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 2021/ 09/ 25اتريخ القبول:        2021/ 09/ 18: االرسال اتريخ 

 ملخص: 
إلـــى معرفـــة العالقة املوجودة بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني،    احلالية هتدف الدراســـة

  )ذكور/ إانث( فيما خيص متغري الغش يف االمتحاانت، وكذا دراسة الفروق بني اجلنسني  والوصول إىل الفروق بني اجلنسني
مستوى الليسانس   علىطالب جامعي من كال اجلنسني    65  ، فتمت الدراسة على عينة بلغ حجمهافيما خيص قلق املستقبل

املستعملة يف هذه الدراسة يف    دوات)السنة األوىل، السنة الثانية، السنة الثالثة(، واليت اختريت بطريقة عشوائية، وتتمثل األ
حثتني. ولقد مت االعتماد على  استبيان ''الغش يف االمتحاانت'' واستبيان ''قلق املستقبل'' لدى الطالب اجلامعي من إعداد البا

واالجتماعية   االنسانية  للعلوم  االحصائية  االحنراف    SPSSاحلزمة  احلسايب،  )املتوسط  إحصائية  أساليب  لعدة  املتضمنة 
 .  ''( ملعاجلة املعطياتT.test''، اختبار الفروق '' Pearsonاملعياري، معامل االرتباط بريسون ''

 مت التوصل إىل النتائج التالية:  و       
 ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني. -
الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري اجلنس لصاحل   - توجد فروق دالة إحصائيا بني 

 الذكور.
  الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس.ال توجد فروق دالة إحصائيا بني -

 .الطالب اجلامعي.، قلق املستقبل.، الغش يف االمتحاانت: املفتاحيةالكلمات 

 
 fati93psycho@yahoo.fr، االمييل: فطيمة   شعاللاملؤلف املرسل: * 

mailto:fati93psycho@yahoo.fr
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 : واشكالية الدراسة مقدمة
يقول حافظ إبراهيم يف مقولته الشهرية: ''إمنا األمم األخالق ما بقيت، فان هم ذهبت أخالقهم 

أخالقية انتشرت بصورة سريعة ورهيبة يف   ذهبوا''، انطالقا من هذا البيت أردان تسليط الضوء على ظاهرة ال
اجملتمعات العربية عموما واجملتمع اجلزائري خصوصا، ومن مث انتقلت بشكل واسع إىل مؤسساتنا التعليمية،  

لت هتدد تواجدها، وهبذا جاز لنا التكلم فأثرت بطريقة مباشرة على األفراد واجملتمعات يف شىت اجملاالت وظ
ودينيا   اجتماعيا  واملنبوذة  مقبولة  الغري  السلوكيات  بني  من  تعد  اليت  االمتحاانت''  ''الغش يف  عن ظاهرة 
وخلقيا، فتكاثرت حاالت هذه الظاهرة يف السنوات األخرية بشكل غري مسبوق، وعلى الرغم من خطورهتا  

أهنا مل حتظ ابهتمام وفري م ينل  إال  النفس، ومل  والباحثني خاصة يف جمال علم  العلماء  ن الدراسات لدى 
أن يؤدي اىل تدين  الظاهرة من شانه  أن إمهال هذه  فيه  ومما ال شك  معاجلة كافية يف اجلزائر خصوصا، 
فئة   للبلد، وابلتايل ينعكس سلبا على تطور اجملتمع وازدهاره خاصة لدى  التعليمي واالقتصادي  املستوى 

 ب املتمدرسني يف املستوى اجلامعي. الشبا
فيعترب الشاب اجلامعي حسب علماء النفس واالجتماع والرتبية أهم قوة بشرية للمجتمع الذي  

،  2001ينتمي له، فهو مصدر الطاقة والتجديد والتغيري واإلنتاج )امحد عبد احلميد عبد املهدي عربيات، 
ف على املواد االقتصادية فقط، بل أيضا على الثروة  ( الن تقدم أي بلد يف الوقت احلاضر ال يتوق17ص

البشرية اليت ميتلكها خاصة إذا أحسن توجيهها وحتصينها من املشاكل اليت قد تواجهها)عاصم حممود احلياين،  
ص2004 قاله  71،  ما  يعكس  اجلامعيني  الطلبة  يف  املتمثل  الشباب  بعنصر  االهتمام  أمهية  وأتيت   .)

ل األمة انبع من طاقة عناصرها الناشئة''. )امحد عبد احلميد عبد املهدي عربيات،  الفيلسوف غوته: ''مستقب
( والطالب اجلامعي ال خيلو طريقه من املشاكل والصدمات والعراقيل اليت تعيق سبيله سواء 17، ص2001

كانت مشاكل اجتماعية، أسرية أو صعوابت ومشاكل نفسية وعاطفية، فيكون مشوش ذهنيا ما يشعره  
وف والقلق والتوتر واالنزعاج وسرعة االنفعال، ضعف االنتباه والرتكيز، وبذلك يشعر الطالب ابلقلق ابخل

خاصة عند اقرتاب موعد االمتحاانت اليت تشكل بعض مكوانت الضغوط النفسية )فيصل حممد خري الزراد،  
طلب منه بذل  ( فيجعل من الوصول إىل النجاح والتفوق الدراسي مهمة صعبة وشاقة تت63، ص2002

جمهودات نفسية وفكرية، وبسبب القلق من املستقبل واخلوف من الفشل، يلجأ أغلبية الطلبة إىل االستعانة  
بوسائل وطرق وأدوات من اجل حتقيق النجاح الذي يرغبون فيه بلجوئهم إىل سلوك الغش يف االمتحاانت 
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جات تقيمه وتسمح له ابالنتقال إىل بشىت أشكاله وأساليبه، ألنه يسمح للطالب ضمان احلصول على در 
(، ويف هذا الصدد تؤكد الدراسات الرتبوية أن الغش 94، ص1998مستوى أعلى)حممد سيد عبد الرمحن،  

(  Witheley & keith, 2002, p.91يف االمتحاانت من أكثر املشاكل تفاقما يف احلقل التعليمي) 
االمتحاانت معتمدين على ذاهتم إىل ختطيهم لسلوك    وأن قلق االمتحان يعترب الدافع األول للهروب من هذه

(؛ فقضية الغش أصبحت يف احمليط التعليمي طريقة خاصة  45،ص 2009)جهاد سليمان القرعان،   الغش
(، وقد ابتت  19، ص2010تصنف ضمن املشكالت الواقعية اليت تواجه مؤسساتنا بوضوح)حممد منصور،  

العل الدراسات  مسرية  هتدد  السلوكيات  الشربيين،  هذه  اخلري  أبو  اجلامعية)هامن  املستوايت  يف  ،  2005يا 
( مما يعين أن بعد خترج الطالب والتحاقه ابلعمل ''العامل احلقيقي'' سيمارس الغش بصورة جديدة  348ص

(Hinman,2004,p.19( وهبذا قامت الباحثة دودين ،)بدراسة حلول مشاكل الطلبة يف  2006 )
(، أما 66، ص2006معاجلة القلق يف هذه املواقف واحلد منه )محزة دودين،االمتحاانت، وتوصلت إىل  

( فيضيف إىل ظاهرة الغش يف االمتحاانت لدى طالب اجلامعة أهنا تعود إىل عدم  2000الباحث ردادي )
معرفة الطرق الصحيحة للمذاكرة واعتماد األساتذة على االمتحاانت املوضوعية فقط، وصعوبة املقرر على  

االعتقاد بعدم عدالة   -، أما العوامل النفسية املرتبطة ابلغش فهي: اخلوف من الرسوب آخر السنة الطالب
تقدير الدرجات  العوامل األسرية فكانت: نظرة األسرة السلبية    -األستاذ يف  أما  إهبار الزمالء،  الرغبة يف 

للمذاكرة يف املنزل. )زين  عدم توفر اجلو املناسب    -ضغوط الوالدين على حتقيق النجاح  -للطالب الراسب
(، وكما تظهر أيضا على الطالب الغشاش آاثر نفسية، الن تكرار هذا  5-4، ص2000حسني ردادي،  

السلوك جيعله مهووسا ومنشغال طول وقته ابلبحث عن كيفية تطوير أساليبه وطرقه حىت ال ينكشف أمام  
عقولية، فهو غري مستقر نفسيا، ال يهدأ وال يراتح الزمالء واألساتذة، فيلعب أدوارا خمتلفة ويتظاهر ابجلد وامل

ابله، تنمو يف أعماقه هسترياي الشك، يتملكه اخلوف والرهبة من أي أستاذ حيدق النظر إليه، فيشك يف  
قدراته وتكون نسبة الثقة بنفسه ضئيلة وغري كافية ويشك يف إمكانياته احلقيقية، وابلتايل يكون دائم القلق 

( يف هذا الصدد إىل أن قلق املستقبل يعد أحد  1996)  Zaleskiأشار ''زاليسكي''    من مستقبله، حيث
املصطلحات احلديثة يف البحوث العلمية وان كل أنواع القلق املعروفة هلا بعد مستقبلي، وميثل قلق املستقبل  

تقبل  مصطلح صدمة املس  Tofflerأحد أنظمة القلق اليت بدأت تطفو على السطح منذ أن أطلق توفلر  
 (  Zaleski, 1996, p.160ابعتبار العصر احلايل خيلق توترا خطريا) 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

105 

 

