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 المعالجات( من وجهة نظر التدريسيين والطلبة –الغش االكاديمي في الجامعات العراقية )االسباب 

 ممخص البحث
المعالجات( مف وجية نظر الطمبة  –ىدؼ البحث الى تعرؼ الغش االكاديمي في الجامعات )االسباب     

والتدريسييف ، فضال عف تعرؼ الفروؽ في تمؾ االسباب والمعالجات مف وجية نظر الطمبة تبعا لمتغيرات )النوع ، 
)حكومية ، واىمية( ( ، كذلؾ تعرؼ الفروؽ في االسباب والمعالجات مف وجية نظر التدريسييف التخصص ، الكمية 

 تبعا لمجامعة )حكومية ، وأىمية( .
ولتحقيؽ اىداؼ البحث تـ أعداد أربعة استبانات لغرض تعرؼ )أسباب ومعالجات الغش االكاديمي( لمطمبة      

ؽ أستبانة استطالعية مفتوحة ، وقد بمغت عينة البحث مف الطمبة ولمتدريسييف ، تـ جمع فقراتيا عف طريؽ تطبي
إناث( ، تـ اختيارىـ عشوائيا مف جامعتي بغداد والمستنصرية ،  361ذكور( و ) 301( طالب وطالبة بواقع )762)

( 300، )(  ذكور 300( بواقع )700ومف كميتي )دجمة والفارابي( األىميتيف ، أما عينة التدريسييف فقد بمغ عددىا )
 اناث ، تـ اختيارىـ مف نفس الجامعات المذكورة.

ستخراج االوساط الحسابية واألوزاف المئوية ، وباستعماؿ مربع كاي      وبعد جمع البيانات ومعالجتيا احصائيا وا 
 توصمت الدراسة الى النتائج اآلتية :

)األعتقاد بالنجاح المضموف ، السعي تبيف أف أبرز االسباب التي تدفع بالطمبة لمغش مف وجية نظرىـ ىي  -3
لمحصوؿ عمى الدرجات العالية ، قمة المثابرة لمواجب المطموب ، كثافة المادة الدراسية( أذ حصمت ىذه الفقرات عمى 

 %( عمى التوالي .01.11 -%00اوزاف تراوحت بيف )
حصمت الفقرات )تقميؿ مادة  فيما يتعمؽ بالمقترحات لمعالجة ىذه الظاىرة مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ فقد -7

األمتحاف ، إتباع اسس حديثة في التعميـ ، خمؽ أجواء ودية وعالقات أنسانية طيبة بيف الطمبة والتدريسييف ، وتوفير 
 %(.33.11 -% 08وسائؿ تعميمية تسيؿ فيـ الطمبة لممادة التعميمية( عمى أعمى األوزاف تراوحت بيف )

الطمبة لمغش مف وجية نظر التدريسييف بشكؿ عاـ فقد جاءت الفقرات  وفيما يتعمؽ باالسباب التي تدفع -1
)شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع ، تمكؤ قراءة الطمبة لمحاضراتيـ لحيف وقت األمتحاف ، التكنولوجيا الحديثة 

حصمت ىذه الفقرات  وسيطرتيا عمى الطمبة ، وانشغاؿ الطمبة بالعمؿ بحيث ال يتاح ليـ الوقت الكافي لمقراءة( فقد
%( عمى التوالي ، أما فيما يتعمؽ بوجية نظر التدريسييف في الجامعات 06 -% 01عمى أوزاف تراوحت بيف )

)الحكومية( فقد جاءت نفس األسباب أعاله بالمراتب المتقدمة ، مع التبايف في الترتيب ، وفيما يخص وجية نظر 
)فشؿ التدريسي في ايصاؿ المادة الدراسية لمطالب ، شيوع ثقافة تدريسيي الجامعات األىمية فقد جاءت الفقرات 

التزوير في المجتمع ، تراجع المنظومة القيمية في المجتمع ، خمؿ في وضع األسئمة االمتحانية مف قبؿ بعض 
زاف مئوية االساتذة وعد خظوعيا الى المعيارية ، و التكنولوجيا الحديثة وسيطرتيا عمى الطمبة( بالمراتب االولى وبأو 

 %( وعمى التوالي.00 -% 08تراوحت بيف )
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أما فيما يتعمؽ بالمعالجات المقترحة لظاىرة الغش مف قبؿ التدريسييف بشكؿ عاـ فقد احتمت الفقرات )تعاوف  -1
االستاذ مع الطالب عمى اساس الثقة المتبادلة ، توفير اجيزة لمتشويش عمى اليواتؼ النقالة ، تفعيؿ مبدأ التنافس 

مي بيف الطمبة ، تفعيؿ دور المرشد النفسي الذي يقـو بتوضيح لمطمبة طرؽ االستعداد النفسي لالمتحاف ، واعادة العم
 %( عمى التوالي.37.11 -% 30.62بناء المناىج لكؿ مرحمة( عمى اعمى ترتيب بأوزاف تراوحت بيف )

الطمبة حسب الجامعة )حكومية ، أما فيما يتعمؽ بالفروؽ في أسباب ظاىرة الغش االكاديمي مف وجية نظر  -8
اىمية( فقد تبيف أف ىناؾ فروؽ في الفقرة )االعتقاد بالنجاح المضموف( ولصالح االىمية ، )كره الطالب لممادة 

 الدراسية( لصالح الحكومية ، )ضعؼ رغبة الطالبة لدراسة المادة التعميمية اثناء االمتحاف( لصالح الحكومية .
في أسباب ظاىرة الغش االكاديمي مف وجية نظر الطمبة حسب متغير النوع )ذكور أما فيما يتعمؽ بالفروؽ  -6

، اناث( فقد ظير اف ىناؾ فروؽ في الفقرات ، )كثافة المادة الدراسية ( لصالح االناث ، )كره الطالب لممادة 
تؤدي الى الغش(  الدراسية( لصالح االناث ، )التعود عمى حالة الغش( لصالح االناث ، )الشدة مف قبؿ االستاذ

 لصالح االناث ، )عدـ القدرة عمى الحفظ( لصالح االناث .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

100 
 

 الفصل االول )االطار العام لمبحث(
 : Problem of the researchمشكمة البحث وأىميتو  -أوال:
اف لالخالؽ مكانة قصوى في حياة األفراد والجماعات والشعوب واألمـ، حيث تعتبر العمود الفقري لممعامالت       

والعالقات بيف الناس ، اذ ترتبط ارتباطا وثيقا باإليماف والصدؽ وتقدير المسؤولية وتميز سموؾ اإلنساف عف سموؾ 
قيؽ أىدافو وحاجاتو الطبيعية. واليتاتى ذلؾ اال بانتياج الفرد طرقا باقي المخموقات والكائنات في ممارستو وأعمالو وتح

سميمة وأساليب مشروعة. وبقدر مايتحمى اإلنساف باألخالؽ الحميدة والمعامالت الطيبة بقدر ما يضيؼ الى قيمتو 
في.فالحديث عف اإلنسانية قيمة أضافية تسعده في حياتو الخاصة والعامة وفي عالقاتو مع محيطو االجتماعي والثقا

األخالؽ الحميدة يتصؿ بشكؿ مباشر الى الحديث عف االستقامة واالخالص والنزاىة والمعامالت الفاضمة المترفعة 
عف الشبيات وسوء النوايا والممارسات البعيدة كؿ البعد عف المساس بحقوؽ االخر الطبيعية وكرامتو اإلنسانية باي 

ا كاف او معنويا ، االانو لدى البعض مف االفراد ساءت المنظومة االخالقية وسيمة او أسموب قد يمحؽ بو ضررا مادي
وتفشى الغش بشتى أشكالو والوانو وبمختمؼ مفاىيمو حيث طاؿ جميع المياديف فغزا المؤسسات التعميمية والتربوية 

 (. 3، ص7003ونخر جسدىا فعال وممارسة.)امبارؾ،
مختمفة فالبد مف تعامؿ الطمبة مع انماط سموكية مختمفة ، وىنا تضطرب والجامعة بيئة تضـ طالبا مف ثقافات      

االمور وتظير اشكاؿ كثيرة مف انماط السموؾ مما يدفع بعض الطمبة الى تحقيؽ طموحاتيـ وأىدافيـ بالطرؽ غير 
اليتفؽ مع المشروعة او المنحرفة كالمجوء لمغش وحيث اف مشكمة الغش باالمتحانات الجامعية تعد سموكا منحرفا 

توقعات وسموؾ الجماعة فاف ىذا السموؾ المنحرؼ يحتاج الى فرص سيمة او مغرية تغري الناس الرتكاب سموكيات 
غير اجتماعية في ظؿ توفر الفرصة والفاعؿ ذو الدافعية واليدؼ وغياب الحراسة 

 (.37،ص7002( مف )الساكت،Cloward&ohlin,1960المتيقظة.)
االمتحانات مف اخطر المشاكؿ التي يواجييا التعميـ واوسعيا تاثيرا عمى حياة الطالب  وتعد مشكمة الغش في     

والمجتمع والغش حمقة مف متالزمة ثالثية معروفة تتكوف مف الكذب والسرقة وخيانة االمانة، الغش خيانة لمنفس 
ة الغش في االمتحانات والذي وخيانة لالخريف وىو يبدا في االمتحانات وينتيي الى كؿ مناحي الحياة، وتعد ظاىر 

اصبح يشكو منو كثير مف المدرسيف والتربوييف مف انتشاره ليس عمى مستوى التعميـ االبتدائي فحسب بؿ تجاوزتيا 
الى المرحمة الثانوية او الجامعية فكـ مف طالب قدـ بحثا ليس لو فيو اال اسمو عمى غالفو وكـ مف طالب قدـ 

ا ، ويطمؽ عمى الطالب الذي اليغش بانو معقد والذي اليساعد عمى الغش بانو مشروعا وال يعرؼ عما فيو شيئ
اليعرؼ معنى االخوة وال التعاوف . فالعممية التعميمية وحدة مترابطة اليمكف فصميا او تجزئتيا وىي تعتمد اساسا عمى 

طالب ليس بمعزؿ عف العامميف ثالثة اركاف)المدرس والطالب والمنيج ( والقصور في اي منيا يؤثر في االخر اذا فال
االخريف فنرى اف الطمبة اليثابوف عمى امانتيـ ولكف يثابوف عمى اجتيازىـ لالمتحانات بأية صورة مف الصور ، ويعد 
المدرس حجر الزاوية في العممية التعميمية وبقدر كفاءتو تحقؽ التربية اىدافيا وتقـو المناىج بدور كبير في نفور 

 (  31، ص7003ستيـ.)عرفات ، بعض الطمبة مف درا



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

101 
 

كما اف ظاىرة الغش بوصفيا شكال مف اشكاؿ الخيانة تتعارض مع قيمة االمانة، والتي ىي مف الفضائؿ     
االنسانية التي تسعى الفمسفة التربوية الى تحقيقيا لدى الطمبة. ورغـ خطورة ىذه الظاىرة اال انيا لـ تحظ بمعالجة 

ي مكافحة ىذه الظاىرة مف شانو انييار التعميـ والذي ينذر بانييار حضاري سريع. والغش كافية. وال شؾ اف التياوف ف
باالضافة الى ما يؤديو مف ضعؼ في التحصيؿ االكاديمي ىو سموؾ غير خمقي ينـ عف نفس غير امينة او غير 

او اجتماعية او تربوية سوية اليصمح صاحبيا لمقياـ باية ميمة تخص المجتمع ميما كاف نوعيا سياسية او ادارية 
 (.660، ص7037)ساجر واخروف،

