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ــة      :ملخـــص ــز ممارسـ ــرافية لتعزيـ ــة استشـ ــى بنـــاء رؤيـ ــة إلـ ــة الحاليـ هـــدفت الدراسـ
ــعودية   ط ــات الســـ ــة الجامعـــ ــة  لبـــ ــة األكاديميـــ ــر،   للنزاهـــ ــة التغييـــ ــوء نظريـــ ــي ضـــ فـــ

ــي (   ــد أســــلوب دلفــ ــع البيانــــات  Delphi Techniqueواعتمــ تكونــــت   .) فــــي جمــ
ــة مـــــن اســـــتبانة مفتوحـــــة، واســـــتبانة مغلقـــــة، طبقتـــــا علـــــى عينـــــة          أداة الدراســـ

ــن (  ــة مـــ ــة المكونـــ ــم    26الدراســـ ــعودية، تـــ ــات الســـ ــي الجامعـــ ــا فـــ ــرا تربويـــ ) خبيـــ
ــراء والماختيــــار ــم   صختهم مــــن الخبــ ــة الســــتطالع آرائهــ ــي مجــــال الدراســ صــــين فــ

ــة   ــول الرؤيـ ــعودية للنزاهـــة      االحـ ــات السـ ــة الجامعـ ــة طلبـ ــز ممارسـ ــرافية لتعزيـ ستشـ
  األكاديمية في ضوء نظرية التغيير.

ــائج       ــثالث عــن نت ــي ال ــق جــوالت دلف ــائج تطبي ــا: التوصــل    عــدة أســفرت نت مــن أهمه
ز ممارســـة الطلبـــة للنزاهــة األكاديميـــة فـــي   إلــى جملـــة مــن الصـــيغ المقترحـــة لتعزيــ   

ــعودية،  ــمت الجامعـــات السـ ــت  44(ضـ ــى سـ ــة علـ ــا، موزعـ ــة   ة) مقترحـ ــاالت رئيسـ مجـ
ــداف،   ــي: األهـــ ــي،  وهـــ ــدريس،   والســـــياق المؤسســـ ــاهج وطـــــرق التـــ دعـــــم  والمنـــ

ــدريس،   ــة التـ ــاء هيئـ ــة،  وأعضـ ــم الطلبـ ــاء    ودعـ ــى بنـ ــزة إلـ ــويم، المرتكـ ــيم والتقـ التقيـ
ــرافية  ــة االستشـ ــت  .الرؤيـ ــول     وخلصـ ــى حصـ ــا إلـ ــثالث أيضـ ــي الـ ــوالت دلفـ ــائج جـ نتـ

ــدا     ــة جـ ــة أهميـــة عاليـ ــة علـــى درجـ ــاالت الدراسـ ــات المرتبطـــة بمجـ  .جميـــع المقترحـ
ــويين       ــراء التربـ ــين الخبـ ــاع بـ ــن اإلجمـ ــة مـ ــة عاليـ ــى درجـ ــلت علـ ــا حصـ ــان  ؛كمـ إذ كـ

ــن       ــل مـ ــة أقـ ــة والثالثـ ــرحلتين: الثانيـ ــي المـ ــة فـ ــة األهميـ ــين متوســـطي درجـ ــرق بـ الفـ
ــ0,5( ــل مــــــن () وبنســــــبة مئويــــ ــق   %). 16.6ة أقــــ ــة بتطبيــــ ــت الدراســــ وأوصــــ

ــرافية  ــة االستشـــ ــات    مقترحـــــات الرؤيـــ ــز ممارســـ ــعودية لتعزيـــ ــي الجامعـــــات الســـ فـــ

  .الطلبة للنزاهة األكاديمية في ضوء نظرية التغيير

 ).رؤية استشرافية، النزاهة األكاديمية، نظرية التغيير :الكلمات المفتاحية( 

  

الرقمية في مجال البحوث مع تنامي بيئة المعلومات : مقدمة
متعلقة بضرورة نشر الوعي بالقيم التربوية  األكاديمية ظهرت تحديات

المتصلة بكيفية إنتاج المعرفة األكاديمية، أو نشرها، أو إعادة استخدامها 
ليشمل كافة السياق األكاديمي المؤسسي األوسع من المسؤولية؛ والمتمثل 

  فيما يعرف بالنزاهة األكاديمية.

 Baggio & Beldarrain) باجيو وبالدارين يشيري هذا وف 
من  اأن ظاهرة غياب النزاهة األكاديمية جذبت اهتماما كبير ىإل(2011,

ن التأكد من مواجهة كافة التحديات إعلى مر السنين، حيث الباحثين 
المتعلقة بتلك الظاهرة وتطبيق كافة االستراتيجيات الخاصة بمواجهتها، 

تتضمن في التي آليات ضمان الجودة في الجامعات، ب رنتاقتا ما غالب
تحقيق النزاهة األكاديمية في كافة البرامج التعليمية في القرن  طياتها

  .الحادي والعشرين
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Forward-Looking Vision to Promote the Practice of Saudi 
University Students for Academic Integrity in The Light of 
The Theory of Change 
 
Essam Mahjoob, Professor of Foundations of Education, AL-
Azhar University, Cairo. 
 

Abstract: This study aimed to build a forward-looking vision 
to promote the practice of Saudi university students for 
Academic Integrity in The light of the Theory of Change using 
Delphi Technique as a tool for data collection. To achieve the 
study aims, two questionnaires were used: An open-
questionnaire and a closed questionnaire, which administered 
to a sample of (26) educational experts chosen purposefully to 
elicit their views and perspectives on the forward-looking 
vision to promote the practice of Saudi university students for 
Academic Integrity in The light of the Theory of Change. 

Using three rounds of Delphi Technique revealed the 
following results. First, there were 44 suggestions that covered 
six major domains relevant to promote the practice of Saudi 
university students for Academic Integrity, requirements: 
Objectives, the institutional context, curriculum and teaching 
methods, Support faculty members, Support students, 
Assessment and evaluation, based on building a forward-
looking vision. Second, all suggestions in all domains scored a 
very high degree of importance in addition to achieving a high 
degree of consensus among the experts to the extent that the 
difference, in the degree of importance between the second 
round and the third round was less than (0.5). Which equals 
less than (16.6 %). In the light of the results, the study 
provided recommendations and advice for implementing the 
visionary proposals in Saudi universities to promote student 
practices of academic integrity in light of the theory of change.  

(Keywords: Forward-Looking Vision, Academic Integrity, 
The Theory of Change.). 

  

  
  

يطلق عليه حينئذ خيانة ؛ فعندما يتم انتهاك النزاهة األكاديمية
 ,Hughes & McCabeاألمانة األكاديمية أو سوء السلوك األكاديمي (

خيانة ة خطوروعلى الرغم من تحديد تعريفات النزاهة األكاديمية و ).2006
أن ، إال البحوث التربوية العديد من األمانة األكاديمية على نطاق واسع في

بينهماا ما يتم الخلط لديهم الطلبة غالب (Maramark, &Maline, 1993) .  

النزاهة األكاديمية في  هاأن قضية ترسيخ وتعزيز يؤكدوهو ما 
بشكل مستمر،  ملحة في األوساط األكاديمية، تعد من القضايا الالجامعات

من حيث ضرورة المواءمة بين السياسات والممارسات التعليمية 
واألكاديمية، وسالمة عملية صنع القرار لعمليات استعراض النزاهة 

  . (East ,2009) األكاديمية
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 :Macfarlane, et al., 2014)ماكفارلين وآخرون ويصف
سلوكيات " مجموعة من قيم و: على أنهاالنزاهة األكاديمية  (340

األكاديميين في جميع جوانب ممارساتهم التدريسية والبحثية 
على أنها "االلتزام (Ghaffari, 2008)والخدمية". كما يعرفها جافير

والصدق أثناء أداء األعمال األكاديمية من خالل تجنب سلوكيات 
مركز النزاهة  هايعرفكما  .الغش واالنتحال العلمي ألعمال اآلخرين"

 هي: الصدق أساسيةخمسة دمج قيم بباعتبارها التزاما،  األكاديمية
النسيج األخالقي للمجتمع  والمسؤولية فيوالثقة والنزاهة واالحترام 

مكن المجتمعات األكاديمية من ترجمة المثل العليا بما ياألكاديمي 
مع ضرورة تحمل الطلبة لمسؤولية التمسك بهذه القيم  ،إلى أفعال

(Center for Academic Integrity, 1999: 4).  

) East & Donnellyدونيليمن قبل إست و كما تم تعريفها  
تنطوي على فهم ما يعنيه أن نكون صادقين في  :" أنها (2012
األكاديمي، والقدرة على تطبيق االتفاقيات العلمية  المجتمعثقافة 

الحربي . كما تناولها "المتعارف عليها في األوساط األكاديمية
" المجموع العام لاللتزام بالمبادئ على أنها: ) 217 :2016(

والقيم والقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية المنظمة 
  للممارسات التربوية والتعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي".

على بعض االتجاهات العالمية لتطبيق النزاهة األكاديمية  ومما يدلل
جامعة أسترالية في وضع  تسع وثالثونه ما اتجهت إلي في الوسط الجامعي؛

مشروع يرتكز على المواءمة بين السياسات والممارسات لتأصيل النزاهة 
النزاهة  حدد خمسة عناصر أساسية لسياسة حيث، األكاديمية به

األكاديمية المثالية والمرتبطة بشكل أساسي بمعايير تطبيق جودة 
  : ما يأتيفي الخمستمثلت العناصر والتعليم الجامعي، 

 ،والتفاصيل والدعم ،والمسؤولية ،والمنهج ،سياسات الوصول
 السابقةأولوية على غيره من العناصر  يمع عدم وجود عنصر ذ

(Bretag, Mahmud, East, Green, James, McGowan, 
Partridge, Wallace and Walker. 2011a)  

  

 اتالجامعالمثالية في  العناصر األساسية لسياسة النزاهة األكاديمية: )1شكل (

  .*األسترالية

  (Bretag, et al, 2011b, 5) المصدر:*

وفي السياق ذاته، وضعت أكاديمية التعليم العالي في المملكة 
عشرَة توصية للممارسات الجيدة فيما يتعلق بسياسة  اْثَنَتي ،المتحدة
بير مع العناصر النزاهة األكاديمية، والتي تتوافق بشكل كتطبيق 

 ةا في مشروع الجامعات األستراليالسابق ذكره ألساسية الخمسا
(Higher Education Academy, 2011).  

وعلى الرغم من االهتمام العالمي بسياسات تطبيق معايير النزاهة 
 & Macfarlane, Zhang) وزانج وبان ماكفارلين األكاديمية؛ يرى
Pun, 2014)  كاديمية في التعليم أن تضمين أو تعزيز معايير النزاهة األ

، وقد يرجع ذلك كما بين الجامعي ما زال دون المستوى المطلوب
 ,Löfström, Trotman)شيفارد و فورناريو تروتمانو لوفسترم

Furnari, & Shephard, , 2015) األدبيات التربوية  أغلب إلى أن
أو على التحقق من توافر  تركيزها نصباالمتعلقة بالنزاهة األكاديمية؛ 

غياب النزاهة األكاديمية في التعليم الجامعي، وأن هناك حاجة ملحة إلى 
زيادة الفهم األشمل لماهية النزاهة األكاديمية في جميع عناصر 

  التعليمية.الممارسات 

ومحمود وواالس ووكر  بينت نتائج دراسة بريتاج وقد
-Bretag, Mahmud, Wallace, Walker)ومكغوان إيست 

)t, 2014McGowan & Eas درجة جيدة  فراعلى الرغم من تو هأن
في ست من من الوعي والمعرفة بسياسات النزاهة األكاديمية 

لى ضرورة إحاجة إال أن هناك  ،ات األسترالية لدى الطلبةالجامع
تجاوز مجرد توفير المعلومات الالزمة لذلك، لضمان اتباع نهج 

كما بينت نتائج  .النزاهة األكاديمية هم في آلية تعزيزشامل يشرك
  ,Gilmore)ماهر وفيلدون و تيمرمانو  ستريكالندو  جيلموردراسة 

Strickland, Timmerman,  Maher &Feldon,2010)  أن طلبة
الدراسات العليا ذوي المستويات الحديثة كانوا أكثر التزاما بمعايير 

ت مقارنة بطلبة الدراسات العليا ذوي المستويا ،النزاهة األكاديمية
 Office of Educational(وهو ما بينه مكتب التربية للنزاهة  المتقدمة.

