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:مقدمة                                   

إن النظر للتربٌة والتعلٌم بمختلف إجراءتها ووسائطها تعتبر إحدى المصادر األساسٌة بالنسبة 

فالتربٌة والتعلٌم .للطالب أو التلمٌذ، وهذا وهذا ٌنسحب على كافة المؤسسات التربوٌة والجامعة 

دور مهم على حٌاة الطالب باعتبارها سلسلة وشبكة متكاملة من القٌم واألفعال والسلوكات 

فالتربٌة هً أداة التغٌٌر والتعلٌم هو أداة البناء، ومن هنا كان االهتمام جدا واسع فً توفٌر 

فرصة للتربٌة بشتى صورها وذلك من منطلق اإلٌمان واالبتعاد عن السلوكات المذمومة 

فإن البحث فً هذا النوع من الموضوعات هام جدا ألنه ٌكتشف عن . كالغش فً االمتحانات 

خطاٌا الظاهرة ومعرفة أسبابها وأثارها على الطالب والمجتمع خاصة أن هذه الظاهرة 

.موضوع ٌمس التعلٌم   

التً هدفت للتعرف على " بكٌش " حٌث اجرٌت عدة دراسات فً هذا المجال منها دراسة 

 ظاهرة الغش فً االمتحانات بٌن الطالب والطالبات المرحلة الثانوٌة 

واهم العوامل المسببة لهذه الظاهرة من وجهة نظر طلبة حٌث تكونت عٌنة الدراسة من عدد 

من الطالب والطالبات بمدارس الكوٌت الثانوٌة حٌث طبق مقٌاس لمعرفة أسباب الغش حٌث 

% 67,6بٌنما بلغت نسبة عدد الطالبات االتً غشن % 40,7بلغت نسبة الطالب الذٌن غش 

كما جاءت فً المقدمة  أهم ثالث أسباب للغش على النحو األتً ، صعوبة االمتحان وغموضه 

، مفاجأة االختباروعدم االعالن المسبق عنه وعدم كفاٌة الوقت كما جاءت فرص سائحة للغش 

. 

 فظاهرة الغش سلوك ال أخالقً مذموم ٌرفضه الدٌن والمجتمع ألنه ٌتعارض مع القانون 

الداخلً للمؤسسات التربوٌة بحٌث أصبح عادة سلوكٌة ٌتعامل معها النظام التعلٌمً خاصة 

حٌث تختلف اتجاهات الطلبة نحو ظاهرة الغش من طالب الى آخر . والطور الجامعً عامة

.ومن تلمٌذ الى آخر   

فقد تم اختٌارنا لدراسة اتجاهات طلبة الجامعة نحو ظاهرة الغش فً االمتحانات بعد مالحظتنا 

.أنها أخذت تتوسع كثٌر على جمٌع مستوٌات التعلٌم بما فٌها التعلٌم الجامعً   

ومن أجل معالجة موضوع الدراسة قمنا بتقسٌم مذكرتنا إلى جانبٌن أحدهما نظري واآلخر 

.تطبٌقً وقد اشتمل القسم النظري إلى ثالث فصول   

ٌحتوي على مدخل الدراسة ٌتضمن إشكالٌة البحث ـ فرضٌة البحث ـ أهداف : الفصل األول 
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 :إشكالية الدراسة-1

رؼذ ِشىٍخ اٌغش فٟ االِزؾبٔبد ِٓ اثشص اٌّشىالد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌزؼ١ٍُ ثظفخ ػبِخ ٚاٌغبِؼخ 

ٚاٌغش ؽٍمخ ِزالصِخ ِؼشٚفخ . ػٍٝ ؽ١بح اٌطبٌت ٚاٌّغزّغ ؽٌٛٗ رأص١شاثظفخ خبطخ ، ٚاٚعؼٙب 

 ، فظب٘شح اٌغش رجذا  عزٚس٘ب ِٓ االثزذائٟ ٚرغزّش ٌألخش٠ٓرزىْٛ ِٓ اٌىزة ٚاٌخ١بٔخ ٌٍٕفظ ٚخ١بٔخ 

ؽزٝ اٌغبِؼخ ٚاٌزٞ اطجؼ ٠شىٛا وض١ش ِٓ اٌّذسع١ٓ ٚاٌزشث١٠ٛٓ ِٓ أزشبسٖ فبطجؼ ٠زٕبِٝ ثشىً 

ٍِفذ ٌٍٕظش وّب اطجؼ ِض١ش ٌٍمٍك فٟ ِغزّؼبد ِؼ١ٕخ دْٚ اخشٜ ِّب لذ ٠إصش ػٍٝ اٌزى٠ٛٓ اٌغبِؼٟ 

ٚػٍٝ ِغبسٖ إٌّٟٙ ٚرذ٘ٛس اٌّغزٜٛ اٌغبِؼٟ، فظب٘شح اٌغش فٟ االِزؾبٔبد عٍٛن أؾشافٟ ٠خً 

 .ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٞ لذ ٠إصش عٍجب ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ػٍٝ اٌّغزّغ

" ٚٔظشا  ٌخطٛسح ٘زٖ  اٌظب٘شح لبَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض١ٓ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٔزوش ِٕٙب  دساعخ 

 اٌٍفظٟ ٔؾٛ اٌغش ٚث١ٓ االرغبٖ اٌزٟ ٘ذفذ ٌٍىشف ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ (1975 )"ؽبِذ ص٘شاْ ٚاخشْٚ 

اٌغٍٛن اٌفؼٍٟ ٌٍغش ، ؽ١ش طجك ِم١بع١ٓ اعزخذَ أؽذّ٘ب ٌّؼشفخ ارغبٖ اٌطالة ٔؾٛ اٌغش فٟ االِزؾبْ 

ٚعبء اٌّم١بط اٌضبٟٔ فٟ شىً اخزجبس رؾظ١ً ِٛضٛػٟ ٌم١بط رؾظ١ً اٌطالة فٟ ِبدح ِٓ ِٛاد اٌخذِخ 

طبٌجخ ِٓ طالة اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌّظش١٠ٓ ٚأعفشد  ( 143)طبٌجب ٚ  ( 363)  ػٍٝ ػ١ٕخ شٍّذ االعزّبػ١خ

وّب رج١ٓ اْ ِؼبًِ االسرجبط ث١ٓ االرغبٖ اٌٍفظٟ . إٌزبئظ ػٍٝ اْ اٌطالة ٠غزٕىشْٚ عٍٛن اٌغش ٌفظ١ب 

ضؼ١ف عذا ٚغ١ش داي ئؽظبئ١ب، فمذ ثٍغذ ٔغجخ افشاد ( اٌغٍٛن اٌفؼٍٟ)ٚ ث١ٓ االرغبٖ اٌؼٍّٟ ( اٌّمبط)

وّب طؾؾٗ اٌّذسط .االخزجبس ػٓ دسعبرُٙ فٟ ٔفظ ال ٔفغُٙاٌؼ١ٕخ وىً اٌز٠ٓ صادد دسعبد رظؾ١ؾُٙ 

وّب رج١ٓ أ٠ضب اْ ٔغجخ اٌغش فٟ ِغزّغ اٌطالة اوجش ِٓ ِض١ٍٙب فٟ ِغزّغ اٌطبٌجبد ،% 85ثغجت اٌغش 

 (.0.05)ٚثفشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

اعش٠ذ ػٍٝ اٌطالة اٌذاسع١ٓ ثى١ٍبد اٌؼٍَٛ االعبع١خ التً ( 1993)دساعخ ػجذ اٌخبٌك ٚع١ٍّبْ أما

فمذ ٘ذفذ ،(1993ـ 1992)ثغبِؼخ اٌغبثغ ِٓ ئثش٠ٍخالي اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ ٚا٢داةٚاٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚإٌٙذعخ 

ئٌٝ ِؼشفخ اعجبة ٌغٛء اٌطالة اٌٝ اٌغش ، ِٚؼشفخ االعب١ٌت اٌّغزخذِخ ف١ٙٛثٍغذ ػذد افشاد اٌؼ١ٕخ 

طبٌت ٚطبٌجخ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ اٌخّظ  400 ػٍٝ االعزج١بٌْٚزؾم١ك رٌه رُ رطج١ك . طبٌجب 200االعزطالػ١خ

ِٓ اٌطٍجخ ٠غشْٛ  % 95 رج١ٓ اْ االِزؾبٔبد ظب٘شح اٌغش فٟ ثأعجبةٚرزٍخض ٔزبئظ اٌذساعخ ف١ّب ٠زؼٍك 

ُِٕٙ ٠غشْٛ ثغجت رشاوُ اٌّؼٍِٛبد % 93 ٔفغ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚاْ ألعجبةثغجت اٌخٛف ِٓ اٌشعٛة 

ِٓ اٌطالة ٌشغجزُٙ فٟ إٌغبػ ٚػذَ سغجزُٙ فٟ  % ٠ٚ91غش .،اٌّزشرجخ ػٓ ػذَ ِزاوشرُٙ ٌٍّؾبضشاد

 اٌٛاؽذ خالي اػّبي االخزجبسُِٕٙ ثغجت ارجبع ٔظبَ %٠ٚ90غش . اٌذٚس اٌضبٟٔ اٚ اػبدح اٌغٕخ اخزجبسئػبدح 

 اٌزؾش٠ش٠خ ، ٚعجت االخزجبساداٌغٕخ ، ٚثغجت اػزّبد غبٌج١خ اٌّذسع١ٓ فٟ ػ١ٍّبد رم٠ُٛ اٌطالة ػٍٝ 

طؼٛثخ إٌّٙظ اٌذساعٟ ٚوضشح ِفشدارٗ ٚثغجت ػغض ثؼض اٌّذسع١ٓ ػٓ رٛط١ً اٌّؼٍِٛبد اٌٝ اٌطٍجخ 

 رأرِٟٓ اٌطالة ف١غشْٛ ثغجت ٌغٛء ثؼض اٌّذسع١ٓ اٌٝ ِؾبعجخ اٌطٍجخ ػٓ اإلعبثخ اٌزٟ ال %89،اِب 

ٔظب ،ٚثغجت رؼٛد اوضش٠خ اٌطٍجخ ػٍٝ ِّبسعخ اٌغش فٟ ِشاؽً عبثمخ ،ٌٚغٛء ثؼض اٌّذسع١ٓ اٌٝ ػذَ 

ٚثخظٛص االعب١ٌت اٌّزجؼخ فٟ اٌغش ، رج١ٓ اْ ٚع١ٍخ اٌغش ثاشبساد االطبثغ . اخز١بس٠خٚضغ اعئٍخ 

ٚرٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ثبٌٕظش اٌٝ  %90ٚاال٠ذٞ ٚرغ١شاد اٌٛعٗ فٟ االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ رٕزشش ثٕغجخ 
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فٟ ؽ١ٓ رٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ِٓ % 89 ثٕغجخ االِزؾبْاٚساق ئعبثبد اٌطٍجخ اٌّؾ١ط١ٓ ثبٌطبٌت اصٕبء 

ٚرٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ثبٌزؾذس اٌٝ اٌطٍجخ االخش٠ٓ، ٚ ثظٛد ِٕخفض % 88لظبطبد اٌٛسق إٌّمٌٛخ 

اِب ٚع١ٍخ اٌغش ػٓ طش٠ك اٌىزبثخ اٌّذٚٔخ ػٍٝ اٌّمبػذ ٚإٌّبضذ ،ٚثخظ طغ١ش ال ٠فّٙٗ % 88عذا ثٕغجخ 

ٚرٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ثبٌّٙظ ٚاٌىالَ ٚاعزخذاَ االشبساد اٌّزفك ػ١ٍٙب % 87عٜٛ اٌطبٌت ، فزٕزشش ثٕغجخ 

فٟ ؽ١ٓ رٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ثٛاعطخ اٌىزبثخ اٌّذٚٔخ ث١ٓ اٌغطٛس فٟ اٌّزوشاد اٌزٟ  % 83ِغجمب ثٕغجخ 

ٚرٕزشش ٚع١ٍخ اٌغش ثبٌىزبثخ اٌّذٚٔخ ػٍٝ اٌغجٛسح ٚاٌغٛأت % 82 ثٕغجخ االخزجبس١ٌظ ٌٙب ػاللخ ثّبدح 

وّب رٕزشش ٚع١ٍخ إٌمً ِٓ اٌىزبثخ اٌّذٚٔخ ػٍٝ اٌغذساْ اٌّٛاعٙخ ٌٍطالة  % 79اٌّؾ١طخ  ثٙب ثٕغجخ 

 اٌجبؽضبْ ػذح ٚعبئً ِٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌٛعبئً رطج١ك ٌٛائؼ اٌغش الزشػٌّٚٛاعٙخ ظب٘شح اٌغش %79ثٕغجخ 

 االعزّبػ١خػٍٝ اٌغشبش١ٓ ثؾضَ ، ٚؽش اٌطالة ػٍٝ اٌّزاوشح اٌّغزّشح ، ٚئشؼبس اٌطالة ثبٌّغإ١ٌٚخ 

 ، ٚرشغ١غ اٌطالة ػٍٝ فُٙ اٌذسٚط ال ػٍٝ ثأٔفغُٙٚرفُٙ ِشىالد اٌطالة ،  ٚرؼض٠ض صمخ اٌطالة 

 اٌّفبعئخ ، ٚاالخزجبساد ػٓ االعئٍخ اٌزؼغ١ض٠خ ٚاالثزؼبدؽفظٙب ٚششػ اٌّذسع١ٓ ٌٍذسط ثؼٕب٠خ ٚثجغبطخ ،

 فٟ اٌّشالجخ ٚاٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ، ٌزشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌّزاوشح ٚرى٠ٛٓ ٚؽذاد ئسشبد٠خ ِزخظظخ ٚاٌشذ

ػٍٝ ِغزٜٛ االلغبَ ثبٌى١ٍبد ٌّٕبلشخ ٚػالط ظب٘شح اٌغش ، ٚػالط ٘زٖ اٌظب٘شح فٟ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌزٟ رغجك اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ٚرغخ١ش ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ ٚاٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ رؼش٠خ ٘زٖ اٌظب٘شح 

. ٚئثشاص اضشاس٘ب ػٍٝ اٌفشد ٚػٍٝ اٌّغزّغ

اٌزٟ ٘ذفذ ٌٍزؼشف ػٍٝ ػاللخ اٌغش ثجؼض اٌّزغ١شاد ( 1979)فٟ ؽ١ٓ أشبسد دساعخ عبثش ٚاٌخضشٞ

 اٌزوبء ٚاخزجبسوبٌغٕظ ِٚغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ِٚغزٜٛ اٌزوبء ٚاٌم١ُ ، ؽ١ش طجك اخزجبس رؾظ١ٍٟ 

) طبٌجخ ٚ ( 132)  اٌم١ُ ٌٍذوزٛس ػط١خ ، ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ٚاخزجبساٌّظٛس ٌٍذوزٛس أؽّذ صوٟ ٚاٌغ١ذ خ١شٞ 

ث١ّٕب اٌز٠ٓ غشٛا فٟ اخزجبس ٚاؽذ   26 ,2%طبٌت ٚأعفشد  إٌزبئظ أْ ٔغجخ اٌطالة اٌز٠ٓ ٌُ ٠غش ( 156

 55،  53ص  : 2003اٌز١ش ،  %  ) 24,3ٚاٌز٠ٓ غشٛا فٟ اخزجبس٠ٓ ثٍغذ ٔغجزُٙ  % 49,5ثٍغذ ٔغجزُٙ 

. ) 

 ٚثبٌٕظش ئٌٝ ٘زٖ اٌذساعبد رج١ٓ أٔٙب لذ سوضد ػٍٝ أعجبة

ظب٘شح اٌغش فٟ االِزؾبٔبد ِٚؼشفخ األعب١ٌت اٌّغزخذِخ ئال أٔٙب ٌُ رزطشق ئٌٝ طج١ؼخ اإلرغب٘بد ٔؾٛ 

 :٘زٖ  اٌظب٘شح اٌغش فٟ االِزؾبٔبد ، ٚػ١ٍخ ٔطشػ اإلشىبي اٌزبٌٟ

ِب طج١ؼخ ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغش فٟ االِزؾبٔبد؟ 

 :٠ٕٚغش ػٕٗ اٌزغبؤالد اٌزب١ٌخ

  ثبخزالف اٌغٕظ؟ ف١بالِزؾبٔبدً٘ رخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغش/ أ

  ثبخزالف اٌزخظض؟االِزؾبٔبدً٘ رخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغشفٟ / ة

 ؟اٌغبِؼٟ ثبخزالف اٌّغزٜٛ االِزؾبٔبدً٘ رخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغشفٟ / ط

 :الفرضيات - 2

 :ِٓ خالي االشىب١ٌخ اٌّطشٚؽخ ٔمزشػ اٌفشض١بد اٌزب١ٌخ 
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. االِزؾبٔبد ئ٠غبث١خ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغش فٟ ارغب٘بد٠ؾًّ طٍجخ اٌغبِؼخ

 :اٌزب١ٌخ٠ٕٚغش ػٓ ٘زٖ اٌفشض١خ اٌفشض١بد اٌفشػ١خ 

 .عٕغُٙرجؼب الخزالف االِزؾبٔبدرخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغشفٟ / أ

 .َرجؼب ٌزخظظٗاالِزؾبٔبدرخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح اٌغش فٟ / ة

 .اٌغبِؼٟ رجؼب ٌّغزٛاُ٘ اٌغشبالِزؾبٔبدرخزٍف ارغب٘بد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔؾٛ ظب٘شح / ط

: ـ دواعي اختيار الموضوع 3

 :ما ٌلًترجع أسباب اختٌار موضوع البحث إلى

. ـ شٌوع هذه الظاهرة فً المؤسسات التربوٌة :

 .الباحثةـ قلة الدراسات التً تناولت ظاهرة الغش حسب علم 

 السلبٌة التً قد تحدث من جراء هذه الظاهرة من بٌنهما كنقص المستوى التعلٌمً االنعكاساتـ 

. للطلبة 

 :البحث ـ أهمية4

: تكمن أهمٌة الدراسة فٌما ٌلً 

 .الظاهرةـ إمكانٌة وضع خطط وقائٌة من أجل التقلٌل من هذه 

. ـ تعدٌل بعض االتجاهات والسلوكات السلبٌة لدى طلبة الجامعة 

. لدى الطلبة ة ـ تحسٌن المستوى التعلٌمً من خالل الرفع من الكفاءات التعلٌمً

 :البحث ـ أهداف5

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

 .الغشـ الكشف عن طبٌعة اتجاهات الطلبة نحو ظاهرة 

 .الغشـ محاولة معرفة الفروق بٌن الجنسٌن فً اتجاهاتهم نحو ظاهرة 

 .الجامعًـ محاولة معرفة الفروق فً فً اتجاهات طلبة الجامعة نحو ظاهرة الغش تبعا لتخصصهم 

 .الجامعًـ محاولة معرفة الفروق فً اتجاهات طلبة الجامعة نحو ظاهرة الغش تبعا لمستواهم 

:  ـ التعاريف اإلجرائية 6

 اىل ىذا السلوك وتشجيعو لو أو العكس ، فقد طالب اجلامعينظرة ال هو  : في االمتحانات نحو الغشاالتجاه6-1
 تتسم باإلجيابية ، بينما اجتاىاهتميشجع البعض إتباع ىذا السلوك والينفر منو ظنا أنو ال ضرر من جراء إتباعو ، ومن مث فإن 



 اٌفظً األٚي                                                                           ِذخً اٌذساعخ
 

16 
 

 إتباع ىذا السلوك وميقتو وينفره ، ويرى عال يشجبالسلبية إذا كان يف االمتحانات البعض اآلخر حنو الغش اجتاىاتالعكس تتسم 
 او اقل، و يقيم على انو اجيايب اذا حتصل على اكثر 70 و يف ىذه الدراسة يقيم االجتاه حنو الغش على أنو سليب اذا حتصل الفرد على درجة أنو ضار ولو آثاره 

 . االمتحانات التالميذ حنو ظاىرة الغش يف باجتاىات اخلاص االستبيان يف 70من 

 الطالب الجامعً لطرق ووسائل غٌر قانونٌة وغٌر مسموحة وذلك الشباع هو استعمال: الغش  6-2

، مثل احلصول على النجاح أو على الدرجات العالية أو من أجل التفوق ويكون ذلك دون بعض الدوافع والحاجات 
 .واالجتهاد على النفس االعتماد

 هو شخص ٌتابع دروسا فً الجامعة فً الغالب ٌكون هذا الشخص قد انتهى من : الطالب الجامعي 3ـ6

سعٌا للحصول على احدى الشهادات  (اإلبتدائً ، المتوسط ، الثانوي  )الدراسة فً األطوار السابقة 

لٌسانس  ) العلوم اإلجتماعٌة قسمواقتصرت الدراسة على طلبة  (لٌسانس ، ماستر ، الدكتورة  )الجامعٌة 

  .(، ماستر 

 



 

 

 

 الثاني الفصل

 النفسية االتجاهات
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: تمهيد

٠ؾزً ِٛػٛع اإلرغب٘بد أ١ّ٘خ خبطخ فٟ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ، ٚػٍُ إٌفظ اإلعزّبػٟ ، 

فبإلرغب٘بربٌٕمغ١خاإلعزّبػ١خ ِٓ أُ٘ ٔٛارظ ػ١ٍّخ اٌزٕشئخ اإلعزّبػ١خ ٟٚ٘ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ِٓ 

أُ٘ دٚافغ اٌغٍٛن اٌزٟ رؤدٞ دٚسا أعبع١ب فٟ ػجطٗ ٚرٛع١ٙٗ ٚال شه أْ ِٓ أُ٘ ٚظبئف 

اٌزشث١خ ثظفخ ػبِخ ، أْ رىْٛ ٌذٜ إٌبشئخ إرؾب٘بد رغبػذُ٘ ػٍٝ اٌزى١ف  ِغ ِشىالد 

. اٌؼظش ، ٚأْ رؼًّ ػٍٝ رغ١١ش اإلرغب٘بد اٌغ١ش اٌّشغٛثخ ٚرٌه ٌزط٠ٛش اٌّغزّغ 

 :تعريف اإلتجاه - 1

: ٌمذ رؼذدد رؼبس٠ف اٌؼٍّبء ٔؾٛ ِفَٙٛ اإلرغب٘ٛٔزوشِٕٙب 

اإلرغبٖ ثأٔٗ ؽبٌخ ِٓ اإلعزؼذاد اٌؼمٍٟ ٌذٜ اٌفشد رٕظُ ػٓ ؽش٠مخ Allport ٠ؼشفٗ أٌٚجٛسد