وتؤكد الدراسات النفسية والتربوية واالجتماعية عمى اف سموؾ الغش ينمو لدى الفرد مف خالؿ عوامؿ التنشئة     
 االسرية واالجتماعية ، واف سموؾ الغش غالبا مايتطور مف خالؿ بيئة تربوية اجتماعية توفر المناخ المناسب لذلؾ ،
فاف االنساف الذي تعود عمى الغش في صغره فانو اليستبعد اف يسمؾ نفس السموؾ في الكبر ، فظاىرة الغش مف 
الظواىر التي قمما يخمو منيا مجتمع مف المجتمعات المعاصرة ، وتتعدد وسائؿ الغش وطرقو وفقا لثقافة المجتمع 

مكانات تمؾ المجتمعات ، بينما يستخدـ طالب ودرجة تحضره ، فالمجتمعات البسيطة تستخدـ وسائؿ تتناسب وا
المجتمعات االكثر تحضرا وسائؿ اكثر تطورا ، كما وتزداد مشكمة الغش خطورة عندما تمس ىذه المشكمة الشريحة 
المتعممة او المثقفة مف المجتمع مف تالميذ وطمبة مدارس وجامعات ، والذيف يفترض اف تكوف وسائؿ التربية والتعميـ 

سموكيـ وصقمت افكارىـ سعيا وراء تحقيؽ االىداؼ التربوية والتعميمية التي يسعى المجتمع الى قد ىذبت 
 (.8، ص7038تحقيقيا.)حسيف، 

وظاىرة الغش في االمتحانات االكاديمية سموؾ يخؿ بالعممية التعميمية وييدـ احد اركانيا االساسية وىو ركف    
تزييؼ لنتائج التقويـ مما يضعؼ مف فاعمية  النظاـ التعميمي ككؿ ويعوقو  التقويـ اذ يعد الغش في االمتحانات بمثابة

عف تحقيؽ اىدافو التي يسعى الى تحقيقيا ويفسره البعض في اطار)الغاية تبرر الوسيمة( بمعنى اضطرار الفرد الى 
يقيا التخفيؼ مف الضغط المجوء اليو بسبب او الخر ويفسره االخروف بانو بمثابة استجابة تجنبية يحاوؿ الفرد عف طر 

الذي يواجيو تجنبا لالثار التي تنتج عف فشمو في االمتحاف ويمقي البعض ىذا السموؾ عمى نمط التنشئة االجتماعية 
التي تعرض ليا الفرد طواؿ مراحؿ حياتو بينما يمقييا البعض االخر عمى النظاـ التعميمي المعموؿ بو فضال عف 

درسيف وصعوبة المنيج الدراسي او لطبيعة الحياة المدرسية ويمقي البعض االخر تبعة عناصر العممية التعميمية كالم
 (.78،ص7003الغش الى الطمبة انفسيـ الذيف يمجؤوف اليو بسبب اىماليـ الدراسة)عرفات،

ة العامة لكف عند تتبع ظاىرة الغش يتضح انيا ارتبطت بتحوؿ انظمة التعميـ العالمية مف انظمة لنشر العمـ والثقاف   
والتحصيؿ الى انظمة تمنح الشيادات التعميمية التي تعتبر بمثابة رخصة لمحصوؿ عمى المركز الوظيفة والجاه ، 
وعندما تغير اليدؼ مف السعي لطمب العمـ الى السعي نحو الحصوؿ عمى الشيادة تغيرت الوسائؿ التي تساعد عمى 

 (.6،ص7038،ذلؾ فظيرت اساليب متعددة لمغش في االمتحاف.)حسيف
ولظػاىرة الغػػش فػػي االمتحانػػات اثػػار سػػيئة ، اذ ينتقػػؿ ىػػذا السػموؾ الػػى الحيػػاة العمميػػة حيػػث تصػػبح المشػػكمة اعظػػـ     

ومعالجتيا اصعب، وينطوي سموؾ الغش عمى الكذب والسرقة والخيانة والخػداع، ومػف المؤسػؼ اف نجػد مػف ينظػر الػى 
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نػا وانجػازا مشػروعا وكمػا يػرتبط الغػش بمفػاىيـ اجتماعيػة مقبولػة لػيس الغش نظرة ايجابية حيػث يعػده بعػض الطمبػة تعاو 
                                    عنػػػػػػػػػػػػد الطمبػػػػػػػػػػػػة فحسػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػؿ والعامػػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػػا يجعػػػػػػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػػػػػػة معالجتيػػػػػػػػػػػػا والحػػػػػػػػػػػػد منيػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػاقة وصػػػػػػػػػػػػمبة.

 (.683، ص7037)ساجر واخروف، 
ي في اطارىا النظري ازمة اخالؽ، تبيح اف يحصؿ فمشكمة الغش في تقويـ التحصيؿ الدراسي لطمبة الجامعة ، ى    

مف اليستحؽ عمى مااليستحؽ وىي في مضمونيا العممي انييار لمصداقية الجامعة وتقيقر لمستوى التحصيؿ العممي 
فييا، فبالنسبة لمطمبة قد تتعدد مفاىيميـ ومدركاتيـ عف الغش الدراسي فيراه بعضيـ سموكا غير مشروع التبيحو 

التجيره االعراؼ، مما يولد لدييـ اتجاىات سمبية نحو سموؾ الغش فيمقتونو وينفروف منو، اما البعض االخر القوانيف و 
مف الطمبة فقد ينظر اليو عمى انو نوع مف التعاوف بيف الطمبة ، او انو مجرد تبادؿ معمومات بينيـ، او ىو حؽ 

ت ، ىذا المفيـو يتوقع لو اف يولد اتجاىا ايجابيا مشروع يمكف الي منيـ ممارستو اذا آمف العقاب واستطاع االفال
 (. 771، ص3332نحو سموؾ الغش فال ينفر منو الطالب ظنا منو انو الضرر مف جراء اتباعو.)الريماوي، 

وقد أجريت دراسات عمى مستوى الوطف العربي وجدت اف ىناؾ نسب عالية مف عينات البحوث استخدموا الغش     
باف نسبة الذيف استخدموا الغش مف طالب العينة  3300ر عبد الحميد وسميماف الخضيري عاـ فقد وجدت دراسة جاب

ـ اف 3330كما أظيرت دراسة اجراىا فيصؿ الزراد عاـ 0% مف الطالبات 63%مف الطالب مقابؿ نسبة 07يمثموف 
% مف 17بحوالي وكذلؾ نسبة تقدر  0%مف الطالبات30مف الطالب الذكور يغشوف في االمتحاف و0% 13نسبة 

% مف طمبة القسـ العممي  ، ويالحظ مف خالؿ النسبة المئوية التي وردت مف 38طمبة القسـ االدبي مقابؿ نسبة 
خالؿ الدراسات السابقة اف عممية الغش او محاوالت الغش منتشرة وواسعة االنتشار بيف الطمبة وفي كافة المستويات، 

جعمنا نتوقع انو اليوجد امتحاف اال وتخممو عممية غش بطريقة ما بغض النظر وىذا االنتشار الواسع في عممية الغش ي
عف امكانية ضبط ىذه العممية او عدـ ضبطيا ومف خالؿ ىذه النسب يتبيف ايضا اف انتشار ظاىرة الغش يفوؽ 

ذا اذ ما عممنا اف بكثير انتشار كثير مف االضطرابات والمشكالت النفسية واالجتماعية التي قد يتعرض ليا الفرد ، وى
 (.30، ص7038% .)حسيف،1ىو في المتوسط  -نسبة انتشار االضطرابات السموكية عمى سبيؿ المثاؿ

كما حاولت دراسات كثيرة معرفة العالقة بيف بعض العوامؿ الذاتية لمتمميذ وبيف لجوئو الى الغش منيا ما بحث      
القيـ فيو بصفة خاصة عمى اعتبار اف البناء االجتماعي  عف االسباب داخؿ البناء االجتماعي بصفة عامة ونسؽ

ككؿ يمثؿ الوسط الذي ياخذ منو التمميذ قيمو الذاتية وبناءه الشخصي، ومف الدراسات مف يركز عمى الغش كمشكمة 
شائعة جدا منذ الصغر مثؿ الكذب والسرقة، ويعتبر الغش شكال مف اشكاؿ الخيانو لمحاوالت أسيء توجيييا لتحقيؽ 
الخير، فالتمميذ الذي يغش في االمتحانات قد يحاوؿ تسويغ عممو لنفسو او لالخريف شعوريا اوالشعوريا عمى اسس 
كثيرة كالثورة ضد سمطة الكبار القسرية غير العادية، ويبدو اف ىذه المشكمة تتطمب عناية خاصة اذا وصؿ االمر الى 

ونو بالتبرير لممارستو بؿ اف الكثير جعمو وسيمة لتحقيؽ غاية أنبؿ حد يصبح الغش فيو امرا بديييا بيف التالميذ يتجاوز 
ودرجة أجود وحرصا منيـ عمى التفوؽ العممي بجدارة ، ومف ذلؾ يتضح اف عادة الغش ىي تكتسب تدريجيا وتحت 
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لفرد تاثير عوامؿ اسرية ،تربوية نفسية واجتماعية ، كذلؾ تحت تاثير عوامؿ شخصية واستعداد نفسي وفكري لدى ا
 (.10،ص 3331الذي يقـو بالغش.)السعيد، 

لكف ىذه الممارسات ولدت اثارا نفسية عمى الشخص الذي يقـو بالغش فاف تكرار افعاؿ الغش تجعؿ الغشاش      
ميووسا ومنشغال طوؿ وقتو بالبحث عف كيفية تطوير اساليبو وطرقو، حتى الينكشؼ اماـ الناس، فمف التمويو ولعب 

الى تقمص شخصيات والتظاىر بالجد والمعقولية الى اتخاذ النصح واالرشاد وسيمة الى االىتماـ بمظيرة ادوار مختمفة 
وىندامو وتغيير معامالتو وتعاممو مف حيف الخر فيو غير مستقر نفسيا ، الييدا وال يرتاح لو باؿ ، تنمو في اعماقو 

نزو ال يظير ضمف مجموعات الناس شعورا منو ىستريا الشؾ ، يمتمكو الخوؼ والرىبة مف اي شخص ينظر اليو م
انو غير محبوب بينيـ ويكوف ضعيؼ الثقة بالنفس ويشعر بعدـ القدرة عمى توظيؼ االمكانات الذاتية في ما يرضيو 
ويرضي الناس وفي مايمكنو مف بموغ اىدافو بطرؽ مشروعة.وحينما ينكشؼ امره يتضح لو اف افعالو لـ تكف تتسـ 

فنا لمتعامؿ فيشعر حينيا بالغباوة والبالدة ويظير شخصا منبوذا في وسطو نادما عمى ما اقترفو  بالذكاء ولـ تكف
 (.3، ص7003وتكوف تمؾ بداية اليزيمة واالستسالـ الدنى مصاعب الحياة وقضاياىا.)امبارؾ، 

كؿ مف الطالب  (التي عنوانيا "نحف فعمناه معا" الى صراحة الى مسؤولية Petersonوتشير دراسة باترسوف)   
واالستاذ عف كؿ موقؼ غش نتج عنو تزوير لقيمة قدرة الطالب التحصيمية ، وعميو فأف االزمة االخالقية يعيشيا كؿ 
مف الطالب الذي يغش واالستاذ الذي يسمح لو او ييسر لو سبؿ الغش اويستجيب لمضغوط االجتماعية واية ظروؼ 