فالقلق من املستقبل يؤدي ابلطالب اجلامعي بصفة خاصة إىل القيام بسلوك الغش، الن هذا النوع  
هو شعور غامض غري سار يصاحبه هاجس يكون شيئا غري مرغوب    Kaganمن القلق حسب كاجان  

امل يف  احلدوث  وشك  على  يعين (Kagan, 1972, p.320)ستقبل  فيه  املستقبل  عن  والتحدث   ،
التحدث عن اجملهول، واجملهول لدى الشباب يعين مستقبل غري مضمون مليء ابملخاوف والشكوك وحافل  
ابألوهام والتفكري، خاصة وان الطالب اجلامعي يفكر دائما يف مستقبله املهين، ذلك املستقبل الذي يشعره  

( اليت هدفت إىل التعرف على 1997منه، وهذا ما أكدته دراسة حممود ميالد وآخرون )  ابلقلق واملعاانة
نظرة طلبة كليات الرتبية إىل مستقبلهم املهين، كما هدفت اإلجابة على السؤال )هل ميكن إجراء تقصي 

طالب    900للمستقبل املهين واإلسهام يف حل مشاكل هذا املستقبل املهين(، وأتلفت عينة الدراسة من  
وطالبة من طلبة املرحلة األوىل يف جامعة دمشق وحلب ومحص والالذقية، وتوصلت الدراسة إىل وجود قلق 
أن طلبة كليات الرتبية يرون أن   من املستقبل املهين لدى طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات السورية، كما 

 املشاكل اخلاصة مبستقبلهم املهين ال ميكن هلا آن تزول.  
ـمَّ الرتكيز يف هذه الدراسة على ظاهرة الغش يف اجلامعات، ذلك املصطلح الذي مل حيظ  هلذا ت  

ابلكم الوفري من البحوث والدراسات النفسية، رغما من اتساع هذه الظاهرة وتفاقم الطلبة املمارسني هلا  
ى منها أسرية، بسبب غياب الضمري واجلدية يف العمل وعدم السعي وراء العلم واملعرفة وكذا ألسباب أخر 

نفسية، اقتصادية...اخل، وهلذا قمنا ابقرتان هذا املتغري مبتغري القلق من املستقبل والذي يعترب مفهوما نفسيا 
اجتماعيا حظي ابهتمام الكثري من الباحثني يف اجملال النفسي والرتبوي واالجتماعي وتكثيف دراساهتم له، 

م النفسي وحىت األسري واالجتماعي وخاصة التعليمي لدى  ملا قد تسبب سلبياته من اختالل توازن النظا
الطالب اجلامعي الذي يهيئ شهادته للتخرج ويبحث يف األخري عن عمل ليصطدم بواقع نقص العمل،  
وحبيث ميكن أن تنتج عنه آاثر مضمرة ومفككة للجانب النفسي لديه جراء ذلك القلق من املستقبل. وهذا 

للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة  وضوع لدى الطلبة اجلامعيني  والوصول يف النهاية  ما دفعنا لالهتمام هبذا امل
يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية عموما والوسط اجلامعي خصوصا وكيف من شأن القلق من املستقبل أن  

 وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية: يؤدي هبم إىل القيام هبذا السلوك، 
 ائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني؟هل توجد عالقة دالة إحص -
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى   -
 ملتغري اجلنس؟

ملتغري هل توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص القلق من املستقبل، اليت تعزى  -
 اجلنس ؟

 فرضيات الدراسة   . 1
 .توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني- 
توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري - 
 اجلنس. 
 الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس. توجد فروق دالة إحصائيا بني - 

 . أمهية الدراسة 2
 تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:  

تسليط الضوء على ظاهرة متفشية بشكل رهيب يف السنوات األخرية بني الطلبة اجلامعيني، وكيف   -
أخالقه، وما حتمله من عواقب وخيمة على اجملتمع  بشكل أو آبخر على شخصية الطالب و إبمكاهنا أن تؤثر  

 أبسره.
 ىل أسبابه.املسامهة يف إثراء موضوع قلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني والتطرق إ  -
 استثمار نتائج هذه الدراسة يف دراسات أخرى. -

. أهداف الدراسة 3  
 بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني. دراسة العالقة املوجودة  -
هناك    - إن كانت  إىل  يف الوصول  الغش  خيص  فيما  اجلامعيني  الطلبة  بني  إحصائيا  دالة  فروق 

 تعزى ملتغري اجلنس. االمتحاانت، اليت 
الوصول إىل إن كانت هناك فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت   -

 تعزى ملتغري اجلنس. 
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 التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة   . 4
هي ظاهرة ال أخالقية متفشية بني التالميذ يف املؤسسات التعليمية والرتبوية   : الغش يف االمتحاانت1.4. 

السنة األوىل،  )على مستوى الليسانس  (  إانث  /ذكور)عموما؛ ويف دراستنا هذه خنص الذكر الطلبة اجلامعيني  
ية للوصول إىل الذين يلجأون إىل عملية الغش مبختلف أنواعه كوسيلة غري شرع(  السنة الثانية، السنة الثالثة

إجابة يف االمتحان، قصد احلصول على عالمات عالية دون بذل أي جهد فكري لالنتقال إىل مستوى  
 .أعلى مث احلصول على شهادة جامعية 

هي حالة من عدم التوازن الذي يظهر لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى الليسانس قلق املستقبل:   . 2.4
لسنة الثالثة(، ألسباب عديدة كالشعور ابليأس وعدم األمان والشعور بعدم  )السنة األوىل، السنة الثانية، ا

الثقة ابلنفس، أو ألسباب أسرية واقتصادية، واليت تصاحبها أعراض نفسية وسلوكية سلبية كاللجوء لعملية 
 الغش يف االمتحاانت قصد احلصول على عالمات جيدة لضمان مستقبل زاهر.

هو الطالب الذي يدرس يف اجلامعة بعد جناحه يف اجتياز شهادة البكالوراي، ويف  الطالب اجلامعي:  . 3.4
هذه الدراسة هم الطلبة الذين يدرسون على مستوى الليسانس )السنة األوىل، السنة الثانية، السنة الثالثة(  

 من كال اجلنسني، والذين يشعرون ابلقلق من املستقبل فيلجأون لسلوك الغش.
 . الغش يف االمتحاانت 5

 . مفهوم الغش يف االمتحاانت1.5
يعرف الغش يف االمتحان على أنه احلصول على اإلجابة اجلاهزة من قرين أو من مصدر آخر   •

لغرض النجاح بدون جهود ومثابرة مما يؤدي إىل ضعف يف التحصيل األكادميي، وهو سلوك غري أخالقي  
 (.  506،  2005يف التالعب.)سهيلة حمسن كاظم الفتالوي،ذو عالقة ابخلصائص الشخصية البارعة 

: يعرف الغش على انه نوع من اخلداع، وهو أمر غري مرغوب  J.Piagetتعريف جون بياجيه  •
الغش من أجل حتسني نظرته فيه بغض النظر عن اعتبار الغاش أبنه سيتم عقابه إال أنه غالبا ما يلجأ إىل  

و من أجل  لآلخرين، وللحفاظ على مكانته، أو أيمل أن حيقق نصرا، أو أن يتجنب املواقف الصعبة ألذاته و 
 (. 61، ص2002)فيصل حممد خري الزراد،  م اآلخرين.اهلروب من لو 
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الغش هو استخدام تلميذ للوسيلة اليت متكنه من احلصول على    تعريف "عسري و الشرتي":  •
إجاابت يف اإلمتحان بصفة غري شرعية سواء كانت تلك الوسيلة خطية أو شفهية أو حركية. )حممد حسن  

 (. 179، ص2002العمايرة، 
االمتحاانت مبختلف وسائله يبقى من بني السلوكيات الالأخالقية اليت تتناىف مع تعاليم كل فالغش يف  

الدايانت واجملتمعات، ألنه يكّون بذلك شخصية فاسدة مبنية على االحتيال والتالعب، فينشأ فرد فاسد ال  
 يصلح ان يكون فردا يف اجملتمع لعدم فعاليته فيه.