خجشارٗ اٌغبثمخ ٠ٚؤدٞ إٌٝ رٛع١ٗ ِؼ١ٓ فٟ إعزغبثخ اٌفشد ٌغ١ّغ األش١بء  

. اٌّٛالف اٌّزظٍخ ثٙزٖ اٌؾبٌخ 

ٚلذَ ِظطفٝ ع٠ٛف رؼش٠فب ٌإلرغبٖ ٠ٕض ػٍٝ أْ اإلرغبٖ ٘ٛ اٌؾبٌخ اٌٛعذا١ٔخ اٌمبئّخ ٚساء 

أٞ شخض ، أٚ إػزمبدٖ ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛػٛع ِؼ١ٓ ِٓ ؽ١ش سفؼٗ ٌٙزا اٌّٛػٛع أٚ لجٌٛٗ 

. ٚدسعخ ٘زا اٌشفغ أٚ اٌمجٛي 

ِفَٙٛ اإلرغبٖ ثأٔٗ إعزغبثخ ػبِخ ٌذٜ اٌفشد إراء ِٛػٛع ِؼ١ٓ :Thurston ٚٚػغ صشعزْٛ

ٚ٘زٖ اإلعزغبثخ رزؼّٓ دسعخ ِب ِٓ اإل٠غبة أٚ اٌغٍت ٠شرجؾ ثّٛػٛع اإلرغبٖ ٚروش 

صشعزْٛ أ٠ؼب أْ اإلرغبٖ رؼ١ُّ إلعزغبثبد اٌفشد رؼ١ّّب ٠ذفغ ثغٍٛوٗ ثؼ١ذا أٚ لش٠جب ِٓ ِذسن 

.  ِؼ١ٓ 

ثأٔٗ إعزؼذاد رٕٟ٘ ٠غؼً اٌفشد ٠زظشف : ـ ٚػشفٗ ِؾّذ طبثش ع١ٍُ ٚعؼذ ػجذ اٌٛ٘بة 

. ثظٛسح ِؼ١ٕخ فٟ اٌّٛالف رغبٖ األؽذاس ٚاألشخبص ٚاٌمؼب٠ب اٌّخزٍفخ  

 ) وّب ػشفذ ١ٌٍٝ ػجذ اٌؾ١ّذ اإلرغب٘بد ثأٔٙب ػجبسح ػٓ إعزغبثبد األفشاد اٌّخزٍفخ 

 ِىزغجخ ِب ٟ٘ اإلٔزبط خجشح ٘ؤالء االعزغبثخرغبٖ ِٛػٛع ِب ، ٚ٘زٖ  (اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ 
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 االعزغبثبداألفشاد رغبٖ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ذٚس ؽٌٛٙب اٌّٛػٛع ٚرّضً عٛأجٗ اٌّخزٍفخ ٚ٘زٖ 

. ِىزغجخ ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌفشد ؽ١ش أٔٙب رؾذد عٍٛوٗ ٚرٛع١ٙٗ ٚعٙخ ِؼ١ٕخ 

 اٌىبٍِخ داخً أػّبق إٌفظ ٚاٌزٟ ٠زُ رؼٍّٙب وٕز١غخ االعزغبثخ:ثأٔٗٚػشفزٗ عؼذ٠خ ثٙبدس 

. ِجبششح ٌٍّّبسعبد اٌّزؼذدح اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌفشد ٚاٌزٟ رضجذ ٚرؼضص فٟ عٍٛو١برٗ

 ِىزغت ِشجغ ثبٌؼبؽفخ ٠ؾذد عٍٛن اٌفشد إراء اٌّٛلف اعزؼذادثأٔٗ :  ٠ٚؼشفٗ ع١ٙش وبًِ 

ٚاٌّٛػٛػبد ٚاألشخبص اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب فٟ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ أِب ثمجٌٛٙب أٚ ثشفؼٙب 

 .  (، د ص2005شؾبرٗ ، )

 االعزؼذاد٘ٛ ؽبٌخ ِٓ : QordonAllport وّب ٠ؼشفٗ عٛسدٚف اٌجٛسد ثبالرغبٖ ٠مظذ 

اٌؼمٍٟ ٚاٌؼظجٟ اٌزٟ رٕظُ أٚ رزىْٛ خالي اٌزغشثخ ٚاٌخجشح اٌزٟ رغجت رأص١شا ِٛعٙب أٚ 

ثذْٚ ) اٌفشد ٌىً اٌّٛػٛػبد ٚاٌّٛالف اٌزٟ رشرجؾ ثٙزا اإلرغبٖ اعزغبثبدد٠ٕب١ِب ػٍٝ 

( .  189 ،ص2009ِؤٌف  ، 

 ٔفغٟ أٚ رٟٙء ػمٍٟ ػظجٟ ِزؼٍُ ٌالعزغبثخ اٌّٛعجخ أٚ اعزؼذادثأٔٗ : وّب ػشفٗ ص٘شاْ

اٌغبٌجخ ٔؾٛ أشخبص أٚ ِٛالف أٚ أش١بء أٚ ِٛػٛػبد أٚ سِٛص فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ش 

 ( .  12 ،ص 2014اٌظبٌؼ ،  )رغزض١ش ٘زٖ االعزغبثخ 

االرغبٖ ٘ٛ ١ًِ اٌفشد ٌزم١١ُ ثؼغ األش١بء ٚاٌّٛالف فٟ ػبٌّٗ ثطش٠مخ رفؼ١ٍ١خ  : Katzوبرض

 ( . 190 ،ص 2006أثٛ عبدٚ ،  )، أٚ غ١ش رفؼ١ٍ١خ 

: وّب رؼذدد رؼبس٠ف االرغبٖ ػٍٝ ؽغت ِظطٍؾبد ػٍُ إٌفظ 

 اٌفشع ثبٌشفغ أٚ اٌمجٛي إصاء لؼ١خ أٚ اعزغبثبد٘ٛ ِغّٛػخ :  Attitudeاالرغبٖ

 2011اٌغ١ذ ػٍٟ ، ) االػزمبد ٘ٛ رؼج١ش ػٓ اٌّٛلف أٚ االرغبِٖٛػٛع عذاٌٟ ِؼ١ٓ ، أٞ أْ 

 . (   39ص : 

 أٚ ر١ٙؤ ػمٍٟ ٠زىْٛ ػٕذ اٌفشد ٔز١غخ اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ اٌّؤصشح فٟ اعزؼذاد٘ٛ  : االرغبٖـ 

خجشارٗ ٠غؼٍٗ ٠مف ِٛلفب ِؼ١ٕب ٔؾٛ ثؼغ األفىبس أٚ األشخبص أٚ األش١بء اٌزٟ رخزٍف ف١ٙب 
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 ( .   109ص  :2012اٌؾغبصٞ ، )  االعزّبػ١خٚعٙبد إٌظش ثؾغت ل١ّزٙب اٌخٍم١خ أٚ 

 اٌؼمٍٟ ٚاٌٛعذأٟ رزىْٛ االعزؼذادِٓ خالي ٘زٖ اٌزؼبس٠ف ٔغزٕزظ أْ االرغبٖ ٘ٛ ؽبٌخ ِٓ 

 اٌّخزٍفخ ارغبٖ ِٛػٛع االعزغبثبدٌذٜ اٌفشد ِٓ خالي اٌخجشح اٌزٟ ٠ّش ثٙب ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ 

. ِب 

 :االتجاهمكىنات- 2

 ػٍٝ أٔٗ ٠زىْٛ ِٓ صالس ِىٛٔبد ٟ٘ اٌّىْٛ االرغبٖ إٌٝ االعزّبػ٠ٟٕظش ػٍّبء إٌفظ 

 .اٌّؼشفٟ اٌّىْٛ اٌغٍٛوٟ ٚاٌّىْٛ اٌؼبؽفٟ،

أٞ و١ف١خ شؼٛسٔب اٌشٟء، ٠زؼّٓ اٌّشبػش اإل٠غبث١خ أٚ اٌغٍج١خ ٔؾٛ :اٌؼبؽفٟ ـ اٌّى2-1ْٛ

 .ٔؾٖٛ

. ثبالرغبٖ أٚ ١ًِ ٌٍزظشف ثطش٠مخ ِب راد طٍخ اعزؼذاد ٠زؼّٓ :اٌغٍٛوٟاٌّىْٛ- 2 ـ2

 أٚ األفىبس اٌزٟ ؽٛس٘ب اٌفشد ثخظٛص اٌشٟء االػزمبداد ٠ٚزؼّٓ :اٌّؼشفٟ ـ اٌّى2-3ْٛ

  ٔؾٖٛ ارغبٖاٌزٞ وْٛ 

 رّضً رى٠ٕٛبد ٔفغ١خ ِؼمذح ، ١ٌظ ِٓ اٌغًٙ رغ١١ش٘ب فٕؾٓ االرغب٘بدِٓ ٕ٘ب رالؽع أْ 

ٔطٛس افىبسا ِٚؼزمذاد ؽٛي األش١بء ٚاألشخبص ٚاٌغّبػبد ِٓ ؽٌٕٛب ٚٔطٛس ِشبػش 

 .االرغب٘بدٔؾٛ٘ب ،صُ إٔٔب ٔزظشف ثطش٠مخ أٚ ثأخشٜ ثٕبء ػٍٝ ٘زٖ 

:   ثبٌخظبئض األعبع١خ اٌزب١ٌخ االرغب٘بدٚرّزبص 

 رىزغجٙب ِٓ خالي االرغب٘بد رى٠ٕٛبد ٔفغ١خ ِزؼٍّخ ١ٌٚغذ فطش٠خ ٚ٘زٖ االرغب٘بدـ  رّضً 

.  أٚ األفىبس ٚاألشخبصاٌخجشاد خبطخ رٍه اٌخجشح إٌبرغخ ػٓ اٌزفبػً ِغ األش١بء 

. ح ٔغج١ب ثّؼٕٝ أٔٙب رزغ١ش ثغشػخ س إٌٝ أْ رىْٛ صبةاالرغب٘بدـ ر١ًّ 

 ،ثّؼٕٝ أٔٙب أدٚاد ٔؾىُ ِٓ خالٌٙب ػٍٝ األش١بء ثطش٠مخ حرم١١ّٟ ػبدح ِب رىْٛ االرغب٘بدـ 

. إ٠غبث١خ أٚ عٍج١خ ٚثذسعبد ِزفبٚرخ 
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 ٠ّىٓ أْ رؤصش ػٍٝ اٌغٍٛن فٟٙ ِضال ٠ّىٓ أْ رذفغ األفشاد إٌٝ ِّبسعخ االرغب٘بدـ 

 ِٓ لؼ١خ ِؼ١ٕخ ٚػٍٝ وً الرغب٘برُٙإٌخ ، ٚ٘زا ٠أرٟ ٔز١غخ .........اٌّشبسوخ فٟ اٌّغ١شاد 

 االرغب٘بد ػٍٝ اٌغٍٛن دائّب إر رش١ش اٌذساعبد أٔٗ وض١شا ِب رش١ش االرغب٘بدؽبي ال رؤصش 

 ٔؾٛ اٌزذخ١ٓ فبغٍت االرغب٘بدإٌٝ شٟء ٚاٌغٍٛن إٌٝ شٟء أخش ، أثشص ِضبي ػٍٝ رٌه 

 االرغب٘بد ث١ٓ االرفبق عٍج١خ ٔؾٛ اٌزذخ١ٓ إال أُٔٙ ٠ذخْٕٛ ، ِذٜ ارغب٘بداٌّذخ١ٕٓ ٌذ٠ُٙ 

ٚاٌغٍٛن ٠ؼزّذ ػٍٝ ػذح ػٛاًِ ِٕٙب أٚال ػبًِ اٌّٛلف ، ففٟ ثؼغ اٌّٛالف ٠غٍه اٌفشد 

 صب١ٔب اٌخجشح ارغب٘برٗ ٚفٟ ِٛالف أخشٜ ٠غٍه ثّب ال ٠زفك ِغ ارغب٘ٗعٍٛن ٠زفك ِغ 

 اٌزٞ ٔشأ ٔز١غخ ٌخجشح ػبشٙب اٌفشد ثٕفغٗ ٠ىْٛ أوضش ١ِال ٌالرغبق ِغ فبالرغبٖاٌشخظ١خ 

 ٔؾٛ اٌزذخ١ٓ ارغب٘برٗاٌغٍٛن فبٌّذخٓ اٌزٞ شب٘ذ شخض ِظبة ثغشؽبْ اٌشئخ سثّب ٔغذ 

 أوضش ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ ارغبق أوضش ارغب٘برٗرزفك ِغ عٍٛوٗ ،صبٌضب ػّك اٌزفى١ش فبٌفشد اٌزٞ ٠فىش فٟ 

 ( . 175  ـ 174ص : 2006اٌضق ، ) ٚاٌغٍٛن  االرغبِٖب ث١ٓ 

:  ف١ّب ٠ٍٟ االرغب٘بدِٓ خالي ٘زٖ اٌّىٛٔبد ٠ّىٓ رٍخ١ض إِىب١ٔخ رغ١١ش 

 ـ ص٠بدح اٌّؤصشاد اٌّؤ٠ذح ٌالرغبٖ اٌغذ٠ذ ٚرخف١غ اٌّؤصشاد اٌّؼبدح ٌٗ ، أِب إرا رغبٚد 1

. اٌّؤصشاد اٌّؼبدح ٌٗ ٚاٌّؤ٠ذح فزىْٛ ؽبٌخ ِٓ اٌزٛاصْ ٚاٌضجبد 

 :االرغبٖ ـ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبػذ فٟ رغ١ش 2

 .االرغبٖـ ػذَ ٚػٛػ ارغبٖ اٌفشد أعبعب ٔؾٛ ِٛػٛع 

 .االرغبٖـ ػذَ ٚعٛد ِؤصشاد ِؼبدح ٚٚعٛد خجشاد ِجبششح رزظً ثّٛػٛع 

:  ـ رزطٍت ػ١ٍّخ رغ١١ش االرغبٖ ِب٠ٍٟ 3

ـ رزطٍت ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ِٓ ع١زٌٛٝ إؽذاس ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ِٚب ٘ٛ اٌّٛػٛع اٌّشاد إؽذاس 

 .ف١ٗرغ١شٖ 

. ـ ِؼشفخ ارغبٖ اٌّزٍمٟ ٔؾٛ اٌّٛػٛع 

 . (اخز١بس اٌٛع١ٍخ اٌّغزخذِخ ٌٍزغ١١ش )ـ ِبٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزغ١١ش 
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اٌمّش ٚاٌغؼب٠ذح ،  ) ٌؼشٚسح اٌزغ١١ش ٚإدساوٗـ إؽذاس اٌزٕبلغ اٌّؼشفٟ فٟ ر٘ٓ اٌّزٍمٟ 

 ( . 94 ـ 93ص  : 2008

 : االتجاهاتمراحل تكىين - 3

:  ثضالس ِشاؽً أعبع١خ ٟ٘ االرغب٘بد٠ّشرى٠ٛٓ 

 فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ظب٘شح إدساو١خ أٚ االرغب٠ٖىْٛ :  ـ اٌّشؽٍخ اإلدساو١خ أٚ اٌّؼشف١خ 3-1

ِؼشف١خ رزؼّٓ رؼشف اٌفشد ثظٛسح ِجبششح ػٍٝ ثؼغ ػٕبطش اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌج١ئخ 

 اٌزٟ رىْٛ ِٓ ؽج١ؼخ اٌّؾزٜٛ اٌؼبَ ٌطج١ؼخ اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ، ٚ٘ىزا لذ االعزّبػ١خ

 فٟ ٔشأرٗ ؽٛي أش١بء ِبد٠خ وبٌذاس اٌٙبدئخ ٚاٌّمؼذ اٌّش٠ؼ ٚؽٛي ٔٛع خبص االرغب٠ٖزجٍٛس 

ِٓ االفشاد وبألخٛح ٚاألطذلبء ٚؽٛي ٔٛع ِؾذد ِٓ اٌغّبػبد وبألعشح ٚعّبػخ إٌبدٞ 

.  وبٌششف ٚاٌزؼؾ١خ االعزّبػ١خٚؽٛي ثؼغ اٌم١ُ 

ٚرز١ّض ٘زٖ اٌّشؽٍخ ث١ًّ اٌفشد ٔؾٛ شٟء ِؼ١ٓ ، : ـ ِشؽٍخ ّٔٛ ا١ًٌّ ٔؾٛ شٟء ِؼ١ٓ 2

فّضال أْ أٞ ؽؼبَ لذ ٠شػٟ اٌغبئغ ، ٌٚىٓ اٌفشد ١ّ٠ً إٌٝ ثؼغ أطٕبف خبطخ ِٓ اٌطؼبَ 

  االرغبٖٚلذ ١ّ٠ً إٌٝ رٕبٚي ؽؼبِٗ ػٍٝ شبؽئ اٌجؾش ٚثّؼٕٝ أدق أْ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ ٔشٛء 

. رغزٕذ إٌٝ خ١ٍؾ ِٓ إٌّطك اٌّٛػٛػٟ ٚاٌّشبػش ٚاإلؽغبعبد اٌزار١خ 

 أٔٛاػٗ ٚدسعبرٗ ٠غزمش اخزالفأْ اٌضجٛد ٚا١ًٌّ ػٍٝ  : ٚاالعزمشاس ـ ِشؽٍخ اٌضجٛد 3

 ( .  11ـ10 ،ص 2007اٌغشثبٚٞ ، ) ٔفغٟ  ارغب٠ٖٚضجذ ػٍٝ شٟء ِب ػٕذِب ٠زطٛس إٌٝ 

  :االتجاهاتأنىاع - 4

:  إٌفغ١خ إٌٝ األٔٛاع اٌزب١ٌخ االرغب٘بدرظٕف 

 ِٛلفب ؽبدا ، فبٌزٞ االرغبٖ اٌمٛٞ فٟ ِٛلف اٌفشد ِٓ ٘ذف االرغبٖ ٠جذٚا :االرغب٘بٌمٛٞ ـ 1

 ل٠ٛب ؽبدا ع١طش ػٍٝ ارغب٘ب٠شٜ إٌّىش ف١غؼت ٠ٚضٛس ٠ٚؾبٚي رؾط١ّٗ إّٔب ٠فؼً رٌه ألْ 

. ٔفغٗ 

 ِٛلفب االرغبٖ ٠زّضً فٟ اٌزٞ ٠مف ِٓ ٘ذف االرغبٖ٘زا إٌٛع ِٓ . اٌؼؼ١ف االرغبٖ ـ 2
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 وّب ٠شؼش ثٙب اٌفشد فٟ االرغبٖح٠شؼش ثشذػؼ١فب سخٛا خبٔؼب ِغزغٍّب فٙٛ ٠فؼً رٌه ألٔٗ ال 

. اٌمٛٞ االرغبٖ

 . (أٞ إ٠غبثٟ  ) اٌزٞ ٠ٕؾٛا ثبٌفشد ٔؾٛ شٟء ِب  االرغبٖ٘ٛ : اٌّٛعت  االرغبٖ ـ 3

 . (اٞ عٍجٟ ) اٌزٞ ٠غؼً اٌفشد ثؼ١ذا ػٓ شٟء أخش االرغبٖ٘ٛ :  اٌغٍجٟ االرغبٖ ـ 4

 اٌزٞ ال ٠غذ اٌفشد ؽشعب فٟ إظٙبسٖ ٚاٌزؾذس ػٕٗ أِبَ االرغبٖ ٘ٛ : اٌؼٍٕٟاالرغبٖ ـ 5

 . األخش٠ٓ

 اٌزٞ ٠ؾبٚي اٌفشد إخفبئٗ ػٓ األخش٠ٓ ٠ٚؾزفع ثٗ فٟ لشاسح االرغبٖ٘ٛ :  اٌغشٞ االرغبٖ ـ 6

. ٔفغٗ ثً ٠ٕىشٖ أؽ١بٔب ؽ١ٓ ٠غأي ػٕٗ 

 اٌّشزشن ث١ٓ ػذد وج١ش ِٓ إٌبط فئػغبة إٌبط ثبألثطبي االرغبٖ ٘ٛ :االرغب٘بٌغّبػٟ ـ 7

 .ارغب٘غّبػٟ

 اٌزٞ ١ّ٠ض فشدا ػٓ أخش ، فئػغبة اإلٔغبْ ثظذ٠ك ٌٗ إرغبٖ االرغبٖ٘ٛ :  اٌفشدٞ االرغبٖ ـ 8

. فشدٞ 

 اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ اٌى١ٍبد ٚلذ دٌذ األثؾبس اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ االرغبٖ٘ٛ :  اٌؼبَ االرغبٖ ـ 9

 اٌؾضث١خ األعبع١خ رزغُ ثظفخ اٌؼَّٛ االرغب٘بد اٌؼبِخ ، فأصجزذ اْ االرغب٘بدٚعٛد 

.  إٌٛػٟ االرغبٖ اٌؼبَ أوضش ش١ٛػب ٚاعزمشاسا ِٓ االرغبٖ،٠ٚالؽع أْ 

 االرغب٘بد اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ إٌٛاؽٟ اٌزار١خ ٚرغٍه االرغبٖ٘ٛ :  إٌٛػٟ االرغبٖ ـ 10

 إٌٛػ١خ االرغب٘بد اٌؼبِخ ،  ٚثزٌه رؼزّذ االرغب٘بدإٌٛػ١خ ِغٍىب ٠خؼغ فٟ عٛ٘شٖ إلؽبس 

 ( . 14 ـ 13 ،ص2007ػجذ اٌؼض٠ض اٌغشثبٚٞ ، )ػٍٝ اٌؼبِخ ٚرشزك دٚافؼٙب ِٕٙب  

 : االتجاهاتخصائص -5

 : ثّغّٛػخ ِٓ اٌخظبئض ٔزوش ِٕٙب ِب٠ٍٟاالرغب٘بدرز١ّض 

 ١ٌغذ غش٠ض٠خ أٚ االرغب٘بدأٞ أْ : Attitudes are learned:  ِزؼٍّخ ارغب٘بد 1
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 ٚاٌّؼزمذاد ٠ىزغجٙب ٚا٢ساءفطش٠خ ِٛسٚصخ ، ثً إٔٙب ِزؼٍّخ ٚؽظ١ٍخ ِىزغجخ ِٓ اٌخجشاد 

