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 كلمة شكر و تقدير

هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى أشرف المرسمين سيدنا دمحم المبعوث رحمة الحمد 
يوم الدين و بعد إلىلمعالمين؛و عمى الو و صحبو و من تبعيم بإحسان   

 األستاذ"بميوا ري الحاج" إلىالشكر و التقدير و العرفان بالجميل  آياتبأسمى  أتوجو 
باإلشراف عمى ىذه الرسالة ؛و كل نصائحو القيمة ؛نسأل هللا أن يجعل ذلك في لتفضمو 

 ميزان حسناتو؛و يجزيو عنا خير الجزاء عمى ما قدمت لمعمم.

بالعطاء و  أكرمتني"و التي أمال"حيرش لألستاذةبالشكر الجزيل و الثناء الوافر  أتقدمكما 
.اإلرشادتقديم النصح و   

 المستشارينمديرة متوسطة خالفي دمحم بوالية مستغانم و كذا  إلىبالشكر الكبير  أتقدمو 
الدراسة. أدواتالتربويين "حمو أحمد"و كل العاممين فييا؛الستجابتيم الفعالة في تطبيق   

لجنة المناقشة لتفضميم بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة و  ألعضاءو شكري موصول 
يدة تغني لمرسالة و تسيم في رفع من شانيا.و ثقة بان مالحظاتيم السد أملاننى عمى   
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 ملخص الدراسة

في دراسة لدى متعممي سنة رابعة متوسط  ظاىرة الغش في االمتحانات يتناول موضوع بحثنا
مستوى سنة رابعة  متعممينرحمة التعميم المتوسط و ىم من م متعممين ميدانية عمى عينة 

بمدينة مستغانم. بمدية خير الدين متوسط بمتوسطة خالفي دمحم  

المشكالت الخطيرة عمى كافة مناحي الحياة سواء عمى المستوى فظاىرة الغش تعد من 
الفردي أم عمى المستوى الجماعي ؛و يحاول البحث الحالي الوقف عمى األسباب و الدواعي 

سنة رابعة متوسط ؛و ذلك من  متعمميناىرة الغش في االمتحان لدى التي أدت إلى انتشار ظ
ظيار أىم األسباب أو العوامل خالل اإلطار النظري لمبحث حيث تم توظيف م فيوم الغش وا 

التي ساىمت في انتشاره و كذا أىم التقنيات المستخدمة فيو ثم اإلجراءات التي تحد منو و 
تطرقنا أيضا إلى مفيوم االختبارات المدرسية و خصائصيا و أنواعيا ثم أىدافيا؛كما تم 

البحث عمى عينة  اجري د عرض بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ؛و ق
"تمميذ من ذكور و إناث في مرحمة المتوسط و ذلك في متوسطة خالفي دمحم 05"من  ن تتكو 

(سنة و ذلك خالل شير ماي 30-31بوالية مستغانم؛حيت كانت تتراوح أعمارىم ما بين )
و ذلك باستخدام المنيج الكمي و قد تم تطبيق استمارة لتحديد العوامل  8532من عام 

سئولة عن قيام أفراد العينة بالغش في االمتحان ؛و كذا أىم التقنيات المستعممة فيو ؛و الم
.متعممينار ىذه الظاىرة في أوساط المدى انتش  

بالغش اختمفت في  متعممينمل كثيرة مسئولة عن قيام الو قد توصمت الدراسة إلى وجود عوا
مة ىذه العوامل صعوبة المقررات ؛و يأتي في مقد متعممينبتيا و تكراراىا بالنسبة لمنس

المعرفية و التي بدورىا أدت إلى  متعممين؛و كذا ضعف مستوى قدرات ال الدراسية و المناىج
 تحقيق فرضيات الدراسة.



تعدد األسباب لمغش في االمتحان إال أن ىناك قدر كبير من التداخل و الترابط بين  و مع
 ىذه األسباب و ال يمكن فصل سبب أو عامل عن األسباب و العوامل األخرى.
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 مقدمة عامة:-1 

يعتبر التعميم أداة أساسية في تطوير المجتمع و تنميتو ؛ألنو العامل الفعال إلكساب المجتمع 
المعرفة و الثقافة و األداء المتطور و اإلنتاج الحديث في كل الميادين 

االجتماعية؛االقتصادية ؛و الثقافية ؛إال أنو يعرف مشكالت عديدة و متنوعة ؛تبدأ من 
بمكوناتو و تأثيراتو السمبية و االيجابية التي تتفاعل مع المدرسة بمكوناتيا التي  المجتمع

قنيات التدريس و أساليب و ت متعمممى عممية التعميم من مدرس و بدورىا أيضا تؤثر ع
.التقويم    

و من بين أىم المشكالت التعميم التي أصبحت تشكل عائقا لتحقيق أىداف العممية التربوية 
ي االختبارات"بحيث يعتبر الغش من أىم المعضالت التي يواجييا التعميم في وقتنا "الغش ف

 المعاصر ؛بحيث أصبح منتشرا بشكل واسع في شتى المجاالت و الميادين.

و قد  تم اختيارنا لدراسة ظاىرة الغش في االختبارات بعد مالحظتنا أنيا أخذت تتوسع كثيرا 
فييا مستوى التعميم المتوسط ؛الذي يمجأ فيو بعض  عمى جميع المستويات التعميمية بما

المراىقين لمغش في االختبارات ؛فمن خالل استذكارىم لدروسيم يؤمنون أو يثقون بما يوجد 
بحيث يشعر بالعجز عن التعبير  متعمم؛و تؤثر ىذه المشكمة عمى ال في المقررات الدراسية

ا ورد في ىذه الكتب من خالل االمتحان.الذاتي الذي يحمميم إلى المجوء إلى الغش و نقل م  

و نظرا ألىمية ىذا الموضوع المتعمق بالغش في االمتحانات قمنا بدراسة نظرية و ميدانية 
والية مستغانم لمعرفة مدى انتشار ظاىرة  الغش و  ببمدية خير الدين بمتوسطة خالفي دمحم

أىم و الدوافع التي أدت إلى ممارسة و أىم التقنيات المستعممة فيو ؛و عمى ىذا فقد تم تقديم 
 موضوع الدراسة في فصميين نظريين و جانب تطبيقي خاص بالميدان.

