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وتأثريه السلبي على املستقبل  يف االختبارات عن بعد الغش االلكرتوني
 إمنىذجًا(جامعة االنبار هم )من وجهة نظرالعراقية املهني لطلبة اجلامعات 

 

 م.م بالل خالد خضير
 تربية االنبارالعامة لمديرية ال

Kab771437@gmail.com 
  :الممخص

ةةان مخجانون  االنتياريممن عما  الارلاو والةجتةاو كوناو مجاًر جام   ةانجسامة  ال هلمغش االلكتروني آثارر   
االحتماارل ااارمفيم حااي التعرةاال ةااو جوانااو الحمااربد وماانعكا نلااك  ااغوره عماا  الةجتةااو جيااغ رماارىم حم اا   

إضرح  إن الشاج  الاني معتارغ الغاش  فرعا عن العةل.والةتالني قغ معرني ةشكم  الةسرواب  من الةجتيغ 
وال متحةال آي ةسالولم د كوسمم  لتحفمق اةوحرتو مكون حاي الةساتف ل شاج  ننارني ةعتةاغ عما  االجارمن 

ورر ا  الجرةعما  حاي  ال نيةا  كورونارد حا ن ىانه الغراسا  ةحرولا   و تفشي ىانه افحا  حاي االةتحرنار و س 
( 071لةواجياا  نلااك. تخلفاا  العمناا  ةاان  لةعرحاا  االساا رو وراك نلااك وتفااغمم  عاات الةفترحاار  ةاان ال رحاا  

( حفرب . تم 01است مرن ةللف ةن   ُوِيَع عمميمارلو وارل   ةن االجت ر ر  االنسرنم  والعموم ال رح د 
 النتااار  .جراً ( حاااي اساااتT-testتحممااال ال مرنااار   رساااتجغام االوسااارا الةرجحااا  واالويان الة ومااا  واجت ااارر  

تخثمر الغش االلكتروني عم  الةستف ل جرك  غرج  ةرتفع  ةن وجيا  ن ار الام ا . و مارن  اوضح  النتر  :
 .العموم االنسرنم  نثر واض  لمجنا ول رل  النكورد ولمتج   لة مح 

 .(االختبارات عن بعد، المستقبل المهني الغش االلكتروني،) الكممات المفتاحية:
 

 

 

 

E-Cheating In Remote Tests And Its Negative Impact On The Professional 

Future Of Iraqi University Students From Their Point Of View (Anbar 

University as a Model) 
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Bilal Khaled Khudair 

Anbar Education Directorate 

Abstract: 

(Electronic cheating) E-cheating has serious effects on the student and 

society, as it brings out a generation of opportunists who take the effort of 

others, so cheating becomes their way of dealing with aspects of life. This, in 

turn, is reflected in the society, which may suffer from the problem of equality 

between the diligent and the laggard. In addition, the person who gets used to 

cheating as a means to achieve his ambitions will be a selfish person who is 

dependent on others and does not bear any responsibility.  Because of the spread 

of this scourge in university exams in light of the Corona crisis, this study is an 

attempt and a desire by the researcher to find out the reasons behind this and 

present some proposals to confront it. The sample consisted of (170) male and 

female students from the humanities and pure sciences, and a questionnaire 

consisting of (20) items was distributed to them. The data were analyzed using 

weighted means, percentage weights and T-test to extract the results. The results 

made it clear: The effect of  E-cheating on the future was high from the students' 

point of view. And a clear impact statement for gender and in favor of males, 

and for specialization in the interest of human sciences. 

Keywords: (E-Cheating, Remote Tests, Professional Future). 

 الفصل األول
 التعريف بالدراسة

 إشكالية الدراسة :
الاارق العارلمد إمجارغ  غولةان ةجتماف    الكاواغر التغرمسام حرولاد األجماربالفترا  ج ل    

ةااو تعاانر إقرةاا  اةتحرناار  الف اال  تفماامم ةسااتوط الام اا   شااكل عاارغلل واالساارلمو الةنرساا  
احال اال تغا ما  الةر  غرساوةةعمةاو و ا كورونر الةستجغ. وقغ تةكان الغراسي جراك تفشي حمرو 

 وا  ااو الةااغراالع قاا   اامن  لا معاا د ن اارا  الةوقااف نوعاار  ةاار عماا  الساامارب ةاان والثرنوماا 
 ةعفااااغا  األةاااار كاااارن إال إن  .الغراسااااي غاجاااال الف اااال الام اااا   فااااغرا  تااااوعرحةوالفر ةاااا  عماااا  

 .تج   الجرةعيوا مع  الإنعغام ىنه الع ق   س و سرتنب الجرةعر  أل
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 إلااا  الشرشااار  الغراسااام  العةممااا  التعممةمااا  ةااان الفرعااار   تحولااا يااانه ال اااروفنتمجااا  لو   
عتةرغ الكثمر دااللكترونم  عةمما  كةارل إل اإللكتروناي التعمامم ن ار ةعما  ةن الجرةعار   وا 

جااااراك نرقشااااةو  ىاااانه الةن اااار  شاااار  الةحرضاااارا ؛ إن مةكاااان ع اااار مالااااتعم   الةوضااااوعر  وا 
 اري   دعما  ىانه االةتحرنار ةاراق من ال. وحاي  ال رمارو االلكترونم  عن  عاغ  االةتحرنر 

ق إرساارل مااعان ار  د شاكل حاارغي او جةاارعي ارىرب الغااش االلكترونااي  امن ام اا  الجرةعاار  
ع ر االنترن  ال ح   ونرلكترو شج  آجر نو  االستعرن    دونست م االجو   ع ر اليرتف

ورمرىر ةن الوسر لد ان ا  ح  االةتحرنر  تشكل ثفا   ك مارا  حاي الجرةعار د وتساتنفر كال 
 كال ىانا سامنعكا  رلسامو واالغارم  حي السامارب عما  ىانه ال ارىرب. ةن الكواغر التغرمسم  

د رمااار ة ااارلي  تا ماااق الفاااوانمن الةسااالولم   معاااغم دكااارليتإق  ياااور جمااال ماااعماااميم عااان ار 
 .واألن ة 

سااتجعل ةنااو شج اار  ةياايويا  مشااغل ارمااو وقتااو حااي  الارلااو لمغااشةةررساا  تكاارار ن إ    
 دو رلتاارلي حاارن ىاانا الفعاال سااملثر عماا  ةسااتف مو الةينااي  عااغ التجااًر دتاااومر اساارلمو رشااو

د مشك  كل حعل وت رف مفاوم  او ام تاو درمر واثق  ةن حولوحم     عغ تو مفو شج  
حي التعرةل ةاو االجارمند والتاي ساتنعكا  شاكل سايك عما  الجمال  ومةتمكو الجوف والرى  