أّٔبؽ  ( االرغب٘بد) ٟٚ٘ ٚاالعزّبػ١خِٓ خالي رفبػٍٗ ِغ اٌج١ئخ اٌّبد٠خ  (اٌطبٌت  )اٌفشد 

 ٚرؼذ٠ٍٙب ثبٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚرزىْٛ ٚرّٕٛ ٚرزطٛس ػٕذ اٌطبٌت ِٓ خالي اوزغبثٙبعٍٛو١خ ٠ّىٓ 

ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ ثزٌه ِزؼٍّخ ِؼشف١خ ٠ىزغجٙب  . (اٌج١ذ ، اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ  )رفبػٍٗ ِغ ث١ئزٗ  

ٌٚزٌه رٛطف ثأٔٙب ٔزبط  . االعزّبػ١خاٌطبٌت ثبٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ػجش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزٕشئخ 

. اٌزؼٍُ ، ِٚٓ ٕ٘ب ٠جشص ِؼٍُ اٌؼٍَٛ فٟ رى٠ٕٛٙب ٚر١ّٕزٙب ٌذٜ اٌطبٌت 

 وّٛعٙبد االرغب٘بدرؼًّ : Attitudespredictbehavior  رٕجؤ ثبٌغٍٛن االرغب٘بد ـ 2

 اٌؼ١ٍّخ االرغب٘بدفبٌطبٌت رٚ  (اٌطبٌت )ٌٍغٍٛن ، ٠ٚغزذي ػ١ٍٙب ِٓ اٌغٍٛن اٌظب٘شٞ ٌٍفشد 

.  ٌؾذ وج١ش ٌغٍٛوٗ اٌؼٍّٟ ارغب٘بر٠ّٗىٓ أْ رىْٛ 

 ثأٔٙب راد أ١ّ٘خ االرغب٘بدرٛطف :  Attitudes are socialاالرغب٘بربالعزّبػ١خ  ـ 3

رمزشػ أْ  ( االرغب٘بد ) رؤصش فٟ ػاللخ اٌطبٌت ثضِالئٗ أٚ اٌؼىظ ٟٚ٘ اعزّبػ١خشخظ١خ 

 ) اعزغبثخسثّب ٠ؤصش فٟ  (اٌطبٌت  )ٌٍغّبػخ دٚسا ثبسصا ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٚأْ اٌفشد 

. اٌطٍجخ األخش٠ٓ  (عٍٛن 

اإلرغبٖ رؾفض ٚر١ٙؤ ٌإلعزغبثخ : Areadines to respondاالرغب٘بربعزؼذادارٍالعزغبثخ 4

. ٠ٟٙء اٌشخض ٌزٍه اإلعزغبثخ  (أٚ وبِٓ  )خفٟ  (ر١ٙؤ أٚ رؾفض  )ٚثبٌزبٌٟ فئْ ٚعٛد 

إْ : Readiness to RespondEmotionally ـ اإلرغب٘برئعزؼذادارٍإلعزغبثخ اٌؼبؽف١خ 5

٘ٛ  ( ٚاٌم١ُ ٚاإلصاءوبٌّؼزمذاد ٚاٌذٚافغ  ) ػٓ اٌّفب١ُ٘ إٌفغ١خ األؽشٜ االرغب٘بدِب ١ّ٠ض 

ألْ ٠ىْٛ (إٌضػخ  )أٚ  (ا١ًٌّ )ِىٛٔٙب اٌزم٠ّٟٛ اٌزٞ ٠زّضً فٟ اٌّٛلف اٌزفؼ١ٍٟ أٚ 

 )اٌطبٌت ِغ أٚ ػذ شٟء أٚ ؽذس أٚ شخض أٚ ِٛلف ِب ِٚٓ ٕ٘ب اػزجش اٌّىْٛ اٌٛعذأٟ  

.  أٚ اٌّىْٛ اٌشئ١غٟ ٌإلرغبٖ االرغبٖأُ٘ ِىٛٔبد  (اإلٔفؼبٌٟ 

رغؼٝ اإلرغب٘بد ثٛعٗ ػبَ إٌٝ اٌّؾبفظخ :  ٔغج١ب ٚلبثٍٙب ٌٍزؼذ٠ً ٚاٌزغ١١ش االرغب٘بربٌضبثزخ ـ 6

ػٍٝ رارٙب ، ألٔٙب ِزٝ رىٛٔذ ٚثخبطخ رٍه اإلرغب٘بد اٌّزؼٍّخ فٟ ِشاؽً رؼ١ّ١ٍخ ِجىشح 

فئٔٗ ٠ظؼت رغ١١ش٘ب ٔغج١ب ألٔٙب ِشرجطخ ثبإلؽبس اٌؼبَ ٌشخظ١خ اٌفشد ٚثؾبعبرٗ ٚثّفِٙٛٗ 
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 . (ِؼشف١خ  )لبثٍخ ٌزؼذ٠ً ألٔٙب ِىزغجخ ِٚزؼٍّخ  (اإلرغب٘بد  )ػٓ رارٗ ِٚغ رٌه فٟٙ 

٠ّىٓ ل١بط اإلرغب٘بد  ِٓ : Attitudes are Measurable ـ اإلرغب٘بد لبثٍخ ٌٍم١بط 7

فٟ فمشاد  (اٌزم٠ّٟٛ  )خالي ِمب١٠ظ اإلرغب٘بد ِب داَ أٔٙب رزؼّٓ اٌّٛلف اٌزفؼ١ٍٟ 

اٌّم١بط عٛاء ِٓ خالي ل١بط اإلعزغبثبد اٌٍفظ١خ ٌٍطٍجخ أٚ ِٓ خالي ل١بط اإلعزغبثبد 

  (. 141 ـ 139 ،ص 2009ص٠زْٛ ، )ٌُٙ  Observedاٌّالؽظخ 

 :طبيعة اإلتجاهات - 6

ؽبٌخ ِٓ اإلعزؼذاد اٌؼمٍٟ QordonAllport وّب ٠ؾذدٖ عٛسدٚف اٌجٛسد ثبالرغب٠ٖمظذ 

ٚاٌؼظجٟ اٌزٟ رٕظُ أْ رزىْٛ خالي اٌزغشثخ ٚاٌخجشح اٌزٟ رغجت رأص١شا ِٛعجب أٚ د٠ٕب١ِب ػٍٝ 

.  إعزغبثبد اٌفشد ٌىً اٌّٛػٛػبد ٚاٌّٛالف اٌزٟ رشثؾ ثٙزا اإلرغبٖ 

فئٔٗ ٠ؼشفٗ ثأٔٗ ٔضػخ ٔؾٛ أٚ ػذ ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ رظجؼ ٘زٖ Bogardusأِب ثٛعبسٚط

إٌضػخ ل١ّخ إ٠غبث١خ أٚ عٍج١خ ٚاٌٛالغ أْ اإلرغبٖ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد إعزغبثخ اٌفشد ٌّض١شاد اٌج١ئخ 

اٌخبسع١خ فبإلرغبٖ ٠ىّٓ ٚساء اٌغٍٛن أٚ اإلعزغبثخ اٌزٟ ٔالؽظٙب فبٌشخض األِش٠ىٟ 

األث١غ اٌزٞ ٠ّزٍه إرغب٘ب ػذٚا١ٔب ٔؾٛ اٌضٔٛط ٠غزغ١ت ػٕذِب ٠ٍزمٟ ثشخض صٔغٟ إعزغبثخ 

رخزٍف ػٓ إعزغبثخ اٌشخض اٌزٞ ال ٠ّزٍه ِضً ٘زا اإلرغبٖ ٚٔؾٓ ع١ّؼب ّٔزٍه إرغب٘بد 

ِزؼذدح ٔؾٛ صِالئٕب ٚأطذلبئٕب ٚغ١ش رٌه ِٓ األش١بء اٌّٛعٛدح فٟ اٌج١ئخ ٚلذ رىْٛ إرغب٘برٕب 

٘زٖ إرغب٘برٛد٠خ أٚ ػذٚا١ٔخ ٚلذ رىْٛ رؼج١شا ػٓ اإل٘زّبَ ٚ اإل٠غبث١خ ٚلذ رىْٛ ال ِجبالح أٚ 

ػٓ اإلؽزشاَ اٚ اإلؽزمبس ٚ لذ رىْٛ رؼج١شا ػٓ رٛو١ذ اٌزاد اٚ ػٓ اٌخؼٛع ٚػٍٝ رٌه 

فٕٙبن إرغب٘بد ٔؾٛ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚٔؾٛ اإلشزشاو١خ ٚٔؾٛ اٌشأعّب١ٌخ ٚٔؾٛ اٌذ٠ٓ ٚٔؾٛ 

اٌظ١ٔٛ١ٙخ ٚغ١ش رٌه فبإلرغبٖ ٠غؼً اٌفشد ٠فىش ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ ٠ٚغٍه ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ فبإلرغبٖ 

, ، خجشاد اٌضٛاة ، ٚاٌغضاء ......٠زؼّٓ إعزغبثبد رؼٍّٙب اٌفشد ٔز١غخ ٌٍخجشاد اٌغبثمخ 

اٌّىبفأح أٚ خجشاد اٌؼمبة ٚاألٌُ ٚاٌفشً ٚاإلؽجبؽ ، خجشاد فشً أٚ ٔغبػ ، سػب أٚ أٌُ ، 

إٌخ ، ١ٌٚظ ِٓ اٌؼشٚسٞ ِٓ أْ رىْٛ ع١ّغ اإلرغب٘بد ٔز١غخ ٌٍخجشح ....عؼبدح أٚ ؽضْ 

اٌشخظ١خ ثّٛػٛع اإلرغبٖ ٚلذ ٠ىْٛ اٌفشد إرغب٘ب ِب ألٔٗ ٘ٛ اإلرغبٖ اٌغبئذ فٟ اٌّغزّغ 

اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ، ٠ٚؼشة أؽذ ػٍّبء إٌفظ ِضبال ٌزٌه ف١مٛي إْ فزبح طغ١شح عّؼذ فضع 
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عشط ثبة ِٕضٌٙب فز٘جذ ٌزشٜ ِٓ اٌطبسق ، صُ ػبدد ألِٙب ٚلبٌذ إْ ٕ٘بن ع١ذح رش٠ذ أْ 

صُ ر٘جذ األَ ٚ ػبدد ٌٍفزبح اٌظغ١شح ٚ لبٌذ أٔٙب ٌُ رىٓ ع١ذح ٠ب ػض٠ضرٟ ...... رمبثٍه ٠ب أِبٖ 

 اٌٛالؼخ لذ ٘زِٖضً ......ال ٠ٕجغٟ أْ رغّٝ اٌضٔغ١بد ع١ذاد ........  ،إٔٙب ِغشد صٔغ١خ 

رىْٛ أؽذ اٌطشق اٌزٟ رىْٛ اٌفزبح ػٓ ؽش٠مٙب إرغب٘ٙب ٔؾٛ اٌضٔٛط ٚثؼذ رٌه ٠ّىٓ أْ رغذ 

ٚاٌٛالغ أْ اٌفشد اٌزٞ ٠ّش ثّضً ٘زٖ . ٘زٖ اٌفزبح وض١شا ِٓ اٌزؼض٠ضاد ٌزم٠ٛخ ٘زا اإلرغبٖ 

اٌّٛالف ٠ٍغأ إٌٝ رفغ١ش خجشارٗ اٌّمجٍخ رفغ١شا ف١ٗ وض١ش ِٓ اٌزؼظت ٚاٌزؾ١ض فّضال ٠فغش 

إٔخفبع ِغزٜٛ رؼ١ٍُ ثؼغ اٌضٔٛط رفغ١شا خبطب ٚوزٌه اٌظشٚف اٌزٟ ٠ؼ١ش رؾزٙب اٌضٔٛط 

ٚاٌٛالغ أْ إٔخفبع ِغزٛاُ٘ ٘ٛ ٔز١غخ ٌإلرغبٖ اٌغبئذ ػذُ٘ ٚرجؼب ٌّذسعخ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ 

فئْ اإلرغب٘بد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّضً ٚاٌّؼب١٠ش اإلعزّبػ١خ رىْٛ ِفَٙٛ اٌزاد اٌٛعطٝ 

٠ٚمٛي أؽذ ػٍّبء اإلعزّبع ٚ٘ٛ . اٌزٟ ٟ٘ ِجذأ اٌٛالغ ِٚغزٛدع األخالق ٚاٌم١ُ اإلعزّبػ١خ 

أْ اإلرغب٘بد اٌغبئذح فٟ اٌّغزّغ رؤصش فٟ عٍٛن إٌبط ؽزٝ ٚإْ  ١ِR .K Mertonشرْٛ

وبٔٛا ال ٠ؤِْٕٛ إ٠ّبٔب شخظ١ب ٠ٚؼشة ٌزٌه ِضبال ألؽذ صػّبء إرؾبداد اٌؼّبي األِش٠ى١١ٓ 

اٌزٞ ثبٌشغُ ِٓ ػذَ إِزالوٙئرغب٘ب ِؼبد٠ب  ٌٍضٔٛط األِش٠ىبْ ، إال أٔٗ ٠شٜ ػذَ 

إٔؼّبِّٙإلرؾبد اٌؼّبي ، ٠ٚشٜ أْ اٌضٔغٟ ِضال غ١ش ِزؼٛد ػٍٝ رمب١ٌذ إرؾبداد اٌؼّبي ٚال 

ػٍٝ ِّبسعخ اٌغٙٛد اٌغّبػ١خ ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ِظٍؾخ اٌغّبػخ وّب ٠شٜ أْ اٌضٔغٟ 

ثؾىُ إٔخفبع ِغزٜٛ ِؼ١شزٗ عٛف ٠مجً اٌؼًّ فٟ ٚظبئف ثأعش ألً ِٓ اٌّغزٜٛ اٌّزفك 

ػ١ٍٗ ، ٚإر ٔظُ اإلرؾبد اػطشاثب ِب ف١ٍظ ٌذ٠ٗ ِبٔغ ِٓ اٌخشٚط ػٍٝ صِالئٗ ، ٚػذَ 

اإلشزشان فٟ اإلػطشاة ػٓ اٌؼًّ ثً إٔٗ لذ ٠خْٛ اٌطجمخ اٌؼّب١ٌخ إرا دػذ اٌؼشٚسح غٍٝ 

 (.142 ـ 140،ص 1982ػغ١ٜٛ ، )رٌه 

:  وظائف اإلتجاهات - 7

 :رزّضً أُ٘ ٚظبئف اإلرغب٘بد فٟ

 ـ رٕظ١ُ اإلرغب٘بد اٌؼ١ٍّبد اٌذافؼ١خ ٚاإلٔفؼب١ٌخ ٚاإلدساو١خ ٚاٌّؼشف١خ ٌٍفشد فٟ ثؼغ 1

. إٌٛاؽٟ اٌّٛعٛدح فٟ اٌّغبي اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ 

 ـ ر١غش اإلرغب٘بد ٌٍفشد اٌمذسح ػٍٝ اٌغٍٛن ٚإرخبر لشاسارٗ فٟ اٌّٛالف إٌفغ١خ  اٌّزؼذدح 2
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.  فٟ شٟء ِٓ اإلرغبق ٚ اإلرفبق دْٚ رشدد اٚ رفى١ش ِغزمً فٟ وً ِشح 

.  ـ رجٍٛس اإلرغب٘بد ٚ رٛػؼ  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفشد ٚث١ٓ ػبٌّٗ اإلعزّبػٟ 3

إعزغبثبد اٌفشد ٌألشخبص ٚاألش١بء ٚ اٌّٛػٛػبد ثطش٠مخ رىبد ٚرىْٛ االرغب٘بد ـ رؾذد 4

. صبثزخ 

ـ رغبػذ اإلرغب٘بد فٟ رفغ١ش وض١ش ِٓ اٌظٛا٘ش ٚإػطبئٙب اٌّؼٕٝ إٌّبعت ٌٙب ٚ٘زا ٠زٛلف 5

فّضال إرا أؽظ إٌبط ثٕمض عٍؼٗ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌغٛق ٚػٍّٛا أْ عٙخ ...... ػٍٝ إرغبٖ اٌشخض 

ِؼ١ٕخ ٟ٘ اٌزٟ رغججذ فٟ ٘زا إٌمض ، ٌُٚ ٠مذَ ٌُٙ رفغ١شا ٌزٌه ،٠زشرت ػٍٝ رٌه اٌزى٠ٛٓ 

. إرغبٖ ٌذٜ إٌبط ٠زغُ ثبٌزؾ١١ض ػذ ٘زٖ اٌغٙخ 

 ـ رغبػذ اإلرغب٘بد اٌفشد ػٍٝ اٌزؾم١ك أ٘ذافٗ اإلعزّبػ١خٚاإللزظبد٠خ ٚرٌه ألٔٗ ؽ١ّٕب 6

٠ؼجش اٌفشد ػٓ إرغبٖ خبص إّٔب ٠ؼجش ٚ ٠ؼٍٓ إٌبط ػٓ إٔغ١بلٗ ٌّب ٠غٛد ِغزّؼٗ ِٓ ل١ُ ٚ 

 ِؼب١٠ش ٚ ِؼزمذاد 

ٌإلٔزمبد ف١ٕشأ ٔز١غخ ٌزٌه إرغب٘بد ِؼ٠ٕٛخ ػٕذٖ ٚأساءٖ ـ وض١شا  ِب رزؼشع افىبس اٌفشد 7

 ٠ؾظ أ١ِشوخاٌشعً األث١غ فٟ : رزغُ ثبٌؼذٚاْ ٔز١غخ إلؽجبؽ دٚافؼٗ ِضبي ػٍٝ رٌه 

ثبٌىشا١٘خ ٔؾٛ اٌضٔٛط ٠ٚؼزجش أْ اإلػزذاء ػ١ٍُٙ ٚؽشِبُٔٙ ِٓ ؽمٛلُٙ ال ٠خبٌف رؼب١ٌُ اٌذ٠ٓ 

.  اٌّغ١ؾٟ 

 ـ رؾمك اإلرغب٘بد اٌشػب اٌؼبؽفٟ ٌٍفشد ٚرخذَ وبفخ دٚافؼٗ اإلعزّبػ١خ ٚرغبػذٖ فٟ فُٙ 8

.  عٍٛن األخش٠ٓ 

 ـ وزٌه أْ اٌزؼج١ش ػٓ اإلرغب٘بد عٛاء أوبْ رؼج١شا ٌفظ١ب أَ ػ١ٍّب ٠ّذٔب ثّفبر١ؼ اٌشخظ١خ 9

  ( .179 ـ 178 ،ص 2006د٠ٚذاس ،)إر ٠ج١ٓ ٘زا اٌزؼج١ش ثؼغ أّٔبؽ اٌشخظ١خ ٚأثؼبد٘ب 

 :قياس اإلتجاهات - 8

٠ذػٛٔب ؽذ٠ضٕب اٌغبثك ػٓ دسعبد شذح اإلرغب٘بد ٚدسعبد ػؼفٙب ٚو١ف أٔٙب لذ رىْٛ 

إ٠غبث١خ أٚعٍج١خ أٚ ِؾب٠ذح إٌٝ رطٛس ُِٙ عذا ، ٚ٘ٛ و١ف١خ اٌّمبسٔخ ث١ٓ ١ِٛي اٌفشد اٌٛاؽذ 
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ِٓ ٔبؽ١خ دسعبد شذرٙب ٌذ٠ٗ ، وّب أٔٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٔمبسْ ث١ٓ فشد ث١ٓ ِخزٍف١ٓ ٌٕؼشف 

أ٠ّٙب ٠ٍّه ١ِٛال أشذ أٚ أػؼف ِٓ األخش ٔؾٛ ِٛػٛع ٚاؽذ ، ٌىٓ اٌّمبسٔخ ال رمزظش ػٍٝ 

أثٕبء اٌؾؼبسح اٌٛاؽذح ثً لذ رؾذس ث١ٓ أثٕبء اٌؾؼبساد اٌّخزٍفخ ٚرؼزّذ ػ١ٍّخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ 

األفشاد ، ػٍٝ ػ١ٍّخ ل١بط اإلرغب٘بد اٌزٟ عبُ٘ فٟ رط٠ٛش٘ب ػذد ِٓ اٌؼٍّبء ، ِٚٓ اثشصُ٘ 

اٌزٞ عؼً ِٓ ػ١ٍّخ ل١بط ا١ٌّٛي أِشا ٠غ١شا ٌٍغب٠خ ، ٚوً ِب فٟ األِش ، إرا " ١ٌىشد " 

سغجذ فٟ ِؼشفخ ِمذاس شذح ١ًِ شخض ِؼ١ٓ ٔؾٛ ِّبسعخ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ ِضال فّب ػ١ٍه إال 

أْ رغأٌٗ ػٓ ١ٌِٛٗ ا١ٌّٕٙخ عؤاال ِجبشش ػٓ رٌه ، ٌىٓ اٌّغأٌخ ١ٌغذ ثٙزٖ اٌجغبؽخ فمذ ٠ش٠ذ 

شخض ِؼ١ٓ إخفبء ١ٌِٛٗ ا١ٌّٕٙخ ٚػذَ اٌزؼج١ش ػٕٙب طشاؽخ ٚسثّب ال ٠ؾغٓ اٌزؼج١ش ػٓ 

ٔفغٗ ٌغ٠ٛب ، وّب أْ األعئٍخ لذ ال رىْٛ ِؼذح ع١ذا أٚ ِٕبعجخ ِٓ ٔبؽ١خ اٌظ١بغخ ٚاٌزٛل١ذ 

ٚؽش٠مخ اإلٌمبء إرا الؽع ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ أْ ؽش٠مخ ط١بغخ األعئٍخ أٚ اٌطش٠مخ إٌمبئٙب لذ 