Integrity, 2016( ن الواقع الفعلي يشير إلى أن مشاركة الطلبة من أ
  غير واضحة تماما. سياسات تطبيق النزاهة األكاديميةفي تطوير 

 إدراكهممعتقدات أعضاء هيئة التدريس ومستوى  وللكشف عن
أشارت نتائج ؛ لدى الطالب بعة لتحقيق النزاهة األكاديميةلإلجراءات المت

إلى وجود قلق شديد لدى أعضاء هيئة  (Carter, 2008)دراسة كارتر
تنامي جامعات جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية من  يالتدريس ف

، وأنهم يمكن أن يقوموا بدور أكثر نشاًطا في االحتيال األكاديمي ةظاهر
والطلبة حول النزاهة األكاديمية، من خالل مشاركة الطلبة  توعية زمالئهم

في الدعم والتعزيز، وأن الدعم اإلداري ألعضاء هيئة التدريس الذين 
لكون عدم  المهمةيعد من األمور بالنزاهة األكاديمية  يبلغون عن اإلخالل

أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس عن تقديم تقرير أو  أهم أحدتوافره 
  .غش الطلبةتجاهل 

من  (Selingo, 2004)وهو ما أوضحته نتائج دراسة سيلنجو
في التعليم الجامعي شجع  النزاهة األكاديميةأن تجاهل سياسات 

االت الغش عن حعن عدم اإلبالغ  أعضاء هيئة التدريس الكثير من
   .في الكليات، مما أدى النتهاكات في سياسات بيئة العمل

تشكيل اإلطار المفاهيمي للنزاهة في ضوء ما سبق، يتبين أن  
األكاديمية وسوء السلوك األكاديمي يمكن أن يختلفا في األوساط 

تبعا للمسؤوليات المنوطة  لدى أعضاء هيئة التدريسالجامعية 
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 ) الوقتتلك التصورات يمكن أن تتغير مع مرور  كما أن .إليهم
Yakovchuk,  Badge,  & Scott  , 2011) .  

النهج  أن (Heyneman, 2011, 23) انكما وضح هاينم
الشامل للنزاهة األكاديمية يتجاوز أكثر من مجرد المسؤولية الفردية 

في توجيه تصورات الطلبة  مهم طلبة، بل إن الجامعات لديها دورلل
   .نحو النزاهة األكاديمية بشكل أكثر فاعلية

 Theory of  (TOC)رنظرية التغيي وعلي صعيد آخر، ظهرت
Change اون بين معهد ــــــ؛ من خالل التع1990 عام في منتصف

 The Aspen Researchير المجتمعييأسبن لبحوث التغ
Institute’s Roundtable on Community،  ومؤسسة

التي تهتم بالتعبير عن المعتقدات  –ActKnowledgeأكتنولدج
، من تقديم الخدمات استراتيجيةواالفتراضات األساسية التي توجه 

تمثل المعتقدات حول ما هو مطلوب من بعض الفئات  لخال
االستراتيجيات التي تمكنهم من تلبية تلك  وتحديد أهمالمستهدفة؛ 
للنظر في العالقة بين النظام  ضع إطاٍر، وذلك من خالل واالحتياجات

في المؤسسة، واالستراتيجيات والنتائج الفعلية من ناحية، وبين 
ديمه واالستراتيجيات أو األنشطة التي إنشاء روابط بين ما يتم تق

 ,James) أخرىيجري تنفيذها، والنتائج المرجوة من ناحية 
2011;Blamey & Mackenzie, 2007).  

 يصفها جيمسوبالتطرق إلى تعريفات نظرية التغيير،  
(James, 2011,7) متواصل من االستبصار لسبل  على أنها "مسار

في ظل الترابط بين دور  التغيير المستهدفة، وكيفية حدوثه
صفوف قطاع ما أو مجموعة والمؤسسة المحدد في سياق معين 

 ,Rick)عرفها ريككما  .البشرية العاملة في تلك المؤسسة" ىالقو
"وصف لسلسلة من األحداث التي من المتوقع  :على أنها  (2012

  .أن تؤدي إلى نتيجة مرجوة معينة"

أن هناك خمسة  ىإل  (Anderson, 2012) ويشير أندرسون
يمكن تحديدها  (TOC)ل نظرية التغييريعناصر تعمل على تشك

  :يأتيفيما 

  .تحديد هدف طويل األجل )1
تحديد الشروط المسبقة الالزمة لتحقيق هذا الهدف من خالل  )2

  .المنشود السلوكرسم خرائط 
تحديد األنشطة التي تعتمد على مبادرات تؤدي إلى إنشاء  )3

  .هذه الشروط
والتي سيتم استخدامها  ًالكل شرط مسبًقوضع مؤشرات  )4

 .لتقييم أداء األنشطة
كتابة وصف لما يمكن استخدامه لتلخيص األجزاء المؤثرة  )5

   .النظريةالمختلفة في 

 ىإل (Guijt, &Retolaza, 2012)  ريتوالزا و غويجت ويشير
تبع إحدى منظورين: (األول) يجري تأن استخدام نظرية التغيير 

محسن بغية التنبؤ بنتائج  منطقي  (Model)نموذجالتعامل معها كأ
(الثاني) يجري ووالتخطيط لها وتحقيقها،  ،أفضل حول قضية ما

التعامل معها (كعملية استكشاف نقدية) من ِقبل عديد من أصحاب 
المصلحة للنوايا والمصالح وعالقات القوة ...إلخ، وذلك ابتغاَء 

، - ثل النزاهة األكاديميةم-اإلسهام في تعزيز نسق قيمي معين
وتشمل األسئلة المركزية لهذا  .والمساواة والنمو المستدام

لصالح من؟ ولماذا؟ ومن و؟ فالتغيير مستهدالمنظور: أي نوع من 
  بذلك؟يقوم 

 )2(الشكل  يبين ،ولتوضيح آلية عمل نظرية التغيير
ة التصميمات والنوافذ واألسهم التي تساعد على تكوين نظرة شامل

حول الخطوات المتبعة في إيجاد العالقات التي تربط المعلومات 
  .ألداة التطوير المرجو تحقيقها من النظرية
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 غييرالتيبين الخطوات المتبعة في إيجاد العالقات التي تربط معلومات أداة التطوير في معالجة القضية المرجو تحقيقها من نظرية : )2( شكل

 (INSP Group, 2012,10) على: بتصرف من الباحث باالعتماد رالمصد*
من خالل استعراض العديد من األدبيات التربوية المتعلقة بنظرية 

في إيجاد العالقات التي تربط  التغيير، يمكن تحديد الخطوات المتبعة
المرجو  تعزيز النزاهة األكاديمية لدى الطالبتطوير سبل  معلومات

  التغيير فيما يلي:قها من نظرية تحقي

 (Scanlan, 2006) يرى سكانالن :األهداف المرجو تحقيقها )1
، لتكوين نسق قيمي لمفاهيم النزاهة األكاديمية لدى الطلبة هأن

فإنه يجب تدريبهم على معايير النزاهة األكاديمية قبل االلتحاق 
بالتعليم الجامعي لتوحيد وجهات نظرهم حول السلوكيات غير 
المقبولة، والتعريفات الصحيحة حول ما يشكل سوء السلوك 
األكاديمي، مع ذكر العديد من أمثلة الغش والتلفيق 
االحتيال...إلخ، وأهمية معرفة ضرورة الوصول إلى مستويات 
عالية من النزاهة األكاديمية في كافة األوساط التعليمية 

  .والمهنية
للجامعات،  سيالمؤسدراسة السياق  تعد :السياق المؤسسي )2

المطروحة في  الستراتيجياتلتنفيذ ا المهمةالخطوات  إحدى
، التي من الممكن أن تفسر النجاح (أو الفشل) نظرية التغيير

لمعايير النزاهة في ضوء العوامل البيئية الداخلية أو الخارجية 
األكاديمية المستهدف التغيير في مستوى تطبيقها لدى الطلبة 

فحص مدروس لألثر البيئي الخارجي  من خالل بالجامعات؛
واستخدام كافة  ،وكيف يمكن أن يؤثر على العناصر المتفاعلة

 ،المساعدات والمبادرات والتدخل االجتماعي لتغيير المجتمع
 ,Connell & Kubisch) التربويوتقييم أعمال التطوير 

1998).  
 فمن خالل أسلوب الحوار والمناقشة :المناهج وطرق التدريس )3

وسائل الفاعلة في تسهيل كأحد الالقاعات الدراسية  داخل
تعلم الطلبة لمعايير وأسس النزاهة األكاديمية، باإلضافة إلى 
المساقات التدريسية التي يجب أن تتضمن الخطوط العريضة 

  (Gynnild, &Gotschalk, 2008) األكاديميةالتي تقر النزاهة 
اء هيئة فمن خالل تحفيز أعض :دعم أعضاء هيئة التدريس )4

هم متحديد مستوى فه يمكنهم من ،للطلبة ودعمهم التدريس
تخضع لمتابعة أسئلة شفهية التي لمبادئ المساقات الدراسية 

أكبر لتحقيق فهم أعمق  ميًال األمر الذي يجعل لديهمجماعية، 
من االعتماد على الحفظ  بدال المساقات الدراسية لمحتوى

يع للنزاهة وهو ما يشمل جوهره تشج .واالستظهار
 ,Norton) أعمقواتباع نهج تعليمي  ،األكاديمية

Scantlebury,& Dickins, 1999)  . كما أن الطلبة إذا كانوا
يتوقعون العمل في مجموعات طوال الوقت أثناء دراستهم 
للمساق الدراسي، فإن المهارات التي يتطلبها ذلك المسار 

وليست  ستكون خاضعة للتقييم من خالل الجهود الجماعية
وهو ما يجعل مهام التقييم ةعلى حد منهم الفردية لكل ،

  النتائج
): ما املؤشرات 13(وة خط-

املستخدمة يف قياس إجنازاتك وتأثرياا؟ 
وما املراحل الزمانية اليت ميكن أن متثل 
جناحا أو تقدما يف معاجلة القضية أو 

بعد سنة، أو سنتني أو بعد (املشكلة 
 ثالث سنوات...إخل)؟

  ةاإلستراتيجي
): ما الوسائل أو 7(خطوة  -

األدوات اليت حتتاجها للتأثري على 
الفئات املستهدفة أو على بنيتها 

  الفكرية؟
املهارات ( ): ما املوارد8(خطوة  -

واملعارف، املالية، الزمنية) اليت قد 
حتتاجها لتوظيف هذه الوسائل 
واألدوات يف التأثري الفعال على 

  الفئات املستهدفة؟
): ما املوارد املتاحة اليت 9(خطوة  -

  متتلكها حاليا؟
): كيف ميكنك 10(خطوة  -

توظيف موارد األشخاص الذين 
سيعملون معك يف هذه القضية او 

  ؟املشكلة
): حتديد كافة اجلهات 11(خطوة  -

ذات الصلة بالقضية أو املشكلة؟ 
ومعرفة هل من املمكن عقد شراكات 

  فيما بينكم؟
ترغب يف  ل): ه12(خطوة  -

العمل ضمن شراكات مع اجلهات 

  األفكار والتأمالت
): ما املقترحات الواردة 14(خطوة -

ملعاجلة القضية أو املشكلة وتكون مقبولة 
من قبل مؤسستك، كتحليل دقيق أو 

  مل نشطة وقابلة للتطبيق؟كخطة ع
): عند تبين نظرية التغيري 15(خطوة 

ملعاجلة القضية أو املشكلة تكون قد 
  وضعت إستراتيجية خاصة ملؤسستك.