حاي ىانا الةضاةرر  راسار  التاي جرضا الجغمغ الني سمعغهد وىنا ةار اشارر  الماو  عات الغ
د ولرر اا  ال رحاا  حااي التعةااق  ياانا (0109الةنمااود  وغراساا   (د0108  كتاارو وةنياار غراساا 

ةان الجرةعار  الةوضوعد قرم  ينه الغراس  لمتخكغ ةن ىانه ال ارىرب وةاغط تفشامير  امن ام ا  
 س م  االتم :ج ل اال

لام ااا  عمااا  الةساااتف ل الةيناااي  حاااي االجت اااررا  عااان  عاااغ الغاااش االلكترونااايةااار تاااخثمر  -0
 ؟ىم ةن وجي  ن ر  جرةع  االن رر حي العراق
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عم  الةستف ل الةيني لام    حي االجت ررا  عن  عغ ترونيتخثمر لمغش االلكىل موجغ  -0
   جت ف الجنا  ارلودارل  (؟ جرةع  االن رر العراقم 

عم  الةستف ل الةيني لام   حي االجت ررا  عن  عغ تروني ىل موجغ تخثمر لمغش االلك -3
 (؟ رح   جت ف التج    عموم ننسرنم د عموم  جرةع  االن رر العراقم 

 : أهداف الدراسة

التعرف عم  ةغط  ح  تفشي ىنه ال رىرب رمر الحضررم   امن ام ا  جرةعا  االن ارر  -0
 حي العراق.

 والتج اا   اامن  اافوف الااا و والارل اار الغااش عماا  الفااروق حااي ةةررساا   التعاارف -0
 حي الجرةعر  .

حعا    عغغ ةن الحماول الةفترحا  لمحاغ ةان الغاش االلكتروناي  رلجرةعار    عت اررهوضو  -3
 رمر ةف ول اكرغمةمر  ونجتةرعمر  .

 أهمية الدراسة :

 قرم ال رح   تفسم االىةم  إل  ن رم  وتا مفم  وكرالتي:  
اإلجا ل  رلةن وةا  عم  إعت رر  خن الغش االلكتروني معةل عم  األهمية النظرية : -0

حتاا    عماا  الحرلااةرار الارلااو عماا  الغااش ساامغحعو ل ساات حتعااوغد التعممةماا  والتر وماا 
حااي الةجتةااود معتةااغ ورماار ةف ااول  ساام مر   شج اار  د وىاانا ةاار مجعمااو حااي حمرتااو الموةماا 

غا ااارب نو وال مجاااغم نمااا   واالساااتف لم  والتااااور غوةااار  عمااا  رمااارهد وال مت اااف  رإل اااغاع
 ة ااغر جااارمعت اار د ولاانلك حرلغشاارش حااي الةسااتف لمعةاال حمياار  نو ةن ةاا  ةلسساا 

 .موألي ةكرن متواجغ حو  عم  نفسو نوال  
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والتاي ساتكون غاحعار   لميار الغراسا اةن ج ل النتار   التاي ساتلول : األهمية التطبيقة  -0
ن كاارن  حااي تحّساانعماا  تعةاال تشااجمو الاااّ و عماا  الغراساا د و ل قوماار     ااورب نغا ااو وا 

 مناات  جاام   واعماار  و رلتاارلي . ؛ ةّةاار مرّسااى لااغط الااا و قمةاا  االجتياارغ الااناتي  سااما
حت  حي  ل رمارو رقر ا   والةسلولم  نه الرقر  لفمة  ىوةستشعرا   ناتووةراق ر  ل ةثففر  

 .االسترن
 : حدود الدراسة

 . ام   وارل ر  جرةع  االن رر حي العراق الحدود البشرية: -0
 .لويارب التعممم العرلي وال ح  العمةيالتر ع   جرةع  االن رر : الحدود المكانية -0
 . 0100 – 0101الف ل الغراسي األول لمعرم الغراسي  الحدود الزمانية: -3
حغغىر التي   لمففرا  ةغط جغم  استجر   عمن  الغِّراسل حي ةثوتت الحدود الموضوعية: -4

 . غراس  رح  حي األغاب النير م  لمال 
  مصطمحات :تحديد ال

رااش رماار اعتمرغماا   وساا ل ااارق "(010:   0100عرحتياار نحةااغ   الغششش االلكترونششي:
 نجاالةاان   االلكترونماا االةتحرناار  حااي تفااوم عماا  حكاارب اسااتعةرل التفنماار  الحغمثاا 

 ةةررس  اعةرل رمر ةشروع  لمح ول عما  غرجار  ال تعكاا اساتحفرق الارلاو
". 

حاي  شاكل رمار اج قاي ىي عةمم  استجغام الوسر ل التكنولوجم  وتو مفير  ومعرف إجرا مر :
   ورب ةتعةغب ةن نجل تحفمق النجر  .االجر   عن االس م  

تجضاااو  اجت اااررا  ةحاااغوغب الوقااا " (indre,2015S  عرحيااار سااانغرا ختبشششارات عشششن بعشششد:اال
ل شااارافد تجااارط  خساااتعةرل الحرساااوو ةااان جااا ل ر اااا حواسااامو الام ااا   ن ااارم 
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قااغ ررل اار  ةاار تشااتةل عنر ار ةحركاارب  رةجماا  وتعاااي ةساارح  نك اار  تشاغممي واحااغ
  .ل جت رر"

نوع ةن االجت ررا  التي تجِر ةن ج ل الحواسمو وتا مفرتير الةتنوع  ع ر :عرف إجرا مر  تو 
االنترن  تستجغم لةعرحا  الةساتوط العمةاي لماا و حاي آي ةارغب غراسام د ت اح  

 . شكل الكتروني ةةر موحر السرع  حي الت حم  والغق  حي اإلنجري
انا رعاااار  نو  ("06:  0105وساااارلةي  عرحياااار كاااال ةاااان نحةاااارغي المسششششتقبل المهنششششي:

ةكرنماا  الح ااول عماا  حر اا  عةاال  ت ااورا  لةاار ماالول المااو الفاارغ  عااغ التجااًر وا 
 ةنرس   لتحفمق اىغاحو واةوحرتو ".

