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ملخص مشروع البحث:
هتدف الدراسة الراىنة إىل التعرف إىل أسباب وأشكال ظاىرة الغش يف االختبارات عند طلبة كلية
الرتبية األساسية يف دولة الكويت ,كما هتدف الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية القوانني واللوائح
اخلاصة هبذه الظاىرة من منظور الطلبة وصوال إىل احلد من تفاقمها .تنم ىذه الظاىرة بكافة درجاهتا
وأنواعها عن ضعف القيم وضياع مقاصد التعليم الكربى ,وعدم كفاءة النظام التعليمي .وذلذا فالغش
بكافة صنوفو ودرجاتو قضية تعليمية بالغة اخلطورة ألهنا تربك ادلسرية التعليمية بأسرىا.
Abstract
The current study aims to identify the causes and effects of the
phenomenon of cheating in tests at the College of Basic
Education in Kuwait. The study also endeavors to identify the
effectiveness of laws and regulations on this phenomenon from
the perspective of students to reduce the aggravation of this
educational issue. This phenomenon of all levels and types reflect
a weakening of values and the loss of the major objectives of
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education. For this, cheating of all forms and degrees is very
dangerous because it disrupts the educational process as a whole.
مقدمة

هتــدف الرتبيــة عــرب صبيـ برارلهــا وفلســفاهتا ومناىجهــا وأنشــطتها ووســائلها إىل غــرس القــيم الفاضــلة الــي
ارتضــاىا اجملتم ـ لتنميــة احل ـ اإلنســاٍل ,وعنــدما ؼلت ـ الت ـوازن يف ادلسؤسســات التعليميــة ,وهتت ـ قيمــة األمانــة
والصدق والثقة ,ينحرف مسار تعليم الناشئة فكرا وسلوكا ويتعرض ىنالك اجملتم بأسره خلطر مسؤكـد .الغـش
عمومــا ىــو زلاولــة ســرقة أفكــار أو شلتلكــات أو أعمــال مــن اآلخ ـرين عــرب طــرق غــري مشــروعة وىــو ســلوك
مذموم يرفضو العق والقانون والدين واجملتم شلا يستوجب البعد عنـو عمليـا .إن انتشـار ظـاىرة الغـش باتـت
تقلـ كـ مهـتم بالشــأن الرتبـوي ومـن األعليـة دبكــان رصـد حجـم ىـذه الظــاىرة وتقليصـها ومعا تهـا بطــرق
متجددة .إن الرتاخي يف أمر األخالق وتدٍل تطبي القيم من األمور الي هتدد بـ قـد هتـدم دعـائم التعلـيم
إذا اعتاد الطلبة عليها وصمت ادلعلمون عنها .مل تعد ظاىرة الغش مشكلة إقليمية ب ىـي مشـكلة عادليـة
متنامية قد تنمو يف ادلدرسة وسبتد إىل ا امعـة وتصـاحب الفـرد كقيمـة حياتيـة أأنـاء أداء العمـ ذلـذا يتـوخى
ادلربون احلذر من ك ما من شأنو إضعاف ادلخرجات التعليمية.
إن الوصـول إىل أعلــى الــدرجات وأرفـ الشــهادات وأمســى ادلناصـب عــرب احليـ ادللتويــة مــن أســوء ســب
احليــاة وذلــا تــداعياهتا ادلخيفــة علــى احليــاة اجملتمعيــة .ونظ ـرا ألعليــة التعلــيم وكثــرة متطلبــات احلصــول عل ــى
الشهادات العلمية وضعف الداف للجد واالجتهاد يتوجو بعض الطلبة ضلو الت وير واخلداع للحصول علـى
نتائج مرتفعة شلا يولد منافسة غري شريفة بني األقران .لقـد باتـت االختبـارات ادلقننـة وادلوحـدة تأخـذ مكانـة
أكـرب عادليــا وأصـبحت طــرق الرقابـة أكثــر صـرامة ووعيــا ولكــن رغـم ذلــك فـ ن تنــوع فنـون الغــش واســتخدام
التقنيــات احلديثــة ذبع ـ عــدم األمانــة العلميــة رائجــة يف اخلفــاء ورسبــارس بــدىاء رغــم العقوبــات القاس ـية الــي
تفرضــها اللـوائح علــى ادلخــالفني .أن يــتعلم الطالــب يف ادلدرســة فنــون االحتيــال وضــروب الغــش يرعــد ربــديا

حقيقيا للمسرية الرتبوية فادلدرسة احلصن اآلمن الكتساب وتطبي معاٍل األمانة والصدق واخلل الرفي .
وبنــاء علــى مــا ســب  ,تشــك شلارســات الغــش عمومــا ربــديا حقيقيــا جملمــوع ا هــود ادلبذولــة يف عمليــة
التنشــئة االجتماعيــة عمومــا .إن احلــديث عــن قيمــة وعم ـ األخــالق يكــون أكثــر وضــوحا يف الواقـ الــذي
يكشف التناقض الواضح بني ما نربشر بو وبني مـا نعيشـو يف حياتنـا .إن ادلسؤسسـات التعليميـة ىـي منـارات
لرتسيخ القيم ويف الوقت ذاتو تشهد شلارسات تتناقض وتتعارض م أبسط معـاٍل الفضـيلة حيـث التـدلي
والغش وصوال إىل احلصول على شهادات من غري بذل صـادق .مـن الصـعب إلقـاء اللـوم كلـو علـى ادلـتعلم
عنــدما يلجــأ إىل الغــش بـ البيئــة الرتبويــة تتحمـ كــذلك نصــيبا مــن النقــد ألن اجملتمـ الرتبــوي الســليم ىــو
اجملتمـ القــادر علــى ضــبط الفصـ وإأرائــو وتعلــيم وتــدريب ادلــتعلم كــي يــسؤدي دوره بشــك الئـ  .إن ضبلــة
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إحب ــاط الفس ــاد ومواجه ــة ت ــدىور األخ ــالق ال ؽلك ــن أن ربقـ ـ شبارى ــا دوظل ــا معا ــة ج ــادة لكاف ــة ص ــور
ودرج ـ ــات الغ ـ ــش وال ـ ــوىن ال س ـ ــيما يف ظ ـ ـ انتش ـ ــار األس ـ ــلوب الق ـ ــدَل يف التعل ـ ــيم الق ـ ــائم عل ـ ــى التلق ـ ــني
واالمتحان ــات ال ــي ترس ــخ احلف ــُت ورهتم ـ الفه ــم وترعط ـ التطبي ـ وال تلف ــت إىل ص ــي التفاع ـ واالتص ــال
واإلبداع يف احلق الرتبوي .إن ىيمنة احلفُت وغلبة الرتديـد والتـذكر والسـرد والتلقـني يف رلـال التعلـيم أفقـده
حيويتــو يف تنميــة القــدرات العقليــة العليــا وأفقــد ادلسؤسســات التعليميــة مــن هتــذيب الفــرد وصــياغة شخصــيتو
علــى ضلــو شــام  .واألس ـوأ مــن ذلــك أن ــو أفــرز ظلــاذج رذبي ــد فــن "الرباش ــيم" وت ــتقن صــنوف الغــش ب ــدىاء

وابتكار.
يسعى البحث احلايل إىل استطالع وربلي ظاىرة الغش يف االختبارات يف كليـة الرتبيـة األساسـية بغيـة
معرفــة أســباهبا وهأارىــا وصــوال إىل ســب تقليصــها مــن منظــور الطلبــة علم ـا بــأن ىــذه الشــرػلة وأمثاذلــا ىــي
كوكبة من بناة ادلستقب وعن قريب سيتخرج أفرادىا ليكونوا موجهني وموجهات للناشئة يف مدارسهم.
أهمية الدراسة الحالية

وحســن تعلــيمهم,
إن الشــباب شــرػلة تشــك حاضــر ومســتقب األمــم وكلمــا مســت أخــالق اليــافعني ,ر
كــان مســتقب اجملتم ـ مشــرقا ,وأساســو راســخا ,وتعليمــو متينــا .إن اآلفــات الــي تصــيب اجملتم ـ الرتبــوي
عمومــا وشخصــية الشــباب خصوصــا كثــرية وكبــرية ومــن ىنــا فـ ن إبعــاد الناشــئة عــن األخــالق الذميمــة مــن
أىم غايات الرتبية والتعليم ومن أجلها يشمر ادلربون عن ساعد ا د .وال ريـب أن اسـتخدام احليـ وادلكـر
والدىاء يف الكذب وادلراوغة والغش يف األنشـطة التعليميـة وغريىـا يقـدح زلـاوالت اإلصـالح ويشـوه عمليـة
التهذيب ,ويعي التنـوير الرتبـوي ادلنشـود فـال مقـام وال قيـام للحيـاة بـال قـيم نبيلـة ربكمهـا ومـن أعلهـا قيمـة
األمانة.
تسؤكد الدراسات الرتبوية على أن الغش يف االختبارات من أكثر أنواع الغش انتشارا يف احلق
التعليمي ) (Whitley & Keith-Spiegel, 2002, p. 91وأن قل االختبار يدف بعض
الطلبة للهروب من االختبارات ادلدرسية (القرعانٕٜٓٓ ,م ,ص ٘ٗ) .لقد أصبحت قضية الغش يف
احمليط التعليمي وتسريب االمتحانات من ضمن ادلشكالت الواقعية الي تواجو مسؤسساتنا بوضوح
(منصورٕٓٔٓ ,م ,ص  )ٜٔوطالب بعض ادلسئولني الرتبويني بنق أوراق االمتحانات يف سيارات
مصفحة (الفرحانٕٓٔٓ ,م ,ص ٔ ,الطبطبائيٕٓٔٓ ,م .)ٗٓ ,لقد باتت السلوكيات ادلقيتة هتدد
مسرية الدراسات العليا ويف مراح التعليم فالغش صورة من صور الفساد الذي أخذ يف االنتشار يف ظ
غياب تطبي العقوبات الرادعة (ال يرٕٓٔٓ ,م ,ص  )ٕٜعالوة على أسباب أخرى تستوجب دراستها
بدقة فلهذه ادلشكلة أطرافها ادلمتدة وأسباهبا الظاىرة والكامنة.
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الغــش الدراســي مشــكلة ســلوكية شــائعة مــن منظــور كثــري مــن البــاحثني وقــد تبــدأ يف ادلرحلــة االبتدائيــة
حيــث ينقـ الطالــب مــن غــري وجــو حـ مــن زميلــو كلمــة معينــة يف درس اإلمــالء .تتمثـ ادلشــكلة يف ســعي
الطالب للنجاح بدون بذل جهد أو استحقاق شلا يـسؤدي يف حقيقـة األمـر إىل ضـعف الثقـة بـالنف وزيـادة
االعتماد على احلي وسلالفة اللوائح ونبذ األخالقيات الداعية للصدق والسعي واألمانة وغيـاب قـيم ربمـ
ادلسئولية والتواص العلمي م ادلعلم.
إن الغش يقل من احرتام الذات ,ويقل أيضا من تقدير اآلخرين ,وي ع ع أقة ادلعلـم بالتلميـذ (حبـري
والقطيشــاتٕٓٓٛ ,م ,ص ٕ٘ٔم) .تعتــرب مشــكلة الغــش واخلــداع يف االختبــارات وغريىــا مــن األنشــطة
يف الفصـ وخارجــو مــن القضــايا اخلطــرة الــي تواجــو العمليــة التعليميــة يف سلتلــف ادلراح ـ الدراســية بشــك
عــام ,ويف مراح ـ التعلــيم ا ــامعي بشــك خــاص .ومــن األســباب الــي ربــتم االىتمــام بظــاىرة الغــش مــا
تعكس ــو م ــن اذب ــاه ع ــدم االصل ــاز واالعتم ــاد عل ــى الط ــرق ادللتوي ــة للحص ــول عل ــى ال ــدرجات (الشـ ـربي ,
ٕ٘ٓٓم ,ص  .)ٖ٘ٙ ,ٖٗٛإن خطـورة الغـش يف الثانويـة العامـة والكليـات أن الطالـب فشـ يف تكــوين
عــادات االســتقامة واألمانــة شلــا يع ـ أنــو بعــد زبرجــو والتحاقــو بالعم ـ "العــامل احلقيقــي" ســيمارس الغــش
بصــورة جديــدة ( )Hinman, 2004, p. A19وذلــذا فــاألمر ال ػلتمـ التأجيـ أو التســاى أو
الرتاخي ألنو يهدد قيم الفرد والعم أوال ومصلحة الفرد واجملتم أانيا.
باختصار شديد تتمحور أعلية البحث الراىن يف النقاط التالية:
شيوع ظاىرة الغش يف االختبارات عند الطلبة يف صبي مراح التعليم.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

خطورة ظاىرة الغش على شخصية الفرد وأخالقو وبناء األسرة وسباسك اجملتم .
مناقضة الغش ألس الرتبية اإلسالمية الي ترسخ قيمة األمانة والصدق.
ظهور سلرجات ضعيفة يف سوق العم ال تتصف با ودة.
حاجــة ادلعنيــني برســم سياســة التعلــيم إىل معرفــة حجــم مشــكلة الغــش وســب ذبنبــو وتتب ـ

مستمر ذلا ورصد صادق دلتغرياهتا.
وض ــعت ادلسؤسس ــات التعليمي ــة الكث ــري م ــن العقوب ــات احمل ــددة دلواجه ــة زل ــاوالت غ ــش الطلب ــة أأن ــاء
االختبار ومن ا دير بالتتب معرفة مدى تأأري تلك العقوبات وجـدواىا العمليـة يف تقلـي زلـاوالت الغـش
واخل ــداع ب ــني الطلب ــة .ت ــن ادل ــادة (ٕ٘) م ــن الب ــاب اخل ــام يف نظ ــام التق ــوَل يف الئح ــة كلي ــات التعل ــيم
التطبيقــي يف اذليئــة العامــة للتعلــيم التطبيق ـي والتــدريب يف دولــة الكويــت علــى إتبــاع اإلج ـراءات التاليــة يف
االمتحانات:
ٔ  -علــى أســتاذ ادلقــرر أو ادلشــرف علــى االمتحــان إذا ضــبط أيــة حالــة غــش أو شــروع فيــو أن يثبــت
ذلك يف زلضر يذكر فيو اسم الطالب ورقمو ومادة االمتحان وساعتهـ ـا وتارؼلهـا مـ وصـف الواقعـة وػليلـو
إىل عميد الكلية .
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ٕ  -يقوم عميد الكلية بازباذ اإلجراءات التالية:
أ  -اعتبار الطالب راسبا يف ادلقرر الذي يضبط فيو .
ب  -حرمان الطالب من التسجي والدراسة يف الفص الدراسي التايل.
ج  -إخطار أستاذ ادلقرر ادلع كتابيا دبا مت من إجراءات .
ٖ  -إذا عاود الطالب الغش مرة أانية يفص هنائياْ من الكلية ويثبت ذلك يف سجلو الدراسي.
ٗ  -تس ــرى أحك ــام البن ــود أع ــاله عل ــى ك ـ م ــن يض ــبط يف حال ــة غ ــش أو ش ــروع في ــو أو م ــن
يساعد غريه على ذلك" .
ورغــم وضــوح وح ـ م اإلج ـراءات الســابقة إال أن حــاالت الغــش يف الغالــب األعــم ال يــتم التبلي ـ عنهــا
ألسـباب كثــرية وال شــك أن األرقــام ادلعلنــة الـي تشــري إىل حــاالت الغــش قليلــة جـدا مقارنــة دبــا ػلــدث فعــال
يف ادليــدان .وعليــو ف ـ ن مث ـ ىــذه الدراســات تستكشــف طرفــا مهمــا شل ـا غلــري يف الواق ـ لتشــخي الــداء
وتقدَل الدواء ورفد األدبيات الرتبوية ادلعاصرة بدراسـات حديثـة ومعلومـات ميدانيـة تقريبيـة وتتبعيـة وربليليـة
ذلذه ادلشكلة الشائكة.
هدف الدراسة
ٔ .رصــد الواق ـ التعليمــي وتتب ـ التحــديات الــي تواجهــو مــن منظــور الطلبــة وإب ـراز رأي الطلبــة
وربلي توجهاهتم ومقرتحاهتم أمال يف فهم الواق وتوجيهو واالرتقاء بو.
ٕ .توجيو الرأي العام ضلو خطورة ظاىرة الغـش –مهمـا كـان حجمـو -وضـرورة التحـرك اجملتمعـي
يف سبي زلاربة كافة أنواع الغش واخلداع والتالعب يف ادلسؤسسات التعليمية وخارجها.
ٖ .إزالة العوائ الي ربول دون اجتهاد الطلبة وسبن من فهم ادلواد الدراسية على ضلو سليم.
ٗ .ترشــيد مســتوى ومســرية التعلـيم وتقــدَل معلومــات كافيــة للمـربني وصــانعي القـرار دبــا يتواكــب
مـ التوجهــات الرتبويــة ادلعاصــرة ودبــا يعـ ز مراجعــة اللـوائح وادلمارســات الرتبويــة مـ الكشــف
عن مواطن اخلل .
٘ .تقدَل رلموعة حلول تتعل باحلد من الغش وذلك من منظور الطلبة أنفسهم.
أسئلة الدراسة
رباول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
ٔ .ى ظاىرة الغش متفشية بني الطالب والطالبات من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية؟
ٕ .ما أشكال الغش الشائعة بني الطلبة ؟
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ٖ .ى ـ توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني عينــة الدراســة تبعــا للســنة الدراســية وذلــك يف زلــاور
الدراسة (أسباب ظاىرة الغش – أشكال الغش) ؟
ٗ .ى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني رلتم الطالب ورلتم الطالبات يف موضوع الغش؟
٘ .ما أسباب ظاىرة الغش؟
 .ٙما سب مواجهة ظاىرة الغش؟
حدود الدراسة

