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املقدمة:
امللخص:
ت�سعى هذه الدرا�سة التعرف �إىل الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف
االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة
طولكرم .ا�ستخدم الباحثان فيها املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغت
عينة الدرا�سة ( )369خريج ًا وخريجة ،منهم ( )189ذكوراً و ()180
�إناثاً ،وذلك خالل �شهر كانون �أول ،عام  .2018وا�ستخدم الباحثان
�صحيفة اال�ستبانة �أداةً رئي�سة جلمع املعلومات املتعلقة بالدرا�سة،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج� ،أهمها� :أن الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
الغ�ش يف االمتحان تبع ًا ملجاالت الدرا�سة هي الأ�سباب الأكادميية
�أوالً ،ثم الأ�سباب الذاتية ،و�أخريا الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب (الذاتية ،والأكادميية،
والأ�رسية ،واالجتماعية)  .على ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات .و�أكدت
النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة
نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى
ملتغري اجلن�س ،وبوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر
خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري
جمال الدرا�سة ل�صالح العلوم االجتماعية والإن�سانية مقابل العلوم
الطبيعية التطبيقية.
الكلمات املفتاحية :غ�ش االمتحان ،خريجي اجلامعات،
طولكرم

Abstract:
This study seeks to identify the reasons for
cheating in exams from the graduates’ point of view in
the Palestinian universities, in Tulkarem Governate.
The study used the descriptive method with a sample
of 369 graduates, 189 males and 180 females, during
the month of December 2018. The researcher used the
questionnaire as a tool to collect information related
to the study. The findings showed that the reasons
behind cheating in exams depend on the fields of
study, as follows: Firstly, academic reasons, secondly,
personal reasons, and finally, social reasons. The
study found that there were significant differences at
a ≤ 0.05 in relation to the abovementioned reasons
behind cheating in the exam for graduates in the
Palestinian universities according to the gender
variable. In addition, the study revealed significant
differences among graduates in the Palestinian
universities’ attitudes towards the abovementioned
reasons behind cheating in the exam according to the
study field variable for the sake of the humanities and
social sciences against the applied natural sciences.
Keywords:
Exam
Cheating,
Graduates,
Tulkarem.

تعد ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات من الظواهر التي قلما يخلو
منها جمتمع من املجتمعات املعا�رصة .وتنت�رش هذه الظاهرة على
م�ستوى اجلامعات يف العامل ب�شكل عام ،وجمتمعنا الفل�سطيني جزء
من هذا العامل .وتختلف و�سائل الغ�ش وطرقه وفق ًا لثقافة املجتمع
ودرجة حت�رضه ،فاملجتمعات الب�سيطة ت�ستخدم و�سائل تختلف عن
تلك التي ت�ستخدمها املجتمعات الأكرث تقدما وتطوراً .وقد تطورت
يف الوقت احلا�رض �أ�ساليب الغ�ش ،فبعد �أن كان الطالب يد�س يف جيبه
بع�ض الق�صا�صات الورقية اخلا�صة باملادة الدرا�سية� ،أو يكتبها
على املقاعد الدرا�سية �أو اجلدران �أو الأدوات �أو على اليد �أو الذراع �أو
ال�ساق� ،أ�صبح اليوم ي�ستخدم �أ�ساليب جديدة متطورة تقنياً ،كت�صغري
ال�صفحات يف حدود �صفحة �أو �أقل لكل املادة مما ميكن الطالب
من حملها ب�سهولة يف داخل قاعة االمتحان ،كذلك ا�ستخدام �أجهزة
ت�سجيل بها �أ�رشطة م�سجلة لكل املادة ولها �سماعات تو�ضع يف �آذان
الطلبة دون �أن ي�سمعهم �أحد ،وهناك ال�ساعات التي حتتوي جهاز
حا�سوب �أو احلرب ال�رسي �أو الهاتف النقال �أو الأوراق ال�شفافة� ،أو
ال�سماعات التي تزرع يف الأذن .وجتاوز الغ�ش االمتحانات وتعداها
�إىل �إجناز واجبات الطلبة يف كتابة بحوثهم و�إعداد واجباتهم
املختلفة من ر�سوم وو�سائل تعليمية� ،إذ يقوم بع�ض الطلبة بتكليف
�آخرين لكتابة بحوثهم �أو �إعداد واجباتهم مقابل مبالغ نقدية.
و�إذا تتبعنا ظاهرة الغ�ش الدرا�سي ،نالحظ ب�أنها ترتبط
ارتباطا وثيقا بتحول �أنظمة التعليم العاملية من �أنظمة لن�رش
الثقافه والتح�صيل واملعرفة �إىل �أنظمة ملنح ال�شهادات العلمية التي
تع ّد رخ�صة ملزاولة املهنة واحل�صول على اجلاه ،وبهذا تغري الهدف
من ال�سعي لطلب العلم �إىل ال�سعي للح�صول على ال�شهادة (عي�رسي
و�شرتي. )1999 ،
الغ�ش لغة :خلط ال�شيء بغريه ،مما هو �أقل منه يف الثمن ،يقال
غ�ش اللنب �أي خلطه باملاء (خمتار . )2008 ،والغ�ش يف ال�رشع :هو
خلط اجليد بالرديء (املناوي . )1990 ،فالغ�ش هو حماولة ل�رسقة
�أفكار �أو ممتلكات �أو �أعمال من الآخرين عرب طرق غري م�رشوعة ،وهو
�سلوك مذموم يرف�ضه العقل والقانون والدين واملجتمع ،مما يتوجب
البعد عنه عملي ًا (الكندري� . )2010 ،أما الغ�ش يف اال�صطِ الح
الرتبوي :فهو عمليَّ ُة تزييف لنتائج التقومي� ،أو هو حماولة غري
�سويَّة حل�صول الطالب على الإجابة من الأ�سئلة با�ستِخدام طريقةٍ
غري م�رشوعة .وهو يف ا�صطِ الح علم االجتماع الإ�سالمي :ظاهرة
اجتماعيَّة منحرفة؛ خلروجها عن املعايري وال ِق َيم ال�رشعية ،ملا
ترتكه من �آثار �سلبيَّة تن َعكِ�س ب�صورة وا�ضحة على مظاهر احلياة
ري �أخالقي
االجتماعيَّة يف املجتمع ،وباملجملُّ :
الغ�ش يعد �سلوكً ا غ َ
ينم عن �شخ�صية غري �سويَّة ولي�ست نا�ضجة ،وهي
وغ َ
ري تربويُّ ،
و�ضعف الأثر ال�رشعي يف نف�سية �صاحبه
الرتبوي
ل
اخلل
تعك�س
َ
َ
(الغزاوي. )2010 ،
وينظر �إىل الغ�ش يف االختبارات داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية
على �أنه «�سلوك غري �سوي وغري م�سموح به ،ويكون هذا ال�سلوك
مدفوع ًا مبدركات و�أفكار خاطئة لدى الفرد الغا�ش ،وذلك يف �سعيه
وراء �إ�شباع بع�ض الدوافع �أو احلاجات ،مثل احل�صول على النجاح،
�أو على الدرجات العالية� ،أو من �أجل التفوق ،ويكون ذلك دون
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األسباب املؤدية إلى الغش في االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