تجره حمرتو  عغ اكةرلو الغراس  الجرةعم د وقغرتو حاي تكين مشعر  و الارلو ومعرف إجرا مر :
 و مف  .التعرةل ةو ةتام ر  العمش  عغ ح ولو عم  

ىي إحغط الجرةعر  الحكوةم  العراقم  التر ع  لويارب التعممم وال ح  العمةي  جامعة االنبار:
ةحرح ا  االن ارر والتاي تحاوي عاغغا  ةان الكممار  العمةما   -تفو حاي ةغمنا  الرةارغي

 واالنسرنم .
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 النظري : الغش االلكترونيأواًل: اإلطار 

؛ لتحسااامن ةمتومااا  رمااار نج قمااا  ت ااارحر  خحعااارل نو   الارلاااو قمااارمخناااو  ُمعاااّرف الغاااش     
الااني  الةفمااراىااو  جت ااررد حرإلعاارلي غون اسااتحفرقووالح ااول عماا  تفماامم  و الغراساايوضااع
 ةيرراتاوقغراتاو و  اساترنهُمجفي عن  الغشرشد حرلارلو العمةيوةستواه الارلو  قغرا  موض 
اماو الةسارعغب ةان جارًر  د نوهيةا ك ةان العاوند وةن األةثم  عم  الغش اماو  الحفمفم 

نسا م  نو الح اول عما  نو السةرعر د رليرتف التفنمر  الحغمث  كتجغام   س قرع  االةتحرن
 (.94:   0108 حمو د  ورمرىر ق رمر قرنونم ةس ف ر  ار  االجت رر

وُمعاااغ الغاااش حاااي االجت اااررا  الجرةعمااا  حعااال ةجااال  رلعةممااا  التعممةمااا د حياااو ةااان نجاااار   
و ننعكرا سم ي ك مر عم  حمرب الام   د ولالةشك   التي تواجو الن رم التعممةي حي العرلم

وىاااو   شاااكل جااار  والةجتةاااو  شاااكل عااارمد كوناااو مسااا و حاااي ننيمااارر نحاااغ غعرةااار  التعمااامم
ومةنعاو ةان ككل  مس و ىشرش  حي الن رم التعممةيو  الارلوالارلود حرلغش تيممف لنتر   

: 0101 عمايد  تعممةما ةلسسا  ني حاي جوغب التعماممالارلو تحغغ نتر   ح تحفمق االىغافد
  361) . 
 االنتشاارر الواسااو لمتكتولوجماارومعتفااغ ال رحاا   ااخن  ااواغر الغااش االلكترونااي  ياار  ةااو     

الحغمثا  وةاار تضااةنتو ةاان نجيايب الكترونماا  ساارعغ  عماا  تااومر ااارق ونساارلمو الغااش  اامن 
الام   ةن  منيار  ساةرع  ال موتاو د السارع  النكما  د قمام الح ار رمار الةر اي( ورمرىار التاي 

التاااي عامااا  ةع ااام  وةاااو  ياااور جر حااا  كورونااار كرنااا  تا اااق غاجااال الفرعااار  االةتحرنمااا د
إلاا  الفرعاار   وتحااول االجتت ااررا  ةاان  ةنياار الن اارم التعممةاايدو ةفر اال الحماارب حااي العاارلم 

الشرشااااار ( تااااااورا  نسااااارلمو الغاااااش االلكتروناااااي نكثااااار عااااان ارماااااق االساااااتعرن   شاااااج  
ورمرىرد و س و عاغم وجاوغ رقماو  ةتج   حي االجر    غال  عنود نو ال ح  حي االنترن 
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الغراسااا  لموقااوف عمااا  نو راغع تفشاا  ىاانه ال ااارىرب  شااكل ك مااار ةةاار نسااتوجو إجاااراك ىاانه 
  االس رو والةس  ر  وةحرول  وضو  عت التو مر  لمحغ ةن ىنه افح . 

 أسباب الغش :
نحغ ال واىر الةنتشرب حي وقتنر عغ مُ الغش ( نن 06:   0107مرط وسرم وحويم      

د وةن ىنه غون جيغ نو تعو االةتحرن نجتمري رلو لمتةكن ةنوالتي ممجخ المير الا الحرلي
  االس رو :

عغم االستعغاغ الجمغ ل ةتحرن  س و ضعف الرر ا  حاي الغراسا  نو عاغم قاغرب الارلاو  -0
 سيول  الح ول عم  الةعموةر  ةن ج ل الغش.و عم  حيم نو نستمعرو الةرغبد 

الوقاا  اااول اساا م  االةتحاارن  اارلن ر ةااو ةسااتوط الارلااود نو  ةفررناا ساا م  الن  ااعو   -0
 .الةج   ل ةتحرن

رر ا  حاي يمارغب تح اممو  االساترنالضغا الاني متعارت لاو الارلاو ةان عر متاو نو ةان  -3
 . العمةي غون ةراعرب لفغراتو الناتم 

 . تيرون الةراقو وانشغرلو عن الفمرم  واج و عم  نتم وجو -4
 نو التفرق  حي الةعرةم   منو و من ية كه . وجوغ ةشكم   من الارلو واالسترن  -5
 د والجوف ةن الرسوو والرر   حي النجر .االةتحرنر الفمق والرى   ةن  -6
وا الارلاو لمغاش االلكتروناي ىاو رمارو الرقر ا  ط ال رحا  إن نىام االسا رو التاي تاغعومر    

لااود  ةاان جاا ل إرساارل إجر اار  االساا مو نثناارك تخغمتااو ل ةتحاارن نو التشااجمو ةاان ق اال يةاا كه
حض   عن شعور الارلو الةتفوق  ارل مم والغا ن عناغ ح اول يةمماو عما  غرجا  اعما  ةناو 

  رستجغام الغش.

 أساليب الغش االلكتروني:
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االلكتروناي وتعاغغ  ةةمياتيار ةةار نتار  لا عت الام ا  اساتجغاةير  تا مفر  الاتعمم نوع ت  
 : (007:   0109ةر نكرىر الةنمو   حي عةمم  الغش االلكتروني ةنير

قماارم الام اا   اارلغش الجةاارعي ةاان جاا ل تفساامم نساا م  االةتحاارن حمةاار  ماانيمد ومفااوم كاال  -0
رسرلو ل فم  الةجةوع  .   شج   حل جيك ةنير وا 

الغااش عاان ارمااق االنترناا   واسااا  ال حاا  عاان االجر اا   ةحركاار  ال حاا  نو ةواقااو  -0
 . نو الة رغر التعممةم  االجرط ةتج    نو ةن الكتو الةنيجم 

 اااغاُل ةااان الام ااا  ةفر ااال  االةتحااارن ةجت ااامن  اااخغاكنو نسااارتنب  سااار فمننن مفاااوم ام ااا   -3
 .الح ول عم  ة رلغ ةرلم  ةنيم 

اسااتجغام الارلااو نكثاار ةاان حرسااوو حااي نفااا الوقاا  احااغىةر ألغاك االجت اارر واالجاار  -4
 ب االةتحرن حي الحرسوو.سواك ةن االنترن  نو ع ر تجيمن ةرغلم ح  عن االجر   