الفئ ــة ادلس ــتهدفة يف الدراس ــة تتمثـ ـ يف عين ــة ط ــالب وطالب ــات كلي ــة الرتبي ــة األساس ــية يف دول ــة

الكويت وذلك يف الفص األول للعام الدراسي .ٕٓٔٓ - ٕٜٓٓ
مصطلحات البحث

ِ
ص ــح وى ــو مـ ـأْخوذ م ــن الغش ــش
ورد يف لس ــان الع ــرب الب ــن ادلنظ ــور اإلفريق ــي:الغ ــش :نق ــيض الن ْ
ِ
ـش ,أي :غــري كــدر وال قلي ـ  ,قــال :ومــن
ادل ْشــرب الكــدرن أنشــد ابــن األعـراي :ومْنـهـ ت ـ ْـروى بــو غــري غشـ ْ
ىذا الغش يف البياعات .ويف احلديث(( :لي منَّا من غ ّشا)) .معناه لي من أ ْخالقِنـا الغِـشن وىـذا شـبيو
باحلـديث اآلخـر(( :ادل ِ
ـسؤم رن يرطْبـ علــى كـ شـيء إِال اخليانـة)) .ويف روايــة(( :م ْـن غ َّشـنا فلـي ِمنَّــا)) .أي:
لي من أخالقنا وال على رسنَّتنا (باختصار).

االختبــار أو االمتحــان "سب ـرين يســتخدم لتقيــيم ادلعرفــة أو ادلهــارات .يك ــون االمتحــان غالب ــا عبــارة عــن
رلموعــة مــن األســئلة أو ادلهــام تعــى بتوليــد سبثي ـ كمــي يســتخدم لتحديــد مــا إذا كــان التلميــذ ؽللــك قــدرات
معينــة أو يفهــم معلومــات معينــة .ؽلكــن اســتخدام االمتحانــات دلقارنــة األف ـراد باجملموعــات أو الشــعوب ,أو
لتع ي ظلو الفرد" (كولين  ,وأبراينٕٓٓٛ ,م ,ص.)ٕٖٓ ,٘ٛٚ ,
الغــش يف االختبــارات "اســتقبال أو تســرب معلومــات أأنــاء االمتحــان ,وىــو اســتخدام مــادة ليســت مــن
تعبــري الشــخ يف االمتحــان وى ــو عم ـ أكــادؽلي غــري أخالقــي" (الش ــحاتٜٜٔٔ ,م ,ص ٕٓٔ ,ع ــودة
ومقابلةٜٜٔٛ ,م ,ص  ,ٜٚدودينٕٓٓٙ ,م ,ص ٕٗ).
عينة الدراسة

الفئة ادلستهدفة يف الدراسة تتمث يف عينة طالب وطالبات كليـة الرتبيـة األساسـية يف دولـة الكويـت وذلـك
يف الفص الدراسي األول للعام  ٕٜٓٓم – ٕٓٔٓم.
الدراسات السابقة
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الدراسات العربية
ىناك العديد من الدراسـات السـابقة الـي تناولـت موضـوع الغـش يف ادلسؤسسـات التعليميـة .وفيمـا يلـي
عرض لبعض تلك الدراسات:
دراسة أبو زيد ,وأبو زريق (8002م)

ىدفت الدراسة إىل التعرف على األسباب الرئيسة لظاىرة الغش ,وأىم اآلأار الناذبـة عنهـا مـن وجهـة

نظــر طــالب وأعضــاء ىيئــة تــدري كليــة ادلعلمــني امعــة تبــوك ,كمــا ىــدفت إىل وض ـ احللــول ادلقرتحــة
دلعا تها والقضاء عليها .وقد توصلت الدراسة إىل وجود ظاىرة الغـش يف كليـة ادلعلمـني بتبـوك ,وأن ىنـاك
جهات كثرية داخ الكلية وخارجها مسئولة عن تفشي ىذه الظـاىرة (ص  .)ٜٔ٘وتوصـلت الدراسـة إىل
عدة نقاط منها:
ٔ .للجانب الروحي أأر كبري جدا يف ترقية الشعور بادلسئولية وزلاسبة النف .
ٕ .أصــبحت االختبــارات ىاجســا مقلقــا ؼليــف الدارســني علــى كـ مســتوياهتم وقــد أكــد علــى ذلــك
كثري من الرتبـويني ىـذا القصـور لـذا أوصـت الدراسـة إىل التقليـ مـن حـدة االختبـارات وذبنـب االختبـارات
الي تعتمد على احلفُت واالستظهار.
ٖ .العم ـ عل ــى هتيئ ــة ا ــو ادلناس ــب لالختب ــار لس ــد الثغ ـرات ال ــي تت ــيح ف ــرص الغ ــش (ص ٓ-ٔٙ
ٔ.)ٔٙ
دراسة دودين (8002م)
عرضــت الدراســة أــالث قضــايا أساســية تتعل ـ دبشــكالت الطلبــة يف االختبــارات ,وىــذه القضــايا
ىــي الغــش يف االختبــارات ,واسـرتاتيجيات تقــدَل االختبــارات ,وقل ـ االختبــارات .قســم الباحــث الدراســة
إىل أالأة أبواب .ربدث يف الباب األول عن موضوع الغـش يف االختبـارات وشـرحت الدراسـة معـى الغـش
ومدى انتشاره يف أنظمة تربوية عديدة ,وأسـباب الغـش وأدواتـو وطرقـو وأسـاليبو والعوامـ ادلـسؤأرة فيـو وكيفيـة
الوقايــة منــو .ويف البــاب الثــاٍل ناقشــت الدراســة موضــوع اسـرتاتيجيات تقــدَل االختبــار .ويف البــاب الثالــث
اســتعرض الباحــث موضــوع قلـ االختبــار ,ومت التعــرف علــى أىــم أعـراض قلـ االختبــار ا ســمية والنفســية
والعقليــة .وتوصــلت الدراســة إىل هليــات ؽلكــن مــن خالذلــا معا ــة قل ـ االختبــار أو احلــد منــو .مــن ىــذه
اآلليات :ادلذاكرة الفاعلة ,االستعداد ا يد وإدارة قل االختبار ,زبطيط الوقت وإعـادة ترتيـب األولويـات,
احلوار الذايت والتفكري ادلنطقي واإلغلاي.
دراسة التير ,وأميمين (8008م)
اىتمت الدراسة "بدراسة ظاىرة الغش يف االمتحانات ,مستندة علـى إطـار نظـري زلـدد ,ومسـتخدمة
بيانات ميدانية صبعت من أالث عينات سلتلفة" (ص  .)ٔٛوتتضمن العينة الطلبـة وادلدرسـني وادلسـئولني
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يف العمليــة التعليميــة حيــث اقتصــرت الدراســة علــى الطلبــة الــذين يدرســون الثالــث الثــانوي وطلبــة ا امعــة.
قــام الباحثــان بتوظيــف "نظريــة الالمعياريــة للنظــر لظــاىرة الغــش يف االمتحانــات وقــد مت ال ـربط بينهــا وبــني
عملية التحـديث" (ص ٘) .ومـن النتـائج الـي توصـ إليهـا الباحثـان أن "نسـبة كبـرية مـن مدرسـي الـدروس
اخلصوصـية ,يقومــون بــدور مســاعد يف عمليـة الغــش .إذ يقومــون ب عــداد احللـول ألســئلة االمتحانــات ,بعــد
أن ػلضرىا إليهم أحد أولياء األمور الذين يتولون فيما بعد توصـي احللـول الصـحيحة ألبنـائهم يف قاعـات
االمتحان ـات" (ص ٖٕٔ) .ومــن النتــائج "أن الفروقــات بــني ا نســني يف رلــال األنشــطة ادلتعلقــة بســلوك
الغــش يف االمتحانــات ,تكــاد ال تكــون موجــودة إال يف حــدود ضــيقة" (ص ٕٖٕ) .توص ـ الباحثــان إىل
عدة توصيات منها:
ٔ .اختيار مديري ادلدارس علـى أسـاس الكفـاءة واخلـربة ,ومراقبـة عملهـم بدقـة ,واإلكثـار مـن أشـكال
مكافأة اجملتهد ومعاقبة ادلقصر.
ٕ .اإلكثار من الدورات أأناء العم للمديرين وللمدرسني ,لرف من مستوياهتم وقدراهتم ,مـ العنايـة
بالتأكيد على زلاربة ظاىرة الغش.
ٖ .من الدروس اخلصوصية مي أشكاذلا ,ودلختلف األسباب والظروف.
ٗ .إعــادة النظــر يف قضــية مــا مســي بتأنيـث التعلــيم ,ففــي اجملتمعــات األبويــة ال تنفـ ادلـرأة ألن تلعــب
دور رائد يف مرحلة حساسة من مراح تكوين الشخصية وبناء نس القيم" (ص .)ٕٗٓ ,ٕٖٜ
دراسة ردادي (8000م)
ىدفت الدراسة إىل التعرف على العوام الدراسية والنفسية واألخالقية واألسرية واالجتماعيـة ادلرتبطـة
بظاىرة الغش يف االمتحانات لدى طالب ا امعة .وأكدت نتائج الدراسة على أن أىـم العوامـ الدراسـية
ادلرتبطــة بظــاىرة الغــش ىــي :عــدم معرفــة الطــرق الصــحيحة للمــذاكرة ,اعتمــاد األســاتذة علــى االختبــارات
ادلوضــوعية فقــط ,صــعوبة ادلقــرر علــى الطالــب .وكانــت أىــم العوام ـ النفســية ادلرتبطــة بظــاىرة الغــش ىــي:
اخلــوف مــن الرســوب ,اإلحســاس بــالظلم واالعتقــاد بعــدم عدالــة األســتاذ يف تقــدير الــدرجات ,الرغبــة يف
إهب ــار ال ـ مالء .أم ــا العوام ـ األس ـرية واالجتماعي ــة ادلرتبط ــة بظ ــاىرة الغ ــش فكان ــت :نظ ــرة األس ــرة الس ــلبية
للطالــب الراســب ,ضــغوط الوالــدين علــى الطالــب لتحقيـ النجــاح ,ادلشــكالت األسـرية ,وعــدم تــوفر ا ــو
ادلناسب للمذاكرة يف ادلن ل (ص ٗ.)٘ ,
قدمت الدراسة بعض التوصيات للحد من ظاىرة الغش وىي:
ٔ .االىتمام بالتوجيو واإلرشاد الدي واألخالقي للطالب.
ٕ .إرشاد الطالب إىل أساليب االستذكار ا يد وتنوع طرق التدري .
ٖ .االىتمــام باإلرشــاد النفســي للطــالب للمســاعلة يف حـ ادلشــكالت النفســية الــي تشــج الطــالب
على الغش.
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ٗ .االىتمام بالتوجيو واإلرشاد األسري للمساعلة يف زبفيـف ضـغوط الوالـدين علـى الطـالب لتحقيـ
معدالت ربصيلية أكثر من قدراهتم على ذلك (ص ٖٕ).
دراسة عسيري ,والشتري (9111م)