دراسة و الفرضيات و و قد تناولنا في اإلطار المنيجي لمدراسة و الذي تتضمن اإلشكالية ل
أىمية البحث و أسباب اختيار الموضوع ؛ثم األىداف و تحديد المفاىيم و ختامنا بالدراسات 
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السابقة و المقاربة السوسيولوجية ؛أما الفصل األول كان تحت عنوان الغش في االمتحانات 
ني كان مقسم إلى أربعة مباحث المبحث األول كان حول تعريف ظاىرة الغش و المبحث الثا

حول أسباب الغش أما المبحث الثالث كان حول تقنيات المستعممة في الغش و المبحث 
األخير كان حول أساليب ردع ظاىرة الغش ؛ و الفصل الثاني تحت عنوان االمتحانات 

تحت أربعة مباحث ؛ المبحث األول كان عن تعريف االختبارات و المبحث الثاني كان حول 
أنواع االختبارات و في األخير أىداف االختبارات ثم تطرقنا إلى خصائص االختبارات ثم 

الجانب الميداني الذي تضمن عرض و تحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات ثم 
 االستنتاج العام و في األخير خاتمة عامة.

 اإلشكالية:-2

نظام مفتوح  يعتبر قطاع التربية و التعميم من أىم القطاعات التي وجب البحث فييا ذلك أنو
عمى باقي األنظمة المشكمة لممجتمع؛ و نظام التعميم في بمدنا من بين الكثير من األنظمة 
التي تطمح إلى بموغ درجة عالية من التقدم و القضاء عمى مظاىر التخمف؛ فأخذت توجو 

 جيودىا في السنوات األخيرة نحو قطاع التربية و التعميم لضمان تقدميا.

جيود المبذولة نالحع أن قطاع التربية يعاني الكثير من المشاكل و الثغرات إال و رغم ىذه ال
و انتشار الكثير من الظواىر كتفشي ظاىرة الغش في االمتحانات ؛الذي يعد من أىم 

مشكالت التعميم المعاصرة التي تمس جميع المجتمعات؛ فصحيح أنيا عادة قديمة لكنو 
ح مثير لمقمق؛ فال أحد يشك بالوتيرة التي يزداد أصبح يتنامى بشكل ممفت لمنظر كما أصب

بيا في مدارسنا و في جامعتنا بشكل ممحوظ؛ بل أصبح وليد الساعة و في كل مستويات ؛ 
فقد انتشر بشكل مرعب حتى أنو أصبح أمرا عاديا ؛و ىو مامس بمصداقية االمتحانات 

الذي ساىم بشكل أو بأخر خاصة في السنوات األخيرة؛ مواكبة لمتقدم التكنولوجي الحاصل 
في تفشي ىذه الظاىرة؛ و الغش بدأ يأخذ مختمف مناحي حياتنا و أخذ صور متعددة و 
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متنوعة منيا غش الحاكم لرعيتو ؛ و غش األب ألىل بيتو و غش التاجر لزبائنو و الغش 
 المدرسي و غيرىا العديد من صور الغش.

خالفة لقواعد و نظم التعميم؛ و ىو يعني و الغش المدرسي ىو من بين أكثر أنماط السموك م
استخدام الطالب أساليب غير مشروعة أثناء عممية االمتحان لمحصول عمى عالمات تسمح 

لو بالنجاح و التفوق و التحصيل العالي؛ ذلك باستخدام مختمف الوسائل القديمة 
عمى ما أنتجتو كالقصاصات ؛الكتابة عمى األجسام و المالبس و الجدران..الخ أو االعتماد 

التكنولوجيا الحديثة مثل اليواتف الذكية ؛ آالت التصوير لتصغير الكتابة و السماعات 
االلكترونية أو استخدام مواقع التواصل االجتماعي خاصة فيسبوك؛ذلك في تسريب أسئمة 

االمتحانات و نشرىا عمى ىذه المواقع ؛ قبل موعد االمتحان و ىذا ما شكل ىاجس يطارد 
 ومة التربوية بصفة عامة.المنظ

تعتبر االمتحانات من بين وسائل تقويم التمميذ لموقوف عمى مدى استفادتو من العممية  
التعميمية وفق شروط واجب احتراميا؛ فاالمتحان ىو وسيمة و ليس غاية؛ فيو وسيمة لكشف 

ولي مواطن القوة و الضعف في  العممية التربوية بيدف تحسينيا؛ و ىو أيضا مقياس د
لمدول و المؤسسات لالنتقال بالطالب من مرحمة إلى مرحمة في التعميم و لمدخول إلى 

الجامعة أو االلتحاق بوظيفة أو عمل مناسب ؛ و لكن أصبح االمتحان حاليا غاية ال وسيمة 
؛من ىنا انتشرت ظاىرة الغش في االمتحانات عمى نطاق واسع و في كافة المستويات من 

 إلى الجامعة؛ و في شتى مجاالت حياتنا اليومية.االبتدائي وصوال 

و ىناك عدة عوامل تدفع بالتالميذ إلى انتياج سموك الغش في االمتحان ؛سواء ما تعمق 
األمر بشخصيتو ؛أو ما يحيط بو من عوامل اجتماعية تربوية؛ أسرية أو تعميمية ؛أو طبيعة 

مميذ لسموك الغش ال  يعد مظيرا من المقرر الدراسي أو ضعف مستواه التعميمي؛ فممارسة الت
مظاىر عدم الشعور بالمسؤولية ؛ بل خطر عمى عممية التعميم و التعمم بأسرىا ؛و شكال من 

 أشكال الخيانة التي تقتل التقدم العممي و االجتماعي في المستقبل.
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و تعرف الجزائر تفشي ظاىرة الغش في االمتحانات خاصة في اآلونة األخيرة فيي تتكرر 
بعد أن عمد التالميذ إلى استعمال  5102مع كل امتحان و ىو ما حدث في "بكالوريا جوان 

اليواتف الذكية و تقنية الجيل الثالث لالنترنيت في الغش؛و تسببت العممية في تسريب 
مواضيع االمتحان و حل األسئمة المقترحة مباشرة عبر صفحات التواصل 

 (.1االجتماعي.)حميمي غانية

أدى إلى إرغام العديد من إطارات القطاع التربوي و عمى رأسيا الوزارة و الحكومة ىذا ما 
إلى وضع ترتيبات أمنية و بيداغوجية  جديدة الجتياز االمتحانات  كعممية عسكرة 

االمتحانات النيائية خاصة البكالوريا و شيادة التعميم المتوسط و كذا تجنيد المكثف لمحراس 
 ذه الظاىرة و كذا المحافظة عمى مصداقية االمتحان.؛كل ذلك من اجل ردع ى

و ىو ما نستشيد عميو من اجل ضرب ناقوس الخطر حول تفشي ىذه الظاىرة ؛و استفحاليا 
في الوسط التربوي ؛و في دراستنا ىذه سوف نعمل عمى البحث عن أىم العوامل المسببة في 

ة الغش ؛و إيجاد الحمول المناسبة انتشارىا و كذا معرفة أىم الوسائل المستخدمة قي ممارس
 من اجل ردع ىذه الظاىرة بمختمف جوانبيا.