  
  

  الفرضيات
): ما القضية او املشكلة 1(خطوة  -

  اليت تريد معاجلتها؟
): ما األسباب اليت ترى 2(خطوة  -

  اا تقف وراء القضية أو املشكلة؟
أو  ): على أي مستوى3(خطوة  -

عمق ترغب يف العمل هلذه القضية أو 
  املشكلة؟

): ما التأثريات اليت 4(خطوة  -
ترغب يف حتقيقها؟ وكيف ميكن أن 

  يكون شكل احلل للقضية؟

  الفئات املستهدفة
): من هم الفئة الذين 5(خطوة -

سيتأثرون؟ وما هي األشياء اليت 
  ستتأثر فيهم؟

ثري ): كيف ميكنك التأ6(خطوة 
على هذه الفئات احملددة وعلى 
بنيتها الفكرية؟ وما الوسائل اليت 
ستستخدمها يف الوصول إليهم أو 

 التفاعل  معهم؟ 

القضية التربوية أو 
 املشكلة
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 & Boud, Cohen) بالجامعات الطالبيةمتأصلة في الحياة 
Sampson, 1999: 421).  

ن تدريس النزاهة األكاديمية كمقرر دراسي إحيث  :دعم الطلبة )5
ال يعد كافيا لتعزيز ممارستها من الطلبة، ولكن األساس هو 

لمجتمع األكاديمي الذي يعمل على منع سوء االندماج في ا
من خالل تعلم الطلبة للمبادئ التوجيهية  السلوك البحثي،

األخالقية وقواعد السلوك عبر العالقات والتفاعالت مع أعضاء 
. (True, Alexander & Richman, 2011) التدريسهيئة 

إلرشاد األكاديمي دورا رئيسا في التأثير على وعي لكما أن 
 ,Gray & Jordan) األكاديميةطلبة وقبولهم بمعايير النزاهة ال

2012).  
ا ألعضاء موالتقويم: والتي يمكن من خاللهالتقييم  امليتع )6

هيئة التدريس تطوير االختبارات والبعد عن تلك التي تعتمد على 
الحفظ واالستظهار، والتركيز على اعتماد التقييم الشفهي كمكمل 

 .تباره طريقة إلثبات أصالة عمل الطلبةلالختبارات الخطية باع
(McCabe, Fehily, & Abdallah, 2008: 465) ،  كما تعتمد

نظرية التغيير على دمج عمليتي التعلم والتقييم من خالل 
الممارسات التعاونية للطلبة، بما يتيح التأكد من فهمهم 

 مصادرللمبادئ وتقدير وجهات النظر المختلفة وإيجاد 
 .(Boud, 2000,162) ماتللمعلو ةجديد

 هوموود ومغويغان  وويت و ساديكويو  ريتشاردزويحدد 
(Richards, Saddiqui,  White, McGuigan,  & Homewood, 

ارتباط نظرية التغيير بالنزاهة األكاديمية، من خالل  ، (244 ,2016
دارة النزاهة األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي غالبا ما أن إ

صبة على السياسية المؤسسية للجامعة أو األعضاء تكون من
من التوجهات العقابية  اوهو ما يتضمن عادة مزيج .األكاديميين بها

التي تهدف إلى ردع الطلبة عن ارتكاب مخالفات من خالل التهديد 
بفرض عقوبات، واتباع أساليب النهج التوعوية، والتي تهدف إلى 

ن خالل تزويدهم بالمهارات تقليل ارتكاب الطلبة للمخالفات م
  .الصلةوالمعارف ذات 

االتجاهات  إن اكتسابفي ضوء ما سبق، يمكن القول  
والممارسات األخالقية المتعلقة بالنزاهة األكاديمية ال يؤثر فقط على 

يؤثر على مسيرتهم المهنية  هولكن من المرجح أن ،جودة خبرة الطلبة
سائدة من النزاهة األكاديمية في الثقافة الأيضا، حيث يتوقع الفرد أن 

الصفوف الدراسية سوف تكون متوافقة مع بؤرة التكليفات الصادرة 
خالل تعزيز . فمن له بشأن األخالقيات المهنية في مكان العمل

في ضوء نظرية  ممارسات الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات
 ،ألكاديمية: من المسؤول عن تحقيق النزاهة ايمكن تحديد؛ التغيير

أنه من  ،هناك مسألة إضافية كما أن وإلى أي مدى يمكن تحقيقها؟
خالل المشاركة بفاعلية أكثر في عملية تعزيز النزاهة األكاديمية، 

وإيجاد سبل مبتكرة  ،سيؤدي إلى الحد من حاالت االنتهاكات
بين  ةلمشاركة الطلبة في نشر النزاهة األكاديمية كقيمة مرجو

ولي إيمري و  ما أشار إليه ديكسهذا يتفق مع  ولعل .أقرانهم

(Dix, Emery & Le, 2014) بفهم  تتعلقأن هناك تعقيدات  نم
بالنزاهة األكاديمية في الجامعات،  المرتبطةتنفيذ مواثيق الشرف 

 نتائجوهو ما يستلزم إيجاد استراتيجيات تنفيذية جديدة يكون لها 
  .ثيقإيجابية في المردود التربوي لتلك الموا

تكوين وبناًء عليه، فإن مسارات نظرية التغيير تشير إلى أن 
اتجاهات إيجابية تجاه النزاهة األكاديمية ال تتحدد فقط من خالل بعض 
السياسات التعليمية مثل تضمينها في المناهج الدراسية، أو إقرار بعض 
المواثيق المشتملة على جملة من المبادئ التوجيهية األخالقية وقواعد 

ولكن تتحدد بشكل أشمل من خالل قدرة أعضاء  ،السلوك األكاديمي
هيئة التدريس واألكاديميين في التأثير من خالل عملية التدريس على 

  .وعي الطلبة نحو قبول معايير النزاهة األكاديمية

  سئلتهاأمشكلة الدراسة و

العديد من انتهاج العديد من الجامعات بناء  على الرغم من
إال  ؛رمزا للحفاظ عليها النزاهة األكاديمية باعتبارهلف شرالمواثيق 

 اأنها ليست مرادًف األدبيات التربوية من نظر العديد أن وجهات
ليست كافية لمواجهة جميع العوامل التي  هاللنزاهة األكاديمية، وأن

 الطلبة. كما أن فاعليةتؤثر على االنخراط في سلوك الغش من 
السياق  علىثيق تختلف اعتمادا مواوقوانين هذه الأنظمة 

أن الطلبة لم يحصلوا على  . باإلضافة إلىالمؤسسي التي تطبق فيه
فرصة المشاركة الفعالة في تصميم واعتماد السياسات التعليمية 

 أو صنع القرارات اإلجرائية نحوها ،المتعلقة بالنزاهة األكاديمية
(Rettinger, Jordan, &Peschiera, 2004, Gallant, 2008, 

102; Gallant & Drinan, 2006).  

ممارسة طلبة الجامعات السعودية للنزاهة  وعلى صعيد 
، تشير األدبيات التربوية إلى وجود العديد من المعوقات األكاديمية

التي تحد من تطبيق تلك الممارسة،  حيث أشارت نتائج دراسة 
يلق  إلى أن مفهوم النزاهة األكاديمية لم )213، 2016(الحربي

العناية الكافية في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية 
نتيجة لتأخر تبني آليات العمل األكاديمي وفق المعايير  ،السعودية
ما أدى إلى ارتفاع معدالت خرق الطلبة لمعايير النزاهة مالعالمية، 

أحد التحديات المستقبلية  والذي مثلاألكاديمية في التعليم العالي، 
تي قد تواجه مؤسسات التعليم العالي السعودية، كنتيجة أن أغلب ال

أدبيات البحث التربوي لم تتناول النزاهة األكاديمية وفق مفهومها 
   .الشامل لها، بل ركزت على الغش األكاديمي فقط

ضعف دور  )2016السميري(والعبيكان كما بينت نتائج دراسة 
نحو االلتزام باألمانة أعضاء هيئة التدريس في توجيه الطالبات 

)، وملك 94، 1997. وأشارت نتائج دراسة كل من القرني (العلمية
) إلى تتعدد صور انتهاكات النزاهة األكاديمية من عدم 3، 2014(

 ،إلى الغياب المتكرر ،االلتزام بمواعيد المحاضرة وعدم التحضير لها
وعدم  ،ينوالتستر على السلوكيات المخالفة للقوان ،وتجاوز اللوائح

إلى أشكال انتهاك النزاهة األكاديمية التبليغ عن المتجاوزين، إضافة 
  متمثلة في عدم النزاهة في إعداد البحوث. 
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 إلى أن) 2014(والشمري دراسة الحبيب كما توصلت نتائج  
أخالقيات البحث العلمي لدى الطلبة بحاجة إلى مراجعة ووضع حلول 

من ) Alahmad, 2011األحمد ( ، وهو ما فسرته نتائج دراسةلها
أن معظم الكليات ليس لديها السياسات التي تعزز النزاهة األكاديمية 

   .وتعالج خيانة األمانة األكاديمية

 أن تعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية مما سبق يتضح
، يتجاوز حدود العقوبات والقواعد في الجامعات السعودية
انتهاك تطبيقها، بل إنها تحتاج إلى نحو  المفروضة من الجامعات

 بدًءا من التصريحات نحو رسالة الجامعة والتسويق لها ،نهج شامل
 مدى دقة سياسة النزاهة األكاديمية المطبقةوإلى عمليات القبول، 

إلى ثم إلى الممارسات المتعلقة بالتقييم وتصميم المناهج الدراسية، 
ا ال بي، و جزًءإلرشاد الطالنوعية المعلومات المقدمة أثناء عملية ا

يتجزأ من النهج الشامل يستهدف الدعم المستمر للطلبة من خالل 
الدورات وعلى كافة المستويات، إلى التذكير المتكرر لرؤية الجامعة، 
إلى التطوير المهني للموظفين، والتدريب والبحوث، واستخدام 

مخالفات التكنولوجيات الجديدة. وكالهما لمساعدة الطلبة لتجنب 
  .النزاهة األكاديمية، كأداة للكشف عن االنتهاكات عند حدوثها

وعليه، تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف إمكانية االستفادة 
رؤية استشرافية لتعزيز ممارسة طلبة  من نظرية التغيير في وضع

  الجامعات السعودية للنزاهة األكاديمية. 