 ٠ؾذد أْ ٔٛع اإلعبثخ 

٠ٚطٍت " أعٍٛة ١ٌىشد "ِٚٓ أوضش األعب١ٌت ش١ٛػب ٘ٛ األعٍٛة اٌّؼشٚف ثبعُ طبؽجٗ 

٘زا األعٍٛة ِٓ اٌز٠ٓ ٔغأٌُٙ رؾذ٠ذ أٚ رٛػ١ؼ إٌٝ أٞ ِذٜ ٠ٛافمْٛ ػٍٝ ِؼّْٛ ػجبسح 

ِٚٓ أُ٘ عّبد أعٍٛة ١ٌىشد عٌٙٛخ اٌزؾ٠ًٛ إٌٝ أسلبَ األِش . ِؼ١ٕخ ِىزٛثخ أٚ ِغّٛػخ 

اٌزٞ ٠ّىٕٕب ثغٌٙٛخ ِٓ ِمبسٔخ األفشاد ثجؼؼُٙ اٌجؼغ ٚوزٌه  ِمبسٔخ اٌغّبػبد ثجؼؼٙب 

وّب لذ ٠ز١ؼ ٘زا األعٍٛة فشطخ إػذاد ِمب١٠ظ ٔؾٛ أٞ شٟء أٚ أٞ لؼ١خ ، ِضً . اٌجؼغ 

لؼب٠ب رذ٠ٚش ٔفب٠بد اٌٛسق ٚاٌجالعز١ه ٚاٌضعبط ، اٚ اٌطبلخ اٌشّغ١خ ِمبسٔخ ثبٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ 

، اٚ إٌشبؽبد اٌزشف١ٙ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ، اٚ اٌزفؼ١ً اٌخبص  ثزغ٠ٛك عٍغ ِؼ١ٕخ  ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ 

 ( . 582 ـ 581 ،ص 2006اٌش٠ّبٚٞ ٚآخشْٚ ،  )
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: خالصة الفصل 

 أْ اإلرغب٘بد إٌفغ١خ ٟ٘ رٍه اإلعزؼذاداد اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌفشد ٔغزٕزظِٓ خالي ِبعجك

 ّٖٔٛ ، ثبعزّشاسٚاٌزٟ رّضً ٔظبِب ِزطٛسا ٚا١ٌّٛي اٌغٍٛو١خ رّٕٛا فٟ اٌفشد 

 .ٚاإلرغب٘بد دائّب رىْٛ رغبٖ شٟء أٚ ِٛػٛع ِؼ١ٓ 



 

 الثالث الفصل

 الغش 
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 :تمهيد

٠ؼل اٌغِ ِٓ اٌظٛا٘و اٌمل٠ّخ  ٚاٌؾل٠ضخ اٌزٟ أزْود فٟ اٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٚاٌغِ ٘ٛ ٍولخ اٌطبٌت ِؼٍِٛبد ػٓ ٚهلخ ى١ٍِٗ فٟ االِزؾبٔبد أٚ االٍزؼبٔخ ثأٚهاق 

ٕغ١وح ٠قف١ٙب فٟ ِالثَٗ رزّٚٓ ئعبثبد ٕؾ١ؾخ ألٍئٍخ االِزؾبْ ٚمٌه ِٓ  أعً 

اٌؾٖٛي ػٍٝ اإلعبثخ ٠ٚؼل ٍٍٛن اٌغِ ِٓ اٌٍَٛو١بد غ١و ا٠ٌَٛخ ٚغ١و األفالل١خ فٟٙ 

 .رٕبِٟ ع١ّغ ِؼبٟٔ اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ رلػٛا ئٌٝ اٌٖلق فٟ األِٛه وٍٙب  

 :ـ تعريف الغش 1   

  :ٌغخ 

ِٓ غِ ٠غِ غْب ٚغْب اٞ فلػٗ ٚأظٙو ٌٗ ؽجب ١ٖٔٚؾخ ٚ٘ٛ ٠ّٚو ٌٗ اٌجبًٛ ٠ٚي٠ٓ ٌٗ 

غ١و اٌٍّٖؾخ ٚاٌغِ ِٖله غِ ٚ٘ٛ اٌقلاع ٚٚهكد وٍّخ اٌغِ فٟ لبًِٛ اٌّٛهك 

ثّؼٕٝ ٠قلع ، ٠غِ ، ٠ؾزبي ػٍٝ ، فلاع ، غِ ، ، اؽز١بي ، اٌقبكع ، اٌغْبُ اٌّقزبي ، 

  .اٌْٟء اٌيائف 

  :إطالؽب 

٠زٕٛع اٌزؼو٠ف االٕطالؽٟ ٌٍغِ ثزٕٛع اٌّغبي اٌنٞ ٠لهً اٌغِ فٟ ئٛبهٖ، مٌه ألْ 

اٌغِ وٍّخ ٚاٍؼخ اٌّؼٕٝ، فبٌغِ فٟ اٌج١غ ٠ؼٕٟ وزّبْ اٌؼ١ت فٟ اٌٍَؼخ ِغ اٌؼٍُ ثٗ ، ٕٚ٘بن 

 .اٌغِ فٟ اٌج١غ ٚاٌْواء ، ٚاٌغِ فٟ اٌٛظ١فخ ٚاٌغِ فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ 

 :ٚلل ػوف اٌجبؽضْٛ اٌن٠ٓ ا٘زّٛا ثلهاٍخ اٌظب٘وح ّٜٔ اٌٍَٛن اٌلاي ػ١ٍٙب ثؼلح رؼو٠فبد 

أْ اٌغِ ثىبفٗ أّىبٌٗ ٠ؼٕٟ اٍزقلاَ اٌطالة ٌىبفخ  :فمل ػوف فٟ ئؽلٜ أٌٚٝ اٌلهاٍبد 

اٌٍٛبئً اٌّأٌٛفخ اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ إٌغبػ أٚ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ رمل٠واد ع١لح ، أٚ ئٔغبى 

اٌّزطٍجبد ثلْٚ اٌم١بَ ثؼًّ أ١ِٓ ، ٠ٚطٍك اٌغِ ػٍٝ وً إٌْبٛبد غ١و اٌَّّٛػ ثٙب فٟ 

االِزؾبٔبد ، ِضً إٌمً ِٓ اٌىزت أٚ ِٓ اٌطالة األفو٠ٓ ، أٚ َِبػلح ٛبٌت أفو ، أٚ 

اٍزقلاَ لٖبٕبد اٌٛهق إٌّمٌٛخ ، وّب ٠زّٚٓ اٌغِ االلزجبً ِٓ ِٛاك ِْٕٛهح أٚ غ١و 

ِْٕٛهح كْٚ االّبهح ئٌٝ اٌّإٌف األٍٕٟ أٚ ٍولخ ثؾش اػلٖ ٛبٌت افو أٚ وزبثخ ثؾش 

  . ( 16،ٓ  1980اٌز١و ، )ٌطبٌت افو

ِؾبٌٚخ اٌطبٌت غ١و اٌّْوٚػخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ٠لٚٔٙب  :٠ؼوف اٌغِ اٌلهاٍٟ ثأٔٗ 

فٟ ٚهلخ اإلعبثخ ،إل٠ٙبَ األٍزبم ثأْ ِب وزجٗ فٟ اٌٛهلخ ، ٘ٛ ؽ١ٍٖخ اٌؼٍُ اٌنٞ اٍزفبكٖ فالي 

كهاٍزٗ ٌٙنٖ اٌّبكح وّب ػوف ثأٔٗ ٍٍٛن ٠ٙلف ئٌٝ ري١٠ف اٌٛالغ ٌزؾم١ك وَت غ١و ِْوٚع 

٠ٚزٚؼ ِٓ مٌه أٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌغِ  .ِبكٞ أٚ ِؼٕٛٞ ، أٚ ئهٙبء ٌؾبعخ ٔف١َخ 

اٌلهاٍٟ ٘ٛ ْٔبٛ ِىزَت ٌزي١٠ف اٌؾم١مخ ٠ٙلف اٌز١ٍّن ِٓ مٌه رؼل٠ً كهعبرٗ ئٌٝ افًٚ 
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اٌؾبهصٟ ،  )ِّب ؽممٗ فٟ اٌٛالغ ثلافغ رغ١١و رمل٠وٖ ئٌٝ أػٍٝ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِىزَت ِؼٕٛٞ  

1999  ٓ،8 ) .  

اٌغِ أٚ اٌزي٠ٚو ِٓ اٌؼبكاد اٌزٟ رظٙو ٌلٜ األٛفبي ٚاٌواّل٠ٓ اٌنوٛه ٚاإلٔبس ػٍٝ ؽل 

اٌَٛاء ٚئظٙبه ؽمبئك األِٛه ثْىً غ١و ؽم١مٟ ثغوٗ إٌٛٛي ئٌٝ غب٠خ ِؼ١ٕخ أٚ رغط١خ 

اٌؼغي أٚ اٌزم١ٖو أٚ اإلّ٘بي ٚرجلأ ٘نٖ اٌؼبكح ػٕل اٌطفً فٟ ٚلذ ِجىو ٚرالىِٗ  فٟ إٌّيي 

أٚ اٌّلهٍخ ٚغبٌجب ِب ٠ؾمك اٌطفً ثٙنا األٍٍٛة ِىبٍت ِإلزخ ِٕٙب اٌّبك٠خ وبٌطؼبَ ٚغ١و 

اٌّبك٠خ وبٌٕغبػ فٟ اٌٍؼت ٚاالِزؾبْ ٚأوضو األِضٍخ ػٍٝ غِ األٛفبي ٘ٛ ِب ٠ؾلس كافً 

 . (  469،ٓ  2008ثطوً ،  )اٌّلهٍخ ٚفٟ غوفخ اٌٖف أصٕبء االِزؾبْ  

ِٓ فالي ٘نٖ اٌزؼبه٠ف َٔزٕزظ أْ ظب٘وح اٌغِ رؼزجو ِوٙب روث٠ٛب ٟٚ٘ ِٓ أفطو 

اٌّْبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌزؼ١ٍُ ثٖفخ ػبِخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ثٖفخ فبٕخ فٙٛ ف١بٔخ ٌٍٕفٌ 

 .ٌٚألفو٠ٓ 

 :ـ  مدي انتشار ظاهرة الغش في االمتحاناث والمىاقف منها  2

ا١ٌَٛ ِٚغ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ، إٔجؾذ ػ١ٍّخ اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ػ١ٍّخ ٍٍٙخ ِٚزبؽخ 

أوضو ثٛاٍطخ اٌٙٛارف إٌمبٌخ أٚ اإلثؾبه ثبٌْجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٠ّىٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ األعٛثخ اٌزٟ 

٠و٠ل٘ب اٌطالة ثٌَٙٛخ أٚ الزٕبء اٌٛظبئف اٌغب٘يح ، أٚ ؽزٝ اٍزؼّبي اٌطالة اٌضب١٠ٛٔٓ لٍُ 

ؽجو فبٓ ٠قزفٟ ثؼل اٌىزبثخ ٠ّٚىٓ هؤ٠خ اٌىٍّبد اٌّىزٛثخ ف١ّب ثؼل ثٛاٍطخ فبًٔٛ ِغ 

  .ئٙبءح فٛق ثٕفَغ١خ 

ٚفٟ ثؾش .أزْبه اٌظب٘وح ِغ رملَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ر١ْو ئٌٝ اهرفبع َٔت اٌغِ ثَٕت ػب١ٌخ علا 

ُِٕٙ أُٔٙ  % 74ػٍٝ ٛالة ِلاهً صب٠ٛٔخ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح اػزوف  2003أعوٞ ٍٕخ 

ثبٌّمبهٔخ ِغ ٍٕخ  %61غْٛا ػٍٝ األلً ِوح ٚاؽلح فالي إٌَخ اٌلها١ٍخ ى٠بكح ثَٕجخ 

اٌّمٍك أوضو أْ ؽٛاٌٟ ٖٔف اٌطالة ٚافمٛا ِغ اٌزٛعٗ ثأْ ِٓ ٠و٠ل اٌزملَ ػ١ٍٗ أْ  . 1992

هغُ اٌجؾش اٌؾض١ش فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ؽٛي اٌظب٘وح ، ئال أٔٗ ٕ٘بن .٠غِ أؽ١بٔب 

رمبه٠و ػل٠لح أ٠ٚب ؽٛي اٌظب٘وح فٟ عٙبى اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ االٍوائ١ٍٟ ، وّب أْ ْٚٔود 

ِمبالد ػ١ٍّخ ػل٠لح رزؼٍك ثٙنٖ اٌظب٘وح فٟ اٌّلاهً االثزلائ١خ ، فٛق االثزلائ١خ ٚؽزٝ 

ثّٛٙٛع  "أزٍىذ "وزت ِمبال ثبٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ  1996األوبك١ّ٠خ فٟ   اٌجالك فّضال ّٕٟ 

اٌغِ ثبٌغبِؼبد ؽ١ش لبثً ٛالثب ِٓ و١ٍخ االلزٖبك فٟ اٌملً ٚرًٕٛ ٌٕز١غخ ِفبك٘ب أْ 

 .ظب٘وح اٌغِ لل ٍّّذ رمو٠جب ع١ّغ اٌطالة فٟ و١ٍخ االلزٖبك

ثؾض١ٓ ثّٛٙٛع إٌيا٘خ األوبك١ّ٠خ فٟ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  2006حيشين وّب ٚأعوٜ 

فٟ اٌجؾش األٚي رُ فؾٔ أهثغ و١ٍبد فٟ عبِؼبد اٌجالك ٟٚ٘ ئكاهح  .فٟ ئٍوائ١ً 

ِٓ اٌطالة ٍّؾٛا ٌيِالئُٙ  %89ٚٚعل أْ  .األػّبي،اٌؾمٛق، اٌؼًّ االعزّبػ١ٛاٌيهاػخ
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َٔقٛا ِٓ  %55ُِٕٙ ّبهوٛا ثؼ١ٍّبد اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ٚ % 83االٍزؼبٔخ ثٛظبئفُٙ ، 

 % 95ٚظبئف عب٘يح فٟ اٌجؾش اٌضبٟٔ اّزووذ رَغ و١ٍبد ٌٍؾمٛق فٟ اٌجالك ، ٚٚعل أْ 

ِضً الزجبً ِٖله ث١ج١ٍٛغوافٟ كْٚ  )ِٓ اٌطالة وبٔٛا ِْبهو١ٓ فٟ ػ١ٍّبد غِ ث١َطخ 

 (موو اٌّٖله ، ئػطبء ٚظ١فخ عب٘يح ٌٖل٠ك ثبٌوغُ ِٓ اٌّؼوفخ ثأْ اٌٖل٠ك لل ٠َٕـ ِٕٙب 

ثبإلٙبفخ  . ُِٕٙ وبٔٛا ِْبهو١ٓ ثؼ١ٍّبد ٔمً  فؼبٌخ فالي االِزؾبْ  %60، ٚؽٛاٌٟ 

أعو٠ب ثؾضب ؽٛي ِٛالف ٛالة اٌطت ِٓ ِٛٙٛع  2007ٌؾ١ْ١ٓ أ٠ٚب رٌٛى١ٓ ٚع١ٍه 

ٚوبْ  .اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ، ٍٍٚٛو١برُٙ اٌّؼٍٕخ ٚاٌقٍف١خ اٌضمبف١خ اٌزٟ لل رإصو ػٍٝ ِٛالفُٙ 

٘لف اٌجؾش ٘ٛ اٌزًٕٛ ئٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ؽٛي اٌزوث١خ ٌٍم١ُ ثى١ٍبد اٌطت ، ٚلل رُ رٛى٠غ 

ٛبٌجب ِٓ إٌَٛاد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ فٟ و١ٍخ اٌطت فٟ عبِؼخ ثٓ  193اٍزّبهح اٍئٍخ ي

ِٓ اٌطالة لل رٛعٙٛا ثْىً أٚ ثأفو ٌظب٘وح اٌغِ فٟ  %93غٛه٠ْٛ ٚرج١ٓ ِٓ إٌزبئظ ثأْ 

ٌٚىٓ ٚعل .ٌظب٘وح إٌَـ ِٓ اٌٛظبئف اٌغب٘يح وظٛا٘و ٍٍج١خ أوضو  ( % 85 )االِزؾبٔبد ٚ

ُِٕٙ اػزملٚا أْ وزبثخ أٍئٍخ االِزؾبْ ِٓ عل٠ل ثؼل ئٔٙبئٗ ٘ٛ ػًّ ِمجٛي  %60أ٠ٚب أْ 

ٚلبٟٔٛٔ ، ٚلل رج١ٓ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ رٛعٗ اٌطالة ِٚٛالفُٙ رغبٖ ػ١ٍّخ اٌغِ ٚث١ٓ فٍف١زُٙ 

فّضال ٠ؼزمل اٌطالة اٌّزيٚعْٛ أْ ظب٘وح اٌغِ ٍٍج١خ أوضو ِٓ غ١و  .اٌضمبف١خ ٚاٌل٠ّٛغواف١خ 

اٌّزيٚع١ٓ ، وّب ٚرج١ٓ أٔٗ وٍّب وبْ اٌطبٌت ِزل٠ٕب  أوضو وٍّب وبْ ِٛلفٗ رغبٖ اٌغِ ٍٍج١ب 

أوضو ، ونٌه ر١ْو ٔزبئظ اٌجؾش ئٌٝ أْ اٌطالة اٌن٠ٓ اػزبكٚا ػٍٝ اٌغِ ثّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

٠ؼزملْٚ أوضو ِٓ غ١وُ٘ أْ اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ػًّ ِمجٛي أفالل١ب ٚال ٠ٚو أؽلا ٚأٔٗ 

فٟ ٘نٖ  1980ٚلل رًٕٛ ١ٍو١ٌٌ  .ٍٛف ٠َزّو ثنٌه ئما وبْ ِزأولا أٔٗ ٌٓ ٠ٚجٜ 

اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ اٌزٛعٗ األفاللٟ ٌٍطالة ٚث١ٓ ئِىب١ٔخ اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ِٓ 

ٛوفُٙ ٚأ٠ٚب ٚعل ػاللخ ث١ٓ اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ٚث١ٓ ػلَ ِٖلال١خ اٌطالة ثأِٛه 

  .أفوٜ 

فٟ ثؾش أفو ؽٛي ظب٘وح اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد أعوٞ ػٍٝ ٛالة ثى١ٍبد رأ١ً٘ اٌّؼ١ٍّٓ 

ِٓ  %25، أعواٖ فٛاٌلٞ ٚعل أْ  2008ههآرتس سنت ْٚٔود ٔزبئغٗ فٟ ِٛلغ ٕؾ١فخ 

ٚأْ  .اٌطالة اػزوفٛا ثأُٔٙ غْٛا ثبِزؾبٔبد اٌجغوٚد اٌزٟ أعو٠ذ فٟ ِوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

ِٓ اٌّغ١ج١ٓ  %60ٚرج١ٓ أ٠ٚب أْ  .ُِٕٙ ألوٚا أُٔٙ ٠غْْٛ ثبِزؾبٔبد اٌى١ٍخ  %40ؽٛاٌٟ 

أِب أٍجبة  .٠ؼزملْٚ أْ ظب٘وح اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ِٕزْوح ثْىً ٚاٍغ فٟ عٙبى اٌزؼ١ٍُ

 ( %68 )اٌٍغٛء ئٌٝ اٌغِ فز١ْو ٔزبئظ اٌجؾش ئٌٝ أْ اٌَجت األٍبٍٟ ٘ٛ اٌقٛف ِٓ اٌفًْ 

 %40اٌقٛف ِٓ االِزؾبٔبد ٚ %47ٙغٜ األً٘ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ػالِبد ػب١ٌخ ٚ 54%ٚ

ِٓ اٌطالة اٌّؾج١ٓ اٌٍَٛ ػٍٝ عٙبى اٌزؼ١ٍُ  %60غ١بة ل١ُ اٌٛالء ٚاالٍزمبِخ ٠ٍٚمٟ 

ُِٕٙ أْ ظب٘وح اٌغِ رلي أْ  %58وّب ٠ؼزمل  .٠ٚزّٙٛٔٗ ثبٌزَجت فٟ اىك٠بك ٘نٖ اٌظب٘وح 

ِٓ اٌطالة أْ  %٠ٚ40ج١ٓ  .عٙبى اٌزؼ١ٍُ لل فًْ ثاوَبة ٚري٠ٚل اٌطالة ثبٌم١ُ األفالل١خ 
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اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّوالج١ٓ ٠َبػلْٚ اٌطالة ػٍٝ اٌغِ ٚر١ْو اإلؽٖبئ١بد أٔٗ فٟ وً ٍٕخ ٠زُ 

 .اوزْبف ى٠بكح ثّؼلالد اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد 

كفزو اِزؾبْ وبْ  1,122,934ِٓ ث١ٓ  2002فؾَت ِؼط١بد ٚىاهح اٌّؼبهف فٟ ١ٕف 

ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ  .ِٓ اٌلفبرو  % 0,74أٞ ؽٛاٌٟ  8,356كفزو أٌغٟ ِٕٙب  525 ,9ِْىٛوب ة 

ِٓ  % 0,64ؽ١ش أٌغٟ  2001اهرفبع فٟ ػلك اٌلفبرو اٌٍّغ١خ َٔجخ ٌٍَٕخ اٌزٟ ٍجمزٙب أٞ 

 . ( 62ـ  60،ٓ ٓ  2011أثٛ ػٖجخ ٚأفوْٚ ،  )اٌلفبرو 

 :ـ أسباب الغش المدرسي  3

٠ٛعل اٌؼل٠ل ِٓ األٍجبة ٌّْىٍخ اٌغِ ٚلل ؽلك اٌجبؽضْٛ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ٌؼٛاًِ اٌغِ 

 :ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 :ـ اٌؼٛاًِ ا ألٍو٠خ1ـ  3

ئْ األٍوح ثّب ٠َٛك ف١ٙب ِٓ ل١ُ ٚػبكاد ِٚفب١ُ٘ ٚأفىبه ِٚؼب١٠و ِٚؾبوبح أفالل١خ رٍؼت 

كٚها ِّٙب فٟ رؼ١ٍُ ٚروث١خ اٌطفً ٚاوزَبة ِغّٛػخ ِٓ األفالق اٌزوث٠ٛخ ٚاٌل١ٕ٠خ 

 .ٚاالعزّبػ١خ، ٚاػزجبه األٍوح ئؽلٜ ِإٍَبد اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ

ٚرٍؼت أ٠ٚب كٚها فٟ رى٠ٛٓ ّق١ٖخ اٌطفً ٚفٟ ّٔٛ للهارٗ اٌّؼوف١خ ثبٌْىً اٌٖؾ١ؼ 

ٚا١ٌٍَُ  ، ٚػ١ٍٗ فلٚه اٌٛاٌل٠ٓ ٚارغب٘برّٙب فٟ اٌزْٕئخ األٍو٠خ ألٛفبٌُٙ ِضً اٌزمجً 