 (. 11، ص3300ذاؾ.)الكندري واخروف، أخرى فيغير مف درجاتو لصالح ىذا الطالب او 
( اف الجو االخالقي السائد يمكف اف يكوف لو تاثير قوي عمى حاالت  Smith,1985كما تشير دراسة سمث)    

الغش في االمتحانات، فكمما كانت درجة القرار االخالقي او درجة النضج االخالقي منخفضة كانت التوقعات 
 (.10، ص3303 بممارسة الغش اعمى.)عبد الرحمف،

ففي تجربة التعميـ الجامعي كيؼ تدعـ القيـ االخالقية واالنسانية ومف المسؤوؿ عنيا ، فيؿ التنشئة االجتماعية      
او المؤسسات التعميمية المسؤولة عنيا ومنيا الجامعة التي تعتبر احدى المؤسسات الحيوية والفاعمة في المجتمع التي 

عمى عاتقيا التعميـ الذي ىو اساس بناء القدرة البشرية ، كما ويعتبر حجر الزاوية في  تزدىر بالعمـ والمعرفة ويقع
التنمية البشرية الف بالمعرفة تزداد قوة المجتمعات لما توفره المعرفة مف فرص لتحسيف الرفاه االجتماعي واالقتصادي 

%(مف النمو)عبد 61ـ )فقد اشارت الدراسات الى اف راس الماؿ البشري واالجتماعي المتعمـ يساى
 (.1،ص7032(.مف)عبد الحسيف،8،ص7000الكريـ،
ومف ىنا تاتي اىمية الدراسة الحالية التي تسعى الى التعرؼ الى اسباب واساليب الغش لدى الطمبة الذيف ىـ      

ى العممي بناة المستقبؿ ومف اجؿ وضع الخطط والبرامج العالجية في مواجيتيا والعمؿ عمى المحافظة عمى المستو 
 لمطمبة وايجاد اجواء امنة وعادلة لجميع الطمبة.
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 : تحدد البحث الحالي في اآلتي :Aims of the researchاىداف البحث  -ثانيا:
 التعرؼ عمى ابرز االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش مف وجية نظر التدريسييف بشكؿ عاـ. -3
الغش مف وجية نظر التدريسييف في الجامعات )الحكومية التعرؼ عمى ابرز االسباب التي تدفع الطمبة الى  -7

 واالىمية(.
 التعرؼ عمى  المعالجات التي تحد مف حاالت الغش لدى الطمبة مف وجية نظر التدريسييف بشكؿ عاـ. -1
 التعرؼ عمى ابرز االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش مف وجية نظرىـ. -1
 لغش لدى الطمبة مف وجية نظرىـ.التعرؼ عمى  المعالجات التي تحد مف حاالت ا -8
 التعرؼ عمى الفروؽ في االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش تبعا لمتغير النوع  )ذكور ، اناث(. -6

 :Limits of the researchحدود البحث -ثالثا:
دراسة تتمثؿ الحدود المكانية لمبحث في جامعة بغداد وجامعتي دجمة والفارابي االىميتيف ولم -حدود مكانية:-3

 الصباحية حيث تـ تطبيؽ البحث.
 (حيث تـ تطبيؽ البحث. 7030 -7032تتمثؿ الحدود الزمنية لمبحث العاـ الدراسي ) -حدود زمانية :-7
يقتصر البحث الحالي عمى طمبة واساتذة الجامعات الحكومية واالىمية المشار الييا والذي بمغ  -حدود بشرية :-1

 (.  700( واساتذتو)  762عدد طمبتو)  
 :  Limits of the termsتحديد المصطمحات -رابعا:

 الغش االكاديمي :
(: وىو ممارسة التمميذ اسموبا او اكثر مف انواع االساليب المختمفة في االمتحاف التي تشير 3303عرفو عودة )-3

 (.31، ص3303ومقابمة،الى انيا غير مرغوب فييا وفقا لممعايير االجتماعية التي يعيش فييا الفرد.)عودة 
 
(: سموؾ غير سوي وغير مسموح ، ويكوف ىذا السموؾ مدفوعا بمدركات وافكار خاطئة لدى 7007عرفو الزراد )-7

الفرد الغاش، وذلؾ في سعيو وراء اشباع بعض الدوافع او الحاجات ، مثؿ الحصوؿ عمى النجاح او عمى الدرجات 
 (.3، ص7007االعتماد عمى النفس او االجتياد )الزراد،العالية او مف اجؿ التفوؽ ويكوف ذلؾ دوف 

(:كؿ فعؿ غير مشروع يؤدي الى الحصوؿ عمى حؽ غير مشروع بانتياج اي وسيمة كانت 7003عرفو امبارؾ )-1
 (.1، 7003كاالختالس والسرقة والتزوير واستغالؿ غفمة االخر.)امبارؾ، 

االجابة عمى االسئمة مف قريف او مصدر اخر ،  (: عممية حصوؿ الطالب عمى7037عرفو ساجر واخروف)-1
لتمرير متطمبات دراسية دوف اعتبار لتعمـ المادة او شعور شخصي باىميتيا لحياتو ومستقبمو.)ساجر 

 (.660، ص7037واخروف،
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(:ىي عممية يقـو بيا الطالب لنقؿ اجابة اسئمة االمتحاف بطرقة غير شرعية سواء بالنقؿ مف 7031المرشدي )-8
و ، او مف ورقة معدة مسبقا، او باستخداـ الة ، وىي تتعارض مع ماتسعى الفمسفة التربوية الى زميم

 (.37، ص7031تحقيقو.)المرشدي، 
 

سموؾ شاذ غير مقبوؿ يقـو بو الطالب بدوافع متباينة ، كالحصوؿ عمى  عرفو الباحثون بأنو : -التعريف النظري:
 لالنتقاـ مف التدريسي ، او بيدؼ تحقيؽ حاجات نفسية متعددة .الدرجات دوف بذؿ مجيود حقيقي ، او رغبة 

 يتمثؿ باستجابات العينة مف التدريسييف والطمبة عمى فقرات االستبانة المعدة ليذا الغرض. -التعريف االجرائي:
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 الفصل الثاني )االطار النظري والدراسات السابقة(
 أوال : العوامل التي تؤدي الى الغش :

عوامؿ تتعمؽ بالطالب نفسو، -يرجع انتشار الغش بيف الطالب في المؤسسات التعميمية الى اربعة عوامؿ ىي :    
وعوامؿ تتعمؽ باالسرة، وعوامؿ تتعمؽ بالنظاـ التعميمي ، وعوامؿ تتعمؽ بمؤسسات المجتمع.فترى كثير مف الطالب 

انفسيـ لالمتحاف االخير وىو الىـ لو اال المعب ، فاذا ما يرى زمالئو مف بداية العاـ وىـ يجدوف وذاكروف ويييئوف 
جاءت االمتحانات النيائية تراه يطمب المساعدة ويطمب النجاح ولو كاف ذلؾ بالغش فالذي يغش اليجد الثقة في نفسو 

فاف لرغبات بانو قادر عمى تجاوز االمتحانات بنفسو وجيده واستذكار دروسو لوحده. اما العوامؿ التي تتعمؽ باالسرة 
واتجاىات وقيـ الوالديف اثرا بالغا عمى تنشئة الفرد وعمى بعض اتجاىاتو مما تقؿ احيانا روح الرغبة الذاتية لديو او 

( 7001يقؼ الفرد في مفترؽ الطرؽ في تحقيقو ويطمح اليو، وبيف ما يريد الوالديف وبقية االىؿ منو . ويشير الدراجي)
ظاـ التعميمي التركيز المبالغ عمى االختبارات التحريرية كمقياس لمتحصيؿ الدراسي الى اف عوامؿ التي تتعمؽ بالن

لمطالب مع اىماؿ اساليب اخرى ميمة لمتقويـ مثؿ النشاطات المدرسية واالختبارات الشفيية والواجب المنزلي ، 
تبو او ارتفاع كثافة وضعؼ مستوى التحصيؿ الدراسي لمطالب السباب عدة منيا سوء اداء المدرس بسبب تدني را

الطالب في الحجرات الدراسية او مزاولة بعض الطالب لمعمؿ بعد انتياء اليـو الدراسي ، ومبالغة بعض المؤسسات 
التعميمية في تقدير مستوى الطالب ، مثؿ رفع الحد االدنى لعالمة النجاح وعدـ وجود فاصؿ زمني كاؼ بيف 

ف اختبار في اليـو الواحد وىذا مف شانو عدـ اعطاء الطالب فرصة االختبارات بؿ اف الطالب قد يؤدي اكثر م
مراجعة المواد والتييوء لالختبارات لما يعانيو مف ارىاؽ بدني وذىني وتوتر نفسي ، وغياب القوة مف جانب المعمـ ، 

عمى يديو دروسا فبعض المعمميف اليتحموف باخالقيات مينة التدريس كأف يقـو المعمـ بتمييز الطالب الذيف يتمقوف 
خصوصية دوف سواىـ ا واف يتعمد حجب بعض المعمومات عف الطمبة كوسيمة تضطرىـ الى اخذ دروس خصوصية 

 (. 71،ص 7031عنده ، كذلؾ ضعؼ الضبط االجتماعي لو دور كبير في ظاىرة الغش )الحجيمي، 
 ثانيا : االطار النظري :  
في نظريتو الى اف اساس االخالؽ انما ياتي نمف خالؿ التضحية  نظرية التحميؿ النفسي )فرويد( : يشير فرويد-3

بالدوافع البدائية ودفعيا الى التسامي وجعميا ذات قيمة اجتماعية اكبر ، فالضمير يعاقب الفرد عندما يسمؾ سموكا ال 
الفضيمة وتحدد اخالقيا عف طريؽ الشعور بالذنب والقمؽ نتيجة لعقوبات ، اما االنا المثالية فتتميز بالبحث عف 

 Mussen&Eizeberg,1977,p 25)    المظاىر االخالقية اليادفة                         )
فنظرية التحميؿ النفسي ترى اف االنا العميا ىي الحارس االخالقي االوؿ لمشخص وتعد مركز المفاىيـ والمعايير      

 (. Born,1965,p 376االخالقية في شخصية الفرد)
يرى دوركايـ مف خالؿ ىذه النظرية اف ضعؼ المعايير في المجتمع وبيف  -(:Dorkimeة دوركايـ )نظري  -7 

اعضاء الجماعة يؤدي الى اختالؿ التركيبة االجتماعية وغياب النظاـ وافتقار السموؾ الى المعايير التي تميز السموؾ 
و الالمعيارية والى الصراع حيث تصبح المقبوؿ اجتماعيا مف غير المقبوؿ ، مما يؤدي الى ظيور االنوميا ا



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

107 
 

المتطمبات والواجبات االجتماعية متناقضة، ونظرا لعدـ قدرة القواعد السموكية عمى ضبط سموؾ االفراد فاف ىذا يؤدي 
 (.6، ص7002(مف)الساكت،  Merton,1968الى السموؾ المنحرؼ            )

 ثالثا : الدراسات السابقة: 
 : 1997دراسة الريماوي -1

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى طبيعة القيـ ذات العالقة بسموؾ الغش لدى الطمبة واعضاء ىيئة التدريس ،       
وكذلؾ العرؼ عمى اثر أساليب التعميـ ونظـ االمتحانات في تشجيع الطمبة عمى ممارسة سموؾ الغش ، طبقت اداتاف 

(طالب وطالبات 630دريس، عمى عينة مكونة مف)ىما تحديد القضايا لطمبة الجامعة ، والعضاء ىيئة الت
(فردا مف اعضاء ىيئة التدريس.وقد كشفت الدراسة عف القيـ التالية ذات العالقة بسموؾ الغش لدى طمبة 376و)

