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 المستخمص: 
تي تساىم في ىدفت ىذه الدراسة بصورة رئيسة إلى التعرف عمى أىم العوامل الثقافية ال

 نمو ظاىرة الغش اإللكتروني في كميات جامعة أسيوط. 
وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المناسب لطبيعة ىذه الدراسة. كما صممت 
الباحثة استبانو اشتممت عمى أربعة محاور رئيسة تتعمق بأىم العوامل الثقافية التي تشكل دوافع 

فرًدا من طمبة الكميات النظرية  ٜٓٓانة عمى عينة بمغت لمغش اإللكتروني وقد تم تطبيق االستب
 والعممية في جامعة أسيوط. 

 وقد توصمت الباحثة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا:
 التعرف عمى وتحديد مفيوم الغش اإللكتروني ووسائمو وأدواتو.

 التعرف عمى أىم العوامل الثقافية التي تشكل دوافًعا لمممارسة الغش اإللكتروني.
 بيان أىم مظاىر الغش اإللكتروني.

 التعرف عمى أىم األثار التي تترتب عمى ممارسة الغش اإللكتروني.  
 بيان أىم طرق مكافحة الغش اإللكتروني. 

 الغش اإللكتروني.-العوامل الثقافية الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT 
Aim of study:   

Aim of study: The study is an attempt to establish a suggested 
plan for Improving scientific research at Egyptian universities by studying 
and analyzing practices taken by scientific universities in some 
developed countries.  

 Because of the nature of this study, the  researcher used the 
historical, analytical, and descriptive methodology to achieve the goals 
of the recent study. 

The researcher came up with several conclusions 
such as: 
- Identified the concept of electronic test cheating. 
- Identified the most important cultural factors causing exam cheating 

among university students. 
- Observed the most common ways students used to cheat during 

exams. 
- Identified the negative effects of electronic exams on students , 

society and the academic community. 
- Identified the most important procedures used by the university to 

eradicate electronic exam cheating. 
Key words: Cultural Factors- Electronic Cheating. 
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 مقدمػػػة:
وتعتبر االمتحانات أحد أىم عناصر التقويم الجامعي ونجاحيا ضرورة ممحة لضمان 
أْن يأخذ كل طالب حقو وذلك مؤشر عمى مصداقية العممية التعميمية في الجامعة. وفي العقدين 
األخرين أدى ظيور وسائل تكنولوجية حديثة إلى تعرض االمتحانات إلى مشاكل كثيرة، أىميا 

استخدام التكنولوجيات الحديثة في تعريض مصداقية االمتحانات لمخطر. حيث يحاول إساءة 
الكثير من الطالب الغش في االمتحانات مستفيدين مما تحت أيدييم من وسائل كأجيزة المحمول 
والسماعات البموتوث وأجيزة البث والساعات الرقمية الذكية ونظارات جوجل وغير ذلك من 

 تي اعتاد طالب الجامعات عمى استخداميا.األساليب والحيل ال

ومنذ أْن يسرت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأساليب جديدة لمغش لم يتعود عمييا قدامى 
القائمين عمى العممية التعميمية الجامعية فنيضت الجامعات بمسؤولياتيا لضمان حيادية 

 االمتحانات وجعميا وسيمة تقويم موضوعية.

 مشكمة الدراسة:
ولقد ساىمت األساليب التكنولوجية الحديثة في التحول من الغش التقميدي والفردي إلى      

الغش اإللكتروني والجماعي والذي تنوعت وتطورت أساليبو. وباتت االمتحانات عبًئا ثقيال عل 
الجامعات تعمن فييا الجامعات حالة الطوارئ بين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وكذلك بين 

ن الذين يشاركون في عممية االمتحانات. وفي كل عام يتم اكتشاف المئات من حاالت العاممي
 الغش التقميدي واإللكتروني.

والدراسة الحالية محاولة إللقاء الضوء عمى ظاىرة الغش اإللكتروني في جامعة أسيوط. 
ش من خالل التعرف عمى أىم العوامل الثقافية التي تدفع بعض الطمبة إلى ممارسة الغ

اإللكتروني، وبيان أىم المظاىر واألساليب التي يستخدميا بعض الطمبة في ممارسة الغش 
اإللكتروني في الجامعة، ثم بيان أىم األثار التي تترتب عمى ممارسة الغش اإللكتروني عمى كل 
 من الطالب والجامعة، وكذلك تقديم تصور مقترح لمتصدي لظاىرة الغش اإللكتروني في الجامعة.
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 مية الدراسة: أى
 تتضح أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ استعراض النقاط التالية: 

تقدم ىذه الدراسة تأصياًل نظريًا لموضوع حيوي )الغش اإللكتروني( يتعمق بجانب من أىم -
جوانب العممية التعميمية ىو التقويم واالمتحانات وما يرتبط بذلك من محاوالت بعض الطالب 

كانيات التكنولوجية المعاصرة في التأثير عمى مصداقية االمتحانات كوسيمة سوء استغالل اإلم
 فعالة في تقييم الطالب.

أنَّ ىذه الدراسة تتناول موضوع الغش اإللكتروني  في جامعة أسيوط وىو مسألة في غاية -
 األىمية لما ليا من مردود سمبي عمي كفاءة التعميم الجامعي ومصداقيتو.

تروني أصبح يؤرق القائمين عمى العممية التعميمية في الجامعات المصرية نظًرا أنَّ الغش اإللك-
لتوفر التكنولوجيا التي يسرت أساليب جديدة لمغش لم تكن معروفة من قبل وأخذ المسؤولون 

 وقًتا طوياًل الكتشافيا ومناىضتيا.

لظيور الغش  تأصل ىذه الدراسة لدور بعض العوامل الثقافية التي وفرت الغطاء الالزم-
 اإللكتروني في الجامعات.

ُتَمكِّن ىذه الدراسة القائمين عمى التعميم في جامعة أسيوط من التعرف عمى أسباب الغش -
 اإللكتروني ومنعيا والتصدي ليا ضماًنا لنزاىة العممية التعميمية.

 أىداؼ الدراسة: 
 ىدفت الباحثة مف الدراسة الحالية إلى تحقيؽ اآلتي: 

 ف عمى اإلطار المفاىيمي لظاىرة الغش اإللكتروني في كميات جامعة أسيوط.التعر  -ٔ

 توضيح أىم مظاىر الغش اإللكتروني، وكذلك أىم اآلثار المترتبة عميو. -ٕ

ببيان أىم العوامل الثقافية التي ساىمت في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني بين طالب جامعة -ٖ
 أسيوط؟

 ميات جامعة أسيوط لظاىرة الغش اإللكتروني. بيان التصور المقترح لتصدي ك-ٗ
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 الدراسات السابقة:
 أواًل: دراسات عربية:

 ـ(:2009دراسة "فضيمة عرفات" )-1
جاءت تمك الدراسة تحت عنوان )ظاىرة الغش في االمتحانات المدرسية أسبابيا وأساليبيا      

 وطرق عالجيا(. وىدفت البحثة من تمك الدراسة إلى:
 بيان أىم أسباب الغش في االمتحانات. -ىرة الغش في االمتحانات.   التعريف بظا-
 بيان كيفية التغمب عمى ظاىرة الغش في االمتحانات.-    اليب الغش في االمتحانات. أىم أس-

 ولقد توصمت الباحثة إلى نتائج كاف مف أىميا:
 أوال: أىـ أساليب الغش التي تـ اكتشافيا كانت:

 استخدام اآلالت الحاسبة المبرمجة - يد أو بغيرىا              الاستعمال اإلشارات ب -
الياتف الجوال بأكثر من طريق عن طريق إخفائو في المالبس وتوصيمو بسماعة وقت   -

 الحاجة وتحويل رنينو إلى طريق االىتزاز حتى ال يسمع الرنين أحدا من المالحظين.
 ثانيا: أىـ أسباب الغش في االمتحانات:

 ضعف مستوى التحصيل الدراسي لمطالب  . -ساس الطالب بضعف قدراتو العقمية.  إح -
 عدم تقدير المسؤولية من قبل الطالب  . -   عدم الرغبة في الدراسة .              -
 الممل من المدرسة . -        كثرة المطالبة بالواجبات .        -
 ـ(:2010دراسة "لطيفة حسيف الكندري" )-2

جاءت تمك الدراسة بعنوان )ظاىرة الغش في االختبارات: أسبابيا وأشكاليا من منظور       
 طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت (.  وىدفت الباحثة من ذلك البحث إلى:

  التعرف عمى أسباب وأشكال ظاىرة الغش في االختبارات عند طمبة كمية التربية األساسية في
 دولة الكويت.