 ظاهرة الغش االلكتروني: من تقميلالسبل 
الغش حي االسرلمو التي ةن شخنير نن تحغ ةن ( kyli,et al.,2019  حغغ كرمل وآجرون  

  االةتحرنر  االلكترونم  ن ريىر :
إعارك االةتحرن اإللكتروني لجةمو الام   حي نفا الوق د وىنا محغ ةن إةكرنما  نفال  -0

 نو الحمول لمام   النمن مفغةون االةتحرن الحفر . األس م 
ةحااغغ لكاال ساالال حااي االةتحارن مسااتامو الارلااو ةاان ج لااو االجر اا  عممااو تحغماغ وقاا   -0

 غون الح ول عم  وق  نضرحي مسة  لو  رلغش.
نفااا ةكااون ةاان  نةااونًلكاال ارلااو   ياارمد  حماا  عشااوا ي ةرت اا   شااكل نساا م  وضااو -3

  .يةممو ترتمو ةجتمف عن ولكن االس م  
التانكر والتحممال والتفكمار التاي تكشاف  ةياررا  التاي تتنارولالتنوع حي  امرر  االسا م   -4

 الغشد واال تعرغ عن االس م  ال سما  والة رشرب التي تعيي ةن الغش االلكتروني.
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 ةار مساة   تفممال اجت ررا  نا  نس م  كثمارب تتاويع عمميار الاغرجر   شاكل قممال إعارك  -5
عااان ارماااق اشاااجر  نو ج ااارب نو عااان لمغاااش جر ااا  إنا كااارن الغاااش الارلاااو  غاحعمااا 

  ارمق ة مغ ةرلي.
 ثانيًا: المستقبل المهني:

وةر مرت ا  و ةن قرارا  ونحغا  ة امرم  الشاغل الشاررل لاغط د مشغل الةستف ل الةيني   
ةساتف مو  نياك الف   الك مارب ةان الشا رو ال سامةر ام ا  الجرةعار د حكثمار ةانيم مشاعر  ارلتوتر

د إن ت يار نو حر ا  عةالالةيني  عغ تجرجو ةن الجرةع د والساعي لمح اول عما  و مفا  
وقااغ مكااون  دوالشااك حااي قغراتااو كاارلترغغ والتشاارلم والغماار ةف ولاا  عمااميم  عاات االثاارر الساام م 

لاا عت الةشااك   النفساام  كاارلجوف ةاان ةواجياا  الةسااتف ل الارلااو  ياانه الحرلاا  ىااغحر  سااي   
د ومنشخ عن نلك ةن تغمرا دوشعوره  رلمخا ةن الحمربد واالنعيال عن ةحماو وةرملول المو

:   0108عااااغم تحفمااااق اةوحرتااااو حااااي نكااااومن نساااارب نو تحساااامن وضااااعو الةاااارلي  رناااارممد
095- 096.) 
: "حرلااااا  ةااااان عاااااغم الةساااااتف ل الةيناااااي( 9:   0117  ومعااااارف الةحرةماااااغ والسفرساااااف    

 رلوضاو الةيناي الاني سامكون االستفرار والتوتر التي مشعر  ير الفرغ نتمج  تفكمره الةساتةر 
"  عممو  عغ التجًر

شاعور الارلاو  رلضامق والتشارلوم وعاغم االاة نارن (  خنو" 88:   0103 كرر  و من    
 ح ولو عم  و مفو تةكنو ةن االستةرار حي حمرتو".عغم حول 

إحسااارا مشاااعر  اااو الارلاااو حاااي الجرةعااا   ةااار  ل رحااا  الةساااتف ل الةيناااي  خناااوومعااارف ا   
.     سم    عممو وضعو االجتةرعي والةرغي  عغ ح ولو عم  شيرغب التجًر

 التي تدعوا الطمبة لمتفكير بالمستقبل المهني: سباباأل
 عااغ حااي ةساتف مو وة اامره الةينااي  ىنارك العغمااغ ةاان االسا رو التااي تااغعوا الارلاو نن مفكاار 

 :( 630 : 0118ةر نشرر المير ال رامرب والحجرمر   ةن  منير انيرك غراستو الجرةعم 
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 والرر   حي تحسمن االوضرع الةعمشم  . الوضو االقت رغي -0
 الرر   حي الح ول عم  و مف  نا  عر غ ةرغي جمغ . -0
 يمرغب نعغاغ الام   الجرمجمن ةن الجرةعر د وتضرلل حر   الح ول عم  عةل. -3
   نسرم  .تكومن حمرب و  االستفرار حي الرر   -4
     عو   الح ول عةل حي  ل تفشي الةحسو م  والواسا . -5
 يمرغب ةتام رتير ونرتفرع نس   ال ارل   من الش رو.و ر ك الةعمش   -6

 ثالثًا: الدراسات السابقة:
ةثال  ةتغمارا حي الغراس  ةان ةرجرك  ل عت قرم ال رح  حي ىنا الجرنو  عرت ةفتضو  

د حما  تام عارت الغراسار  حساو ترتم يار حاي العناوان الةساتف ل الةينايو الغش االلكتروناي 
  :ةن الفغمم إل  الجغمغ وكةر ممي

الغشش االكشاديمي  شي التعمشيم االلكترونشي "ىاغح  التعارف إلا   (0109غراسا  الةنماو   -0
. ماغ ةجةاوع "بالسشعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعشة الممشس سشعود

الو ااافي   ا فااا  الغراساا  الةاااني ( عضااوا د019ةاان شاااررك حااي االجر ااا  عمااا  االغاب  
( ع ااررب تويعاا  عماا  ةجاارلمن االول حااي الغااش 41نُعااغ  اساات رن  ةكوناا  ةاان  حماا  

عاااارت االكاااارغمةيد والثاااارني االساااارلمو الة  ةاااا  لةواجياااا  ىاااانا النااااوع ةاااان الغااااش. تاااام 
وتحمماال الت رمن.نشاارر  النتاار    والنسااو الة وماا التكاارارا  اسااتجغام   ةاان جاا ل ال مرناار

ونجااااار  االسااااارلمو ةةررساااا  الام ااااا  لمغاااااش االكااااارغمةي  رساااااتجغام تفنمااااار  االلكترونيد:
وجوغ حرال  لمغش حاي الكممار  و التن مةم  والتر وم  حي ةواجي  ىنا النوع ةن الغشد 

 د عغم وجوغ حروق لمجنا.والعمةم  االنسرنم  نكثر ةن الكممر  ال حم 
( ىااغح  الغراساا  إلاا  Chirumamilla,et al.2020غراساا  تشاامروةرةم  وآجاارون   -0