ٚاإلّ٘بي ٚاٌوف٘ أٚ اٌؾت ٚغ١و٘ب ٟٚ٘ ػٛاًِ رَبُ٘ ثْىً آفو فٟ اوزَبة اٌطفً 

ٍٍٛو١بد ِؼ١ٕخ ٍٛاء ئ٠غبث١خ ِضً اٌٖلق ٚاٌزؼبْٚ أٚ اٌٍَج١خ ِضً ػبكاد اٌىنة ٚاٌغِ 

ٚاٌؼٕف ٚاٌقلاع ٚئْ أُ٘ ػبًِ ٠َبُ٘ فٟ ر١ّٕخ ٍٍٛن اٌغِ ٌلٜ اٌطفً ٘ٛ ِْب٘لح أٚ 

ٍّبػٗ ٌٛاٌل٠ٗ ٠مِْٛٛ ثٙنا اٌٍَٛن ٍٛاء فٟ روث١زٗ أٚ فٟ ِؼبٍِزٗ أٚ ػاللبرٗ ألْ اٌٛاٌل٠ٓ 

 .ّ٘ب للٚح ألثٕبئُٙ 

 :ٚٔغل ِٕٙب  (اٌج١لاغٛع١خ  )ـ اٌؼٛاًِ اٌزوث٠ٛخ  2ـ   3

 :ـ ٔظبِبالِزؾبٔبد 1ـ  2ـ  3

 ٔظبَ االِزؾبٔبراؽلٜ اٌؼٛاًِ اٌَّبّ٘خ فٟ رٕبِٟ ٍٍٛن اٌغِ ٌلٜ اٌزال١ِن ثؾ١ش 

ئْ ٕؼٛثخ االِزؾبٔبد ٚػلَ ٚٙٛؽٙب ٚونٌه ٚػلَ االٍزؼلاك اٌىبفٟ ٌٙب ٚاٌؾوٓ اٌىج١و 

ػٍٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ٚكهعبد ع١لح ٚأػٍٝ ٚػلَ اٍز١ؼبة اٌّبكح اٌلها١ٍخ ٚوو٘ٙب 

ثبإلٙبفخ ئٌٝ رٙبْٚ اٌّوالت فٟ ؽواٍخ ٠إكٞ ؽزّب ئٌٝ ظٙٛه ٍٍٛن اٌغِ ٚرف١ْٗ فٟ 

اٌٍٜٛ اٌّلهٍٟ  ، ٠ٍغأ اٌزال١ِن ئٌٝ ِّبهٍخ اٌغِ ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ع١لح ، وّب 

أولد ثؼ٘ اٌلهاٍبد أْ ٙغٜ اٌؼالِخ ثّؼٕٝ اٌوغجخ اٌم٠ٛخ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ع١لح 



35 
 

ّٚغً ِىبٔخ اعزّبػ١خ ِٕبٍجخ ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌىواِخ ٚ اٌؾفبظ ػٍٝ ِؼلي رواوّٟ 

عل٠ل ٠زّبّٝ ِغ ِزٍٜٛ كهعبد اٌزال١ِن رلفغ أػلاك وج١وح ِٓ اٌزال١ِن ئٌٝ ِّبهٍخ اٌغِ 

  .اٌّلهٍٟ فٟ اإلفزجبهاد أٚ أكاء اٌٛاعجبد 

  :ـ اٌٍٜٛ اٌّلهٍٟ فٟ فزوح اإلِزؾبٔبد  2ـ   2ـ   3

ئْ عٛ اٌزٛرو ٚاٌمٍك ٚاإلٔفؼبي اٌنٞ ٠َٛك ٔظبَ االِزؾبٔبد ٚرغ١و ٔظبَ اٌلهًٚ اٌؼبك٠خ ، 

اٌنٞ ٠ٖجؼ ػٓ اإلٔٚجبٛ ٚونٌه ثَجت ا٘زّبَ اإلكاهح ثبإلػلاك ٚاٌزؾ١ٚو ٌالِزؾبٔبد 

اٌّله١ٍخ ٘نا اٌغٛ اٌّْؾْٛ ثٙنٖ اٌّْبوً ٚاٌٖؼٛثبد ٠لفغ اٌز١ٍّن ثأْ ٠غؼً ّغٍٗ اٌْبغً 

ٚاٌٛؽ١ل ٘ٛ اٌؾٖٛي ػٍٝ كهعبد ػب١ٌخ ثْزٝ اٌٍٛبئً اٌّّىٕخ ِّب ٠ْغغ ػٍٝ ِّبهٍخ 

 .ٍٍٛن اٌغِ اٌّلهٍٟ ٚرف١ْٗ ث١ٓ اٌزال١ِن فٟ اٌّلاهً 

 :ـ أٍٍٛة ٚوفبءح اٌّؼٍُ  3ـ  2ـ   3

٠ؼزجو اٌّؼٍّّؾٛه اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚونٌه ػٚٛ هئ١َٟ ف١ٙب ، ٚثاِىبٔٗ أْ ٠ىْٛ َِإٚي  

فٟ كفغ اٌزال١ِن ئٌٝ ِّبهٍخ ٍٍٛن اٌغِ فٟ االفزجبهاد ٚأكاء اٌٛاعجبد ، فؼلَ رّزؼٗ 

ثبٌىفبءح االىِخ ٌٍزله٠ٌ أٚ ػلَ وفبءرٗ فٟ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ثْىً ٚاٙؼ ِٚفَٙٛ ٠غؼً 

اٌزال١ِن ال ٠َزؼل االٍزؼلاك اٌىبفٟ ٚاٌغ١ل ٌالِزؾبٔبد ٠ٖؾجٗ اٌْؼٛه ثبٌمٍك ٚاٌقٛف 

ٚاٌزٛرو ثؾ١ش ػٕلِب ٠َزقلَ اٌّؼٍُ االِزؾبٔبد و١ٍٍٛخ ٌٍؼمبة ٚافٚبػٙب ٌٍَطخ ٚئكاهرٗ 

ٚرؼ١ٍّبرٗ وً ٘نٖ ا٢ِٛه رلفغ اٌزال١ِن ِٓ لجً اٌّؼٍُ رغبٖ اٌزال١ِن رلفؼُٙ ئٌٝ ِّبهٍخ ٍٍٛن 

اٌغِ و١ٍٍٛخ ٌٍٙوٚة ِٓ اٌؼمبة ٚرقطٟ اٌٖؼٛثبد ٚرغبٚىرٙب ، ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ 

 .ٔزبئظ ع١لح رزغٕت اٌؼمبة ثبٍزؼّبي وً اٌزم١ٕبد ٚاٌطوق اٌّّىٕخ فٟ مٌه 

 :ـ اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خٚااللزٖبك٠خ 3ـ  3

رؼزجو اٌؼٛاِالالعزّبػ١خ ٚااللزٖبك٠خ ٟ٘ اٌقٍف١خ االعزّبػ١خ ٌٍز١ٍّن اٌزٟ  رَبُ٘ ٟ٘ األفوٜ 

ثلٚه٘ب فٟ كفغ اٌز١ٍّن ئٌٝ ِّبهٍخ اٌغِ ، وّب رٍؼت اٌفئبد االعزّبػ١خ كٚها ثبهىا فٟ 

رٕبِٟ  ٘نٖ اٌٍَٛن ث١ٓ اٌزال١ِن فٟ اٌّلاهً ؽ١ش أْ اٌفئبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌّغزّغ غبٌجب ِب 

رْغغ ػٍٝ مٌه ألٔٙب رٚغٜ ػٍٝ أثٕبئٙب فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ كهعبد ػب١ٌخ ػٍٝ ػىٌ أٍو 

اٌفئبد اٌل١ٔب فٟ اٌّغزّغ ، اٌزٟ ٠ىْٛ أثٕبئٙب ألً ؽظب فٟ ِزبثؼخ أثٕبئٙب اٌلهاٍخ أٞ فٟ 

ِزبثؼخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، أٚ رٌٟٛ ِٕبٕت اعزّبػ١خ ِٕبٍجخ ٚرزٖف ٘نٖ األٍوح ثبٌؾفبظ 

ٚاٌزَّه ثبٌم١ُ ٚاٌؼبكاد االعزّبػ١خ وّب ال ٠ٕفٟ أثٕبء األٍو اٌفم١وح ِٓ ِّبهٍخ ٘نا اٌٍَٛن 

أٚ اٌٍَٛو١بد االٔؾواف ألْ ٕؼٛثخ اٌغِ ٕٚؼٛثخ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌوغجبد ٚاٌؾبعبد رلفغ 

 . ( 20، 17،ٓ  2014ػّبهح ،   )ثُٙ ئٌٝ ِّبهٍخ اٌغِ اٌّلهٍٟ 

 :ـ أنىاع الغش المدرسي  4
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ئْ اٌغِ اٌّلهٍٟ وّب رؼلكد أٍجبثٗ ٚأٍب١ٌجٗ ٍٚٚبئٍٗ رزؼلك أ٠ٚب أٔٛاػٗ ، ؽ١ش ٠قزٍف وً 

  .ٔٛع ػٓ االفو

 :ـ علً أساس طبيعت الغش 1ـ  4

ؽ١ش ٠ٍزجٌ اٌطفً ػلك ِٓ األِٛه ِٓ غ١و لٖل ٔز١غخ لٖٛه  :ـ غْبالٌزجبً 1ـ  1ـ  4

 .ػمٍٟ أٚ ئكهاوٟ

٠ّبهً ٘نا إٌٛع ِٓ اٌٍَٛن ػٕل األٛفبي أٚ اٌزال١ِن ٌزؾم١ك  :ـ غِ اٌزم١ٍل  2ـ   1ـ   4

غب٠بد ٚئما اٍزّو ٘نا إٌٛع ِٓ اٌٍَٛن ػٕل اٌطفً أٚ اٌز١ٍّن ٠ٖجؼ ػبكح ٍٍٛو١خ رم١ٍلا ٌّب 

ؽٌٛٗ ِٓ اٌىجبه أٚ ِٓ ألوأٗ ٠ْىً فطوا ػ١ٍٗ ، ٠ٚزؼوٗ ٌؼٛالت ٔز١غخ ٘نا اٌفؼً ٍٛاء 

 .ِٓ اٌٛاٌل٠ٓ أٚ ِٓ اٌّؼٍُ أٚ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌلافٍٟ ٌٍّلهٍخ 

٠ّبهٍٗ اٌزال١ِن أٚ األٛفبي ثٙلف اٌّياػ أٚ ئثمبء األفو٠ٓ فٟ  :ـ غِ اٌّياػ  3ـ  1ـ  4

اٌّأىق كْٚ ف١ْخ أٚ فغً ُِٕٙ ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ٠زطٛه ٘نا اٌٍَٛن ِغ اٌؼّو ١ٌٖجؼ ػبكح 

 .ٍٍٛو١خ غ١و َِّٛؽخ ثٗ لب١ٔٛٔب أٚ اعزّبػ١ب أٚ روث٠ٛب 

٘نا إٌٛع ِٓ اٌٍَٛن ٘ٛ ِٓ أوضو أٔٛاع اٌغِ أزْبها فٟ  :ـ اٌغِ االٔزفبػٟ  4ـ   1ـ  4

اٌٍٜٛ اٌّلهٍٟ ث١ٓ اٌزال١ِن ثؾ١ش ٠مِْٛٛ ثٗ ٌّٕغ ػمٛثخ رمغ ػ١ٍُٙ ، ثٙلف رؾم١ك ِىبٍت 

ٍٕخ ، وبٌغِ فٟ  12ـ  6ػٍٝ ؽَبة اٌغ١و ، ٠ٚؾلس ٌلٜ رال١ِن أٚ األٛفبي ث١ٓ فئبد اٌؼّو 

  .االِزؾبٔبد 

٠ؾلس ٘نا إٌٛع ِٓ اٌٍَٛن ثطو٠مخ ال ّؼٛه٠خ فٟ ٔطبق  : ـ اٌغِ اٌّوٟٙ 5ـ  1ـ   4

  .فبهط ػٓ ئهاكرٗ ، وّب ٠َّٝ اٌىنة اٌّوٟٙ أٞ ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّن كْٚ ٚػٟ ِٕٗ 

٠ٙلف ئٌٝ رغ١١و ِىبٔخ اٌز١ٍّن ِٚٛلؼٗ ث١ٓ ألوأٗ ٚرؼي٠ي إٌغبػ  :ـ اٌغْبٌلػبئٟ 6ـ  1ـ  4

 .فٛفب ِٓ اٌغِ ٚاٌٚؼف اٌلهاٍٟ، ٚ٘نا اٌٍَٛن ٠ؾلس ٌلٜ اٌزال١ِن ٔز١غخ اٌْؼٛه ثبٌٕمٔ

 :ـ  ػٍٝ أٍبً ػلك اٌّْبهو١ٓ  2ـ  4

٘ٛ اٌغِ اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ اٌز١ٍّن ثّفوكٖ كْٚ اّزوان اٌزال١ِن  : ـ  اٌغِ اٌفوكٞ 1ـ  2ـ  4

اٌىزبثخ ػٍٝ اٌطبٌٚخ اٌزٟ  :األفو٠ٓ ِؼٗ وبٌٕمً أٚ اٍزؼّبي ٍٚبئً ٚرم١ٕبد ِزٕٛػخ ِضً 

٠غٌٍ ػ١ٍٙب ألكاء االِزؾبْ أٚ اٌٛاعت ، ٌزؾم١ك ِىبٍت ِبك٠خ أٚ ِؼ٠ٕٛخ رؼٛك ػ١ٍٗ ثبٌفبئلح 

 .وزؾم١ك ٔزبئظ ع١لح 

٘ٛ ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األْٔطخ ٚاٌّٙبهاد ٚاٌٍَٛو١بد  :ـ اٌغِ اٌغّبػٟ  2ـ  2ـ  4

اٌغ١و اٌَّّٛػ ثٙب ٚإٌّّٛػخ لب١ٔٛٔب ٚروث٠ٛب وبٌزؾب١ًٌ ٚاٌغِ ٚاٌغِ اٌغّبػٟ ٠ْزون ف١ٗ 
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ِغّٛػخ ِٓ اٌزال١ِن ٌزّو٠و ِبكح كها١ٍخ ، ٚأ٠ٚب اٍزؼّبي اٌٙبرف إٌمبي ، ٘نٖ اٌّىبٍت 

 . ( 21ـ  20،ٓ 2015ػّبهح ،  )اٌزٟ رؾمك ِٓ ٚهاء مٌه رؼٛك ثبٌفبئلح ػٍٝ اٌغ١ّغ 

 

 

 :ـ مراحل تطىر انتشار ظاهرة الغش المدرسي   5

 1986 (اٌغِ اٌّلهٍٟ ، األٍجبة ٚاألصبه ٚاٌؾٍٛي  )موو اٌجبؽش ى٠بك ؽّلاْ فٟ كهاٍزٗ 

ئْ اٌغِ ٠ّو فٟ رطٛهٖ ثأهثغ ِواؽً ٟ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ ٛجمب ٌٍّوؽٍخ اٌؼّو٠خ اٌزٟ 

 :٠ّوثٙب اٌفوك اٌنٞ ٠ّبهً ٍٍٛن اٌغِ 

 :ٍٕٛاد  7ـ1 ـ ِوؽٍخ اٌغِ اٌجوٞء أٚ اٌؼْٛائٟ  1ـ 5

ٚ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ رؼزجو ِوؽٍخ رؼٍُ اٌؾمبئك ٚاٌّفب١ُ٘ ثّقزٍف أٔٛاػٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطفً 

ثّب فٟ مٌه ِفِٙٛٗ ٌنارٗ ٚاٌطفً فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ـ ؽ١ّٕب ٠مَٛ ثبٌغِ ال ٠مَٛ ثٗ ثْىً 

ٚاع ِمٖٛك ثً ٠مَٛ ثٗ ثْىً ٠مٍل ِٓ فالٌٗ ِب ٠واٖ أٚ ٠ؾٌ ثٗ ١ٌلهن ِفِٙٛٗ ٍٚٚبئٍٗ 

 .١ٌىزْف ٛج١ؼخ ٔزبئغٗ ػ١ٍٗ ٚهكٚك فؼً ِٓ ؽٌٛٗ رغبٖ مٌه 

 :ٍٕخ  12ـ  8 ـ ِواؽً غِ اٌؾبعخ 2ـ   5

ٕٚ٘ب ٠ٍغأ اٌطفً ئٌٝ اٌغِ كْٚ ٚػٟ ؽم١مٟ ٌّفَٙٛ ٘نا اٌغِ ٍٍٚٛوٗ ٚٔٛارغٗ اٌٍَج١خ ، 

فٙٛ لل ٠ٕزمً ٚاعت اٌؾَبة ِضال ثَجت ػلَ رّىٕٗ ِٓ اٌم١بَ ثٗ فٟ إٌّيي ، أٚ ػلَ للهرٗ 

ئْ اٌغِ ٕ٘ب  .ػٍٝ ؽً َِبئً أٚ رّبه٠ٓ ٘نا اٌٛاعت كْٚ أْ ٠لهن ثأْ ِب ٠مَٛ ثٗ ٘ٛ غِ 

اٌنٞ ٠ٍغأ ئ١ٌٗ اٌطفً فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ١ٌٌ ثَجت ػغي كائُ فٟ اٌزؾ١ًٖ ٌل٠ٗ ٚئّٔب ٠زُ 

ٌمٚبء ؽبعخ ِإلزخ إلهٙبء اٌٍَطخ اٌَّإٌٚخ ٍٛاء ٘نٖ اٌٍَطخ فٟ اٌّؼٍُ أٚ األة أٚ األَ أٚ 

األؿ األوجو ، ٠ٚالؽع اْ اٌغِ ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ ال ٠َزّو رّبِب ثً ٠زؾٛي ئٌٝ ٍٍٛن ِإلذ 

 .ّجٗ ِمٖٛك رزؾمك ِٕفؼخ أٚ هغجخ فوك٠خ ِوؽ١ٍخ 

 :ٍٕخ  12ـ  13 ـ ِوؽٍخ اٌغِ اٌْقٖٟ أٚ اٌزغو٠جٟ  3ـ  5

رؼوف ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ ثّوؽٍخ اٌّوا٘مخ أٚ اٌْجبة اٌّجىو ٠ٚمبَٚ اٌفوك فالٌٙب اٞ ّٟء 

٠ٚٙلف اٌز١ٍّن فالي  .ال ٠زًٖ ثوغجبرٗ اٌْق١ٖخ أٚ ال ٠وٜ ف١ٗ ػبئلا ِجبّوا ٠ؼٛك ػ١ٍٗ 

٘نٖ اٌّوؽٍخ ـ فٟ اٌغبٌت  ـ ِٓ عواء ل١بِٗ ثبٌغِ ئٌٝ رؾم١ك هغجخ ّق١ٖخ ٛبهئخ ٌل٠ٗ 

رزّضً فٟ ئصجبد مارٗ أٚ رفٛلٗ فٟ أكاء ِب ٠و٠ل ِٓ ػًّ اٌغِ ٠زُ ٌلٜ اٌطالة فالي ٘نٖ 

اٌّوؽٍخ ٌزؾم١ك ؽبعبد ٔف١َخ أٚ رؾ١ٍ١ٖخ ٌل٠ُٙ كْٚ أْ ٠ىْٛ اٌغِ ٕفخ أٚ ػبكح ِزإٍٔخ 

ػٕلُ٘ غبٌجب ، ٚرىواه اٌغِ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِب ٠و٠لٖ اٌز١ٍّن أٚ ٠ؾزبعٗ ٚثقبٕخ ِغ مٌه 

اٌزْغ١غ اٌَبمط ٌٙنا إٌغبػ ٚفٟ غ١جخ أزجبٖ األٍوح ٚاٌّلهٍخ ٌٗ ٌزٖؾ١ؾٗ أٚ ٌفذ 
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االٔزجبٍ٘قطٛهرٗ ٍٚٛء ػٛالجٗ ػٍٝ ّق١ٖخ اٌز١ٍّن َِٚزمجٍٗ ـ رَّؼ وٍٙب ثأْ ٠زؾٛي اٌغِ 

رله٠غ١ب ِٓ ؽبٌخ ِإلزخ ئٌٝ ػبكح ِزىوهح ٌٙب أ٘لافٙب ٚأٍٍٛثٙب ٚٔزبئغٙب إٌّْٛكح ، ِٚٓ صُ 

 .٠لفً اٌطبٌت اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ِٓ ِواؽً اٌغِ 

  :ٍٕخ فأوضو 19ـ ِوؽٍخ اٌغِ إٌّظُ  4ـ  5

٠ٖجؼ اٌغِ ٌلٜ اٌطبٌت فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ ػبكح ِزٛإٍخ ٘بكفخ أٚ ِزقٖٖخ أٚ 

ئٛبها ػ١ٍّب غ١و ٍٛٞ ٌفٍَفخ ؽ١برٗ ٚرؼبٍِٗ ِغ ا٢فو٠ٓ ؽ١ش ال ٠مزٖو اٌغِ فمٜ ػٍٝ 

ِغبي االِزؾبٔبد ، ٚ٘ىنا ٠ٖجؼ اٌغِ ػبكح ٍٍٛو١خ غ١و ٠ٍٛخ ، ٠ّٚضً ِْىٍخ روث٠ٛخ ٠ؼبٟٔ 

  .ِٕٙب اٌفوك ٚإٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ وىً ِّب ٠زٛعت رْق١ٖٙب ِٚؼبٌغزٙب 

 :ـ ِوؽٍخ اٌغِ اٌغ١و اٌٙبكف 5ـ  5

رز١ّي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثأْ ٍٍٛن اٌغِ ال ٠ىْٛ ِٕظّب ثلْٚ رقط١ٜ أٚ أ٘لاف ٚٔغلٖ ٌلٜ 

األٛفبي كْٚ ػّو اٌَبثغ ٍٕٛاد ؽ١ش ٠مَٛ ثٗ اٌطفً كْٚ ٚػ١ٗ ٚثأثؼبك ٘نا اٌٍَٛن ، 

وبٌغِ فٟ اٌٍؼت ٚئففبء ثؼ٘ األ١ّبء ٚ٘نٖ اٌّؾبٚالد اٌغ١و اٌٙبكفخ ٌٍغِ ٠ّىٕٙب اْ رمٜٛ 