و بناءا عمى ما تقدم فإن الغش ظاىرة اجتماعية جديرة باالىتمام وجب البحث فييا و من ىنا 
 نطرح التساؤل األتي:

ماهي العوامل التي ساهمت في تفشي ظاهرة الغش في االمتحانات بهذا الزخم ما بين 
 يذ؟التالم

 و حتى نزيد إشكاليتنا وضوحا نطرح التساؤالت اآلتية:

 هل المنهاج هو عامل مساهم في عملية الغش؟

 هل الوسائط االجتماعية هي السبب في تطور الظاهرة؟
                                                           

:حلٌمً غانٌة:تدابير لقمع الغش في الجزائر؛شبكة زدنً للتعلٌم؛جوٌلٌة 7102.
1
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  كيف نحد من انتشار الظاهرة ؟

 الفرضيات:-3

و قدرتيم المعرفية ىي الدافع لمغش في  متعممينضعف مستوى ال الفرضية األولى:
 االمتحان.

إلى الغش في  متعممينبال طبيعة المقرر الدراسي أو المنياج ىو الذي أدى الفرضية الثانية: 
 االمتحان.

 أسباب اختيار الموضوع:-4

 :األسباب الذاتية:1-3

 تقديم معرفة إضافية حول موضوع ظاىرة الغش المدرسي.  -

 الرغبة في البحث و االطالع حول موضوع تفشي ظاىرة الغش في االمتحانات.- 

تتمثل ىذه الدوافع في مالحظتنا حول تفشي ظاىرة الغش في االمتحانات في الوسط -
 التربوي بصفة كبيرة.

 :األسباب الموضوعية:2-3

 المساىمة في تشخيص أىم الدوافع في انتشار ظاىرة الغش المدرسي. -

 تقديم اقتراحات لمحد من انتشار ىذه الظاىرة السمبية. إعطاء و-

الغش في االمتحان أصبح ىاجسا عمى أكثر من مستوى سواء بالنسبة لألساتذة أو اإلدارة -
 أو الوزارة.
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 أهداف البحث:-5

إلى الغش في  متعممينساليب الكامنة وراء لجوء المعرفة األسباب و الدوافع و األ -
 االمتحان.

 لمغش في االمتحان.   متعممم التقنيات التي يستعمميا المعرفة أى محاولة - 

 تقديم اقتراحات و حمول لردع ظاىرة الغش.- 

 أهمية البحث:-6

 البحث عن أسباب تفشي ظاىرة الغش الوسط التربوي. -

 تحديد أىم الوسائل التي تستعمل لممارسة الغش في االمتحان. -

 من انتشار ظاىرة الغش. الوصول إلى وضع طرق و حمول لمحد -

 تحديد المفاهيم:-7

 :الغش:1-6

من غش يغش :غشا و غشا ؛أي خدعو؛واظير لو حبا و نصيحة و ىو يضمر لو لغة: 
الباطل ؛و زين لو غير المصمحة و الغش مصدر غش و ىو الخداع؛ ووردت كممة "الغش" 

؛ الخادع؛ في قاموس بمورد بمعنى "يخدع؛ يغش؛ يحتال عمى؛ خداع ؛ غش؛احتيال 
 1(.01الغشاش؛ المحتال؛الشيء الزائف.)عمر التير ص 

يتنوع التعريف االصطالحي لمغش بتنوع المجال الذي يدرس الغش في إطاره ؛ اصطالحا: 
ذلك الن الغش كممة واسعة المعنى ؛ فالغش في البيع يعني كتمان العيب في السمعة مع 

طمق الغش عمى كل النشطات غير مسموح العمم بو؛ و ىناك الغش في القول و العمل ؛و ي
                                                           

  
0:مصطفى عمر التٌر؛عثمان علً امٌمن:التغير في انساق القيم ووسائل تحقيك االهداف-نموذج-الغش في االمتحانات؛ط0؛دارالكتاب الجدٌدة

.02ص 7112المتحدة؛بٌروت؛لبنان؛   
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بيا في االمتحانات؛ مثل النقل من الكتب أو من طالب األخريين؛أو مساعدة طالب أخر ؛أو 
 1(.يراستخدام قصاصات الورق أو كتابو بحث لطالب أخر.)عمر الت

الغش ىو عممية يقوم بيا الطالب لنقل إجابة أسئمة االمتحان بطريقة غير شرعية إجرائيا:
سواء بالنقل من زميمو أو من ورقة معدة مسبقا أو باستخدام آلة و ىو أسموب يتعارض مع 
المنظومة التربوية و كذا ديننا الحنيف حيث يؤكد حديث النبي دمحم عميو الصالة و السالم 

 "من غشنا فميس منا".

 :االمتحان:2-6

اسم جمع امتحانات ؛ االمتحان: االختبار؛امتحن ؛امتحانا؛ فيو ممتحن ؛و المفعول  لغة:
ممتحن؛ اسم ذات؛فحص و اختبار يخضع لو الطالب؛ نجح في االمتحان الشفيي؛ لجنة 

اليوم ؛يوم االمتحان يكرم المرء أو ييان مثل: يضرب في الحث عمى االستعداد لالمتحان؛ 
 2(.كثر مدح نفسو.)معجم الوسيطأو التعبير عن التحدي لمن ي

يعني بو خضوع الطالب أو المتقدمين إلى وظيفة معينة الختبارات تجرييا إدارات اصطالحا: 
المدرسة أو اإلدارات العامة أو الوزارة  التربية من اجل اختيار الفائزين؛و االمتحان في 

الب و عمق ثقافتو؛ و المفيوم التربوي ىو وسيمة من وسائل التقويم ؛ألنو يكشف قدرة الط
 3مدى استيعابو لمدروس التي سبق و أن تعمميا عمى يد المعمم .)جرجس ميشال جرجس (.

االمتحان ىو عبارة عن مجموعة من األسئمة التي يطمب من الطالب حميا و بناء إجرائيا:
؛  عمى نتيجة إجابتو يعطى درجة تعبر عن مستواه التعميمي ؛ و ىو وسيمة من وسائل التقويم
ألنو يكشف قدرة الطالب و عمق ثقافتو و مدى استيعابو لمدروس التي سبق و أن تعمميا 

 عمى يد معممو.