الكميات االنسانية خاصة :استباحة استغالؿ جيود الغير ،والغاية تبرر الوسيمة، والغش نوع مف التعاوف ، والتبرير اما 
ضاء ىيئة التدريس في مواجية الغش فكانت : التحرر مف الضغوط االجتماعية والموضوعية والواقعية. تتسـ قيـ اع

اساليب التعمـ المشجعة عمى الغش باعتمادىا عمى الحفظ ، والجمود، وغياب كؿ مف تعميـ التفكير والتعمـ الذاتي ، 
رتاى اعضاء ىيئة التدريس اف االمتحانات والعمؿ الجماعي غير المخطط لو، اما بخصوص االمتحانات فقد ا

الموضوعية وغياب االمتحانات الشفيية، واالسئمة الصعبة جدا تشجع الطمبة عمى الغش ، كما اف االمتحانات المقالية 
% مف الطمبة مستعدوف لممارسة الغش و 10تسمح بتدخؿ االحكاـ الذاتية لممدرس وكشفت الدراسة ايضا عف اف 

 (.3332رافضوف.)الريماوي،% 77%مترددوف و10
 : 2007دراسة الساكت -2

تيدؼ الدراسة الى فحص فروض نظرية الفرصة عمى الغش باالمتحانات الجامعية، وتـ اختيار عينة عشوائية      
( طالبا وطالبة مف طمبة جامعة مؤتو ، وقد توصمت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة احصائية 600تتكوف مف )

يمي)شخصية المراقب ونوع الرقابة وحجـ الصؼ واستخداـ الجواؿ ونوع االسئمة وصعوبة المادة بيف كؿ مما 
واالجراءات التاديبية والحصوؿ عمى المعمومات المنوي الغش فييا وحصوؿ الطالب عمى عالمة عف طريؽ الغش 

ة وىي اف الفرصة تخمؽ والواسطة والمعتقد بالغش( والمجوء لمغش . حيث اف ىذه الفرضيات دعمت نظرية الفرص
الجريمة او السموؾ المنحرؼ ، ولـ تظير النتائج عالقة ذات داللة احصائية بيف كؿ مما يمي) شخصية المدرس ونوع 

 ،ص ز(.7002المادة وتوقيت االمتحاف وحجـ المادة المنوي الغش فييا(والمجوء لمغش .)الساكت، 
 : 2012دراسة ساجر واخرون -3

بغداد .وقد تـ اجراء الدراسة -لى معرفة اتجاىات الطمبة نحو الغش االكاديمي في الكمية التقنيةتيدؼ الدراسة ا     
( طالبا وطالبة المرحمة الرابعة تـ اختيارىـ بصورة عشوائية مف كافة االقساـ العممية في الكمية. 00عمى عينة قواميا )

ئج الدراسة اف ىناؾ اتجاىا قويا بيف الطمبة بالرفض وقد استخدـ الباحثيف استبانة الغش االكاديمي. وقد كشفت نتا
%(مف افراد العينة اليرى وجود مبرر في ممارسة الغش، اضافة الى تحديد اساليب 27،27لظاىرة الغش، واف )

 (.683، ص 7037واسباب الغش لدى الطمبة وكذلؾ تحديد المردودات السمبية لتمؾ الظاىرة.)ساجر واخروف،
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 : 2015دراسة حسين -4
يستيدؼ البحث الحالي االبعاد االجتماعية لظاىرة الغش في االمتحانات في دراسة تطبيقية عمى عينة مف       

طالب المرحمة االعدادية بمدرسة رابعة العدوية بمدينة البيضاء ، ويحاوؿ البحث الحالي الوقؼ عمى االبعاد واالسباب 
ى الطالب في المرحمة االعدادية، وقد اجري البحث عمى عينة والدواعي االجتماعية لظاىرة الغش في االمتحاف لد

باستخداـ  7037( سنة لمعاـ الدراسي 36-31( طالبا في المرحمة االعدادية ، تتراوح اعمارىـ مف )10تتكوف مف )
ي المنيج الوصفي ، وقد تـ تطبيؽ استبياف لتحديد العوامؿ االجتماعية المسؤولة عف قياـ افراد العينة بالغش ف

االمتحاف. وقد توصمت الدراسة الى وجود اكثر مف عامؿ اجتماعي مسؤوؿ عف قياـ الطالب بالغش اختمفت في 
نسبتيا وتكرارىا وترتيبيا بالنسبة لمطالب، وتأتي في مقدمتيا رغبة الطالب في تحقيؽ بعد المكاسب دوف بذؿ جيد 

ال اف ىناؾ قدر كبير مف التداخؿ والترابط بينيا واليمكف .ومع تعدد االسباب واالبعاد االجتماعية لمغش في االمتحاف ا
 (.7، ص7038فصؿ سبب او عامؿ عف االسباب والعوامؿ االخرى                 )حسيف، 
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 الفصل الثالث)إجراءات البحث(
يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لمجتمع البحث وعينتو عرضا لالجراءات التي اتبعت في بناء اداة البحث المتعمقة 

 بالغش االكاديمي )االسباب ، والمعالجات(  ، وكما يأتي : 
 أوال مجتمع البحث 

يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة وتدريسيي  جامعة بغداد ، فضال عف تدريسيي وطمبة كميتي دجمة 
 (.7030-7032والفارابي االىميتيف لمعاـ الدراسي )

 ثانيا عينة البحث 
( مف كميتي دجمة 67( مف جامعة بغداد و )360( تدريسي بواقع  )700تالفت عينة البحث الحالي مف)

 ( إناث تـ أختيارىـ361( ذكور ، و )301( مف الطمبة بواقع )760والفارابي االىميتيف، كذلؾ اشتممت العينة عمى )
 مف مجمع جامعة بغداد )الجادرية( تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية عرضية .

 ثالثا:خطوات إعداد أداة البحث 
 تحقيقا الىداؼ البحث تـ بناء أربع ادوات ، وقد اتبعت الخطوات اآلتية في عداد ىذه االداوات : 

 أ . جمع وصياغة الفقرات : 
ولتحقيؽ اىداؼ البحث تـ أعداد أربعة استبانات لغرض تعرؼ )أسباب ومعالجات الغش      

( عمى 3ممحؽ)  االكاديمي( لمطمبة ولمتدريسييف ، تـ جمع فقراتيا عف طريؽ تطبيؽ أستبانة استطالعية مفتوحة
ارابي ، كذلؾ تـ تطيؽ ( طالب وطالبة مف جامعة بغداد ، وكميتي دجمة والف378عدد مف الطمبة بمغ  عددىـ  )

( تدريسي ، 80استبياف مفتوح عمى عينة مف التدريسييف مف جامعة بغداد وكميتي دجمة والفارابي بمغ عددىـ )
وبعد تحميؿ االستجابات عمى السؤاؿ المفتوح تـ صياغة عدد مف الفقرات التى يفترض انيا تتعمؽ باالسباب التي 

ف قبميـ ،  وقد بمغ عدد الفقرات المستحصمة مف تطبيؽ ىذا اإلجراء        تدفع لمغض وكذلؾ المعالجات المقترحة م
(  فقرة )لالسباب مف وجية نظر التدريسييف ، المعالجات مف وجية نظر التدريسييف ، 38،  73،  16،  88) 

 االسباب مف وجية نظر الطمبة ، المعالجات مف وجية نظر الطمبة( عمى التوالي.  
 قياس وبدائل االستجابة  :ب .طريقة بناء الم

وبدائؿ  )أسباب ومعالجات الغش االكاديمي( لمطمبة ولمتدريسييففي بناء اداة  likert  تـ اعتماد طريقة ليكرت
 االستجابة عمى الفقرات وذلؾ لألسباب اآلتي ذكرىا : 

 سيمة البناء والتصحيح. .3
 تسمح باكبر تبايف بيف االفراد. .7
 مشاعره او شدتيا.تسمح لممستجيب باف يؤشر درجة  .1

 (.  327، ص  3301) مرعي وبمقيس ،                                  
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 ج . صالحية الفقرات ) الصدق الظاىري ( : 
إلى إف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف صالحية فقرات المقياس ىي قياـ عدد مف الخبراء   Ebleاشار ايبؿ 

ا في قياس الصفة التي وضعت مف اجميا  المختصيف في ميداف الدراسة بتقدير مدى صالحيتي
(Eble,1972,p.555 . ) 

بصيغتيا األولية  )أسباب ومعالجات الغش االكاديمي( لمطمبة ولمتدريسييفلذا تـ عرض فقرات مقياس 
( فقرة )لالسباب مف وجية نظر التدريسييف ، المعالجات مف وجية نظر 38،  73،  16،  88والبالغ عددىا )
( عمى 7السباب مف وجية نظر الطمبة ، المعالجات مف وجية نظر الطمبة( عمى التوالي )ممحؽ التدريسييف ، ا

عدد مف الخبراء المختصيف في عمـ النفس والتربية *، بعد اف تـ تعريؼ الغش االكاديمي تعريفا نظريا ، 
صالحية البدائؿ إلصدار حكميـ عمى صالحية الفقرات في قياس الظاىرة موضوع البحث فضال عف تقرير مدى 

المعتمدة لالستجابة ، كما ترؾ لكؿ خبير حرية إجراء أي تعديؿ يروه مناسبا عمى الفقرات ، وقد تـ اعتماد نسبة 
 %( فاكثر معيارا لصالحية الفقرة في قياس الظاىرة  التي وضعت ألجميا . 00اتفاؽ   )

 -العممية ادناه:* تألفت لجنة الخبراء مف االساتذة المدرجة أسمائيـ والقابيـ 
 االستاذ الدكتور عمي عودة محمد  . مركز البحوث النفسية , تخصص عمـ النفس العاـ.-
 األستاذ المساعد الدكتور بشرى عبد الحسيف . مركز البحوث النفسية , تخصص عمـ النفس العاـ. -
 العاـ. األستاذ المساعد الدكتور بيداء ىاشـ . مركز البحوث النفسية , تخصص عمـ النفس-
 األستاذ المساعد الدكتور تياني طالب عبد الحسيف . مركز البحوث النفسية , تخصص ارشاد نفسي.  -
 األستاذ المساعد الدكتور صفاء عبد الرسوؿ . الجامعة المستنصرية ، تخصص عمـ النفس التربوي. -
 األستاذ المساعد الدكتور عمي صبحي . جامعة بغداد ، تخصص ارشاد نفسي. -
 المدرس الدكتور اشرؼ موفؽ فميح . وزارة التعميـ العالي ، تخصص عمـ النفس السريري. -

 المدرس الدكتور بشرى عثماف . مركز البحوث النفسية , تخصص عمـ النفس العاـ.
_____________________________________________________ 

 
، 73، 73،  10المقاييس االربعة بحيث اصبحت ) وفي ضوء آراء الخبراء تـ استبعاد عدد مف الفقرات في

(  فقرة )لالسباب مف وجية نظر التدريسييف ، المعالجات مف وجية نظر التدريسييف ، االسباب مف وجية نظر 33
الطمبة ، المعالجات مف وجية نظر الطمبة( عمى التوالي وذلؾ لعدـ حصوليما عمى نسبة االتفاؽ المقبولة والمشار 

 (. 3، كما اشار الخبراء الى ضرورة تعديؿ بعض الفقرات في مقياس االسباب لمتدريسييف كما في الجدوؿ )الييا انفا 
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 (1جدول )
 الفقرات التي تم تعديميا بناءا عمى آراء الخبراء