  :تياآل وتنحصر مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس

ما الرؤية االستشرافية لتعزيز ممارسة طلبة الجامعات 

السعودية للنزاهة األكاديمية في ضوء نظرية التغيير من وجهة نظر 

  خبراء التربية؟

  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية

ما األهداف المرجو تحقيقها والنابعة من تبني مسار نظرية  )1(
نزاهة األكاديمية في التغيير في تعزيز ممارسة الطلبة لل

 الجامعات السعودية من وجهة نظر خبراء التربية؟
ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بالسياق المؤسسي  )2(

لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 
السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير من 

 وجهة نظر خبراء التربية؟
ر المرجوة فيما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس ما صيغ التغيي )3(

لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 
السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير من 

 وجهة نظر خبراء التربية؟
ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم أعضاء هيئة  )4(

ة األكاديمية في التدريس لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاه
الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية 

 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم الطلبة أنفسهم  )5(
لتعزيز ممارستهم للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية 

ة نظر في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير من وجه
 خبراء التربية؟

ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بعمليتي التقييم والتقويم  )6(
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 
السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير من 

 وجهة نظر خبراء التربية؟

  أهداف الدراسة

سة عناصر رئيسة تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل خم 
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية في 

هي: األهداف  ضوء نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية
المناهج وطرق التدريس، و السياق المؤسسي،و المرجو تحقيقها،

عمليتي التقييم ودعم الطلبة أنفسهم، ودعم أعضاء هيئة التدريس، و
تقديم رؤية استشرافية في ضوء العناصر هذا إضافة إلى  .قويموالت

لتعزيز ممارسة طلبة الجامعات السعودية للنزاهة األكاديمية  ؛الخمسة
 .في ضوء نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية

  الدراسة أهمية

تعد محاولة لتحليل العناصر في كونها تنبع أهمية الدراسة  
 .التغييرسة النزاهة األكاديمية في ضوء نظرية الرئيسة لتعزيز ممار

دعم عناصر النزاهة األكاديمية، من خالل االقتراحات إلى  ةباإلضاف
التي تتوافق مع رؤية المملكة منسجمة مع مسارات نظرية التغيير ال

تعزيز ممارسة النزاهة األكاديمية، و .م2030العربية السعودية 
ي النوعي، بجانب كونها آلية كأساس للتعلم الجيد والبحث العلم

كما   .لضمان الجودة والمحافظة على معايير المؤهالت الجامعية
متزامنة مع جهود وزارة التعليم السعودي،  الحالية تأتي الدراسة

لتطبيق معايير االعتماد األكاديمي في الجامعات السعودية والتي 
باإلضافة  .تشمل تبني مبادئ النزاهة األكاديمية وتفعيل ممارستها

المأمول أن يستفيد من نتائج الدراسة الحالية  إلى أنه من
المسؤولون بوزارة التعليم السعودي، فيما يتعلق بسياسات 
واستراتيجيات وبناء البرامج، وتوفير سياق مؤسسي مناسب 

أعضاء  وكذلك .يستهدف تعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية
بدعم تعزيز ممارسة  المرتبطةارهم هيئة التدريس فيما يتعلق بأدو

وطرق  مساقات دراسيةالطلبة للنزاهة األكاديمية من خالل توظيف 
ق تلك يالتدريس المناسبة، وانتهاج سبل تقويمية تساعد على تحق

طلبة التعليم الجامعي أنفسهم فيما يتعلق باألدوار  و .الممارسات
طلبة  و .ميةالمنوطة بهم أثناء دعم ممارستهم للنزاهة األكادي

الدراسات العليا والباحثون اآلخرون، في فتح آفاق بحثية جديدة لهم 
   .بتعزيز النزاهة األكاديمية تتعلقفي دراسات الحقة 
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  حدود الدراسة

  :اآلتيةبالحدود تتحدد نتائج الدراسة الحالية 

   تحددت الدراسة الحالية بالمفاهيم والمصطلحات الواردة
رؤية استشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة  والمتصلة ببناءفيها، 

للنزاهة األكاديمية بالجامعات السعودية في ضوء نظرية التغيير 
 هي: األهداف المرجو تحقيقها، ؛من خالل ستة عناصر رئيسة

دعم أعضاء والمناهج وطرق التدريس، المؤسسي، والسياق و
عمليتي التقييم ودعم الطلبة أنفسهم، وهيئة التدريس، 

 .يموالتقو
  اقتصرت الدراسة على مجموعة من الخبراء الذين اعتمدتهم

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس المختصين في أصول 
 .التربية في بعض الجامعات السعودية

   اقتصرت الدراسة على كلية العلوم االجتماعية وكليات التربية
 .في جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وجامعة الملك خالد

يين من العام الجامعي ريت الدراسة في الفصلين الدراسأجكما 
 هـ.1438/ 1437

 التعريف بالمصطلحات

 تعرف Forward-looking vision : الرؤية االستشرافية 
"مسار مستقبلي قائم على استنباط وتحليل  :على أنهاإجرائيا 

، بغرض الجامعات السعوديةالنزاهة األكاديمية في بمعطيات تتعلق 
إلى نتائج مرغوبة تنطوي على جملة من القرارات  الوصول

التي تعمل على تعزيز النزاهة األكاديمية للطلبة في  والمقترحات
  ."ضوء نظرية التغيير

إجرائيا تعرف  :Academic Integrity النزاهة األكاديمية
على أنها "التزام الصدق في كافة المساعي المتعلقة بالبيئة 

التعليم والتعلم للمعارف والمهارات والقيم والتي تضم  ،األكاديمية
كما تكشفها الدرجات على  واكتشاف ونشر المعارف الجديدة

  ."االستبانة المعدة لهذه الغاية

إجرائيا على  تعرف Theory of Change: نظرية التغيير
" عملية استقصاء قائمة على الكشف عن جميع االفتراضات : أنها

تغيير الفاعل في المعتقدات والنظريات الكامنة حول كيفية حصول ال
طلبة الجامعات واالفتراضات المتعلقة بتعزيز النزاهة األكاديمية لدى 

  ."السعودية

  الطريقة 

  منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، نظرا لمناسبته 

 Delphi)ألهداف الدراسة، حيث تم االستعانة بأسلوب دلفي
Method)ه كل من أوكلي وباولسكييعرف ي، الذ (Okoli & 

Pawlowski,2004,23) ما يتنبأ به مجموعة من  : أنه ىعل "
خبراء التربية المهتمين بمجال البحث، من خالل توجيه مجموعة من 

األسئلة المتكررة من خالل االستبانة حتى يتم التوصل إلى التقاء في 
 ."اآلراء أو إجماع
  عينة الدراسة

) خبيرا تربويا من أعضاء هيئة 26سة من (تكونت عينة الدرا
التدريس في األقسام التربوية وكليات التربية في بعض الجامعات 
السعودية، تم اختيارهم بالطريقة القصدية، مع مراعاة بعض المعايير 
في ذلك منها: التخصص األكاديمي في أصول التربية، والخبرة 

ن لديه االستعداد للتعاون مموالعلمية في مجال النزاهة األكاديمية، 
  .مع الباحث في وضع الرؤية االستشرافية

  أداة الدراسة
في ضوء ما أسفرت عنه األدبيات المتصلة بموضوع الدراسة،  

تم وضع الصورة المبدئية الستبانة دلفي، والتي انقسمت إلى نوعين: 
مفتوح، وآخر مغلق وفًقا لما تحويه االستبانة في داخلها، حيث تم 

  :يم االستبانة إلى ستة مجاالت رئيسةتقس
استيضاح األهداف المرجوة من مسار نظرية التغيير في تعزيز  )1

 .ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية
صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بالسياق المؤسسي لتعزيز  )2

 ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية في
  .ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير

صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس  )3
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 

  .السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير
صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم أعضاء هيئة التدريس  )4

ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات  لتعزيز
 .السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير

صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم الطلبة أنفسهم لتعزيز  )5
ممارستهم للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء 

 .األهداف النابعة من نظرية التغيير
لمرجوة فيما يتعلق بعمليتي التقييم والتقويم صيغ التغيير ا )6

لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 
 .السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير

  صدق األداة
 يالذ (Construct Validity) البناءلجأ الباحث إلى صدق 

شرافية يعتمد على مدى تحقيق أداة الدراسة في وضع رؤية است
في  الجامعات السعوديةبلتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية 

، من خالل االستعانة باألدب التربوي في مجال ضوء نظرية التغيير
الدراسة، في البيئات العربية واألجنبية، وذلك للتأكد من أن أداة 

 .الدراسة" االستبانة" تقيس ما وضعت لقياسه

داة، من خالل اللجوء إلى صدق كما تم التحقق من صدق األ
 تكونت المجموعة البؤرية دفق ،(Trustees Validity)  المحكمين

(Focus Group)  ا من ذوي الخبرة واالختصاصمن أحد عشر محكم
الحكم على أداة الدراسة  إليهمفي مجال الدراسات المستقبلية، وطلب 

جرى  ،تهموبناًء على مالحظاتهم ومقترحا .ومدى صالحيتها للتطبيق
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وتم التوصل إلى  .بعض الفقرات وحذف بعضها اآلخرعلى التعديل 
  .الصورة النهائية الستبانة دلفي التي قدمت في الجولة األولى

  ثبات االستبانة
 Cronbach تم اختبار الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ

Alphaوهي قيمة تدل على ثبات االستبانة 0,89بلغ ( ي، والذ (
   .ها للتطبيقوصالحيت

  إجراءات الدراسة
اتبعت اإلجراءات والخطوات المنهجية وفق أسلوب دلفي، التي 
أشارت إليها األدبيات المتصلة باألسلوب المذكور، وهي على النحو 

 :اآلتي
على شكل استبانة  األداةووضعت  ،حددت أبعاد الموضوع -

 .تضمنت مجموعة من األسئلة
سئلة، وإضافة المعلومات كل خبير اإلجابة عن األ إلىطلب  -

 .التي يرى أنها ذات صلة وثيقة بموضوع الدراسة

تم تحليل النتائج في ضوء إجابات خبراء  ،بعد كل جولة -
التربية ومالحظاتهم، وإجراء التعديالت الالزمة، وطرحت 

 .عليهم مرة أخرى
ون إجماع على ثالث جوالت، حتى تّك في تكررت هذه العملية -

 .النتائج
  اإلحصائية المعالجات

استخرجت المعالجات اإلحصائية لبيانات جوالت دلفي الثالث،  
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات 
خبراء التربية عن مجاالت االستبانة. وألغراض المعالجة اإلحصائية، 
وتحليل البيانات، وبناء على رأي المحكمين، واألدبيات المتصلة 

دراسة، اعتمد الباحث في تطبيق الجولة األولى أسئلة بمنهجية ال
مفتوحة المصدر، بينما في تطبيق الجولتين الثانية والثالثة اعتمد 

غير مهم)،  -مهم -جدا مقياس متدرج من ثالثة مستويات (مهم
وحساب متوسطة أهمية كل مقترح باعتبار القيمة العددية للحقول 

) من خالل 1(غير مهم=)، 2)، (مهم=3كالتالي: (مهم جدا=
 :معادلة الوزن النسبي التالية

  
  

 ,.Löfström, et al)واتفاًقا مع دراسة لوفسترم وآخرين
أخذت الدراسة بالقيمة التي تتراوح متوسطها الحسابي بين (2015