 ( 05، ص. 2005)جلنة الرتمجة واإلعداد لالمتحاانت، .أسباب الغش يف االمتحاانت .52
 ( انتهاج سلوك الغش إىل أسباب منها:2005تُرجع جلنة الرتمجة واإلعداد لالمتحاانت )

الفشل:  • الرهبة   الرهبة من اإلمتحاانت واخلوف من  لبعض الطالب مصدر  االمتحان ابلنسبة 
القلق والقلق، والبعض اآلخر خيشى من الفشل يف اإلمتحان مما   التخلص من هذا  يشجع الطالب على 

 ابلغش، ويقلق الطلبة على حتصيلهم األكادميي وابلتايل مستقبلهم املهين. 
إن من األسباب الرئيسية النتشار الغش هو أن هدف الطالب   عدم وضوح اهلدف من التعليم:  •

اسي أو فرصة عمل،  يتمثل يف احلصول على درجات عالية، والشهادة اليت ترتبط ابحلصول على مقعد در 
وما يرتتب من حتسني وضعه االجتماعي واملادي وشكل حياته اليومية وابتعاده عن القيام ابألعمال اليت ال 

 يرغب فيها. 
واجلادة:   • املتواصلة  الدراسة  على  القدرة  بواجباته  عدم  القيام  يستطيع  ال  الذي  الطالب  إن 

 الدراسية  ومتابعتها فغالبا ما يلجأ إىل الغش. 
العقوابت اخلاصة ابلغش: اجل • بقانون  الطلبة السلوكيات واألفعال اليت    هل  ال يدرك الكثري من 

الغش،   حتت  بنقل فتندرج  لآلخرين  السلوكيات كالسماح  بعض  إىل  يلجؤون  الطالب  من  نسبة كبرية 
ا يزيد األمر  م اآلخرين أثناء إجراء اإلمتحاانت، مما من أقراهنوهناملعلومات اليت يبحثون عنها، أو اليت يريد

سوء أن املؤسسات الرتبوية ال هتتم بتعليم الطالب حدود السلوكيات املشروعة والغري مشروعة، حيث لديها  
 حد.ألكن ال يكاد يعلم هبا ض اآلخر لديه مثل هذه القوانني و قوانني حمددة تتعلق ابلغش، والبع
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لعالقة بني املدرس والطالب، حيدث أحياان اختالل يف ا  اختالل العالقة بني املدرس والطالب:  •
حيث ينظر الطالب إىل املدرس ابعتباره شخصا متسلطا ومستفزا مما يثري يف نفسه شعور التحدي والعناد،  
وينعكس اختالل العالقة هذه على سلوك طالب أثناء اإلمتحاانت، فيحاول الطالب حتدي املدرس إبظهار  

 .حقيقية قدرته على الغش حىت ولو كان ذلك من غري فائدة 
يعاين بعض الطالب من ظروف أسرية غري مستقرة تؤثر يف حياهتم    الظروف األسرية للطالب:  •

الدراسية وحتول دون توفري الوقت الالزم للتعلم، وحتت ضغط الدراسة ومطالبها وعدم توفر الوقت واجلهد  
 جيد البعض يف إتباع الغش خمرجا من هذا الوضع. 

إىل   يلجأ  اجلامعي  إىل فالطالب  يعود  أبرزها  نتيجة ألسباب عديدة،  االمتحاانت  الغش يف  سلوك 
أسباب ذاتية )كاخلوف من االمتحاانت، اخلوف من الفشل، اجلهل بقانون العقوابت...اخل(، أو ألسباب 

 أسرية، أو جامعية...اخل. 
 (. 25)عماد حسني عبد املرشدي، بدون اتريخ، ص .أساليب الغش يف اإلمتحاانت3.5

 يستعمل الطالب الغاش أثناء اإلمتحان أساليب وطرق غش متعددة، ومنها:
حتدث من خالل تلقي الطالب اإلجابة من زميله عن طريق املشافهة   الطريقة العادية يف الغش:  •

أو النقل املباشر من ورقة اإلجابة، أو تداول ورقة اإلجابة بني الطالب، ويرجع ذلك إىل انشغال املراقبني  
 ة الطلبة، سواء بسبب حتدثهم مع بعضهم البعض، أو انشغاهلم جبهاز املوابيل. عن متابع
وهي عبارة عن ورقة صغرية جدا حتتوي على املوضوعات الدراسية املكتوبة خبط صغري   الربشومة:  •

 جدا، ميكن للطالب محلها بسهولة قبل الدخول إىل قاعة اإلمتحان.
ن اليت خيفيها الطالب يف غطاء الرأس أو مالبسه يستعمل مساعة األذاستعمال جهاز املوابيل:   •

 الداخلية و السيما بعض الطالبات اللوايت يرتدين احلجاب.
تتم هذه الطريقة يف االمتحاانت خاصة يف األسئلة املوضوعية اليت تتطلب    استعمال اإلشارات:  •

ىل استخدام القلم وضع عالمة )/( أو )×( أو إختيار عبارة من عبارات متعددة، حيث يلجأ الطالب إ
مثال، فإذا كان القلم مرفوع لألعلى معناها )/( و إذا كان لألسفل معناها )×(، وميكن استخدام اإلشارات 

 عن طريق اليد.
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: فقد يتمكن الطالب الدخول إىل قاعة اإلمتحان نقل الطالب املادة فوق املقعد املخصص له •
دة فوقها ليستخدمها كأداة للغش، أو قد يستخدم أداة قبل بدئه بوقت قصري، فيقوم بكتابة أجزاء من املا

 و اآللة احلاسبة و راحة اليد.  - املمحاة  -املسطرة -كتابة مثل: القلم
واإلحساس   احلاجات  وإشباع  اهلدف  لتحقيق  الغاش  للطالب  الغش يسمح  النجاح يف سلوك  إن 

لك إذا مت استخدام نفس أسلوب الغش، ابلراحة، و هذا بدوره يؤدي إىل توقع النجاح يف املرات القادمة، وذ
 أما إذا كان جناح سابق يف ختطي عملية الغش مع قلق وخماوف بسبب ذلك فإنه يؤدي إىل توقع الفشل. 

 والشكل التايل يوضح ذلك: 
 

 
 حتقيق غاية أو هدف              الوسيلة أو األداة                           االمتحاانت اجلامعية     

 

 
 
 -شكل يوضح سلوك الغش -

فاخلربة السارة تكون مبثابة معزز اجيايب لسلوك الغش، ويزيد من احتمال حدوث هذا السلوك يف  
املستقبل، وأحياان تكون نتيجة عكسية ذلك أن وسيلة الغش ال تؤدي إىل النجاح بل إىل الفشل وكشف  

أو معزز س العقوبة، ويرتتب عنه خربة مؤملة  انتظار  أو األداة )الغش(، ابلتايل  ليب يؤدي إىل توقف  احليلة 
 ( (Centra john,1970, p.366سلوك الغش وانطفائه.

تعددت األساليب اليت يعتمدها الطالب اجلامعي أثناء ممارسته للغش يف االمتحاانت، فيسعى إىل  
التفنن يف اخرتاع أساليب جديدة تسهل له الطريق للوصول إىل اإلجابة، أين يكون هدفه الوحيد هو النجاح 

 من مستوى إىل آخر من دون بذل جهد أو مثابرة.واالنتقال 
  

 جناح وخربة سارة تؤدي إىل تكرار التجربة  سلوك الغش  موقف االمتحان

 سلوك الغش  موقف اإلمتحان التجربة فشل وخربة مؤملة، توقف الغاش من تكرار 
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 .أاثر الغش يف االمتحاانت على الطالب 4.5
يرتتب على الغش يف االمتحاانت عواقب ونتائج سلبية على حياة الطالب، واليت ميكن تلخيصها  
 فيما يلي: 
البيداغوجية:  • للمراجعة   اآلاثر  الالزم  الوقت  وعدم ختصيص  الدراسة  يف  الرغبة  عدم  يف  تظهر 

 ابإلضافة إىل: ، والتحضري لإلمتحان
 االستمرار يف تدين املستوى العام للتحصيل الدراسي اجلامعي. -
 إعطاء صورة غري موضوعية عن نتائج االمتحاانت.  -
له آاثر سلبية على مستوى أداء خترج طلبة نقيصي الكفاءة يف جمال اإلعداد العلمي، مما سيكون  -

 (. 44، ص2002الطالب. )فيصل حممد خري الزراد ،
إن ظاهرة الغش ممارسة يف خمتلف املؤسسات التعليمية واجلامعات قد ترتجم    اآلاثر االقتصادية:  •

اإلقتصادي املستوى  أطباء  على  منهم:  للعمل  أفراد كثريون  فيها  يتأمل  واليت    - مهندسني  -للبالد 
اجتازوا   الالزمة كوهنم  الكفاءات  تنقصهم  لكن  قد حيصلون على شهادات خترج،  فهؤالء  معلمني...اخل، 
حماكاة النجاح عن طريق الغش، فيقعون يف األخطاء القاتلة ملمارسة مهنة من قبل غشاشني، كما يسبب 

ت االمتحاانت جند  الغش يف  الغش يف  وبسبب  العصر،  مواجهة حتدايت  متخاذلة وضعيفة يف  أمة  كوين 
متخرجني فاسدين يف اجملاالت املختلفة )طبيب فاسد، خمتص نفساين فاسد، مدير فاسد...إخل(. وهبؤالء  

 ( 45تتعقد احلياة وتزداد املشكالت وتتهدم احلضارة اإلنسانية. )نفس املرجع السابق، ص
ظهور شهادات ال ميتلك أصحاهبا القدرة على العمل وفقها بسبب دخول اجلامعات    -  ىل:إضافة إ
 . بقدرات متدنية 

سعاد سامل )ضعف الدافعية للتعلم، توقف قطار اإلبداع والتنمية و لتقدم العلمي. -
 ( 03، احللقة 2009السبع، 
السلبية مثل:    إن سلوك الغش ينمي يف شخصية الطالب الغاش بعض الصفات  اآلاثر النفسية: •

ولكنه غالبا ما    -ضعف الثقة ابلنفس حبيث يثبت لآلخرين أنه يعرف ما ال يعرفونه أو ال حيب أن يتعب
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، ضعف العزمية واإلرادة، اخلوف والقلق والتوتر الدائم وضعف  -يعتمد على جهود اآلخرين ومساندهتم له
 ( 45، ص.2002اد ،)فيصل حممد خري الزر . املعرفة والتحصيل والثقافة بصورة عامة 