                                                           
.02مصطفى عمر التٌر؛عثمان علً امٌمن:نفس المرجع السابق ص :
1 

.pdf 0:معجم الوسٌط ص 
2
  

:جرجس مٌشال جرجس:معجم مصطلحات التربية و التعليم؛ط0؛دار النهضة العربٌة؛بٌروت؛لبنان؛.7112 ص 10.
3
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 ::االختبار3-6

؛ و عرف خبره امتحنو:ورد في معجم الوجيز )خبر( الشيء؛خبرا و خبرة ؛مخبرة ؛باله و لغة  
)أختبر(الشيء ؛خبره و عمى حقيقتو ؛فيو خابر و يقال ؛ألخبرن خبرك؛ألعممن عممك ؛و 

 1)إستخبره(:سألو عن الخير و طمب أن يخبره و يقال :استخبر الخبر.) معجم الوجيز(

 أوالميام يطمب من المتعمم االستجابة ليا تحريريا  آو األسئمةىو مجموعة من :اصطالحا
الممكنة  األسئمةيشمل االختبار عمى عينة ممثمة لكل  أن)عمميا(؛و يفترض  أدائيا أوشفييا 

.)إبراىيم دمحم و أبو زيد عبد ليا عالقة بالخاصية التي يقيميا االختبار  التي؛و الميام 
 2الباقي(

كما يعرف االختبار  السموكىو إجراء منظم لقياس سمة ما من خالل عينة من  إجرائيا:
 شفييا. وأالميام يطمب من المتعمم االستجابة ليا تحريريا  آو األسئمةمجموعة من  بأنو أيضا

 :التقويم:4-6

أجاز مجمع المغة العربية في القاىرة أن يقال"قيمت"الشيء بمعنى حددت قيمتو و لغة: 
قدره؛وذلك لمتفرقة أو إزالة المبس بين ىذا المفع و بين "قومتو" بمعنى طورتو و عدلتو و 

الشيء ؛و جعمتو قويما أو مستقيما و ىذا يعني أن التقويم يتضمن في ثناياه الحكم عمى 
 3يتجاوز حدود ىذا الحكم إلى التحسين و التطوير.) سوسن شاكر مجيد (.

يقصد بكممة تقويم في حقل التعميم ؛إصدار حكم عمى مستوى أو المدى الذي اصطالحا:  
بمغو المتعمم أثناء تقدمو لبموغ األىداف الذي تم تحديدىا و التخطيط ليا ؛ أي انو مجموعة 

العممية التعميمة المترابطة التي يعتمدىا المربي الكتشاف مدى تأثير من الخطوات التربوية 
؛و استبانة مدى تقدمو أو تأخره ؛مستخدما بذلك المقاييس الموضوعية ؛و  متعممفي قدرة ال

                                                           
  pdf .011؛011ص0911معجم الوجٌز:

1
  

 0:ابراهٌم دمحم وأبو زٌد عبد الباقً :مهارات البحث التربوي؛دار الفكر ؛د؛ط؛عمان ؛األردن؛7101 ص72                

  3:سوسن شاكر مجٌد:أسس بناء االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية ؛.ط2؛مركز دٌبونو لتعلٌم التفكٌر؛األردن؛7109 ص 71.
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المعايير  المنطقية  قبل إصدار حكمو  النيائي  بمستواه المدرسي .) جرجس ميشال  
 .  1 جرجس (

عمى مستوى أو المدى الذي بمغو المتعمم ؛أثناء تقدمو لبموغ  ىو إصدار حكمإجرائيا: 
األىداف الذي تم تحديدىا و التخطيط ليا؛ أي انو مجموعة من الخطوات التربوية المترابطة 
التي يعتمدىا المربي الكتشاف مدى تأثير العممية التعميمية ؛و استبانو مدى تقدمو أو تأخره؛ 

 و المعايير المنطقية ؛قبل إصدار حكمو النيائي. مستخدما بذلك مقاييس الموضوعية

 :التقييم:5-6

: تقييم)اسم( تقييم : مصدر؛قيم ؛ قيم)فعل(؛ تقييم؛تقييما ؛ فيو مقييم ؛و المفعول: مقييم لغة
؛قيم الشيء تقييما: قدر قيمتو؛قيم السمطة: حدد ثمنيا ؛قيم وضعا:استعراض نتائجو و ما 

 2الجامع.(حققو من تقدم.)معجم المعاني 

: يتضمن ىذا المستوى األىداف التي تتعمق بإصدار األحكام وفقا لمعايير ثابتة اصطالحا
 3تصف سموك المتعمم في كل المواقف.)دمحم سيد عمى(.

ىو إصدار الحكم عمى قيمة الشيء و يتناول جانب التشخيص؛ إضافة إلى إصدار إجرائيا: 
 ي تصدر بشأنيا األحكام.الحكم ىو عممية تعديل و تصحيح الجوانب الت

 دراسات السابقة:-8

الغش ظاىرة منتشرة في الوسط المدرسي فقد أثبتت الدراسات وجود ظاىرة الغش في العديد 
من المجتمعات في مختمف المراحل الدراسية ؛و قد أوضحت بعض الدراسات ارتفاع ظاىرة 

عمر التير و عثمان علي مصطفى الغش و انتشارىا الواسع و من بين ىذه الدراسات دراسة "
التغير في أنساق حيث دامت ىذه الدراسة مدة سنتين منجزة في كتاب تحت  عنوان "اميمن"

                                                           

.701جرجس مٌشال جرجس:مرجع سابق ذكره ص  :
 1  
معجم المعانً الجامع.:
2  

  3:دمحم سٌد علً:موسوعة المصطلحات التربوية ؛دار المسٌرة للنشر و التوزٌع؛عمان ؛األردن؛7100 ص 20.
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مستندة عمى إطار نظري  "الغش في االختبارات"نموذجالقيم ووسائل تحقيق األهداف "
محدد؛و مستخدمة بيانات ميدانية جمعت من ثالث عينات مختمفة ؛و تتضمن العينة طمبة و 

درسين و المسؤولين في العممية التعميمية ؛حيث افترضت الدراسة عمى الطمبة المذين م
يدرسون الثالث ثانوي و طمبة الجامعة ؛قام الباحثان بتوظيف "النظرية الالمعيارية" لمنظر 

لظاىرة الغش في االمتحانات و قد تم الربط بينيا و بين عممية التحديث؛و من النتائج التي 
الباحثان أن نسبة كبيرة من مدرسي الدروس الخصوصية ؛يقومون بدور مساعد توصل إلييا 

في عممية الغش ؛إذ يقومون بإعداد الحمول ألسئمة االمتحانات ؛بعد أن يحضرىا إلييم  أحد 
األولياء األمور الذين يتولون فيما بعد توصيل الحمول الصحيحة ألبنائيم في قاعات 

لفرو قات بين الجنسيين في مجال األنشطة المتعمقة بسموك االمتحانات ؛و من النتائج أن ا
الغش في االمتحانات تكاد ال تكون موجودة في حدود ضيقة ؛و قد توصمت الدراسة إلى 

العديد من التوصيات حول خصائص الظاىرة ؛و مالمح انتشارىا و طبيعة المعنيين بيا؛من 
ىرة ليست عادية و أصبحت خطيرة مؤثرين و متأثرتين ؛تبين أن الغش في االمتحانات ظا

 1عمى المجتمع.)مصطفى عمر التير(

لقد ساىمت ىذه الدراسة في تدعيم بحثنا ؛و ذلك من خالل إثراء رصيدنا المعرفي حول 
موضوع دراستنا و كذا االستفادة من النتائج البحث في معرفة أىم العوامل التي ساىمت في 

مفاىيم الخاصة بالغش في االمتحان؛و كذا انتشار ظاىرة الغش ؛و كذا أخدنا بعض ال
 االطالع عمى بعض الدراسات السابقة التي جاءت في ثنايا ىذا الكتاب.