 عرف عمى مدى فاعمية القوانين والموائح الخاصة بيذه الظاىرة من منظور الطمبة وصوال الت
 إلى الحد من تفاقميا.
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 وقد توصمت الباحثة إلى نتائج كاف مف أىميا ما يأتي:
  من عينة الدراسة عمى أن ظاىرة ٕ.ٕٜطغيان ظاىرة الغش في االمتحانات حيث وافق %

 الغش في االمتحانات منتشرة.
 الطالب عمى سموك الغش في االمتحانات بمراحل التعميم السابقة من أبرز أسباب  تعود

 الوقوع في الغش في المرحمة الجامعية.
  يرى ما يقرب من نصف العينة أن المرحمة الثانوية تشيع فييا ظاىرة الغش وىذا مؤشر

 ميم ألن أثرة يمتد إلى المرحمة التالية أال وىي مرحمة التعميم الجامعي.
 لخوف من الرسوب باالمتحان ورغبة الطالب في الحصول عمى معدل مرتفع من أىم ا

 أسباب ظاىرة الغش من منظور طمبة كمية التربية األساسية.
 ـ(:2014دراسة "عماد حسيف عبيد المرشدي" )-3

وىدؼ جاءت تمك الدراسة بعنوان ) ظاىرة الغش وأثرىا عمى الطالب والمجتمع(،  
 الدراسة إلى: الباحث مف خالؿ تمؾ

 التعريف بظاىرة الغش في االمتحانات.  التعرف عمى أىم أساليب الغش في االمتحانات.
 بيان أىم أسباب الغش في االمتحانات.   

 وقد توصؿ الباحث إلى نتائج كاف مف أىميا:
 .أن ظاىرة الغش في االمتحانات لم تحظى بالمعالجة الكافية في المؤسسات التربوية 
 اليب متنوعة بين التقميدي واإللكتروني وبين الفردي والجماعي.أن لمغش أس 
  أن لمغش أسبابة المتنوعة منيا ما ىو متعمق بالطالب ومنيا ما ىو متعمق بالمؤسسات

 التربوية، ومنيا ما ىو متعمق بالظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة في البمد.
 ثانيا: دراسات أجنبية:

.Linda M. Best and Danial J و دانياؿ ج. شيممي" ) لندا ـ. بست دراسة "-1  

Shelley( )2018  :)ـ 
ل التواصل وقد ىدف الباحثان من تمك الدراسة إلى التعرف عمى تأثير تطبيقات وسائ 

انستقرام، وتطبيقات اليواتف الذكية عمى االجتماعي الفيسبوك، وتويتر، وسناب شات، و 
  لتعميم العالي. المصداقية األكاديمية في مؤسسات ا
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ولتحقيق أىداف تمك الدراسة قام الباحثان باستخدام طريقة مركبة نفذت باستخدام البريد       
اإللكتروني لموصول لعينة البحث. وتمثمت في استبانة احتوت عمى عشرين بندا تتعمق بأىداف 

 الدراسة. وقد توصل الباحثان إلى نتائج كان من أىميا:

 ي مؤسسات التعميم العالي يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي أن غالبية الطالب ف
 واليواتف الذكية ( في إنجاز مياميم األكاديمية. -انستقرام -سناب شات -تويتر -)فيسبوك

  عمى الرغم من أن الطالب يقرون باستخدام منصات التواصل االجتماعي في المساعدة في
ستخدميا في الغش في االمتحانات أو أي شيء إتمام مياميم األكاديمية، فإن معظميم ال ي

 مرتبط بالغش األكاديمي.

  وعمى الرغم من ذلك توجد رغبة متزايدة لدى الطالب في استخدام النصوص اإللكترونية
(Texting( والنصوص المأخوذة من شاشات المحمول ،)Screenshots والفيديوىات ،)
(Videos ِِ (  في الغش في االمتحانات Audio Recordings(، والتسجيالت الصوتية ِ) ِِ

 وفي األعمال األكاديمية األخرى.

  Kyle A Burgason, Ophir" دراسة "كايؿ برجاسوف وأفرسيفيا وليزابرجز"  -2

 Sefiha, and Lisa Briggs"   (2019 ) 

ىدفت تمك الدراسة إلي التعرف عمي مفيوم الغش في المقررات التي تدرس من خالل       
 بيان أىم طرق وأساليب الغش ومدي تفشي الغش في األوساط الجامعية.االنترنت و 

ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحثون مسحا تم تطبيقو عمي مجموعتين األولي مكونة من      
عدد من الطالب الجامعيين العاديين يدرسون مقررات في كميو الحقوق والمجموعة األخرى من 

           القانون الجنائي ويعممون في وظائف طول الوقت في الطالب الذين يدرسون مقررات في
 وزارة العدل.

وقد توصل الباحثون إلي أن نسبة مئوية كبيرة من المجموعتين قد مارست سموكا يدخل في      
نطاق الغش األكاديمي وقد أشاروا إلي أن ىذا السموك ال يعرض العممية األكاديمية لمخطر وقد 

 مقترحات من شأنيا اإلقالل من الغش في االمتحانات عمي اإلنترنت. قدم الباحثون عدة
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 Mindy Copadi" (2019:)"دراسة "مندي كوبالدي"  -ٖ

جاءت تمك الدراسة بعنوان "مدي فاعمية استخدام مالحظات الطالب في االمتحانات لمقرر      
جدوى استخدام في الرياضيات عبر شبكة االنترنت".وىدفت تمك الدراسة إلي بيان مدي 

 مالحظات الطالب عند امتحان مقرر في الرياضيات عبر االنترنت.

طالبا يدرسون ىذا المقرر وقام بتحميل  ٙٔولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث عينة من      
ما لدييم من مالحظات وحصر ما تحتوييا من المفاىيم واألمثمة واألخطاء وقام بمضاىاتيا 

 ة لالمتحان.باإلجابات النموذجي

وقد استنتج الباحث من خالل معناىا مالحظات الطالب واإلجابات النموذجية أن تمك      
 " غير مفيدة وليست جيدة.Notesالمالحظات "

             دراسة "جوف بوالند فاركور وجيسكا امارتيفيو ودوجالس آتو ومافيز أما بواري" -4
"Johan Bouland Forkour, Jessica Amarteifio, Douglas Gdango 

Attoh, and Mavis Ama Buari" (2019.)  

جاءت تمك الدراسة بعنوان "مدي إدراك الطالب لمغش وأفضل وقت لمغش خالل       
االمتحانات". وىدفت تمك الدراسة إلي عرض رؤية سوسيولوجية لمغش باستخدام نظريات 

 ".Ghanaغانا "االنحراف لمكشف عن الغش بين طالب جامعة حكومية في 

ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحثون مقابالت شبو مقننة لجمع المادة العممية أجريت       
 عمي طالب مرحمة البكالوريوس. وقد توصل الباحثون إلي نتائج كان من أىميا:

ـ أن كال من الطالب والمسئولين في الجامعة ليم رؤيتيم الخاصة عن ما يشكل السموك المقبول 
 ثناء االمتحانات.أ

ـ أن كثير من الطالب يفسرون بعض أشكال التواصل فيما بينيم عمي أنيا عمل جماعي 
(Team work وأنيا تشكل مصدرا من مصادر التحفيز عمي اإلجابات الصحيحة وذلك )

 يفسر شيوع تمك السموكيات بين الطالب.