فالطالب الذي تعود الغش يف أدائه املدرسي، ميكنه أن يغش حىت يف حياته   اآلاثر اإلجتماعية:  •
اإلجتماعية؛ واجملتمع الذي ينتشر فيه الغش والغشاشني يكون جمتمع سقطت فيه قيم كثرية أمهها الصدق 

علمي واملهين واإلجتماعي، وهو جمتمع أصبح والعدالة واحرتام العمل اجلاد وجعله وسيلة لإلرتقاء يف السلم ال
ضمريه العام معتال ال يستنكر هذه الظواهر أو مثلها، بل يراها أمورا بسيطة ال تستدعي القلق واإلستنفار 

 (. 45وأهنا ال تستدعي أكثر من التنبيه اللطيف يف أصعب األحوال. )نفس املرجع السابق، ص
ا هو يتعلم هذا السلوك بكل تفاصيله، ويف كل عام يتفنن والطالب حني ميارس الغش منذ صغره فإمن

يف وسائل جديدة للغش مما يكسبه مهارات سيكوابتية ترتاكم معه مع الزمن حىت إذا كرب صار سيكوابتيا  
كبريا خيدع الناس ويسطو على حقوقهم دون أن يتمكنوا من فضحه أو إيقافه عن ذلك، ألنه يكون مسلحا  

سبها على مدار السنني من خربات الغش املدرسي والغش احليايت، ورمبا يصل هذا  بقدرات غري عادية اكت
الغشاش الذكي الطماع السيكوابيت احملرتف إىل مناصب قيادية متكنه من نشر قيمه ومفاهيمه على مستوى 

حممد  أوسع يف اجملتمع، وهبذا يهيئ وجود قواعد أخالقية فاسدة حتتمي أبخالق واهية خيدع هبا اآلخرين.)  
 (. 50، ص2006املهدي، 

يعود الغش يف االمتحاانت على املمارس واجملتمع بنتائج وخيمة، حبيث انه يؤدي ابألول إىل تدين 
والتوتر   واخلوف  ابلقلق  نفسية كالشعور  ترك آاثر  إىل  إضافة  لديه،  األكادميي  والتحصيل  الثقايف  املستوى 

 فيعود عليه ابحنطاط األخالق وتدين املستوى االقتصادي...اخل. وصعوبة جتاوزها؛ أما اجلانب االجتماعي 
 قلق املستقبل  .6
 مفهوم قلق املستقبل . 1. 6

وعلى   • النفسية  األفراد  الذي يشكل خطرا على صحة  القلق  أنواع  املستقبل من  من  القلق  يعد 
الفرد، مما يرتك أثرا كبريا  إنتاجهم، وعندما يكون هذا القلق ذو درجة عالية، فإنه يؤدي إىل اختالل يف توازن 

،  2013جناح السمريي، و صاحل عايدة،  . ) على الفرد سواء من الناحية العقلية أو اجلسمية أو السلوكية 
 ( 65ص
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خوف أو توتر أو ضيق ينتج من : ويف تعريف اجلمعية األمريكية السيكولوجية لقلق املستقبل أب نه •
واضح إىل درجة كبرية، ويصاحب كل من القلق واخلوف متغريات توقع خطر ما يكون مصدره جمهوالً أو غري  
 ( 24، ص2008ابراهيم بلكيالين، .) تسهم يف تنمية اإلحساس والشعور ابخلطر

من خالل التعاريف السابقة، فيمكن القول ابن قلق املستقبل هو شعور سليب يشكل خطرا على  
د الضغوط النفسية وتراكمها ما يؤدي إىل اختالل حياة الفرد وصحته النفسية، حبيث انه يتشكل نتيجة لتزاي

 .التوازن النفسي واجلسمي ويكون مصاحبا بتدين مستوى التقدير للذات
 ( 36-35ص -، ص2013ماهر موسى مصطفى الشرايف، )أسباب قلق املستقبل . 2. 6

 : يعود قلق املستقبل إىل أسباب عديدة، من بينها
 . اإلحساس ابألمنالعوامل األسرية املفككة وعدم  -
 . كثرة الضغوط النفسية وعدم القدرة على التكيف مع املشاكل -
 .العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية  -
األفكار اخلاطئة الالعقالنية لدى الفرد، اليت جتعله يؤول الواقع من حوله وكذلك املواقف واألحداث    -

من اخلوف والقلق الذي يفقده السيطرة على مشاعره وعلى والتفاعالت بشكل خاطئ، مما يدفعه إىل حالة  
 .أفكاره العقالنية والواقعية ومن مث عدم األمن واالستقرار النفسي

 .الطموحات الزائدة واألماين اليت ال تتناسب مع حجم الواقعية والعقالنية  -
 . الشعور بعدم االنتماء داخل األسرة واجملتمع -
 . هداف والطموحاتضعف القدرة على حتقيق األ -
  .اإلحساس أبن احلياة غري جديرة ابالهتمام -
 . اخلوف الغامض من الغد وما حيمله من صعوابت -
عجز الفرد عن حتقيق أهدافه أو الفشل يف اكتساب حب واحرتام اآلخرين، أو فشله يف عمل أو   -

ما حياول تغيري بعض عاداته دراسة ما، أو اضطهاده سواء يف حميط أسرته أو عائلته أو عمله أو حىت عند
 .السيئة أو اإلقالع عنها مث جيد نفسه عاجزا عن ذلك

 . اجلهل مبعرفة احلياة وافتقاد معناها وتضييعها يف القلق واخلوف واملشاعر السيئة  -
 . تدين مستوى القيم الروحية والدينية  -
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 .قدرهتم علي حل مشاكلهالشك يف قدرة احمليطني ابلفرد والقائمني على رعايته يف عدم  -
فقلق املستقبل شعور سليب ال أييت من العدم لدى الفرد، وإمنا يعود إىل أسباب عديدة تتشابك مع  
بعضها البعض لتؤثر على حياته عامة، ومن بني األسباب األساسية اليت تؤدي إىل شعور الفرد بقلق املستقبل  

لنظرة السلبية للذات وعدم االعتماد على النفس، األفكار  تراكم الضغوطات احلياتية بكل أشكاهلا، ا:  ما يلي
الالعقالنية جتاه النفس وجتاه املستقبل، الظروف السيئة احمليطة ابلفرد، وكذا االهتمام ابلنظرة السلبية من قبل 

 .   احمليطني ابلفرد
-791ص -، ص2017سعودة منتصر، هند غدايفي، أمحد جلول، )أعراض قلق املستقبل . 3. 6

792 ) 
 :  تتمثل أعراض قلق املستقبل فيما يلي 
سرعة  -تعابري اخلوف على الوجه -شحوب الوجه -: واملتمثلة يف : أعراض فيسيولوجية •

آالم   - جفاف احللق وصعوبة البلع - سرعة التنفس والشعور ابالختناق -إرتفاع ضغط الدم -دقات القلب
 .املستمرة فيهصعوبة التبول والرغبة  -يف املعدة واألمعاء

األحالم    -التوتر واالنزعاج ألتفه األسباب -:تتمثل يف: أعراض نفسية واجتماعية •
  -العجز الذي ال يرتبط خبطر حقيقي -من شر مرتقب اخلوف الشديد  -اضطراابت يف النوم -املزعجة 

 .االنسحاب وعدم التفاعل مع اآلخرين
 . صعوبة استعمال العقل -الرتكيزعدم  -اضطراابت التفكري :تتمثل يف: أعراض عقلية •

هبذا   املفرط  الشعور  بسبب  أعراضا كثرية  املستقبل  قلق  من  يعاين  الذي  الفرد  تصاحب  ما  عادة 
االضطراب النفسي الذي يسبب اختالل على كل األصعدة، حبيث انه من خالهلا ميكن متييز هذا الفرد عن 

فيسيولوجية من املمكن مالحظتها كشحوب الوجه والسرعة يف التنفس أو  األفراد العاديني، فمنها أعراضا  
واجتماعية وكذا   نفسية  أعراضا  وهناك  ابملعدة،  داخلية كآالم  فيسيولوجية  أعراضا  أو  الشعور ابالختناق، 

 .  أعراضا عقلية 
 
 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

115 

 

 الطالب اجلامعي   .7
 . مفهوم الطالب اجلامعي 1.7

الطالب اجلامعي هو الشخص الذي مسحت له كفاءاته العلمية ابإلنتقال من املرحلة الثانوية إىل 
والفاعلة يف   العناصر األساسية  الفرعي، بواسطة شهادة تؤهله لذلك، ويعترب أحد  لتخصصه  تبعا  اجلامعة 

 ( 15، ص2001العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي.) كمال بلخري، 
 طالب اجلامعي . خصائص ال2.7

يقصد ابخلصائص العامة لطالب اجلامعات تلك الصفات اليت تنطبق على مجيع أفراد هذه الفئة، 
حيث إنه من املسلمات األساسية يف علم النفس أن األفراد خيتلفون فيما بينهم يف خصائصهم السلوكية 

ختالفات يف اخلصائص  وصفاهتم اجلسمية، بل إن اإلختالف يف اخلصائص السلوكية أوسع مدى من اإل
البيولوجية، وذلك لتعدد العوامل اليت تؤدي إىل اختالفات يف اجلانب النفسي، ومن أهم اخلصائص العامة 

 للطالب اجلامعي ما يلي: 
حاجة الطالب اجلامعي إىل استخدام ما لديه من طاقة عقلية ال تنحصر فقط يف  النمو العقلي:  •