 منهجية الدراسة:-9

تعد النظرية البنيوية من أىم و أقدم النظريات االجتماعية المعروفة؛حيث ظير تصور المجتمع 
كوحدة مكونة لو من عناصر مختمفة و متماسكة مع بعضيا البعض ؛إال أن فيم المجتمع عمى 
ىذا النحو ؛و باعتباره وحدة مكونة من عناصر مختمفة و تصور النظام االجتماعي من خالل 

                                                           
 0:مصطفى عمر التٌر؛علً عثمان أمٌمٌن:التغير في أنساق القيم ووسائل تحقيك األهداف؛نموذج الغش في االختبارات؛دار الكتاب الجدٌدة 

.7112ان؛؛لبن0المتحدة؛ط   
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نظم األخرى في المجتمع و عالقتو بالكل ؛وىو المجتمع و الذي يتضمنو في تكوينو عالقتو بال
 1؛قد ساعد عمى ظيور مفيوم النظرية الوظيفية.)السيد عمي شتا (

و من بين أىم روادىا تالكوت بارسونز الذي بمور معالميا بحيث انو يرى أن النظرية البنيوية 
االجتماعية و السياسية من خالل الكشف عن  تدرس األنساق ؛فيي منيج لتفسير الظواىر

 2دمحم الحسن ( إحسانطبيعة وظائفيا و قدرتيا عمى تحقيق األىداف و الطموحات .)

و النظرية البنيوية تساعدنا في فيم و استيعاب العوامل البنيوية الموضوعية منيا و الذاتية 
إلى الغش في  متعممينالذه العوامل ىي التي تدفع المسؤولة عن الغش في االمتحان ؛في

االمتحان بطريقة غير مشروعة و ال قانونية ؛و نعني بالعوامل البنيوية لمغش عوامل الوسط 
؛و التأثير السيء لمجماعات المرجعية متعممأو المحيط الذي يعيش فيو ال التربوي و االجتماعي

جيا وأثارىا و يتفاعل معيا ؛ووسائل اإلعالم و التكنولو  متعممالمؤسسة التي ينتمي إلييا الأو 
واألفراد و الجماعات المذين يستخدمونيا؛و ضعف و ىشاشة وسائل  متعممينالسمبية عمى ال

الق و الضبط االجتماعي منيا األسرة و المدرسة ؛إضافة إلى ضعف القيم و تحمل األخ
 .متعممينضعف الدين في نفوس ال

ور أو اإلسيام الذي يقدمو الجزء من أجل النسق االجتماعي ككل؛و ىو فالوظيفية تعني الد
ىي اإلسيام في بناء المجتمع  متعممينوع دراستنا حيث أن وظيفة الما ينطبق عمى موض

يفية بين األجزاء أي بين ؛حيث أن استمرار وجود الكل يعتمد عمى العالقات الوظ
بطة الثالثة لمنسق االجتماعي جوانب المرت؛فالبناء و الوظيفة و العممية ىي المتعممينال

ككل؛فالفكر البنيوي الوظيفي يعترف ببناء الكيانات أو الوحدات االجتماعية و يعترف في 
الوقت ذاتو بالوظائف التي تؤدييا األجزاء و العناصر األولية لبناء مؤسسة ووظائف 

 مع.المؤسسة الواحدة لبقية المؤسسات األخرى التي يتكون منيا المجت

                                                           

:السٌد علً شتا: نظرية علم االجتماع؛د؛ط؛المكتبة المصرٌة  للطباعة و النشر؛اإلسكندرٌة؛مصر؛7119 ص 702.
1  

 0: أحسان دمحم الحسن:النظريات االجتماعية المتقدمة ؛دار وائل للنشر ؛ط0؛عمان ؛األردن؛7112 ص 29.
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 المنهج المستخدم:-11 

يقوم المنيج الكمي عمى تفتيت الموضوع ألجزاء و كذلك االىتمام باآلراء و االتجاىات و 
السموك الفردي ؛أي انو يركز عمى أبعاد الظاىرة من األفعال من اجل التفاوت الكمي الواضح 

)ناجح براز النتائج.؛فيو ينص عمى جمع البيانات و تصنيفيا و تبويبيا لكي يسيل تحميميا و إ
 1 رشيدالقادري(

وفي بحثنا ىذا اعتمدتما عمى المنيج الكمي ؛ألننا في مقام جمع المعمومات عن الظاىرة 
المدروسة ؛و ىو المنيج الذي يتالءم و موضوع البحث ألنو يعتبر من أكثر المناىج استخداما 

إلى تفشي ظاىرة الغش في في العموم االجتماعية؛و ىذا من اجل معرفة األسباب التي أدت 
 االمتحان ؛و استخالص النتائج و تعميميا مستقبال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 0:ناجح رشٌد القادري؛دمحم عبد السالم البوالٌز:مناهج البحث االجتماعي ؛دار صفاء للنشر و التوزٌع ؛ط0؛عمان ؛األردن؛7119 ص 021.
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 تمهيد:

لقد حظي موضوع ظاىرة الغش المدرسي باىتمام العديد من الباحثين في مجال العموم  
االجتماعية ؛حيث توجيت جيودىم إلى التعرف عمى مصادر مسببات و أثار الظاىرة و 
العمل عمى كيفية محاربتيا بطرق ايجابية ؛و خاصة أنيا تترك أثارىا االجتماعية و التربوية 

في ىذا الفصل سوف نحاول معرفة أىم األسباب و الدوافع التي  عمى الفرد و المجتمع.و
أدت إلى تفشي ىذه الظاىرة و كذا التقنيات المستعممة في سموك الغش و البحث عن أىم 

 إجراءات الحد من انتشار و تفشي ىذه الظاىرة المعاصرة التي تمس قطاع التربية و التعميم.

