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 بالنزاهة االلتزام مستوى على التعرف إىل  احلالية الدراسة هدفت
 يف اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات طالب لدى األكادميية

 القرى أم جامعة ، العزيز عبد امللك جامعة ( السعودية اجلامعات بعض
 األكادميية النزاهة بني العالقة طبيعة عن الكشف وإىل ) طيبة جامعة ،

 دافعية و األكادميية، الذاتية والكفاءة األخالقية املسؤولية من وكل
 الرتاكمي واملعدل  املعريف االختبار قلق و التعلم، اسرتاتيجيات اإلجناز،و
 األكادميية بالنزاهة االلتزام مستوى اختالف مدى حتديد إىل ،باإلضافة

 ،)،املاجستري بكالوريوس،دبلوم (اجلامعية املرحلة من كل  الختالف طبقاً 
 بالنزاهة املنبئات أفضل عن والكشف ، إليها ينتمون اليت واجلامعة

 ومشلت . الدراسة حمل املستقلة املتغريات معرفة خالل من  األكادميية
 وما اجلامعية باملرحلة يدرسون ممن وطالبة طالباً  )357( الدراسة عينة
 انتهاك مؤشرات ارتفاع : إىل الدراسة نتائج وأشارت ، اجلامعية فوق

  وإىل ،  الستة الفرعية أبعادها وعلى عام بشكل األكادميية النزاهة معايري
 النزاهة مبعايري االلتزام مستوى يف إحصائياً  دالة فروق وجود عدم

 اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبات طالب لدى األكادميية
 الطالب بني ائياً إحص دال فرق وجود وإىل ، اجلامعة اختالف إىل تعزى

 الفرعية أبعاد مخسة على اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات
 على إحصائياً  دال فرق وجود إىل باإلضافة ، األكادميية النزاهة معايري
 وإىل ، اجلامعية املرحلة اختالف إىل يعزى لالستبيان الكلية الدرجة
 األخالقية املسؤولية من وكل األكادميية النزاهة بني ارتباطيه عالقة وجود

 ودافعية التعلم اسرتاتيجيات و املعريف االختبار قلق ،و الذاتية الكفاءة و
 يقارب ما تفسري ميكن أنه إىل باإلضافة ، الرتاكمي واملعدل اإلجناز

 طالب لدى األكادميية النزاهة  متغري على التباين من %)56.5(
 املسؤولية  مبعرفة وذلك ، جلامعيةا فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات
 والكفاءة اإلجناز دافعية و التعلم واسرتاتيجيات التعلم، حنو األخالقية

 . )الرتاكمي املعدل و املعريف االختبار قلق عدا( الذاتية
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