على أهمية المقترح، وتمركز متوسط إذا ًا عاليًا ) لتمثل إجماع3 -2,5(
تمركز و)، 2.5أقل من  - 2( بينتراوحت المتوسطات الحسابية 

  ).2(أقل من الحسابي منخفض إذا كان المتوسط 

  

  

  :طبقت ثالث جوالت على النحو اآلتيتطبيق جوالت دلفي: 

طبق الباحث الجولة األولى في الفترة الزمنية من الجولة األولى: 

وقد تم توزيع استبانة الجولة  ،م)27/12/2016 -11/12/2016(
 ) خبيرا تربويا في الجامعات السعودية،26ة من (األولى على عينة مكون

  :وتمثلت أسئلة االستبانة المفتوحة في الجولة األولى في األسئلة التالية

المجال األول: ما األهداف المرجو تحقيقها والنابعة من تبني  )1
مسار نظرية التغيير في تعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 

ن وجهة نظر خبراء األكاديمية في الجامعات السعودية م
 التربية؟

المجال الثاني: ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بالسياق  )2
المؤسسي لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في 

في ضوء األهداف النابعة من نظرية  ،الجامعات السعودية
 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

ة فيما يتعلق بالمناهج المجال الثالث: ما صيغ التغيير المرجو )3
وطرق التدريس لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في 

في ضوء األهداف النابعة من نظرية  ،الجامعات السعودية
 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

المجال الرابع: ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم  )4
ة للنزاهة األكاديمية أعضاء هيئة التدريس لتعزيز ممارسة الطلب

في ضوء األهداف النابعة من نظرية  ،في الجامعات السعودية
 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

المجال الخامس: ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بدعم  )5
الطلبة أنفسهم لتعزيز ممارستهم للنزاهة األكاديمية في 

ة من نظرية في ضوء األهداف النابع ،الجامعات السعودية
 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

المجال السادس: ما صيغ التغيير المرجوة فيما يتعلق بعمليتي  )6
التقييم والتقويم لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في 

في ضوء األهداف النابعة من نظرية  ،الجامعات السعودية
 التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

د الباحث وتحليل نتائج الجولة األولى ألسلوب دلفي بعد رصو
للرؤية االستشرافية  واتجاهاتهم للوقوف على آراء خبراء التربية

لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية في 
) مقترحا للرؤية 47تم الوصول إلى ( ،رضوء نظرية التغيي

  لي:وزعت على النحو التا االستشرافية

األهداف المرجو تحقيقها في تعزيز المتعلق ب المجال األول: )1
 ،السعوديةممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات 

 ) مقترحات.8تكون من (
السياق المؤسسي لتعزيز ممارسة المتعلق بالمجال الثاني:  )2

تكون من  ،الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية
  ) مقترحات.6(
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المناهج وطرق التدريس لتعزيز المتعلق بالمجال الثالث:  )3
 ،ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية

  ) مقترحات.7تكون من (
بدعم أعضاء هيئة التدريس لتعزيز  المتعلقالمجال الرابع:  )4

 ،ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية
 حات.) مقتر7تكون من (

بدعم الطلبة أنفسهم لتعزيز  المتعلقالمجال الخامس:  )5
تكون  ،ممارستهم للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية

  ) مقترحات.8من (
بعمليتي التقييم والتقويم لتعزيز  المتعلقالمجال السادس:  )6

 ،ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية
 .) مقترحًا11تكون من (

بعد تحليل الباحث إلجابات الجولة األولى الجولة الثانية: 
، صممت استبانة الجولة الثانية بناًء على - األسئلة المفتوحة-وتصنيفها

توجيهات خبراء التربية، وما أسفرت عنه نتائج الجولة األولى ومضاًفا 
إليها ما توصل إليه الباحث من الدراسات واألدبيات المتصلة بموضوع 

سة. تم استفتاء خبراء التربية مرة أخرى حول ما طرحوه في الدرا

الجولة األولى من آراء حول الرؤية االستشرافية، وذلك بغية الوصول 
التي اقترحت إلى اتفاق عام، وحتى تتاح لهم فرصة االطالع على اآلراء 

السابقة، وقد استبدلت صيغة األسئلة  بخصوص المجاالت الست
) مقترحا، وقد بدأ 47لثانية بأسئلة مغلقة مكونة (المفتوحة في الجولة ا

 - 5/2/2017تطبيق الجولة الثانية في الفترة الزمنية من (
  .م) على خبراء التربية أنفسهم26/2/2017

ة الثانية على لوقد اتفقت معظم آراء خبراء التربية في الجو
بعض الملحوظات. منها: إعادة صياغة بعض الفقرات، وكذلك إضافة 

من  مكونة "العبارات"، فأصبحت االستبانة ف بعض المقترحاتوحذ
) مقترحا للرؤية االستشرافية، ثم قام الباحث بحساب 44(

  .المتوسطات الحسابية لدرجات أهمية كل مقترح

جاءت الجولة الثالثة بهدف قياس مستوى إجماع الجولة الثالثة: 
يها كل مقترح خبراء التربية على متوسط درجات األهمية التي حصل عل

) مقترحا للرؤية االستشرافية، 44من المقترحات، والبالغ عددها (
الستة، ومن ثم إيجاد الفروق بين القيمة الجديدة  موزعة على المجاالت

(الجولة الثالثة) والقيمة القديمة (الجولة الثانية) باعتبار أن داللة الفرق 
  ):191 ،2008على اإلجماع تكون على النحو التالي (المريعي،

وقد بدأ تطبيق الجولة الثالثة في الفترة الزمنية من 
م) على خبراء التربية أنفسهم، 25/3/2017 - 5/3/2017(

  .) توضح ذلك6) إلى (1والجداول من (

  ومناقشتها نتائج الدراسة

الميدانية  فيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة
تبعا لسؤال الدراسة الرئيس وأسئلتها الفرعية التي  ،دلفي)(جوالت 

ما الرؤية االستشرافية ينص السؤال الرئيس على:" حيث حددت، 

لتعزيز ممارسة طلبة الجامعات السعودية للنزاهة األكاديمية في 

" وتمت اإلجابة ضوء نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟
   :الل األسئلة الفرعية اآلتيةعنه من خ

ما األهداف المرجو تحقيقها ( انتائج السؤال األول ومناقشته
والنابعة من تبني مسار نظرية التغيير في تعزيز ممارسة الطلبة 
للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية من وجهة نظر خبراء 

 )التربية؟

األهمية  لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات
في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل 
مقترح من المقترحات المرتبطة باألهداف المرجو تحقيقها كما هو مبين 

  ).1(بالجدول

 =القیمة القدیمة –القیمة الجدیدة 

 %16.6≤، بما يساوي نسبة فأقل يعني أن اإلجماع عاٍل 0,5

  33.3≤نسبة <16,6بما يساوى الواحد الصحيح؛ يعني اإلجماع متوسط، -0.5أكبر من 

  33,3>، بما يساوي نسبة أكبر من واحد صحيح يعني اإلجماع ضعيف
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ن المقترحات المرتبطة متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح م ):1( جدولال
  باألهداف المرجو تحقيقها

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  متوسط درجة أهمية المقترحات

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
التحقق من رغبة الطلبة في التعامل مع معلومات النزاهة األكاديمية 

  إجماع  0,25  2,87 2,62  .وتوجهاتهم نحو نشرها

2  
توفير فرص جديدة للطلبة للتعامل مع العمليات الخاصة بالنزاهة 

  إجماع  0,07  2,87  2,8  .األكاديمية استنادا إلى تحديد العديد من التفضيالت المسبقة

3  
تشجيع المشاركات الهادفة من الطلبة للنزاهة األكاديمية بصورة 

  إجماع  0,13  2,86  2,73 .إيجابية

4  
رف لاللتزام من قبل الطلبة بالنزاهة األكاديمية مع تأسيس ميثاق ش

توضيح كافة السياسات واإلجراءات األكاديمية المصاحبة لتطبيق 
 .وتنفيذ هذا الميثاق

  إجماع  0,03  2,81  2,78

5  
إلحاق الطلبة المستجدين في السنة التحضيرية ببرنامج تدريبي حول 

  إجماع  0,12  2,87  2,75  .أسس ومبادئ النزاهة األكاديمية

6  
إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن وجهات نظرهم عن طريق تبادل 

  إجماع  0,08  2,87  2,79   .اآلراء بشأن القضايا المتعلقة بالنزاهة األكاديمية

7  
إكساب الطلبة خبرة ممارسة النزاهة األكاديمية من خالل المشاركة 

ل قيادة الفعالة والحصول على فوائد متعلقة بالتنمية الشخصية مث
 .التعلم والمهارات التنظيمية

  إجماع  0,02  2,75  2,73

8  
في تنمية  اهة األكاديمية تتمثل أهم أدوارهللنز مركز طالبيإنشاء 

اإلحساس باالنتماء للمجتمع والمسؤولية الوطنية من خالل تعزيز 
  معايير النزاهة األكاديمية

  إجماع  0,06  2,85  2,79

  إجماع  0,10  2,84  2,74  الدرجة الكلية

األهداف ) حصول المقترحات المتعلقة ب1(يتضح من الجدول 
المرجو تحقيقها والنابعة من تبني مسار نظرية التغيير في تعزيز 

على درجة ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية 
بين الخبراء، حيث ما حصلت على درجة إجماع عالية أهمية كبيرة. ك

ين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: الثانية والثالثة كان الفرق ب
%)، وهذا يدل على مستوى اإلجماع  3,3، ما نسبته (0,10أقل من 

  العالي بين الخبراء.

الطالب لم يحصلوا على  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كون
فرصة المشاركة في تطوير وتطبيق سياسات النزاهة األكاديمية 

في تطوير واعتماد السياسات أنهم لم يشاركوا . كما بكلياتهم
التعليمية المتعلقة بالنزاهة األكاديمية أو صنع القرارات اإلجرائية 

 Gallant & Drinan, 2006, Office of Educational) نحوها.
Integrity, 2016).  أدى ذلك إلى تأكيد الخبراء على أهمية التأكد من

ات النزاهة األكاديمية من خالل توفير رغبة الطلبة في التعامل مع معلوم
فرص جديدة في كيفية التعامل مع هذه المعلومات، وأهمية إتاحة 
الفرصة لهم للتعبير عن وجهات نظرهم نحو القضايا المتعلقة بالنزاهة 
األكاديمية. وإشراكهم في ممارسات فاعلة متعلقة بتنميتهم على 

تزام بتطبيقها تحت المستوى الشخصي للوصول إلى ميثاق شرف لالل
رقابة من خالل إنشاء مركز للنزاهة األكاديمية، باإلضافة إلى ضرورة 

إلحاق الطلبة المستجدين في السنة غرس معايير هذا الميثاق عبر 
  .ومبادئها التحضيرية ببرنامج تدريبي حول أسس النزاهة األكاديمية

 Bretag, etخرين (آبريتاج ووتتفق تلك المقترحات مع دراسة 
al. , 2014(  جميع يشرك  اتباع نهج شاملالتي أكدت على ضرورة

 دراسة بريسكوتمع أيضا ؛ والنزاهة األكاديمية في آلية تعزيزالطلبة 
)Prescott ,2016( ،ق المشاريع التعاونية طبيالتي أشارت إلى أن ت

ا لديهم في بناء الدفاعات ضد مختلف يوفر إطارا قيم بين الطلبة
، مقصودة في سلوكهم الدراسيالغير النزاهة األكاديمية أشكال عدم 

