات. .ٖ
اإلســيام في تحقيــق رؤيــة  بغرض الســعوديةــن ىيئــة مكافحــة الفســاد والجامعــات يالتعــاون بتعزيز  .ٗ

 .ٖٕٓٓالمممكــة 
 عمل جائزة سنوية لمنزاىة تخصص لمطبلب وألعضاء ىيئة التدريس. .٘
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول الممارسات القيمية المتعمقة بالنزاىة االكاديمية والمينية والشفافية  .ٙ

 ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات.
 اهج الدراسية واالنشطة الالمنهجية:بعد المن

مقــررات التعميــم الجامعــي التــي تســيم في محافظــة الطالــب الجامعــي تضمين قيم النزاىة والشفافية في  .ٔ
 .األخبلقيــة المجتمع ـى قيممعـ

 .مبادئ التراث العربي اإلسبلمي ليكون مثبل لمسموك اإلنساني القويم توظيف .ٕ
اإلســيام في األنشــطة الوطنيــة لتعزيــز النزاىــة في المجتمــع ومكافحــة الفســاد مــن بلب من الط تمكين  .ٖ

 حولــو.
  منيا. والتحذير المينة ممارسة أثناء النزيية غير السموكيات تأثير لمطبلب تبين المنيجية أنشطة عمل  .ٗ
ن إشاعة قيم النزاىة م طبلبيكتسبيا الاإلكثار عن البرامج اإلعبلمية التي توضح االيجابيات التي  .٘

 .والشفافية بكل انواع الدعم وفى مختمف الميادين
 بعد أداء أعضاء هيئة التدريس:

 وسموكيا.االىتمام بإعداد الييئة التعميمية مينيا واكاديميا  -ٔ
 :والذى يدعم ممارسات قيم النزاىة داخل الجامعة من خبلل عداد عضو ىيئة التدريس القدوة لطبلبوإ -ٕ

  الجامعة. داخل السميم لمسموك العالمية بالمعايير الطبلب إشعار-
  .واالنتحال االمتحانات في الغشك السمبية الممارسات مخاطر إبراز- 
  الدراسية. القاعة داخل لمنزاىة جماعية وأجواء معايير تنمية-
  وآثاره. وعقوبتو الفساد بمخاطر التوعية-

 خامسا: االستراتيجيات المستخدمة في التصور المقترح:

نظرىم في موضوع النزاىة االكاديمية والمينية  استراتيجية التغيير: منح الفرصة أمام الجميع لمتعبير عن وجية
 ومدى تأثيرىم عمى مخرجات العممية التعميمية.



لممشاركة في عممية التغيير والتطوير لقيم  إلى إتاحة الفرصة أمام منسوبي الجامعة راتيجية المشاركة: وتستند است
 .والميني واإلداري يولقيم العمل االكاديم المؤسسة

استراتيجية  التوجيو واالرشاد: لممعيدين والمحاضرين من قبل القيادات والتأكيد عمى ضرورة االلتزام بقيم النزاىة 
 .ينيةماالكاديمية وال

 دوار بشفافية ونزاىة.وتبادل األالعمل الجماعي قيم تنمية  تراتيجية العمل الجماعي : تستيدفاس

 سادسا :عوامل نجاح التصور المقترح:

مينية يتطمب تضافر الجيود من قبل جميع أن تحقيق النزاىة االكاديمية والدراك القيادات الجامعية إ .ٔ
 منسوبي الجامعة.

 االكاديمية والمينية بين منسوبي الجامعات السعودية.انتشار ثقافة قيم النزاىة  .ٕ
ن تقدم من خبلل ىذا التصور عمى أنيا أدوات ميمة يمكن ليا أ نشطة والفعاليات التيالنظر إلى األ .ٖ

 تعزز قيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى منسوبي الجامعات السعودية.
 صور المقترح .نشطة والفعاليات التي تغطى محاور التتنوع مصادر األ .ٗ
 فعاليات المعدة ليذا الغرض.لنشطة واوى األالتجديد المستمر لمحت .٘

 التصور المقترح وتجنب معوقاته: سابعا مقترحات بشأن تفعيل

توفير االمكانات والتسييبلت البلزمة لتعزيز ممارسات قيم النزاىة االكاديمية والمينية لدى أعضاء ىيئة  -ٔ
 التدريس بالجامعات السعودية.