ثفًٚ ثؼ٘ اٌّؼيىاد ِّب ٠غؼً ثؼ٘ ٘نا اٌٍَٛن ٠زطٛه ٠ٚزؾٛي ف١ّب ثؼل ئٌٝ ّجٗ ػبكح 

 .صب١ٔخ 

  :ـ ِوؽٍخ اٌغِ اٌؼوٟٙ  6ـ  5

٠ٚىْٛ ٘نا اٌٍَٛن ِإلزب ِٓ أعً رؾم١ك ثؼ٘ اٌؾبعبد ٚثَجت ظوٚف أٍو٠خ ٕؼجخ ، 

ٚغبٌجب ِب ٠ىوه ٘نٖ اٌقجوح اٌَبثمخ فٟ ِٛالف ِْبثٙخ أٚ لل ٠زقٍٝ ػٓ ٍٍٛن اٌغِ ئما ٚعل 

ثل٠ال ػٓ مٌه ِضً االعزٙبك أٚ رْغ١غ ِٓ لجً األفو٠ٓ ٚثَجت ػلَ ارمبْ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ 

ٚٙؼف اٌقجوح فٟ ِغبي اٌغِ ٠ٖٚبؽجٗ ِٓ لٍك ٚفٛف ٚرٛرو ٚفٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠ىْٛ 

ٍٍٛن اٌغِ ٙؼ١فب ًٍٚٙ اٌىْف ٌٚىٕٗ ٠ؼزجو ِوؽٍخ ٘بِخ فٟ رى٠ٛٓ ػبكح اٌغِ ٠زأصو 

 .ثؼبًِ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة أٚ ثؼبًِ اٌزؼي٠ي 

 : ـ ِوؽٍخ اٌغِ اٌزغو٠ج7ٟـ  5

 رىْٛ ِغ ٕٚٛي اٌلهاٍخ ئٌٝ ِوؽٍخ ِزملِخ ٚٔغل٘ب ٌلٜ ٛالة اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌغبِؼخ 

ؽ١ش ٠ٖجؼ اٌطبٌت اٌنٞ ٍجك ٌٗ اٌغِ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ أفًٚ ئكهان ٌّؼٕٝ اٌغِ ِٚقبٛوٖ 

ٚأٍب١ٌجٗ ٠ٚز١ّي ٍٍٛن اٌغِ ثأٔٗ ١ٍٍٚخ ٌزؾم١ك إٌغبػ ٚرأو١ل اٌناد ، اٌزؾلٞ ، االٔزمبَ ِٓ 

اٌّؼٍُ اٌمبٍٟ ، إٌغبػ كْٚ عٙل وّب ٠ظٙو اٌغِ اٌغّبػٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٠ٚأفن ّىً اٌزؼبْٚ 

اٌغّبػٟ ِٓ فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌَبثمخ ٌٍغِ ٠ّىٓ أْ َٔزٕزظ اْ ٍٍٛن اٌغِ ٠ّىٓ أْ 

٠ٖجؼ ػبكح ٠ٖؼت اٌزقٍٔ ِٕٙب فزغت اٌٛلب٠خ ِٕٙب ِٓ فالي أٍب١ٌت اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ 

لجً أْ ٠ٖجؼ غ١و ٠ٍٛخ ٠ٖؼت ئٕالؽٙب ٚلل ٍٚغ اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌطوق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ 
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وبْ ِٓ اٌّزٛلغ أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٠ٛٛال لجً  2002فالٌٙب ٌٍٕبً رؾم١ك ٘لف اٌغِ ٚلجً ػبَ 

 .ئكهان اٌطالة اٌن٠ٓ ٍزقلِْٛ ٘ٛارفُٙ اٌق٠ٍٛخ ٌٍجؾش ػٍٝ ّجىخ األٔزؤذ فالي االِزؾبْ 

 :ٚلل ٚعلد كهاٍخ اٍزمٖبئ١خ أِو٠ى١خ أْ 

ِٓ ٍٛجخ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اػزوفٛا اٌن٠ٓ ؽممٛا َِزٜٛ ػبٌٟ ٚع١ل أُٔٙ  %80ـ اػزوف 

 .لبِٛا ثبٌغِ أصٕبء االِزؾبْ

 .ِٓ ٛالة اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ ال ٠ؼزملْٚ أْ اٌغِ وبْ فطأ %51ـ 

 .ِٓ ٛالة اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌن٠ٓ اػزوفٛا ثبٌق١بٔخ لبٌٛا ئُٔٙ ٌُ ٠زُ اٌمج٘ ػ١ٍُٙ %95ـ 

 .ِٓ ٛالة اٌغبِؼبد ثبٌغِ فٟ االِزؾبْ  %75ـ اػزوف 

 .ِٓ ٛالة اٌغبِؼبد ال ٠ؼزملْٚ أْ اٌغْب١ّٓ ١ٍزُ اٌمج٘ ػ١ٍُٙ %90ـ 

ِٓ ٛالة اٌغبِؼبد  أْ اٌغِ وبْ ٙوٚه٠ب ٌٍّٟٚ للِب فبألٍب١ٌت اٌزم١ٍل٠خ  %85ـ ٚلبي 

 .ٌٍغِ ٌُ رؼل رٍجٟ اؽز١بعبد أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠ؾبٌْٚٛ اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد 

ٍجت مٌه ٘ٛ أْ ٕ٘بن ؽبعخ ئٌٝ ِي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ا٢ْ ٌالِزؾبٔبد ٚلل عؼٍذ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد ثجَبٛخ أًٍٙ ثىض١و ٚ٘نا أ٠ٚب ثّضبثخ ئغواء ٌٍطالة اٌن٠ٓ 

وبٔٛا ٕبكل١ٓ ػٕل أفن االِزؾبْ ٕٚ٘بن أ٠ٚب اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛالغ ِغ رؼ١ٍّبد فطٛح ثقطٛح 

 . ( 30ـ  27،ٓ 2016هٚاثؾٟ ٕٕٚلاٞ ، )ٚرم١ٕبد ِقزٍفخ ٌٍغِ 

 :ـ أسالية ومظاهر الغش   6

ئْ اٌٙلف ِٓ ِّبهٍخ اٌزال١ِن ٌٍَٛن اٌغِ فٟ اٌٍٜٛ اٌّلهٍٟ ٘ٛ ؽٌُٖٛٙ ػٍٝ ٔزبئظ 

 :ع١لح ٚاِز١بىاد ثارجبػُٙ وبفخ األٍب١ٌت ٚاٌٍٛبئً اٌّّىٕخ ، اٌطوق ٚاٌزم١ٕبد ِٚٓ ث١ٕٙب 

٠ظٙو ِٓ فالي ٔمً اٌز١ٍّن اٌٛاعت اٌّلهٍٟ ِٓ وواً ى١ٍِٗ ثْىً رٍمبئٟ ٌٍّؼٍِٛبد 

ٚأعٛثخ األٍئٍخ كْٚ ئكهان ِٛاٛٓ اٌٖٛاة ٚاٌقطأ ف١ٙب أٚ ِؾبٌٚخ رؼٍُ ِب ٠غلٖ ِفب١ُ٘ 

ِٚجبكب ٚأفىبه ٚؽٍٛي أٚ ٠مَٛ اٌز١ٍّن ثَٕـ اإلعبثخ اٌَإاي االفز١بهٞ ػٓ ٍإاي االِزؾبْ 

ِٓ ٚهلخ ى١ٍِٗ ٌٗ فٟ األِبَ ، أٚ فٍفٗ فٟ لبػخ  االِزؾبْ أٚ ٠مَٛ ثفزؼ اٌىزبة اٌّموه أٚ 

 .اٌّنووح ٠ٚمَٛ ثَٕـ اإلعبثخ ؽوف١ب 

ٚأؽ١بٔب أفوٜ ٠َزقلَ اٌز١ٍّن ٛوق أفوٜ ٌٍغِ ػٓ ٛو٠ك إٌمً فٟ أٚهاق أٚ لٖبٕبد 

ٕغ١وح أٚ ٠مَٛ ثبٌىزبثخ ػٍٝ اٌغلهاْ أٚ أٛواف اٌغَُ وبأل٠لٞ ٚاألهعً ٚأؽ١بٔب أفوٜ 

٠مَٛ ثىزبثزٙب ػٍٝ األؽن٠خ ، وّب ظٙود ٍٚبئً رؼج١و٠خ ٚهِٛى ٌغ٠ٛخ فبٕخ ثزم١ٕبد اٌغِ 
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وبٌؾوى أٞ ٚٙغ لٖبٕبد ٚهل١خ فٟ ِىبْ ِٓ عَّٗ أٚ رؾذ اٌؾغبة ، فٙنٖ اٌزم١ٕخ رؼزّل 

 .ػٍٝ رٖغ١و اٌىزبثبد 

ٕٚ٘بن ١ٍٍٚخ أفوٜ رمَٛ ػٍٝ ٔٛع ِٓ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌزال١ِن ٚاالٍزفبكح ِٓ آالد إٌَـ ؽ١ش 

٠زمبٍُ اٌزال١ِن اٌؼًّ ف١ّب ث١ُٕٙ ، ٠ٚىزت وً ِّٕٙب كهًٚ ِبكح ٚاؽلح ػٍٝ أّوٛخ ٠ٍٛٛخ 

ِٓ ٚهق ٚاٌجمبء ػ١ْخ االِزؾبْ ػٕل ِؾً إٌَـ ١ٌؾًٖ ػٍٝ ع١ّغ اٌّٛاك ِٓ فالي اٌزجبكي 

ٌٍَٕـ اٍزؼّبي أعٙيح اٌزَغ١ً اٌّٖغوح وّب رطٛهد ٘نٖ اٌظب٘وح ثْىً وج١و ث١ٓ اٌزال١ِن 

ؽ١ش إٔجؼ اٌز١ٍّن ٠قبٛو ثؾ١برٗ اٌَّزمج١ٍخ ِٓ أعً اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ع١لح ، ٘نٖ 

 )اٌطو٠مخ اِزلد ؽزٝ ئٌٝ اٌطٛه اٌغبِؼٟ ثؾ١ش أْ اٌطبٌت ٠مَٛ ثاػطبء ٠ٛ٘زٗ ٚثطبلزٗ  

 . ( 26ـ  25،ٓ 2014ٕٛالٟ ، 

 :ـ أثار ظاهرة الغش في االمتحاناث   7

ٌظب٘وح اٌغِ فٟ االِزؾبٔبد أصوػٍٝ رؾط١ُ اٌجٕبء اٌم١ّٟ ٚاٌقٍمٟ ألع١بي ِززبثؼخ ، ٚلل رّزل 

أصبه ٘نٖ اٌؼٍخ األفالل١خ ئٌٝ ِب ثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌقوٚط ئٌٝ اٌؾ١بح ، ١ٌٖجؼ ٌل٠ٕب 

ع١ً ِٓ اٌّٛا١ٕٛٓ ٠زَّْٛ ثبٌزٙبْٚ األفاللٟ ٚاٌزٙوة ِٓ اٌَّإ١ٌٚخ ٚاٌزّبٍه اٌطوق 

اٌٍّز٠ٛخ ٚإٌّؾوفخ فٟ لٚبء األِٛه ٍٛاء ثبٌٍٛبٛخ أٚ اٌّؾَٛث١خ أٚ اٌوّٛح ثَجت اٌغِ 

رأفواألِخ ، ٚػلَ رملِٙب ٚػلَ هل١ٙب ، ٚمٌه ألْ األُِ ال رزملَ ئال ثبٌؼٍُ ٚاٌْجبة اٌّزؼٍُ 

 .فاما وبْ ّجبثٙب ال ٠ؾًٖ ػٍٝ اٌْٙبكاد اٌؼ١ٍّخ ئال ثبٌغِ 

٠إكٞ ئٌٝ ئ٘لاه اٌطبلبد ٚاإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ ٚاٌجْو٠خ ٚى٠بكح األػجبء ٚاٌّْبوً ـ  1ـ  7

 .االعزّبػ١خ ٚغ١و االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ 

ـ ٠إكٞ اٌغِ ئٌٝ عؼً اٌز١ٍّن ٠َزّو فٟ اٌٚؼف اٌّلهٍٟ ، ٚى٠بكح اٌزقٍف اٌلهاٍٟ ، ِّب 

 .٠َجت فٟ ئػبلخ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، ٚثبٌزبٌٟ ؽلٚس ٕؼٛثبد فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ 

 ٠ؼزجو اٌغِ وؼ١ٍّخ ٌزي١٠ف اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؼٍك ثَّزٜٛ اٌطالة ـ 2ـ   7

ٚٔزبئغُٙ فٟ االِزؾبٔبد ٚاٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ اٌزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘خ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً ث١ٓ 

 .اٌطالة 

 ٠ؼًّ ػٍٝ ئؽلاس فًٍ فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌنٞ ثلٚهٖ ٠ؼىٌ رلٟٔ َِزٜٛ اٌطالة ـ 3ـ   7

 .اٌؼٍّٟ َِٚزٜٛ ّٛٛؽبرُٙ ثْىً ٍٍجٟ 

٠ٌٛل اٌغِ فٟ ٔفًٛ اٌطالة ػلَ اؽزواَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رمو٘ب اٌٍٛائؼ ـ  4ـ   7

 .ٚاألٔظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ئْ ٌظب٘وح اٌغِ أؼىبٍبد ٍٍج١خ ػٍٝ اٌَّزمجً اٌلهاٍٟ ٌٍّزؼٍُ ـ  5ـ   7
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 اٌغِ ٠إكٞ ئٌٝ اٌفملاْ اٌّؼ١بهٞ ٚاٌزفىه االعزّبػٟ اٌزٟ رَجت ى٠بكح فٟ اٌغو٠ّخ ـ 6ـ   7

وّب أْ اٍزقلاَ اٌغِ فٟ ئٛبه اٌّلهٍٟ ٠فَو فملاْ اٌْؼٛه ثأ٘لاف اٌّلهٍخ ٚرقف١ف 

 . ( 51ـ  50،ٓ  2016ىغالُ ،  )اٌّزطٍجبد األوبك١ّ٠خ ٚئٙؼبف اٌٍَطخ اٌزله٠ٌ 

 : ـ  اإلجراءاث الىقائيت والعالجيت لظاهرة الغش 8

اٌزم١ًٍ ِٓ ِفؼٛي ٘نٖ اٌظب٘وح ِٚؾبهثزٙب ثْىً عنهٞ رَزٍيَ ػلح ئعواءاد روث٠ٛخ 

  .ٚرٕظ١ّ١خ رزىبصف ف١ٙب عٙٛك ع١ّغ أٛواف اٌغّبػخ اٌزوث٠ٛخ 

  :ـ االعواءاد اٌزوث٠ٛخ  1ـ  8

 ـ رؾ١َٓ ٚرٛػ١خ اٌزال١ِن ٚاأل١ٌٚبء ٚاٌّوث١ٓ ع١ّؼب ثبأل١ّ٘خ اٌزوث٠ٛخ االِزؾبٔبد 1ـ 1ـ   8

ٚاالفزجبهاد ٚكٚه٘ب فٟ رمل٠و اٌَّزٜٛ اٌلهاٍٟ ِٚؼوفخ عٛأت إٌمٔ ٚاٌمٛح ٚرؾ١ََُٙ 

 ؽٛي فطٛهح ظب٘وح اٌغِ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ، 

ـ َِبػلح اٌزال١ِن ػٓ ٛو٠ك رؼو٠فُٙ ثّٕٙغ١خ ٚاٍزوار١غ١خ اٌّواعؼخ ِٓ فالي  2ـ   1ـ  8

ٚٙغ علٚي ٌٍّواعؼخ اٌَّزّوح ٌغ١ّغ اٌلهًٚ لٖل رؼي٠ي صمزُٙ ثأٔفَُٙ ّٚٙبْ 

  .اٍزؼلاكُ٘ اٌلائُ ٌىً األٍئٍخ ٚاٌفوٚٗ أٚ االفزجبهاد 

ـ رغٕت األٍئٍخ اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌؾفع اٌججغبئٟ ٌٍلهًٚ ِغ االػزّبك ػٍٝ  3ـ  1ـ  8

ٌزله٠ت  (وبٌفُٙ ، اٌزوو١ت ، اٌزؾ١ًٍ  )األٍئٍخ اٌزٟ رم١ٌ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ األفوٜ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ و١ف١خ رٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼٍّٛ٘ب ٚاٍزٛػجٛ٘ب فٟ ؽً ِْىالد 

ِطوٚؽخ ، ٚاٌجؼل ػٓ األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚمٌه ألْ األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ رز١ؼ ٌٍطبٌت ػوٗ ِب 

اٍزٛػجٗ ِٓ اٌّبكح ، أِب اٌضب١ٔخ فأٙب لل رؾٖوٖ فٟ عيئ١خ ثَطخ ٚثْىً ١ٚ٠ك ػٍٝ اٌطبٌت 

فوٕخ اٌزؼج١و ػّب ؽٍٖٗ ِٓ اٌّبكح ِٚٓ أِضٍخ األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ  ، أعت ثٕؼُ أٚ ال ، 

افزو اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ئٌـ ، وّب أْ األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ رًَٙ ػٍٝ اٌطبٌت ِّبهٍخ اٌغِ 

 .فٟ االفزجبهاد 

 ـ ٚٙغ ٍٍُ رٖؾ١ؼ كل١ك ٌىً أثؼبك وً ٍإاي ِغ االعبثبد إٌّٛمع١خ اٌّؾزٍّخ 4ـ   1ـ   8

 .ٌىً ٍإاي ِٓ أعً اٌّٛٙٛػ١خ فٟ اٌزم١١ُ ٚاٌَّبػ ؽزٝ ٌٍّزؼٍُ ثزٕم١ٜ ٔفَٗ ثٕفَٗ 

رفؼ١ً كٚه ِغبٌٌ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِغ اٌّله١ٍٓ ٚاإلكاهح ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد ـ  5ـ  1ـ   8

ٚرؼي٠ي اٌضمخ ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌّلهٍخ ِٓ أعً اٌزقف١ف ٚاٌؾل ِٓ أزْبه اٌٍَٛو١بد اٌقبٛئخ 

  .ٌلٜ أثٕبئٕب اٌطٍجخ ٚاٌزقٍٔ ِٕٙب 

أؽ١بء اٌٛاىع األفاللٟ ٚر١ّٕخ ا١ٌّٚو اٌلافٍٟ ثأْ هللا هل١ت ػٍٝ ػجبكٖ ؽ١َت ـ  6ـ  1ـ  8

 .ٌُٙ ف١ّب ٠أرْٛ ِٓ أػّبي
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  : ـ اإلعواءاد اٌزٕظ١ّ١خ 2ـ  8

اعواء االِزؾبٔبد فٟ لبػبد اٌلهاٍخ ِغ رغٕت اٌمبػبد اٌىج١وح ٚاٌّلهعبد ـ   1ـ  2ـ  8

  .ثٙلف اٌزؾىُ فٟ ػ١ٍّخ اٌّوالجخ 

 اٌزم١ًٍ ِٓ ػلك اٌزال١ِن فٟ وً ٕف أٚ لبػلح اِزؾب١ٔخ ػٍٝ ألٖٝ ؽل وٍّب ـ  2ـ  2ـ  8

 . (ر١ٍّن فٟ وً لبػخ ػٍٝ األوضو  20 )أِىٓ 

 رغٕت اٌغًٍٛ اٌضٕبئٟ ٚاٌّزمبهة ث١ٓ اٌزال١ِن اٌّّزؾ١ٕٓ ٍٛاء فٟ اٌفوٚٗ أٚ ـ 3ـ  2ـ  8

 .االفزجبهاد أٚ اٌَّبثمبد ٌّٕغ أٞ ّىً ِٓ أّىبي االرٖبالد 

ػلَ اٌزَبِؼ ِغ اٌن٠ٓ ٠زَبٍْ٘ٛ أٚ ٠زٛاٛإْٚ فٟ ػ١ٍّخ اٌغِ اٌّلهٍٟ رْل٠ل ـ  4ـ  2ـ  8

اٌؼمٛثخ ػٍٝ ِٓ ٠ّبهً اٌغِ ِٓ اٌطالة أٚ ِٓ ٠َّؼ   ثبٌغِ ِٓ اٌّوالج١ٓ ، ٕٚ٘ب ال 

  .٠ىفٟ ئٌغبء افزجبه اٌطبٌت ثً ال ثل ِٓ ػمبة هاكع 

  ئلبِخ إٌلٚاد اٌل١ٕ٠خ ٌز١ٙٛؼ ِقبٛو اٌغِ ٚرؼبهٙٗ ِغ ِجبكب اٌل٠ٓ ِٚغ ـ 5ـ  2ـ  8

اٌم١ُ ٚاٌغب٠بد اٌزوث٠ٛخ ٚرٛػ١خ اٌطٍجخ ثبالٌزياَ ٚثزؼب١ٌُ اٌل٠ٓ اٌؾ١ٕف ٚأفاللٗ ٚعؼٍٙب 

ِّبهٍخ فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزوو١ي ػٍٝ رىو٠ُ اٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ فٟ أكائُٙ كافً اٌٖف 

  .١ٌٌٚ ػٍٝ أكائُٙ فٟ ٚهلخ االِزؾبْ فمٜ 

 ئلبِخ إٌلٚاد كافً اٌّلهٍخ ِغ أ١ٌٚبء األِٛه ٚرىو٠ُ اٌطٍجخ ٚاألٍو اٌزٟ رؼيى ـ  6ـ  2ـ  8

ِٓ رٛإً أثٕبئٙب ٚأزظبُِٙ ػٍٝ اٌلهاٍخ ٚمٌه ثْٙبكاد رىو٠ُ ِؼ٠ٕٛخ ِٚبك٠خ ِّب لل ٠َُٙ 

  .(، ك ٓ 2013اٌيهوّٟٛ ،  )فٟ اٌؾل ِٓ رفْٟ ٘نٖ اٌظب٘وح 
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 :خالصت الفصل 