د .إياد محمد عماوي
أ .أحمد إبراهيم السيد

االعتماد على النف�س �أو االجتهاد» (الزراد. )2002 ،
فظاهرة الغ�ش يف االمتحانات املدر�سية �سلوك انحرايف
يخل بالعملية التعليمية ويهدم �أحد �أركانها الأ�سا�سية وهو ركن
التقومي� ،إذ يعد الغ�ش يف االمتحانات مبثابة تزييف لنتائج التقومي
مما ي�ضعف من فاعلية النظام التعليمي ككل ويعوقه عن حتقيق
�أهدافه التي ي�سعى �إىل حتقيقها ،ويف�رسه البع�ض يف �إطار (الغاية
تربر الو�سيلة) مبعنى ا�ضطرار الفرد �إىل اللجوء �إليه ب�سبب �أو لآخر،
ويف�رسه الآخرون ب�أنه مبثابة ا�ستجابة جتنبية يحاول الفرد عن
طريقها التخفيف من ال�ضغط الذي يواجهه جتنب ًا للآثار التي تنتج
عن ف�شله يف االمتحان ،ويلقي البع�ض هذا ال�سلوك على منط التن�شئة
االجتماعية التي تعر�ض لها الفرد طوال مراحل حياته ،بينما يلقيها
البع�ض الآخر على النظام التعليمي املعمول به ف�ض ًال عن عنا�رص
العملية التعليمية كاملدر�سني ،و�صعوبة املنهج الدرا�سي� ،أو لطبيعة
احلياة املدر�سية ،ويلقي البع�ض الآخر تبعة الغ�ش �إىل الطلبة �أنف�سهم
الذين يلج�أون �إليه ب�سبب �إهمالهم الدرا�سة (النري. )1980 ،
�إن خطورة الغ�ش يف جميع مراحل الدرا�سة تكمن يف �أن الطالب
ف�شل يف تكوين عادات اال�ستقامة والأمانة مما يعني �أنه بعد تخرجه
والتحاقه بالعمل «العامل احلقيقي» �سيمار�س الغ�ش ب�شكل �آخر ،ولهذا
فالأمر ال يحتمل الت�أجيل �أو الت�ساهل �أو الرتاخي لأنه يهدد قيم الفرد
والعمل �أوال ،وم�صلحة الفرد واملجتمع ثانيا (الكندري. )2010 ،
ال�سلوك الإن�ساين هو نتيجة لتفاعل جمموعة من العوامل
املختلفة التي ت�سهم يف �إثارته ،وهي التي حتدد اجتاه هذا ال�سلوك
ومداه .والعوامل امل�ؤثرة يف ال�سلوك ميكن �أن تن�ضوي �ضمن ثالث
فئات ،هي :العوامل الفردية (النف�سية)  ،وهي التي تتعلق بتفكري
أي�ضا عملية التعلم ،التي هي من العمليات
ودوافع الفرد وتت�ضمن � ً
الذهنية التي ت�سهم يف تغيري ال�سلوك ب�شكل ملمو�س ،وكذلك
االجتاهات التي يعتنقها الفرد حول مو�ضوعات �أو �أ�شياء حمددة،
�إ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي تعد من العوامل امل�ساعدة يف
حتديد ال�سلوك الإن�ساين .والعوامل االجتماعية ،وهي العوامل النابعة
من البيئة االجتماعية املبا�رشة التي يعي�ش فيها الإن�سان� .إن الفرد
�ضمن الو�سط الذي يعي�شه متار�س عليه الت�أثريات وال�ضغط من
الأفراد واجلماعات ،مما ي�ؤدي �إىل توجيه �سلوكه باجتاهات معينة.
والعوامل احل�ضارية ،حيث لكل جمتمع �صفاته الأ�سا�سية التي متيزه
وتكون ثقافته العامة التي يت�صف بها الفرد يف ذلك املجتمع.
ومن بني �أهم املظاهر احل�ضارية امل�ؤثرة يف ال�سلوك الإن�ساين هي
العادات ،والتقاليد ،واملعتقدات الدينية ،والنظام االجتماعي� ،إ�ضافة
�إىل الفنون والآداب والقانون...الخ( .الكاظمي)1989 ،
وملا كان ال�سلوك ودوافعه ظاهرة تت�سم بالتعقيد والت�شابك،
فال بد من التعمق يف فهم دوافع هذا ال�سلوك والعوامل التي تقف
خلفه �أو ناجت تفاعل هذه العوامل ح�سب قوة ت�أثري كل منها يف
تكوين الواقعية التي ي�ستند �إليها ال�سلوك الإن�ساين (وهيب. )1987 ،

الدراسات السابقة:
◄◄�أوال :الدرا�سات العربية :تعددت الدرا�سات العربية التي
تناولت مو�ضوع الغ�ش يف االمتحان ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة
ح�سني ( )2015بعنوان :الأبعاد االجتماعية لظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات (درا�سة تطبيقية على عينة من طالب املرحلة الإعدادية
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مبدينة البي�ضاء)  ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من (( 40طالب ًا يف
املرحلة الإعدادية يف مدر�سة رابعة العدوية ،ترتاوح �أعمارهم بني
(� )16 – 14سنة ،با�ستخدام املنهج الو�صفي .وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل وجود �أكرث من عامل اجتماعي م�س�ؤول عن قيام الطالب بالغ�ش
اختلفت يف ن�سبتها وتكرارها وترتيبها بالن�سبة للطالب ،وي�أتي يف
مقدمة هذه العوامل رغبة الطالب يف حتقيق بع�ض املكا�سب دون بذل
جهد .ومع تعدد الأ�سباب والأبعاد االجتماعية للغ�ش يف االمتحان
�إال �أن هناك قدرا كبريا من التداخل والرتابط بني هذه الأ�سباب ،وال
ميكن ف�صل �سبب �أو عامل عن الأ�سباب والعوامل الأخرى.
ودرا�سة ويزة ( )2014بعنوان :الغ�ش يف امتحان البكالوريا
(�أ�سبابه _ تقنياته_ واجراءات احلد منه) من وجهة نظر طلبة ال�سنة
الثالثة ثانوي (درا�سة ميدانية بوالية بومردا�س)  ،وقد �أجريت الدرا�سة
على عينة من ( )320طالب ًا وطالبة ،با�ستخدام املنهج الو�صفي .وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه يوجد تنوع يف الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش
منها :ال�شخ�صية املتعلقة بذات التلميذ ،واالجتماعية وكل ما تعلق
بالظروف املحيطة بالتلميذ داخل الأ�رسة واملجتمع ،و�أخرى �أ�سباب
تربوية ما خ�ص و�ضعية متدر�س التلميذ و�أجواء اجتياز امتحان
البكالوريا من تنظيم وت�رشيع.
ودرا�سة خابور وحجازي ( )2014بعنوان� :أ�سباب انت�شار
ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س
مديرية تربية لواء الرمثا ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من ()150
معلم ًا ومعلمة و ( )150طالب ًا وطالبة ،با�ستخدام املنهج الو�صفي.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الدرجة الكلية لأـ�سباب انت�شار ظاهرة
الغ�ش من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة متو�سطة ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ، )2.33و�أن الأ�سباب التي تتعلق بالطلبة جاءت
باملرتبة الأوىل ،ثم جاءت الأ�سباب التي تتعلق باملجتمع املحلي
باملرتبة الثانية ،والأ�سباب التي تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية
باملرتبة الثالثة ،وجاءت الأ�سباب التي تتعلق باملعلم باملرتبة
الأخرية� .أما من وجهة نظر الطلبة فقد بلغت الدرجة الكلية (، )3.31
وبدرجة تقدير متو�سطة ،حيث جاءت الأـ�سباب التي تتعلق باملناهج
والإدارة املدر�سية باملرتبة الأوىل ،والأ�سباب التي تتعلق باملعلم
باملرتبة الثانية ،ثم الأ�سباب التي تتعلق بالطالب باملرتبة الثالثة،
بينما جاءت الأ�سباب التي تتعلق باملجتمع املحلي باملرتبة
الأخرية.
ودرا�سة الكندري ( )2010بعنوان :ظاهرة الغ�ش يف
االختبارات �أ�سبابها و�أ�شكالها من منظور طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية
يف دولة الكويت ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من ( )800طالب
وطالبة من طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف دولة الكويت ،با�ستخدام
املنهج الو�صفي .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تعود الطالب على
�سلوك الغ�ش يف االمتحانات مبراحل التعليم ال�سابقة من �أبرز �أ�سباب
الوقوع يف الغ�ش يف املرحلة اجلامعية ،ي�ضاف �إليه اخلوف من
الر�سوب باالمتحان ،ورغبة الطالب يف احل�صول على معدل مرتفع.
ودرا�سة ال�سبعاوي ( )2007بعنوان :ظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات املدر�سية لدى طلبة املرحلة الإعدادية �أ�سبابها
و�أ�ساليبها وطرق عالجها ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من ()684
طالب ًا وطالبة ،با�ستخدام املنهج الو�صفي .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن الأ�ساليب التي يتبعها الطلبة يف الغ�ش كما ذكروها كان عددها
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(� )22أ�سلوباً ،وهي مرتبة كالآتي :ا�ستعمال ق�صا�صات ورق �صغرية،
النظر �إىل اجلدار والنقل منه ،الكتابة على املقعد الذي يجل�س عليه،
النقل من الكتاب ،اال�ستعانة ب�أوراق مكتوبة من زميل قريب ،الكتابة
على ظهر الدفرت الذي يكتب عليه الطالب ،الكتابة على راحة اليد،
كتابة الكلمات العربية ب�أحرف �إجنليزية ،ا�ستعمال الإ�شارات باليد
�أو بغريها ،كتابة احلروف الأوىل لبع�ض الكلمات ،الكتابة على
امل�سطرة ،تبديل جلد الكتاب بجلد �آخر ،اال�ستعانة باملدر�س ،الكتابة
على ظهر الزميل الذي يجل�س �أمامه ،الكتابة على القدم ،تبادل بع�ض
الأوراق مع زميل �آخر ،ا�ستخدام الآالت احلا�سبة املربجمة ،الذهاب
�إىل املرافق ال�صحية بحجة ق�ضاء حاجة مع الكتابة امل�سبقة على
�أبواب املرافق ال�صحية �أو �إخراج �أوراق لقراءتها موجودة �سلفا،
و�ضع �أوراق داخل احلجاب الذي تلب�سه الطالبات ،النقل من املقرر
املدر�سي ،التحدث مع زميل ،ا�ستخدام بع�ض الإ�شارات املتفق عليها
مع الزمالء .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املتو�سط املتحقق واملتو�سط النظري للأداة “�أ�سباب الغ�ش يف
االمتحانات” ول�صالح القيمة املتحققة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود عالقة ارتباطية بني متغري �أ�سباب الغ�ش يف االمتحانات
ومتغري اجلن�س ول�صالح الذكور.
ودرا�سة ال�ساكت ( )2007بعنوان :فح�ص فرو�ض نظرية
الفر�صة على �سلوك الغ�ش يف االمتحانات يف اجلامعة ،وقد �أجريت
الدرا�سة على عينة من ( )600طالب وطالبة ،با�ستخدام املنهج
امل�سحي .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني كل مما يلي�( :شخ�صية املراقب ،ونوع املراقبة،
وحجم ال�صف ،وا�ستخدام اجلوال ،ونوع الأ�سئلة ،و�صعوبة املادة،
واالجراءات الت�أديبية ،واحل�صول على املعلومات املنوي الغ�ش فيها،
وح�صول الطالب على عالمة عن طريق الغ�ش ،والوا�سطة ،واملعتقد
بالغ�ش ،واللجوء للغ�ش)  .وهذه النتائج دعمت نظرية الفر�صة ،وهي
�أن الفر�صة تخلق اجلرمية �أو ال�سلوك املنحرف.
◄◄ ثانيا :الدرا�سات الأجنبية :هناك العديد من الدرا�سات
الأجنبية التي تناولت املو�ضوع ،كدرا�سة �ستاروفويتوفا و�أرميي
( ، )Starovoytova, Arimi, 2017بعنوان� :شهادات على �سلوك الغ�ش
يف االمتحانات وعوامل احلفاظ على النزاهة ،وهي درا�سة على طلبة
كلية الهند�سة يف جامعة موي يف كينيا ،وقد هدفت الدرا�سة �إىل معرفة
�شهادات الطلبة على ممار�سة �سلوك الغ�ش يف اجلامعة ،والعوامل التي
ت�ساعد يف ابتعاد الطلبة عن ممار�سة الغ�ش� .أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة هي� :أن ( )18%فقط من املبحوثني مل ميار�سوا الغ�ش؛
�إال �أنهم �شهدوا جمموعة من �أ�ساليب الغ�ش التي ي�ستخدمها زمال�ؤهم،
وهو ما يو�ضح �أن الطالب جاهزون ال�ستخدام �أي طريقة لتحقيق
�أهدافهم النهائية وهي احل�صول على درجات جيدة .كما �أظهرت
النتائج �أن ( )22%من الطلبة الذين مل ميار�سوا �سلوك الغ�ش ،كانوا
خائفني من الإم�ساك بهم من قبل املراقبني على االمتحان ،بينما
( )6%فقط كانوا خائفني من �إبالغ زمالئهم عنهم .وبينت الدرا�سة
�أن �أكرث العوامل امل�شجعة على ممار�سة الغ�ش لدى طلبة اجلامعات
احلكومية هو قلة العقوبات املفرو�ضة على الطلبة املمار�سني ل�سلوك
الغ�ش .وحتى تتحقق النزاهة الأكادميية يف اجلامعات احلكومية ال
بد من �أن تت�ضافر جهود اجلامعة والكلية والطلبة من خالل القيام
مبجموعة من الإجراءات للحد من ظاهرة الغ�ش ،والتي تتمثل بقيام
اجلامعة ،ب�ضمان رقابة �صارمة على االمتحانات وزيادة عدد