التي أشارت إلى ،  (Scanlan, 2006)سكانالنوأيضا مع نتائج دراسة 
على معايير النزاهة األكاديمية قبل االلتحاق بالتعليم  الطلبة تدريبضرورة  
لتوحيد  -مثل مقترح السنة التحضيرية بالجامعات السعودية - الجامعي

  .هم حول السلوكيات غير المقبولةوجهات نظر

ما صيغ التغيير المرجوة "( انتائج السؤال الثاني ومناقشته
فيما يتعلق بالسياق المؤسسي لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من 

 )"نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

ا السؤال، استخرجت متوسطات درجات األهمية لإلجابة عن هذ
في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل 
مقترح من المقترحات المرتبطة بالسياق المؤسسي كما هو مبين 

    ).2(بالجدول 
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لمرتبطة بالسياق اسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من المقترحات متو ):2( جدولال
  .المؤسسي

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  متوسط درجة أهمية المقترحات

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
اهة األكاديمية على مستوى الجامعة في ضوء تحديد بناء سياسة النز

  إجماع  0.03  2,78  2,75 .المسؤوليات المنوطة من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين

2  
األكاديمية  سياسات النزاهةلتنفيذ  بالجامعات إظهار االلتزام المؤسسي

الجة من خالل دعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين في مع
  مسائل النزاهة األكاديمية

  إجماع  0.04  2,93  2,89

3  
إتاحة المعلومات المتعلقة بالنزاهة األكاديمية على الموقع اإللكتروني لكل 

  إجماع  0.06  2,81  2,75  .من الجامعة وموقع وزارة التعليم

  إجماع  0.09  2,67  2,58  .تناول النزاهة األكاديمية في كافة المناسبات وبرامج توجيه الطلبة  4

5  
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم تقرير حول كل مخالفة مشتبه 

  إجماع  0.02  2,58  2,56  .بها حول النزاهة اإللكترونية والعمل على متابعتها

  إجماع  0,05  2,75  2.70  الدرجة الكلية

) حصول مقترحات صيغ التغيير المرجوة 2(يتضح من الجدول 
يز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في في السياق المؤسسي لتعز

الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير على 
بين الخبراء، ما حصلت على درجة إجماع عالية درجة أهمية كبيرة، ك

حيث كان الفرق بين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: الثانية 
%)، وهذا يدل على مستوى  1.6، ما نسبته (0.05والثالثة أقل من 

  اإلجماع العالي بين الخبراء.

إلى  السعودية توجه الجامعاتويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
استخدام أطر ضمان الجودة لتطبيق أفضل ممارسات النزاهة األكاديمية 

خصيصا الستخدامها من التي صممت ن خالل وكاالت ضمان الجودة، م
لموظفين وليس الطالب، مما أدى إلى قبل أعضاء هيئة التدريس وا

توافر مناخ جامعي يشوبه نوع من افتقار الثقة والتشكيك من أعضاء 
هيئة التدريس والموظفين في الوسط الجامعي نحو قدرة الطالب في 

. وهو ما يؤكد القيام بأدوار فاعلة في إدارة وتعزيز النزاهة األكاديمية
ية تضمن السياق المؤسسي في توجه الخبراء في هذا المقترح نحو أهم

الجامعات السعودية على سياسات واضحة للنزاهة األكاديمية تحدد 
المسؤوليات المنوطة بكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة واإلداريين، 
مع التأكيد على االلتزام بتطبيق تلك السياسات من خالل توفير الدعم 

فة المعلومات المتعلقة الكامل لكل الفئات السابقة من خالل توفير كا
بالنزاهة األكاديمية على المواقع اإللكترونية للجامعة والكليات واألقسام، 
وتوظيف كافة المناسبات الرسمية في الجامعات نحو تحقيق تلك 

السياسات، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم تقرير حول أي 
  مخالفات تنتهك تلك السياسات.

التي ، )2016الحربي (نتائج دراسة  مع وتتفق تلك المقترحات 
تبني مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بينت ضرورة 

 مفهوم النزاهة األكاديمية،لآليات العمل األكاديمي وفق المعايير العالمية 
ضرورة التي أشارت إلى   (Heyneman, 2011)هاينمان ونتائج دراسة

لممارسات التعليمية واألكاديمية، وسالمة المواءمة بين السياسات وا
، ونتائج عملية صنع القرار لعمليات استعراض النزاهة األكاديمية

 (Löfström, et al., 2015)وآخرين  لوفسترومدراسة 
اللتين أشارتا إلى ضرورة توضيح ، )Alahmad, 2011(واألحمد

الي سياسات النزاهة األكاديمية الموجودة في مؤسسات التعليم الع
  واألدوار المنوطة بتلك السياسات. 

صيغ التغيير المرجوة  ما( ومناقشتهانتائج السؤال الثالث 
فيما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من 

 ")نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية

جابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات األهمية لإل
في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل 
مقترح من المقترحات المرتبطة بالمناهج وطرق التدريس كما هو مبين 

  .)3(بالجدول 

الفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من المقترحات المرتبطة بالمناهج متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، و ):3( جدولال
 وطرق التدريس

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  متوسط درجة أهمية المقترحات

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
ئة اإلعالن عن النزاهة األكاديمية/وسياسات الصدق األكاديمية ضمن بي

  إجماع  0.06  2,57  2,51  .التعلم لمناقشتها مبكرا أثناء استعراض توصيف المساقات التدريسية

2  
سياسات النزاهة األكاديمية عند بناء  صياغة أهدافمشاركة الطلبة في 

  إجماع  0.04  2,57  2,53  .توصيف المساقات التدريسية
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3  
ام واألنشطة تعزيز النزاهة في المجتمع الجامعي من خالل تحديد المه

  إجماع  0.05  2,62  2,57  .المناسبة لكل منهاج دراسي

  إجماع  0.01  2,56  2,55  .إكساب الطلبة المهارات البحثية أثناء عملية التدريس  4

5  
التعاون مع موظفي مكتبة الجامعة في تصميم المهام التي تدعم المهارات 

تعتمد على تقنيات البحثية لدى الطلبة من خالل إعداد المواد الالزمة التي 
  .الكشف عن االنتحال في البحوث األكاديمية

  إجماع  0.13  2,93  2,8

6  
تضمين المنهج الدراسي لمجاالت بحثية تسهم في صنع القرارات األخالقية 

  إجماع  0.13  2,68  2,55 .كدراسة حالة

7  
إتاحة المعلومات المتعلقة بالنزاهة األكاديمية ضمن المهام المحددة داخل 

  إجماع  0.08  2,62  2,54 .اقات الدراسيةالمس

  إجماع  0,08  2,65  2.57  الدرجة الكلية

) حصول مقترحات صيغ التغيير المرجوة 3(يتضح من الجدول 
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية المناهج وطرق التدريس في 

في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير  ،في الجامعات السعودية
درجة أهمية كبيرة، كما حصلت على درجة إجماع عالية بين على 

الخبراء، حيث كان الفرق بين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: 
%)، وهذا يدل على 2,6، ما نسبته (0,08الثانية والثالثة أقل من 

  مستوى اإلجماع العالي بين الخبراء.

في صياغة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية مشاركة الطلبة 
أهداف سياسات النزاهة األكاديمية عند بناء توصيف المساقات 
التدريسية واستعراضها وتحديد كافة المهام واألنشطة المتعلقة بها، من 
خالل تعاون أعضاء هيئة التدريس وموظفي مكتبة الجامعة في دعم تلك 
المهام عبر إتاحة المعلومات من أجل إكسابهم مهارات البحث العلمي 

  توظيف استخدام تقنيات الكشف عن االنتحال في البحوث األكاديمية.و

 وتتفق تلك المقترحات مع نتائج دراسة الحبيب والشمري
لضمان تدابير ضرورة وجود آليات والتي أشارت إلى  )2014(

تلك  ونوعية المعرفة المقدمة في بحوث الطلبةالبيانات المنتجة في 

 مكابى وآخروننتائج دراسة و .واستخداماتها العملية وثالبح
(McCabe, et al., 2008)  التي أشارت إلى ضرورة تشجيع النزاهة

األكاديمية واتباع نهج تعليمي أعمق من خالل تحديد الطلبة لمستويات 
  فهمهم لمبادئ المساقات الدراسية الخاصة بهم.

ما صيغ التغيير المرجوة فيما ( ومناقشتهانتائج السؤال الرابع 
دعم أعضاء هيئة التدريس لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة يتعلق ب

األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من 
 )نظرية التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات األهمية 
األهمية لكل  في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة

مقترح من المقترحات المرتبطة بدعم أعضاء هيئة التدريس كما هو 
  ).4(مبين بالجدول 

متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من المقترحات المرتبطة بدعم أعضاء  ):4( جدولال
  .هيئة التدريس

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  وسط درجة أهمية المقترحاتمت

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
دمج استراتيجيات النزاهة األكاديمية في الدورات المتعلقة بتطوير األداء 

  إجماع  0.1  2,62  2,52  .المهني ألعضاء هيئة التدريس

2  
لسياسات المتعلقة بها في الدليل نشر استراتيجيات النزاهة األكاديمية وا

  إجماع  0.07  2,78  2,71  .التعريفي لألقسام والموقع اإللكتروني لها

3  
نشر المبادئ التوجيهية لمعالجة أو عرض تقارير المخالفات الفردية للطلبة في 

  إجماع  0.07  2,74  2,67  .األقسام والموقع اإللكتروني لها

  إجماع  0.03  2,56  2,53  .فير الدعم المطلوب بالكليةتخصيص قسم للنزاهة األكاديمية لتو  4

5  
الحفاظ على أعمال الطلبة األكاديمية واستخدامها كمراجع للموضوعات في 

  إجماع  0.02  2,62  2,6  .قسم النزاهة األكاديمية

  إجماع  0.03  2,73  2,7  .توفير خدمة كشف السرقات األدبية في قسم النزاهة األكاديمية  6
  إجماع  0,05  2,67  2.62  الدرجة الكلية

) حصول مقترحات صيغ التغيير المرجوة 4(يتضح من الجدول 
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية  دعم أعضاء هيئة التدريسفي 

في الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير على 
ين الخبراء، درجة أهمية كبيرة، كما حصلت على درجة إجماع عالية ب
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حيث كان الفرق بين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: الثانية 
%)، وهذا يدل على مستوى 1,6، ما نسبته (0,05الثة أقل من والث

  اإلجماع العالي بين الخبراء.

 ضعف دور أعضاء هيئة التدريسويعزو الباحث هذه النتيجة ل
 ام باألمانة العلميةااللتز نحو الطلبةفي توجيه  بالجامعات السعودية

وعدم التبليغ عن  ،والتستر على السلوكيات المخالفة للقوانين
أهم أن من أهمية مقترحات خبراء التربية ما يؤكد ، المتجاوزين

سبل دعم الجامعة ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز ممارسة طالبهم 
 للنزاهة األكاديمية دمج استراتيجيات النزاهة األكاديمية في الدورات

المتعلقة بتطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس، وتخصيص 
قسم للنزاهة األكاديمية بكل كلية يعمل على نشر مبادئها 
 ،واالستراتيجيات المتعلقة بها من خالل موقع الكلية اإللكتروني

، خدمة كشف السرقات األدبيةوتوفير  ،والنشرات واألدلة التعريفية
 )2016( السميريوالعبيكان  دراسةنتائج وتتفق تلك المقترحات مع 

دور أعضاء هيئة التدريس في توجيه الطالبات نحو على أهمية 

)؛ ونتائج 1994، و نتائج دراسة القرني (االلتزام باألمانة العلمية
ن دراسة ناياك وآخري جونتائ، (Carter, 2008) كارتردراسة 

)Nayak, et al., 2015( فير كافة سبل ن أكدتا على ضرورة تواللتي
الدعم ألعضاء هيئة التدريس للحد من حاالت انتهاك النزاهة 

  األكاديمية.