ى ــدفت الدراس ــة االس ــتطالعية ال ــي لـ ـت ٖ ٖٚطالب ــا م ــن ط ــالب الس ــنة النهاي ــة يف كلي ــة العل ــوم
االجتماعيــة امع ــة اإلم ــام زلم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية إىل دراس ــة األبع ــاد االجتماعي ــة لظ ــاىرة الغ ــش يف
االمتحانات لدى الطالب .وقد توصلت الدراسة أن غالبية العينة قد مارسوا الغـش بشـك أو بـ خر أأنـاء
حيــاهتم الدراســية .وتطرقــت الدراســة إىل أىــم األس ــباب ادلسؤديــة إىل ظــاىرة الغــش وك ــان أعله ــا :الرغبــة يف
النجاح دون بذل رلهود ,وشـدة أسـتاذ ادلـادة ,ورضـا األىـ  ,وتقليـد الـ مالء (ص ٓٗٔ) .وبينـت الدراسـة
بعض أساليب الغش يف االختبار منها :الكتابة على األدوات ادلدرسـية ,واسـتخدام األوراق والقصاصـات,
والكتابــة علــى ادلالب ـ  ,واســتخدام بعــض األجه ـ ة احلديثــة كاذلــاتف النقــال واآللــة احلاســبة (ص ٗٗٔ-
.)ٔٗٙ
الشحات (9119م)
ى ــدفت الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى األبع ــاد الرئيسـ ــية دلش ــكلة الغ ــش يف االمتحان ــات وكي ــف ؽلكـ ــن
مواجهتها من ادلنظور الرتبوي كما يراه ادلعلمون والتالميذ يف التعليمني الفـ والعـام .وقـد توصـلت الدراسـة
إىل أن النظرة الدونية ىي الي ينظـر هبـا إىل ىـذه النوعيـة مـن التعلـيم ,ومـن م فاختيـار التلميـذ ذلـذا التعلـيم
ال يكون على أسـ موضـوعية وعلميـة .وكـان مـن أىـم عوامـ تفشـي ظـاىرة الغـش ىـو إعلـال الطالـب يف
أأناء الدراسة وتكدس الفصول وتأأريه على أداء ادلدرس وتفاع الطالب ,ووضـ ادلنـاىج وطـرق االمتحـان
فيهـ ــا وسـ ــائ تقليديـ ــة (ص ٗ .)ٕٙوختمـ ــت الدراسـ ــة بـ ــبعض التوصـ ــيات كانـ ــت بعضـ ــها علـ ــى شـ ــك
تس ــاوالت وى ــي :ال ب ــد أن نع ــرف أوال :ىـ ـ مناىجن ــا بش ــقيها النظ ــري والعمل ــي ت ــدور يف فل ــك فلس ــفة
واضــحة مســتقاة مــن البيئــة احمليطــة بادلدرس ـة واجملتم ـ وإذا مت ذلــك ى ـ نض ـ امتحانــات تقوؽليــة للطالــب
نقــي مهاراتــو ادلتنوعــة؟ ومــن توصــيات الدراســة نشــر الــوعي الــدي ك ـوازع ؽلن ـ ا رؽلــة قب ـ وقوعهــا دبن ـ
مقدماهتا عن طري مراقبة ذاتية من قب الطالب (ص ٘.)ٕٙ
دراسة الكندري وآخرون ()9121
ىــدفت الدراســة إىل التعــرف علـى ظــاىرة الغــش والتعــرف علــى الوســائ واألســاليب ادلختلفــة الــي
يقــوم هبــا الطلبــة يف زلــاوالهتم للغــش يف جامعــة الكويــت .وىــدفت الدراســة أيضــا إىل التعــرف علــى مواقــف
الطلبة وأعضاء ىيئة التدري من الظاىرة ,ومدى ا دية وااللت ام من ا هات ادلعنيـة يف ا امعـة يف تطبيـ
اللـوائح والقـوانني اخلاصــة باحلــاالت ادلضــبوطة .وقــد بلـ حجــم العينــة  ٔٓ٘ٚطالــب وطالبــة مــوزعني علــى
الكليــات ادلختلفــة وعــدد  ٜٛعض ـوا مــن أعضــاء اذليئــة التدريســية يف ا امعــة .وتوصــلت الدراســة إىل أن
نســبة كبــرية مــن العينــة تتف ـ علــى مــا يــدف الطالــب علــى الغــش ىــو زلاولــة إلغــاء اإلنــذار .كمــا توصــلت
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الدراسة إىل أن أعضاء ىيئة التدري والطلبة يتفقون يف أنو ليست ىناك عالقة بني الغش ونـوع ادلقـررات.
وأخ ـ ـريا تعتقـ ــد النسـ ــبة األكـ ــرب مـ ــن أعضـ ــاء ىيئـ ــة التـ ــدري (ٖ )%ٜ٘.أن الغـ ــش ي ـ ـ داد يف االختبـ ــارات
ادلوض ــوعية دون غريىــا .وذكــرت الدراســة أىــم الطــرق الــي يســتخدمها الطلبــة يف الغ ــش مــن وجهــة نظ ــر
أعضــاء ىيئــة التــدري وكانــت أعلهــا :اســتخدام احلاســب اآليل ,تســرب األســئلة قب ـ االختبــار ,اســتخدام
الالســلكي ,تغيــري اإلجابــة بعــد تصــحيح االختبــار .أمــا الطــرق الــي ذكرىــا الطلبــة ىــي :اســتخدام أوراق
ص ـ ـغرية ,الكتابـ ــة يف اليـ ــد ,وادلسـ ــطرة ,وادلقعـ ــد ,الكرسـ ــي ادلقاب ـ ـ  ,احل ـ ـديث إىل اآلخ ـ ـرين ,فـ ــتح الكتـ ــب
وادلذكرات( ...ص  .)ٕٜٓ -ٕٓٛوجاءت توصيات الدراسة يف أالأة زلاور وىي:
ٔ .يف رلــال العالقــة بــني أعضــاء ىيئــة التــدري والطــالب ,بــذل ادل يــد مــن ا هــد لتنميــة الثقــة
واالحرتام ادلتبادل بني الطالب وادلعلم.
ٕ .يف رلــال أســاليب االمتحــان والتقي ــيم ,ضــمان تن ــوع األســئلة حبيــث يكــون االختبــار وســيلة
لتحقي أىـداف موضـوعية بـدال مـن أن يكـون مقياسـا للحفـُت فقـط .وتـدريب الطالـب منـذ
وقــت مبكــر علــى مهــارات الدراســة الذاتيــة واألســاليب الــي تســاعد علــى تــذكر واســتيعاب
النقاط وادلعلومات األساسية يف ادلقررات واحملاضرات.
ٖ .يف رلــال الل ـوائح والق ـوانني ,نشــر وتوزي ـ الل ـوائح والق ـوانني اخلاصــة بأحكــام الغــش .ومراعــاة
أعــداد الطلبــة يف ادلقــررات حبيــث يتناســب عــدد الطــالب يف الشــعبة م ـ الفص ـ الدراســي.
وإقامــة الن ــدوات واحمل ــارات ال ــي هت ــدف إىل توعيــة أعض ــاء ىيئ ــة الت ــدري باألس ـ احلديث ــة
وادلناسبة للقياس والتقييم (ص ٖٕٕ.)ٕٕٗ -
دراسة عودة ,ومقابلة (9121م)
ىدفت الدراسة إىل "الكشف عن حجم ظاىرة الغش يف االمتحانات ,وإدراك الطلبـة لسـلوك الغـش
يف االمتحــان ,ومعرفــة األســباب الــي تــدفعهم دلمارســة الغــش" (ص ٖ .)ٜوقــد صــنفت الدراســة األســباب
ادلسؤدية إىل ظاىرة الغش إىل أربعة عوام وىي على النحو التايل:
اجملموعــة األوىل وقــد حظيــت علــى نســبة ٓ % ٛفمــا ف ــوق وى ــي "رغبــة الطال ــب يف احلص ــول عل ــى
معدل مرتف  .اجملموعة الثانية وقد حظيت على النسبة بني (ٓ )%ٜٓ-ٚوتشم الفقرات التالية:
ٔ" .أداء الطالب ألكثر من امتحان يف اليوم الواحد.
ٕ .اخلوف من الفص أو اإلنذار يف حالة نق

ادلعدل عن احلد األدٌل.

ٖ .نوع أسئلة االمتحان.
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ٗ .مبالغة ادلسؤسسـة التعليميـة يف تقـدير مسـتوى الطالـب ,مثـ رفـ احلـد األدٌل لعالمـة النجـاح" (ص
ٓٓٔ).
اجملموعة الثالثة وقد حظيت على نسبة بني (ٓ )%ٜٙ -ٙوقد تضمنت عوام عديدة منها:
ٔ" .صعوبة أسئلة االمتحانات.
ٕ .ظروف صعبة أدت إىل عدم الرتكي يف دراسة ادلادة.
ٖ .ليونة أو قسوة ادلدرس وتشدده.
ٗ .ضعف القدرات األكادؽلية للطالب.
٘ .هتاون ادلراقبني أأناء االمتحان" (ص ٔٓٔ).
اجملموعة الرابعة وقد حظيت على نسبة ٓ %ٙوقد تناولت عدة عوام منها:
ٔ" .الشعور بعدم الثقة.
ٕ .ربديد بعض جوانب ادلقرر كموضوعات لالمتحان.
ٖ .اخلوف من العقوبة األسرية ادلرتتبة على الغش يف االمتحان.
ٗ .تكرار نوعية األسئلة يف االمتحان.
٘ .عدم معرفة ا اءات الي توق يف حاالت الغش" (ص ٕٓٔ.)ٖٔٓ ,

الدراسات األجنبية
ويف دراســة ( )Al-Omari, Qablan & Qaraeen, 2009عــن عــدم األمانــة
األكادؽلية لدى طلبة ا امعة اذلا ية ىدفت ىذه الدراسة الي تكونت عينتهـا مـن (ٖ٘ٗ) طالبـا (ٖٕٔ)
إنــاث و (ٕٗٓ) ذكــور يف ا امعــة اذلا يــة إىل التعــرف علــى أكثــر ادلمارســات غــري األكادؽليــة شــيوعا بــني
الطلبة فيما يتعل بعـدم األمانـة األكادؽليـة ,باإلضـافة إىل ادلسـتوى األخالقـي بـني الطلبـة فيمـا يتعلـ بتلـك
ادلمارســات ,واألس ــباب وراء تل ــك ادلمارس ــات .وأش ــارت نت ــائج الدراس ــة إىل أن مس ــتوى ادلمارس ــات غ ــري
األكادؽلية ادلتعلقة بعدم األمانة األكادؽلية وادلستوى األخالقـي بـني الطلبـة تـرتاوح مـن الدرجـة ادلتوسـطة إىل
العاليــة ,وأن الطلبــة الــذكور لــديهم عــدم أمانــة أكادؽليــة أكثــر مــن الطالبــات ,وأن ادلســتوى األخالقــي لــدى
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الطالب ــات أعل ــى م ــن مس ــتوى الطلب ــة ال ــذكور فيم ــا يتعلـ ـ بتل ــك ادلمارس ــات والطلب ــة ذوي التخصص ــات
اإلنسانية ؽلارسون سلوك عدم األمانة األكادؽلية أكثر من الطلبة بالتخصصات العلمية .وأسـفرت الدراسـة
أن أصحاب ادلعدالت العالية لديهم عدم أمانة أكادؽلية بنسبة مرتفعة.
يف دراس ــة ) (Romanowski, 2008ع ــن دور ادلدرس ــة يف التص ــدي لظ ــاىرة الغ ــش ػل ــدد
الباحث بعض وجوه الغش وىي قلـة وضـعف األمانـة العلميـة وعـدم ذكـر ادلصـادر وادلراجـ الـي رجـ إليهـا
الطالــب ,وت ويــر ادلعلومــات ,وح ـ الواجبــات لل ـ مالء .وذكــرت الدراســة أن عــدة جهــات تــالم باخلطــأ يف
تفشــي ظــاىرة الغــش يف ادلسؤسســات التعليميــة مــن مث ـ األســرة ,ودور العبــادة ,ومسؤسســات اجملتم ـ ادلــدٍل
وادلدرسة .كما الحظت الدراسة بأن موضوع الغش وعدم األمانة يف ادلـدارس شلكـن أن ينـاقش علـى ضـوء
واعتبـارات وزلـددات االضلـدار األخالقـي والثقـايف ( )the culture's moral declineوأشـارت
الدراسة إىل أن كـذلك مـن أسـباب تفشـي ظـاىرة الغـش أن معظـم أفـراد اجملتمـ أصـبح مسـتهلكا ال منتجـا
والطالب يريد من تعليمو احلصول على األموال والوظيفة فقط ال التعليم ا يد.
وقامـت دراسـة ( )Hughes and others, 2006بتنـاول الغـش يف االمتحانـات يف اأنـني مـن
أكـرب ادلسؤسســات التعليميــة البولنديــة يف التعلــيم العــايل وتتميـ الدراســة ب طارىــا ادلفــاىيمي العــام الــذي يعتــرب
ادلدرسة مسؤسسة اجتماعيـة .تتطـرق الدراسـة إىل تعليـ ظـاىرة الغـش الـي باتـت مقبولـة اجتماعيـا عنـد كثـري
من الطلبة .تسؤكد الدراسة على أن ظاىرة الغش يف االختبارات عند الطلبة ذلا عدة أسباب أعلها:
ٔ .كثرة ادلقررات اإلل امية.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

كثرة االختبارات الي يستعد ذلا الطالب يف نف اليوم.
ضعف مراقبة ( )invigilationالطلبة أأناء أداء االختبارات.
ضعف اإلعداد لالختبار.
تذبذب عملية وض الدراجات وعدم أباهتا.

طالبت الدراسة بتطوير هليات جديدة يف التعلم والتعليم وصوال إىل رصد الدرجات بطرق سليمة.
وتناولــت دراســة ( )Satterlee, 2002عــدم األمانــة األكادؽليــة وعواقبه ــا عنــد ط ــالب مرحلــة
الثانويــة العامــة .أكــدت الدراســة علــى أن البحــوث تشــري إىل أن وتــرية الغــش يف الفصــول الدراســية غــدت
وت ـرية متناميــة ويف زيــادة متســارعة .وأشــارت الدراســة إىل صــور سلتلفــة مــن الغــش داخ ـ وخــارج حج ـرات
الدراســة وعــرب التعــاون مـ األقـران .ومــن جهــة أخــرى تناولــت الدراســة االســتخدام الســل ل نرتنــت حيــث
أن الوصــول إىل الشــبكة العادليــة أصــبح متاحــا للجمي ـ ومــن الســهولة دبكــان التالعــب بادلعلومــات وســرقة
الفقرات وح الواجبات ادلن لية عرب أخـذ نتـاج اآلخـرين دون اإلشـارة لـذلك .لقـد تضـاعفت فـرص الغـش
وتنوعــت وســائ الوصــول إيل ادلعلومــات وأصــبحت أكثــر ســهولة وأكــرب شلــا كانــت عليــو قبـ ٓٔ ســنوات.
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وقد حاول الباحثون يف دراساهتم اإلجابة على السسؤال التايل :دلاذا غلنح الطالب إىل الغش؟ تـرى الدراسـة
أن شبــة أســباب متنوعــة لــذلك الفع ـ ومــن بــني األســباب ادلــذكورة :اخلــوف مــن الفشـ  ,والرغبــة يف ربقي ـ
درج ــة أفضـ ـ  ,وض ــغط م ــن اآلخـ ـرين (األىـ ـ ) لتحقيـ ـ النج ــاح يف ادلدرس ــة  ,وت ــدٍل مس ــتوى الكف ــاءة
وادلنافسة .وىناك رلموعة مـن العوامـ الثقافيـة مرتبطـة بادلسؤسسـة التعليميـة حيـث أن أداءىـا الفعلـي يسـاىم
أيضا يف عدم الن اىة األكادؽلية يف الفصول الدراسية حيث ال تقوم ادلسؤسسة التعليمية بالوظيفـة ادلنـاط هبـا.
أكــدت الدراســة علــى دور ادلعلمــني يف إجـراء تغيـريات مهمــة مــن شــأهنا أن تقلـ مــن حــاالت عــدم الن اىــة
األكادؽليـة يف الصــفوف الثانويـة عــرب تغيــري وسـائ التــدري وغريىــا وكلهـا تتطلــب يقظــة ادلعلـم وإزالــة صبيـ
فــرص الغــش وتطبي ـ الل ـوائح ادلتعلقــة بــذلك وعلــى رأســها إزالــة الــدواف الــي تســاعد الطالــب علــى عــدم
األمانة .توصلت الدراسة بأنو يتعني على ادلعلمني معرفة طرق الغش لتقلي الفرص ادلسؤدية لذلك.
ناقشـت دراسـة ) )Strom, & Strom ,2007موضـوع احلـد مـن الغـش .وبـدأ الباحثـان بالسـسؤال
التــايل :دلــاذا الطــالب يف صبي ـ األعمــار ؽلارســون الغــش؟ أوضــحت الدراســة أن ىنــاك عــدة أســباب ذلــذه
الظــاىرة منه ــا أســباب ذاتي ــة ترج ـ إىل ع ــدم األمانــة وض ــعف األخــالق احلمي ــدة عنــد بع ــض الط ــالب يف
ادلدرســة .وكــذلك ىنــاك أســباب ترج ـ إىل صــعوبة الواجبــات ادلدرســية .ونــاقش الباحثــان أن مــن أســاليب
الغــش عنــد الطــالب اســتخدام مواقـ االنرتنــت بــال أمانــة علميــة .أكــدت الدراســة علــى أن ادلعلــم مســئول
عــن تــدٍل أخالقيــات طالبــو خاصــة عنــدما يتجاىـ أخطــاء الطــالب .وخلـ الباحثــان إىل أعليــة التعــاون
ب ــني ادلعلم ــني وأولي ــاء األم ــور للح ــد م ــن ى ـذه الظ ــاىرة وك ــذلك م ــد جس ــور التواصـ ـ ب ــني البي ــت واإلدارة
ادلدرسية لطرح هليات يف التعام م مشكلة الغش والتأكيد على أعليـة األمانـة يف احليـاة العلميـة والعمليـة.
وأخ ـريا إقامــة النــدوات والــدورات التدريبيــة ألوليــاء األم ــور دلناقشــة أس ــباب ىــذه الظــاىرة وســب عالجه ــا
وكذلك تكثيف احلوارات اذلادفة م األبناء حول أعلية األمانة والثقة والنضج السليم.
اإلطار النظري للبحث
اســتنادا إىل أصــول الرتبيــة ف ـ ن اإلنســان يــتعلم تطبي ـ القــيم يف أس ـرتو منــذ حلظاتــو األوىل م مدرســتو
وسـائر مسؤسســات التنشــئة االجتماعيــة وكلمــا اعتــاد علــى ســلوك منــذ صــغره اســتمر غالبــا يف أدائــو يف كــربه.
وتأسيسا على ما سب ف ن حياتنا كلها ىي رلموعة ادلعتقدات الي نسؤمن هبـا ,واألخالقيـات الـي ظلارسـها,
والوسائ ادلعيشية الي طلتارىا.
إذا كانت ك فلسفة الرتبية تسعى ضلو ربقي أىـداف مـن خـالل العمليـة التعليميـة الشـاملة وادلسـتمرة
يف هتذيب شخصـية الفـرد ,فـ ن ىـذه األىـداف تتمركـ أساسـا حـول قـيم معينـة ربظـى بالتفضـي اجتماعيـا
يف إطــار الفلســفة ادلوجهــة للمجتم ـ  .والرتبيــة عمليــة أخالقيــة ال ق ـوام ذلــا بــال قيمــة األمانــة وال ش ــك أن
تفشـي الغــش يعيـ عمليــة تعـدي الســلوك ويعيـ ا هــود ادلوجهــة إلكسـاب األفـراد للقــيم ادلفضــلة يف إطــار
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الفلســفة الرتبويــة ادلشــتقة مــن الفلســفة العامــة للمجتمـ (اللقــاٍلٜٖٔٛ ,م ,ص  .)ٚالقــيم مــن ادلكونــات
األساس ـ ــية للشخص ـ ــية وتأأريى ـ ــا اذلائ ـ ـ مباش ـ ــر عل ـ ــى س ـ ــلوك األف ـ ـراد واذباى ـ ــاهتم وعالق ـ ــاهتم ومعتق ـ ــداهتم
ومســتقبلهم ,وىــي بــذلك سبث ـ إطــارا مهمــا لتوجيــو ســلوك األف ـراد وا ماعــات ,حبيــث يكــون ســلوك الفــرد
متسقا م ما يسؤمن بو من قيم ,لذلك عند دراسة السـلوك اإلنسـاٍل ال ؽلكـن إغفـال أعليـة القـيم يف ربريـك
ىذا السلوك .فالقيمة عبارة عن ادلعتقدات الـي ػلملهـا الفـرد ضلـو األشـياء ,والـي تعمـ علـى توجيـو رغباتـو
واذباىات ــو ضلوى ــا ,ورب ــدد ل ــو الس ــلوك ادلقب ــول وادلرف ــوض  ,وتتص ــف بالثب ــات النس ـ (الكن ــدري وهخ ــرون,
ٕٓٓٛم ,ص  ,ٜباختص ــار ,اليعق ــوب ,مل ــكٕٜٓٓ ,م) .والق ــيم "مرجعي ــات معياري ــة ربك ــم تص ــوراتنا
وتصــرفاتنا" (قمــربٕٓٓٙ ,م ,ص  .)ٕٛٚمــن ىنــا ف ـ ن ادلعلــم وادلــتعلم غلــب أن يلت ـ م ك ـ منهم ـا ب ـ داب
وفضــائ كثــرية (رســالنٕٓٓٛ ,م) وتراأنــا اإلســالمي يفــيض بالنمــاذج النبيلــة الــي ازبــذت مــن األخــالق
رسلَّما ضلو طلب العلم وتدريسو وشلارسة األخالق الفاضلة.