م مساعدتيم عمي فيم أن تمك القواعد ـ أن الطالب يتبعون القواعد الجامعية المتعارف عمييا إذا ت
 مفيدة ليم في حياتيم األكاديمية والعامة" 



 دور بعض العوامؿ الثقافية في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني
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 تعميؽ عمى الدراسات السابقة: 
أكدت الدراسات عمى أنَّ الغش في االمتحانات سواء كان الغش التقميدي الفردي أو الغش -

التعميم اإللكتروني الفردي والجماعي يعرض مصداقية االمتحانات لمخطر ويقوض مصداقية 
 الجامعي برمتيا.

يوجد فدًرا مشترًكا كبيًرا بين غالبية الدراسات العربية واألجنبية. حيث اىتمت جميعيا بماىية  -
 الغش اإللكتروني، وأشكالو وأساليبو ، وأىم أسبابو.

ن اىتمت غالبية الدراسات بتقديم مقترحات يستفيد منيا القائمون عمى التعميم العالي في البمدا      
 التي تمت فييا تمك الدراسات.

أشارت معظم الدراسات إلى وجود ىذه الظاىرة في كل من الدول النامية أو المتقدمة مع       
 اختالف الدوافع من دولة إلى أخرى.

وعميو يجب إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة بظاىرة الغش اإللكتروني وخاصة أنيا        
سائل التكنولوجية الحديثة. ومن جاءت فكرة ىذه الدراسة حيث تتناول تتزايد وتتطور بتطور الو 

 ظاىرة الغش اإللكتروني في جامعة أسيوط بجميورية مصر العربية.
 تساؤالت الدراسة: 

 ىدفت الباحثة مف الدراسة الحالية إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية: 
 ات جامعة أسيوط؟ما اإلطار المفاىيمي لظاىرة الغش اإللكتروني في كمي -ٔ
 ما أىم مظاىر الغش اإللكتروني، وما أىم اآلثار المترتبة عميو؟ -ٕ
ما أىم العوامل الثقافية التي ساىمت في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني بين طالب جامعة -ٖ

 أسيوط؟
 ما التصور المقترح لتصدي كميات جامعة أسيوط لظاىرة الغش اإللكتروني؟ -ٗ

 منيج الدراسة:
عمى ظاىرة الغش اإللكتروني في جامعة أسيوط وأىم األساليب المستخدمة في  لمتعرف

 الغش قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل ما يأتي: 
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 –رسائل  –أبحاث  –مقاالت  –االطالع عمى المصادر األولية والثانوية )كتب -
ت الباحثة بفحص وتحميل تمك المصادر مؤتمرات...إلخ( التي تناولت الغش اإللكتروني، وقام

 لتكوين صورة شاممة ومكتممة عن تمك القضية وبيان كافة جوانبيا. 
تحميل آراء أفراد عينة الدراسة لموقوف عمى طبيعة وحجم ظاىرة الغش اإللكتروني في جامعة -

 أسيوط، ومن ثم بيان أىم العوامل المؤثرة في ذلك. 
وني في جامعة أسيوط  قدمت الباحثة مقترحات موجزة تيدف بعد تمخيص ظاىرة الغش اإللكتر -

إلى مساعدة القائمين عمى التعميم في جامعة أسيوط غي الكشف عن ومكافحة ظاىرة الغش 
 اإللكتروني.

 حدود الدراسة:
 قصرت الباحثة عينة الدراسة عمى طالب كميات جامعة أسيوط . الحدود المكانية: -

 الحدود البشرية: 
ممثمة من طالب كميات جامعة أسيوط  عمى أْن يراعي في العينة أْن تشتمل عمى عينة     

 النوع، وسنوات الدراسة.
 أدوات الدراسة: 

لتحقيق األىداف المرجوة من الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة لمتعرف عمي واقع الغش      
 اإللكتروني لدى طالب جامعة أسيوط. 

 مصطمحات الدراسة: 
تصرت الباحثة عمى ذكر التعريفات اإلجرائية التي تتبناىا خالل تنفيذ ىذه الدراسة، وفيما اق    

 يمي التعريفات اإلجرائية التي قد يرد ذكرىا خالل ىذه الدراسة: 
 الغش اإللكتروني: 

ويقصد بو أساليب الغش غير التقميدية والتي تعتمد عمى استخدام التكنولوجيات المتاحة 
 ضر والتي لم تكن كذلك منذ عقدين من الزمن.في الوقت الحا

 العوامؿ الثقافية: 
ىي األفكار والمعتقدات والقيم التي تحدد ىوية الفرد والتي تؤثر بصوره أو بأخرى عمي 

 ظاىرة الغش اإللكتروني في جامعة أسيوط.
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 مراحؿ تطور الغش وصوال إلى الغش اإللكتروني:
 ل طبقا لممراحل العمرية:وقد قسمت الباحثة الغش إلى أربع مراح

 سنوات: 7ػػ1مرحمة الغش البريء أو العشوائي  -
ويمكن تحديدىا في مرحمة ما قبل المدرسة أو مرحمة رياض األطفال، حيث يكون 
الطفل قميل الخبرة، ليس ليديو كثير من التجارب. وبالتالي فإّن التمميذ في ىذه المرحمة ال يعرف 

ذا قام بأي فعل من ذلك فيو يفعمو الطرق المعقدة في الغش، وال  يفيم معنى الغش نفسو، وا 
 بطريقة بريئة غير مقصودة، عن طريق تقميد زميل آخر لو بطريقة تمقائية.

 سنة: 12ػػػػ  8مرحمة غش الحاجة  -
ويمكن تحديدىا في مرحمة التعميم االبتدائي، حيث ال يكون لدى التمميذ مفيوم حقيقي 

ياتو ووسائمو التكنولوجية الحديثة، ولكن يمكن أْن تكون مظاىر الغش عن الغش اإللكتروني بتقن
في ىذه المرحمة عن طريق قيام التمميذ بنقل الواجب من زميل آخر لو، دون إدراك منو بأن ما 

 يفعمو أو يقوم بو خطأ ولو نواتج سمبية.

أشكااًل وال يستمر الغش البريء بيذه الصورة وقًتا طوياًل، بل سوف يتطور ويأخذ   
أخرى، حيث نجد في نياية ىذه المرحمة )التعميم االبتدائي( يقوم التمميذ بالغش بطرق بسيطة قد 

 تكون شفيية أو حركية أو خطية.    

 سنة:  18ػػػ 13مرحمة الغش الشخصي  -
ويمكن تحديدىا في مرحمة التعميم اإلعدادي، حيث تتميز ىذه الفترة بأنيا غير مستقرة، 

خصية الطالب، ويقوم الطالب بالمقاومة والتمرد عمى أي شيء ال يعجبو، كما تتكون فييا ش
ُتعرف ىذه المرحمة أيضا بمرحمة المراىقة، حيث يقوم الطالب في ىذه المرحمة بالغش لكي يثبت 
أنو األكثر ذكاء بين أصدقاءه، أو بسبب ظروف أسرية جعمتو ال يستطيع المذاكرة ومواصمة 

           في ىذه المرحمة يرغب في التجريب ومعرفة مردود ذلك السموك عميو،  التعميم، وأَن الطالب
فإذا حقق رغباتو من وراء ىذا السموك استمر فيو، وأصبحت ضمن شخصيتو يتبعيا بعد ذلك 

 ويمجأ إلييا.
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 سنة فأكثر: 19مرحمة الغش المنظـ  -
حيث يمارس الطالب الغش ويمكن تحديدىا في مرحمة التعميم الثانوي والتعميم الجامعي، 

في ىذا المرحمة بطريقة منظمة من أجل تحقيق ىدف معين، دون خوف من الموائح أو القوانين، 
ودون خجل أو إحراج. وبعد أْن كان الطالب يقوم بالنقل من زميل آخر لو، أصبح يمارس الغش 

من أجيزة  اإللكتروني، حيث يتفنن الطالب في ممارسة أحدث طرق الغش مستغاًل ما لديو
 تكنولوجية حديثة.