ما صيغ التغيير المرجوة ( االسؤال الخامس ومناقشته جنتائ 
فيما يتعلق بدعم الطلبة لتعزيز ممارستهم للنزاهة األكاديمية في 
 الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير من

 )وجهة نظر خبراء التربية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات األهمية 
في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل 
مقترح من المقترحات المرتبطة بدعم الطلبة كما هو مبين بالجدول 

)5.(  

  الطلبة بدعم المرتبطة المقترحات من مقترح لكل األهمية ودرجة بينهما، والفرق والثالثة، الثانية المرحلتين في األهمية درجات متوسطات): 5( جدولال

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  متوسط درجة أهمية المقترحات

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
مية والغش، بما يمكنهم نشر الوعي بين الطلبة بالمقصود بكل من النزاهة األكادي

  إجماع  0.03  2,56  2,53 .من تحديد ما يمكن اعتباره سلوك غير شريف وغير مقبول

2  
معلومات وأمثلة لمساعدة الطلبة على فهم الفرق بين اإلرشاد األكاديمي لتوفير 

  إجماع  0.05  2,56  2,51 .التعاون في الواجبات والغش

  إجماع  0.02  2,6  2,58  .شهادات المرجعيةاالستخدام السليم لالست تعليم الطلبة  3

  إجماع  0.07  2,75  2,68  .تحديد مقدار التعاون المسموح به بين الطلبة لكل مهمة  4

  إجماع  0.04  2,56  2,52  .منهلتوضيح ما يتوقعونه  بهمالكشف عن توقعات عضو هيئة التدريس من طال  5

6  
سياسة الجامعة في إعطاء كل طالب ورقة شيت أو كتيب يتضمن معلومات عن 

  إجماع  0.06  2,69  2,63 .مواجهة االنتحال

  إجماع  0.1  2,62  2,52  .نشر المدة الزمنية الالزمة الستكمال المقررات الدراسية  7

8  
التأكيد على الطلبة أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية يستخدموا خدمات الكشف 

  إجماع  0.02  2,58  2,56  .هة األكاديميةاالحتيال األكاديمي عبر برامج موجود في مركز النزا عن

  إجماع  0,05  2,61  2.56  الدرجة الكلية

) حصول مقترحات صيغ التغيير المرجوة 5(يتضح من الجدول 
الطلبة لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في الجامعات  دعمفي 

السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير على درجة أهمية 
كبيرة، كما حصلت على درجة إجماع عالية بين الخبراء، حيث كان 
الفرق بين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: الثانية والثالثة أقل 

%)، وهذا يدل على مستوى اإلجماع العالي 1,6، ما نسبته (0,05من 
  بين الخبراء.

 تشير ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن نتائج األدبيات التربوية
لى ضرورة تجاوز مجرد إحاجة أن طلبة الجامعات السعودية في  إلى

هناك حاجة  للوعي بالنزاهة األكاديمية، وأنتوفير المعلومات الالزمة 
  .النزاهة األكاديمية في آلية تعزيز هملضمان اتباع نهج شامل يشرك

وعليه فقد جاءت مقترحات خبراء التربية نحو سبل دعم   
نشر زيز ممارستهم للنزاهة األكاديمية، ممثلة في الجامعة للطلبة لتع

من خالل  كل من النزاهة األكاديمية والغشحول الفرق بين الوعي 
اإلرشاد األكاديمي، وتحديد قدر التعاون المسموح فيما بينهم أثناء 
تطبيق التكليفات، من خالل تسليمهم كتيبات أو أدلة، باإلضافة إلى 

ء المقررات والكشف عن توقعات أعضاء هيئة تحديد الفترة الزمنية إلنها
التدريس نحوهم في كل مساق، مع التأكيد على أن هناك خدمات 
للكشف عن االحتيال األكاديمي عبر برامج موجود في مركز النزاهة 

  األكاديمية.

 ,Gray & Jordan) وتتفق تلك النتيجة مع دراسة جري وجوردن
يلعب دورا رئيسا في التأثير  أن اإلرشاد األكاديميالتي أكدت  (2012

، كما تتفق مع على وعي الطلبة وقبولهم بمعايير النزاهة األكاديمية
األساس إلى أن التي أشارت  (True, et al. 2011) ندراسة ترو وآخري

في المجتمع األكاديمي الذي يعمل على منع سوء اندماج الطلبة هو 
 غوتسشالكو نيلدجي، كما تتفق مع نتائج دراسة السلوك البحثي
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(Gynnild, &Gotschalk, 2008) المناقشات أن  التي أشارت إلى
داخل القاعات الدراسية تعد من أهم الوسائل الفاعلة في تسهيل تعلم 

  الطلبة لمعايير وأسس النزاهة األكاديمية. 

(ما صيغ التغيير المرجوة  ومناقشتهانتائج السؤال السادس 
والتقويم لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة فيما يتعلق بعمليتي التقييم 

األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية 
 ).التغيير من وجهة نظر خبراء التربية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات األهمية 
في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل 
مقترح من المقترحات المرتبطة بعمليتي التقييم والتقويم كما هو مبين 

  ).6(بالجدول 

متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من المقترحات المرتبطة بعمليتي  ):6( جدولال
 .التقييم والتقويم

  المقترحات  م
  الفرق بين متوسطي  مية المقترحاتمتوسط درجة أه

  المرحلتين
  الدرجة

  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة

1  
أو معايير الدرجات التفصيلية لكل التكليفات في بداية  (Rubric) توفير روبرك

  إجماع  0.07  2,64  2,57 .المساقات الدراسية بحيث يفهم الطلبة كيفية التقييم لتكليفاتهم

2 
 هيئة التدريس على طرق استخدام إدارة التعلم اإللكتروني تدريب أعضاء

LMS (Learning Management systems) إجماع  0.03  2,56  2,53  .في الكلية للحد من الغش  

3  
توزيع التكليفات طوال الفصل الدراسي بشكل تراكمي بين الطلبة في كافة 

  إجماع  0.05  2,57  2,52  .أجزاء المشروعات البحثية

4  
من الطلبة بعد انتهاء تقييم التكليفات، وصف للخبرة المستفادة ونتائج يطلب 

  إجماع  0.06  2,6  2,54  .من تكليفه A Meta-Learning ما وراء التعلم

5  
تقييم عملية البحث التي قام بها الطلبة في إعداد تكليفاتهم والمنتج النهائي 

  إجماع  0.04  2,62  2,58 .لهم

6  
اجات الخاصة قبل بدء االختبارات لتحديد آليات تحديد الطلبة ذوي االحتي

  إجماع  0.01  2,56  2,55  االختبار المتناسبة معهم

  إجماع  0.07  2,75  2,68 .تغيير بنود االختبار وموضوعات التكليفات للطلبة مع بداية كل فصل دراسي  7

8  
استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التقييم (مسابقات وأوراق قصيرة 

  إجماع  0.04  2,56  2,52  ).لة، أسئلة االختبار التي تتطلب تطبيق نظرية أو مفهوموطوي

9  
التأكيد على ضرورة االعتماد على التكليفات التي تتطلب األعمال المكتوبة 

  إجماع  0.06  2,62  2,56  .لحل المشكالت

  عإجما  Open Book Exams.  2,74  2,81  0.07 تبني إجراء اختبارات الكتاب المفتوح  10
  إجماع  0,05  2,62  2.57  الدرجة الكلية

المرتبطة ) حصول مقترحات صيغ التغيير 6(يتضح من الجدول 
لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديمية في بعمليتي التقييم والتقويم 

الجامعات السعودية في ضوء األهداف النابعة من نظرية التغيير على 
جة إجماع عالية بين الخبراء، درجة أهمية كبيرة، كما حصلت على در

حيث كان الفرق بين متوسطي درجة األهمية في المرحلتين: الثانية 
%)، وهذا يدل على مستوى  1,6، ما نسبته (0,05والثالثة أقل من 

  اإلجماع العالي بين الخبراء.

صيغ التغيير المرتبطة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن من أهم 
، ويم لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة األكاديميةبعمليتي التقييم والتق

) أو معايير الدرجات التفصيلية لكل Rubricروبرك (معرفة الطلبة لل
توزيع التكليفات بشكل ، مع التكليفات في بداية المساقات الدراسية

استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات فيما بينهم، و تراكمي
يير بنود االختبار وموضوعات التكليفات تغ، باإلضافة إلى أهمية التقييم

يطلب من الطلبة تقييم ، كما يجب أن للطلبة مع بداية كل فصل دراسي

الطلبة مع تحديد آليات االختبار المتناسبة و ،ئهابعد انتها التكليفات
  . ذوي االحتياجات الخاصة

 ,.McCabe, et al)نيمكابى وآخر وتتفق تلك النتيجة مع دراسة
والبعد عن تلك  تطوير االختباراتأهمية  إلى أشارت يوالت (465 ,2008

راينور و توماس، ونتائج دراسة التي تعتمد على الحفظ واالستظهار
والتي أشارت  )Thomas, Raynor  & McKinnon, 2014وماكينون (

مثل تحقيًقا للعدالة في ها تأنو ،االختبارات الجماعية الشفويةأهمية إلى 
  .زيزا للنزاهة األكاديميةوتع ،توزيع الدرجات

  الرؤية االستشرافية

في ضوء ما تم التوصل إليه من خالل الدراسة الميدانية، تطرح 
ممارسة طلبة الجامعات  لتعزيزالدراسة الحالية رؤيتها االستشرافية 

 كما يلي: السعودية للنزاهة األكاديمية في ضوء نظرية التغيير

 األهداف المرجوة: أوًال
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ية االستشرافية المقترحة لتعزيز ممارسة الطلبة الرؤ دتعتم
 :للنزاهة األكاديمية على جملة من األهداف المرجوة على النحو األتي

التحقق من رغبة الطلبة في التعامل مع معلومات النزاهة   •
  .األكاديمية وتوجهاتهم نحو نشرها

توفير فرص جديدة للطلبة للتعامل مع العمليات الخاصة بالنزاهة   •
 .األكاديمية استنادا إلى تحديد العديد من التفضيالت المسبقة

تشجيع المشاركات الهادفة من الطلبة للنزاهة األكاديمية بصورة   •
 .إيجابية

تأسيس ميثاق شرف لاللتزام من قبل الطلبة بالنزاهة األكاديمية مع    •
توضيح كافة السياسات واإلجراءات األكاديمية المصاحبة لتطبيق 

 .فيذ هذا الميثاقوتن

في السنة التحضيرية ببرنامج تدريبي ن إلحاق الطلبة المستجدي  •
يكون البرنامج  وقد. حول أسس ومبادئ النزاهة األكاديمية

قات التدريسية في بعض المسا ًابذاته، أو مضمن التدريبي مستقًال
 .التي تشمل محو األمية المعلوماتيةبالسنة التحضيرية 

لطلبة للتعبير عن وجهات نظرهم عن طريق تبادل إتاحة الفرصة ل  •
 .اآلراء بشأن القضايا المتعلقة بالنزاهة األكاديمية

إكساب الطلبة خبرة ممارسة النزاهة األكاديمية من خالل المشاركة     •
الفعالة والحصول على فوائد متعلقة بالتنمية الشخصية مثل قيادة 

 .التعلم والمهارات التنظيمية

مركز للنزاهة األكاديمية تتمثل أهم أدواره في تنمية  إنشاء   •
اإلحساس باالنتماء للمجتمع والمسؤولية الوطنية من خالل تعزيز 
معايير النزاهة األكاديمية، والشكل التالي يوضح استراتيجية عمل 

  هذا المركز.