 تابعة أداء أعضاء الييئة التعميمية الجدد لمتأكد من التزاميم بقيم النزاىة االكاديمية والمينية.م -ٕ
 تضمين قيم النزاىة والشفافية في رسالة الجامعات والكميات.  -ٖ

 المراجع
(: دور  الجامعات األردنية في تعزيز قيم النزاىة وعبلقتيا باالنتماء ٕٚٔٓسوسن سعد الدين وآخرون) ,بدرخان .ٔ

 ,’ مجمة دراسات العموم التربويةالوطني لدى طمبتيا بالتطبيق عمى الجامعة األردنية وجامعة عمان االىمية , 
 .ٜٜ-ٚٚردن ,األ ,ٜ,ممحق  (ٗ)ٗٗ

خبلقية لدى بعض موظفي دوائر الدولة وعبلقتيا بإشباع (:االحكام األٕٕٓٓرديف)سيف محمد  ,الجبورى .ٕ
 .الجامعة المستنصرية, كمية التربية ,بغداد ,رسالة ماجستيرحاجاتيم, 

 وما الجامعية المرحمة طبلب لدى األكاديمية النزاىة معايير مخالفة محددات: )ٕٙٔٓ)عمى بن مروان ,الحربى .ٖ
 نسانيةاإل العموم ,االسبلمية سعود بن محمد ماماإل جامعة مجمة السعودية العربية المممكة في الجامعية فوق

 .يناير–(ٖٜ),السعودية ,واالجتماعية
المؤتمر (:دور األستاذ الجامعي في اشاعة ثقافة النزاىة والشفافية ومكافحة الفساد, ٖٕٔٓالحيالى , نور طارق)  .ٗ

, وزارة التعميم العالي وانعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية وسبل معالجتيا في العراقالعممي السابع, مطابع الفساد 
 .العراق ,اكتوبر, والبحث العممي العراق وكمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة البصرة



 د,العد مجمة فكر وابداعالمنيج النبوي في تعزيز قيم النزاىة,  (ٕٙٔٓ)موسى بن سمير بن رجاء ا الحيسونى, .٘
 . مصر مايو, 111

سبلم: وتطبيقاتيا في انظمة المممكة العربية خبلقيات المينة في اإلأ( ٕٗٔٓالحميدان, عصام بن عبد المحسن) .ٙ
 , الرياض, شركة العبيكان لمتعميم الطبعة الثالثة.السعودية

( دور النظم االجتماعية في تعزيز قيم النزاىة ومكافحة الفساد دراسة ٕٚٔٓالخريف, فيد بن عبد الرحمن ) .ٚ
 , عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.المجمة العممية لجامعة الممك فيصلاجتماعية تحميمية, 

التعميم الجامعي عمى حماية النزاىة ومكافحة  ( أثر االلتزام بالقيم االخبلقية فيٕٚٔٓالدليجان, ىدى بنت دليجان) .ٛ
, عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المجمة العممية لجامعة الممك فيصلالفساد في المجتمع السعودي, 

 الفساد.
, األىمية لمنشر  العواقب, االصبلح, ترجمة فؤاد سروجي ,األسباب –(: الفساد والحكم ٖٕٓٓأرمان, سوزان ) .ٜ

 . ٗٙٔ,عمان والتوزيع,
رة نورة بنت دارية في جامعة األمي(: مستوى الشفافية اإلٕ٘ٔٓء أحمد)سنا فوزية  صالح و المنصور, ,الشمري .ٓٔ

 . ٜٖٙ-ٜٖٛص ص  ,, يونيو( ٕ ) ٙٔ ,مجمة العموم التربوية والنفسية ,عبد الرحمن ,البحرين
دور الجامعة التربوي لتأصيل النزاىة من وجيو نظر أعضاء ىيئة (ٕ٘ٔٓ(الشنقيطي ,محمد حبيب ا محمد .ٔٔ

 التدريس 
 .يناير/ ,ربيع االول ينايرٔ الجزء),ٕٙٔ ) ,زىرجامعة األ مجمة كمية التربية, ,في جامعة تبوك

 ,عمان, دار زىران لمنشر والتوزيع. ازدواجية القيم لدى الطمبة(:ٕٔٔٓفارس راتب ) ,االشقر .ٕٔ
في حماية النزاىة (: األساليب الحديثة المستخدمة في المؤسسات التعميمية ٖ٘ٗٔالدويك ,عبد الغفار عفيفي) .ٖٔ

 .جامعة نايف العربية لمعموم األمنيةمجمة  ,ومكافحة الفساد
ة (: تقويم دور مناىج المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية في تنميٕٗٔٓوليد إبراىيم وآخرون) ,العبيكى .ٗٔ

دراسات في المناىج وطرق  ,مجمةمفاىيم وقيم النزاىة ومحاربة الفساد لدى طبلب تمك المرحمة بمنطقة القشيم 
 . ٙٓٔ-ٖ٘ص ص  ,نوفمبر,(ٕ٘ٓ) ,مصر ,التدريس