إن الغـش ســلوك مكتسـب ؽلكــن تغيــريه .قـال الغـ ايل يف اإلحيـاء "لــو كانــت األخـالق ال تقبـ التغيــري
لبطلــت الوصــايا وادل ـواعُت والتأديبــات  ,ودلــا قــال رســول او صــلى او عليــو وســلم« :ح ِّســنروا أ ْخالق ركـ ْـم»,
وكيف ينكـر ىـذا يف حـ اآلدمـي وتغيــري خلـ البهيمـة شلكـن إذ ينقـ البـازي مـن االسـتيحاش إىل األنـ ,

والكلب من شره األك إىل التـأدب واإلمسـاك والتخليـة ,والفـرس مـن ا مـاح إىل السالسـة واالنقيـاد وكـ
ذلــك تغيــري ل خــالق ...نعــم ا ــبالت سلتلفــة بعضـها سـريعة القبــول وبعضــها بطيئــة القبــول" (باختصــار).
ول خــالق موقعــو الرفيـ يف ســلم احليــاة اإلســالمية .قــال ابــن القــيم يف مــدارج الســالكني "الــدين كلــو خلـ

فمــن زاد عليــك يف اخلل ـ  :زاد عليــك يف الــدين  ...وقــد قي ـ  :إن حســن اخللـ بــذل النــدى وكــف األذى
واحتم ــال األذى وقي ـ  :حس ــن اخلل ـ  :ب ــذل ا مي ـ وك ــف القب ــيح وقي ـ  :التخل ــي م ــن الرذائ ـ والتحل ــي
بالفضــائ وحســن اخللـ يقــوم علــى أربعــة أركــان ال يتصــور قيــام ســاقو إال عليهــا :الصــرب والعفــة والشــجاعة
والعدل  ...والعفـة :ربملـو علـى اجتنـاب الرذائـ والقبـائح مـن القـول والفعـ وربملـو علـى احليـاء وىـو رأس

ك خري وسبنعو من الفحشاء والبخ والكذب" (باختصار) .ويف ىذا السياق ف ن مـن ادلهـام العليـا للرتبيـة
غرس الفضائ عموما ويف وجدان وسلوك اإلنسان.
ويف احملـيط ادلدرسـي تتضــح مالمـح الفـرد وتتعمـ ادلفـاىيم الـي ؽليـ ذلـا .أشـار رلــدي ع يـ إبـراىيم يف

كتابـو موسـوعة التــدري إىل موضـوع الغــش (جٗ ,ص ٖٖٓٔ) وقـال "إن الطـالب الــذين يغشـون ؽليلــون
إىل جع ـ الغــش أســلوب حيــاهتم" ومــن كــان ىــذا حالــو يفــرط يف األمانــة" .وإذا استعرضــنا حيــاة اإلنســان
وجدناه يبدأ إدراكو بالتلمذة ,وسيكون وقتهـا أمينـا علـى دروسـو ,فعليـو إن ػلفـُت ىـذه األمانـة فيصـدق يف
إجابتو ,ويفي دبواعيده ,ويسؤدي واجباتو بأمانة خالية من شوائب الغش والت وير وخصوصا أيـام االمتحـان"
(النورئٜٛٙ ,م  ,ص ٖٗٔ) .قال زىري بن كعب رضي او عنو عن رعاية األمانة:
إن اخلسؤون على الطري األنْ ِ
َّ
كب
أ ْرعى األمانة ال أخو رن أماني
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وم ــن ادلعل ــوم أن عالم ــة الن ـ ص ــلى او علي ــو وس ــلم أن ــو "الص ــادق األم ــني" وى ــو ق ــدوتنا يف الص ــالة
واحليــاة ,ويف الــدين وادلعاملــة ,فهــو ينب ــوع األخــالق النبيلــة .واحل ـ أن الرتبي ــة اإلســالمية تقــدم لنــا القــدوة
ِ ِ
رسـ ـوةٌ
للمس ــلم ع ــرب حي ــاة خ ــامت األنبي ــاء .ق ــال تع ــاىل يف س ــورة األح ـ اب "لقـ ـ ْد ك ــان ل رك ـ ْـم ِيف ر رس ــول اللَّــو أ ْ
حسنةٌ لِّمن كان يـ ْر رجو اللَّو والْيـ ْوم ْاآل ِخر وذكر اللَّـو كثِـرياً {ٕٔ}" .مـن ا ميـ التحـدث عـن األمانـة ومـن
األصبـ أن ظلــارس األمانــة بكافــة صــورىا يف أنفســنا ومدارســنا وحياتنــا اليوميــة وىنــا تصــبح ربــديات النظريــة
والواقـ مــن أعظــم التحــديات للم ـربني يف ك ـ مكــان .أشــارت إحــدى الدراســات إىل أن  %ٜٛمــن طلبــة
الثانوية العامة يرون أعلية األخالق واألمانة ولكن ٓ %ٙمنهم غشوا يف امتحاناهتم و ٕ %ٛاعرتفـوا أهنـم
كذبوا على والديهم و ٕ %ٙكذبوا على معلميهم يف أمور مهمة ).(Lumpkin, 2008
ال ريــب أن العالقــة بــني الصــدق واألمانــة عالقــة وأيقــة اجتماعيــا ونفســيا وال تكــون مصــداقية الفــرد
وفاعليتــو إال هبمــا معـاً ,وال تكتمـ العدالــة والصــالح بــدوهنما أبــداً .إن الصــدق واألمانــة نقيضــان وضــدان

للكــذب واخليانــة ومثلمــا نرعلــم أطفالنــا حــب الصــدق واألمانــة ينبغــي أن ننفــرىم م ـراراً وتك ـراراً شلــا يتنــا
معهما قلبا وقالبا .دور ادلدرسة ىو رببيب وتدريب الفرد على قيمة األمانة ولكن يف خضم العمـ اليـومي
ويف ظ الوض السائد تنصرف ا هود ضلو التعليم وتتجاى الرتبية.
للغ ــش يف االختب ــارات عوامـ ـ كث ــرية م ــن أعله ــا م ــا يتعلـ ـ بطبيع ــة ادل ــنهج الدراس ــي فلس ــفة وإع ــدادا
وإخراجــا ومــا يتعلـ باالمتحانــات ومــا يتعلـ بادلــدارس وطــرق التــدري وعالقــة ادلعلــم بالتلميــذ ومــا يتعل ـ
بالتلمي ــذ وتربيت ــو األسـ ـرية (الش ــحاتٜٜٔٔ ,م ,ص  .)ٕٔٚوإض ــافة دل ــا س ــب فـ ـ ن م ــن أس ــباب الغ ــش
تضخم ادلناىج الدراسية ,وضعف استخدام الوسائ التعليمية ادلتنوعة يف التدري  ,وغلبة الطاب النظـري,
وانتشار ادللخصات ,وارتفاع كثافة الفص  ,ضعف تطبي العقوبـة علـى مـن يـدان بـالغش ,تكاسـ التلميـذ
(اللقــاٍلٜٖٔٛ ,م ,ص ٗ) .ومــن ادلعلــوم أن عــددا قلــيال جــدا مــن الطلبــة الــذين يغشــون يــتم اكتشــافهم
ومعــاقبتهم ومــن أســباب ذلــك خشــية التصــادم م ـ الطلبــة واخلــوض يف ــان تأديبيــة أو لعــدم تــوفر األدلــة
الكافية إلأبات حاالت الغش (.)Nath & Novaglia, 2009, p. 4
إن معا ــة ومواجهــة تفشــي ظ ـواىر الغــش تتطلــب خط ـوات عديــدة لكــن مــن أعلهــا تنميــة الثقــة بــني
الطال ــب وادلعل ــم م ــن خ ــالل االتص ــال احلس ــن والتفاعـ ـ الس ــليم (س ــعد ,عل ــي و الص ــا ٕٕٓٓ ,م ,ص
ٖ )ٜٔومن ادلهم بناء أقة ادلتعلم بنفسو ( .)Rischer, 2008, 47إن تدريب الطالب علـى اجتيـاز
االختبارات يكون من خالل فتح ادلسارات التالية:
ٔ .إدخال أسئلة االختبار ضمن الواجبات ادلن لية وأوراق العم .
ٕ .مشاركة الطالب يف عم الواجبات والتكاليف ادلدرسية.
ٖ .تنوي أسئلة التقوَل.
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ٗ .وض ادلالحظات على اإلجابات عند تصحيح االختبار حىت يتعرف الطالب على أخطائو.
٘ .ادلراجعة الشاملة للمـادة الدراسـية بـني حـني وهخـر ( Fisher, & Frey, 2990, p. 23,
.)Smith, p. 27
 .ٙإزالة الرىبة من نفوس الطلبة.
 .ٚاكتساب مهارات الدراسة الفعالة.
إن التعل ــيم الي ــوم ى ــو التعل ــيم ال ــذي ينم ــي مه ــارات حـ ـ ادلش ــكالت ,والفك ــر النق ــدي واإلب ــداعي
( )Education Week, 2009, p. 187ولكننـا ال زلنـا ل سـف نضـ االختبـارات التقليديـة
القائمة على قياس ادلعلومات فأصـبح التلقـني احملـك األول دلعرفـة جـودة التعلـيم .إن إصـالح التعلـيم ال يـتم
إال برتسـيخ قـيم جديـدة ( )Levin, 2008, p. 239ربـرر مدارسـنا وجامعاتنـا مـن التلقـني والـرتويض
واإلخضاع والسلطوية (سورطيٕٜٓٓ ,م ,صٕٓ).
ومن ا دير باإلشارة أن الغش يف االختبارات ليست مشكلة تعليمية فحسب ب ىي مشكلة تربويـة
ودينية وقيمية ال تقتصر أضرارىا على ادلدرسة ب سبتد هأارىا إىل أخالق الفرد واجملتم وسـوق العمـ  .مـن
ىنا قام ادلهتمون بعلم االجتماع بتتبـ حقيقـة ظـاىرة الغـش ومعرفـة أسـباهبا وهأارىـا .ولتفسـري ظـاىرة الغـش
يف ضــوء النظريــات االجتماعيــة ف ـ ن نظريــة التقليــد االجتمــاعي تشــري إىل أن التقليــد أســاس تعلــم الســلوك
بوجــو عــام (عســريي ,و الشــرتئٜٜٜ ,م ,ص  .)ٔٓٙإن التلميــذ قــد يــتعلم مــن أقرانــو أو أقربائــو شلــن
يفوقونو بالسن طرق اخلداع وأساليب وأالعيب اذلروب من الدراسـة والتسـويف يف أداء التكـاليف ادلدرسـية
م يتخذ ذلك السلوك بعد االعتياد عليها طريقة يتعامـ هبـا مـ التحـديات الدراسـية شلـا يقلـ فـرص تنميـة
ادلهارات الدراسية عند الطالب.
ويف س ــياق الوقاي ــة م ــن ادلش ــكالت التعليمي ــة يتع ــني عل ــى مسؤسس ــات التنش ــئة االجتماعي ــة أن ت ــدرب
الطالــب علــى وضـ األىــداف الطموحــة والســعي إىل ادلطالــب العليــا .إن وضـ األىــداف الكبــرية وتكــوين
الطموحات الرفيعة من أسباب إغلاد عقول عارفة ونفوس فاضلة وكما قال الشاعر:
ويقن بالدون من كان دونا
إذا ما عال ادلرء رام العال
إن التأس ــي الروح ــي واإلؽل ــان ال ــدي الص ــحيح ك ــذلك م ــن أس ــباب رس ــوخ مظ ــاىر األمان ــة وص ــدق
التعام " .إن أمث الوسائ يف تقوَل األخالق وهتذيب السلوك ىـو األخـذ بالرتبيـة الدينيـة  ,ألن الـدين دبـا
لو من تأأري على النفوس وسلطانا على القلوب ىو الـذي يـوقُت حـواس اخلـري ,ويوجـو إىل ادلكـارم ,ويبعـث
علــى الفضــائ  ,وػلــي الضــمري" (ســاب ٕٓٓٛ ,م ,ص " .)ٗٛوإن مــن معــاٍل األمانــة أن ػلــرص الرج ـ
على أداء واجبو كامال يف العم الذي أسند إليو ,وأن يستنفد جهـده يف إبالغـو سبـام اإلحسـان .أجـ إهنـا
أمانــة ؽلجــدىا اإلســالم أن ؼلل ـ ادلوظــف لشــغلو وأن يعــى ب جادتــو وأن يســهر علــى حقــوق النــاس الــي
وضــعت يف يديــو فـ ن اســتهانة الفــرد دبــا كلــف بــو وإن كــان تافهــا وســيلة لشــيوع التفـريط يف حيــاة األمــة م
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انتشـار الفسـاد فيهـا م فشـو الرشـوة واالسـتهانة حبقـوق النـاس ويف ذلـك مـا فيـو مـن تـداعي كياهنـا واضلالذلـا
خلقيــا واجتماعيــا" (النــوري ,ٕٓٓٚ ,صٕٕٔ)" .وللغــش أن ـواع كثــرية وصــور شــىت ,ترج ـ معظمهــا إىل
ادلخادع ـ ـ ــة ب ظه ـ ـ ــار ش ـ ـ ــيء وإخف ـ ـ ــاء خالف ـ ـ ــو يف باطن ـ ـ ــو" (ادلي ـ ـ ــداٍلٕٓٓٛ ,م ,جٕ ,ص ٔٔٔ) .رب ـ ـ ــث
ادلسؤسسات الدينية على التحذير من الغش وضرورة تطبي العقوبات ادلقررة فهي تردع الطلبـة مـن الغـش يف
االختبارات (وزارة األوقاف والشسؤون اإلسالميةٕٕٓٓ ,م ,جٔ ,ص .)ٖٜٙ
ـريا حبقــائ
ويف ســياق مــا ســب  ,ينبغــي أن يك ــون التعل ـيم تثقي ًفــا للعق ـ  ,أي تقوؽلـًـا وإصـ ً
ـالحا ,وتبصـ ً