املراقبني يف القاعات ،ومعاقبة الطلبة املمار�سني ل�سلوك الغ�ش،
وكذلك الطلبة الذين �شهدوا الغ�ش ومل يبلغوا عنه ،وتنظيم ور�شات
عمل لتدريب املراقبني حول الإجراءات الدقيقة لكيفية الت�رصف
يف حالة ال�شك يف الغ�ش ،و�إن�شاء خط ات�صال مفتوح وجمهول
ميكن الطالب من الإبالغ عن حاالت الغ�ش� .أما الكلية فمطلوب
منها ،مناق�شة �أخالقيات الهند�سة مع الطالب وتقدمي نظرة عامة
عن قواعد ولوائح االمتحانات و�إبالغ الطالب ب�أخذ م�ؤ�رش �أمناط
التعلم فيلدر وا�ستخدام النتائج للوعي الذاتي ب�أ�سلوبهم اخلا�ص يف
التعلم ،للم�ساعدة يف �إدارة الوقت بطريقة فعالة ،و�إجراء اختبارات
وامتحانات عادلة وذات �صلة بالكتاب .ويجب على الطالب ،االلتزام
بالقواعد واللوائح التي تقرها اجلامعة ،وبذل ق�صارى جهدهم لعدم
الغ�ش.
كما �أجريت درا�سة �أخرى من قبل �ستاروفويتوفا وناماجنو
( ، )Namango & Starovoytova,2016على طلبة كلية الهند�سة يف
جامعة موي يف كينيا ،بعنوان� :سلوك الغ�ش يف املرحلة اجلامعية
الهند�سية ،هدفت للتعرف �إىل العوامل التي ت�سبب الغ�ش يف
االمتحانات .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( )65%من امل�ستطلعني
�أعلنوا �أن الغ�ش ظاهرة �شائعة يف اجلامعات احلكومية ،و ()60%
من الطالب �أكدوا �أنه من ال�صعب الق�ضاء على الظاهرة ،بينما �أقر
( )70%من الطالب �أنهم ي�ستخدمون الهواتف املحمولة بوا�سطة
جوجل لتقييم مالحظاتهم �أثناء االمتحانات ،وت�ؤكد النتائج �أن
الغ�ش واقع يف اجلامعات احلكومية و�أنها م�صدر قلق كبري.
درا�سة موكوال ولوفيمور ()Mokula, Lovemore, 2014
 ،بعنوان� :أ�شكال وعوامل ونتائج الغ�ش يف امتحانات اجلامعة:
نظرة ثاقبة من طالب التعليم املفتوح والتعليم عن بعد ،وقد هدفت
الدرا�سة �إىل معرفة �أ�شكال وعوامل ونتائج الغ�ش لدى طلبة جامعة
جنوب افريقيا ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:
�أن الطلبة ا�ستخدموا ق�صا�صات الورق ،وامل�سطرة ،وغطاء الآلة
احلا�سبة ،ملمار�سة �سلوك الغ�ش .كما �أظهرت النتائج �أن العوامل التي
�أثرت يف الغ�ش هي :اجلن�س ،والعمر ،واملناطق اجلغرافية للطلبة.
ومتثلت العقوبات بغرامات مالية وحرمان من االمتحان للطلبة
الذين ميار�سون الغ�ش يف االمتحان.
ودرا�سة رومانو�سكي ( )Romanowski,2008بعنوان :ماذا
ميكن �أن تفعل املدر�سة للت�صدي لظاهرة الغ�ش ،وقد حددت الدرا�سة
بع�ض وجوه الغ�ش وهي :قلة و�ضعف الأمانة العلمية ،وعدم ذكر
امل�صادر واملراجع التي رجع �إليها الطالب ،وتزوير املعلومات،
وحل الواجبات للزمالء .وذكرت الدرا�سة �أن عدة جهات تالم باخلط�أ
يف تف�شي ظاهرة الغ�ش يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وهي :الأ�رسة ،ودور
العبادة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،واملدر�سة .وخل�صت الدرا�سة
�إىل �أن مو�ضوع الغ�ش وعدم الأمانة يف املدار�س ميكن مناق�شته
يف �ضوء اعتبارات وحمددات االنحدار الأخالقي والثقايف ،و�أن من
�أ�سباب تف�شي ظاهرة الغ�ش �أن معظم �أفراد املجتمع �أ�صبح م�ستهلك ًا
ال منتجا ،والطالب يريد من تعليمه احل�صول على الأموال والوظيفة
فقط ،وال يريد التعليم اجليد.
ودرا�سة �ستورم و�ستورم ( )Strom & Strom,2007بعنوان :منع
الغ�ش ورفع النزاهة .حيث كان �س�ؤال الدرا�سة ملاذا ميار�س الطالب
يف جميع الأعمار الغ�ش؟ وقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك عدة �أ�سباب
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األسباب املؤدية إلى الغش في االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