لالختال ششششات  ششششي الغششششش بششششين  سششششات تهمتصششششورات طمبششششة كميششششة الهندسششششة وا"ةعرحاااا  
 شي  االمتحانات الورقية واالمتحشان االلكترونيشة داخشل الجامعشة واالمتحانشات عشن بعشد
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نجااارط  ( اساااترنا د060ارلاااو و ( 000 حاااي الغراسااا   ماااغ عاااغغ الةشااارركمن  ."النشششروي 
ةفاار    ةااو العمناا   رالضاارح  إلاا  تفااغمم االساات مرن لمح ااول عماا  إجر اارتيم  ال اارحثون

حمةر مج  االجت حر  الاوارغب حاي سا ل الغاش. تام اساتجغام االجت ارر التار ي كخسارلمو 
إح ااار م  حاااي تحممااال ال مرنااار .ن ير  النتااار  :إن نكثااار اااارق الغاااش الةساااتعةم  حاااي 

 ااامن  ننتحااارل اليومااا  والن اارب الجرافااا  وتعااارون الاااية ك والتواااااخالاااورقي ىاااي  االةتحاارن
وسيول  الغش حي االجت ررا  االلكترونم  عان  عاغ ةفررنا   ارالنواع الا و والةو فمن.

 االجرط.
اليقظششة ب وعالقتشش " قمششا المسششتقبل المهنششي ىااغح  إلاا  ةعرحاا  (0100  ج اارغراساا   -3

االكاديميششة ومسششتوت التحصششيل الدراسششي لششدت طششالب كميششة العقميششة و اعميششة الشش ات 
( ارل اار  300تام إجتمارر عمنا  الغراسا  ةكونا  ةان   التربيشة جامعشة المنصشورة بمصشر".

تاام إعااغاغ ثاا    ةاان ااا و الةرحماا  الرا عاا  تج اا   اارمموجي وكمةماارك ورمرضاامر د
والتكااااارارا  اسااااات رنر  وحفااااار  لةتغمااااارا  ال حااااا  الث ثااااا د تااااام اساااااتجغام تحممااااال الت ااااارمن 

لنتااار  : نن  منااا  ا والةتوساااار  واالنحاااغار الةتعاااغغ وةعرةااال االرت ااارا  ااامن الةتغمااارا .
مغرسون الةني   رلمغ  العر م  ىم نكثر عرضا  لمفماق ةان الاا و الانمم  مننالا و ال

مغرسون الةني   رلمغ  االنكمميم . وعغم وجوغ حروق  من الجنسمن  رلنس   لمفمق. وعاغم 
ق لمااانكور واالنااار د ووجاااوغ ع قااا  سااام م   ااامن الفماااق والمف ااا  وحرعممااا   ياااور ني حااارو 

   .النا 
 بين الدراسات السابقة :والتميز نقاط التشاب  واالختالف 

الغراسر  حي ارمف  استجغام الةني  إال وىو الةني  الو في كغراس  الةنمو  تشر ي  -0
غراس  ج ر  د(Chirumamilla,et al.2020( غراس  تشمروةرةم  وآجرون  0109 
 0100. ) 
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ت رمناا  الغراساار  حااي نوعماا  االغاب د حاارل عت ةنياار اسااتعةل االساات رن  كغراساا  الةنمااو  -0
ن  ةثااااال غراسااااا  د وافجااااار اساااااتجغم الةفر مااااا  واالسااااات ر(0100غراسااااا  ج ااااار   (0109 

 ( .Chirumamilla,et al.2020 تشمروةرةم  وآجرون 

( كغراساا  019الغراساار  ةاان حماا  عااغغ العمناا  ح عضااير كاارن  ااغمر العااغغ    نجتمفاا  -3
( ةثااااااااال غراسااااااااا  تشااااااااامروةرةم  وآجااااااااارون 300(د والااااااااا عت ك مااااااااار  0109الةنماااااااااو  

 Chirumamilla,et al.2020 )  071د نةر الغراس  الحرلم  حكرن ععغ العمن  حمير )
 . من ارلو وارل  

( حاااي 0109 يااار ةثااال غراسااا  الةنماااو  ت رمنااا  نرماااو الغراسااار  ةااان حمااا  ةكااارن إجرا  -4
( حااااي Chirumamilla,et al.2020تشاااامروةرةم  وآجاااارون  السااااعوغم د وغراساااا  

( حي ة رد حي حامن جارط تا ماق الغراسا  الحرلما  حاي 0100ج ر   النروم د وغراس 
 العراق  .

 خن لم مجِر تنرول الغش االلكتروني ةاو الةساتف ل الةيناي  حاغوغ ةر مةمي ىنه الغراس   -5
 ةن نوعير حي ىنا الةجرل .عمم ال رح د لنا حخن ىنه الغراس  ىي االول  
 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

 توضاامحر  تضااةن  إنىااغافد األلغرماار  تحفمااق  الةسااتجغة  الجااراكا ا اسااتعرت الف اال    
سااامووو  ةساااتعةم ألغاب الاو اااف  حضااا   عاااند اجتماااررهةجتةاااو وعمنتاااو وارمفااا  مل إعاااغاغىر  ا 

 منتر  .لل و و لم الةستجغة د والةعرلجر  اإلح ر م  و غقير ث رتير وتاومرىر والتحفق ةن

 :الدراسةنه  م
د  اغون تيمماف او تحرماف يكةار ىا حفمفا  م اف الو  مع ر الةني  الو فيد الني ُنجتمر   

ال رحاا د  ُنعااغ ةاان ق اال مرناساات  عاان ارمااق عةاالونلااك  تيااردا معليااغف الغراساا  و  لة  ةتااو
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كةاااي لمتو ااال إلااا   شاااكل وتحممميااار  سااات مرنر د ثااام تاااما جةاااو االالعمنااا  عمااا  نحاااراغ ويعااا و 
 النتر  .