  
 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ ت

العمؿ ياخذ وقتيـ بسبب الحالة االقتصادية  3
 السيئة

الكثير مف الطمبة بالعمؿ بحيث اليتاح ليـ انشغاؿ 
 الوقت الكافي لمقراءة

 غض النظر مف قبؿ بعض التدريسييف لحاالت الغش تماىؿ بعض التدريسييف لحاالت الغش 7
 رغبة الطمبة في تحدي االساتذة رغبة الطمبة والتحدي في الغش 1

 تراجع المنظومة القيمية في المجتمع ضعؼ القيـ والمبادئ 1

 انشغاؿ الطمبة بالعالقات العاطفية انشغاؿ الطمبة بالغراـ الطالبي 8

 
 تصحيح االستبانة :

يقصد بتصحيح المقياس ىو وضع درجة الستجابة المفحوصيف عمى فقرات االستبانة إذ تـ تصحيح االستمارات       
( درجات والتي  3 – 1عمى اساس االوزاف التي أعطيت أماـ كؿ فقرة لالستبانات االربعة ، اذ اعطيت أوزاف مف ) 

 ، ال أوافؽ( . تقابؿ ثالث بدائؿ لالستجابة ىي )أوافؽ ، أوافؽ الى حد ما
 رابعًا : الوسائل االحصائية

 إستعممت الوسائؿ االحصائية اآلتية في إستخراج نتائج البحث :
 : وقد استعمؿ الستخراج األوساط المرجحة لكؿ فقرة بغية االستعانة بو الستخراج الوزف المئوي ليا. الوسط المرجح -3
 لكؿ فقرة .أستعمؿ في تعرؼ األىمية النسبية  وقدالوزن المئوي :  -7
وقد استعمؿ لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف عينة الذكور واإلناث عمى كؿ فقرة مف فقرات  قانون مربع كآي : -1

 االستبانات االربعة  .
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 الفصل الرابع )عرض النتائج ومناقشتيا(
ع الطمبرة اليدف األول : لتحقيق اليدف األول من أىداف البحث وىو التعرف عمى ابررز االسرباب التري تردف

: قػاـ البػاحثوف باسػتخراج األوسػاط المرجحػة و األوزاف المئويػة لكػؿ  الى الغش من وجية نظر التدريسيين بشركل عرام
( تدريسػػػي ، ومػػػف ثػػػـ ترتيػػػب 700فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة التػػػي اسػػػتجاب عمييػػػا افػػػرد عينػػػة البحػػػث والبػػػالغ عػػػددىـ )

 ضح ذلؾ :( يو 7الفقرات عمى وفؽ أعمى وزف مئوي والجدوؿ )

 
 

(2جدول )  
االوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش من وجية نظر التدريسيين بشكل 

 عام
االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت االسباب

 10 شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع  2.58 0.67 86
 33 تمكوء قراءة الطالب لممحاضرة االوقت االمتحاف  2.55 0.62 85
 71 التكنموجيا الحديثة وسيطرتيا عمى الطمبة مع مايحدث مف مستجدات 2.52 0.65 84
 17 وجود اجيزة الكترونية تسيؿ حاالت الغش 2.52 0.73 84

الكافي لمقراءةانشغاؿ الكثير مف الطمبة بالعمؿ بحيث اليتاح ليـ الوقت  2.48 0.69 82.67  30 
 3 الكسؿ واالمباالت عند الطمبة  2.46 0.71 82

 11 اليوجد بديؿ اخر لمنجاح في االمتحانات 2.42 0.65 80.67
 10 تحدث بعض االساتذة عف الذات واالمور الشخصية واىماؿ المحاضرة  2.41 0.72 80.33
التخرج قمة الطموح لدى الطالب لمعرفة الية مابعد 2.39 0.55 79.67  71 
 3 كثرة الغيابات لدى الطمبة 2.38 0.73 79.33
 13 االىماؿ وسوء ادارة الوقت مف قبؿ الطالب  2.38 0.73 79.33

 37 قمة الوازع الديني لمطالب  2.37 0.72 79
 38 ضيؽ القاعات الدراسية مما يسيؿ عممية الغش 2.37 0.71 79
الحاجة لممادة العمؿ مساءا بعد الدواـ بسبب 2.37 0.7 79  18 

 36 تراجع المنظومة القيمية في المجتمع 2.35 0.73 78.33
 72 االستيانة بحضور المحاضرات بشكؿ منتظـ 2.35 0.73 78.33

 70 التمرد عمى السمطة مف قبؿ بعض الطمبة   2.34 0.72 78
 78 ضعؼ المستوى العممي لمطالب  2.33 0.75 77.67
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الطمبة بالعالقات العاطفيةانشغاؿ  2.31 0.71 77  11 
 1  ضعؼ االستعداد الكافي لالمتحاف 2.3 0.76 76.67
 2 الخوؼ والتوتر مف مادة االمتحاف وصعوبتيا 2.29 0.79 76.33

76 0.79 2.28 

خمؿ في وضع االسئمة االمتحانية مف قبؿ بعض االساتذة وعدـ خضوعيا 
 الى المعيارية 

73 

الطالب بضعؼ قدرتو عمى الحفظ والتذكرشعور  2.27 0.84 75.67  6 
 31 غض النظر مف قبؿ بعض التدريسييف لحاالت الغش 2.27 0.69 75.67
 70 ضعؼ استيعاب المادة بشكؿ صحيح مف قبؿ الطمبة  2.27 0.77 75.67
 76 ضعؼ ادارة التدريسي لمصؼ وعدـ االحتراـ  2.26 0.7 75.33

75 0.79 2.25 

ايصاؿ المادة الدراسيةفشؿ التدريسي في   
 

77 

 30 غياب الضبط وااللتزاـ بالقواعد المفروض اتباعيا مع حاالت الغش  2.24 0.81 74.67
 33 االختالؿ في المناىج الدراسية المقدمة مف قبؿ االساتذة 2.24 0.72 74.67
 73 التمادي مع االستاذ والتيديد باالنتماءات لالحزاب والعشائر  2.24 0.71 74.67
 1 عدـ سيطرة المراقبيف في االمتحاف مف قبؿ الطمبة 2.23 0.77 74.33
 32 االستيانة باالستاذ وعدـ احترامو 2.23 0.76 74.33
 8 سيولة الحصوؿ عمى درجة عالية  2.21 0.74 73.67
 7 تساىؿ التدريسييف مع الطمبة 2.17 0.81 72.33
االساتذةرغبة الطمبة في تحدي  2.17 0.81 72.33  31 

 13 تكبر بعض التدريسييف مما يدفع الطالب الى عدـ احتراـ المادة الدراسية 2.16 0.75 72
 12 استيزاء بعض التدريسييف بالطمبة 2.13 0.79 71

 16 عدـ متابعة التدريسي لمطالب وحثو عمى مراجعة المادة الدراسية يوميا 2.12 0.81 70.67
 0 التنافس عمى الدرجة بيف الطمبة  1.94 0.81 64.67

 10 توعد بعض التدريسييف لمطمبة بالرسوب وصعوبة االسئمة 1.92 0.77 64
 

( مما يشير الى اف عينة 80مف الجدوؿ اعاله يتضح اف جميع الفقرات ىي أعمى مف متوسط  الوزف المئوي والبالغ )
البحث مف االساتذة متفقيف اف االسباب اعاله تمثؿ دوافع او اسباب ميمة تدفع الطمبة الى ممارسة الغش االكاديمي ، 

ئج اف الفقرة )شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع( احتمت المرتبة اال انو بعد ترتيب الفقرات تنازليا ، اشارت النتا
%( في حيف جاءت الفقرة )تمكوء قراءة الطالب لممحاضرة االوقت االمتحاف( في 06االولى باعمى وزف مئوي بمغ )
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مايحدث مف  %( اما الفقرتيف )التكنموجيا الحديثة وسيطرتيا عمى الطمبة مع08المرتبة الثانية بوزف مئوي بمغ )
مستجدات ، والفقرة وجود اجيزة الكترونية تسيؿ حاالت الغش ( ، وتعد ىذه النتيجة خطيرة في مجتمعنا اذ اف اعتقاد 
الطمبة باف الغش ثقافة في المجتمع وتقديـ تبريرات لذلؾ فيو تحريؼ وانحراؼ كبير عف قيـ مجتمعنا العربي االسالمي 

قد الباحثوف اف سبب شيوع ثقافة الغش بيف الطمبة ىو ضعؼ الوازع الديني ، الذي ينبذ الغش بكؿ اشكالو ، ويعت
اف ضعؼ المعايير في المجتمع وضعؼ التوجيو مف قبؿ االباء ، وتفسر ىذه النتيجة وفؽ نظرية )دوركيايـ( في 

معايير التي تميز وبيف اعضاء الجماعة يؤدي الى اختالؿ التركيبة االجتماعية وغياب النظاـ وافتقار السموؾ الى ال
 ، وبالتالي ينشأ السموؾ المنحرؼ. السموؾ المقبوؿ اجتماعيا مف غير المقبوؿ

كذلؾ مف االسباب االخرى لمغش والتي جاءت بالمراتب المتقدمة مف وجية نظر االساتذة ، ىي تمكوء قراءة      
الطمبة مع مايحدث مف مستجدات ، اذ التكنموجيا الحديثة وسيطرتيا عمى  الطالب لممحاضرة االوقت االمتحاف ، و

يالحظ عزؼ واضح مف قبؿ الطمبة عف االىتماـ بالمواد الدراسية وفي كافة التخصصات العممية واالنسانية ، واحد 
اسباب ذلؾ ىو االنشغاؿ بالتكنولوجيا الحديثة التي باتت تاخذ جزءا كبيرا مف وقت الطمبة وتضييعو في امور بعيدة 

 يمة ليا .عف الدراسة وال ق
اليدف الثاني : لتحقيق اليدف الثاني من أىداف البحث وىو التعرف عمى ابرز االسباب التي تدفع الطمبة الى 

قاـ الباحثوف باستخراج األوساط المرجحة و   الغش من وجية نظر التدريسيين في الجامعات )الحكومية واالىمية( :
( تدريسي 700التي استجاب عمييا افرد عينة البحث والبالغ عددىـ )األوزاف المئوية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة 

( يوضحاف 1،1( اىمي ، ومف ثـ ترتيب الفقرات عمى وفؽ أعمى وزف مئوي والجدوليف )67( حكومي ، )310بواقع )
 ذلؾ :

 (3جدول )
نظر تدريسيي الجامعات  االوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش من وجية

 )الحكومية(
االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت االسباب

 33 تمكوء قراءة الطالب لممحاضرة االوقت االمتحاف  2.59 0.59 86.33
 17 وجود اجيزة الكترونية تسيؿ حاالت الغش 2.56 0.74 85.33

 10 شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع  2.55 0.71 85
 71 التكنموجيا الحديثة وسيطرتيا عمى الطمبة مع مايحدث مف مستجدات 2.52 0.59 84
 30 انشغاؿ الكثير مف الطمبة بالعمؿ بحيث اليتاح ليـ الوقت الكافي لمقراءة 2.46 0.67 82

 3 الكسؿ واالمباالت عند الطمبة  2.45 0.72 81.67
 3 كثرة الغيابات لدى الطمبة 2.42 0.72 80.67
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 38 ضيؽ القاعات الدراسية مما يسيؿ عممية الغش 2.42 0.69 80.67
 11 اليوجد بديؿ اخر لمنجاح في االمتحانات 2.41 0.62 80.33

 13 االىماؿ وسوء ادارة الوقت مف قبؿ الطالب  2.4 0.68 80
الحاجة لممادة العمؿ مساءا بعد الدواـ بسبب 2.36 0.65 78.67  18 
 37 قمة الوازع الديني لمطالب  2.35 0.75 78.33