د .إياد محمد عماوي
أ .أحمد إبراهيم السيد

لهذه الظاهرة ،منها� :أ�سباب ذاتية ترجع �إىل عدم الأمانة و�ضعف
الأخالق احلميدة عند بع�ض الطالب يف املدر�سة ،وكذلك هناك
�أ�سباب ترجع �إىل �صعوبة الواجبات الدرا�سية .وناق�ش الباحثان �أن
من �أ�ساليب الغ�ش عند الطالب ا�ستخدام مواقع الإنرتنت بال �أمانة
علمية .و�أكدت الدرا�سة على �أن املعلم م�س�ؤول عن تدين �أخالقيات
طالبه خا�صة عندما يتجاهل �أخطاء الطالب .وخل�ص الباحثان �إىل
�أهمية التعاون بني املعلمني و�أولياء الأمور للحد من هذه الظاهرة،
وكذلك مد ج�سور التوا�صل بني البيت والإدارة املدر�سية لطرح �آليات
يف التعامل مع م�شكلة الغ�ش ،والت�أكيد على �أهمية الأمانة يف احلياة
العلمية والعملية.
ودرا�سة هاجز ،وباوتلر ،وكري�ستونز ،وهريجنتون (Hughes
 ، )and others, 2006بعنوان :الغ�ش يف االمتحانات يف مدر�ستني
بولنديتني للتعليم العايل ،وقد هدفت الدرا�سة �إىل تعليل ظاهرة
الغ�ش التي باتت مقبولة اجتماعيا عند الكثري من الطلبة يف اثنتني
من �أكرب امل�ؤ�س�سات التعليمية البولندية ،وت�ؤكد الدرا�سة �أن ظاهرة
الغ�ش يف االمتحانات عند الطلبة لها عدة �أ�سباب� ،أهمها :كرثة
املقررات الإلزامية ،وكرثة االمتحانات التي ي�ستعد لها الطالب يف
اليوم الواحد ،و�ضعف مراقبة الطلبة �أثناء االمتحانات ،و�ضعف
الإعداد لالمتحانات ،وتذبذب عملية و�ضع العالمات وعدم ثباتها.
با�ستعرا�ضنا للدرا�سات ال�سابقة :ميكننا القول:
  �أن هناك درا�سات تناولت ظاهرة الغ�ش بتطبيقها
على طالب املرحلة االعدادية كدرا�سة ح�سني ( ، )2015ودرا�سة
ال�سبعاوي (. )2007
 وهناك درا�سات تناولت الظاهرة بتطبيقها على طالب
املرحلة الثانوية كدرا�سة ويزة ( ، )2014ودرا�سة خابور وحجازي
(. )2014
 وبع�ض الدرا�سات تناولت ظاهرة الغ�ش بتطبيقها على
طلبة اجلامعة كدرا�سة �ستاروفويتوفا و�أرميي ( ، )7201ودرا�سة
�ستاروفويتوفا وناماجنو ( ، )2016ودرا�سة موكوال ولوفيمور
( ، )2014ودرا�سة الكندري ( ، )2010ودرا�سة ال�ساكت (. )2007
�إال �أن درا�ستنا احلالية تتميز عن بقية الدرا�سات ال�سابقة
بتناولها لظاهرة الغ�ش باالمتحانات من وجهة نظر �رشيحة جديدة
مل تتطرق لها �أي من الدرا�سات ال�سابقة� ،أال وهي �رشيحة خريجي
اجلامعات ،بو�صفهم طلبة �سابقني يف جميع املراحل ولديهم من
املعرفة واالطالع ما ميكنهم من �إبداء �آرائهم حول املو�ضوع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعد م�شكلة الغ�ش يف االمتحانات من �أخطر امل�شاكل التي
يواجهها التعليم ب�شكل عام والتعليم اجلامعي ب�شكل خا�ص ،ملا
لهذه الظاهرة من �أثر �سيء على حياة الفرد واملجتمع .فالغ�ش خيانة
للنف�س وللآخرين ،يبد�أ من مقعد الدر�س وينتهي بكل مناحي احلياة.
فالطالب الذي تخرج من اجلامعة معتمداً على الغ�ش ،تخرج �ضعيفا
ال يثق بنف�سه وال بعلمه ،غري قادر على تطبيق ما تعلم عملي ًا وال
حتى نظرياً.
ونظرا ً لأهمية املو�ضوع وخطورته فقد جاءت هذه الدرا�سة
لتجيب عن �س�ؤاليها الآتيني:
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● ●ما هي الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة
نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم؟
● ●هل توجد فروق �إح�صائية دالة يف الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغريي اجلن�س ،وجمال الدرا�سة؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
♦ ♦معرفة الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة
نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم ،من خالل
تقدمي و�صف حتليلي لها.
♦ ♦معرفة داللة الفروق الإح�صائية يف الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغريات :اجلن�س ،وجمال الدرا�سة.

فرضيات الدراسة:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الذاتية على ظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات.
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية على ظاهرة
الغ�ش يف االمتحانات.
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الأكادميية على ظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات.
4 .4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05يف متو�سطات الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم
تعزى ملتغري اجلن�س.
5 .5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )α≥0.05يف متو�سطات الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم
تعزى ملتغري جمال الدرا�سة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
♦ ♦�أنها تعالج مو�ضوع ًا مهم ًا يف كونه ي�ضعف العملية
التعليمية وي�ؤثر �سلب ًا على خمرجات التعليم.
♦ ♦�إمكانية الإفادة من نتائج الدرا�سة يف التقليل من ظاهرة
الغ�ش.
♦ ♦ ّ�سد النق�ص يف البحوث العربية التي تعنى مبو�ضوع الغ�ش
يف االمتحانات.

حدود الدراسة وحمدداتها:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف
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حمافظة طولكرم ممن مل مي�ض على تخرجهم �أكرث من (� )5سنوات.
وقد جمعت بياناتها خالل �شهر كانون �أول من عام  2018م.

التعريفات االصطالحية واالجرائية:
◄◄الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش  يف االمتحان :هي الأ�سباب
الواردة يف جماالت الدرا�سة ،والتي تقا�س من خالل �أداة الدرا�سة
(اال�ستبانة) .
◄◄الغ�ش :ا�ستخدام و�سائل غري م�سموحة الجتياز االمتحانات
يف اجلامعة.