 تقسيـ الغش عمى أساس الوسائؿ المستخدمة فيو:
  :الغش التقميدي 

وىو الذي يعتمد عمى الوسائل القديمة في الغش، كالقصاصات الورقية، أو الكتابة عمى      
المقعد...الخ، والزال يمارسونو الطمبة في االمتحانات، خاصة في المرحمتين، االبتدائية 

 دادية.واإلع
 :الغش اإللكتروني 

وىو نوع من الغش يتم عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونجده في التعميم        
 الثانوي، وينتشر أكثر بين طمبة التعميم الجامعي.

 أجيزة تمكف الطالب مف الغش اإللكتروني:
الب في الغش طورت التكنولوجيا من طرق وأساليب الغش والتي أعتمد عمييا الط

اإللكتروني، حيث يوجد الكثير من األجيزة التي يستخدميا الطالب في الغش، وىذه األجيزة 
ليست متشابية ولكن يوجد اختالف بينيا سواء في طريقة استخداميا أم طريقة ارتداىا. ومن بين 

 ىذه األجيزة:
 ات الالصقة         العدس-النظارة الذكية            -سماعة البموتوث               -
 قمـ الحبر الغير المرئي-آلة حاسبة لمغش         -ساعة الغش الذكية            -

 دور بعض العوامؿ الثقافية في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني:
ىي األفكار والقيم والمعتقدات التي تحدد ىوية الفرد، والتي تؤثر بصورة أو بأخرى عمى 

التجاوز عن الغش  -الالمعيارية وانتشار الغش اإللكتروني.  -ومنيا:ظاىرة الغش اإللكتروني. 
 محاولة الحصول عمى مؤىل جامعي ولو بطرق غير مشروعة.  -في االمتحانات. 
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 الالمعيارية وانتشار الغش اإللكتروني: -أ
ويعني بكممة الالمعيارية انعدام القانون، كما تعني أيضا الشك وانعدام الثقة، وعندما 

ر حالة الالمعيارية في مجتمع من المجتمعات، فإنيا تعبر عن ضعف السموك وانييار تنتش
 المعايير االجتماعية في ذلك المجتمع.  

وتستخدم نظرية الالمعيارية في تفسير السموك المنحرف، والتي منيا سموك الغش 
 ق النجاح.اإللكتروني، وتفسير العوامل التي جعمت الطالب يمجؤون إلى ذلك السموك لتحقي

يتعمم الطالب خالل ذلك أَن النجاح لو قيمة عالية وال بد من تحقيقيا، والفشل قيمة 
سمبية يجب أال يتصف بيا، وفي ظل العقوبات التي تقف أمام الطالب والتي قد تعرقل مسيرتو 

لتفوق التعميمية، يرجع بعضيا إلى عقمية الطالب، أو إلى طبيعة المادة...الخ، إال أنَّ النجاح وا
يصيران األساس السائد في ثقافة المجتمع، وال بد من تحقيقو والوصول إليو حتى ولو كان بسبل 

 غير مشروعة مثل الغش اإللكتروني. 

 التجاوز عف الغش في االمتحانات: -ب
يرى البعض أن بعض األشخاص يكون لدييم موقف إيجابي بالكامل من سموك الغش 

شخاص ال يرون أي إحراج أو خجل في اعتبار أن الغش سموك في االمتحانات، ومثل ىؤالء األ
طبيعي وعادي وال أثم في ذلك. وبالتالي فمن المتوقع أْن يشترك مثل ىؤالء األشخاص في 
مساعدة الطالب عمى الغش. وليس ىناك عجب في ذلك، فمعظم ىؤالء الذين يتخذون موقًفا 

 وك مناف لمقانون وغير أخالقي.إيجابيا من الغش، ال يرون أن الغش بصفة عامة سم

فعمى سبيل المثال قد يعتبر أحد األشخاص سموك الغش اإللكتروني سموًكا عادًيا، في 
نفس الوقت الذي يصنفو شخص آخر في نفس المجتمع بأنو سموك منحرف يجب محاربتو. 

جاىات تقييًما فتعدد الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد يجعل تقييم األفراد لمسموكيات واالت
نسًبيا، وفي مثل ىذه الحالة يصبح من الصعب أْن يكون ىناك اتفاق بين أعضاء المجتمع 

 وجماعاتو، حول ما ىو سموك منحرف وما ليس كذلك.
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 محاولة الحصوؿ عمى مؤىؿ جامعي ولو بطرؽ غير مشروعة. -ج
امعية بعد ويقصد بالتعميم الجامعي ذلك التعميم الذي يتم داخل كميات أو معاىد ج

الحصول عمى الشيادة الثانوية، وىو آخر مرحمة من مراحل التعميم النظامي والذي ييدف 
إلكساب الفرد معارف وميارات وقدرات تخدمو وتخدم المجتمع ككل. وتختمف مدة الدراسة في 

 ىذه المؤسسات من سنتين إلى أربع سنوات. 
لتي تتم بعد المرحمة الثانوية عمى فكل أنواع الدراسات، التكوين أو التكوين الموجو ا

مستوى مؤسسة جامعية أو مؤسسة تعميمية أخرى، معترف بيآ كمؤسسات لمتعميم العالي من قبل 
السمطات الرسمية لمدولة. وتختمف تسميات ىذه المؤسسات التعميمية، فيناك الجامعة، والكمية، 

لعالي، وتطمق أسماء أخرى عمى واألكاديمية. فالجامعة ىي أعمى مؤسسة معروفة في التعميم ا
 المؤسسات التابعة ليا، مثل: الكمية، المعيد، األكاديمية، المدرسة العميا. 

 ثانًيا: عوامؿ شخصية:
 ويندرج تحت العوامل الشخصية التي تدفع الطالب إلى الغش اإللكتروني ما يأتي: 

 عوامل عقمية -عوامل نفسية                    ب -أ
 ية )نفسية(:عوامؿ ذات -أ

من أىم العوامل التي تؤثر عمى الطالب وتجعمو يفكر في الغش اإللكتروني ويمجأ إليو 
   ىي العوامل النفسية فاإلنسان عبارة عن وحدة نفسية تظير وتتضح من خالل تفاعمو وعالقتو

 مع اآلخرين.
طالب ويؤكد عمماء النفس التربوي، بأن اإلضرابات النفسية ليا تأثير كبير عمى ال

ومن  -كأسيل الطرق لمنجاح -خاصة في فترة االمتحانات مما يجعمو يفكر في الغش اإللكتروني
ىذه اإلضرابات النفسية التي يعاني منيا الطالب أثناء فترة االمتحانات وتدفعيم في التفكير في 

 المجوء إلى الغش القمق، والخوف، وضعف الدافعية لمدراسة، وفقدان الثقة بالنفس.
 قمؽ مف االمتحانات: ال -

ويمكن أْن نفرق بين نوعين من القمق؛ القمق السوي العادي وىو محتمل الشعور بو 
وقت االمتحان ويزول بعد ذلك، والقمق العنيف وىو األشد خطًرا، ويكون خارج قدرة الطالب مما 
 يؤثر عمى نجاح الطالب، وعمى صحتو النفسية والعقمية. فحسب منظور عمم النفس، ىناك

 مفاىيم تعبر عن األمراض النفسية مثل القمق، منيا مفاىيم السواء والالسواء.  



 دور بعض العوامؿ الثقافية في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني
 أحمد ىاجر عمي عبد العزيز محمدإسماعيؿ أ/  أحمد محمد السمافد/   المعطى أحمد حسيف عبدأ.د/ 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

121 

 و0202يناير   -  األولانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

حيث يكون الطالب أكثر تكيفا كمما أستطاع التحكم في نفسو وخفض نسبة القمق 
والتوتر الذي يشعر بو أوقات االمتحان، وأكثر قدرة عمى التكيف مع الموقف الذي يتعرض لو. 