 71 قمة الطموح لدى الطالب لمعرفة الية مابعد التخرج 2.34 0.49 78
 6 شعور الطالب بضعؼ قدرتو عمى الحفظ والتذكر 2.33 0.81 77.67
 2 الخوؼ والتوتر مف مادة االمتحاف وصعوبتيا 2.33 0.78 77.67
 70 التمرد عمى السمطة مف قبؿ بعض الطمبة   2.33 0.74 77.67
 10 تحدث بعض االساتذة عف الذات واالمور الشخصية واىماؿ المحاضرة  2.32 0.76 77.33
 78 ضعؼ المستوى العممي لمطالب  2.3 0.76 76.67
 11 انشغاؿ الطمبة بالعالقات العاطفية 2.3 0.68 76.67
االستعداد الكافي لالمتحافضعؼ  2.29 0.78 76.33   1 
 72 االستيانة بحضور المحاضرات بشكؿ منتظـ 2.29 0.73 76.33
 36 تراجع المنظومة القيمية في المجتمع 2.27 0.76 75.67
 70 ضعؼ استيعاب المادة بشكؿ صحيح مف قبؿ الطمبة  2.26 0.74 75.33
لحاالت الغشغض النظر مف قبؿ بعض التدريسييف  2.24 0.68 74.67  31 

 76 ضعؼ ادارة التدريسي لمصؼ وعدـ االحتراـ  2.22 0.7 74
 32 االستيانة باالستاذ وعدـ احترامو 2.2 0.72 73.33

 30 غياب الضبط وااللتزاـ بالقواعد المفروض اتباعيا مع حاالت الغش  2.19 0.82 73
 73 التمادي مع االستاذ والتيديد باالنتماءات لالحزاب والعشائر  2.16 0.7 72

71.67 0.8 2.15 

خمؿ في وضع االسئمة االمتحانية مف قبؿ بعض االساتذة وعدـ خضوعيا 
 الى المعيارية 

73 

 1 عدـ سيطرة المراقبيف في االمتحاف مف قبؿ الطمبة 2.12 0.8 70.67
ي االساتذةرغبة الطمبة في تحد 2.12 0.81 70.67  31 

 77 فشؿ التدريسي في ايصاؿ المادة الدراسية 2.1 0.81 70
 7 تساىؿ التدريسييف مع الطمبة 2.09 0.81 69.67
 8 سيولة الحصوؿ عمى درجة عالية  2.09 0.71 69.67
 33 االختالؿ في المناىج الدراسية المقدمة مف قبؿ االساتذة 2.09 0.71 69.67
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بعض التدريسييف مما يدفع الطالب الى عدـ احتراـ المادة الدراسيةتكبر  2.04 0.73 68  13 
 12 استيزاء بعض التدريسييف بالطمبة 2.01 0.8 67

 16 عدـ متابعة التدريسي لمطالب وحثو عمى مراجعة المادة الدراسية يوميا 1.97 0.79 65.67
 0 التنافس عمى الدرجة بيف الطمبة  1.83 0.8 61

 10 توعد بعض التدريسييف لمطمبة بالرسوب وصعوبة االسئمة 1.78 0.75 59.33
 
 
 

(4جدول )  
االوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش من وجية نظر اساتذة الجامعات 

 )االىمية(
االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت االسباب

 77 فشؿ التدريسي في ايصاؿ المادة الدراسية 2.64 0.53 88
 10 شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع  2.64 0.57 88
 36 تراجع المنظومة القيمية في المجتمع 2.61 0.58 87

87 0.62 2.61 

خمؿ في وضع االسئمة االمتحانية مف قبؿ بعض االساتذة وعدـ خضوعيا 
 الى المعيارية 

73 

 71 التكنموجيا الحديثة وسيطرتيا عمى الطمبة مع مايحدث مف مستجدات 2.57 0.76 85.67
 30 انشغاؿ الكثير مف الطمبة بالعمؿ بحيث اليتاح ليـ الوقت الكافي لمقراءة 2.55 0.7 85
 33 االختالؿ في المناىج الدراسية المقدمة مف قبؿ االساتذة 2.55 0.66 85
 10 تحدث بعض االساتذة عف الذات واالمور الشخصية واىماؿ المحاضرة  2.55 0.63 85

 8 سيولة الحصوؿ عمى درجة عالية  2.5 0.76 83.33
 71 قمة الطموح لدى الطالب لمعرفة الية مابعد التخرج 2.5 0.59 83.33
 72 االستيانة بحضور المحاضرات بشكؿ منتظـ 2.5 0.7 83.33
 33 تمكوء قراءة الطالب لممحاضرة االوقت االمتحاف  2.45 0.73 81.67
 76 ضعؼ ادارة التدريسي لمصؼ وعدـ االحتراـ  2.45 0.63 81.67

 13 تكبر بعض التدريسييف مما يدفع الطالب الى عدـ احتراـ المادة الدراسية 2.43 0.7 81
 1 عدـ سيطرة المراقبيف في االمتحاف مف قبؿ الطمبة 2.41 0.62 80.33
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 3 الكسؿ واالمباالت عند الطمبة  2.39 0.75 79.67
 73 التمادي مع االستاذ والتيديد باالنتماءات لالحزاب والعشائر  2.39 0.72 79.67
 16 عدـ متابعة التدريسي لمطالب وحثو عمى مراجعة المادة الدراسية يوميا 2.39 0.78 79.67
 37 قمة الوازع الديني لمطالب  2.36 0.69 78.67
 70 التمرد عمى السمطة مف قبؿ بعض الطمبة   2.36 0.72 78.67
 78 ضعؼ المستوى العممي لمطالب  2.36 0.75 78.67
 11 اليوجد بديؿ اخر لمنجاح في االمتحانات 2.36 0.75 78.67

 30 غياب الضبط وااللتزاـ بالقواعد المفروض اتباعيا مع حاالت الغش  2.34 0.75 78
 17 وجود اجيزة الكترونية تسيؿ حاالت الغش 2.34 0.71 78

 1  ضعؼ االستعداد الكافي لالمتحاف 2.32 0.71 77.33
 18 العمؿ مساءا بعد الدواـ بسبب الحاجة لممادة 2.32 0.77 77.33
 32 االستيانة باالستاذ وعدـ احترامو 2.27 0.87 75.67

الغشغض النظر مف قبؿ بعض التدريسييف لحاالت  2.25 0.78 75  31 
 31 رغبة الطمبة في تحدي االساتذة 2.25 0.84 75
 38 ضيؽ القاعات الدراسية مما يسيؿ عممية الغش 2.25 0.75 75

 7 تساىؿ التدريسييف مع الطمبة 2.23 0.8 74.33
 2 الخوؼ والتوتر مف مادة االمتحاف وصعوبتيا 2.2 0.82 73.33
 13 االىماؿ وسوء ادارة الوقت مف قبؿ الطالب  2.2 0.88 73.33
 11 انشغاؿ الطمبة بالعالقات العاطفية 2.2 0.82 73.33
 12 استيزاء بعض التدريسييف بالطمبة 2.2 0.73 73.33
 3 كثرة الغيابات لدى الطمبة 2.18 0.79 72.67
 6 شعور الطالب بضعؼ قدرتو عمى الحفظ والتذكر 2.18 0.87 72.67

 0 التنافس عمى الدرجة بيف الطمبة  2.16 0.81 72
 70 ضعؼ استيعاب المادة بشكؿ صحيح مف قبؿ الطمبة  2.16 0.91 72
 10 توعد بعض التدريسييف لمطمبة بالرسوب وصعوبة االسئمة 2.16 0.71 72

 
( اف التدريسييف في الجامعات الحكومية قد ركزوا في اجاباتيـ عمى  )تمكوء قراءة الطالب 1،1يالحظ مف الجدوليف )

لممحاضرة االوقت االمتحاف ، وجود اجيزة الكترونية تسيؿ حاالت الغش ، و شيوع ثقافة التزوير والغش في المجتمع( 
ى التوالي وىذه تتفؽ مع نتيجة اليدؼ االوؿ ، اما فيما يتعمؽ برأي فقد جاءت ىذه االسباب بالمراتب الثالث االولى عم
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تدريسيي الجامعات االىمية فقد جاءت االسباب )فشؿ التدريسي في ايصاؿ المادة الدراسية ، شيوع ثقافة التزوير 
اال انيـ اعطوا  والغش في المجتمع، و تراجع المنظومة القيمية في المجتمع( بالمراتب الثالث االولى عمى التوالي ،

االولوية الى فشؿ التدريسي في ايصاؿ المادة الدراسية لمطمبة ، مما يؤشر ذلؾ الى اف نوعية التدريسييف في 
الجامعات االىمية ليس بالمستوى المطموب في عممية ايصاؿ المادة لمطمبة ، فربما يرجع ذلؾ الى االعتماد عمى 

التدريس الجامعي ، وىذا بالتالي يدفع الطمبة الى المجوء الى الغش كوسيمة التدريسييف الجدد والحديثي الخبرة بمجاؿ 
لضماف النجاح ، فضال عف تاكيدىـ عمى شيوع ثقافة الغش بيف اوساط الطمبة وتراجع المنظومة القيمية في المجتمع 

 والتي ليا انعكاس سمبي كبير عمى مختمؼ فئات المجتمع ومنيـ الطمبة.
يق اليدف الثالث من أىداف البحث وىو التعرف عمى  المعالجات التري تحرد مرن حراالت الغرش اليدف الثالث : لتحق

: قاـ الباحثوف باسػتخراج األوسػاط المرجحػة و األوزاف المئويػة لكػؿ  لدى الطمبة من وجية نظر التدريسيين بشكل عام
( تدريسػػػي ، ومػػػف ثػػػـ ترتيػػػب 700) فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة التػػػي اسػػػتجاب عمييػػػا افػػػرد عينػػػة البحػػػث والبػػػالغ عػػػددىـ

 ( يوضح ذلؾ :8الفقرات التي تتعمؽ بالمعالجات الممكنة لمحد مف الغش عمى وفؽ أعمى وزف مئوي والجدوؿ )

 
 
 

(5جدول )  
االوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات المعالجات التي تحد من حاالت الغش لدى الطمبة من وجية نظر 

 التدريسيين بشكل عام
االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت المعالجات

 0 تعاوف االستاذ مع الطالب عمى اساس الثقة المتبادلة 2.77 0.52 92.33
 33 توفير اجيزة لمتشويش عمى اليواتؼ النقالة 2.76 0.48 92
 32 تفعيؿ مبدا التنافس العممي بيف الطمبة  2.76 0.49 92

90.67 0.63 2.72 

تفعيؿ دور المرشد التربوي يقـو بتوضيح لمطمبة طرؽ االستعداد النفسي 
 لالمتحاف

8 

 37 اعادة بناء المناىج لكؿ مرحمة 2.72 0.51 90.67
 36 العمؿ عمى تعزيز الطمبة عند الحصوؿ عمى درجات متميزة 2.71 0.62 90.33
 70 فرض العقوبات الصارمة بحؽ حاالت الغش ودوف تحيز وعدـ التراجع   2.69 0.59 89.67
 6 اجراء عممية تفتيش قبؿ االمتحاف وبدقة 2.66 0.67 88.67
 31 وضع كامرات مراقبة داخؿ القاعة  2.65 0.63 88.33