٠ؼزجو اٌغِ أفخ اعزّبػ١خ ِٖٚله ع١ّغ األِواٗ االعزّبػ١خ رؾٛي كْٚ هلٟ ٚرملَ 

اٌّغزّؼبد ، فبٌغِ ٘ٛ أؽل ػٛاًِ ٙؼف اٌزْٕئخ األٍو٠خ اٌزوث٠ٛخ ٚػلَ ّٔٛ ا١ٌّٚو ٌلٜ 

اٌطبٌت اٌغبُ ِغ ٙؼف فٟ اإل٠ّبْ ، فاْ ثٕبء أِخ ٚاػ١خ ِضمفخ  ِزؼٍّخ ال ٠ّىٓ ئال ثبٌمٚبء 

  .ػٍٝ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رمف ؽبي كْٚ رؾم١ك ٘نا اٌٙلف ٚئْ اٌغِ ِٓ أفطو ٘نٖ اٌّؼٛلبد 

 

 

 

 

 



 

 

 الرابع الفصل

 للدراسة المنهجية اإلجراءات
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  : تمييد

 اإلتجاىات ماىية توضيح فييا تم والتي النظرية، الجوانب مختمف إلى األول الجزء في تطرقنا بعدما    

 الجزء إلى اآلن سنتطرق البحث، موضوع عن شاممة فكرة إعطاء وبالتالي اإلمتحانات في الغش وظاىرة

 المنيجية الخطوات أىم األول فصمو في يضم والذي الميداني، الجانب في المتمثل البحث من الثاني

 الوسائل وتحديد المعمومات وجمع العينة واختيار البحث، أدوات إعداد في اتبعت التي العمل  وطريقة

 الضرورية العممية اإلجراءات من ذلك وغير والنتائج، والمعطيات البيانات تحميل في المطبقة اإلحصائية

 :االستطالعية الدراسة: أوال .الميدانية الدراسة إلنجاز

 :االستطالعية الدراسة أىداف-1

 مجموعة تحقيق أجل من وذلك ، البحث في أساسية خطوة باعتبارىا االستطالعية بالدراسة الباحثة قامت

 :كاالتي وىي األىداف من

 .والغموض النقائص لتفادي البحث عن فكرة تكوين •

 مقياس لكل استجابتيم خالل من وذلك المستعممة، االداة فيم من العينة أفراد تمكن مدى من تأكد •

 تحديد يتم وبذلك أجمو، من أعد الذي اليدف حيث من أو وأبعاده، فقراتو حيث من ذلك كان سواءا

  .تعديميا عمى والعمل ليم بالنسبة الصعوبات مواطن

 .القياس الداة مترية السيكو الخصائص صالحية من التأكد •

 

 : االستطالعية لمدراسة الجغرافي المجال -2

 .مستغانم بوالية باديس بن الحميد عبد بجامعة االستطالعية الدراسة تمت   
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 : االستطالعية لمدراسة الزماني المجال -3

 .  16/12/2018 غاية إلى 02/12/2018من أيام الدراسةاإلستطالعية مدة دامت

 :ومواصفاتها العينةاالستطالعية  -4

 باديس بن الحميد بجامعةعبد واإلنسانية االجتماعية العموم كمية طمبة من عينة عمى الدراسة ىذه أجريت

 ) وطالبة طالبا 60 االستطالعيةمن الدراسة عينة تكونت حيث ، عشوائية  بطريقة  اختيارىم تم بمستغانم،

 ،عمم النفس عمم) التالية الشعب عمى يتوزعون ،(ماستر ليسانس،) المستويين كال من ( إناث  ، ذكور 

 .متقارب اقتصادي و اجتماعي محيط من ينحدرون ،(فمسفة األرطفونيا، اإلجتماع،

 :االستطالعية الدراسة عينة مواصفات: 4-2 

 :الجنس حسب -/أ

 : الجنس متغير حسب لمبحث االستطالعية الدراسة عينة توزيع التالي الجدول يمثل

 .الجنس حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يوضح :(01)رقم جدول

 المئوية النسبة العدد الجنس

 %61.67 37 إناث

 %38.33 23 ذكور

 %100 60 المجموع
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 عدد من أكبر(%61.67) بنسبة  (37) الطالبات عدد أن(01) رقم الجدول من يتضح   

 ما أي أفراد (14) وثالثين اثنان قدره بفارق (%38.33)بنسبة طالبا(44) قدرب الذي الطالب

 . ككل الدراسة عينة أفراد مجموع من(%23.34)نسبتو

 :الجامعي والمستوى التخصص حسب /ت

 المستوى و التخصص متغيري حسب لمبحث االستطالعية الدراسة عينة توزيع التالي الجدول يمثل

 :الجامعي

 الجامعي والمستوى التخصص حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يوضح :(20)رقم جدول

 المستوى

 التخصص

 المجموع الماستر السنة الميسانس

 النسبة العدد  

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

 23.33% 14 8.33% 05 15% 09 النفس عمم

 %26.67 16 %10 06 %16.67 10 اإلجتماع عمم

 %30 18 %10 06 %20 12 األرطفونيا

 %20 12 %8.33 05 %11.67 07 الفمسفة

 %100 60 %36.67 22 %63.34 38 المجموع

 

 يدرسون اإلستطالعية الدراسة عينة أفراد عدد اغمب أن (02) رقم الجدول من يتضح       

 يدرسون ٪10و  فيالميسانس يدرسون ٪20بينيم من ٪30 نسبتو ما أرطفونياأي بتخصص

 .والفمسفة اإلجتماع وعمم النفس عمم :التالية التخصصات عمى موزعون منيا والباقي فيالماستر،

. 
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 :اإلستطالعية الدراسة اداة-5

 من كل طرف من المعد اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو اإلتجاه استبيان عمى باإلعتماد الباحثة قامت

  من النيائية صورتو في تكون حيث ، (2011) سنة "يحي وفريدة لومي العربي ومحمد محبوب خزاني"

 بمنح تصحيحو ويتم ، (،معارض محايد موافق،)ثالثي استجابة سمم فقرة لكل خصص وقد فقرة، (35)

 بالنسبة والعكس اإليجابية، لمفقرات بالنسبة لمعارض (1) ودرجة لمحايد (2) ودرجة لموافق، (3) درجة

  .السمبية لمفقرات

 : السيكومتريةإلستبيان الخصائص-6

 :الصدق •

 من نوعين عمى اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو إستبياناإلتجاه صدق لحساب الحالي البحث في اعتمدنا

  .التميزي صدق و الداخمي اإلتساق صدق ، الصدق

 :الداخمي اإلتساق صدق-1

 اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو إلستبياناإلتجاه الداخمي االتساق صدق من بالتحقق الباحثة قامت

 والدرجة فقرة كل درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم اإلستطالعية، الدراسة عينة عمى بتطبيقو

 :كاألتي النتائج وكانت ،(spss) اإلحصائية  الحزمة برنامج باستخدام ذلك لإلستبيان الكمية

 اإلمتحانات في الغش نحو لإلتجاهات الكمي بالمقياس الفقرات ارتباط معامالت يمثل :(03)جدول

 اإلرتباط  الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

01 ,483**
 

08 ,423**
 

15 ,419**
 22 ,278*

 29 ,260*
 

02 ,412**
 

09 ,404**
 

16 ,270*
 

23 ,534**
 30 ,566**
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03 , 282*
 

10 ,267*
 

17 ,468**
 

24 ,680**
 31 ,382**

 

04 ,513**
 

11 ,563**
 

18 ,371**
 

25 ,577**
 32 ,660**

 

05 ,430**
 

12 ,552**
 

19 ,708**
 

26 ,395**
 33 ,409**

 

06 ,401**
 

13 ,560**
 

20 ,525**
 

27 ,625**
 34 ,378**

 

07 ,376**
 

14 ,275*
 

21 ,599**
 

28 ,375**
 35 ,450**

 

 

  (0.01)مستوى عند دالة ٭٭

  (0.05)مستوى عند دالة ٭

 ،ماعدا (0.01) مستوى عند إحصائيا دالة اإلستبيان فقرات جميع أن (03)رقم الجدول من يتضح  

 أعمى و (0.260) ارتباط معامل أدنى بمغ حيث (0.05) مستوى عند احصائيا دالة ىي الفقراتالتي بعض

 يتمتع اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو اإلتجاه استبيان بأن القول يمكننا وعميو ،(0.708) ارتباط معامل

 .داخمي اتساق بصدق

 :(التمييزي ) الطرفية المقارنة الصدق -2

 العينة أفراد درجات االستطالعية الدراسة درجات بترتيب قمنا الطرفية، المقارنة صدق لحساب

 وهذا ، اإلستبيان يف الدنيا الدرجات من %27 درجاهتم متثل وممن العليا، الدرجات من % 27 درجاتيم تمثل ممن ادنى 16و اعمى16

   :كالتايل النتائج وكانت ، العينة أفراد لدى اإلمتحانات يف الغش حنوظاهرة الطلبة اجتاهات حول املختلفة املستويات بني التمييز على اإلستبيان قدرة من للتحقق

 :(ت) اختبار باستخدام الدرجات ومنخفضي مرتفعي بين الطرفية المقارنة صدق يوضح (04) رقم جدول

 المتوسط الفئة 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة sig قيمة (ت) قيمة
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 دالة **0.000 15.45 3.05 76.25 المرتفعين الكمية الدرجة

 3.58 50.00 المنخفضين

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭

 عمى الدرجات ومنخفضي مرتفعي بين احصائيا دالة فروق توجد أنو (04)رقم الجدول من يتضح

 في الغش ظاىرة نحو اإلتجاه استبيان أن القول يمكننا وعميو . ، لممقياس الكمية والدرجة  الفقرات

 .التميزي بصدق يتمتع اإلمتحانات

  :الثبات •

 : طريقتين عمى اإلستبيان ثبات حساب في الباحثة  اعتمدت

 :النصفية التجزئة طريقة/ا

 بالفقرات خاص األول النصف : نصفين اإلمتحاناتإلى في الغش ظاىرة نحو إستبياناإلتجاه قسم حيث

 الى 2 من)الزوجية األرقام ذات الفقرات يضم الثاني والنصف ، (35الى 1 من)الفردية األرقام ذات

34 ) ،  

 مبين ىو كما ىورست، بمعادلة اإلستبيانوتصحيحو لنصفي بيرسون معامإلرتباط حساب تم ذلك وبعد

  :التالي الجدول في

 اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو اإلتجاىات استبيان ثبات معامل حساب نتائج يبين: (05)رقم جدول

  النصفية التجزئة طريق عن

 االرتباط معامل تصحيح االرتباط معامل الثبات

 0.90 0.828**  ككل المقياس
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 تصحيحو وبعد(0.828)يساوي اإلستبيان لنصفي الثبات معامل أن (05)رقم الجدول خالل من يتضح

 في الغش ظاىرة نحو إستبياناإلتجاه تباث عمى يدل مما ،(0.90)يساوي أصبح ىورست بمعادلة

 .اإلمتحانات

 :التطبيق إعادة طريقة/ب

 الدراست عينت على اإلمتحاناث في الغش ظاىرة نحو استبياناالتجاه تطبيق تم وىنا

 األول، التطبيق من أسبوعين مضي بعد العينت نفس على تطبيقو أعيد ثم االستطالعيت،

 :التالي الجدول في مبين ىو كما ، بيرسون ارتباط معامل بحساب قمنا الثباث ولحساب

 في الغش ظاىرة نحو االتجاىات استبيان ثبات معامل حساب نتائج يبين :(06 )رقم جدول

  التطبيق إعادة طريق عن االمتحانات

 اإلرتباط معامل العينة أفراد عدد

60 0.800** 

 

 يدل وىذا ،(0.800) تساوي برسون ارتباط معامل قيمة  أن (06 ) رقم الجدول خالل من لنا يتضح

 .اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو إستبياناإلتجاه ثبات عمى

 حيث لمتطبيق، وجاىزة قابمة  أنيا أي األداة وثبات صدق من الباحثة تأكدت الدراسة ىذه خالل من

 .األساسية الدراسة في البحث فرضيات من لمتحقق اإلحصائية نتائجيا عمى االعتماد يمكن

 

 :األساسية الدراسة:ثانيا
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 :الدراسة منهج-1

 مشكمةيمكن تعالج ألنالباحثة ذلك. المناىج من غيره دون الوصفي المنيج تستمزم الموضوع ىذا طبيعة إن

 إشكالية خالل من ،وذلك نقده أو الواقع عمى انطباقيا تؤيد التي اإلجراءات من مجموعة بالقيام اختبارىا

 الظواىر بين توجد التي العالقات ويحدد الراىن الوضع بتصوير الوصفي المنيج ييتم إذ.البحث

 طمبة لإلتجاىات التصوير ىذا من انطالقا ،وذلك والتغير والتطور النمو طور في تسير التي واإلتجاىات

 .اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة

 

 

 : لمدراسة الجغرافي المجال -2

 وارتقت  جامعي كمركز 1998 في أنشأت ؛التي باديس بن الحميد عبد بجامعة االساسية الدراسة اجريت 

 التاريخ وعرفتمندذلك07/07/1998٫ في المؤرخ 98/220 رقم تنفيذي مرسوم بموجب الجامعة صف إلى

 طرف من المبذولة الجيود و .البيداغوجية و التنظيمية قدراتيا و منشأتيا في سريعة تحوالت و تطورات

 قطب جعمتيا التي نوعية مراحل عدة عمى تمر جعمتيا أساتذة و إطارات من ,مساعدييم و المسؤولين

 .الجزائري لممجتمع إطارات تكوين في وساىمت الجزائري الغرب ناحية في جامعي

 

 : معيد و كميات ثمانية من لمستغانم باديس بن  عبدالحميد جامعة وتتكون

 .التسيير عموم و التجارية ,اإلقتصادية العموم كمية •

 .الطبيعة و الحياة عموم كمية •
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 .التكنولوجيا و العموم كمية •

 األلي واإلعالم الرياضيات كمية •

 .الفنون و اآلدابالعربي كمية •

 .اإلجتماعية العموم كمية •

 .السياسية العموم و الحقوق كمية •

 .الطب كمية •

 .الرياضية و البدنية التربية معيد •

 

 

 :لمدراسة الزمني المجال-3

 غاية منإلى أشير حوالي األساسية الدراسة مدة دامت

 : الدراسة مجتمع -4

 الحميد عبد بجامعة اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة طمبة اتجاىات بدراسة الحالي البحث  ييتم

 لمسنة طالبا (923) اإلجتماعية العموم قسم في عددىم ،يقدر مستغانم  بوالية باديس بن

 .البحث ىذا مجتمع أفراد بذلك يمثمون  الذين ،و(2019-2018)الجامعية

 :األساسية الدراسة عينة ومواصفات المعاينة طريقة5

 :المعاينة طريقة1 •

  : التالية الخطوات باتباع وذلك العشوائيةالبسيطة بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم
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 العموم كمية منيا واختيار باديس، بن الحميد عبد بجامعة المتواجدة الكميات جميع تحديد-1

 .لمدراسة  اإلجتماعيةواإلنسانية

 . الكمية أقسام بين من اإلجتماعية العموم قسم اختيار -2

 .اإلجتماعية العموم بقسم المتواجدة التخصصات جميع تحديد-3

 .اإلجتماعية العموم قسم في المتواجدة(والماستر الميسانس) طمبة تقديرعدد-4

 اإلجتماع، عمم النفس، عمم) اإلجتماعية قسمالعموم شعب طمبة من عينة عشوائية بطريقة اختيار -5

  . (الفمسفة األرطفونيا،

 .  وطالبة طالبا (184)عمى االساسية الدراسة عينة احتوت وبيذا

 : الدراسة عينة مميزات5-2

 في الجامعي والمستوى الجنس،التخصص حيث من االساسية الدراسة عينة مميزات تمخيص تم

 : أدناه الموضحة الجداول

 :الجنس حسب -/أ

 : الجنس متغير حسب االساسية الدراسة عينة توزيع التالي الجدول يمثل

 .الجنس حسب االساسية الدراسة عينة توزيع يوضح :(07)رقم جدول

 المئوية النسبة العدد الجنس

 75% 138 إناث
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 25% 46 ذكور

 %100 184 المجموع

 أكبر (75%بنسبة أنثى135) االساسية الدراسة عينة إناث عدد أن (07) رقم الجدول من يتضح      

 أفراد مجموع من %50 نسبتو ما أي فردا (92) قدره بفارق (25%بنسبة ذكراً 46) فييا الذكور عدد من

 .ككل الدراسة عينة

 :الجامعي والمستوى التخصص حسب-/ت

 :الجامعي المستوى و التخصص حسب لمبحث االساسية الدراسة عينة توزيع التالي الجدول يمثل

  .الجامعي المستوى و التخصص االساسيةحسب الدراسة عينة توزيع يوضح : (08)رقم جدول

 المستوى

 التخصص

 المجموع الثانية السنة األولى السنة

 النسبة العدد  

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

 20.65% 38 5.98% 11 14.67% 27 النفس عمم

 26.63% 49 12.50% 23 14.13% 26 اإلجتماع عمم

 32.61% 60 15.22% 28 17.39% 32 األرطفونيا

 20.11% 37 4.89% 09 15.22% 28 الفمسفة

 %100 184 38.59% 71 61.41% 113 المجموع

 

 بتخصص يدرسون االساسية الدراسة عينة أفراد عدد اغمب أن (08)رقم الجدول من يتضح       

 في يدرسون ٪15.22 و  الميسانس في يدرسون ٪ 17.39بينيم من  ٪32.61 نسبتو ما أرطفونياأي

 .(الفمسفة اإلجتماع، النفس،عمم عمم):التالية الشعب عمى موزعون منيا الماستروالباقي
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 :االساسية الدراسة أدوات -6

 االمتحانات في الغش ظاىرة نحو االتجاه استبيان عمى الباحثةباالعتماد قامت إلييا أشرنا أن كماسبق

 من التأكد وتم ،(2011) سنة "يحي وفريدة لومي العربي ومحمد محبوب خزاني" من كل طرف من المعد

 .وثباتو صدقو حساب خالل من وذلك االستطالعية الدراسة في صالحيتو

 بالفقرات خاص آخر وجزء تعميمتو و الشخصية بالمعمومات خاص جزء جزئين، ىذااإلستبيانمن ويتكون

 الممحق انظر).(معارض محايد، موافق،) البدائل بإحدى عميو اإلجابة تتم فقرة (35) عمى يحتوي ،بحيث

 (01)رقم

 :اتجاىاتيا حسب اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو اتجاىات إستبيان فقرات توزيع يوضح التالي والجدول

 حسب اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو إستبياناإلتجاىات فقرات توزيع يوضح (09) رقم الجدول

 (النيائية الصورة)اتجاىاتيا

 السالبة فقراتو أرقام الموجبة فقراتو أرقام

1-2-4-5-7-8-10-11-12-14-

17-18-19-20-21-22-23-24-

25-26-27-28-29-32-35 

3-6-9-13-

15-16-31-33 

 

 يراىا التي الخانة في (×) عالمة يضع أن المفحوص من يطمب حيث  الجامعة طمبة عمى تطبيقو ويتم

 .صدق بكل رأيو عن فييا يعبر والتي األول فعمو رد حسب مناسبة



 

 

 

   الخامس الفصل

 

 الدراسة نتائج وتفسير عرض
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 :ئتمهيد\

 أدواتو وضبط أىدافو وضوح حيث من لمبحث والتطبيقي النظري اإلطار تأسيس االستطالعية الدراسة من اليدف كان لقد

 الدراسة في تطبيقيا وباإلمكان (وثابتة صادقة ) بيا موثوق بمقاييس الدراسة ىذه نتائج زودتنا وقد مجرياتو، في والتحكم

 األساسية الدراسة نتائج الحالي الفصل في  الباحثة  وتعرض ومناقشتيا المعطيات تحميل في استنتاجاتيا واعتماد األساسية

  البحث لمتغيرات وفقا والتحميمية الوصفية المعالجات بإجراء

 :العامة الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض-1

 ".اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو إيجابية إتجاىات الجامعة طمبة يحمل" :تنص التي

 :التالي الجدول في مبين ىو كما المئوية، النسب او الدرجات الباحثة استخدمت الفرضية ىذه من لمتحقق

 اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة طمبة التجاىات المئوية والنسب تكرارات يوضح :(10) رقم جدول

 المئوية النسب التكرار 

 25 46 اإليجابي اإلتجاه

 75 138  السمبي اإلتجاه

 100 184 المجموع

 

 وبالتالي االمتحانات، في الغش ظاىرة نحو سمبي اتجاه لدييم الجامعة طمبة معظم أن  (10) رقم الجدول من يتضح
 .البحث فرض ونرفض الصفري الفرض نقبل

 تتميز التي المرحمة ىذه الرشد إلى المراىقة من بمرحمةإنتقالية يمرون الجامعة طمبة أن النتيجة ىذه تفسير ويمكن

 انماط واكتساب شخصيتو، لتكوين المبادئوالقيم من مجموعة لتبني يسعي حيث االخالقي والضمير الجمالية القيم بظيور

 .القبول عمى الحصول من تمكنو بو،والتي المحيطين األشخاص مع احتكاكو خالل من االجتماعي السموك

 من محترما يكون ان في رغبة لديو تخمق حيث المسؤولية، وروح االنضباط و بالتحرر المرحمة ىذه تتميز كما

 وتحسين نفسو لتيذيب يضطر لذا  الميذب لمسموك الموضوعة بالقواعد يتقيد يجعمو قد ىذا و والمجتمع األخرين طرف

  .االجتماعية ذاتو صورة
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 الغش مبدأ يعارضون الطالب من %70 أن نتائجيا بين من كانت والتي (1985) الخطيب دراسة أكدتو ما وىذا

 ،(34 :1985 ، إبراهيم  ).اإلمتحانات في

 يرون العامة الثانوية طمبة من %98 أن عمى اكدت التي Lumpkin (2008) لومبكين دراسة مع ىذا توافق و

 .(15: 2010، الكندري)  .امتحاناتيم اجتياز أثناء االخالق اىمية

 :الثانية الفرعية الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض-2

 ".جنسيم الختالف تبعا اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة طمبة اتجاىات تختمف " :تنص التي

 المستقمتين العينتين بين التجانس شرط توفر لعدم ونظرا (ت)الباحثةاختبار استخدمت الفرضية ىذه من لمتحقق
 في مبين ىو كما ،(²كا)اختبار حساب تم حيث الالبرامتري اإلحصاء استعمال إلى المجوء تم ((117)،إناث(67)ذكور)