،  2007ها إىل استخدام هذه القدرات يف حياته العملية. )علي راشد،  العلوم اليت يقوم بدراستها، بل يتخطا
 ( 55ص

من خصائص الشباب بصفة عامة وطالب اجلامعة بصفة خاصة الشعور   الرغبة يف حياة مرضية:  •
برغبة يف التوصل إىل فلسفة معينة حتدد هلم دورهم يف احلياة، والفلسفة اليت نعنيها هي أسلوب يف احلياة 

ة الطالب إليها و تقييمه هلا، و ذلك إعتمادا على فهمه ملعناها، ومن البديهي أنه من يفتقد  يتمثل يف نظر 
يعيشها كإنسان.)نفس املرجع السابق،   أن  أو يفشل يف الوصول إىل معىن حلياته ال يستطيع  معىن احلياة 

 ( 55ص
الذات:  • به إىل الشعو   تقدير  السلوك الذي يؤدي  ر أبنه  وذلك من خالل دوافع جتعله يسلك 

إنسان له قيمته، ويستطيع أن يقوم أبعمال وينجزها بنجاح يكون موضع تقدير احمليطني به، وأيضا السلوك  
 ( 56الذي يؤدي به إىل حتقيق إمكانياته واستخدامها بنجاح. )نفس املرجع السابق، ص
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الل هبا،  يتصف الطالب اجلامعي بنوع من الثقة ابلنفس واإلعتماد عليها واإلستق  الثقة ابلنفس:  •
وقد يفاخر أبنه له رأاي مستقال وأنه ال خيضع آلراء اآلخرين، وثقته بنفسه واعتماده على ذاته ينبعان من 

 ( 57إدراكه إلمكانياته ومعرفته بقدراته.)نفس املرجع السابق، ص
التعليم اجلامعي فرصة لإلستقالل والتمييز وإثبات الذات، ختتلف عما تعود عليه يف    كما يتيح  

راحل التعليمية السابقة، وقد يواجه الطالب صعوابت يف ذلك تتفاعل مع ظروفه الشخصية واألكادميية  امل
مما يؤدي إىل إعاقة تقدمه وتوافقه اجلامعي واالجتماعي والشخصي مع البيئة الثقافية اجلديدة اليت ينتقل 

 ( 05، ص2001إليها وهي اجلامعة.)صاحل بن حممد الصغري، 
امعة ال ليوسع معارفه العلمية فقط وإمنا ليطور نفسه ويشعب عالقاته اإلجتماعية  والطالب يدخل اجل

يصقل  وهذا كله  وانفعاالته،  وعواطفه  اجتاهاته  ويبلور  وغريهم،  وإداريني  وأساتذة  طلبة  من  اآلخرين  مع 
وكما أثبتت الدراسات أن   .(03، ص2005شخصيته ويؤثر على إنتاجه مستقبال. )انصر حممد أماين،  

الطلبة املندجمني جامعيا حيصلون على نتائج دراسية أفضل، ويشاركون يف الربامج الطالبية بصور أكثر.)احملامد  
 ( 155، ص2005شاكر، و عربيات أمحد، 

 . مشكالت الطالب اجلامعي  3.7
خالل املرحلة اجلامعية يكون طموح الطلبة هو النجاح، ولكن النجاح يف اجلامعة هو من األمور  
اليت قد تستعصي على البعض، ملا تتطلبه الدراسة اجلامعية من مهارات وجهد ومثابرة وخلفية علمية جيدة،  
بسبب  وطموحه  هدفه  لتحقيق  توظيفها  يف  يفشل  قد  منهم  البعض  ولكن  الكثريون  ميتلكها  أمور  وهي 

ن عبد هللا اخلتالن،  ) عبد الرمحان ب مشكالت قد تكون نفسية، جسمية، دراسية، اجتماعية، مالية...اخل.
- 05ص-، ص2005عبد املطلب يوسف جابر، حممد بن عبد العزيز العوهلي، عمر بن عبد هللا السويلم،  

06 .) 
 وكما لوحظت عدة عوامل تؤدي إىل تعثر الطالب اجلامعي و منها:

 التخصص األكادميي غري املالئم للقدرات والرغبات الشخصية. إختيار  •
 التغيب املفرط عن احملاضرات.  •
 عدم توفر املهارات الدراسية الالزمة.  •
 عدم وضوح األهداف وما يرغب الطالب يف الوصول إليه.  •
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 اإلستمرار يف التفكري والتصرف كطالب ابملرحلة الثانوية.   •
 (. 04، ص2001ة أكادمييا، إجتماعيا ونفسيا. )حسن شحاتة، عدم التكيف مع البيئة اجلامعي  •
 ضعف القدرة على التفكري التحليلي واإلستنباطي. •
 ( 06، ص2005قلة اإلهتمام بسالمة وصحة الذهن واجلسد. )اخلتالن و آخرون،  •

( من إمجال املقبولني يف اجلامعات ال يكملون دراستهم اجلامعية بسبب  %20إن حوايل ما يقارب )
تدين مستوى التحصيل األكادميي، وختتلف هذه النسبة من جامعة إىل أخرى، رغم أن معظم هؤالء الطالب 
الذين يواجهون الفشل األكادميي كانوا من الطلبة املتميزين أكادمييا والنابغني أثناء املرحلة الثانوية، مما يؤكد  

الب يف املرحلة الثانوية أو قدراته الذهنية. )نفس أن النجاح يف املرحلة اجلامعية ال يرتبط مباشرة مبستوى الط
 ( 06املرجع السابق، ص

كما أن التكيف السيئ للطالب اجلامعي يظهر يف شعور الطالب بعدم الرضا عن دوره كطالب يف  
اجلامعة، وهو األمر الذي يبدو على شكل إحساس ابلقلق والتوتر والشعور ابلغربة واإلكتئاب، وترتاوح هذه  

ن اإلضطراب ما بني عدم التكيف البسيط وحىت حاالت االضطراابت النفسية الشديدة اليت تعيق احلالة م
األداء  يف  تدهور  شكل  على  الطالب  إنتاجية  يف  السيئ  التكيف  آاثر  يظهر  ابلواقع، كما  الفرد  إتصال 

 ( 61، ص2000التحصيلي ويف نتائج الطالب الدراسية ومعدالته.)فوزي حممد جبل، 
 لتطبيقي للدراسة . اإلطار ا8

تعترب الدراسة االستطالعية خطوة مهمة وأساسية بني جمموعة من اخلطوات    : الدراسة االستطالعية .1.8
الدراسة،   العملية، وكان اهلدف من الدراسة االستطالعية احلصول على عينة  األخرى اليت تنطوي عليها 

والتأكد من صدق األدوات املستعملة يف .  املراهقنيحيث تتطلب هذه الدراسة أن تكون العينة التالميذ  
 . هذه الدراسة وفهم بنودها

 - ملحقة اتمدة– وكخطوة أوىل، قمنا بدراسة استطالعية على عينة من طلبة جامعة مولود معمري  
طالب جامعي من ختصصات خمتلفة مت اختيارهم بطريقة عشوائية، وكان الغرض    40قوامها    بوالية تيزي وزو

األدوات   الدراسة الختيار  متغريات  وكذا ضبط  البياانت،  الدراسة ومجع  عينة  توفر  من  التحقق  هو  منها 
 املناسبة الختبار الفرضيات، وتوصلنا يف النهاية اىل النتائج التالية: 
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 ثل نتائج الدراسة االستطالعيةمي (: 01اجلدول رقم )
 %النسبة املئوية  التكرارات 

 45,00% 18 الطلبة الغشاشني الذين لديهم قلق املستقبل 
 45,00% 13 الطلبة الغشاشني والذين ليس لديهم قلق املستقبل

 22,50% 09 الطلبة الذين ال يغشون ولديهم قلق املستقبل
 00,00% 00 لديهم قلق املستقبلالطلبة الذين ال يغشون وليس 
 %100        40 اجملموع 

( أن أغلبية الطلبة اجلامعيني الذين ينتهجون سلوك الغش يعانون من  01يتضح من اجلدول رقم )
ابلنسبة للطلبة اجلامعيني الذين يغشون دون    45,00%، مث تليها نسبة  45,00%قلق املستقبل بنسبة  

ون لكن لديهم فهي خاصة ابلطلبة الذين ال يغش  22,50% أن يشعروا بقلق املستقبل، أما النسبة املتبقية  
 قلق من املستقبل، يف حني انه ال يوجد من الطلبة الذين ال يغشون وال يعانون من قلق املستقبل. 

وهبذا أتكدان من وجود عينة الدراسة، واملتمثلة يف الطلبة الذين ميارسون سلوك الغش يف اجلامعات،  
بوالية تيزي –  طالب جامعي  65الوصول إىل  أنه مت   ومتثلت نتائج الدراسة االستطالعية على العموم إىل

كمجتمع أصلي هلذه الدراسة، حبيث أننا مل نتوصل إىل العدد الكلي للطلبة اجلامعيني من كال اجلنسني   -وزو
)طور الليسانس: املستوى األول، املستوى الثاين، املستوى  )ذكور/ إانث( بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

الصعوابت اليت صادفتنا  وذلك راجع إىل    -بوالية تيزي وزو-ود معمري ''ملحقة اتمدة''  جبامعة مولالثالث(  
؛ وابلتايل قمنا يف هذه املرحلة ببناء استبيان ''الغش يف للوصول إىل اإلحصائيات اخلاصة ابلطلبة اجلامعيني

بتطبيقه قمنا  بعدما  الدراسة  هلذه  املستقبل كأدوات  ''قلق  واستبيان  الطلبة  االمتحاانت''   بعض  على  ا 
 اجلامعيني ليتبني يف األخري مالءمتها هلذه الدراسة.

مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وهو املنهج األكثر   . منهج الدراسة : 2.8
استخدام هذا  استحدااث واستعماال يف الدراسات النفسية واالجتماعية والرتبوية، وقد تبني أنه من املناسب  

املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع والوصول إىل نتائج دقيقة والتمكن من تفسريها 
 وأتويلها.
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 . املعاينة: 3.8     
للدراسة:   ▪ الدراسة  اجملتمع األصلي  واالجتماعية  ميثل جمتمع  اإلنسانية  العلوم  بكلية  اجلامعيني  الطلبة 

، ومل يتوفر لدينا حجم اجملتمع األصلي لصعوبة   -بوالية تيزي وزو-''  ملحقة اتمدة''جبامعة مولود معمري  
 احلصول على إحصائيات دقيقة حول ذلك.

الدراسة:   ▪ عينة  الدراسة  حجم  عينة  إانث(    65بلغ حجم  اجلنسني )ذكور/  طالب جامعي من كال 
األول، املستوى الثاين، املستوى   متمدرس بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية )طور الليسانس: املستوى

 .-بوالية تيزي وزو-الثالث( جبامعة مولود معمري ''ملحقة اتمدة''  
العينة:   ▪ العينة بطريقة عشوائية، وتعترب هذه الطريقة من املعاينات االحتمالية،  طريقة اختيار  اختريت 

أهم   ومن  بطريقة عشوائية،  البحث  من جمتمع  العينة  مفردات  هبا سحب  الدراسة  ويقصد  خصائص 
الليسانس:   واالجتماعية طور  اإلنسانية  العلوم  بكلية  املتمدرسني  اجلامعيني  الطلبة  من  أهنم  األساسية 

 .-بوالية تيزي وزو-( جبامعة مولود معمري ''ملحقة اتمدة'' ة الثالث  ة، الثاني ، األوىلالسنوات: )
   زمان ومكان اجراء الدراسة:  ▪

 ميثل التوزيع الزمين واجلغرايف لعينة الدراسة (: 02اجلدول رقم )
دامت الدراسة امليدانية هلذه الدراسة حوايل شهر، من بداية شهر ماي اىل  اجملال الزمن 

 2021-2020أواخر نفس الشهر من السنة اجلامعية 

 تيزي وزو -ملحقة اتمدة –جامعة مولود معمري  اجملال اجلغرايف 
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 :للعينة عدة خصائص منها: عينة الدراسةخصائص  ▪
 اجلنس ❖
 (: ميثل جنس عينة الدراسة. 03جدول رقم )

 الّنسبة ٪  الّتكرارات اجلنس
 25,00% 20 ذكر 
 75,00% 45 أنثى

 100% 65 اجملموع 
واليت تقابل اإلانث    75%يتضح من خالل هذا اجلدول أن أعلى نسبة فيما خيص اجلنس هي  

 . 25%مقارنة ابلذكور الذين تقدر نسبتهم 
 توزيع الطلبة حسب املستوايت  ❖

  (: ميّثل توزيع الطلبة اجلامعيني على السنوات الثالثة ملستوى الليسانس. 04جدول رقم )
 الّنسبة ٪  الّتكرارات السن

 75,00% 23 السنة االوىل ليسانس
 25,00% 16 السنة الثانية ليسانس
 00,00% 26 السنة الثالثة ليسانس

 100% 65 اجملموع 
من خالل هذا اجلدول، نستنتج أن معظم أفراد العينة هم من مرحلة املراهقة املبكرة ما يعادل نسبة  

 . 25,00%، أما ابقي العينة فتعادل %75,00
بعد االطالع على اإلطار النظري ملوضوع الدراسة، قمنا ببناء استبيان ''الغش يف  . أدوات الدراسة: 4.8

االمتحاانت'' و''قلق املستقبل'' لدى الطلبة اجلامعيني، ومت االستناد إىل مقاييس أخرى من نفس املتغريات  
 إلدخال البنود. 
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( أساتذة من  08)  وللتحقق من صدق األداتني، مت عرضهما على جمموعة من احملكمني، أتلفت من
بتيزي وزو، حبيث مت تعديل صياغة بعض البنود    - اتمدة–ذوي اخلربة واالختصاص يف جامعة مولود معمري  

 لغواي، وكذا مت حذف بعض اجلمل املكررة. 
االستبيانني:   - تصحيح  يف   طريقة  ''الغش  واستبيان  به،  خاصة  تصحيح  طريقة  أداة  لكل 

امل أربعة بدائل:  20ستقبل'' حيتواين على  االمتحاانت'' وكذا استبيان ''قلق  يقابل كل بند  )دائما(    بند، 
 درجات، )أحياان( تقابله درجتني، ودرجة واحدة ل )أبدا(.  03درجات، )غالبا( تقابله  04تقابله 
اإلحصائية: 5.8 األساليب  االنسانية    .  للعلوم  االحصائية  احلزمة  على  الدراسة  هذه  يف  االعتماد  مت 

إحصائية:  SPSSواالجتماعية   أساليب  عدة  على  فيها  اعتمدان  اين  احلسايب  - ،  االحنراف   -املتوسط 
 ''. T.testاختبار الفروق ''  -''Pearsonمعامل االرتباط بريسون '' -املعياري

    . عرض ومناقشة نتائج الدراسة.86
توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق  "  أ.عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:

 ". املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني
(: قيم معامالت االرتباط بريسون بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل 05اجلدول رقم)
 لدى الطلبة اجلامعيني.

البياانت             
 االحصائية                                               

 املتغريات

قيمة  العينة
 "ر"

 قيمة الّداللة اإلحصائية لـ "ر" 
 ( sig)قيمة الداللة احملسوبة 

مستوى 
الداللة  
 املعتمد 

الدال 
 لة

الغش يف         
 االمتحاانت 

 قلق املستقبل 

 
65 

 
0.19

8 

 
0.114 

 
0.01 

 
غري 
 دالة 

 (:05ُيالحظ من اجلدول رقم )
( بني درجات الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني  Rقيمة معامل ارتباط بريسون )أن  

(  sig  =0.114( جاءت غري دالة إحصائيا؛ ألّن قيمة الداللة احملسوبة تساوي )0.198)ر=    قدرت ب
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أي أنّه ال توجد عالقة ارتباطية عكسية بني  (.  α=0.01وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد لدينا ) 
الطلبة اجلامعيني؛ الذ  الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى  الطلبة اجلامعيني  أن  ين يغشون يف مبعىن 

يف   يغشون  ال  املستقبل  بقلق  يشعرون  الذين  الطلبة  هؤالء  او  املستقبل،  بقلق  يشعرون  ال  االمتحاانت 
 وعليه فالفرضية األوىل مل تتحقق.االمتحاانت. 

فحسب النتائج اليت توصلنا إليها من خالل املعاجلة اإلحصائية للفرضية األوىل، فوجدان انه ال  
 االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني، وهبذا فيمكن القول أن السبب توجد عالقة بني الغش يف

وراء انتهاج سلوك الغش يف االمتحاانت ليس القلق من املستقبل وإمنا ميكن إرجاعه ألسباب أخرى متعددة 
صول على  حسب تعدد الغاايت، فهناك من الطلبة من يعترب هذه العملية أمر عادي وغايته الوحيدة هي احل

اإلجابة يف االمتحاانت إلرضاء أنفسهم وأوليائهم بعالمات مزيفة متكنهم من التباهي بني زمالئهم واالنتقال 
الذين مل حيددوا هدفهم من احلياة كبناء  إىل مستوايت أعلى من دون مثابرة واجتهاد خاصة لدى هؤالء 

للدراسة بطريقة جادة، وكذا غياب الضمري   مشروع مستقبلي افرتاضي يعمل عليه الطالب ويركز أمهيته عليه
لدى هؤالء من شأنه أن جيعل الطالب يواصل يف هذا الطريق بكل تباه وافتخار ابلقدرات اليت ميتلكها للغش  
والتفنن يف األساليب اليت يستعملها للتمكن من احلصول على إجاابت االمتحان؛ ومن األسباب اليت من  

ي يغش، جند أسباب ذاتية كعدم حتمل الدراسة طوال السنة اجلامعية أو عدم املمكن أن جتعل الطالب اجلامع
القدرة على الدراسة كالطلبة الذين يعملون يف نفس الوقت إلعالة أسرهم بسبب الظروف االقتصادية املتدنية  

ويف    اليت تؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطالب، الن الدراسة والرغبة يف العلم يف كل األطوار عموما
التعليم العايل خصوصا حيتاج إىل الوقت والصرب للوصول إىل نتائج مرضية وكم علمي معترب، وحيتاج الطالب  
هنا أيضا إىل الراحة النفسية للرتكيز على ما يقوله األستاذ وكذا الرتكيز على البحوث اليت يقوم هبا إلشباع 