ي كان خمقو القرآن األلفاظ المعبرة عن أخبلق النزاىة واإلصبلح ف :(ٖٕٔٓحسن منديل حسن) العكيمى, .٘ٔ
 جماد األولى ,المغرب/ ,أبريل 6,9 )) ) الرابطة المحمدية لمعمماء(القموبقوت  ,االستعمال القرائي

 لتوعوية في تعزيز النزاىةندوة تجربة نزاىة في برامج التوعية , دور البرامج ا( ٕ٘ٔٓالعويس , موسى عيسى ) .ٙٔ
 قاعدة بيانات دار المنظومة. ,قع اليية الوطنية لمكافحة الفسادمو  ,,الريا

مجمة سبلمية والقانون المقارن, كفل نزاىة القاضي بين الشريعة اإل(:الضوابط التي تٕٙٔٓ,جعفر)عبدالسبلم  .ٚٔ
 .( مصرٖٜة(,) سبلميرابطة الجامعات اإل( سبلميةالجامعة اإل

مستفادة من دول  دورس :أسبابو واثاره وطرق مكافحتو, كاديمياأل (:الفسادٖٙٗٔخميل محمد خميل) عطية, .ٛٔ
مايو  ٙ-٘/ ٖٙٗٔرجب  ٚٔ-ٙٔ, النزاىة العممية العممي الشراكة المجتمعية في مجال البحثمنتدى مختارة, 
ٕٓٔ٘. 

ضوء  ول الثانوي فيسبلمية بالصف األ(: تقويم محتوى كتب التربية اإلٕٗٔٓعقاال, فيد بن صالح بن سعيد ) .ٜٔ
 , جامعة القصيم .كمية التربية , رسالة ماجستير,قيم النزاىة ومكافحة الفساد

لحديث بالمممكة برنامج في تنمية قيم النزاىة لطبلب المرحمة الثانوية في مقرر ا ء(: بنإٙٔٓلغامدي, ماجد)ا .ٕٓ
 ,جامعة االمام محمد بن سعود اإلسبلمية. ضالريا ,رسالة ماجستير غير منشورة ,العربية السعودية



( في تعزيز قيم Telegram Channelثر استخدام قناة التيميجرام )أ(: ٕٚٔٓكرم ,حبة أحمد محمد سعيد)أ .ٕٔ
المممكة العربية (,٘ٗٔ),ٖٛ, السنة رسالة الخميج العربيالنزاىة لدى معممات العموم الشرعية واتجاىاتين نحوه, 

 السعودية.
مجمة جامعة طيبة لآلداب العموم (:حماية النزاىة الفساد, ٕٚٔٓمحمد عوض ) محمد نصر القطري, . .ٕٕ

 .(ٜٔ) ٕ,السعودية جامعة طيبة,,ة,ياالنسان
(: معوقات تنفيذ االستراتيجية الوطنية لحماية النزاىة ومكافحة الفساد ,دراسة تأصيمية ٕٛٓٓالمطيري, فيشل ) .ٖٕ

 .ٔٔالرياض,  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة نايف العربية لمعموم االمنيةتحميمية , 
أمان  ,جل النزاىة والمسائمةأاالئتبلف من  الفساد, ةفي مواجي النزاىة والشفافية والمساءلة(: ٕٚٓٓمصمح, عبير) .ٕٗ

 .ٖٚ: القدس,ص
 [6021حديث رقم ] -باب الترغيب في القضاء بالحق  -موطأ مالك: كتاب األقضية  .ٕ٘

 

 http://iswy.co/e14rj6 :رابط المادة
 دار النيضة بيروت. ,ٕط ,الفكر التربوي( في ٜٔٛٔالنجيحى ,محمد لبيب) .ٕٙ
 .ٜ٘ٔ, مجمع المغة العربية : القاىرة , ص  ٕط ,  ٕ,ج  المعجم الوسيطأنيس, إبراىيم  وآخرون )د.ت(:  .ٕٚ
 لدى التدريس في النزاىة قيم لتعزيز الصفية نشطةاأل استخدام(ٕٙٔٓ) الغفور عبد الجميل عبد حنان ,الدين نجم .ٕٛ

 النفس وعمم التربية في عربية دراسات ,جدة بجامعة التربية في العام بالدبموم المعممات الطالبات
 .غسطسأ(ٛٛ,)السعودية

-Powell ,M(2006):Rethinking Education Management Information stems: Lessons from and 

options for less developed countries Washington ,DC :Working paper no 1. 

- Olson, M. Leanne(2002): The relationship Between Moral Integrity, Psychological Well-

Being,and Anxiety, CHARIS Journal, The Institute of Wisconsin Lutheran College, Summer 

2002,Vol 2,No 1,pp 21-28. 
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