 : عينةالو  مجتمعال
د د ونلاك حاي الف ال الغراساي الثارنيجرةع  االن رر كمم  التر م /ام   ةجتةو ةن ال خلفت   

عان عمن  عما  نساموو الح ار الشارةلد الاجتمرر  ال رح  حيغ ستنا م.0101/0100لمعرم 
وتااما د عمياار االنساارني والعمةاايام اا  الةرحماا  الرا عاا   فر عماا   ( اساات رن   075تويمااو  ارمااق 
( اساات رنر  رماار 5االساات رنر  ت اامن نن ىناارك  ححاا  و عااغ  اساات رن   ةنياارد (071 اغ اساترغ

 نساا   د ارل اا و  ارل اار  ( 071الغراساا  ةاان   راغنحااو ياانا تكااون  دح اار ي اارلح  لمتحمماال اإل
 لمةتغمرا . وحفر  تويمو ال م نم( 3الجغول  و %(د 91  ت ل ال 

 (1الجدول )

 الدراسةتوزيع أ راد 

 النسبت الوئويت التكرار الوستوى الوتغير

 الجنس

 6006 301 ذكر

 1.03 66 اَثٗ

 30000 360 ٕعًانًج

 التخصص

 .550 5. عهٕو اَسبَٛخ

 3303 65 عهٕو صرفخ

 30000 360 انًجًٕع

 
 أداة الدراسة:

ونلاك  عاغ االاا ع عما  األغو الن اري والغراسار   ست رن الاوتاومر  قرم ال رح    نرك    
د (0100نحةاغ  د وغراسا  (0109الةنماو  رلغش االلكتروني وةنير غراسا  السر ف  الةتعمف   
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تو ل ال رح  عن ارمق تمك الغِّراسر  و وآراك  عت الج راك والةجت من حي ىنا الةجرل. 
 حفرب حي ةفمرا الغش االلكتروني وثخثمره السم ي عم  ام   الجرةع  .( 05إل   نرك  

 داة:األصدا 
( حفاارب عماا  05 ااغق تاام عاارت األغاب   ااورتير األولماا  والةكوناا  ةاان  اللمتحفااق ةاان     

 دالجرةعاار  ةان الةتج  اامن حاي نساارلمو التاغرما ورمرىاار نسارتنبعاغغ ةاان الةحكةامن ةاان 
ومااا  المغ الجواناااولحكااام عمميااار ةااان ا ةااان نجاالد  غرجااا  الاااغكتوراه نو الةرجساااتمر لاااغميم الاانمن

د وحاااي ضاااوك آراك لمياااغف الاااني وضاااع  ةااان نجماااو ففااارب ال    ةاااوة ووضاااوحير والشاااةولم 
 عت الففرا د وتعت ر ىنه اإلجراكا   وحنف وةفترحرتيم تم تعغمل الةحكةمن وة ح رتيم

كرحمااا  لمتحفاااق ةااان  اااغق نغاب الغراسااا د وحاااي ضاااوك ة ح ااار  الةحكةااامن ن ااا ح  األغاب 
 .حفرب (01تتكون   ورتير النير م  ةن  

 : ثبات األداة
  ارل و  ر  ل را( 51عم  عمن  استا عم  ةكون  ةن   يرتويمع غاب تما األلمتخكغ ةن ث ر      

واساااتجراً ةعرةااال االرت ااارا ماااوم ( 04ةااان جااارًر عمنااا  الغراسااا  ةااارتمن  فاااررق يةناااي ةغتاااو  
االرت ارا ل ةعرةا نّ إد حما  كال ةارب (  امن غرجارتيم حايPearson Correlation مرساون  

  ث اار  غالاا  إح اار م ر وىاانا مااغل عماا  قمةاا( وىااي 0.73 ككاال كرناا   لاااغاب  اامن التا مفاامن
 . لمغراس التا مق 
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 الفصل الرابع   
 عرض النتائ  ومناقشتها

عمش  المسشتقبل المهنشي   ي االختبارات عن بعشد الغش االلكترونيما تأثير  االول: السؤال
 هم ؟من وجهة نظر  جامعة االنبار  ي العراالطمبة 

  واالويان الة وماا  إلجر اار  نحااراغ لةرجحااتاام اسااتجراً األوساارا ا الساالاللإلجر اا  عاان ىاانا   
 ( موض  نلك0ككلد الجغول   الغش االلكترونيةةررس  العمن  عن ع ررا  ةفمرا 

 (2الجدول )
ممارسة األوساط المرجحة واالوزان المئوية إلجابات أ راد العينة عن مقياس 

 والمجال ككل مرتبة تنازليًا  الغش االلكتروني
الوسط  العببرة الرقن الرتبت

 الورجح

الوزى 

 الوئوي

درجت 

 التقيين 

3 5 
أشععععع ر أٌ اٛعععععبة انر بثعععععخ أحُعععععب  ر  ٚعععععخ ا يز عععععبٌ 

 ا نكزرَٔٙ زا  يٍ حب د انغش عجر ا َزرَذ 0
 يررف خ 4506 30.4

. . 
أظٍ أٌ انغش ا نكزرَٔٙ ٚزفعب ى عُعف فاعفاٌ انثاعخ يعٍ 

 ان صٕل عهٗ ٔظٛفخ ث ف انزخرج0
 يررف خ 4100 3035

1 36 

أشعععع ر ثعععع ٌ انًاععععبكم ان ب هٛععععخ ٔان ععععغٕ  انُفسععععٛخ 

ٔإَخفعععبل انًسععععزٕٖ انً ٛاععععٙ أحععععف  ٔافعععع  انغععععش 

 انكزرَٔٛب0ً

 يررف خ 6.06 10.4

3 3 
أظٍ أٌ انغش ا نكزرَٔٙ ٚس ا  عُف انطهجخ انًزغٛجعٍٛ 

 عٍ انً بضراد ا نكزرَٔٛخ0
 يررف خ .660 1046

5 6 
انًُٓعٙ أظٍ أٌ ش ٕر انطبنت ثبنزابؤو رجعبِ يسعزاجهّ 

 ٚفف ّ نًًبرسخ انغش 0
 يررف خ 6504 .106

6 30 
أرٖ أٌ عععفو فٓععى أٔ أسععزٛ بة انًععب ح انكزرَٔٛععبً رععفف  

 نهطبنت نهًبرسخ انغش عجر ا َزرَذ 0
 يررف خ .630 1063

6 33 
أعزاف أٌ ص ٕثخ يسزٕٖ ا سئهخ رج م انطبنعت ٚغعش 

 انكزرَٔٛب0ً
 يررف خ 6.03 .106

4 1 
ا َزرَعععذ ٚعععىحر عهعععٗ ا  ا  أعزاعععف أٌ انغعععش عجعععر 

 انًُٓٙ نهطبنت ث ف انزخرج 0
 يررف خ 6306 1054
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الوسط  العببرة الرقن الرتبت