قام وا هبا ابحثني يف جماالت وختصصات خمتلفة  رغبته وفضوله يف البحث على الدراسات واألحباث اليت 
للتنويع يف كسب املعلومات واستعماله يف مساره العلمي واملهين مستقبال وحىت يف حياته اخلاصة، وهناك  
أيضا ممن يشعرون بعدم الثقة ابلنفس كالذين يعانون من القلق جراء االمتحاانت أو الشك من اإلجابة على  

 ذلك يلجأون إىل الغش لتفادي ذلك خوفا من الفشل.األسئلة ولو كانت صحيحة، وب
وهلذا عرف سلوك الغش يف االمتحاانت اجلامعية انتشارا كبريا يف مجيع األطوار واملستوايت     

التعليمية، ولو انه ليس من العمليات األخالقية اليت يلجأ إليها الطالب اجلامعي الذي من املفروض انه يعترب 
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تُبىن عليه اجملتمعات يف شىت اجملاالت، إال انه ينتهج سلوك الغش الذي بدوره يؤدي   عمودا من األعمدة اليت
إىل اخنفاض يف املستوى الثقايف للفرد والبالد وكذا تدين الثقة ابلنفس والشعور بعقدة النقص أمام الزمالء، 

األسباب الرئيسية ( اليت هدفت إىل التعرف على  2008وهذا ما توصلت إليه دراسة أبو زيد و أبو رزيق )
لظاهرة الغش وأهم اآلاثر النامجة عنها من وجهة نظر طالب وأعضاء هيئة تدريس كلية املعلمني جبامعة  
تبوك أن هناك جهات كثرية داخل الكلية وخارجها مسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة، وتوصلت الدراسة إىل  

ية وحماسبة النفس، وكما أن االمتحاانت أصبحت  انه للجانب الروحي اثر كبري جدا يف ترقية الشعور ابملسؤول
هاجسا مقلقا خييف الدارسني على كل املستوايت، لذا فيجب العمل على هتيئة اجلو املناسب لالمتحان 

 لسد التغريات اليت تتيح فرص الغش. 
طالب من طالب   373( على  1999والدراسة االستطالعية اليت قام هبا عسريي و الشرتي )

ية يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلسعودية، هي األخرى السنة النهائ
هدفت إىل حتديد األبعاد االجتماعية لظاهرة الغش يف االمتحاانت لدى الطلبة، وقد توصلت الدراسة إىل 

إىل أهم األسباب املؤدية  غالبية العينة قد مارسوا الغش بشكل او آبخر أثناء حياهتم الدراسية، وقد تطرقت 
تقليد   النجاح دون بذل جمهود، شدة أستاذ املادة، رضا األهل،  الرغبة يف  إىل ظاهرة الغش وكان أمهها: 

 الزمالء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

124 

 

" توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص   :ض ومناقشة نتائج الفرضية الثانيةب.عر 
 االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري اجلنس".الغش يف 

( للفروق بني اجلنسني )ذكور/إانث( فيما خيص الغش  T(: نتائج اختبار )06اجلدول رقم)
 يف االمتحاانت لدى الطلبة اجلامعيني''. 
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 دالة  

.25 45 إانث 
60 

11.4
71 

اجلدول رقم ) من  قدر ب)  (: 06يتبني  الذكور  متوسط  قيمة  �̅�أن  = متوسط  48.80 قدر  بينما   )
�̅�اإلانث )  = فبمراجعة الداللة اإلحصائية هلذا الفرق جند أنّه دال،   ، (22.200( أي بفرق )25.60
 صغر أ   (sig=0.000)( جاءت دالة إحصائيا وقيمة الداللة احملسوبة  7.701اليت تساوي)  (T)ألن قيمة  

𝛼)من مستوى الداللة املعتمد لدينا   = ه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية ، هذا يعين أنّ (0.05
 .وعليه فالفرضية الثانية قد حتققت يف االمتحاانت لصاحل الذكور. الغشبني اجلنسني فيما خيص 

قد تبني من خالل نتائج املعاجلة اإلحصائية للفرضية الثانية انه هناك فروق بني اجلنسني )ذكور/   
 إانث( فيما خيص الغش يف االمتحاانت لصاحل الذكور، مبعىن أن الذكور أكثر غشا من اإلانث. 
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فاللجوء إىل الغش يف االمتحاانت من الظواهر الشائعة اليت ال تزال تعرف انتشارا كبريا بني الطلبة اجلامعيني،  
انتهاج هذا السلوك حيتاج إىل جرأة عالية وثقة ابلنفس وكذا هتيئة أساليب متنوعة إلجناح   واالستمرار يف 

ذة، وهبذا جند أن الذكور هم من لديهم هذه  عملية الغش لكي ال يُكش ف أمر الطالب اجلامعي أمام األسات
الصفات كوهنم يتميزون بروح املغامرة عكس اإلانث اللوايت يشعرن ابخلوف واالرتباك عند الغش وكذا الشعور 
ابخلجل فور اكتشاف أمرهن، وهلذا تتفادى معظمهن أمر الغش يف االمتحاانت ويفضلن املذاكرة أو حفظ  

ور يتميزون بدرجة من الذكاء تتفاوت من فرد آلخر وميتلكون قدرات يف  الدروس عوض ذلك؛ ولو أن الذك
الرتكيز واملذاكرة شأهنم شأن اإلانث، لكن جند أهنم ال يوفرون الوقت الكايف لالجتهاد واملثابرة ومراجعة 

ضية،  الدروس، وإمنا يستغرقون معظم أوقاهتم يف القيام أبشياء أخرى كالتقاء األصدقاء، القيام بنشاطات راي 
التسفح، أو العمل جلين املال الذي حيتاجونه لتحمل مسؤولية أنفسهم والتحرر من قيود األسرة، وهلذا يقل 
اهتمامهم بدراستهم فينصب تركيزهم عوض ذلك على املستقبل املهين الذي يشغل ابل كل واحد، خاصة 

ي التفكري يف احلياة املهنية اليت وان معدل البطالة يف اجلزائر يرتفع إىل نسب اكرب من سنة ألخرى، فيؤد
تقابلها يف معظم األحيان أمر البطالة إىل استنفاذ الطاقة اجلسدية والشعور ابلضغوط النفسية واالنفعاالت 
وكذا عدم التوازن النفسي؛ عكس الفتاة اليت تراجع دروسها وتقوم ابلبحوث الالزمة للسعي وراء احلصول 

وفا من أوليائها وسعيا إلرضائهما والتباهي يف اجملتمع للشعور ابلثقة  على درجات أعلى يف االمتحاانت خ
ابلنفس وتقوية الذات وكسب االتزان النفسي والتفكري يف غد أفضل، وكذلك جند أن الفتاة غالبا ما تشعر  
القانون   تعاقب من طرف  الغش  متارس  اليت  الفتاة  تصرفاهتا، الن  من  وتكون أكثر حذرا  اجملتمع  بتهديد 

 اص ابجلامعة إذا كشف أمرها وابلتايل تكون عرضة لسخرية زمالئها وأسرهتا.     اخل
( يف اثنني من أكرب املؤسسات التعليمية  2006) others   & Hughes والدراسة اليت قام ب 

تعليل ظاهرة الغش اليت ابتت مقبولة  العايل حول الغش يف االمتحاانت، سعت إىل  التعليم  البولندية يف 
عند الكثري من الطلبة، فتوصلت إىل أن األسباب املؤدية لعملية الغش يف االمتحاانت جند: كثرة   اجتماعيا

 املقررات اإللزامية، ضعف مراقبة الطلبة أثناء أداء االمتحاانت، ضعف اإلعداد لالمتحاانت. 
مرة والتصدي لذا فحىت األساتذة مسؤولون عن الطلبة الذين ميارسون الغش لعدم إخضاعهم للمراقبة املست

 هلذه الظاهرة اليت هتدد التعليم العايل والبحث العلمي.
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توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص   "  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  ج. 
 قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس. 

نتائج اختبار )07اجلدول رقم)  :)T  ذكور/إانث( فيما خيص قلق  ( للفروق بني اجلنسني(
 املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني''. 
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اجلدول رقم ) من  قدر ب)  (: 07يتبني  الذكور  متوسط  قيمة  �̅�أن  = متوسط  46.00 قدر  بينما   )
�̅�اإلانث )  = ( فبمراجعة الداللة اإلحصائية هلذا الفرق جند أنّه غري دال، 3.533( أي بفرق )42.47

  (sig=0.265)( جاءت غري دالة إحصائيا، وقيمة الداللة احملسوبة 1.125اليت تساوي) (T)ألن قيمة 
𝛼)من مستوى الداللة املعتمد لدينا   كربأ = ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ، هذا يعين أنّ (0.05

 .وعليه فالفرضية الثانية مل تتحقق قلق املستقبل.بني اجلنسني فيما خيص 
تبني من خالل املعاجلة اإلحصائية للفرضية الثالثة أهنا مل تتحقق، مبعىن أنه ليست هناك فروق بني   

متقاربة قلق من املستقبل لدى اجلنسني  الذكور واإلانث فيما خيص قلق املستقبل، وهبذا وجدان أن درجات ال
أم اإلانث من  ؛  جدا الطلبة اجلامعيني سواء الذكور  إليها تؤكد حقيقة ما نالحظه على  والنتيجة املتوصل 