الطريقة واالجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،بو�صفه منهجا
منا�سبا ملو�ضوع الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اخلريجيني يف حمافظة
طولكرم ممن مل مي�ض على تخرجهم �أكرث من خم�س �سنوات ،والبالغ
عددهم حوايل ( )15,000خريج ،ا�ستناداً �إىل تقديرات اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (النتائج النهائية للتعداد. )2018 ،
وقد بلغ حجم العينة ( )369خريجا� .أي ما ن�سبته ( ، )2.5%من
جمتمع الدرا�سة ،وقد مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،وقد اعترب
الباحثان هذه العينة منا�سبة لأن معظم االح�صائيني يعتربون �أن
من ( )500 - 30مفردة مالئما ملعظم الأبحاث والدرا�سات (خ�رض،
. )2013
وعينة الدرا�سة موزعة تبع ًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة على
نحو ما هو مبني يف اجلدول (: )1
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها

املتغريات
اجلن�س

جمال الدرا�سة

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

189

51.2 %

�أنثى

180

48.8 %

علوم اجتماعية و�إن�سانية

252

68.3 %

علوم طبيعية تطبيقية

117

31.7 %

أداة الدراسة:
بعد مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة
بالأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان� ،أعد الباحثان �أداة ملعرفة
�أ�سباب الغ�ش ،وقد تكونت الأداة – يف �صورتها املبدئية  -من ()45
فقرة ،موزعة على ثالثة حماور ،هي :الأ�سباب الذاتية ،والأ�سباب
الأ�رسية واالجتماعية ،والأ�سباب الأكادميية ،واعتمد يف الأداة
طريقة ليكرت لتحديد مدى اال�ستجابة ،بحيث يطلب يف كل فقرة
الإجابة ب�إحدى البدائل اخلم�سة الأتية�( :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد،
�أعار�ض� ،أعار�ض ب�شدة)  ،ومتنح ا�ستجابة املبحوث تبعا لهذا ال�سلم

درجة ترتاوح بني ( . )5 - 1وبعد عر�ض الأداة على جمموعة من
املحكمني �أ�ضيفت �سبع فقرات ،لت�صبح يف �صورتها النهائية ()52
فقرة ،وترتاوح الدرجة الكلية على هذه الأداة ما بني ()260 - 52
درجة ،ت�شري الدرجة املرتفعة �إىل امل�ستوى املرتفع لأ�سباب الغ�ش،
وت�شري الدرجة املنخف�ضة �إىل امل�ستوى املنخف�ض لأ�سباب الغ�ش.
وقد ا�ستخدم اختبار ( )tللعينة الواحدة ( )One Sample t test؛
لتحليل فقرات اال�ستبانة� ،إذ تكون الفقرة �إيجابية �إذا وافق �أفراد
العينة على حمتواها؛ وكانت قيمة ( )tاملح�سوبة �أكرب من قيمة
( )tاجلدولية ،مبعنى �آخر �إن كان م�ستوى الداللة �أقل من ()0.05
والوزن الن�سبي ( )60%ف�أعلى (حينها يكون املتو�سط املطلوب
وهو املقيا�س  3درجات ف�أعلى)  ،يف حني تكون الفقرة �سلبية �إذا مل
يوافق �أفراد العينة على حمتواها وكانت قيمة ( )tاملح�سوبة �أ�صغر
من قيمة ( )tاجلدولية ،ومبعنى �آخر �إن كان م�ستوى الداللة �أكرب من
( ، )0.05%والوزن الن�سبي �أقل من (( )60%حينها يكون املتو�سط
املطلوب وهو املقيا�س �أقل من  3درجات) .
● ●�صدق الأداة وثباتها:
مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة من
املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف العلوم االجتماعية
بهدف التعرف �إىل ال�صدق الظاهري لها ،وبعد تعديلها مبا ين�سجم
ومالحظاتهم ،مت �إخراج (اال�ستبانة) ب�شكلها النهائي ،وقام
الباحثان بتوزيعها على ( )30مبحوث ًا  -مل تدخل يف نتائج
الدرا�سة  ، -وقاما ب�إجراء بع�ض التعديالت املتعلقة بال�صياغة مبا
ين�سجم ومالحظاتهم� .أما ثبات الأداة فقد ا�ستخدم الباحثان معامل
الثبات كرونباخ �ألفا ،وقد بلغ معامل الثبات ملجال الأ�سباب الذاتية
( ، )0.89وملجال الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية ( ، )0.87وملجال
الأ�سباب الأكادميية ( ، )0.82وقد بلغت الدرجة الكلية ملعامل
الثبات جلميع املجاالت (. )0.94

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما هي الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خرجي اجلامعات الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم؟
للإجابة على ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة ،والدرجة الكلية
لكل جمال ،والدرجة الكلية للأداة بجميع فقراتها ،واعتمد املعيار
الن�سبي التقييمي املحدد يف �أداة الدرا�سة لتف�سري النتائج لكل جمال
على نحو ما هو مبني يف اجلداول الأتية:
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية والتقييم النسبي لألسباب المؤدية
إلى الغش في االمتحان من وجهة نظر خريجي الجامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

الرتبة

املجال

122

املتو�سطات االنحراف  %الن�سبة املعيار
احل�سابية املعياري املئوية التقييمي

1

جمال الأ�سباب
الأكادميية

3.60

.63

72.00

مرتفع

2

جمال الأ�سباب الذاتية

3.47

.62

69.40

متو�سط

3

جمال الأ�سباب
الأ�رسية واالجتماعية

3.41

.61

68.20

متو�سط

األسباب املؤدية إلى الغش في االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

املجال

الرتبة

الدرجة الكلية

د .إياد محمد عماوي
أ .أحمد إبراهيم السيد

املتو�سطات االنحراف  %الن�سبة املعيار
احل�سابية املعياري املئوية التقييمي
3.49

.56

69.80

متو�سط

يت�ضح من خالل اجلدول (� )2أن الدرجة الكلية للأ�سباب
امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات
الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم كانت (متو�سطة) � ،إذ و�صلت الن�سبة
املئوية لال�ستجابة �إىل ( . )69.80%و�أن �أهم الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل الغ�ش يف االمتحان تبع ًا للمجاالت كانت على النحو الآتي:
الأ�سباب الأكادميية ،فالأ�سباب الذاتية ،و�أخرياً الأ�سباب الأ�رسية
واالجتماعية ،ويف�رس الباحثان ت�صدر جمال الأ�سباب الأكادميية
للأ�سباب امل�ؤدية للغ�ش يف االمتحان �إىل وعي اخلريجني لأهمية هذا
املجال كم�سبب رئي�س للغ�ش ،كونهم مروا بالتجربة خالل تواجدهم

على مقاعد الدرا�سة ،من خالل ممار�ستهم ل�سلوك الغ�ش �أو م�شاهدتهم
له ،ف�أدركوا �أن الأ�سئلة املو�ضوعية ،وت�ساهل الأ�ساتذة ،وعدم وجود
�ضوابط رادعة يف اجلامعة ،كمكونات رئي�سة لهذا املجال ،هي ال�سبب
الرئي�س ملمار�سة �سلوك الغ�ش .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ويزة
( )2014التي �أكدت على �أهمية املجاالت الثالثة ،ودرا�سة خابور
وحجازي ( )2014فيما يتعلق ب�آراء الطلبة.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل والتي ن�صها :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب
الذاتية على ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات.
للإجابة عن الفر�ضية ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
واالنحراف املعياري وقيمة ( )tاملح�سوبة وم�ستوى الداللة لكل فقرة
والدرجة الكلية للمجال ،ونتائج اجلدول ( )3تبني ذلك

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة ومستوى الداللة لفقرات مجال األسباب الذاتية

رقم الفقرة

جمال الأ�سباب الذاتية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الوزن الن�سبي

( )tاملح�سوبة م�ستوى الداللة الرتبة

1

انخفا�ض م�ستوى املقدرة على احلفظ.

3.37

1.04

67.40%

6.74

*.000

15

2

الن�سيان.

3.73

.95

74.60%

14.62

*.000

4

3

اخلوف من الإح�سا�س بالف�شل يف االمتحان.

3.77

1.02

75.40%

14.65

*.000

3

4

اجلهل بالطريقة ال�صحيحة للدرا�سة.

3.30

1.17

66.00%

5.02

*.000

17

5

�ضعف الثقة بالنف�س.

3.31

1.27

66.20%

4.69

*.000

16

6

اخلوف من امل�ستقبل.

3.48

1.18

69.60%

7.82

*.000

11

7

الطموح العايل للطالب الذي يفوق قدراته.

3.17

1.14

63.40%

2.87

*.004

20

8

رغبة الطالب يف حتدي النظام.

3.29

1.12

65.80%

5.01

*.000

18

9

رغبة الطالب يف احل�صول على معدل مرتفع.

3.81

.99

76.20%

15.79

*.000

1

10

تعود الطالب على �سلوك الغ�ش مبراحل التعليم ال�سابقة.

3.79

1.23

75.80%

12.28

*.000

2

11

االعتقاد �أن م�ساعدة ال�صديق يف االمتحان من واجبات
ال�صداقة.

3.40

1.18

68.00%

6.56

*.000

14

12

عدم اال�ستعداد الكايف لالمتحان.

3.73

1.04

74.60%

13.47

*.000

5

13

�ضعف الوازع الديني عند الطالب.

3.70

1.18

74.00%

11.34

*.000

6

14

كره املادة الدرا�سية من قبل الطالب.

3.46

1.16

69.20%

7.56

*.000

12

15

�ضعف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لدى الطالب.