 الورجح

الوزى 

 الوئوي

درجت 

 التقيين 

. 36 
أعزاععف أٌ كععرِ انًععب ح انفراسععٛخ أٔ أسععزبذ انًععب ح رج ععم 

 انطبنت ٚفكر ثبنغش 0
 يررف خ 6300 1055

30 .0 

أعزاعععف أٌ اررفعععبع َسعععجخ انغعععش ا نكزرَٔعععٙ إعطعععب  

انًعععععب ح انفراسعععععٛخ نهطهجعععععخ  ٌٔ شعععععر  أٔ  ا سعععععبر ِ

 رٕضٛح0 

 يررف خ 6403 .103

33 4 

أعزاععف أٌ يًبرسععخ انطبنععت نهغععش ا نكزرَٔععٙ سععججّ 

ان ععغا انعع ٘ ٚز ععرل نععّ يععٍ ا ْععم  ٌٔ يراعععبح 

 يسزٕاِ ان ه0ًٙ

 يزٕسطخ 6606 1014

3. . 
أرٖ أٌ انخٕف يٍ انرسٕة ٚسٚف يٍ عاليبد انغعش 

 فٙ ا يز بٌ 0
 يزٕسطخ 6606 1011

31 34 

أرٖ أٌ انغعععش ا نكزرَٔعععٙ از ا  ثعععٍٛ انطهجعععخ عجعععر 

راجٛ  انسيال  ث  ٓى نج ض ثإرسبل اإلجبثبد فًٛعب 

 ثُٛٓى 0

 يزٕسطخ 6303 ..10

33 3. 
ٕنٕجٛعععب أظعععٍ أٌ جٓعععم ث عععض انطهجعععخ ثبسعععزخفاو انزكُ

 نغش ا نكزر0َٙٔث  ٕر انفرٔش اسزسٓم  رٚاخ ا
 يزٕسطخ .610 1036

35 6 
ان صععٕل عهععٗ ي ععفل جٛععف رف ععذ يععٍ أرٖ أٌ عععفو 

 ي ف د انغش ا نكزر0َٙٔ
 يزٕسطخ 6100 1035

36 3. 

أرٖ أٌ أحععف اسععجبة انغععش ا نكزرَٔععٙ انغععجٍ انعع ٘ 

ٚز ععرل نععّ انطهجععخ انًجزٓععفٌٔ يابرَععخ ثبنطهجععخ اٛععر 

 انًزفٕ 0ٍٛ

 يزٕسطخ 6300 1005

36 33 
أرٖ أٌ انغعععش عجعععر ا َزرَعععذ ٚ خعععرج جعععٛال  ًٚعععزٍٓ 

 نطالثّ فٙ انًسزاجم 0انغش ٕٔٚرحّ 
 يزٕسطخ .5.0 0.6.

34 31 
أظٍ أٌ انٕظٛفخ انزٙ ٚ صعم عهٛٓعب انطبنعت انغاعب  

 ث ف رخرجّ ٚكٌٕ رارجٓب حراو عهّٛ ٔعهٗ عب هز0ّ
 يزٕسطخ 5606 044.

3. 3 
أعزاعععف إٌ ععععفو إازٛعععبر انزخصعععد ععععٍ  ُبععععخ ٚعععفف  

 انطبنت نهغش0
 يزٕسطخ 5600 045.

20 35 
انغاععب  ٚصععجح يٕظععن اٛععر َسٚععّ أعزاععف أٌ انطبنععت 

 ًٚبرش انرشٕح ٔانزسٔٚر فٙ عًهّ 0
 يزٕسطخ 5303 .06.

 يررف خ 6406 1031 ككم انغش ا نكزرَٔٙيجبل ياٛبش 
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الغاش ( نن األوسارا  الةرجحا  إلجر ار  نحاراغ العمنا  عان ةفمارا 0م ير ةان الجاغول      
نشااعر نن  "(5األولاا  الففاارب  (د جاارك  حااي الةرت اا  0.70-4.08تراوحاا   اامن   االلكترونااي

"  وساا رمرو الرقر   نثنارك تخغما  االةتحارن االلكتروناي ياغ ةان حارال  الغاش ع ار االنترنا 
(د و منةاار جاارك  حااي الةرت اا  ةرتفعاا %( و غرجاا  تفماامم  85.6( ووين ة ااوي  4.08ةاارج   

مةااررا الرشااوب  نعتفااغ نن الارلااو الغشاارش م اا   ةو ااف رماار نيمااو "(05األجماارب الففاارب  
د ةتوساا %( و غرجا  تفمامم 54.4( ووين ة اوي  0.70 وساا حسار ي  "والتيومر حي عةماو

%( 68.6( ووين ة اوي  ةرتفعا (  غرجا  تفمامم  3.43و مغ الةتوسا الةرج  لمةجرل ككل  
إلاا  رماارو الرقر اا  الة رشاارب عماا   حااي نلااك ومعااوغ الساا و %(.51وىااو نعماا  ةاان الن ااف  

لتسيمل  نترن د وانتشرر وسر ل جغمغب لمغش تواكو التاورا  التكنولوجمرع ر اال االجت ررا 
نو   واتا آود تمغرام( الح ول عم  االجر ر   شكل رمر ة رشر كتا مفر  اليرتف النكي

د اضرح   ال  تحول الغروا ةن الفرعر  ال  التعممم عان ال ح  عن ارمق االنترن  ورمرىر
د حخ    الغش لغمو اسيل ارمق واالواج ر  والغر   عغ جعم  الارلو متيرون حي تحضمر

ن ةةررسااااا  الام ااااا  لمغاااااش نكةااااار  لمح اااااول عمااااا  الغرجااااا   اااااغال  ةااااان التعاااااو و ااااانل الجياااااغد
قااغ تةتااغ الاا  ةاار  عااغ تجاارجيم لتشااةل جوانااو حمرتماا  االلكترونااي جاا ل ةساامرتيم التعممةماا  

 ملت اا   عاارغب لااغمي اجاارط كةةررساا  التيوماار والتيممااف حااي االوراق الرسااةم  واجاان الرشااروي
غراسااا  تشااامروةرةم  وىااانا الكااا م متفاااق ةاااو ةااار جااارك   اااو نتمجااا   .يااار ةااان جمااال فجااارونمنفم

 .(Chirumamilla,et al.2020وآجرون  
هل يوجد تأثير لمغش االلكتروني  ي االختبارات عشن بعشد عمش  المسشتقبل  "الثاني: السؤال

 الجنس )طالب،طالبة(؟ المهني لطمبة جامعة االنبار العراقية بإختالف
جت رر " " لعمنتمن ةستفمتمن      تم نستجراً الةتوسار  الحسر م  واالنحراحر  الةعمررم  وا 
"Independent samples T-test  الغاش " إلجر ار  نحاراغ العمنا  عان ةفمارا ةةررسا

 ( موض  نلك.3لةتغمر  الجنا( والجغول   ت عر   االلكتروني
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 (3الجدول )
ختبار "ت" " -Independent samples Tالمتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية وا 

test ككل تبعًا لمتغير الجنس الغش االلكتروني" إلجابات أ راد العينة عن مقياس ممارسة 