القمق وقت االمتحان، ويتعثر في استرجاع المعمومات التي  عمى عكس طالب آخر يسيطر عميو
يعرفيا، وغالبا ما تزداد عنده حالة القمق والتوتر، فيمجأ إلى الغش اإللكتروني كحل بديل يضمن 

 لو النجاح.

 الخوؼ مف الرسوب والرغبة في النجاح:  -
وحيد لتقييم ويشعر الطالب بالخوف من الرسوب لمعرفتو بأن االمتحان ىو المعيار ال

قدراتو ومستواه التعميمي. واعتقاده أن ىذه االمتحان يتوقف عميو مصيره، فيؤدي ذلك إلى 
إحساسو بالخوف من عدم اجتياز االمتحان. وتشير دراسة تشارلز شيفر وىوارد مممان أن أكثر 

ما % من الطمبة يشعرون بالخوف أثناء االمتحان، مما يؤدي إلى انخفاض أداؤىم بسبب ٕٓمن 
يشعرون بو من خوف، رغم أنيم بإمكانيم أن يفعموا شيًئا أفضل من ذلك. كما أن شعورىم 

 بالخوف لو تأثير عمى عممية التذكر واسترجاع المعمومات التي قاموا بحفظيا.

 ضعؼ الدافعية لمدراسة: -
د ال يقوم اإلنسان بفعل شيء إال إذا كان ىناك دافع يشجعو عمى القيام بيذا الفعل. فنج

مثال األطفال يفعمون الشيء عند ما يجدوا مكافأة من اآلخرين سواء أكانت مكافأة مادية أم 
 معنوية. فالدافعية ىي حالة داخل اإلنسان تحركو وتوجو نحو القيام بعمل ما.

 فقداف الثقة بالنفس:  -
والطالب الذي يعاني من ذلك عادة ما يكون ذا نظرة تشاؤميو، يشعر دائما بأن 
األساتذة غير راضين عنو، ويفسر أي تعميق بأنو ىجوم شخصي عميو، ويشعر بأنو أقل من 
اآلخرين، وأنو ليس في مستوى ذكائيم. وينعكس ذلك عمى االمتحانات، فيكون غير واثق من 

في الغش اإللكتروني لمتأكد من إجاباتو، وكسبيل لتعويض النقص  إجابتو، ودائما متردد، فيفكر
 الذي بداخمة.



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميـ الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــ

  

121 

 و0202يناير   -  األولانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

 عوامؿ عقميػػػة:  -ب
 ومف أىـ العوامؿ العقمية ما يأتي:

 نسبة الذكاء: -
وأشارت الدراسات إلى أن ىناك ارتباط بين الذكاء والنجاح الدراسي، فعادة يتعثر الطالب       

الذكاء عنده، أو عدم قدرتو عمى استيعاب المادة الدراسية، في النجاح نتيجة انخفاض نسبة 
 فيكون المجوء إلى الغش اإللكتروني ىو الحل من أجل تحقيق النجاح.

 ضعؼ االنتباه: -
وفي عمم النفس التربوي نجد من المواضيع المرتبطة بالعوامل العقمية وليا تأثير عمى 

ة عن قدرة اإلنسان عمى مالحظة شيء والتركيز الطالب ىي قدرتو عمى االنتباه. فاالنتباه عبار 
فيو. ونتيجة لما يشعر بو الطالب أثناء االمتحان من خوف وقمق وتوتر كما سبق وذكرنا، فإن 

 ذلك يؤدي إلى تشتت انتباه الطالب وضعف تركيزه، فيمجأ إلى الغش اإللكتروني كميرب لو.

 ضعؼ االستذكار: -
المادة العممية ويركز عمى أىم النقاط، إال أنو ال كثيرا ما يحاول الطالب أْن يراجع 

يسترجع شيء مما حفظة، مما يولد عنده اضطرابات نفسية وذلك بكره لمدراسة ولومو لنفسو. 
وترتبط مشكمة االستذكار بمشكمة سرحان الذىن وشروده، حيث يعاني كثير من الطمبة الجامعيين 

باه، وعندما يجد نفسو ال يستطيع أْن يتذكر شيًئا من حالة الشرود الذىني والسرحان وتشتت االنت
 مما قام بحفظة، فيفكر في الغش اإللكتروني كممجأ لو. 

 ثالثًا: عوامؿ اجتماعية
 ويمكن لغرض الدراسة تقسيم تمك العوامل إلى ما يأتي:

 عوامل خاصة باألسرة -عوامل خاصة بالمجتمع                -



 دور بعض العوامؿ الثقافية في نمو ظاىرة الغش اإللكتروني
 أحمد ىاجر عمي عبد العزيز محمدإسماعيؿ أ/  أحمد محمد السمافد/   المعطى أحمد حسيف عبدأ.د/ 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

121 

 و0202يناير   -  األولانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

 عوامؿ خاصة بالمجتمع:
 لضبط االجتماعي:ضعؼ ا -

فالضبط االجتماعي أحد وظائف العممية التربوية، ويطمق عميو أبن خمدون "الرقابة 
االجتماعية"، وىي جميع التدابير التي يتخذىا المجتمع لحمل األفراد عمى السموك السوي دون 
انحراف أو اعتداء. ونظرا لتدىور الضبط االجتماعي أدى ذلك إلى ظيور العديد من أشكال 
دمان المخدرات  الفساد واالنحرافات والسموكيات الغير مرغوبة، مثل الغش اإللكتروني والعنف وا 

 والتعصب والسمبية والالمباالة.
 اىتزاز اإلطار القيمي وتغيير المعايير في المجتمع: -

وتعرضت منظومة القيم االجتماعية إلى ىزات وتحوالت غير مرغوب فييا، وانتابيا نوع 
يجة عوامل وظروف محددة، أدى ذلك إلى فقد النظام االجتماعي قدرتو عمى البقاء من الخمل نت

وااللتزام وتزايدت ألوان االنحراف والفساد، مما جعل بعض الطالب يستبيحون عممية ممارسة 
         الغش اإللكتروني، وقد يفتخرون بما قاموا بو، ألنو أصبح أمًرا عادًيا في المجتمع الذي 

 و.يعيشون في
 انتشار البطالة وتأثيرىا عمى سموؾ الطالب: -

وعندما يجد طالب الجامعة أن زمالئيم الخريجين أصبح مصرييم الجموس عمى 
المقاىي، أو عدم وجود فرص عمل تتناسب مع الشيادة الجامعية التي حصموا عمييا، سوف يقل 

والقتناعيم بعدم االستفادة بيذه  عندىم دافع المذاكرة واإلنجاز، ويصابوا بنوع من اليأس واإلحباط.
الشيادة الجامعية بعد التخرج، فيفكرون في الحصول عمييا دون بذل مجيود أو تعب يذكر، 

 وذلك بواسطة الغش اإللكتروني. 
 تأثير رفاؽ السوء: -

يحاول دائما الصديق السوء أْن يجر صديقة إلى المعصية، ونجد ذلك كثير في حياتنا 
ا يقوم رفاق السوء بتشجيع زمالئيم عمى ممارسة الغش اإللكتروني والدخول اليومية، وكثيًرا م

بالياتف الجوال داخل لجان االمتحانات، ويبرروا ذلك عمى أنيم قاموا بممارسة ىذا السموك ولم 
يتم اكتشافيم أو ضبطيم، وأنو ىو السبيل إلى النجاح، أو أن يقوم بمساعدة صديقو عمى الغش 

 ر ذلك من واجبات الصداقة.  اإللكتروني واعتبا
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 عوامؿ خاصة باألسرة: -
 ومف ىذه العوامؿ األسرية التي قد تؤثر عمى الطالب وتجعمو يمارس الغش اإللكتروني ما يمي:

 تردي العالقة بيف اآلباء واألبناء: -
وتتمثل في قسوتو أولياء األمور في معاقبة أبنائيم في حالة فشميم في االمتحان، مما 

 خوف والرىبة في نفوس الطالب، فيمجؤون إلى الغش اإللكتروني خوفا من المعاقبة.يثير ال

  ثقافػػػػػػػػػػػػػة الوالديف: - 
وتندرج أيضا تحت العوامل األسرية ضعف المستوى التعميمي والثقافي لموالدين، وعدم 

اإللكتروني، أو  متابعة أحوال أبنائيم التعميمية، أو تياونيم  في تحذير أبنائيم بخطورة الغش
تشجيعيم عمى ممارسة ىذا السموك بل ومساعدتيم في ذلك، أو الضغط عمى األبناء لتحقيق 
التفوق والنجاح، أو الضغط عمييم لدخول قسم معين أو كمية معينو دون رغبة االبن ليا...الخ، 

 اإللكتروني. كل ذلك من العوامل التي تدفع الطمبة إلى المنافسة الغير المشروعة وممارسة الغش

 رابًعا: عوامؿ اقتصاديػػػػػػػػة:
أن الظروف االقتصادية لمطالب ليا دور في كبير في تشكيل شخصيتو، والتي تنعكس 
أيضا عمى حياتو الدراسية، وما يقوم بو من سموك أثناء الدراسة. ومن تمك األمور المتعمقة 

 بالناحية االقتصادية ما يأتي:

 ضعؼ دخؿ األسرة: -
ل األسرة وعجزىا عن تمبيو احتياجات ابنيا. فعدم قدرة الطالب عمى دفع فضعف دخ

مصاريف الجامعة، أو شراء ما يحتاج إليو من كتب أو مذكرات...الخ، يجعمو يضطر إلى 
المجوء ألي عمل يقوم بو إلى جانب الدراسة لكي يكون مصدر دخل لو، فيبذل كثير من الوقت 

يؤدي إلى االنشغال عن دراستو الجامعية فيأتي يوم  والجيد في العمل وكسب العيش، مما
 االمتحان وىو غير مستعد لو مما قد يضر إلى ممارسة الغش.
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 عدـ توافر سكف مناسب: -
كما أن بعد سكن بعض الطالب عن الجامعة، وعدم قدرة األسرة عمى توفير سكن لو 

ا وبدنًيا، فيجعمو غير قادر عمى يستطيع فيو الدراسة بارتياح، مما يتسبب في إرىاق الطالب نفسيً 
متابعو الدراسة جيًدا، وحضوره المحاضرات بشكل مستمر. كل تمك األمور تشكل عوامل يجد 

 فييا الطالب أن الغش اإللكتروني ىو المخرج من ىذا الوضع، والسبيل إلى تحقيق النجاح.
 خامًسا: عوامؿ تعميمية:

 أتي:   ومن أىم تمك العوامل المرتبة بالتعميم ما ي
 عدـ وضوح اليدؼ مف التعميـ: -

فكثيرا ما يتبادر إلى ذىن الطالب ما اليدف من التعميم؟، وما فائدة الشيادة الجامعية 
التي سوف أحصل عمييا؟، وماذا سأفعل بعد التخرج؟...الخ، وأحيانا ال يجد الطالب إجابة شافية 

اليدف من التعميم، قمل من قيمتو  في  عمى كل ىذه األسئمة التي تتبادر إلى ذىنو. ولعدم وضوح
نظر الطالب، وأصبح التعميم الجامعي مرحمة البد من المرور عمييا لعدم وجود بديل أخر، وأنيا 
فقط مجرد شيادة جامعية سوف يحصل عمييا، والتي من المعتقد في ذىنو عدم االستفادة منيا 

 ون تعب أو إرىاق.بعد التخرج، فيفكر في الحصول عمييا بطرق غير مشروعة د
 نظاـ التنسيؽ يحـر الطالب مف دخوؿ كميات تتناسب مع إمكانياتيـ. -

مكانياتو  فاختيار الطالب التخصص أو الكمية التي ال تتفق مع ميولو واستعداداتو وا 
الحقيقية، يجعمو يفشل دراسًيا. والتعثر الدراسي بداية لمشكالت عدة قد ال يستطيع تحمميا نفسًيا 

 ا، مما يصيبو باإلحباط، فيمجأ لمغش اإللكتروني لتحقيق النجاح.واجتماعيً 
 طبيعة المادة العممية: -

بيعة المادة العممية دوًرا كبيًرا في قبول الطمبة لدراستيا أو النفور منيا، فكثير طتمعب 
ما تعتمد دراسة المادة العممية عمى الحفظ وحشو أدمغة الطالب بالمعمومات دون كيفية 

يا، وعدم تضمنيا ألنواع من أنماط التفكير المختمفة، وكبر حجم المحتوى العممي بيا. استخدام
فضال عن  ضعف ارتباطيا بحاجات وميول ورغبات الطالب، وبالمشكالت التي تيمو، فيؤدي 
ذلك إلى كره الطالب لممادة العممية والنفور منيا، وعدم الرغبة في مذاكرتيا، والحل في الغش 

 تحقيق النجاح فييا.  اإللكتروني ل
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 نظاـ التقويػػػػػػػػػػػػػـ:   -
فإذا لم يجتاز الطالب االمتحان سوف يتم رسوبو وعدم االعتراف بو، وبالتالي أصبح 
نظام االمتحانات يشكل خطًرا صحًيا ونفسًيا عمى الطمبة وقد يجبرىم عمى اجتيازه بأي طريقة 

متحانات عن طريق الغش اإللكتروني لتحقيق كانت. وقد يضر الطالب إلى التفكير في تخطي اال
 النجاح خصوصا في ظل:

 .صعوبة االمتحانات المقدمة لمطالب، وعدم مراعاة الفروق الفردية بيا 
  عدم تنوع أساليب التقويم الجامعي، وذلك باالعتماد عمى االختبارات التحريرية واالبتعاد عن

 االختبارات الشفيية.
 لي ال يميز جيدا بين الطالب.نظام التقويم الجامعي الحا 
 .ارتفاع نسبة عالمة االختبار النيائي 

 سادًسا: عوامؿ خاصة تتعمؽ بالجامعة:
يسود في جامعاتنا خالل فترة االمتحانات جًوا مشحوًنا بالتوترات واالنفعاالت، واالىتمام 

تشجيع بعض باإلعداد والتحضير ليا، وىناك بعض األسباب التي تتعمق بالجامعة قد تساىم في 
 الطمبة عمى ممارسة الغش اإللكتروني منيا:

 عوامؿ تتعمؽ بنظاـ الجامعة: -
  ضيق أماكن االمتحانات وجموس الطالب بصورة خاطئة، حيث نجد الطالب في االمتحانات

يجمسون عمى مقاعد خمف بعضيم البعض، دون وجود المسافة الكافية بين الطالب واآلخر، 
 مما يسيل في عممية الغش.