3.61

1.03

72.20%

11.32

*.000

7

16

وجود الطالب يف تخ�ص�ص ال يتنا�سب مع قدراته.

3.51

.99

70.20%

9.92

*.000

10

17

الإح�سا�س املنخف�ض بامل�س�ؤولية.

3.58

1.06

71.60%

10.55

*.000

9

18

تدين امل�ستوى الأخالقي عند الطالب.

3.46

1.25

69.20%

7.11

*.000

13

19

قلة الوقت الذي يخ�ص�صه الطالب للدرا�سة.

3.59

1.08

71.80%

10.38

*.000

8

20

حب الظهور �أمام الزمالء.

3.24

1.23

64.80%

3.82

*.000

19

21

و�سيلة جلذب انتباه اجلن�س الآخر.

3.02

1.24

60.40%

.28

.78

22

22

الغ�ش �أقرب طريق للنجاح.

3.08

1.30

61.60%

1.17

.24

21

الدرجة الكلية

3.47

.62

69.40%

14.56

( )tالجدولية عند مستوى الداللة ()1.96( )α≥0.05
* دالة عند المستوى ()α≥0.05

123

*.000
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يت�ضح من خالل اجلدول (� ، )3أن �أعلى الفقرات التي حازت
على موافقة عينة الدرا�سة هي (رغبة الطالب يف احل�صول على معدل
مرتفع) بوزن ن�سبي ( ، )76.20%وهذا يعني �أن الإجابة عليها
كانت �إيجابية ،وما ي�ؤكدها هي �أنها دالة �إح�صائي ًا �إذ كانت قيمة
( )tاملح�سوبة (� )15.79أكرب من قيمة ( )tاجلدولية والتي ت�ساوي
( ، )1.96وكان م�ستوى الداللة لها ( ، )0.000وهذه القيمة �أقل
من (� ، )0.05أما �أقل الفقرات فكانت (و�سيلة جلذب انتباه اجلن�س
الآخر) بوزن ن�سبي ( ، )60.40%وهذا يعني �أن الإجابة عن هذه
الفقرة كانت �إيجابية �أي�ضا ،ولكنها كانت غري دالة �إح�صائياً� ،إذ
كانت قيمة ( )tاملح�سوبة (� )0.28أقل من قيمة ( )tاجلدولية والتي
ت�ساوي ( ، )1.96وكان م�ستوى الداللة لها ( )0.78وهذه القيمة
�أكرب من (. )0.05
املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املحور الأول (جمال
الأ�سباب الذاتية) ي�ساوي ( ، )3.47والوزن الن�سبي ي�ساوي
( ، )69.40%وهو �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد ( ، )60%وقيمة

( )tاملح�سوبة ت�ساوي ( ، )14.56وهي �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية
والتي ت�ساوي ( ، )1.96وم�ستوى الداللة ي�ساوي ( )0.000وهو �أقل
من ( ، )0.05مما يدل على �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الذاتية على ظاهرة الغ�ش
يف االمتحانات .ويف�رس الباحثان هذه النتيجة على �أنها �إقرار من
م
ل�سلوك الغ�ش يف االمتحان .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة الكندري
( ، )2010ودرا�سة  )Strom & Strom ,2007( ,التي �أكدت ال�سبب
الذاتي املتمثل بعدم الأمانة و�ضعف الأخالق احلميدة.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية ،والتي ن�صها :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب
الأ�رسية واالجتماعية على ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات.
للإجابة عن الفر�ضية ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية وقيمة ( )tاملح�سوبة وم�ستوى الداللة لكل
فقرة والدرجة الكلية للمجال ،ونتائج اجلدول ( )4تبني ذلك.

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة ومستوى الداللة لفقرات مجال األسباب األسرية واالجتماعية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

رقم
الفقرة

جمال الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية

23

ت�شجيع �أ�صدقاء ال�سوء على الغ�ش يف االمتحان.

3.50

24

عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة يف املنزل.

2.80

1.14

25

عدم اال�ستعداد لالمتحان ب�سبب ظروف �أ�رسية.

3.30

1.15

66.00%

26

�ضغط الأ�رسة من �أجل النجاح والتفوق.

3.68

1.03

73.60%

12.68

27

العمل مع الأ�رسة وعدم توفر الوقت الكايف للدرا�سة.

3.14

1.14

62.80%

2.37

*.018

28

الرغبة يف �إر�ضاء الأ�رسة بالنجاح.

3.73

.96

74.60%

14.67

*.000

2

29

اخلوف من التوبيخ واالزدراء من الأهل.

3.82

.96

76.40%

16.36

*.000

1

30

عدم الرقابة واملتابعة من الأ�رسة.

3.57

1.13

71.40%

9.65

*.000

7

31

زيادة تطلعات الأ�رسة عن م�ستوى الأبناء الدرا�سي.

3.46

1.03

69.20%

8.61

*.000

11

32

وجود ظروف �أ�رسية حالت دون درا�سة املادة.

3.51

1.04

70.20%

9.35

*.000

9

33

�ضعف الربامج الإعالمية التوعوية مبخاطر ظاهرة الغ�ش.

3.66

1.06

73.20%

11.90

*.000

5

34

قلة التعاون بني البيت واملدر�سة.

3.53

1.03

70.60%

9.91

*.000

8

35

عدم فهم املجتمع ملخاطر تف�شي ظاهرة الغ�ش يف االمتحان.

3.70

1.05

74.00%

12.83

*.000

3

36

التفكك الأ�رسي.

3.12

1.24

62.40%

1.79

.07

15

37

�ضعف امل�ستوى التعليمي للوالدين.

2.95

1.15

59.00%

- 0.92

.36

17

38

الالمباالة من الأهل جتاه �سلوك الغ�ش عند �أبنائهم.

3.60

1.13

72.00%

10.19

*.000

6

39

ت�شجيع الأهل ابنهم على الغ�ش يف حال عدم معرفة الإجابة.

3.29

1.30

65.80%

4.31

*.000

13

40

الغ�ش ظاهرة مقبولة اجتماعياً.

2.98

1.30

59.60%

- .36

.72

16

3.41

.61

68.20%

12.78

الدرجة الكلية
( )tالجدولية عند مستوى الداللة ()1.96( )α≥0.05
* دالة عند المستوى ()α≥0.05
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الوزن
الن�سبي

()t
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

الرتبة

1.03

70.00%

9.29

*.000

10

56.00%

- 3.29

*.001

18

5.11

*.000

12

*.000

4
14

*.000

األسباب املؤدية إلى الغش في االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

د .إياد محمد عماوي
أ .أحمد إبراهيم السيد

يت�ضح من خالل اجلدول (� ، )4أن �أعلى الفقرات التي حازت
على موافقة عينة الدرا�سة هي (اخلوف من التوبيخ واالزدراء من
الأهل) بوزن ن�سبي ( ، )76.40%وهذا يعني �أن الإجابة عنها كانت
�إيجابية ،ما ي�ؤكد �أنها دالة �إح�صائياً� ،إذ كانت قيمة ( )tاملح�سوبة
(� )16.36أكرب من قيمة ( )tاجلدولية ،والتي ت�ساوي ( ، )1.96حيث
كان م�ستوى الداللة لها ( )0.000وهذه القيمة �أقل من (� ، )0.05أما
�أقل الفقرات فكانت (عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة يف املنزل)
بوزن ن�سبي ( ، )56.00%وهذا يعني �أن الإجابة عن هذه الفقرة
كانت �سلبية ،وكانت دالة �إح�صائي ًا �إذ كانت قيمة ( )tاملح�سوبة ( -
� )3.29أكرب من قيمة ( )tاجلدولية والتي ت�ساوي (  ، )1.96 -حيث
كان م�ستوى الداللة لها ( )0.001وهذه القيمة �أقل من (. )0.05
املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املحور الثاين (جمال الأ�سباب
الأ�رسية واالجتماعية) ي�ساوي ( ، )3.41والوزن الن�سبي ي�ساوي
( )68.20%وهو �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد ( )60%وقيمة

( )tاملح�سوبة ت�ساوي ( )12.78وهي �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية
والتي ت�ساوي ( ، )1.96وم�ستوى الداللة ي�ساوي ( )0.000وهو �أقل
من ( ، )0.05مما يدل على �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية
على ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات .ويف�رس الباحثان هذه النتيجة
على �أنها �إقرار من جمتمع اخلريجني �أن جمال الأ�سباب الأ�رسية
واالجتماعية ،جمال م�ؤثر وم�سبب ل�سلوك الغ�ش يف االمتحان .وهذه
النتيجة تتفق مع درا�سة ح�سني (. )2015
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة ،والتي ن�صها :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب
الأكادميية على ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات.
للإجابة عن هذه الفر�ضية ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
واالنحراف املعياري وقيمة ( )tاملح�سوبة وم�ستوى الداللة لكل فقرة
والدرجة الكلية للمجال ،ونتائج اجلدول ( )5تبني ذلك.