 االنحراف الةتوسا العغغ الةستوط الةتغمر
غرجر  
 الحرم 

 tقمة  
 الغالل 

 الجغولم  الةحسو  

 الجنا
 1.36 3.96 013 نكر

068 3.690 0.654 1.111 
 1.49 3.13 67 انث 

 (1.15*غال  عنغ ةستوط الغالل   
( وجااوغ حااروق نا  غاللاا  اح اار م  عنااغ ةسااتوط الغاللاا  3متضاا  ةاان الجااغول الساار ق      
( وىاي نعما  ةان 3.690( الةحساو    t( تعيط لةتغمر الجاناد حما   مغا  قمةا   1.15 

(د وعناااغ الرجاااوع الااا  الةتوساااار  الحسااار م  كااارن الفااارق 0.654الفمةااا  الجغولمااا  ال رلغااا   
إلا  وجاوغ غاحعما  غاجمما  لمانكور لمغاش لكوناو الارماق  ومعايو ال رحا  نلاك ل رل  الانكور.
غون  انل ني جياغ نو ضاغا نفسايد إضارح  نن الانكور نكثار تعةفار   رلتفنما  االسيل لمنجر  

ااارق الغااش ةاان ج لياار عماا  عكااا االناار  مكااون لااغمين  مونمستساايوتا مفرتياار و رلتاارلي 
لضااعف ةعاارحتين   ااورب  إغراك لمةساالولم  التعممةماا  ونكثاار تجوحاار  لةةررساا  الغااش الكترونماار  

جمغب  رالةور التكنولوجم  . وىنا الك م ال متفق ةو النتر   التاي جارك   يار كال ةان غراسا  
  ( التي لم ت من ني حرق منكر لمجنا .0100وغراس  ج ر   (0109الةنمو  
هل يوجد تأثير لمغش االلكتروني  ي االختبارات عشن بعشد عمش  المسشتقبل  ":لثالثا السؤال

 عموم صر ة(" ؟المهني لطمبة جامعة االنبار العراقية بإختالف التخصص )عموم أنسانية،
جت ارر " " لعمنتامن ةساتفمتمن  تم نستجراً    الةتوسار  الحسر م  واالنحراحر  الةعمررما  وا 
"Independent samples T-test  الغاش " إلجر ار  نحاراغ العمنا  عان ةفمارا ةةررسا

 ( موض  نلك.4( والجغول  التج  لةتغمر   ت عر   االلكتروني
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 (4الجدول )
خت -Independent samples Tبار "ت" "المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية وا 

test ككل تبعًا لمتغير الجنس الغش االلكتروني" إلجابات أ راد العينة عن مقياس ممارسة 

 االنحراف الةتوسا العغغ الةستوط الةتغمر
غرجر  
 الحرم 

 tقمة  
 الغالل 

 الجغولم  الةحسو  

 التج  
 1.38 3.90 95 عموم انسرنم 

068 3.870 0.654 1.111 
 1.56 0.89 75 عموم  رح 

 (1.15*غال  عنغ ةستوط الغالل   
( وجااوغ حااروق نا  غاللاا  اح اار م  عنااغ ةسااتوط الغاللاا  4متضاا  ةاان الجااغول الساار ق     
( وىااي نعماا  3.870( الةحسااو    tد حماا   مغاا  قمةاا   تج اا ( تعايط لةتغماار ال1.15 

الرجاوع الا  الةتوساار  الحسار م  كارن الفارق (د وعناغ 0.654ةن الفمةا  الجغولما  ال رلغا   
 كثرحااا  ةنااارى  الكممااار  االنسااارنم  وتضاااجم  ال رحااا  نلاااكمااارج  و  .العماااوم االنسااارنم  ل ااارل 

 رلةفررناا  ةاااو  ع اار االنترناا  ةررساا  الغااشةو الام اا  لحالااني مااغاالةاار  نرمااو ةوضااوعرتير
عما  مكاون فال االك ار   العموم ال رح  التي تحوي كم ةعتغل ةن الغروا الن رم  والثةنرى

غراسا  الةنماو وىانا متواحاو ةاو نتمجا   .الاني ال مةكان الغاش حميار الةجت را  الغروا العةمم 
وجوغ حارال  لمغاش حاي الكممار  االنسارنم  نكثار ةان الكممار  ال احم  التي  من   (0109 

 . والعمةم 
 االستنتاجات :

لغي إلاا  ننيماارر وتااغةمر ماا وسااموك ةشاامن رماار تر وماا الغااش االلكترونااي  اارىرب نن  -0
 وتغني الجوغب العمةم  . التعممم ةن وة 

ةساتوط الارلااو الضاعمف  ةساتوط الارلااو قتال رو  الةنرحسا   امن الااا ود حم ا    -0
 الةجتيغ و رلترلي إعارك  ور رمر حفمفم  عن وضو الارلو الغراسي.
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إجاراكا  تفنما   متامو نحتوا يارالغش االلكتروني آح  ةن آحر  التعممم ع ر االنترن   -3
    ة تكرب لمحممول  غون تفشمير .

عااغمم الةساالولم  رماار ة اارل  ةتام اار  الغااش ع اار االنترناا  مساارىم حااي  يااور جماال  -4
 عةمود ةعتةغا  عم  رمره حي ننجري ةيرةو .

 التوصيات :
االس م  التي  مرر  االعتةرغ عم  و د االةكرن عن وضو االس م  الة رشرباال تعرغ قغر  -0

 .م والتفومة م واالستنترج م التحممم قغرا  الارلو تفما
را  جاا ل تخغمااو االجت ااررا د ووضااو لجناا  ةتج  اا  مج اارر الام اا  عمتاا  حاات  الكاارةإ -0

 تكون ةيةتير الر مس  ةراق   االةتحرنر  الكترونمر .
ت ااةمم ةن اا  الكترونماا  ألغاك االةتحاارن  حماا  ال مسااتامو الارلااو الجاارًو والااغجول  -3

 نجرط حي الحرسوو لحمن االنتيرك ةن االجر   عن االجت رر وارسرلير .وحت  ةمفر  
 المقترحات :

حاي االةتحرنار  عان  عاغ وسا ل السامارب االنترن  ع ر الغش  واقو إجراك غراس  تتنرول -0
 عممير ةن وجي  اسرتنب الجرةعر  حي العراق .

وآراك ام اا  الجرةعاار  حااي العااراق نحااو الةسااتف ل  إجااراك غراساا  ةةرثماا  تتناارول إتجرىاار  -0
 . لا و الجرةعر  حي العراق الةيني وع قتو  رلتج   االكرغمةي
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جرةعا   –قسام العماوم التر وما  والنفسام   -ةفاغم إلا  كمما  التر ما  . حا وجهة نظشر الطمبشة
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