ـباحا يهـدي الفكـر إىل ادلثـر اإلنسـانية العليـا الـي طمـح األنبيـاء واحلكمـاء إىل إقامتهـا
الكون واحلياة ,ومص ً
يف األرض ,وأن يكــون ادلعلــم ىــو الــدلي وحامـ ادلصــباح أمــام األجيــال ,ال أن يكــون ملقنًــا ؽليــت العقــول
(الغ ــوثٖٔٗٓ ,ىـ ــ .)ٜٖ ,إن أى ــم وظيف ــة للمسؤسس ــات الرتبوي ــة تع يـ ـ ا وان ــب االغلابي ــة وق ــيم اجملتمـ ـ
(عب ــداوٕٓٓٛ ,م ,ص ٖٕ) .وعلي ــو ف ـ ن الت ــدري رحل ــة روحي ــة يتض ــامن ادلعل ــم م ـ طالب ــو ويتع ــاطف
معهم ويفهم دوافعهم ومشاعرىم م إدراك كامـ لقدسـية ادلهمـة وطبيعتهـا النبيلـة .يسـاعد التـدري الفـرد
ليك ــون أكثــر إنس ــانية (نيت ــوٕٜٓٓ ,م ,ص ٕٔ .)ٖٜٙ ,ٖٜٖ ,ٔٙٚ ,ادلعل ــم الفعــال ى ــو الــذي يلت ـ م
دبعايري يف تقوَل التالميذ ومن أىم مسؤشـرات ذلـك تصـميم أدوات مبتكـرة للتقـوَل ,ويسـتند إىل ملفـات أداء
التلميــذ دلعرفــة مســتواه ,يصــمم أنشــطة وقائيــة وعالجيــة واأرائيــة تتف ـ واحتياجــات ك ـ طالــب (طعيمــة,
ٕٓٓٙم .)ٗٔٔ ,وادلعل ــم الفع ــال أيض ــا ى ــو ال ــذي يلت ـ م دبع ــايري االختب ــار ا ي ــد منه ــا الش ــمولية والتن ــوع
وادلوضوعية والواقعية لقياس فهم ادلادة العلمية لدى الطلبة (احلداد والعشريٕٓٓٚ ,م ,ص .)ٕٕٜ
إن الرتبي ــة احلق ــة تربي ــة ش ــاملة ال تتوق ــف لبن ــاء الف ــرد واجملتم ـ ـ  ,وى ــي تربي ــة ت ــوقُت الض ــمري وتغ ــرس
اإلحساس اإلنساٍل ,وتثقف العق وتثري الوجدان وتدرب اإلنسان على شلارسة األمانـة وكـ أنـواع العمـ
واإلحسان.
وضــمن اإلطــار النظــري للتعامـ ال ـواعي ادلت ـ ن مـ ظــاىرة يف االختبــارات ؽلكــن اإلشــارة إىل قضــية
ادلن ــاخ ادلدرس ــي ودوره احلي ــوي يف تش ــكي ادلخرج ــات التعليمي ــة ,والع ــادات ادلكتس ــبة س ــلبا وإغلاب ــا .إن
اللجوء للغش يتـأأر كثـريا دبنـاخ ادلدرسـة والقـيم السـائدة فيـو مـن ضـبط أو تفلـت ,وبسـط أو قـبض ,ويسـر
أو عســر .إن التــأخر يف بــدأ الدراســة يف الكليــات التعليميــة بســبب عــدم ذبهيـ القاعــات ,ومعوقــات فــرتة
السحب واإلضافة ,والتسيب يف االلت ام باحلضور قب وبعد اإلجازات الرمسية وقبـ هنايـة الفصـ وربديـدا
قب االختبارات  ...ىي معوقات تعليمية يق هبا الطلبة واألساتذة وتنتج عنهـا صبلـة مـن ادلشـكالت مـن
ضــمنها الغــش يف االختبــارات وضــعف التحصــي الدراســي حيــث أن ادلــادة العلميــة الــي ربتــاج إىل أربعــة
أشهر يقوم األستاذ بتدريسها يف مدة أق قد تص أحيانا إىل شهرين .إن األيـام الفعليـة للدراسـة تـتقل
وتتبــدد ألعــذار إداريــة ومناســبات ال حصــر ذلــا ...ال شــك أن ضــغط ادلــادة العلميــة هبــذه الصــورة ذبع ـ
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الطالــب يشــعر بثقـ ادلــادة العلميــة وصــعوبتها والنفــور منهــا شلــا يــسؤدي بــالبعض إىل اختيــار وســائ اخلــداع
للتخل من معاناة الدراسة وتبعاهتا الثقيلة.

إجراءات الدراسة
أوال:منهج الدراسة

تعتمد الدراسة احلالية على ادلنهج الوصفي التحليلي  ,وهتدف الدراسة الراىنة إىل التعرف إىل
أسباب وأشكال ظاىرة الغش يف االختبارات من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت ,
وصوال إىل احلد من تفاقم ىذه الظاىرة .
ثانيا :مجتمع الدراسة (عينة الدراسة )

تكونت عينة الدراسة من ٓٓ ٛطالب وطالبة من طالب وطالبات كلية الرتبية األساسية يف
دولة الكويت وذلك يف الفص الدراسي األول للعام  ٕٜٓٓم – ٕٓٔٓم  ,وفيما يلى وصف مفص
ذلذه العينة .
جدول (  ) 9التكرارات والنسب المئوية للبيانات األساسية للدراسة
التكرار
الجنس
الجنسية

المنطقة التعليمية

السنة الدراسية

%

ذكر

200

25.00

أنثى

600

75.00

كويي

669

83.63

غري كويي

126

15.75

العاصمة

135

16.88

حويل

119

14.88

ا هراء

146

18.25

األضبدي

126

15.75

مبارك الكبري

131

16.38

الفروانية

137

17.13

األوىل

300

37.50

الثانية

331

41.38

الثالثة

108

13.50
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المستوى التعليمي لولي األمر

الرابعة

48

6.00

ال يقرأ وال يكتب

56

7.00

ابتدائي

56

7.00

متوسط

172

21.50

أانوي

204

25.50

جامعي

259

32.38

52

6.50

أعلى من جامعي

يالحُت من ىذا ا دول (ٔ) أن نسب اإلناث ادلشاركات يف ىذه الدراسة تفوق نسبة الذكور  ,وىذا
شيء طبيعي يعك واق رلتم الطلبة يف كلية الرتبية األساسية  ,حيث أن عدد الطالبات عادة ما
يكون أالث أضعاف عدد الذكور.
ثالثا  :أداة الدراسة

مت استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة حيث مت االطالع على الدراسات السابقة وعلي أدبيات
الرتبية الي ذلا عالقة دبجال الدراسة احلالية لالستفادة منها  ,كما مت الرجوع إىل اخلرباء وادلتخصصني
باجملال الرتبوي واالجتماعي والنفسي لالستفادة من هرائهم ومناقشاهتم يف ىذا اجملال  ,وربدد اذلدف من
ىذه االستبانة إىل التعرف على أسباب وأشكال ىذه الظاىرة من منظور الطلبة وصوال إىل احلد من
تفاقم ىذه الظاىرة  ,وتضمنت االستبانة يف صورهتا النهائية على زلورين علا :
المحور األول :أسباب ظاىرة الغش  ,ويتضمن ( )20عبارة.
المحور الثاني:أشكال ظاىرة الغش  ,ويتضمن( )14عبارة.

ىذا باإلضافة للبيانات األولية الي تدور حول ا ن

 ,ا نسية ,السنة الدراسية  ,زلافظة السكن ,

مستوى تعليم ويل األمر .
رابعا :صدق االستبانة

مت التأكد من صدق االستبانة من خالل الصدق الظاىري  ,وادلتمث يف صدق احملكمني  ,حيث مت
عرض االستبانة على عدد من أساتذة قسم أصول الرتبية العاملني بكلية الرتبية األساسية ,وقسم الرتبية
يف جامعة الكويت  ,ومت تعدي وحذف بعض العبارات يف ضوء مقرتحاهتم ,ومت إعادة صياغة االستبانة
يف شكلها النهائي ,واعتمد ادلقياس اخلماسي ) (Lekart scaleيف التعبري عن الوزن النس
للمشكالت من حيث (أواف بشدة) (أواف ) (زلايد) (غري مواف ) (غري مواف بشدة) ومت إعادهتا إىل
احملكمني مرة أخرى  ,وقد وافقوا على أن االستبانة أصبحت مناسبة للتطبي .
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خامسا  :ثبات االستبانة

جدول رقم ( ٕ ) ويوضح معدل أبات االستبانة وفقا دلعام ألفا كرنباخ
عدد البنود
االستبانة ككل

قيمة ألفا

43

0.84

المحور األول

أسباب ظاهرة الغش

80

0.72

المحور الثاني

أشكال ظاهرة الغش

93

0.84

للتأكد من أبات االستبانة قامت الباحثة حبساب معام أبات ألفا حملاور االستبانة ك زلور
علي حدة م لالستبانة كك حيث جاء معام أبات احملور األول ( ٕ , ) ٓ.ٚكان معام أبات احملور
الثاٍل ( ٗ ) ٓ.ٛوكان معام أبات ألفا لالستبانة كك ( ٗ )ٓ.ٛوىو معام مرتف يدل على أبات
األداة  ,وإهنا تصلح لتحقي أىداف الدراسة.
سادسا :المعالجة اإلحصائية

استخدمت الدراسة برنامج التحلي اإلحصائي ( )SPSSدلعا ة البيانات  ,حيث مت حساب
التكرارات والنسبة ادلئوية للبيانات األولية  ,واحملاور الرئيسية للدراسة كما مت حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية حملاور االستبانة وعباراهتا ,كما مت حساب ) ) T-Testللتعرف على الفروق بني
اآلراء بصفة تبعا دلتغري ا ن .
نتائج الدراسة ومناقشتها

سيتم تقسيم نتائج الدراسة بناء علي أسئلة الدراسة الي مت ذكرىا سابقا كما سيتم استعراض

النتائج م مناقشتها وربطها بنتائج مثيالهتا من الدراسات.
السسؤال األول  :ى ظاىرة الغش متفشية بني الطالب والطالبات من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية؟
يكشف ا دول رقم (ٖ) مدى انتشار ظـاىرة الغـش يف االختبـارات يف ادلراحـ التعليميـة مـن منظـور طلبـة
كلية الرتبية األساسية والسنوات ا امعية .الي تكثر فيها أغلب حاالت الغش:
انحراف
التكرار

 %متوسط

معياري
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هل ظاهرة الغش في االمتحانات منتشرة في المراحل
التعليمية
نعم

738

92.3

ال

44

5.5

المرحلة التي تكثر فيها ظاهرة الغش

التكرار

االبتدائية

15

ادلتوسطة

71

8.9

الثانوية

374

46.8

ا امعية

41

5.1

269

33.6

14

1.8

ال يوجد

1.13

%
1.9

صبي ادلراح

0.56

1.14

3.66

في أي سنة من السنوات الجامعية تظهر أغلب حاالت
الغش

%

التكرار

األوىل

114

14.3

الثانية

64

8.0

الثالثة

46

5.8

الرابعة

73

9.1

432

54.0

56

7.0

صبي ادلراح
ال يوجد

1.59

4.04

من خالل ا دول (ٖ) يالحُت أن نسبة ٖ %ٜٕ.من العينة من طلبة كلية الرتبية األساسية
يوافقون على أن ظاىرة الغش يف االمتحانات منتشرة يف ادلراح التعليمية شلا يدل عدم الشعور بادلسئولية
على ضلو سليم بني شرػلة كبرية من الطلبة  ,وصلد أن ىذه الظاىرة تكثر يف ادلرحلة الثانوية حيث حصلت
على  %ٗٙ.ٛوجاءت ادلرحلة االبتدائية كأضعف مرحلة بنسبة  , %ٔ.ٜويف السنوات ا امعية ظهرت
نسبة الغش يف االختبارات متفاوتة ولكنها متقاربة وكانت السنة األوىل صاحبة أعلى نسبة ٖ%ٔٗ.
حيث مرحلة تعليمية جديدة وزبوف من اجملهول.
النتيجة األوىل ادلتعلقة بانتشار ظاىرة الغش تتف م دراسة (عسريي والشرتئٜٜٜ ,م ,ص
ٖٓٔ )ٖٔ٘ ,حيث اتضح الء أن غالبية العينة قد مارسوا الغش بشك أو ب خر أأناء حياهتم الدراسية
حيث أن ( )%ٜٕ.ٚمارسوا الغش يف مراح ما قب ادلرحلة ا امعية (ص  .)ٖٔٚكشفت كثري من
21

الدراسات أن الغش يف االمتحانات يشك مشكلة واقعية ( & Al-Omari, Qablan
 )Qaraeen, 2009يواجهها ادلعلمون ,ويشعر هبا الطلبة أنفسهم (عودة ومقابلة ٜٜٔٛ ,م ,ص
ٗٓٔم) وىذا مسؤشر خطري يهدد العملية التعليمية برمتها ويضعف مستوى ا ودة فيها (أبوزيد ,وأبوزري ,
ٕٓٓٛم ,ص .)ٖٔٛ
وبالرجوع إىل ا دول (ٖ) أيضا صلد أن ما يقارب من نصف العينة أن ادلرحلة الثانوية تشي
فيها تلك الظاىرة وىذا مسؤشر مهم ألن أأره ؽلتد إىل ادلرحلة التالية أال وىي ادلرحلة ا امعية فالطالب ال
يتخل من عاداتو السلبية بسهولة .ولع طبيعة الدراسة ادلكثفة يف ادلرحلة الثانوية وتنوع ادلواد الدراسية
(أبوزيد ,وأبوزري ٕٓٓٛ ,م ,ص ٖ٘ٔ) من أسباب تفشي الغش يف االختبارات عالوة على أن تلك
ادلرحلة مرحلة حامسة ربدد ادلصري ادله للطالب فعلى ضوء نتائجو يف الثانوية العامة يتحدد – على
األرجح  -مستقبلو يف عامل التخص ا امعي أو وظيفة العمر.
السسؤال الثاٍل  :ما أشكال الغش الشائعة بني الطلبة ؟
جدول ( ٗ ) التكرارات والنسب ادلئوية لبنود االستبانة احملور الثاٍل أشكال ظاىرة الغش
مواف بشدة
التكرار