 38 التدريس وفؽ وسائؿ حديثة مشوقة بعيدا عف التقميد في القاء المحاضرة 2.64 0.67 88
 30 ارساؿ حاالت الغش لمطمبة الى الوحدات االرشادية لمعرفة اسباب الغش  2.64 0.62 88
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 1 توجية وارشاد الطمبة حوؿ حاالت الغش وما يترتب عميو مف سمعة سيئة 2.62 0.68 87.33
 31 االيعاز الى الكادر التدريسي بعد التساىؿ مع حاالت الغش 2.61 0.59 87

دورات توعوية لمطمبة في تنمية الشخصية لزرع الثقة بالنفساقامة  2.6 0.67 86.67  1 
 2 وضع نوعيف مف االسئمة في نفس القاعة 2.6 0.61 86.67
 33 نشر الوعي العممي والثقافي لدى الطمبة بطريقة تحثيـ عمى الدراسة 2.59 0.72 86.33
بالشكؿ المطموبحث التدريسييف عمى بذؿ جيد اكبر في ايصاؿ المادة  2.57 0.61 85.67  73 

 3 تعزيز الجانب االخالقي لدى الطمبة 2.55 0.71 85
 7 ادخاؿ التدريسييف في دورات تطويرية في عممة التدريس 2.51 0.76 83.67
 30 اجراء امتحانات يومية تضاؼ عمى درجة الطالب 2.51 0.66 83.67
 3 زيادة المراقبيف داخؿ القاعة 2.45 0.69 81.67

 
( الى اف التدريسييف بشكؿ عاـ اكدوا عمى )تعاوف االستاذ مع الطالب عمى اساس الثقة 8وتشير نتائج الجدوؿ )

المتبادلة ، توفير اجيزة لمتشويش عمى اليواتؼ النقالة،  تفعيؿ مبدا التنافس العممي بيف الطمبة ، و تفعيؿ دور المرشد 
فسي لالمتحاف( كمعالجات ليا االولوية في الحد مف حاالت الغش التربوي يقـو بتوضيح لمطمبة طرؽ االستعداد الن

بيف الطمبة عمى التوالي ، مما يؤشر ذلؾ عمى التاكيد عمى الجوانب النفسية ودور االرشاد النفسي والتوجيو كاساليب 
التي ربما تاتي  ناجعة في الحد مف الغش اكثر مف الوسائؿ العقابية التي قد ال تجدي نفعا مع ىذه الفئة العمرية او

 بنتائج عكسية قد تدفع الطمبة الى االنتقاـ مف التدريسي بالمجوء الى الغش. 
اليرردف الرابررع : لتحقيررق اليرردف الرابررع مررن أىررداف البحررث وىررو التعرررف عمررى ابرررز االسررباب الترري ترردفع الطمبررة الررى 

المئويػة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة  قاـ البػاحثوف باسػتخراج األوسػاط المرجحػة و األوزاف الغش من وجية نظرىم : 
انػػاث( ،  361ذكػػور( و ) 301( طالػػب وطالبػػة بواقػػع )762التػػي اسػػتجاب عمييػػا افػػرد عينػػة البحػػث والبػػالغ عػػددىـ )

 ( يوضح ذلؾ :6ومف ثـ ترتيب الفقرات عمى وفؽ أعمى وزف مئوي والجدوؿ )

(6جدول )  
االسباب التي تدفع الطمبة الى الغش من وجية نظر الطمبةاالوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات   

االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت االسباب

 3 االعتقاد بالنجاح المضموف 2.53 0.67 84.33
 8 السعي لمحصوؿ عمى درجة عالية 2.51 0.69 83.67

 1 قمة المثابرة لمواجب المطموب 2.43 0.67 81
 7 كثافة المادة الدراسية وقمة االسئمة في االمتحاف 2.4 0.68 80
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 6 التمكوء في متابعة الدروس السابقة 2.4 0.67 80
 31 تأثير اصدقاء السوء عمى االصدقاء االخريف 2.4 0.70 80

 1 كره الطالب لممادة الدراسية 2.39 0.69 79.67

79.67 0.68 2.39 
التعميمية اثناء ضعؼ رغبة الطالب لدراسة المادة 

 االمتحاف
38 

79 0.70 2.37 
عدـ رغبة الطالب في الدراسة بسبب االدماف عمى 

 االنترنت
70 

 30 عدـ قدرة بعض الطمبة عمى الحفظ 2.36 0.69 78.67
 73 صغر القاعات الدراسية تساعد الطالب عمى حالة الغش 2.31 0.79 77

المقروءة في االمتحافصعوبة استرجاع بداية المادة  2.3 0.70 76.67  33 
 0 تسرب الطمبة عف المحاضرات 2.29 0.77 76.33
 36 تأجيؿ االمتحاف عدة مرات مما يربؾ الطالب 2.27 0.74 75.67
 33 عدـ رغبة الطالب بالقسـ الذي يدرس فيو 2.26 0.72 75.33

 3 الشدة مف قبؿ االستاذ تؤدي الى حالة الغش 2.25 0.77 75

75 0.77 2.25 
الشعور بالغيرة بيف الطمبة الذيف يمارسوف الغش لمحصوؿ 

 عمى درجة عالية
32 

 37 وجود فرصة لمغش اثناء االمتحاف 2.24 0.81 74.67
 30 االىماؿ مف قبؿ االساتذة اثناء تأدية االمتحاف 2.22 0.79 74

 31 حب المغامرة لمطالب وعدـ االعتماد عمى النفس 2.21 0.72 73.67
 2 التعود عمى حالة الغش 2.2 0.81 73.33

( الى اف االسباب )االعتقاد بالنجاح المضموف ، السعي لمحصوؿ عمى درجة عالية، و 6وتشير نتائج الجدوؿ )     
قمة المثابرة لمواجب المطموب( جاءت بالمراتب االولى الثالث عمى التوالي بأعمى أوزاف مئوية ، ويعتقد الباحثوف اف 

يعد يكترث كثيرا لالفادة مف المعمومات العممية في مجاؿ تخصصيـ بؿ اف اليدؼ االساس لدييـ  الطالب الجامعي لـ
ىو الحصوؿ عمى الدرجة فقط واشتياز المرحمة الدراسية ، لذا فالغش ىو الوسيمة االسيؿ لدييـ لتحقيؽ ذلؾ ، كما اف 

ي فيو الييتـ بتطوير قدراتو في مجاؿ ذلؾ يعود الى ياس الطالب مف حصولو عمى وظيفة في مجاؿ تخصصو وبالتال
 تخصصو . 

اليدف الخامس : لتحقيق اليدف الرابع من أىداف البحث وىو التعرف عمى  المعالجات التي تحرد مرن حراالت الغرش 
: قػػػاـ البػػاحثوف باسػػػتخراج األوسػػاط المرجحػػػة و األوزاف المئويػػة لكػػػؿ فقػػرة مػػػف فقػػػرات  لرردى الطمبرررة مرررن وجيرررة نظرررىم
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( طالػػب وطالبػػة ، ومػػف ثػػـ ترتيػػب الفقػػرات التػػي 762التػػي اسػػتجاب عمييػػا افػػرد عينػػة البحػػث والبػػالغ عػػددىـ )االسػػتبانة 
 ( يوضح ذلؾ :2تتعمؽ بالمعالجات الممكنة لمحد مف الغش عمى وفؽ أعمى وزف مئوي والجدوؿ )

(7جدول )  
الغش لدى الطمبة من وجية نظرىماالوساط الحسابية واالوزان المئوية لفقرات المعالجات التي تحد من حاالت   

االوزان 
 المئوية

االنحرافات 
 المعيارية

االوساط 
 الحسابية

 ت المعالجات

 3 تقميؿ مادة االمتحاف 2.74 0.55 91.33
 7 اتباع اسس حديثة في التعميـ 2.59 0.58 86.33
 1 التعاوف بيف االستاذ والطالب 2.57 0.62 85.67
الطالب مراعات ظروؼ 2.56 0.57 85.33  2 
 1 اعطاء الوقت الكافي لالمتحاف 2.55 0.60 85.00
 30 توفير الوسائؿ التعميمية التي تسيؿ المادة التعميمية عمى الطمبة 2.55 0.62 85.00
 6 تعديؿ اسموب معاممة االساتذة لمطمبة 2.54 0.64 84.67
الغشسحب الموبايالت اثناء االمتحاف لتقميؿ مف حالة  2.54 0.68 84.67  33 
 8 تركيز االستاذ عمى الطمبة اثناء االمتحاف 2.48 0.63 82.67
82.67 

0.67 2.48 
تعاوف المرشد مع الطمبة في التقميؿ مف اثر المشاكؿ االسرية عمى 

 الطالب
0 

 3 عدـ اعطاء فرصة مناسبة لمغش مف قبؿ االستاذ 2.45 0.71 81.67
 

( الى اف ابرز المعالجات التي اقترحيا الطمبة لظاىرة الغش االكاديمي تتمثؿ )تقميؿ مادة االمتحاف 2وتشير نتائج الجدوؿ )
، اتباع اسس حديثة في التعميـ، و التعاوف بيف االستاذ والطالب( اذ حصمت ىذه المعالجات عمى أعمى أوزاف مئوية عمى 

ي الجامعة أثر فاعؿ في دفع الطمبة الى الغش اذ اف التركيز عمى كـ المادة الدراسية التوالي ، ومف ذلؾ يتبيف أف لمتدريس
دوف النوع ، واعتماد أساليب التدريس التقميدية ، وسوء تعامؿ بعض التدريسييف مع الطمبة كؿ ذلؾ وغيره يدفع الطمبة الى 

و معو ردود فعؿ انتقامية مف قبؿ الطمبة والغش ممارسة الغش ، اذ كثيرا ما يولد ضغط التدريسي عمى الطالب وسوء تعامم
 . االكاديمي احد تمؾ الوسائؿ االنتقامية 

اليدف السادس : لغرض تحقيق اليدف السادس من أىداف البحث وىو التعرف عمى الفروق في االسباب التي  
قاـ الباحثوف باستعماؿ مربع كاي لعينتيف الستخراج الفرؽ   تدفع الطمبة الى الغش تبعا لمتغير النوع )ذكور ، اناث( :

 ( يوضح ذلؾ :0والجدوؿ )
(8جدول )  
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 يوضح التكرارات وقيم كآي المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لفقرات االستبانة
 البدائل الفقرات ت

 
 التخصص

 ال أوافق
 

أوافق الى حد 
 ما

 الداللة كآي المحسوبة أوافق

1  
 

بالنجاح المضموناالعتقاد   

 
 ذكور

10 30 63  
0.55 
 

 غير دالة
9.7% 29.1% 61.2% 

 
 إناث

17 41 106 
10.4% 25.0% 64.6% 

2  
 كثافة المادة الدراسية وقمة االسئمة في االمتحان

 
 ذكور

20 39 44  
12.21 

 دالة
19.4% 37.9% 42.7% 

 
 إناث

10 62 92 
6.1% 37.8% 56.1% 

3  
 قمة المثابرة لمواجب المطموب

 
 ذكور

13 44 46  
4.99 

 غير دالة
12.6% 42.7% 44.7% 

 
 إناث

14 54 96 
8.5% 32.9% 58.5% 

4  
 

 كره الطالب لممادة الدراسية

 
 ذكور

18 43 42  
9 

 دالة
17.5% 41.7% 40.8% 

 
 إناث

14 55 95 
8.5% 33.5% 57.9% 

5  
 السعي لمحصول عمى درجة عالية

 
 ذكور

13 29 61  
0.68 

 غير دالة
12.6% 28.2% 59.2% 

 
 إناث

17 42 105 
10.4% 25.6% 64.0% 

6  
 التمكوء في متابعة الدروس السابقة

 
 ذكور

10 44 49  
1 

 غير دالة
9.7% 42.7% 47.6% 

 
 إناث

18 60 86 
11.0% 36.6% 52.4% 

7  
 التعود عمى حالة الغش

 
 ذكور

34 36 33  
11.43 

 دالة
33.0% 35.0% 32.0% 

 
 إناث

31 48 85 
18.9% 29.3% 51.8% 

8  
 تسرب الطمبة عن المحاضرات
 
 
 