  قمة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم في لجان االمتحانات، فنجد داخل المجنة وما بيآ من
عدد كبير من الطالب يؤدون االمتحان، وال يوجد سوى مراقب وأحد أو اثنان، فكيف لمراقب 

 وأحد يستطيع مراقبة كل ذلك العدد من الطالب؟.
 ديثة، وذلك لكون المراقبين من جيل تياون بعض المالحظين وعدم درايتيم بأساليب الغش الح

استخدام الطرق التقميدية مثل "البراشيم" الورقية وغيرىا، لذلك نجد الطمبة يستغمون عدم دراية 
 المراقبين، ويستخدمون وسائل الغش اإللكتروني بأريحية ودون الخوف من العواقب.
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  بعض األحيان أنَّ تياون إدارة الكميات في تطبيق العقوبات الرادعة لمغش، فنجد في
المسئولين يرون أنَّ العقوبات الرادعة لمغش اإللكتروني صارمة أكثر من ألالزم، وتتياون في 

 تطبيقيا، وبالتالي فيي تكون قد شجعت عميو بطريقة غير مباشرة.
  عدم اىتمام الجامعة بنشر لوائح بخصوص معاقبة الطالب الغشاشين، وتعريفيم باإلجراءات

 ذلك. التي تترتب عمى
  ترتيب المواد الدراسية بطريقة غير صحيحة ضمن الجدول النيائي لالمتحانات، فنجد كثير

من الطمبة تشتكي من سوء جداول االمتحانات، وعدم ترتيب المواد بشكل جيد يريح الطمبة 
في المذاكرة، فنجد مادة سيمة وبسيطة يضعونيا في أول يوم من أيام االمتحانات، في حين 

صعبة وذات حجم أكبر يضعونيا في منتصف االمتحانات، وال يكون ىناك  مادة أخرى
فاصل كاف بينيا وبين المادة التي تسبقيا سوى يوم أو أثنين، مما يؤدي إلى ضغط الطالب 
نياء المادة الدراسية قبل الوقت المحدد  في ىذه المادة، وأحيانا عدم قدرتو عمى اإلنجاز وا 

 لالمتحان.
 بين الكمية وأسر الطمبة، فال يوجد اتصال بين الكمية وأسر الطالب  ضعف آليات التنسيق

لتخبرىم بمستوى أبنائيم التعميمية واألخالقية، وأي سموك يقومون بو، لكي يكونوا عمى عمم 
بذلك. فنجد األسرة ال تعمم شيًئا عن أخبار أبنائيا في الجامعة، وما ىو التقدير الذي حصل 

 سموك الذي أرتكبو.عميو الطالب، أو ما ىو ال
  االكتظاظ داخؿ األقساـ ونقص األنشطة الثقافية: -
  زيادة عدد الطالب في القسم الواحد أو الشعبة الواحدة، حيث أحيانا يصل عدد الطالب إلى

أكثر من ألف طالب في بعض الكميات النظرية، مما يعطل من إلقاء المحاضرة بصورة 
وكثيرا ال تستوعب القاعة أو المكان المخصص إللقاء  سميمة ويحول دون االستفادة المرجوة.

المحاضرة كل ذلك العدد من الطالب، فقد يضطر بعض الطالب إلى الوقوف طول وقت 
المحاضرة لعدم توفر مكان لمجموس عميو. ىذا باإلضافة إلى ضعف الوسائل السمعية 

وعدم االنتباه، وفي والبصرية المستخدمة في إلقاء المحاضرات، مما يتيح فرصة التشويش 
 النياية قد يمجأ إلى التفكير في الغش اإللكتروني لتعويض ما لم يتم إدراكو.
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  كما نالحظ قمة االىتمام باألنشطة الثقافية والرحالت الميدانية، بالرغم من أنيا تمعب دوًرا
حيث كبيًرا في تنمية قدرات الطالب، والتعبير عن ميوليم وتوجيييا إلى الوجية السميمة، 

 أثبتت بعض الدراسات أىمية ذلك في النجاح واإلقبال عمى الدراسة.

 عوامؿ خاصة بأعضاء ىيئة التدريس: -
إنَّ شخصية عضو ىيئة التدريس وطريقة تدريسو من العوامل الميمة، والتي من المكن   

ومن تمك أْن تكون ليا عالقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بممارسة الطالب لمغش اإللكتروني 
 األمور التي ترى الباحثة أنيا تتعمق بأعضاء ىيئة التدريس بالكميات:

 .سوء العالقة بين بعض األساتذة والطالب 

 .توبيخ عضو ىيئة التدريس لمطالب ،مما قد يجعمو يكره المادة الدراسية فيفشل بيا 

 .ضعف شخصية عضو ىيئة التدريس أثناء المراقبة في االمتحانات 

 ؿ تكنولوجيةسابًعا: عوام
             ومن العوامل التكنولوجية التي كانت عامل من عوامل انتشار الغش اإللكتروني  

 بين الطالب:

  تنوع وسيولة الحصول عمى الوسائل التكنولوجية المؤدية لمغش اإللكتروني ) كالياتف
 المحمول، وسماعة البموتوث، والنظارات الطبية...الخ.

 وسائل من قبل الطالب، كما تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في الفصل إساءة استخدام ىذه ال
 السابق.

  إمكانية الياكرز عمى اختراق أجيزة األساتذة، وسرقة االمتحانات من عمييا، وتسريبيا
 لمطالب عن طريق شبكة اإلنترنت.

 ثامًنا: عوامؿ دينية
 ضعؼ اإليماف: -أ

ن أن تقدم عمى الغش اإللكتروني، وىي تعمم أن فالقموب إذا ممئت باإليمان باهلل، ال يمك       
 اهلل سبحانو وتعالى حرم الغش بوجو عام، وأن القيام بيذا السموك يغضب اهلل.
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 تزيف الشيطاف: -ب
فالشيطان يزين لكثير من الطالب أن األسئمة سوف تكون صعبة، وال سبيل إلى تحقيق 

 النجاح إال بواسطة الغش اإللكتروني.
 الديني:غياب الوعي  -ج

أن غياب الوعي الديني في المجتمع جعل الطالب ال يعرفون الكثير في أمور دينيم، 
حيث قميل ما تتحدث البرامج الدينية عن موضوع الغش اإللكتروني، أو توعي الطالب بمخاطره، 
وتشجعيم عمى عدم القيام بيذا السموك، أدى ذلك إلى ضعف الوازع الديني واألخالقي لدى 

 ب.بعض الطال
 تاسًعا: العوامؿ اإلعالمية:

ومن األمثمة عمى تأثير وسائل األعالم عمى سموكيات الطمبة وخاصة في فترة 
 االمتحانات:

 اىتماـ وسائؿ اإلعالـ بشكؿ مبالغ فيو بموضوع االمتحانات: -
 الرغم من اىتمام وسائل اإلعالم باالمتحانات بصورة مبالغة إال أنيم ال يعطون يوعم      
 ع الغش اإللكتروني االىتمام الكافي والتوعية بالمخاطر المترتبة عميو.موضو 

 تقديـ بعض األعماؿ الفنية التي قد تساىـ في دفع الطمبة إلى ممارسة الغش: -
كثير من األعمال الفنية )مسمسالت، مسرحيات، منوعات فكاىية...الخ(، تتضمن ممارسة        

لطالب عمى التمرد، مثل مسرحية مدرسة المشاغبين، سموكيات سيئة تحث عمى الغش وتشجع ا
وبعض األفالم والمسمسالت التي تحتوي عمى مشاىد يقوم فييا الشخص بالغش داخل لجنة 
خفاءه داخل المالبس، برغم أنيا تكون بيدف التشويق، إال  االمتحان مستخدًما الياتف المحمول وا 

 و عمى ممارستو.أنيا تعّمم المشاىد طريق الغش اإللكتروني وتشجع
 ثانًيا: أدوات الدراسة الميدانية: 

لتحقيق أىداف البحث بصورة عامة َصمََّمت الباحثة استبانة احتوت االستبانة في و
 صورتيا النيائية عمى ست وتسعين عبارة موزعة عمى أربعة  محاور رئيسة كاآلتي:
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اإللكتروني بين طمبة كميات  المتعمق بالعوامل الثقافية المؤدية لظاىرة الغش المحور األوؿ:
: المتعمق بمظاىر المحور الثانيواشتمل ىذا المحور عمى ثالث وأربعين عبارة وجامعة أسيوط، 

اشتمل ىذا المحور  الغش اإللكتروني التي قد يمجأ إلييا بعض طمبة كميات جامعة أسيوط . وقد
رتب عمى ظاىرة الغش المتعمق باألثار التي تتالمحور الثالث: عمى تسع عشرة عبارة و 

 المحور الرابع: المتعمق بالنمو المينياإللكتروني ، وقد تضمن ىذا المحور إحدى عشرة عبارة و 
 لممعمم ونصابو وتكميفاتو، وقد تضمن ىذا المحور ثالث عشرة عبارة. 