 :التالي الجدول

 في الغش ظاىرة نحو اتجاىات استبيان عمى الجامعة طمبة الستجابات الواقعية التكرارات يوضح :(11) رقم الجدول
 الجنس متغير وفق االمتحانات

 المجموع الذكور تكرار اإلناث تكرار 

 46 20 26 اإليجابي اإلتجاه

 138 47 91 السمبي اإلتجاه

 184 67 117  المجموع

 :مايمي عمى التحصل تم (²كا) معادلة تطبيق وبعد   

 ²كا حساب نتائج يوضح :(12) رقم الجدول

 الداللة مستوى الجدولية ²كا الحرية درجة المحسوبة ²كا

1.32 1 3.84 0.05 

 

 (3.84) تساوي التي الجدولية ²كا من أصغر (1.32) تساوي المحسوبة²كا قيمة أن  (12) رقم الجدول من يتضح
 طمبة اتجاىات في إحصائيا دالة فروق وجود عدم عمى يدل مما ، (0.05) داللة ومستوى (1) حرية درجة عند

 .البحث فرض ونرفض الصفري الفرض نقبل وبالتالي الجنس، لمتغير تبعا اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة

 نظرة إليو وينظرون السموك ىذا ممارسة يتجنبون والطالبات الذكور الطمبة من كل أن كون في ذلك تفسير ويمكن

 .والميني مستقبميماألكاديمي عمى سمبا تؤثر قد التي القانونية، والنواتج العواقب من لخوفيم نتيجة  سمبية،
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 داللة ذات فروق وجود عدم الى توصمت التي (2012) لورانس كدراسة الدراسات بعض مع تتفق النتيجة وىذه
 حساين دراسة أيضا ونجد ، ( 137 :2013 ، ويزة شريكي) الغش نحو اإلتجاه حول واإلناث الذكور بين إحصائية

 حساين، ).الغش أسباب حول الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى نتائجيا توصمت والتي (2011)
 مجال في الجنس بين الفروق أن نتائجيا توصمت والتي (2002) وأميمين التير دراسة وأيضا ، (119 :2011

 .(8 2010 ، الكندري ) ضيقة حدود في إال موجودة تكون ال تكاد اإلمتحانات في الغش بسموك المتعمقة األنشطة

 درجات متوسط بين فروق وجود الى أشارت والتي (2005) شربيني دراسة ىي نتائجيا مع تعارض التي الدراسة اما
 :2005 ، الخير ابو ) اإلناث من الدراسي لمغش قبوال أكثر الذكور أن وبمعنى ، الذكور لصالح واإلناث الذكور
 لدى إزدادت الغش نسبة ان إلى نتائجيا بعض توصمت والتي (1979) والخضري جابر دراسة أيضا ونجد ،(369
 بنسبة الذكور من اختبارين في غشوا والذين واحد، اختبار في غشوا الذين لإلناث %47 مقابل %54 بنسبة الذكور
 والتي (1975) وآخرون زىران دراسة وكذلك ، (279 :2007 السبعاوي، محمد عرفات) اإلناث من %22و ،28%

 :1975 ، وآخرون زهران ) الطالبات مجتمع في منيا أكبر الطالب مجتمع في الغش نسبة ان إلى نتائجيا توصمت
 أمانة عدم لدييم الذكور الطمبة أن نتائجيا توصمت والتي ( (and alAlomari2009 من كل ودراسة  ، ( 122
 بتمك يتعمق فيما الذكور الطمبة مستوى من أعمى الطالبات لدى األخالقي المستوى وأن الطالبات، من أكثر أكاديمية

 .((Al Omari and al , 2009, p1 .الممارسات

 :الثانية الفرعية الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض-3

 ".لتخصصيم تبعا الغش ظاىرة نحو الجامعة طمبة اتجاىات تختمف" :تنص التي

 درجات متوسطات بين الفروق عن االتجاىممكشف أحادي التباين  تحميل  أسموب الباحثة استخدمت النتائج تفريغ بعد

 (الفمسفة ، األرطفونيا النفس، عمم) الجامعي التخصص تصنيفي مستقل األول متغيرين لوجود وذلك األفراد من مجموعات

 :التالي الجدول في موضح ىو ،كما(اإلمتحانات في الغش ظاىرة نحو اتجاىات)تابع والثاني

 الغش ظاهرة نحو االتجاهات لمتغيري وفقا الدراسة عينة أفراد ألداء األحادي التباين تحميل نتائج يبين : (13) رقم جدول
 الجامعي والتخصص اإلمتحانات في

 داللة.م sig ف التقديري التباين الحرية.د المربعات مج التباين مصدر

 المجموعات بين

 المجموعات داخل

625.161 

17481.600 

3 

180 

208.387 

97.120 

 دال غير 0.077 2.146
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 183 18106.761 المجموع

 

 

 ال فإنو , (0.05) الداللة مستوى من أكبر وىي (0.077) تساوي sig االحتمالية القيمة أن (13)رقم الجدول خالل يتبينمن

 وبالتالي لتخصصيم، تبعا  االمتحانات في الغش ظاىرة نحو الجامعة لطمبة اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروق توجد

 .البحث فرض ونرفض الصفري الفرض نقبل

 االجتماعية العموم ىو الذي التخصص ميدان لنفس ينتمون التخصصين كال طمبة بان النتيجة ىذه تفسير يمكن و

 كل ىدف ىو االمتحانات في النجاح يبقي مما والقوانين المبادئ نفس أيضا وتحكمو فيو المدرسة المواد طبيعة تتشابو حيث

  . النظرة بنفس االمتحانات في الغش ظاىرة إلى ينظرون جعميم الذي األمر تخصصيم، اختمف ميما الطمبة

 نوع و الغش بين عالقة توجد ال انو نتائجيا توصمت التي و (2011) غنية حساين دراسة مع تتفق النتيجة وىذه

 الدراسة نتيجة عكس نتائجيا كانت دراسات نجد حين في،(122  سابق، مرجع حساين، ) .العممي و االدبي التخصص

  (1995) الزراد  كدراسة

 العممي القسم طمبة لدى %15 نسبة مقابل %42 بنسبة امتحاناتيم في يغشون األدبي طمبةالقسم ان نتائجيا توصمت والتي

 اإلنسانية التخصصات ذو طمبة أن and alalomari((2009 من كل دراسة  أيضا ونجد،(9سابق، مرجع حسين، )

 ((Al Omariat al , 2009,p1العممية بالتخصصات الطمبة من أكثر األكاديمية األمانة عدم سموك يمارسون

 :الثالثة الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير عرض-4

 ".الجامعي لمستواىم تبعا الغش ظاىرة نحو الجامعة طمبة اتجاىات تختمف" :تنص التي

 :التالي الجدول في مبين ىو كما الباحثة، استخدمت الفرضية ىذه من لمتحقق
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 (ليسانس،ماستر) المستويين االمتحاناتبين في الغش ظاهرة نحو الطمبة اتجاهات في الفروق يوضح (14) رقم الجدول

  .(ت) اختبار باستخدام

 درجات

 استبيان

 المتوسط الفئة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الداللة sig قيمة (ت) قيمة

 الكمية الدرجة

 

 دالة غير 0.059 1.907 8.95305 64.1404 الميسانس

 11.26948 61.1143 الماستر

 .(0,01) الداللة مستوى عند دالة ٭٭

 

 

 وىي (0.059)تساوي Sig اإلحصائية الداللة قيمة أن (14)رقم الجدول خالل من يتضح
 ظاىرة نحو الجامعة طمبة اتجاىات في فروق التوجد أي (0.01) الداللة مستوي من أكبر
 فرض ونرفض الصفري الفرض نقبل وبيذا الجامعي، مستواىم تبعا االمتحانات في الغش
 .البحث

 الذي المجتمع لنفس ينتمون (ماستر ليسانس،) المستويين كال  طمبة ان كون في النتيجة ىذه تفسير يمكن و

 ميما الجامعي الطالب ألن الختالف؛ االمتحانات في الغش ظاىرة نحو اتجاىاتيم يجعل مما والقوانين المبادئ نفس تحكمو

  . السائدة االقتصادية الظروف ظل في وظيفة وعمى  الشيادة عمى لمحصول ماستر،يطمح أو ليسانس سوآءا مستواه كان

 ممارسة بين العالقة لمعرفة إلى ىدفت التي (Nanis and Swift ,2001) سويفت ننز دراسة أكدتو ما وىذا

 الكميات من وطالبة طالبا (1055) الدراسة عينة عمى طبقت حيث العممية، الحياة في والغش والجامعة المدرسة في الغش

 والغش الجامعي، المستوى في وأدنى  سنا األصغر عند عالية كانت الغش نسبة أن النتائج وأظيرت جامعات، ستة التجارية

 .الجامعة من األخيرة السنة طمبة من أعمى والثانية األولى السنة طمبة عند
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 طمبة اتجاىات لمعرفة ىدفت التي (Jens Arritt and Cauffnan , 2002) كوفان وأربت جينس ودراسة

 حيث النفسية، والعوامل التعميمي المستوى الجنس، متغيرات ضوء في موقفا 19 خالل من األكاديمي الغش نحو المدارس

 المدارس طمبة عند الغش نسبة أن النتائج وأظيرت سنة، (23-14) أعمارىم وتراوحت طالبا 490 من الدراسة عينة تكونت

 . اإلعداديةوالجامعة طمبة مع مقارنة مرتفعة كانت الثانوية

 الصف طمبة عمى طبقت التي (Anderrmon andMidgley, 2004) الديرمانومدكمي دراسة مع أيض وتوافقت

 أن النتائج وأظيرت تعمميا، نحو الدافعية ومستوى الرياضيات في الغش سموك معرفة بيدف الثانوي األول ثم والتاسع الثاني

 وعبد مرعي) التعميمية المرحمة زيادة مع تزيد النسبة ىذه ،وكانت الثانوية المرحمة في الطمبة لدى زادت الغش ممارسة نسبة

 .(57-56: 2006 الحق،
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 :الخاتمة

عاقة انتشارا المشاكل اكثر عمى الضوء تسميط الدراسة ىذه حاولت   لموضوع التطرق خالل من التعميمي لمنظام وا 

 نحو سمبية اتجاىات يحممون الجامعة طمبة أن إلى الدراسة وخمصت الجامعي، الطالب االمتحاناتمدى في الغش اتجاىات

 وتخصصيم لجنسيم تبعا  االمتحانات في الغش ظاىرة نحواتجاىاتيم في فروق توجد ال نووأ االمتحانات، في الغش ظاىرة

 .الجامعي ومستواىم

 



68 

 

:االقتراحات   

ـ توضٌح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ االسالم ومع القٌم واالهداف التربوٌة من خالل 

.تفعٌل االرشاد التربوي فً المدارس   

ـ االهتمام بإعداد الطالب اعدادا تربوٌا شامال فً المراحل السابقة ، مع تعوٌده على تحمل 

.المسؤولٌة واالعتماد على النفس   

ـ ضرورة المزاوجة بٌن األسئلة الموضوعٌة واالسئلة المقالٌة فً االمتحانات وذلك ألن األسئلة 

. المقالٌة تتٌح للطالب عرض ما استوعبه من المادة الثانٌة فإنه قد تحصره فً جزئٌة بسٌطة 

.وبشكل ٌضٌق على الطالب فرصة التعبٌر عما حصله من المادة   

ـ تنمٌة المهارات الدراسٌة الصحٌحة عبر الدورات التدرٌبٌة ال سٌما فً المراحل التعلٌمٌة 

.األولى   

.ـ تطبٌق القوانٌن أثناء ممارسة الغش فً االمتحانات   

ـ إقامة الندوات التنوٌرٌة والحوارات التواصلٌة لكشف أضرار الغش والتوعٌة بالعواقب 

.القانونٌة   

ـ تفعٌل الساعات المكتبٌة لعضو هٌئة التدرٌس وتحدٌدها بدقة للطلبة كً ٌتواصلوا مع معلمٌهم 

.بما ٌخدم الصالح العام   

 



 

 

 

 

 

 

 

 المراجع ق ائمة

 



70 

 

 قائمة المراجع 

. الطبعة األولى. سٌكولوجٌة التنشئة االجتماعٌة. (2004). ـ أبو جادوا، صالح محمد علً  1

.دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة: عمان  

ظاهرة الغش فً االمتحانات فً جهاز . (2011). أبو عصبة، أمٌرة قراقره إبراهٌم، خالد- 2

.جامعة العدد. التعلٌم العربً من وجهة نظر ذوي العالقة مواقف واقتراحات للحد منها  

التغٌر فً أنساق القٌم ووسائل تحقٌق . (2003). التٌر، مصطفى عمر وأمٌمن عثمان علً- 3

.دار الكتاب للنشر والتوزٌع والطباعة: لبنان. (1ط ). األهاف نموذج الغش فً اإلمتحانات  

عمان دار المسٌرة . (1ط . ) المشكالت النفسٌة وعالجها. (2008). بطرس، حافظ بطرس- 4

.للنشر والتوزٌع والطباعة  

االتجاه نحو الغش الدراسً وعالقته بوجهة . (1999). الحارثً، صبحً سعٌد عوٌض- 5

. مذكرة تخرج منشورة .الضبط وبعض سمات الشخصٌة لدى طالب الصف األول الثانوي 

.جامعة أم القرى  

. الطبعة األولى. معجم مصطلحات علم النفس. (2012). الحجازي، مدحت عبد الرزاق-  6

.دار الكتب العلمٌة:لبنان  

دار المسٌرة : عمان. الطبعة األولى. علم النفس العام. (2004).  الرٌماوي، محمد عودة-7

.للنشروالتوزٌع والطباعة  

. ظاهرة الغش المدرسً أسبابه وأنواعه ودوافعه. (2013). الزركوشً، نبٌل إبراهٌم- 8

.مذكرة تخرج منشورة  

االتجاهات العالمٌة المعاصرة فً مناهج العلوم . (2009). الزٌتون، عاٌش محمود- 9

.دار الشروق للنشر والتوزٌع: عمان. (1ط  ). وتدرٌسها  

.دار وائل: عمان. الطبعة األولى. علم النفس. (2006). الزق، أحمد ٌحً- 10  

دار أجنادٌن : عمان . (1ط . )االتجاهات النفسٌة. (2007). الغرباوي، محمد عبد العزٌز- 11

.للنشر والتوزٌع  

. ) قضاٌا وتوجهات حدٌثة فً التربٌة الخاصة. (2008). القمش، مصطفى ناجً السعٌدة- 12



71 

 

.  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع: األردن. (1ط   

. األبعاد اإلجتماعٌة لظاهرة الغش فً اإلمتحانات.(2015). ـ حسٌن، سعد محمد حسن13

. 2العدد . المجلة اللبٌة. دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من طالب المرحلة اإلعدادٌة بمدٌنة البٌضاء

.جامعة بنغازي  

د . )علم النفس األجتماعً أصوله ومبادئه. (2006). دوٌدار، عبد الفتاح محمد- 14

.دار المعرفة الجامعٌة: االسكندرٌة.(ط  

استخدام تكنولوجٌات المعلومات واالتصال . (2016). روابحً، صنداعً العالٌة، هاجر-  15

 8جامعة . مذكرة تخرج منشورة. فً الغش المدرسً دراسة مٌدانٌة لطلبة سنة أولى جامعً

.1945ماي   

استخدام مواقع االتصال االجتماعً وعالقته بانتشار ظاهرة . (2016). زغالش، لٌندة- 16

.مذكرة تخرج منشورة.الغش فً االمتحانات لدى تالمٌذ السنة الثالة ثانوي دراسة مٌدانٌة   

عالقة الغش المدرسً بالتحصٌل الدراسً دراسة ارتباطٌة . (2014). صواقً، مرزوق- 17

.جامعة سعٌدة. مذكرة تخرج منشورة . فرقٌة لتالمٌذ السنة الثانٌة للتعلٌم المتوسط  

اتجاهلت األطفال نحو الذات والرفاق .( 2005 ). شحاته ، سلٌمان محمد سلٌمان - 18

.مركز اإلسكندرٌة للكتاب :القاهرة  .(ط .د  ).والروضة   

الطبعة . المعجم العربً لتحدٌد المصطلحات النفسٌة .(2014).صالح، عبد الرحٌم علً - 19

.دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزٌع : عمان. األولى  

دار الفكر النهضة : بٌروت(. د ط. )طبٌعة االتجاهات. (1982). عسٌوي، محمد عودة- 20

.العربٌة  

عمان .الطبعة األولى .موسوعة المصطلحات التربوٌة  .( 2011).علً ،محمد السٌد - 21

.دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة :  

ظاهرة الغش أساب وأسالٌب وطرق العالج وأثرها على . (2015). عمارة، سمٌرة- 22

.مذكرة تخرج منشورة. التحصٌل الدراسً لتالمٌذ السنة الرابعة المتوسط  

  (.2008 .)موسوعة علم النفس للتربٌة والتعلٌم- 23



 
 

 

 

  المالحق

 



78 
 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

valeur 184 16,00 86,00 62,9891 9,97756 99,552 

N valide (listwise) 184      

 

 

Statistiques de groupe 

 
sexe N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

valeur 
masculin 42 66,4762 7,77500 1,19971 

feminin 141 62,0213 10,34993 ,87162 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

valeur 

Hypothèse de variances égales 4,681 ,032 2,579 181 ,011 4,45491 1,72729 1,04670 7,86313 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,004 88,486 ,003 4,45491 1,48291 1,50817 7,40166 

 

 

Statistiques de groupe 

 
niveau N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

valeur 
lis 114 64,1404 8,95305 ,83853 

master 70 61,1143 11,26948 1,34696 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 



79 
 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

valeur 

Hypothèse de variances égales 1,522 ,219 2,014 182 ,045 3,02607 1,50257 ,06136 5,99077 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
1,907 121,685 ,059 3,02607 1,58664 -,11493 6,16706 

 

 

Descriptives 

valeur 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la 

moyenne 

Minimum Maximum 

Borne inférieure Borne supérieure 

socio 39 61,5897 7,98261 1,27824 59,0021 64,1774 43,00 76,00 

psycho 37 66,2973 9,33293 1,53432 63,1855 69,4091 40,00 83,00 

ortho 38 64,6579 9,10087 1,47636 61,6665 67,6493 47,00 84,00 

mastereducation 39 61,1795 11,88956 1,90385 57,3253 65,0336 16,00 85,00 

masterortho 31 61,0323 10,63166 1,90950 57,1325 64,9320 41,00 86,00 

Total 184 62,9891 9,97756 ,73556 61,5379 64,4404 16,00 86,00 

 

 

Test d'homogénéité des variances 

valeur 

Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

,681 4 179 ,606 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

valeur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 833,549 4 208,387 2,146 ,077 

Intra-groupes 17384,430 179 97,120   

Total 18217,978 183    
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 (: يوضح استبيان اتجاهات نحو ظاهرة الغش في اإلمتحانات1ملحق رقم )ال

 استبيان

 ة :طالب,أختي ال طالبأخي ال -

علم النفس علم النفس ,تخصص  فيفي إيطار إعداد تحضير مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 

 , يسرني أن أضع بين أيديكم هذا االستبيان الذي يتضمن مجموعة من العبارات. المدرسي

( أمام الجواب xفالرجاء منكم اإلجابة على العبارات المقدمة لكم بتمعن, واضعا عالمة )

 المناسب, واعلم أنه التوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة, وإنما هي تعبير عن رأيكم فقط.

 

    )  (انثى                                               )  (كرذ                     الجنس :               

)  (ماستر                                            )  ( ليسانس                    لمستوى التعليمى:ا  

 التخصص:............................

 لعبارةا موافق محايد معارض

 
 

 ارى بان الغاية تبرر الوسيلة في تحقيق النجاح في الدراسة 1  

 مساعدة الصديق في االمتحان يعد من واجبات الصداقة 2   
 اف من هللا عند محاولتي للغشخا3    
 كيذيغش في االمتحان شخص   يالذاعتبر الطالب  4   
 بالحفظالعالمة التي احصل عليها بالغش اليمكن الحصول عليها  5   
اشعر بتوتر في االمتحانات عندما احاول الغش 6     
اعتقد ان االطارات التي حققت نجاحا في دراستها اعتمدت على الغش 7     
اتنافس مع زمالئي في عملية الغش 8     
ال ينتابني أي فضول لرؤية ورقة زميلي اثناء االمتحان  9     
االمتحاناعتقد ان معظم الطالب يغشون في  10     
اتباهى امام زمالئي عندما اغش في االمتحان  11     
ين يشاركونني في الغشاحب االصدقاء الذ 12     
ين يغشون باالبتعاد عن هده الظاهرة ذانصح زمالئي ال 13     
اعتقد بان بعض المراقبين يساعدون الطلبة في الغش 14     
ال احترم االستاد المتساهل والمتسامح مع الغش  15     
ارى ان قلة الردع تؤدي في زيادة الغش  16     
تدفع صعوبة االمتحان الطالب الى ممارسة الغش  17     
يهمني من سيحرص وعدد الحراس في االمتحان 18     
يسعدني الحصول على عالمة عالية حتى وان كانت عن طريق الغش 19     
اني اغش   ارى انه اليعيب ان يكتشف االستاذ 20     
اعتقد انني ال استطيع ان احقق المستوى المطلوب لنتائج االمتحان اال  21   

 بالغش
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اسرتي تشجعني على الغش في االمتحان 22     
ي يغش يحظي بنفس المكانة االجتماعية للشخص اعتقد ان الشخص الذ 23   

 االمين
الغش الن االمتحان يمثل المعيار الوحيد للحكم على مستوى الجا الى  24   

 الطالب
اعتقد ان التفوق والنجاح يتحقق لكثير من الطلبة بالغش 25     
اعتقد على  زمالئي في االجابة اثناء االمتحان 26     
ي ينتابني من المستقبل يجعلني الجا الى الغشاعتقد ان الخوف الذ 27     
ارى ان الغش في االمتحان يتطلب الشجاعة  28     
اني اغش اخجل عندما يكتشف االستاذ 29     
اعتقد ان تضخم المناهج المقررة يستوجب اللجوء الى الغش 30     
الغش سلوك غير الئق  31     
اقوم بالغش كبديل عن حفظ الدروس المتراكمة 32     
اقوم بالغشال اشعر بالرضا عن نفسي عندما  33     
اشمئز من رؤية احد وهو يغش 34     
صعوبة بعض االمتحانات تبرز ان يلجا الطالب الى الغش 35     
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