 
 ذكور

19 39 45  
1.89 

 غير دالة
18.4% 37.9% 43.7% 

 
 إناث

32 49 83 
19.5% 29.9% 50.6% 

9  
 الشدة من قبل االستاذ تؤدي الى حالة الغش

 
 ذكور

25 42 36  
7.28 

 دالة
24.3% 40.8% 35.0% 

 29 50 85 
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 %51.8 %30.5 %17.7 إناث
10  

عدم قدرة بعض الطمبة    عمى 
 الحفظ

 
 ذكور

14 50 39  
7.09 

 دالة
13.6% 48.5% 37.9% 

 
 إناث

19 56 89 
11.6% 34.1% 54.3% 

11  
صعوبة استرجاع بداية المادة المقروءة في 

 االمتحان

 
 ذكور

21 46 36  
8.09 

 دالة
20.4% 44.7% 35.0% 

 
 إناث

17 65 82 
10.4% 39.6% 50.0% 

12  
 وجود فرصة لمغش اثناء االمتحان

 
 ذكور

28 32 43  
2.53 

 غير دالة
27.2% 31.1% 41.7% 

 
 إناث

34 46 84 
20.7% 28.0% 51.2% 

13  
 حب المغامرة لمطالب وعدم االعتماد عمى النفس

 
 ذكور

20 52 31  
5.09 

 غير دالة
19.4% 50.5% 30.1% 

 
 إناث

26 66 72 
15.9% 40.2% 43.9% 

14  
 تأثير اصدقاء السوء عمى االصدقاء االخرين

 
 
 

 
 ذكور

18 28 57  
5.94 

 غير دالة
17.5% 27.2% 55.3% 

 
 إناث

16 64 84 
9.8% 39.0% 51.2% 

15  
ضعف رغبة الطالب لدراسة المادة التعميمية 

 اثناء االمتحان

 
 ذكور

15 43 45  
3.25 

 غير دالة
14.6% 41.7% 43.7% 

 
 إناث

15 61 88 
9.1% 37.2% 53.7% 

16 
 
 

 
االمتحان عدة مرات مما يربك الطالبتأجيل   

 
 ذكور

20 50 33  
11.31 

 دالة
19.4% 48.5% 32.0% 

 
 إناث

27 51 86 
16.5% 31.1% 52.4% 

17  
الشعور بالغيرة بين الطمبة الذين يمارسون 

 الغش لمحصول عمى درجة عالية

 
 ذكور

25 38 40  
3.47 

 غير دالة
24.3% 36.9% 38.8% 

 
 إناث

29 53 82 
17.7% 32.3% 50.0% 

18  
 االىمال من قبل االساتذة اثناء تأدية االمتحان

 
 ذكور

28 41 34  
9.07 

 دالة
27.2% 39.8% 33.0% 

 
 إناث

32 47 85 
19.5% 28.7% 51.8% 

19  
 عدم رغبة الطالب بالقسم الذي يدرس فيو

 
 ذكور

17 47 39  
1.87 

دالةغير   
16.5% 45.6% 37.9% 

 27 62 75 
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 %45.7 %37.8 %16.5 إناث
20  

عدم رغبة الطالب في الدراسة 
 بسبب االدمان عمى االنترنت

 
 ذكور

16 44 43  
4.46 

 غير دالة
15.5% 42.7% 41.7% 

 
 إناث

18 56 90 
11.0% 34.1% 54.9% 

21  
 

تساعد صغر القاعات الدراسية 
 الطالب عمى حالة الغش

 
 ذكور

22 32 49  
1.28 

 غير دالة
21.4% 31.1% 47.6% 

 
 إناث

33 42 89 
20.1% 25.6% 54.3% 

(.5.99( تساوي )2( ودرجة حرية )0.05قيمة كاي الجدولية عند مستوى )   
 

( يالحظ أف ىناؾ فروؽ في الفقرات )كثافة المادة الدراسية وقمة االسئمة في االمتحاف ، كره 0مف الجدوؿ )     
عدـ قدرة بعض  الطالب لممادة الدراسية ، التعود عمى حالة الغش ، الشدة مف قبؿ االستاذ تؤدي الى حالة الغش ،

لمقروءة في االمتحاف، تأجيؿ االمتحاف عدة مرات مما يربؾ الطمبة    عمى الحفظ ، صعوبة استرجاع بداية المادة ا
الطالب، االىماؿ مف قبؿ االساتذة اثناء تأدية االمتحاف( واف جميع الفروؽ في ىذه الفقرات كانت لصالح اإلناث ، 

ذه مما يؤشر ذلؾ اف ىناؾ مشكالت لدى االناث تدفع بيف الى المجوء الى الغش االكاديمي ، مما يتطمب معرفة ى
 المشكالت ، واقتراح برامج ارشادية ليف .

 مف النتائج التي تـ التوصؿ ألييا سيتنتج الباحثوف ما يأتي :االستنتاجات : 
اف الغش االكاديمي يرتبط بشيوع ثقافة الغش وتراجع المنظومة القيمية في المجتمع بشكؿ عاـ ، بحيث  -3

 لطمبة عمى أنيا نوع مف الشجاعة والجرأةزأصبح الغش ثقافة لدى الطمبة ، وقد تبرر مف قبؿ بعض ا
التمكؤ والتسويؼ مف قبؿ الطمبة في أداء ما عمييـ مف واجبات دراسية مما يضطرىـ ذلؾ الى المجوء الى  -7

 الغش كوسيمة سيمة لمنجاح دوف مجيود.
اف الغاية االساسية لمطمبة ليست الحصوؿ عمى المعمومات العممية في مجاؿ التخصص االكاديمي بؿ  -1

 الحصوؿ عمى الدرجة التي تؤىميـ لمنجاح ، ومف ثـ فيـ الييتموف بتنمية قدراتيـ في مجاؿ التخصص .
صعوبة الظروؼ المعيشية دفع عدد غير قميؿ مف الطمبة الى االنشغاؿ باالعماؿ التي توفر ليـ المورود   -1

 اسة .المادي لتغطية نفقات دراستيـ واعالة اسرىـ مما ادى ذلؾ الى العزوؼ عف الدر 
اعتماد االساليب والطرؽ التقميدية في التدريس مف قبؿ التدريسييف والخبرة غير الكافية لدى التدريسييف الجدد  -8

 خاصة يؤدي الى لجوء الطمبة الى الغش.
 يوصي الباحثوف بما يأتي : التوصيات :

ا بحضور الطمبة إقامة ندوات وورش عمؿ دورية في الجامعات لمناقشة مشكالت الطمبة ووضع الحموؿ لي -3
 والتدريسييف .
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أقامة محاضرات توعوية لمطمبة مف قبؿ االساتذة المتخصصيف في عمـ النفس واالرشاد النفسي تبيف خطورة  -7
المجوء الى الغش االكاديمي ومضاره عمى الطالب وعمى تطور المجتمع برمتو ، واىمية دور الشباب في بناء 

 المجتمع.
ة الجامعات تعينيـ في تدبير شؤنيـ الدراسية كي يتفرغ الطمبة لدراستيـ تفعيؿ قانوف تخصيص رواتب لطمب -1

 فقط .
بناء جو يسوده الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف التدريسييف والطمبة وتجنب حالة التعالي مف قبؿ بعض  -1

 التدريسييف عمى طمبتيـ .
، وخاصة مع الطمبة تفعيؿ دور االرشاد النفسي في الجامعات ورفد وحدات االرشاد بالمتخصصيف  -8

 المشكميف.
 فرض عقوبات صارمة تجاه حاالت الغش وعدـ التساىؿ مف قبؿ التدريسييف او عمادات الكميات . -6
اعتماد االساليب الحديثة في التدريس التي تشوؽ الطمبة وتحببيـ بالمواد الدراسية ، وتجنب االسئمة  -2

 االنتقامية.
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 المصادرالعربية :
 (: ظاىرة الغش: انعكاساتيا واثرىا عمى الفرد والمجتمع.مكناس، المغرب.7003)امبارؾ، نياري 

(: مشكمة الغش في االمتحانات بالمدارس ، رسالة ماجستير ، كمية الدعوة واصوؿ الديف ، كمية التربية، 7031الحجيمي، زياد منير )
 الجامعة االسالمية.

دراسة تطبيقية عمى عينة مف طالب المرحمة االعدادية -(: االبعاد االجتماعية لظاىرة الغش في االمتحانات7038حسيف، سعد محمد )
 بمدينة البيضاء ، المجمة الميبية العالمية، العدد الثاني، كمية التربية المرج، جامعة بنغازي، ليبيا.        

طرؽ عالجو، كمية التربية لمعمـو  -انواعو -اسبابو-الغش في االمتحانات المدرسية –ة العصر الحياني، صبري برداف)       (: مشكم
 االنسانية، جامعة االنبار.
(:طبيعة القيـ ذات العالقة بسموؾ الغش لدى طمبة الجامعة االردنية واعضاء ىيئة التدريس فييا واثر اساليب 3332الريماوي، محمد عودة)
 ، االردف.7، العدد 71ات في تعزيز ىذا السموؾ، مجمة دراسات ، المجمد التعميـ ونظـ االمتحان

(:ظاىرة الغش في االختبارات االكاديمية لدى طالب المدارس والجامعات :التشخيص واساليب الوقاية 7007الزراد، فيصؿ محمد خير)
 والصالح، دار المريخ لمنشر، الرياض.

(: اتجاىات الطمبة نحو الغش االكاديمي،مجمة كمية التربية لمبنات، 7037مالية محمد)ساجر،كريـ عبدوحسيف، فوزية محمد وفرحاف، 
 ، الكمية التقنية.71المجمد 

(:فحص فروض نظرية الفرصة عمى سموؾ الغش في االمتحانات في الجامعة، رسالة ماجستير ، جامعة 7002الساكت، ميساء سامي)
 مؤتو.

 ، االردف.1متحانات العامة والمدرسة. مجمة رسالة المعمـ ، العدد(: ظاىرة الغش في اال3331السعيد، احمد)
(:دراسة لبعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالغش في االمتحانات ، العدد التاسع ، السنة الرابعة، مجمة 3303عبد الرحمف، محمد السيد)

 كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
 حانات المدرسية اسبابيا واساليبيا وطرؽ عالجيا، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.؟(: ظاىرة الغش في االمت7003عرفات ، فضيمة)
، 73(: ظاىرة الغش في االمتحانات، حجميا واسبابيا كما يدركيا طمبة جامعة اليرموؾ، المجمة التربوية، العدد 3303عودة ومقابمة)

 الكويت.
 ىيئة التدريس والطمبة حوؿ ظاىرة الغش بجامعة الكويت. (: قياس اتجاىات اعضاء3300الكندري، جاسـ  واخروف)

 (: ظاىرة الغش واثرىا عمى الطالب والمجتمع، كمية التربية االساسية، جامعة بابؿ، العراؽ.7031المرشدي، عماد حسيف عبيد)
 لتوزيع ، عماف.،مطبعة الفرقاف لمنشر وا3( : الميسر في عمـ النفس االجتماعي ، ط3301مرعي، مريـ وبمقيس ، أحمد )
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Mussen,F.&Eisnberg,N.(1977):roots of caring sharing and helping Freeman&company. San 
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