مواف
 %التكرار

ال أدري

االضلراف
غري مواف بشدة
ادلتوسط ادلعياري

غري مواف

 %التكرار

 %التكرار

 %التكرار

26

42

شك ٔ

50.0 400

38.3 306

5.3

21

4.29 2.6

0.95

شك ٕ

22.5 180

12.9 103 18.0 144 40.8 326

40

3.63 5.0

1.12

شك ٖ

52.1 417

32.0 256

7.1

41

5.1

21

4.27 2.6

0.99

شك ٗ

31.9 255

13.0 104 40.3 322

79

9.9

32

3.87 4.0

1.10

شك ٘

21.1 169

16.4 131 23.5 188 31.8 254

50

3.46 6.3

1.18

شك ٙ

34.9 279

39.9 319

10.9 87

73

9.1

35

3.98 4.4

1.80

شك ٚ

45.5 364

36.5 292

7.1

51

6.4

26

4.21 3.3

1.72

شك ٛ

19.3 154

16.5 132 18.5 148 39.0 312

47

3.50 5.9

1.15

شك ٜ

18.5 148

15.5 124 20.3 162 35.5 284

74

3.39 9.3

1.22

شك ٓٔ 21.6 173

16.5 132 23.3 186 26.1 209

3.30 11.6 93

1.30

11.4 91

2.80 19.5 156 23.4 187 24.4 195 19.9 159

1.29

شك ٕٔ 20.3 162

13.1 105 18.3 146 38.1 305

3.49 8.6

1.21

شك ٖٔ 13.5 108

3.03 14.0 112 20.0 160 27.1 217 23.8 190

1.25

شك ٔٔ

57

57

3.3

%

69

22

شك ٗٔ 31.0 248

36.9 295

11.3 90

11.8 94

59

3.74 7.4

يالحُت من ا دول (ٗ) أشكال الغش الشائعة من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية ,أن الشك
(البند) رقم (ٔ) الذي ين على أن ( النظر يف ورقة إجابة اآلخرين ) جاء يف ادلرتبة األوىل  ,حيث
حص على أعلى متوسط ( ٕٕ )ٗ.ولع ىذه الطريقة من السهولة دبكان ال سيما يف الفصول ذات
الكثافة العددية ويف ظ غياب الرقابة اليقظة علما بأن بعض الفصول تضم ٓ ٚطالبا أو طالبة يف قاعة
واحدة ويصعب على ادلراقب التجول بني الطلبة حيث أن الفص يستوعب يف احلاالت العادية ٓٗ
طالبا فقط .تعاٍل اذليئة العامة للتعليم التطبيقي من ضغوطات من خارج اذليئة لقبول أعداد كبرية من
الطلبة ال تستوعبها امكاناهتا (العن يٕٓٔٓ ,م ,ص ٕٔ).
ويف ادلرتبة الثانية جاء الشك رقم ( ٖ ) ( الكتابة على أوراق صغرية براشيم ) دبتوسط ( ) ٗ.ٕٚوىذه
طريقة شائعة االنتشار يلجأ إليها الطلبة للهروب من عملية حفُت ادلعلومات والقوانني وادلعادالت ,ويف
ادلرتبة الثالثة الشك رقم (  ( ) ٚتبادل اإلشارات م ال مي ) دبتوسط ( ٕٔ ) ٗ.وىذا الشك من
الغش يف االمتحانات متقارب للشك األول أال وىو النظر يف إجابات اآلخرين والتواص م اآلخرين
أأناء االختبار وىذا الشك يكون غالبا باالتفاق ادلسب لفهم اإلشارات بني الطرفني ويكون رلديا يف
االمتحانات ادلوضوعية القائمة على أسلوب االختيار ادلتعدد ويق يف االختبارات ادلقالية .وجاء يف ادلرتبة
الرابعة الشك رقم (ٗ) (الكتابة على األدوات الشخصية) دبتوسط ( )ٖ.ٛٚوتعتمد ىذه الطريقة على
كتابة الكلمات ادلفتاحية واإلجابات ادلختصرة وقد تتوس لتدوين معلومات تفصيلية .وجاء الشك رقم
( ٔٔ ) كأضعف شك من أشكال الغش " إدخال شخ
حاالت نادرة وخطورهتا مضاعفة.

هخر االختبار " دبتوسط ( )ٕ.ٛوىذه

تشـ ــري الدراس ـ ــات (عس ـ ــريي والش ـ ــرتئٜٜٜ ,م ,صٕٗٔ ,دودي ـ ــنٕٓٓٙ ,م ,ص  ,ٙٚالكن ـ ــدري
وهخــرون ,ص  )ٕٜٓ -ٕٓٛإىل أن أىــم أســاليب الغــش لــدى الطلبـة ىـي طريـ األوراق الصــغرية وزلاولــة
إخفائهــا واالســتفادة منهــا حبــذر وىــي مــا يتعــارف اصــطالحا بــني الطلبــة "الرباشــيم" .قــال بعــض الطــالب
"الطالــب بــدون براشــيم كالســمكة بــال خياشــيم" ...وقــد يكتــب الرباشــيم متخصصــون بــذلك يف مراك ـ
خدمــة الطالــب .وكــذلك مــن أشــكال الغــش طريقــة الكتابــة عل ــى األدوات ادلدرســية (ادلســاطر ,األق ــالم,
علــب اذلندســة) شلــا يــدل علــى تقــارب النتــائج بــني الدراســة الراىنــة وبعــض الدراســات ادلنــاظرة .وىكــذا يف
دراسة ميدانيـة حـول ظـاىرة الغـش يف االختبـارات ادلدرسـية بـاألردن توصـ الباحـث فـائ عـامر ضبـدان إىل
عدد من األسباب الي تدف الطلبة إىل الغش يف االختبـارات مـن أعلهـا عـدم االسـتعداد الكـايف لالختبـار,
صــعوبة أســئلتو ,احلــرص علــى احلصــول علــى درجــات أعلــى ,عــدم اســتيعاب ادلــادة الدراســية ,كــره ادلــادة
الدراســية ,هتــاون ادلراقــب .ؽلــارس الطــالب الغــش يف االختبــارات بطرائ ـ سلتلفــة ,وتطــورت تقنيــات الغــش
23

1.23

تطوراً مذىالً .فمثالً تقوم بعض دور النشر (مراك اخلدمات الطالبية) بطبـ ادلقـررات الدراسـية باسـتخدام
بــنط صــغري جــداً ويف حــدود صــفحة أو صــفحتني ,ؽلكــن للطالــب ضبلهــا بســهولة قب ـ الــدخول إىل نــة
االختبار" (الع ازيٕٜٓٓ ,م).
السسؤال الثالث  :ى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة تبعا للسنة الدراسية وذلك يف
زلاور الدراسة (أسباب ظاىرة الغش – أشكال الغش)؟
جدول رقم (٘) نتائج ربلي التباين للفروق بني ادلتوسطات حسب السنة الدراسية
ادلتوسط
أسباب ظاىرة الغش

أشكال ظاىرة الغش

االضلراف ادلعياري

األوىل

3.68

0.51

الثانية

3.76

0.46

الثالثة

3.74

0.49

الرابعة

3.62

0.59

األوىل

3.53

0.82

الثانية

3.73

0.66

الثالثة

3.67

0.62

الرابعة

3.71

0.69

قيمة ف

الداللة
.108

2.033

.004

4.552

يبني ا دول (٘) وجود داللة إحصائية للفروق بني زلاور الدراسة تبعا للسنة الدراسية يف احملور الثاٍل
فقط وذلك لصا السنة األوىل ( متوسط ٕ , ) ٓ.ٛوقد يرج ذلك خلوف طلبة السنة األوىل من
الفش يف احلياة ا امعية  ,ولقرب عهدىم حبياة الثانوية حيث تتفشى أعلى نسبة من الغش بني صفوف
طلبتها نظرا لطبيعة ادلرحلة كمفرتق طرق وبسبب كثافة ادلواد العلمية فيها .إن اخلوف من ادلرحلة ا ديدة
يدف بعض الطلبة إىل سلوك غري سوي وغري مت ن كما أن ا داول الثابتة للمستجدين ربرم الطالب من
ح اختيار الوقت وادلادة وأستاذىا قد تكون من أسباب ارتباك الطالب الذي فررض عليو دراسة مواد مل
يشارك يف اختيارىا.
السسؤال الراب  :ى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني رلتم الطالب ورلتم الطالبات يف موضوع
الغش؟
جدول رقم ( )ٙنتائج اختبار ت للفروق بني ادلتوسطات حسب ا ن
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ادلتوسط
أسباب ظاىرة الغش
أشكال ظاىرة الغش

االضلراف ادلعياري

ذكور

3.59

0.59

إناث

3.76

0.45

ذكور

3.50

0.88

إناث

3.69

0.66

الداللة

قيمة ت
-4.281

.000

-3.178

.002

يشــري ا ــدول ( ) ٙإىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات زلــوري الدراســة تبعــا دلتغــري
ا ــن  ,حيــث صلــد أن الفــروق ذات داللــة إحصــائية يف احملــور األول ( أســباب ظــاىرة الغــش ) فاإلنــاث
(متوســط  ) ٖ.ٜٙيوافقــون علــى األســباب ادلــذكورة أكثــر مــن الــذكور ( متوســط  .) ٖ.ٜ٘وتتكــرر نف ـ
النتيجة يف احملور الثاٍل ( أشكال ظاىرة الغش ) حيث صلد اإلنـاث ( متوسـط  ) ٖ.ٜٙأكثـر موافقـة علـى
أشــكال الغــش ادلــذكورة مــن الــذكور (متوســط ٘ .)ٖ.زبتلــف ىــذه النتيجــة مـ دراســة شـربي (ٕ٘ٓٓم,
ص  )ٖٜٙالـي أشــارت إىل وجــود فـروق بــني متوســط درجـات الــذكور واإلنــاث انـب الــذكور يف مقيــاس
االذبــاه ضلــو الغــش الدراســي دبعــى أن الــذكور أكثــر قبــوال للغــش الدراســي مــن اإلنــاث .وقــد يرج ـ تعلي ـ
النتيجــة الســابقة إىل أن شــرػلة اإلنــاث ىــي األكثــر عــددا يف كليــة الرتبيــة األساســية –فهــن ادلقيــاس األقــرب
للدقــة للواقـ مقارنــة بــالبنني -حيــث أن سياســة تأنيــث مــدارس ادلرحلــة االبتدائيــة اســتوجب اطلفــاض عــدد
البنني عدا التخصصات الضرورية مث الرتبية البدنية .ومن ىنا ف ن ادلـواد األدبيـة والعلميـة مت تقليصـها عنـد
البنــني ومل تعــد سبث ـ خطــورة عنــدىم فأصــبحت أشــكال الغــش زلــدودة يف نظــرىم .إن زبصصــات البنــني
أغلبه ــا حركي ــة تطبيقي ــة ال ربتمـ ـ شلارس ــة الغ ــش يف ح ــني أن التخصص ــات النظري ــة والعلمي ــة يكث ــر فيه ــا
الرسوب وت داد فيها احتماالت الغش.
ومن جهـة أخـرى تشـري البيانـات األوليـة الصـادرة عـن اذليئـة العامـة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب إىل أنـو
يف الفص ـ الدراســي األول لســنة ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓم مت ضــبط ٖ حــاالت غــش يف كليــة البنــني بينمــا كــان
عــدد اإلنــاث ٘ٔ حالــة وىــي أعلــى نســبة بــني الكليــات التابعــة للهيئــة العامــة (مقارنــة بكليــة الدراســات
التجاريــة وكليــة الدراســات التكنولوجيــة) حيــث وصـ رلمــوع الطلبــة الــذين مت ضــبطهم ومعــاقبتهم رمسيــا يف
فص دراسـي واحـد مـن الكليـات الـثالث  ٖٙحالـة غـش يف االختبـارات يف الفصـ الدراسـي األول للعـام
احلايل.
من ادلعلوم أن حاالت الغش الي يتم التبلي عنها رمسيا نسـبة ضـئيلة جـدا حيـث أن نسـبة كبـرية عـادة
تفلت من العقاب وىناك نسبة أخرى يتم عقاهبا فوريا بالرسوب دون ربوي الطالـب الغشـاش لـ دارة رأفـة
بــو أو ذبنبــا للمشــاك  .يتضــح شلــا ســب خصوصــية الطــالب وقلــة عــددىم وادل ـواد الــي يدرســوهنا يف كليــة
الرتبيــة األساســية .وإذا كانــت كـ صــور الغــش مذمومــة إال أن وجودىــا بــني ادلعلمــات ي يــد مــن احتمــاالت
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القل على األجيال القادمة فالذي ال يتورع عن الغش يف االختبار لن يتـورع غالبـا عـن التقصـري يف العطـاء
ادله ـ الحقــا ولــن يتجنــب التهــرب مــن عملــو ألســباب واىيــة وأعــذار ســقيمة ومــن ادلعــروف أن األعــذار
ادلرضية والغياب ادلتكرر من أكرب العوائ للمسرية التعليمية ال سيما يف أوساط ادلعلمات.
وإذا كانت الدراسات تشري إىل أن الطلبة الذكور ؽلارسون الغش أكثر من الطالبات (الشحات,
ٜٜٔٔم ,ص ٓ )ٕٙحيث أن الولد يف اجملتمعات احملافظة أكثر جرأة على اخلروج عن ادلألوف
(الكندري وهخرونٜٜٔٛ ,م ,ص ٕٕٓ ,الشربي ٕٓٓ٘ ,م ,ص  )ٖٜٙف ن الدراسة احلالية ال تناقش
ىذا ا انب ب تقارن بني استجابات الذكور والبنات إزاء بنود االستبانة ال سيما أسباب وأشكال الغش
والدراسات يف ىذا اجملال تشري إىل وجود اختالفات بني ا نسني يف توجهاهتم ضلو ىذا األمر (أبوزيد
وأبو زري ٕٓٓٛ ,م ,ص ٕٖٔ).
السسؤال اخلام  :ما أسباب ظاىرة الغش من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية ؟
جدول (  ) ٚالتكرارات والنسب ادلئوية لبنود االستبانة احملور االول أسباب ظاىرة الغش
مواف بشدة
التكرار