 تعريف الغش في االمتحان:-1  

حالة الغش إلى أنيا نمط سموكي سائد و منتشر لدػ قسم كبير من الطبلب ؛إذ ينظر إلى 
يشير سموك الغش إلى سرقة المعمومات بطريقة غير شرعية و الحصول عمى معرفة من 
مصادر ممنوعة عن طريق الغش و الخداع و التزييف من اجل النجاح و البعض يعتبر 

و التزييف "من اجل النجاح و البعض يعتبر سموك الغش شكل من أشكال "الخيانة و الخداع 
سموك الغش شكل من أشكال الخيانة ؛إن الغش عممية تزييف نتائج التقويم ؛أما من الناحية 

عمى اإلجابة من أسئمة االختبار .و حسب  متعممو "محاولة غير سوية لحصول الالتربوية في
عن المعايير و القيم عمماء االجتماع ىي ظاىرة اجتماعية منحرفة و ذلك لخروجيا 

االجتماعية التي يضعيا المجتمع و لما تتركو من أثار سمبية تنعكس بصورة واضحة عمى 
مظاىرا لحياة االجتماعية في المجتمع و عمى نظمو و مؤسساتو "أما عمماء الدين اإلسبلمي 

رم دينيا"و فيعرفونو "بأنو منكر و سموك ال أخبلقي يتنافى مع التعاليم الدينية و ىو سموك مح
 1(.غشنا فميس منا")سميمان الخالدؼفي الحديث الشريف"من 

                                                           
1
 2:سلٌمان الخالدي:ظاهرة الغش في االمتحانات البجروت لدى طالب العرب و اليهود أثناء المرحلة الثانوية؛ مجلة العدد26؛فلسطٌن؛ 3122 

.           239ص   
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يعرفو مصطفى و عثمان :"ىو سموك يقوم بو الطالب في موقف امتحاني أو في غيره من  
المواقف األخرػ موظفا إحدػ الوسائل المتتبعة في الغش بغية الحصول عمى مزايا كالنجاح 

في الوقت الذؼ تحرم فيو الموائح القانونية القيام  في االمتحان و الحصول عمى درجات اعمي
 1بيذا السموك".)عمر التير ؛عثمان(.

و تعرفو فضيمة عرفات:"بأنو استخدام وسائل غير مشروعة لمحصول عمى إجابات صحيحة 
ينقميا الطالب أو الطالبة من دون وجو حق ؛فيو ضرب من السرقة و االدعاء بل ىو ضرب 

و ىو إصدار لقيمة تكافؤ الفرص و ىو عدوان صارخ عمى األمانة و من الظمم و التزييف ؛
الصدق و المجتمع كمو و ىو مرض تربوؼ ؛يجب مقاومتو بالقوانين المنظمة لتعديل 

ر و تقدير كبير".)فضيمة المنظومة التربوية لطمبة يحاولون الغش لمحصول عمى مجموع كبي
 2.(عرفات

سة التمميذ لسموك أو أكثر من أنواع السموك المختمفة و يعرفو دمحم حسن العمايرة:" ىو ممار 
في االمتحان التي تشير إلى أنيا سموك غير مرغوب فيو وفقا لمعايير االجتماعية التي 

 3(.فييا الفرد")دمحم حسن العمايرة  يعيش

أما عسيرؼ و الشترؼ فقد عرفا الغش "بأنو استخدام التمميذ ألؼ وسيمة كانت تمكنو من 
عمى إجابات أو درجات في االمتحان بصفة غير شرعية سواء كانت الوسيمة خطية الحصول 
 4 أو حركية ".)دمحم حسن العمايرة(. أو شفيية

فالغش ىو استخدام وسائل غير مشروعة لمحصول عمى إجابات صحيحة ينقميا التمميذ؛ بغية 
طورة ىذه الظاىرة تحقيق النجاح أو الحصول عمى معدالت راقية أو عالية؛ دون وعي منو لخ

                                                           

.38مصطفى عمر التٌر؛علً عثمان أمٌمن ؛مرجع سابك ذكره ص:
1  

3:فضٌلة عرفات دمحم السبعاوي: ظاهرة الغش في االمتحانات المدرسية لدى طالب المرحلة إلعدادية )أسبابها و أساليبها و طرق      
  عالجها(؛العدد4؛مجلة التربٌة و العلم؛جامعة الموصل ؛3118 ص :2.

4:دمحم حسن العماٌرة:المشكالت الصفية السلوكية التعليمية األكاديمية مظاهرها؛أسبابها؛عالجها؛ط3؛دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة 
.277ص 3118؛عمان؛األردن ؛   

.277:دمحم حسن العماٌرة :مرجع سابك ذكره ؛ ص
4
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عمى حياتو وعمى نمو مستقبمو؛و ىو سموك غير سوؼ و غير مسموح ؛بحيث يكون ىذا 
السموك مدفوعا بأفكار خاطئة لدػ الفرد الغاش في سعيو وراء إشباع بعض الدوافع أو 
الحاجات مثل الحصول عمى الدرجات العالية و النجاح و يكون ذلك دون االعتماد عمى 

 ياد.النفس أو االجت

 أسباب الغش:-2

نفسو و أخرػ  متعمماالمتحان ؛منيا ما يتعمق بالتختمف األسباب المؤدية إلى الغش في 
 ترتبط باألسرة و المجتمع و بعضيا مرتبط بالعممية التربوية ؛و ذلك في مناىجيا أو مقرراتيا

إلى ممارسة ىذا  متعممينلى أخر حيث يمجا كثير من الإ متعممالدراسية ؛و ىي متباينة من 
السموك محاولة منيم الحصول عمى تقديرات و نتائج جيدة ؛و ىناك عدة عوامل مشجعة 

 يمكن تصنيف ىذه العوامل كالتالي: لمغش أو المنتجة لسموكو متعددة و مختمفة  و

 األسباب االجتماعية:-1-2

مدػ  عمى عوامل مثل :طبقة األسرة و بالمتعممينالظروف األسرية الخاصة  تنطوؼ 
استقرارىا االقتصادؼ ؛و المشاركة اإلجبارية أو غير المنظمة بأعماليا التجارية ؛و نظام 
الحياة األسرية و نظام التعامل مع األخريين ؛و البيئة الشكمية لممنزل أو إنفاق الوالدين أو 

.)دمحم زياد  نزاعاتيما و فرقتيما النفسية أحيانا ؛و تواجد الوالدين أو انفصاليما أو وفاة احدىما
 1(حمدان

بأحد أفراد أسرتو أو أقرانو ؛و تبنيو لعادة الغش دون إدراك أو وعي ذاتي  متعممو كذا تأثر ال
 2(.عام )دمحم حسن العمايرةمنو لمخاطرىا و نتائجيا السمبية عمى شخصيتو بوجو 

                                                           
2:دمحم زٌاد حمدان:الغش في االختبارات و أداء الواجبات المدرسية؛ماهيته و أصوله و تشخيصه و عالجه ؛دار التربٌة الحدٌثة ؛األردن ؛ 2:98 