  ): يبين استراتيجية عمل مركز النزاهة األكاديمية3شكل (        

 لسياق المؤسسيثانيا: ا

تعتمد الرؤية االستشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية على جملة من مقترحات صيغ التغيير المرجوة في السياق 

 للجامعات السعودية تتمثل فيما يلي: المؤسسي

بناء سياسة النزاهة األكاديمية على مستوى الجامعة في ضوء   •
قبل الطلبة وأعضاء هيئة تحديد المسؤوليات المنوطة من 

 التدريس واإلداريين.

  

  

إظهار االلتزام المؤسسي لتنفيذ سياسات النزاهة األكاديمية   •
من خالل دعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين في 

 معالجة مسائل النزاهة األكاديمية.
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إتاحة المعلومات المتعلقة بالنزاهة األكاديمية على الموقع   •
روني لكل من الجامعة والمكتبة الرقمية، وموقع وزارة اإللكت

 التعليم، وضمن المهام المحددة داخل المساقات الدراسية.

تناول النزاهة األكاديمية في كافة المناسبات وبرامج توجيه   •
 الطلبة.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم تقرير حول كل   •
    مخالفة مشتبه بها حول النزاهة 

 لكترونية والعمل على متابعتها.اإل  

 ثالًثا: المناهج وطرق التدريس

تعتمد الرؤية االستشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية على جملة من مقترحات صيغ التغيير المرجوة في المناهج 

 :التاليوطرق التدريس على النحو 

كاديمية وسياسات الصدق األ، اإلعالن عن النزاهة األكاديمية  •
أثناء استعراض توصيف ا م لمناقشتها مبكرضمن بيئة التعل

 المساقات التدريسية.

مشاركة الطلبة في صياغة أهداف سياسات النزاهة األكاديمية   •
اتباع اآلليات  عند بناء توصيف المساقات التدريسية من خالل

 :التالية

ع الكشف عن توجهاتهم نحو كيفية المساهمة في تحقيق مجتم   -
مستوى دراسي، مما يساعد في  جامعي نزيه مع بداية كل

   تحديد العالقة بين الطلبة واألطراف المعنية في تشكيل هذا 
 .المجتمع

التعاون في إنشاء ميثاق شرف للمساق مع ضرورة التأكيد   -
 على ضرورة االلتزام به. 

يطلب من الطلبة قراءة وتوقيع اتفاق سياسة النزاهة األكاديمية   -
 المعتمدة من الجامعة.

يتم تكليف الطلبة بإعادة صياغة سياسة النزاهة األكاديمية   -
استخدامه عند وضع  المعلنة من الجامعة (وهو ما يمكن

 درجات ومراجعة أعمال الطلبة).

يطلب من الطلبة وضع تأمالتهم الفكرية حول سياسة النزاهة   -
 الكليات. األكاديمية في لوحات اإلعالنات المعلقة بأقسام

إدراج محاضرة عن كيفية تجنب السرقات األدبية بمشاركة   -
 فاعلة من الطلبة.

تعزيز النزاهة في المجتمع الجامعي من خالل تحديد المهام   •
دراسي، والتعاون في تقاسم  واألنشطة المناسبة لكل منهاج

المعلومات عن طريق اختيار المهام التعليمية التي تتطلب 
د الجماعي بين الطلبة، من خالل التركيز على والجه التماسك 

وتحديد  المكررة، تفريد الواجبات المميزة والمهام غير
 احتياجات التعلم الشخصية لكل طالب.

 إكساب الطلبة المهارات البحثية أثناء عملية التدريس.  •

التعاون مع موظفي مكتبة الجامعة في تصميم المهام التي تدعم   •
لدى الطلبة من خالل إعداد المواد الالزمة المهارات البحثية 

  التي تعتمد على تقنيات الكشف عن االنتحال في البحوث 

 .األكاديمية   

تضمين المنهج الدراسي لمجاالت بحثية تسهم في صنع القرارات   •
 حالة.ات الاألخالقية كدراس

إتاحة المعلومات المتعلقة بالنزاهة األكاديمية ضمن المهام   •
 داخل المساقات الدراسية.المحددة 

 رابعا: دعم أعضاء هيئة التدريس

تعتمد الرؤية االستشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية على جملة من مقترحات صيغ التغيير المرجوة في دعم 

 :التاليأعضاء هيئة التدريس على النحو 

علقة دمج استراتيجيات النزاهة األكاديمية في الدورات المت  •
 التدريس. بتطوير األداء المهني ألعضاء هيئة

نشر استراتيجيات النزاهة األكاديمية والسياسات المتعلقة بها في   •
 الدليل التعريفي لألقسام والموقع اإللكتروني لها.

نشر المبادئ التوجيهية لمعالجة أو عرض تقارير المخالفات   •
 ني لها.الفردية للطلبة في األقسام والموقع اإللكترو

تخصيص قسم للنزاهة األكاديمية لتوفير الدعم المطلوب   •
 بالكلية.

الحفاظ على أعمال الطلبة األكاديمية واستخدامها كمراجع   •
 للموضوعات في قسم النزاهة األكاديمية.

 توفير خدمة كشف السرقات األدبية في قسم النزاهة األكاديمية.  •

 خامسا: دعم الطلبة

ستشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة تعتمد الرؤية اال
األكاديمية على جملة من مقترحات صيغ التغيير المرجوة في دعم 

 الطلبة على النحو األتي:

كل من النزاهة األكاديمية بماهية نشر الوعي بين الطلبة    •
غير  ًاوالغش، بما يمكنهم من تحديد ما يمكن اعتباره سلوك

 شريف وغير مقبول.

علومات وأمثلة لمساعدة الطلبة على فهم الفرق بين توفير م  •
 التعاون في الواجبات والغش.

 االستخدام السليم لالستشهادات المرجعية. تعليم الطلبة  •

 تحديد مقدار التعاون المسموح به بين الطلبة لكل مهمة.  •

لتوضيح ما  طالبهالكشف عن توقعات عضو هيئة التدريس من   •
 يأتي: ما يتوقعونه منه من خالل
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يشجع على  الدراسية المناهج متضمن فيإدراج بيان   -
  العمل الصادق. 

تكرار بيان النزاهة األكاديمية المعلن من الجامعة مع   -
  توفير ارتباطات لسياسات تطبيقها.

  األمانة األكاديمية.ب وصف لماهية اإلخالل  -

ع ، ماألمانة األكاديميةب اإلخاللوصف اآلثار المترتبة على   -
  طرح أمثلة عليها.

 إدراج معلومات عن المصادر المقبولة.  -

يتضمن معلومات عن سياسة  ًاأو كتيب مطويةإعطاء كل طالب   •
  الجامعة في مواجهة 

 االنتحال.  

 نشر المدة الزمنية الالزمة الستكمال المقررات الدراسية.  •

 ناء هيئة التدريس بالكلية يستخدموالتأكيد على الطلبة أن أعض  •
  خدمات الكشف عن االحتيال 

 األكاديمي عبر برامج موجود في مركز النزاهة األكاديمية.   

 سادسا: عمليتي التقييم والتقويم

تعتمد الرؤية االستشرافية لتعزيز ممارسة الطلبة للنزاهة 
األكاديمية على جملة من مقترحات صيغ التغيير المرجوة في عمليتي 

 و األتي:التقييم والتقويم على النح

) أو معايير الدرجات التفصيلية لكل Rubric( توفير روبرك  •
التكليفات في بداية المساقات الدراسية بحيث يفهم الطلبة 

 كيفية التقييم لتكليفاتهم.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق استخدام إدارة التعلم   •
في  LMS (Learning Management systems)اإللكتروني 

 :يليلحد من الغش من خالل ما الكلية ل

استخدام بنوك األسئلة للمقررات الموضوعة على نظام إدارة   -
  عند  LMSالتعلم اإللكتروني 

 تصميم أي اختبار.  

استخدام نظام االختبارات الموقوتة على الخط المباشر   -
Timed Online Quizzesفي نظام إدارة التعلم اإللكتروني، 

الصعب  ويجعل من ؛في وقت واحدمما يتيح عرض األسئلة 
الطلبة نسخ ولصق االختبار من أجل إعطائها لشخص  على
  آخر.

توزيع التكليفات طوال الفصل الدراسي بشكل تراكمي بين   •
 الطلبة في كافة أجزاء المشروعات البحثية.

يطلب من الطلبة بعد انتهاء تقييم التكليفات، وصف للخبرة   •
من  A Meta-Learningالتعلمالمستفادة ونتائج ما وراء 

 تكليفه.

تقييم عملية البحث التي قام بها الطلبة في إعداد تكليفاتهم   •
  والمنتج النهائي لهم.

تحديد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة قبل بدء االختبارات   •
 .معهم لتحديد آليات االختبار المتناسبة

ع بداية كل تغيير بنود االختبار وموضوعات التكليفات للطلبة م  •
 فصل دراسي.

استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التقييم (مسابقات   •
أسئلة االختبار التي تتطلب تطبيق ووأوراق قصيرة وطويلة، 

 نظرية أو مفهوم).

التأكيد على ضرورة االعتماد على التكليفات التي تتطلب   •
 األعمال المكتوبة لحل المشكالت.

  .Open Book Examsالكتاب المفتوح تبني إجراء اختبارات   •

  والمقترحات التوصيات

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج 
والمقترحات  تطرح الدراسة جملة من التوصياتواستنتاجات، 

  اآلتية:

اعتماد سياسة شاملة في الجامعات السعودية لتعزيز ممارسات  .1
على  يير بناًءالطلبة للنزاهة األكاديمية في ضوء نظرية التغ

 الرؤية االستشرافية السابقة.
تطبيق كافة األطراف المعنية لألدوار والمهام المنوطة بهم في  .2

تعزيز ممارسات الطلبة للنزاهة األكاديمية من خالل 
 االستراتيجيات التي تضمنتها الرؤية االستشرافية.

إعادة النظر في المساقات الدراسية والتكليفات الخاصة بها،  .3
التدريس وعمليتي التقييم والتقويم بشكل يحقق وطرق 

 المساقات التي تضمنتها الرؤية االستشرافية.
يضطلع  إنشاء مركز للنزاهة األكاديمية في الجامعات السعودية .4

 بأدوار تعمل على تعزيز النزاهة األكاديمية. 
 إجراء دراسات وبحوث في الموضوعات اآلتية: .5
  للنزاهة األكاديمية في نشاء مراكز إلاستراتيجية مقترحة

الجامعات السعودية في ضوء بعض الخبرات العالمية 
 المعاصرة.

  كفايات النزاهة األكاديمية الواجب توافرها لدى طلبة
 الدراسات العليا.

  برنامج تدريبي مقترح لطلبة السنة التحضيرية لتعزيز النزاهة
 .األكاديمية

 ة في تعزيز توظيف استخدام المنصات التعليمية اإللكتروني
  النزاهة األكاديمية
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