 تقنيف االستبانة: أما إجراءات تقنيف االستبانة فكانت كما يأتي: -و
صدق االستبانة استخدمت الباحثة صدق المحتوى حيث تم عرض ولحساب  صدؽ االستبانة:

           االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية في كميات التربية بأسيوط ،
 جامعة أسيوط،.
استخدمت الباحثة طريقة االحتمال المنوالي حيث إنيا مناسبة لمدراسات التربوية  ثبات االستبانة:
تم حساب معامل ثبات االستبانة كل من خالل حساب الوسيط لمعامالت ثبات  الوصفية. وقد

( وىو معامل ثبات مناسب، وىذا 4ٖٗٓالمحاور، وعميو بمغ معامل ثبات االستبانة ككل ىو )
 يدل عمى صالحية االستبانة لمتطبيق عمى أفراد العينة.

 ثالثًا: نتائج الدراسة الميدانية:
الميدانية التي من خالليا حاولت الباحثة التعرف عمى آراء  أما  فيما يتعمق بالدراسة

طمبة كميات جامعة أسيوط حول أربعة موضوعات رئيسة كانت ىي: العوامل الثقافية التي تشكل 
أسباَبا لممارسة الغش اإللكتروني؛ وأىم مظاىر الغش اإللكتروني ، وأىم األثار المترتبة عمى 

ق مكافحة ظاىرة الغش اإللكتروني. وتم بناء استبانة احتوت ظاىرة الغش اإللكتروني و أىم طر 
عمى ست وتسعين عبارة دارت حول الموضوعات األربعة السابقة وتم توزيع االستبانة الكترونًيا 

( طالًبا وكانت أىم آراء ٜٓٓعمى طمبة الكميات وتم تفريغ استجابات عينة البحث التي بمغت )
 الطمبة كاآلتي: 

بآراء جممة عينة الدراسة مف طمبة الكميات النظرية وطمبة الكميات العممية  ( فيما يتعمؽ1)
   -حوؿ محاور االستبانة فقد كانت كالتالي :

  أنَّ ىناك شبو إجماع من أفراد العينة عمى محاور االستبانة األربعة حيث لم تقل األوزان
يجابي 4ٚٗٓالنسبية ألي محوٍر من المحاور عن  من طمبة الكميات  وىذا اتفاق واضح وا 

 النظرية  والعممية عمى ضرورة وأىمية عبارات ومحاور االستبانة.
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  تراوحت األوزان النسبية إلجمالي أفراد عينة الكميات النظرية عمى محاور االستبانة األربعة
ات ىذا يدل عمى التوافق اإليجابي لجممة أفراد العينة من طمبة الكمي  4ٛ٘ٓو   4ٜٚٓبين 

 بنود االستبانة. العممية عمى
  تراوحت األوزان النسبية إلجمالي أفراد عينة الكميات العممية عمى محاور االستبانة األربعة

ات النظرية عمى بنود ىذا يدل عمى توافق أفراد العينة من طمبة الكمي  4ٕٛٓو   4ٚٗٓبين 
 االستبانة.

 يات النظرية وطمبة الكميات وجدت الباحثة فرَقأ دااًل إحصائَيا بين فئتي العينة )طمبة الكم
( لصالح مجموعة طمبة الكميات العممية فيم يتعمق ببنود المحور ٔٓ.ٓالعممية( عند مستوى )

األول الخاص بالعوامل الثقافية التي تشكل األسباب والدوافع لمممارسة الغش اإللكتروني في 
 كميات جامعة أسيوط.

 ئتي العينة )طمبة الكميات النظرية وطمبة الكميات كما وجدت الباحثة فرَقأ دااًل إحصائَيا بين ف
( لصالح مجموعة طمبة الكميات العممية فيم يتعمق ببنود المحور ٔٓ.ٓالعممية( عند مستوى )

 الثاني الخاص بمظاىر الغش اإللكتروني.
 كما وجدت الباحثة فرَقأ دااًل إحصائَيا بين فئتي العينة )طمبة الكميات النظرية وطمبة الكميات 

( لصالح مجموعة طمبة الكميات العممية فيم يتعمق ببنود المحور ٘ٓ.ٓالعممية( عند مستوى )
الثالث والخاص باألثار المترتبة عمى ممارسة الغش اإللكتروني في كميات الجامعة عمى 

 مصداقية عممية التقويم.

 النظرية وطمبة  في حين وجدت الباحثة فرَقأ دااًل إحصائَيا بين فئتي العينة )طمبة الكميات
( لصالح مجموعة طمبة الكميات العممية فيم يتعمق ببنود ٘ٓ.ٓالكميات العممية( عند مستوى )

المحور الرابع والخاص بالطرق واألساليب التي تتبعيا جامعة أسيوط لمتعامل مع ظاىرة 
ذا حدثت يتم التعامل الفوري معيا بكل ا لطرق الغش اإللكتروني ومنع حدوثيا من البداية وا 

 الممكنة لضمان نزاىة ومصداقية نظام التقويم الجامعي الذي ارتضتو واستقرت الكميات عميو.

 رابًعا: التصور المقترح:
تناولت الباحثة التصور المقترح لمكافحة ظاىرة الغش اإللكتروني في ضوء ما أسفرت عنو       

 الدراسة النظرية والميدانية التي أتمتيا الباحثة.
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 صور المقترح:فمسفة الت 
يقوم ىذا التصور المقترح عمى فمسفة مضمونيا تحديد أىم الطرق واألساليب التي يجب أْن      

 تتخذىا الجامعة لمكافحة الغش اإللكتروني.
 :أىداؼ التصور المقترح 
 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية يتم تحديد أىم طرق مكافحة الغش اإللكتروني في الجامعة. -
 آلليات التي يمكن أْن تقوم بيا الجامعة لمكافحة الغش اإللكتروني في الجامعة.تحديد أىم ا -
نشر ثقافة الجد واالجتياد واألمانة العممية بين جموع الطمبة لضمان مصداقية نظام التقويم  -

في الجامعة ليطمئن كل طالب أنو حصل عمى كامل حقوقو تشجيًعا لمتنافسية الشريفة بين 
 الطمبة.

الطرؽ واألساليب التي يمكف أْف تقـو بيا الجامعة لمناىضة الغش أىـ       
 اإللكتروني.

أن توفر الجامعة برامج الحماية الكافية لشبكة المعمومات لضمان الحفاظ عل البيانات  -
والمعمومات التي تحتوييا الجامعة والحد من قدرة القراصنة والمخترقين إلى تمك المعمومات 

تي يتتبعيا الكثير من الطمبة لمحصول عمى االمتحانات عبر تمك ومنيا االمتحانات ال
 الشبكة.

ُحسن اختيار المختصين في تكنولوجيا االتصال والمعمومات العاممين في شبكة معمومات  -
الجامعة حتى ال يمجأ أصحاب النفوس المريضة إلى التواطؤ مع مجموعات الغش أو بعض 

 أجيزة األساتذة المرتبطة بشبكة حواسيب الجامعة. الطمبة عمى قرصنة االمتحانات من عمى
ضمان تدفق البيانات والمعمومات عبر الشبكة الدولية من خالل المراقبة الجادة حتى ال  -

يستطيع القراصنة أو ما يعرف بـ "الياكرز" المحترفين من تتبع والحصول عمى البيانات التي 
 طر ومنيا الجامعة واالمتحانات فييا.يرغبون فييا والتي قد تعرض مؤسسات الدولة لمخ

توفير المختصين في تكنولوجيا االتصال والمعمومات في تتبع ومراقبة شبكة مجموعات الغش  -
التي تنشط في أيام االمتحانات ويكون ىدفيا التواصل والحصول عمى األسئمة بأي من 

 المتحانات.الطرق الممكنة ومن ثم إرساليا مرة أخرى إلى الممتحنين في قاعات ا
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