مواف
 %التكرار

ال أدري

غري مواف بشدة

غري مواف

 %التكرار

 %التكرار

 %التكرار

%

22

21

سبب ٔ 35.4 283 57.9 463

2.8

االضلراف
ادلتوسط

ادلعياري

2.6

9

1.1

4.47

0.77

سبب ٕ 17.3 138 13.9 111 42.1 337 24.1 193

18

2.3

3.69

1.09

سبب ٖ 27.3 218 17.3 138 28.1 225 22.4 179

40

5.0

3.36

1.23

11.5 92

24

3.0

3.83

1.10

سبب ٘ 15.6 125 17.1 137 35.9 287 24.9 199

46

5.8

3.59

1.19

سبب 15.8 126 19.4 155 36.0 288 24.9 199 ٙ

31

3.9

3.62

1.13

سبب 20.5 164 19.9 159 28.0 224 24.8 198 ٚ

52

6.5

3.44

1.24

2
19.3 154 14.6 117 34.9 279 3.5

3.48

1.25

59

7.4

سبب 21.4 171 13.9 111 33.3 266 24.8 198 ٜ

49

6.1

سبب
ٓٔ

17.8 142 23.3 186 35.6 285 17.9 143

40

5.0

سبب

9.9

32

4.0

سبب ٗ 16.6 133 36.1 289 32.1 257

سبب 188 ٛ

13.8 110 31.5 252 40.3 322

79

3.49

1.25

3.44

1.12

3.95
26

1.14

ٔٔ
4.03

سبب
66

8.3

ٕٔ

16.4 131 31.5 252 41.8 334

سبب
ٖٔ

13.5 108 17.4 139 34.9 279 28.1 225

سبب
ٗٔ

14.5 116 15.5 124 37.0 296 27.4 219

سبب
٘ٔ

25.8 206 26.6 213 23.5 188 15.5 124

15

1.9
3.66

46

سبب
55

6.9

57

7.1

ٔٙ

35.3 282 49.5 396

سبب
ٔٚ

15.3 122 21.8 174 35.9 287 22.4 179

سبب
ٔٛ

37.8 302 39.5 316

8.3

سبب
ٜٔ

13.4 107 16.0 128 13.0 104 26.9 215 30.3 242

11.4 91

66

سبب
ٕٓ

3.81
18.1 145 32.9 263 33.8 270

10.0 80

1.05

2.9
3.45

40

1.13

4.4
4.03

23

0.93

0.9
3.57

35

1.20

8.3
4.26

7

1.18

5.4
3.12

66

1.19

5.8
3.67

43

1.04

5.0

يبني ا دول ( )ٚأسباب ظاىرة الغش من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية  ,وجاء يف ادلرتبة األوىل
السبب رقم ( ٔ ) ( اخلوف من الرسوب باالمتحان ) بأعلى متوسط (  , ) ٗ.ٗٚويف ادلرتبة الثانية
السبب رقم (  ( ) ٔٙرغبة الطالب يف احلصول معدل مرتف ) دبتوسط (  ) ٗ.ٕٙوىذه النتيجة تقارب
نتيجة دراسة عودة ومقابلة (ٜٜٔٛم ,ص ٖ ,ٜالكندري وهخرونٜٜٔٛ ,م) وكذلك دراسة
( .)Satterlee, 2002اخلوف من التعثر أو عدم التفوق سببان مهمان قد يقفان خلف معظم
حاالت الغش وىذا يدل على أن الضعاف دراسيا وادلتفوقني قد يقعان يف فخ الغش بسبب اخلوف من
عدم احلصول على الدرجات ادلطلوبة من االختبار أو الطم يف اكتساهبا من غري بذل ادلسعى ادلطلوب.
وجاء يف ادلرتبة الثالثة السبب رقم (ٕٔ) ( االعتماد على االختبارات يف تقييم مستوى الطالب النهائي)
دبتوسط (ٖٓ )ٗ.شلا يدل على أن األسلوب التلقي القائم على حفُت ادلعلومات واسرتجاعها يف
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1.41
1.16

االختبار أسلوب غري مالئم وال شك أن تقييم الطالب باالعتماد الكلي على ورقة االختبار أسلوب ال
يتف م التوجهات احلديثة يف تنوي أنشطة التقوَل.
وبنف ادلرتبةن الثالث مكرر جاء السبب رقم (  ( ) ٔٛتعود الطالب على سلوك الغش دبراح
التعليم السابقة)  ,دبتوسط ( ٖٓ ) ٗ.وىذه النتيجة تتس م معطيات البحث الراىن الذي أشارت
نتائجو إىل تفشي الغش يف معظم ادلراح التعليمية ال سيما ادلرحلة الثانوية .وجاء يف ادلرتبة األخرية وكان
أضعف سبب للغش السبب رقم (٘ٔ) ( رغبة الطالب بتحدي النظام ) حيث حص على أق متوسط
( ٕٔ ) ٖ.ويف ذلك داللة على ضرورة تذلي الصعاب يف وجو الطالب فهم ال يهدفون إىل كسر
اللوائح بتعمد وعن قصد يف الغالب ولكنهم يفرون إىل ىذا ادلسلك السل "الغش يف االختبار" للهرب
من مشكلة "الرسوب" فيقعون يف مشكلة أكرب "مشكلة الفص واحلرمان".
ومن باب مقارنة نتائج الدراسة الراىنة بالدراسات السابقة فتشري الدراسات (عسريي والشرتي,
ٜٜٜٔم ,صٓٗٔ) إىل أن أىم األسباب الي تدف بالطالب إىل الغش الرغبة يف النجاح دون بذل
رلهود ,وشدة أستاذ ادلادة ,وإرضاء األى  ,والرغبة يف احلصول على درجات عالية .ويف دراسة أخرى
تبني أن أىم سبب للغش عدم االستعداد الكايف دلادة االختبار ,وصعوبة أسئلة االختبار ,الرغبة يف
احلصول على معدالت أعلى ,واخلوف من الرسوب (ادلوم ٜٜٔٚ ,م ,ص .)ٖٔٛ
تلــك األس ــباب وغريىــا –بطبيعــة احلــال -تــدف ال ــبعض عــن بص ــورة أو بــأخرى ألن يه ــرع للغ ــش يف
االختبارات حلصد الدرجات وتفادي العقبات ولتعويض الضعف وسد الثغرات.
السسؤال السادس :ما سب مواجهة ظاىرة الغش؟
يتضمن ا دول التايل رقم ( )ٛمقرتحات الطلبة ادلتعلقة بسب مواجهة ظاىرة الغش من منظور طلبـة كليـة
الرتبية األساسية:
م

ادلقرتح

ٔ

وض عقوبات صارمة دلن يقوم بالغش وعدم التساى يف تطبيقها

ٕ

زيادة الوازع الدي لدى الطلبة

ٖ

اعتماد االختبارات الشفهية مقياسا رئيسا يف التقييم للطالب وعدم االكتفاء
باالختبار التحريري

التكرار
312
295
285

النسبة ادلئوية
87.89
83.10
80.28
28

توفري العدد الكايف من ادلالحظني وعقد اجتماعات ذلم لتوعيتهم بدورىم أأناء
ادلالحظة يف االختبارات

ٗ

275

77.46

٘

وض العقوبات اخلاصة بالغش يف أماكن واضحة قب وأأناء االختبارات

275

77.46

ٙ

عدم االكتفاء دبعاقبة حاالت الغش ولكن دراسة ىذه احلاالت اجتماعيا ونفسيا
71.83

من قب ادلرشد الرتبوي أو أى االختصاص

255

ٚ

مراعاة الضوابط األساسية والعادلة يف وض أسئلة االختبارات من قب أعضاء
ىيئة التدري

244

68.73

ٛ

الضبط وادلتابعة من قب األسرة لسلوكيات الطالب

235

66.20

ٜ

زيادة التوعية خبطورة الغش من خالل عقد ( ندوات -زلاضرات – كتب –
66.20

برامج إذاعية وتلف يونية ) للطلبة والوسائط الرتبوية.

235

ٓٔ

توفري ظلاذج لالختبارات ل عوام ادلاضية باإلضافة للمذكرات وادللخصات اخلاصة
بادلواد الدراسية

213

60.00

ٔٔ

مراعاة الظروف الفردية للطالب أأناء االختبارات

203

57.18

ٕٔ

عدم التساى من قب ادلالحظني أأناء ادلالحظة يف االختبارات

193

54.37

ٖٔ

من الوساطة والعصبية واحملسوبية داخ الكلية

175

49.30

ٗٔ

وض أجه ة مراقبة (كامريات ) يف قاعات االختبارات

162

45.63

إن عدد أفراد عينة البحث الذين طب عليهم االسـتبانة (ٓٓ )ٛمفـردة وعـدد أفـراد العينـة الـذين قـاموا
بتق ــدَل مقرتح ــات للح ــد م ــن الغ ــش (ٖ٘٘) مف ــردة ولق ــد مت ترتي ـب ادلقرتح ــات وفق ــا للنس ــبة ادلئوي ــة .م ــن
الواضح من ا دول الساب أن احلـ م يف تطبيـ العقوبـات الرادعـة دلـن ؽلـارس الغـش ,وزيـادة الـوعي الـدي ,
واعتمــاد االختبــارات الشــفهية مقياسـا رئيسـا يف التقيــيم للطالــب وعــدم االكتفــاء باالختبــار التحريــري ,مــن
أىــم مقرتحــات الطلبــة حيــث أن أكثــر مــن ٓ %ٛمــن أف ـراد العينيــة يسؤكــدون عليهــا ,وىــي فعــال مقرتحــات
قيم ــة نابع ــة م ــن واقـ ـ حرك ــة الطلب ــة الواعي ــة ومالحظ ــتهم لظ ــاىرة الغ ــش ال ــي هت ــدد مص ــداقية ادلخرج ــات
التعليمي ــة .تش ــري دراس ــة عس ــريي والش ــرتي (ٜٜٜٔم) إىل أن ادلراقب ــة الش ــديدة وتنمي ــة الـ ـوازع ال ــدي م ــن
أفضـ ـ وس ــائ احل ــد م ــن الغ ــش (ٗ .)ٔٚوكش ــفت دراس ــة دودي ــن (ٕٓٓٙم ,ص ٕٔٔ) إىل أن أفضـ ـ
وسيلة للوقاية من الغشن خل ا و الرتبوي السليم ,والتنوي يف وسائ وأدوات التقوَل.
مــن الصــعب وضـ احللــول دلعا ــة اســتفحال ظــاىرة الغــش دون إصــالح شــام للشــأن التعليمــي فـ ن
تداعيات التحديات والعل ادل منـة علـى احليـاة التعليميـة الراىنـة ال ؽلكـن إنكارىـا وذلـذا يتعـني التعامـ معهـا
بصــورة شــاملة .إن معرفــة أســباب الغــش مــن وجهــة نظــر الطلبــة مقدمــة أساســية ال بــد مــن االطــالع عليهــا
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ومناقشــتها لتقلــي ىــذه الظــاىرة والوقايــة منهــا .وعلــى ضــوء ادلعطيــات الســابقة وغريىــا فمــن أحســن طــرق
الوقاية من الغش ما يلي:
ٔ .حث ادلعلمني على تنوي وسائ التقوَل والقياس داخ الفص وخارجو وفتح مسارات إبداعية
يف التدري والقوَل.
ٕ .تنمية الوازع اإلؽلاٍل والوط .
ٖ .تقلي الكثافة الطالبية يف الفص الواحد.
ٗ .احل م يف التقيد بالتدري وإعادة ادلادة العلمية حقها ف ن التسيب يف ذلك ال سيما يف بداية
وهناية الفص الدراسي (حبجة فرتة السحب واإلضافة وعدم توفر القاعات ,والتساى يف الدوام
الدراسي قب العط الرمسية وأأناء ادلناسبات الدينية والوطنية) من أسباب اخت ال ادلادة العلمية
وىضم حقها شلا يسؤدي إىل تدريسها يف فرتة أق شلا يسؤدي إىل إرباك ذىن الطالب وتقصري يف
أداء ادلعلم.
٘ .توعية الطلبة خبطورة الغش من منظور الرتبية اإلسالمية فاألمانة والصدق من أىم أركان
شخصية ادلسلم.
 .ٙفتح باب احلوار الفعال ادلستمر بني األساتذة والطلبة لتذلي الصعاب أمام الطالب وتقلي
ىذه الظاىرة.
 .ٚػلتاج صناع القرار الرتبوي إىل تكثيف التوعية يف ادلرحلة الثانوية وربصني الناشئة ووقايتهم من
الوقوع يف عادة الغش يف االختبار وغريه عرب تنمية ادلهارات الدراسية وفنوهنا لن ع الرعب والرىبة
من نفوس الناشئة لدى أداء االختبارات وأأناء عملية التعلم ب ويف حياهتم كلها.
أبرز النتائج
ٔ .طغيان ظاىرة الغش يف االمتحان إذ يواف ٖ %ٜٕ.من عينة الدراسة على أن ظاىرة الغش يف
االمتحانات منتشرة يف صبي ادلراح التعليمية.
ٕ .يرى ما يقارب من نصف العينة أن ادلرحلة الثانوية تشي فيها ظاىرة الغش وىذا مسؤشر مهم ألن
أأره ؽلتد إىل ادلرحلة التالية أال وىي ادلرحلة ا امعية.
ٖ .تعود الطالب على سلوك الغش يف االمتحانات دبراح التعليم السابقة من أبرز أسباب الوقوع
يف الغش يف ادلرحلة ا امعية.
ٗ .اخلوف من الرسوب باالمتحان ورغبة الطالب يف احلصول على معدل مرتف من أىم أسباب
ظاىرة الغش من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية.
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٘ .اختالس النظر دلعرفة اإلجابات من ورقة ال مالء أأناء غفلة ادلراقبني من أكثر أشكال الغش يف
االمتحانات.
 .ٙاألوراق الصغرية "الرباشيم" طريقة قدؽلة وحديثة يف االمتحانات إذ ساعد التصوير الدقي
بأحجام متناىية ِ
الصغر ,واألجه ة االلكرتونية ومكاتب خدمة الطلبة باستمرار وتفاقم الظاىرة.
 .ٚمن أىم مقرتحات الطلبة فيما يتعل بسب مواجهة الغشن احل م يف تطبي العقوبات الرادعة دلن
ؽلارس الغش وعدم التساى معو ,وزيادة الوعي الدي  ,واعتماد االختبارات الشفهية مقياسا
رئيسا يف التقييم للطالب وعدم االكتفاء باالختبار التحريري.
التوصيات
ٔ .تــوفري التعلــيم ا يــد واالبتعــاد عــن التلقــني احلــريف ,والســعي لفــتح هفــاق التفكــري واالبتكــار
ومش ــاركة ادلـ ـتعلم وتنويـ ـ األنش ــطة والتم ــارين يف كـ ـ فصـ ـ دراس ــي ك ــي ال ينس ــخ الطال ــب
التمارين من زمالئو شلن أخذوا ادلقرر يف الساب .
ٕ .ا ديــة يف ســاعات الدراســة وااللتـ ام هبــا ال ســيما قبـ وبعــد العطـ الرمسيــة ,وااللتـ ام الفعلــي
يف التدري بداية الفص الدراسي (أأناء فرتة السحب واإلضافة).
ٖ .التشجي الدائم وادلتجدد لتطبي معاٍل األمانة والصـدق كفريضـة دينيـة ,وعـادات شخصـية,
ومسئولية وطنية ,وفريضة حضارية سعيا إلغلاد رلتم ادلعرفة والفضيلة معا.
ٗ .إقامـ ــة النـ ــدوات التنويريـ ــة واحل ـ ـوارات التواصـ ــلية لكشـ ــف أض ـ ـرار الغـ ــش والتوعيـ ــة بالعواقـ ــب
القانونية.
٘ .تنمي ــة ادله ــارات الدراس ــية الص ــحيحة ع ــرب ال ــدورات التدريبي ــة ال س ــيما يف ادلراح ـ التعليمي ــة
األوىل.
 .ٙتفعي ـ الس ــاعات ادلكتبي ـة لعض ــو ىيئ ــة الت ــدري وربدي ــدىا بدق ــة للطلب ــة ك ــي يتواص ــلوا م ـ
معلميهم دبا ؼلدم الصا العام.
 .ٚمراقبــة مراك ـ اخلــدمات الطالبيــة التجاريــة حيــث أهنــا أحيانــا تقــدم خالصــات صــغرية جــدا
للمقـررات الدراسـية مصـورة تصــويرا دقيقـا فضـال عــن بيـ البحـوث والتقــارير شلـا يسـبب ضــررا
بالغا للفرد والصا العام.
 .ٛاحل م يف تطبي القوانني.
أهم المراجع العربية
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أبـ ــو زيـ ــد ,مصـ ــطفى حسـ ــيب زلمـ ــد و أبـ ــو زري ـ ـ  ,ناصـ ــر أضبـ ــد طـ ــو (ٕٓٓٛم) .ظـ ــاىرة الغـ ــش يف
االختبــارات .أســباهبا ,هأارىــا ,كمــا يراىــا طــالب وأعضــاء ىيئــة تــدري جامعــة تبــوك يف ادلملكــة العربيــة

السعودية .يف رللة كلية الرتبية .العدد :العاشر يناير  ٕٓٓٛا ء الثاٍل .جامعة ب سويف.
حبري ,مى يون  ,والقطيشات ,نازك عبـداحلليم (ٕٜٔٗى ـ ٕٓٓٛ -م) .مـدخ إىل تربيـة الطفـ .
طٔ ,األردن :دار صفاء.
التري ,مصطفى ,و عمـر وأمـيمن (ٕٕٓٓم) .التغـري يف أنسـاق القـيم ووسـائ ربقيـ األىـداف ظلـوذج

الغش يف االمتحانات .بريوت :دار الكتاب ا ديد ادلتحدة.
احلداد ,جعفر يوسف والعشري ,إيهاب صالح (ٕٔٗٛىـ ٕٓٓٚ -م) .كيف تصبح معلما
مبدعا .الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

دوديــن ,ضب ـ ة (ٕٔٗٚىـ ـ ٕٓٓٙ -م) .مشــكالت الطلبــة يف االختبــارات وطــرق عالجهــا :الغــش,
واسرتاتيجيات تقدَل االختبارات ,وقل االختبار .الكويت :مكتبة الفالح.