من   أحياان  أو  نفسي مستمر  توتر  من  فيشكون  والتحمل،  الصرب  وقلة  النفسي  والتعب  اإلهناك  عالمات 
ا بسبب  ذلك  األسباب، وكل  أتفه  من  يعترب حالة عصبية  والذي  لديهم  يتكرر  الذي  املستقبل  من  لقلق 
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انفعالية غري سارة تصيب الطالب اجلامعي من حني آلخر أو يستغرق وقتا طويال أو ميكن أن يتحول إىل  
مسة لديه يكون مصاحب ابلضيق واخلوف وعدم االتزان الداخلي واالرتياح، فيكون عرضة ألفكار سلبية  

طاقته، وكل ذلك ميكن أن جيعله عرضة لألمراض، فتصاب لديه اقل األعضاء عن مستقبل جمهول يستنفذ  
مقاومة لتتحول بذلك إىل اضطراابت سيكوسوماتية تؤدي به إىل أمراض جسمية كداء السكري، القرحة 

 . اخل أو حىت ميكن أن يصاب الفرد بنوع من أنواع السرطاانت...املعدية، السمنة، القولون
شأ من  املستقبل  دراسته وقلق  يزاول  اجلامعي  الطالب  الن  النسبة،  بنفس  واإلانث  الذكور  يصيب  أن  نه 

لالنتقال من مستوى آلخر كي حيصل يف األخري على شهادة تؤهله للعمل يف امليدان، وحىت أن اجلنس  
كون  األنثوي يف العامل املعاصر تسعى جاهدة إلعالة أسرهتا إىل جانب زوجها أو أبوها قبل الزواج، وابلتايل  

اجملتمع اجلزائري يتعرض للبطالة بسبب تدين يف املستوى االقتصادي للبالد فكل ذلك ُيشعر الطالب اجلامعي 
  حممود مشال   بقلق املستقبل ولو أهنم مؤهلني للعمل يف امليدان بشهادات جامعية؛ وجند أن دراسة حسن

طالب وطالبة من املراحل املنتهية يف  (  250)تؤكد ذلك، حبيث متت الدراسة على عينة قوامها  (  1999)
جامعات بغداد واملستنصرية والتكنولوجيا يف مدينة بغداد أين اعد الباحث مقياسا لقلق املستقبل، وتوصلت 

بل وأن اإلحساس بقلق  دراسته إىل أن الطلبة املتخرجني من الكليات لديهم مشاعر تتسم ابلقلق من املستق
املستقبل حالة نفسية تنتاب الطلبة مجيعا بغض النظر عن جنسهم واملستوى االقتصادي واالجتماعي الذين  
إليه، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ابلنسبة ملتغري اجلنس واملستوى  ينتمون 

 .    االقتصادي واالجتماعي
جاءت منافية ملا توصلت إليه فرضية دراستنا،  (  2000)د جاسم العكايشي  يف حني أن دراسة بشرى أمح

فهدفت دراسة العكايشي إىل التعرف على مستوى قلق املستقبل لدى طلبة اجلامعة تبعا ملتغريات اجلنس، 
طالبا وطالبة من املراحل املنتهية (  230)واعدت الباحثة مقياسا لقلق املستقبل وأتلفت عينة الدراسة من  

لصاحل  معنواي بني قلق املستقبل واجلنس  لدى طلبة اجلامعة املستنصرية، وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق دال  
 .   اإلانث

 . خامتة الدراسة: 9
حاولنا من خالل هذه الدراسة بشطريها النظري والتطبيقي تقدمي تفسريا ولو بسيطا حول موضوع    

، فانصب اهتمامنا على هذا املوضوع املستقبل لدى الطالب اجلامعي''''الغش يف االمتحاانت وعالقته بقلق  
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بعد مالحظتنا لتفشي وشيوع سلوك الغش يف االمتحاانت خصوصا يف اآلونة األخرية بني الطلبة اجلامعيني 
ولو انه سلوك يتعارض مع القوانني اجلامعية، ورغم ما يبذل من طرف املراقبني أثناء االمتحاانت من جمهودات  
إال أن هذه الظاهرة تبقى منتشرة بشكل كبري وعلى نطاق واسع بني الطلبة )ذكور/ إانث( يف مجيع املستوايت 

 العتباره مهارة وأساس للنجاح واالنتقال إىل املستوى األعلى.
وتتعدد العوامل والضغوطات اليت تشجع الطالب وترغمه على مزاولة الغش يف االمتحاانت كالعوامل: 

ال وسائل  األسرية،  اخرتاع  يف  يتفننون  الطلبة  هؤالء  أصبح  وهبذا  التعليمية...اخل،  االجتماعية،  شخصية، 
وإمكانيات جديدة إلجناح عملية الغش وخداع املراقبني يف االمتحاانت كي ال ُيكت شفوا، عوض ان يستنزفوا 

صول على عالمات جيدة من قواهم العقلية ومهاراهتم يف اجلد واملثابرة والبحث يف إطار العلم واملعرفة للح
 جهة واحلفاظ على املعلومات وختزينها يف الذاكرة من جهة أخرى. 

وتبقى نتائج هذه الدراسة نسبية وحمدودة، حيث ال ميكن تعميمها على كل الطلبة اجلامعيني نظرا  
من ) يتكون  الدراسة  عينة هذه  أفراد  وهبذا خلصت    65لكون عدد  اجلنسني(،  طالب جامعي من كال 

الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج أين جاءت الفرضية األوىل غري حمققة، مبعىن انه ليس هناك عالقة  
ذات داللة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطالب اجلامعي؛ بينما حتققت الفرضية  

داللة إحصائية بني اجلنسني فيما خيص    الثانية حسبما مت توقعها يف طرح الفرضية، مبعىن انه هناك فروق ذات
متغري الغش يف االمتحاانت لدى الطلبة اجلامعيني لصاحل الذكور؛ وكذلك مل تتحقق الفرضية الثالثة كما مت  
طرحها يف الفرضيات، مبعىن انه ليس هناك فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني فيما خيص قلق املستقبل لدى 

 ج تبقى رهينة هذه العينة وخصائصها.الطلبة اجلامعيني. لكن النتائ
 وعلى ضوء ما تعرضنا إليه يف هذه الدراسة، نقرتح ما يلي:

ختصيص حصص إرشاد مجاعي لتوعية الطلبة اجلامعيني أبهم األخطار اليت حيملها سلوك الغش يف  -
 .االمتحاانت كونه سلوك ال أخالقي منبوذ من طرف مجيع اجملتمعات

توعوية ألولياء الطلبة اجلامعيني لتحسيسهم مبا حيمله قلق املستقبل من سلبيات ضرورة القيام حبصص   -
 . على أبنائهم لالبتعاد عن ممارسة الضغوط عليهم
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ضرورة تدخل األخصائيني النفسيني لغرض حتسيس الطلبة اجلامعيني مبدى خطورة قلق املستقبل على  -
 . حياهتم اخلاصة وحتصيلهم اجلامعي

 متخصصني للعمل يف اجلامعات مع الطلبة قصد التقرب منهم ومساعدهتم على تعيني مرشدين نفسيني -
 .حل مشاكلهم

اخل، لغرض التفريغ االنفعايل للطاقات  ...رحالت سياحية ترفيهية جامعية   -كالرايضة:  تفعيل أنشطة  -
 . املكبوتة لدى هؤالء الشباب لتحقيق الصحة النفسية لديهم والشعور ابلراحة 

 . لى الطلبة أثناء االمتحاانتوضع قواعد صارمة ع -
CONCLUSION  

Through this study, both theoretical and practical, we tried to provide 

an explanation, even a simple one, on the topic of ‘’cheating in exams and its 

relationship to future anxiety among university students’’. Behavior that 

contradicts university laws, and despite the efforts made by the observers 

during exams, this phenomenon remains widely and widely spread among 

students (males/ females) at all levels because it is considered a skill and a 

basis for success and moving to a higher level. 

The results of this study remain relative and limited, as it cannot be 

generalized to all university students due to the fact that the number of the 

sample of this study consists of (65 students in university of both sexes); 

Thus, the current study concluded a set of results, where the first hypothesis 

was unrealized, meaning that there is no statistically significant relationship 

between cheating in exams and future anxiety among university students; 

While the second hypothesis was achieved as expected in the hypothesis, 

meaning that there are statistically significant differences between the sexes 

with regard to the variable of cheating in exams among university students in 

favor of males; Also, the third hypothesis was not fulfilled as it was put 

forward in the hypotheses, meaning that there are no statistically significant 

differences between the sexes with regard to future anxiety among university 

students. But the results remain subject to this sample and its characteristics 
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Abstract: 

The current study aims to know the relationship between cheating in 

exams and future anxiety among university students, and to reach the gender 

differences (males/ females) with regard to the exam cheating variable, as 

well as studying the differences between the sexes (males/ females) regarding 

future anxiety. The study was conducted on a sample of 65 university students 

of both sexes from the bachelor’s level (first year, second year, third year), 

which was chosen randomly. The university student prepared by the two 

researchers.The statistical package for the humanities and social sciences 

(SPSS) has been relied upon, which includes several statistical methods 

(arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, T.test) 

were used to process the data. 

So that the following results were obtained : 

- There is no statistically significant relationship between cheating in 

exams and future anxiety among university students. 

- There are statistically significant differences between university 

students regarding cheating in exams, which are attributed to the gender 

variable. 

- There are no statistically significant differences between university 

students regarding future anxiety, which are attributed to the gender 

variable. 

Keywords : Cheating in exams; future anxiety; university student. 

 