:ص    

.:27:دمحم حسن العماٌرة ؛مرجع سابك ذكره ص
2
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من شانو و  و مقارنة بين الطفل و إخوتو المذين يحرزون تقدما متميزا في الدراسة و التحقير
 1(ضا الوالدين.)بطرس حافع بطرسمقارنتو بإخوتو يجعمو يمارس الغش ليحصل عمى ر 

ك لكسب فيقبل الطفل عمى ىذا السمو  متعممة عمى الو تؤثر الحالة االقتصادية السيئة لؤلسر 
 .2(المال .) بطرس حافع بطرس 

فاألسرة الغير  بشكل كبير عمى تصرفاتو؛ متعمملظروف  األسرية عمى شخصية التؤثر ا
سجام مابين أفرادىا تؤدؼ سوية أو األسرة التي يسودىا المشاكل و عدم التكامل و االن

إلى الفشل؛فيي قاصرة عموما عن توجيو تعمم أبنائيا أو حتى تزويدىم بالوقت  متعممبال
الكافي الضرورؼ لتعمميم و استغنائيم بالتالي البحث عن بدائل أخرػ لمقيام بواجباتيم 

 درسية و المجوء إلى الغش .الم

 األسباب الشخصية::2-2

و  متعممالومحور عممية الغش أيضا،فبدون اىتمام ’محور العممية التعميمية  متعمميعتبر ال
و األسباب الشخصية  متعممىذا األخير يصب في فائدة ال استعداده،ال يكون ىناك غش،الن

ىي كل ما يتعمق بذاتو من حالة نفسية ،صحية ،فكرية ، قدرات و استعدادات  متعمملم
 لبلمتحانات .

باختبلف تخصصاتيم و مستوياتيم في التحصيل الدراسي السابق و يغض  متعممينإن ال
النظر عن نوعو،إن كان ذكر أو أنثى فان ىدفو ىو الحصول عمى درجات عالية تؤىمو 

من التعميم،فيذا يعتبر ىدفا مشتركا بينيم يدفعيم جميعا لممارسة  لبللتحاق بالمرحمة الموالية
 3الغش)شريكي ويزة(

                                                           
2:بطرس حافظ بطرس:المشكالت النفسية و عالجها؛دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ؛ط2؛3119؛ط3؛3121؛األردن؛3119؛3121 

.:57ص  

.:57:بطرس حافظ بطرس؛مرجع سابك ذكره ص
2
  

4: شرٌكً وٌزة :الغش في امتحانات البكالوريا )أسبابه؛تقنياته؛و إجراءات الحد منه(من وجهة نظر تالميذ سنة ثالثة ثانوي؛الجزائر؛.3115 
32ص   
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المذين يشعرون بعدم الكفاءة أو سوء االستعداد يتوقعون فشميم في أداء  متعممينو ال 
 1(.احتمال قياميم بالغش.)نزيو حمدؼ االمتحان مما يزيد 

عة لمنجاح، نجد عدم فو المادة أو لمحصول عمى معدالت مرتف متعممينإلى جانب حب ال
لمغش.)  متعمممتحان كأسباب شخصية تدفع بالكرىيا، نقص أو عدم االستعداد الجيد لبل

 2شريكي ويزة (.

المرحمة اإلعدادية و ما بعدىا ( حيث  متعممينبمشكمة عاطفية )و خاصة  متعممو انشغال ال
مادة و التحضير لبلختبار أو القيام تأخذ منو جل وقتو و اىتمامو؛ حارمة إياه من قراءة ال

 3بالواجب المدرسي المطموب.) دمحم حسن العمايرة (.

و العنف الدراسي يدفع إلى سموك الغش من اجل الحفاظ عمى معدل تراكمي عالي -
لبلستمرار و عدم المذاكرة أو االستعداد الجيد لبلمتحانات التأكد من إجابة األسئمة 

 4يدفع لمغش.)شريكي ويزة(.الموضوعية، الضعف العممي 

الخوف من االمتحانات ،عدم فيم الدرس ،عدم المراجعة و التحضير الجيد لكثرة -
الدروس،تقميد الزمبلء الن الكل يغش،و ىي أسيل طريقة لمنجاح و الرغبة في الحصول عمى 

يغشون و يحصمون  متعمميناالمتحان،و اعتقاد إن كل العبلمات مرتفعة،توقع صعوبة أسئمة 
 5عمى نتائج جيدة يحتمون بيا الصدارة و التفوق )شريكي ويزة. (

                                                           

:نزٌه حمدي؛نسٌمة داود:مشكالت االطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها ؛ط2؛دار الفكر ؛المملكة االردونٌة الهاشمٌة ؛3119 ص 549.
1  

.32ص شرٌكً وٌزة :مرجع سابك ذكره:
2  

:دمحم حسن العماٌرة :المشكالت الصفية السلوكية التعلمية االكاديمية؛مرجع سابك ذكره؛3118 ص :27.
3
  

.33شرٌكً وٌزة :مرجع سابك ذكره ص:
4  

.33شرٌكً وٌزة :مرجع سابك ذكره ص:
5  
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المراىق لمحارس و لتعميمات االمتحان الخاصة إذا اثبت أقرانو  متعممكما يعتبر تحدؼ ال-
نجاح غشيم.من خبلل تجاربيم السابقة ،فيعمدا التمميذ إلى التقميد و ىي من األسباب 

 1كي ويزة.(المؤدية إلى الغش )شري

تعد الظروف الشخصية من بين أىم دوافع إلى ممارسة سموك الغش و ىي تختمف من -
دة الدراسية.ىي التي تجعل تمميذ ألخر، كاختبلف المستوػ التعميمي، و كذا عدم فيم الما

 يقدم عمى الغش في االمتحانات. متعممال

 التربوية: األسباب-3-2

 تؤثر عمى الممتحن و تجعمو يغش: ىناك أسباب تربوية

 عدم وضوح الهدف من التعليم:-أ

إن من أىم مشاكل التعميم في الوقت الحاضر عدم وضوح اليدف منو لدػ الطالب؛ ىل 
ول عمى أم من اجل اجتياز االختبار و من ثم الحص؟الطالب من اجل العمم و المعرفة  يتعمم

أن الحصول عمى الشيادة يعني تحقيق اليدف من التعميم؛ فإن كل  لمتعممالشيادة فإذا اعتقد ا
الطرق و الوسائل الممكنة التي تساعد في ذلك تصبح مرشحة لبلستخدام و من ىذه الوسائل 

 2بالطبع ما ىو غير مشروع كالغش.) لجنة الترجمة و اإلعداد(

انو ال فائدة من  ينمتعمم؛حيث يرػ بعض ال متعممف من التعميم عند العدم وضوح اليد إن
تعمم الكثير من المواد ؛و شعوره بعدم االرتباط بما يتعممو بالواقع و بالتالي عدم وجود فائدة 

 منو مما يسمح لو بالتفكير ببدائل الجتياز ىذه العقبات من وجية نظره عن طريق الغش.