ردادي ,زيــن حســني (ٕٓٗٔىـ ـ ٕٓٓٓ -م) .العوام ـ ادلرتبطــة بظــاىرة الغــش يف االمتحانــات لــدى
طالب ا امعة :دراسة استطالعية .يف رللة جامعة ادللك عبدالع ي العلوم الرتبوية .م ٖٔ ,جدة.

رسالن ,عبداو بن زلمد (ٕٓٓٛ-ٕٜٔٗم) .فض العلم وهداب طلبو وطرق ربصيلو وصبعو.
طٔ ,القاىرة :دار أضواء السلف.
ال يـ ــر ,باس ـ ـ (ٖٔٗٔىـ ـ ـٕٓٔٓ-م) .بالغصـ ــب بالطيـ ــب سـ ــأغش .رللـ ــة ادلعلـ ــم .العـ ــدد ٓ.ٔ٘ٚ

الكويت :صبعية ادلعلمني الكويتية.
ســعد ,علــي و الصــا  ,غســان (ٕٔٗٔىـ ـ ٕٕٓٓ -م) .اذباىــات طلبــة ا امعــة ضلــو ظــاىرة الغــش
االمتحــاٍل :دراســة ربليليــة .يف اجمللــة العربيــة للرتبيــة .اجمللــد العشــرون ,العــدد األول ,ادلنظمــة العربيــة للرتبيــة
والثقافة والعلوم.

السورطي ,ي يد عيسى (ٖٓٗٔىـ ٕٜٓٓ-م) .السلطوية يف الرتبية العربية .سلسلة عامل ادلعرفة .الكويت:
اجملل الوط للثقافة والفنون واآلداب.
الشحات ,السيد (ٜٜٔٔم) .دراسـة ربليليـة لوجهـة نظـر كـ مـن ادلعلمـني والتالميـذ يف التعلـيم الفـ

والعام يف ظاىرة الغش .يف دراسات تربوية .اجمللد الساب  ,ا ء ( )ٖٚالقاىرة.
الشربي  ,ىاًل أبو اخلـري (ٕ٘ٓٓم) .االذبـاه ضلـو الغـش الدراسـي وعالقتـو بالصـالبة النفسـية والشـعور
بالذنب لدى عينة من طالب ا امعة .رللة كلية الرتبية .جامعة ادلنصورة العدد  ,ٜ٘ا ء الثاٍل.
الطبطب ــائي ,عبـ ــدادلطلب (ٖٔٗٔىـ ـ ـٕٓٔٓ-م) .االختبـ ــارات ادلوحـ ــدة والسـ ــيارات ادلصـ ــفحة .رلل ــة

ادلعلم :السبت ٙ ,ربيـ األول ٖٔٗٔى ـ ٕٓ -فربايـر ٕٓٔٓم ,العـدد ٖ .ٔ٘ٚالكويـت :صبعيـة ادلعلمـني
الكويتية.
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طعيمة ,رشدي (ٕٔٗٚىـٕٓٓٙ-م) .ادلعلم :كفاياتو ,إعداده ,تدريبو .طٕ ,القاىرة :دار الفكر العري.
عبداو ,زلمـد ضبـدان (ٕٔٗٛى ـٕٓٓٛ-م) .الفلسـفة الرتبويـة ودورىـا يف التنميـة .طٔ ,األردن :دار

كنوز ادلعرفة العلمية.
الع ازي ,علي (ٕٜٓٓم) .الطلبة ...دلاذا يغشون؟ موق باب:
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=1115
عس ــريي ,عب ــدالرضبن زلم ــد و الش ــرتي ,عب ــدالع ي زلم ــود (ٜٜٜٔم) .األبع ــاد االجتماعي ــة لظ ــاىرة

الغش يف االمتحانات لدى الطالب :دراسة تطبيقية على الطلبـة ا ـامعيني .يف اجمللـة الرتبويـة .اجمللـد الرابـ
عشر  ,العدد –ٕ٘ :خريف ٜٜٜٔم.
العن ـ ي ,غــازي (ٖٔٗٔى ـٕٓٔٓ-م) .نائــب ادلــدير العــام للخــدمات األكادؽليــة أعلــن أنــو م ـ فص ـ

التعليم عن التدريب .الكويت :جريدة الراي ٔ٘ :فرباير ,السنة الثالثة .العددAO-11186 :
ع ــودة ,أضب ــد س ــليمان ومقابل ــة ,نص ــر يوس ــف (ٜٜٔٛم) .ظ ــاىرة الغ ــش يف االمتحان ــات :حجمه ــا
وأســباهبا كمــا يــدركها طلبــة جامعــة الريمــوك يف األردن .يف اجمللــة الرتبويــة .العــدد احلــادي والعشــرون اجمللــد
السادس ,صيف ٜٜٔٛم ,الكويت :جامعة الكويت.
الغــوث ,سلتــار (ٖٓٗٔى ـ) .دلــاذا تقــدمت اليابــان والصــني وزبلفن ـا؟ «لبســنا قشــرة احلضــارة  ..والــروح
جاىلية!» .يف رللة ادلعرفة ,العدد ٓ .ٔٚالسعودية.
الفرح ــان ,ناص ــر (ٖٔٗٔى ـ ـٕٓٔٓ-م) .اللوغ ــاٍل :نقـ ـ أوراق االمتحان ــات يف س ــيارات مص ــفحة.
الكويت :جريدة الراي ٔ٘ :فرباير ,السنة الثالثة .العددAO-11186 :
القرعــان ,جهــاد ســليمان (ٖٓٗٔى ـٕٜٓٓ-م) .قل ـ االمتحــان لــدى الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم
والطلبة العاديني (دراسة مقارنة .رللة الرتبية (جامعة األزىر) العدد ٕٗٔ جٔ.
قمرب ,زلمود (ٕٓٓٙم) .دراسات إسالمية يف الثقافة والرتبية .طٔ ,األردن  :جدارا للكتاب العادلي.

الكندري  ,يعقوب  ,وهخرون (ٕٓٓٛم) .التقرير النهائي ألعمال فري دعـم قـيم ادلواطنـة ادلنبثـ مـن
اللجنة االجتماعية .الكويت :اللجنة االستشارية العليا على استكمال تطبي أحكام الشريعة اإلسالمية.
الكنــدري ,جاســم وهخــرون (ٜٜٔٛم) .قيــاس اذباىــات أعضــاء ىيئــة التــدري والطلبــة حــول ظــاىرة

الغ ــش امع ــة الكوي ــت .يف اجملل ــة الرتبوي ــة .الع ــدد الث ــاٍل والعش ــرون .اجملل ــد الس ــادس .الكوي ــت :جامع ــة
الكويت.
كــولين  ,جــون  ,و أب ـراين ,نانســي باتريســيا (ٕٓٓٛم) .قــاموس دار العلــم-غرينــوود للمصــطلحات
الرتبوية .ترصبة حنان كسروان .مراجعة الرتصبة ىالة سنو .طٔ ,بريوت :دار العلم للماليني.

اللقاٍل ,فاروق عبداحلميد (ٖٜٔٛم) .مشكلة الغش يف االمتحانات حبـث ميـدان .صـحيفة ادلكتبـة,
اجمللد ٘ٔ ,العدد ٔ ,مصر :صبعية ادلكتبات ادلدرسية.
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رللة ادلعلم (ٖٔٗٔىـٕٓٔٓ-م) .تربويات .العدد  .ٔ٘ٙٛالكويت :صبعية ادلعلمني الكويتية.
منص ــور ,زلم ــد (ٖٔٗٔى ـ ـٕٓٔٓ-م) .بالغص ــب بالطي ــب س ــأغش .رلل ــة ادلعل ــم .الع ــدد ٓ.ٔ٘ٚ

الكويت :صبعية ادلعلمني الكويتية.
ادلــوم  ,ماجــد أضبــد (ٜٜٔٚم) .دراســة ميدانيــة حــول  :الطــالب والغــش يف االمتحانــات ادلدرســية.
رللة الرتبية ,العدد ٕٕٔ ,قطر.
ادليداٍل ,عبـدالرضبن حسـن (ٕٜٔٗى ـٕٓٓٛ-م) .األخـالق اإلسـالمية وأسسـها .ط ,ٚدمشـ  :دار
القلم.
النوري ,عبداو (ٔٗٓٙىـ ٜٔٛٙ -م) .سألوٍل يف التفسري .الكويت :ذات السالس .
النــوري ,عبــداو بــن زلمــد (ٕٔٗٛىـ ـ ٕٓٓٚ -م) .ادلنــرب :رلموعــة خطــب صبعيــة.طٔ ,الكوي ــت:

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
نيتو ,سونيا (ٖٓٗٔىـٕٜٓٓ-م) .ذلـذا نر ِّعلـم .ترصبـة زكريـا القاضـي وزلمـد عبـدالرءوف .تقـدَل أ .د.
حامد عمار .طٔ ,القاىرة :الدار العربية اللبنانية.
وزارة األوقــاف والشــسؤون اإلس ــالمية (ٖٕٗٔىـ ـٕٕٓٓ-م) .رلموع ــة الفتــاوى الش ــرعية الصــادرة ع ــن
قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية .طٕ ,الكويت :وزارة األوقاف والشسؤون اإلسالمية.
اليعقـوب  ,علـي  ,وملـك ,بـدر (ٖٓٗٔى ـٕٜٓٓ-م)" .دراســة ربليليـة" حـول مـدى اىتمـام كتــب
وأىــداف الصــف اخلــام االبتــدائي بتنميــة قــيم ادلواطنــة الوجدانيــة يف مـواد اللغــة العربيــة والرتبيــة اإلســالمية

واللغة اإلصللي ية بدولة الكويـت .رللـة علـم الـنف ادلعاصـر والعلـوم اإلنسـانية .كليـة اآلداب :جامعـة ادلنيـا.
يوليو ٕٜٓٓم ,اجمللد العشرون.
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ملحق رقم ( )9االستبانة
ظاهرة الغش في االختبارات أسبابها وأشكالها من منظور طلبة كلية التربية األساسية في
دولة الكويت
أخي الطالب  /أختي الطالبة
بــني يــديك اســتبانو هتــدف إىل التعـ ّـرف علــي واقـ ظــاىرة الغــش بــني طــالب كليــة الرتبيــة األساســية باذليئــة
العامة للتعليم للتطبيقي يف دولة الكويت وربديد أشكال ىذه الظاىرة والوقوف على األسـباب الـي تـسؤدى
إىل انتشارىا .ويهدف البحث الراىن أيضا إىل وضـ هليـات ومقرتحـات عالجيـة للحـد مـن ىـذه الظـاىرة
 .لذ ا نرجذذو مذذنكم اسذذتيفاء هذ االسذذتبانة بدقذذة لتحقيذذق االسذذتفادة المرجذذوة منهذذا علمذذا بذ ن بياناتهذذا
سرية وألغراض البحث العلمي  ,شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
 البيانات األولية : الجنس -الجنسية

:
:

 -منطقة السكن :

□

ذكر

□ كويي
□ العاصمة

□ األضبدي
 السنة الدراسية  □ :األوىل□ الثالثة

□ أنثي
□ غري كويي
□ ا هراء

□ حويل
□ مبارك الكبري

□ الفروانية
□ الثانية

□ الرابعة

 مستوى تعليم ولي األمر:36

□ متوسط
□ أعلى من جامعي

□ ال يقرأ وال يكتب □ ابتدائي
□ جامعي
□ أانوي
 هل ظاهرة الغش في االمتحانات منتشرة يف ادلراح التعليمية؟□ ال

□ نعم

 إذا كانت إجابتك (بنعم) اذكر المرحلة التعليمية التي تكثر فيها ظاهرة الغش؟□ االبتدائية □ ادلتوسطة □ الثانوية

□ ا امعية □ صبي ادلراح

في أي سنة من السنوات الجامعية تظهر أغلب حاالت الغش ؟□ األوىل □ الثانية □ الثالثة

□ الرابعة □ صبي ادلراح

العبارات

م

المحور األول :أسباب ظاهرة الغش
ٔ

اخلوف من الرسوب يف االمتحان

ٕ

صعوبة ادلقررات الدراسية

ٖ

كثرة االمتحانات ادلفاجئة

ٗ

ا ه بالطرق الصحيحة لالستذكار

٘

ضعف الثقة بالنف

ٙ

اخلوف من ادلستقب

ٚ

الطموح العايل للطالب الذي يفوق قدراتو

ٛ

تقليد أصدقاء السوء

ٜ

قلة إدراك العواقب ادلرتتبة على الغش

ٓٔ

زيادة تطلعات األسرة عن مستوى األبناء الدراسي

ٔٔ

ضعف الوازع الدي

ٕٔ

االعتماد على االختبارات يف تقييم مستوى الطالب النهائي

موافق
بشدة

□ ال يوجد

□ ال يوجد
موافق ال أدري

غير

غير

موافق

موافق
بشدة
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ٖٔ

التساى يف تطبي اللوائح ادلتعلقة بالغش يف االختبارات

ٗٔ

تساى بعض األساتذة أأناء ادلالحظة يف االمتحانات

٘ٔ

رغبة الطالب يف ربدي النظام

ٔٙ

رغبة الطالب يف احلصول على معدل مرتف

ٔٚ

إحساس الطالب بضعف العقاب عند شلارسة الغش

ٔٛ

تعود الطالب على سلوك الغش دبراح التعليم السابقة

ٜٔ

مساعدة الصدي يف االمتحان يرعد من واجبات الصداقة

ٕٓ

وجود ظروف أسرية حالت دون دراسة ادلادة

المحور الثاني  :أشكال الغش الشائعة

موافق
بشدة

موافق ال ادري

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

ٔ

النظر يف ورقة إجابة اآلخرين

ٕ

استخدام أجه ة االتصال

ٖ

الكتابة على أوراق صغريه (براشيم )

ٗ

الكتابة على األدوات الشخصية( مسطره -قلم – مندي ..اخل )

٘

الكتابة على ادلالب

ٙ

الكتابة على ادلقعد

ٚ

تبادل اإلشارات م ال مي
للمقرر الدراسي

ٛ

فتح الكتاب ادلخص

ٜ

تبادل األوراق م ال مي

ٓٔ

تسرب األسئلة قب االختبار
هخر االختبار بدال مى

ٔٔ

إدخال شخ

12

الكتابة على ا دران

13

تغيري اإلجابة بعد تصحيح االختبار

ٗٔ

الكتابة على ا سم (اليد – القدمني)
س :ما مقرتحاتك للقضاء على ظاىرة الغش باالختبار؟
ٔ-
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