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة ومستوى الداللة لفقرات مجال األسباب األكاديمية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

رقم
الفقرة

جمال الأ�سباب الأكادميية

41

عدم وجود �ضوابط رادعة يف اجلامعة.

3.66

42

�صعوبة املقررات الدرا�سية.

3.50

1.09

43

الت�ساهل يف تطبيق اللوائح املتعلقة بالغ�ش يف االمتحان.

3.70

1.07

74.00%

44

ت�ساهل بع�ض الأ�ساتذة �أثناء املراقبة يف االمتحانات.

3.77

1.13

75.40%

13.17

45

نوعية اال�سئلة املو�ضوعية (الدوائر) .

3.78

1.02

75.60%

14.51

*.000

46

�ضعف االجراءات الت�أديبية.

3.62

1.19

72.40%

10.02

*.000

6

47

�صعوبة االمتحان.

3.53

1.15

70.60%

8.89

*.000

7

48

عدم فهم املادة التعليمية.

3.43

1.08

68.60%

7.57

*.000

12

49

تقارب املقاعد يف قاعة االمتحان.

3.51

1.05

70.20%

9.35

*.000

8

50

كرثة املقررات التعليمية امل�سجل لها الطالب يف الف�صل الواحد.

3.48

1.05

69.60%

8.85

*.000

10

51

نق�ص كفاءة املعلم يف تو�ضيح املادة.

3.46

1.11

69.20%

8.03

*.000

11

52

وجود �أكرث من امتحان يف اليوم نف�سه.

3.75

.99

75.00%

14.53

*.000

3

3.60

.63

72.00%

18.23

الدرجة الكلية

الوزن
الن�سبي

()t
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

الرتبة

1.06

73.20%

11.90

*.000

5

70.00%

8.84

*.000

9

12.50

*.000

4

*.000

2
1

*.000

( )tالجدولية عند مستوى الداللة ()1.96( )α≥0.05
* دالة عند المستوى ()α≥0.05

مت ا�ستخدام اختبار ( )tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف
جدول ( ، )5الذي بينّ �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف الفقرات املتعلقة
(جمال الأ�سباب الأكادميية) � ،إذ بني �أن �أعلى الفقرات التي حازت
على موافقة عينة الدرا�سة هي (نوعية الأ�سئلة املو�ضوعية (اختيار
من متعدد) بوزن ن�سبي ( ، )75.60%وهذا يعني �أن الإجابة عنها
كانت �إيجابية ،وما ي�ؤكدها هي �أنها دالة �إح�صائي ًا �إذ كانت قيمة
( )tاملح�سوبة (� )14.51أكرب من قيمة ( )tاجلدولية والتي ت�ساوي
(� ، )1.96إذ كان م�ستوى الداللة لها ( ، )0.000وهذه القيمة �أقل من
(� ، )0.05أما �أقل الفقرات فكانت (عدم فهم املادة التعليمية) بوزن
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ن�سبي ( ، )68.60%وهذا يعني �أن الإجابة عن هذه الفقرة كانت
�أي�ض ًا �إيجابية ،وكانت دالة �إح�صائيا �إذ كانت قيمة ( )tاملح�سوبة
(� )7.57أكرب من قيمة ( )tاجلدولية ،والتي ت�ساوي (� ، )1.96إذ كان
م�ستوى الداللة لها ( ، )0.000وهذه القيمة �أقل من (. )0.05
املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املحور الثالث (جمال
الأ�سباب الأكادميية) ي�ساوي ( ، )3.60والوزن الن�سبي ي�ساوي
( )72.00%وهو �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد ( )60%وقيمة
( )tاملح�سوبة ت�ساوي ( )18.23وهي �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية
والتي ت�ساوي ( ، )1.96وم�ستوى الداللة ي�ساوي ( )0.000وهو �أقل
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من ( )0.05مما يدل على �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
امل�ستوى ( )α≥0.05لت�أثري الأ�سباب الأكادميية على ظاهرة الغ�ش
يف االمتحانات .ويف�رس الباحثان هذه النتيجة على �أنها �إقرار من
جمتمع اخلريجني �أن جمال الأ�سباب الأكادميية ،جمال م�ؤثر وم�سبب
ل�سلوك الغ�ش يف االمتحان ،و�أنه يرتبع على ر�أ�س جميع جماالت
الدرا�سة .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ()Strom & Strom ,2007
التي �أكدت الأ�سباب التي ترجع �إىل �صعوبة الواجبات الدرا�سية.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة ،والتي ن�صها :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب
امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات
الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س.
من �أجل فح�ص الفر�ضية ،ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني  ،Independent t - testونتائج اجلدول ( )6تبني ذلك
جدول ()6
جدول اختبار ت لألسباب المؤدية إلى الغش في االمتحان من وجهة نظر خريجي الجامعات
الفلسطينية في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس

اجلن�س
املجاالت
جمال الأ�سباب
الذاتية
جمال الأ�سباب
الأ�رسية
واالجتماعية
جمال الأ�سباب
الأكادميية
الدرجة الكلية

ذكر
العدد=189

�أنثى
العدد=180

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

م�ستوى
()t
املح�سوبة الداللة

3.42

.67

3.53

.57

1.75

.08

3.43

.63

3.38

.60

.77

.44

3.62

.69

3.57

.56

.79

.43

3.47

.62

3.49

.49

.33

.74

الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري جمال الدرا�سة.
من �أجل فح�ص الفر�ضية ،ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني  ،Independent t - testونتائج اجلدول ( )7تبني ذلك.
جدول ()7
جدول اختبار ( )tلألسباب المؤدية إلى الغش في االمتحان من وجهة نظر خريجي الجامعات
الفلسطينية في محافظة طولكرم تعزى لمتغير مجال الدراسة

جمال
الدرا�سة
املجاالت
جمال
الأ�سباب
الذاتية
جمال
الأ�سباب
الأ�رسية
واالجتماعية
جمال
الأ�سباب
الأكادميية
الدرجة الكلية

علوم اجتماعية
وان�سانية
العدد=252

علوم طبيعية
تطبيقية
العدد=117

()t
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
3.50

.60

3.42

.68

1.10

0.27

3.46

.58

3.29

.67

2.44

*.015

3.70

.64

3.39

.56

4.49

*.000

3.53

.53

3.37

.59

2.62

*.009

( )tالجدولية عند مستوى الداللة ()1.96( )α≥0.05
* دالة عند المستوى ()α≥0.05

( )tالجدولية عند مستوى الداللة ()1.96( )α≥0.05

يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن قيم ( )tاملح�سوبة للمجاالت
(جمال الأ�سباب الذاتية ،جمال الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية،
جمال الأ�سباب الأكادميية ،الدرجة الكلية) كانت على التوايل (1.75
 ، )0.33 , 0.79 , 0.77 ,وجميع هذه القيم �أ�صغر من القيمة
اجلدولية ( ، )1.96وبذلك يت�ضح ب�أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش
يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف
حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س على جميع جماالت الدرا�سة،
وبذلك ن�أخذ بالفر�ضية ال�صفرية على �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية .ويف�رس الباحثان عدم اختالف وجهات نظر اخلريجني
واخلريجات للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان ،على �أنها
منطقية ،فالظروف التي يعي�شها الطلبة من كال اجلن�سني ،هي
الظروف نف�سها ،يف البيت ،واجلامعة ،واملجتمع الذي يعي�شون فيه.
وهذه النتيجة تختلف مع درا�سة ال�سبعاوي ( ، )2007التي �أظهرت
وجود عالقة ارتباطية بني متغري �أ�سباب الغ�ش يف االمتحانات
ومتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية اخلام�سة ،والتي ن�صها :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب
امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات

يت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن قيمة ت املح�سوبة للمجال
(جمال الأ�سباب الذاتية) كانت ( ، )1.10وهذه القيمة �أ�صغر من
القيمة اجلدولية ( ، )1.96وبذلك يت�ضح ب�أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب الذاتية امل�ؤدية
�إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري جمال الدرا�سة وعلى هذه
املجاالت ،وبذلك ن�أخذ بالفر�ضية ال�صفرية على �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية ،يف حني كانت قيم ( )tاملح�سوبة للمجاالت
(جمال الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية ،وجمال الأ�سباب الأكادميية،
والدرجة الكلية) على التوايل ( )2.62 ،4.49 ،2.44وجميع هذه
القيم �أكرب من القيمة اجلدولية ( ، )1.96وبذلك يت�ضح ب�أنه توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب
امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات
الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري جمال الدرا�سة وعلى
هذه املجاالت ،وبذلك نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ون�أخذ بالفر�ض
البديل على �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،ويت�ضح من خالل
اجلدول �أن الفروق كانت ل�صالح العلوم االجتماعية والإن�سانية.
ويف�رس الباحثان اختل
والإن�سانية عن وجهات نظر خريجي العلوم الطبيعية التطبيقية،
للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان ،ل�صالح العلوم االجتماعية
والإن�سانية .لأن طالب العلوم االجتماعية والإن�سانية �أقل اجتهاداً
وان�ضباط ًا من طلبة العلوم الطبيعية التطبيقية.
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األسباب املؤدية إلى الغش في االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفلسطينية في محافظة طولكرم

د .إياد محمد عماوي
أ .أحمد إبراهيم السيد

امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان من وجهة نظر خرجي
اجلامعات التوصيات:
الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم ،من خالل تقدمي و�صف حتليلي

لها ،وخل�صت النتائج �إىل �أن �أهم الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف
االمتحان تبع ًا ملجاالتها كانت :الأ�سباب الأكادميية ،فالأ�سباب
الذاتية ،و�أخرياً الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية .الأ�سباب الأكادميية
كان ترتيبها من الأهم �إىل الأقل �أهمية كالتايل :نوعية الأ�سئلة
املو�ضوعية (اختيار من متعدد)  ،ت�ساهل بع�ض الأ�ساتذة �أثناء
املراقبة يف االمتحانات ،وجود �أكرث من امتحان يف اليوم نف�سه،
الت�ساهل يف تطبيق اللوائح املتعلقة بالغ�ش يف االمتحان ،عدم
وجود �ضوابط رادعة يف اجلامعة� ،ضعف االجراءات الت�أديبية،
�صعوبة االمتحان ،تقارب املقاعد يف قاعة االمتحان� ،صعوبة
املقررات الدرا�سية ،كرثة املقررات التعليمية امل�سجل لها الطالب
يف الف�صل الواحد ،نق�ص كفاءة املعلم يف تو�ضيح املادة ،عدم
فهم املادة التعليمية� .أما الأ�سباب الذاتية فكان ترتيبها كالتايل:
رغبة الطالب يف احل�صول على معدل مرتفع ،تعود الطالب على
�سلوك الغ�ش مبراحل التعليم ال�سابقة ،اخلوف من الإح�سا�س بالف�شل
يف االمتحان ،الن�سيان ،عدم اال�ستعداد الكايف لالمتحان� ،ضعف
الوازع الديني عند الطالب� ،ضعف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لدى
الطالب ،قلة الوقت الذي يخ�ص�صه الطالب للدرا�سة ،الإح�سا�س
املنخف�ض بامل�س�ؤولية ،وجود الطالب يف تخ�ص�ص ال يتنا�سب مع
قدراته ،اخلوف من امل�ستقبل ،كره املادة الدرا�سية من قبل الطالب،
تدين امل�ستوى الأخالقي عند الطالب ،االعتقاد �أن م�ساعدة ال�صديق
يف االمتحان من واجبات ال�صداقة ،انخفا�ض م�ستوى املقدرة على
احلفظ� ،ضعف الثقة بالنف�س ،اجلهل بالطريقة ال�صحيحة للدرا�سة،
رغبة الطالب يف حتدي النظام ،حب الظهور �أمام الزمالء ،الطموح
العايل للطالب الذي يفوق قدراته ،الغ�ش �أقرب طريق للنجاح ،و�سيلة
جلذب انتباه اجلن�س الآخر .والأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية كان
ترتيبها كالتايل :اخلوف من التوبيخ واالزدراء من الأهل ،الرغبة يف
�إر�ضاء الأ�رسة بالنجاح ،عدم فهم املجتمع ملخاطر تف�شي ظاهرة
الغ�ش يف االمتحان� ،ضغط الأ�رسة من �أجل النجاح والتفوق� ،ضعف
الربامج الإعالمية التوعوية مبخاطر ظاهرة الغ�ش ،الالمباالة من
الأهل جتاه �سلوك الغ�ش عند �أبنائهم ،عدم الرقابة واملتابعة من
الأ�رسة ،قلة التعاون بني البيت واملدر�سة ،وجود ظروف �أ�رسية حالت
دون درا�سة املادة ،ت�شجيع �أ�صدقاء ال�سوء على الغ�ش يف االمتحان،
زيادة تطلعات الأ�رسة عن م�ستوى الأبناء الدرا�سي ،عدم اال�ستعداد
لالمتحان ب�سبب ظروف �أ�رسية ،ت�شجيع الأهل ابنهم على الغ�ش
يف حال عدم معرفة الإجابة ،العمل مع الأ�رسة وعدم توافر الوقت
الكايف للدرا�سة ،التفكك الأ�رسي ،الغ�ش ظاهرة مقبولة اجتماعياً،
�ضعف امل�ستوى التعليمي للوالدين ،عدم توافر �أماكن منا�سبة
للدرا�سة يف املنزل .و�أكدت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف
االمتحان من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة
طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س ،وبوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ( )α≥0.05للأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان
من وجهة نظر خريجي اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم
تعزى ملتغري جمال الدرا�سة ل�صالح العلوم االجتماعية والإن�سانية
مقابل العلوم الطبيعية التطبيقية.

ونظراً لكون الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الغ�ش يف االمتحان تبع ًا
ملجاالت الدرا�سة كانت :الأ�سباب الأكادميية �أوالً ،ثم الأ�سباب
الذاتية ،و�أخريا الأ�سباب الأ�رسية واالجتماعية .ف�إن الباحثني
يو�صيان مبا ي�أتي:
1 .1احلزم يف تطبيق القوانني اخلا�صة بحاالت الغ�ش ،وعدم
الت�ساهل مع مرتكبيها لردع الأ�شخا�ص الذين يفكرون يف ممار�ستها.
2 .2و�ضع �ضوابط �صارمة على املراقبني املت�ساهلني �أثناء
املراقبة يف االمتحانات ،من قبل �إدارات امل�ؤ�س�سات التعليمية.
3 .3التقليل من ن�سبة الأ�سئلة املو�ضوعية يف االمتحانات
لأنها ت�شجع الطلبة على ممار�سة الغ�ش ل�سهولة تنفيذها مقارنة
بالأ�سئلة الإن�شائية.
4 .4جتنب الإدارات التعليمية لوجود �أكرث من امتحان على
الطالب يف اليوم نف�سه.
5 .5توعية الأهايل ل�رضورة جتنب توبيخ وازدراء الأبناء
غري القادرين على حت�صيل معدالت مرتفعة ،بالرتكيز على �رضورة
احرتام الفروق الفردية بني الطلبة.
6 .6تفعيل دور الإر�شاد الرتبوي يف اجلامعة عن كيفية
اال�ستعداد لالمتحان ،والتخفيف من القلق الناجم عنه ملا لذلك من
�أثر ايجابي على �أداء الطالب يف قاعة االمتحان.
�7 .7إقامة ندوات دينية تو�ضح خماطر الغ�ش وتعار�ضه مع
مبادئ الدين والقيم الرتبوية ،بهدف توعية الطلبة لاللتزام بتعاليم
الدين و�أخالقياته لتكون ممار�سة يف حياتهم اليومية.
8 .8حث و�سائل الإعالم املختلفة على �رضورة �إعداد برامج
هادفة تعالج ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات وت�أثريها على الطالب
وعلى م�ستواه التعليمي والتح�صيلي وال�سلوكي.
�9 .9إقامة الندوات الرتبوية الهادفة لك�شف �أ�رضار الغ�ش
والتوعية بالعواقب القانونية املرتتبة عليه ،وتنمية املهارات
الدرا�سية ال�صحيحة.
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