 

                                                           

.35شرٌكً وٌزة:مرجع سابك ذكره ص :
1  

  2:لجنة الترجمة و اإلعداد:االمتحانات مشكالتها و طرائك مواجهتها ؛ط2؛دار الكتاب الجامعً؛اإلمارات العربٌة المتحدة؛3116؛ ص 61.
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 :خلل تربوي -ب

ذكر في بعض المقاالت العممية بان انتشار ظاىرة الغش يتعمق بجودة العممية التدريسية في 
مختمف الجوانب،و ذكر أيضا سبب الغش قد يكون النظام التربوؼ ،أؼ االعتماد عمى شبو 

كالذكاء  .المطمق عمى االختبارات في التقويم لمتحصيل العممي دون غيره من أنواع الذكاء  
يساىم في عممية الغش لدػ  متعممتبلف العبلقة بين المدرس و ال،كما إن اخالعاطفي مثبل

 1(.إبراىيم-أبو عصية و أميرة قرقرة )خالد متعممال

 مناخ المدرسة:-ج

و يقصد بو القيم الموجية ووجيات النظير األخبلقية تجاه ظاىرة الغش،إضافة إلى الضغط 
سياسة التغاضي عن مظاىر الغش من قبل لتحقيق الدرجات العالية،حيث يقول البعض بان 

الجيات التربوية ليا عبلقة بانتشاره،فيتضح أن ىناك تساىل من قبل الييئات التدريسية و 
إبداء بعض عمى مستوػ المنياج:أن المنياج الدراسي يركز إلى جانب الغايات وأىداف 

بوؼ ،ما بين التقويم العممية التعميمية و طرائق التدريس عمى أشكال متعددة لمتقويم التر 
التشخيصي و التقويم التكويني و التقويم اإلجمالي النيائي و اإلشيادؼ أو االنتقائي ، الذؼ 
عمى ضوئو يتم تحديد خريطة نجاح المتعممين و رسوبيم ،لكن لآلسف عممية الغش تفسد 

ون ىذه النسقية التربوية  و تؤدؼ حصول المعممين عمى امتيازات و نتائج ايجابية بد
استحقاق و بدون تكافؤ الفرص بل أكثر من ىذا نسجل المبالغة في كثرة الدروس التي من 
شانيا التي تشجع المتعممين عمى التعاطي لظاىرة الغش واعتبارىا حقا من حقوقيم .)موالؼ 

 .2المصطفى البرجاوؼ (
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 على المستوى البيداغوجي:-د

ميمة في الفصل الدراسي يضطر المتعممون في ظل غياب نظام صارم لمعممية التعـميمية التع
الفاشمون غير المستفيدين مما يسمى بالمواكبة التربوية،إلى امتحان سموكات منحرفة ، تعكر 
صفو جو النشاط التربوؼ ،و يؤثر سمبيا عمى صيرورتو،و تنمية تعميما و تربويا .إذ يظير 

لحازم مع المتعممين إلى نقل  و اإلعداد السمبي في ظل تراخي و تياون المدارس في تعاممو ا
نسخ الدروس بخط دقيق،وفي أوراق صغيرة مجيريو،أو تحويل القسم إلى لوحة فنية لكتابة 
القواعد الرياضية و العربية أو رسوم عممية في جدرانو،مما يفسد مصداقية التقويم التقييم و 

 1يزيف حقائقو )موالؼ مصطفى البرجاوؼ(.

في تكريس ظاىرة الغش،إذ يظل ىاجسو الكبير ىو إنياء دون إن نغفل دور المدرس -
المقرر و البرنامج الدراسي بأقل تكمفة،بطرائق تدريسية جافة تعتمد عمى اإللقاء و إمبلء 
المبلحظات،دون إشراك المتعمم في بناء الدرس الطريقة البنائية و التعمم الذاتي المحفز عمى 

رة االجتياد و االعتزاز بالنفس،و إثبات الذات بين بذل الجيد،و الذؼ يتحمل منو لممتعمم  ثم
 2المتعممين. )موالؼ مصطفى البرجاوؼ (.

 :ضعف اإلجراءات اإلدارية -ه

إذ بعض المؤسسات التربوية ،في إطار رغبتيا في الحصول عمى تكريم من طرف الوزارة 
نب العولمة في الوصية عمى التعميم، تضطر إلى التنسيق فيما بين إدارييا و أساتذتيا لتج

المراقبة،مما يسيم في تسيب االمتحانات،و يرفع من عدد الناجحين بدون استحقاق ،كما أن 
و ذريتيم و عدم تكفل الدولة بحمايتيم  متعممينلمراقبين لمتيديد من قبل التعرض األساتذة ا

 3يجعميم ال يعبرون أؼ إؼ اىتمام لممراقبة)موالؼ مصطفى البرجاوؼ(.
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السيكولوجي لممراىق:إذ يشعر المتعمم المرافق بنوع من التفوق و التباىي بين عمى المستوػ -
أقرانو،من التفنن في طرائق الغش ، و التحايل و الخداع ،و ازدرائو لممجدين في تحصيميم  

 1الدراسي )موالؼ مصطفى البرجاوؼ(.

و يرجع الغش المدرسي إلى جممة من األسباب عمى صعيد األسرة ز المجتمع -
برزىا،غياب الوازع الديني و السموك الخمقي في عمميات التنشئة االجتماعية داخل األسرة و أ

المجتمع ،و فقدان القدوة الصالحة داخل األسرة و المجتمع فقد يكون احد الوالدين أو كبلىما 
مصدر الغش،فضبل عن انتشار الوساطة المحسوبية ،و الغش في كثير من التعامبلت الناس 

جتمع و من رموز السمطة و أزمة القيم و األخبلق و الدين في المجتمع بصفة داخل الم
 2عامة.)أحمد دمحم عبد الرحمن(.

 ومن خبلل ما سبق يمكن أن نمخص ىده األسباب كاألتي:

 عدم استعداد الطالب بصورة جيدة لبلمتحانات .-

ب مع وقت عدم مناسبة األسئمة لمستوػ الطالب أو قد تكون طويمة بشكل ال يتناس-
 االمتحان.

 عدم استيعاب المادة الدراسية.-

 كره المادة الدراسية و سوء العبلقة بين األستاذ و تبلميذه.-

 تياون المراقبون و انشغاليم.-

النظام التعميمي بما فيو من مقررات و مناىج و برامج دراسي ىو نفسو حيث تدفع طبيعة -
 ذلك لوجود بعض المظاىر المسببة لذلك.النظام التبلميذ إلى الغش و الحرص عميو و 
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 أو قراءتو لمادة االختبار كميا أو جزئيا نتيجة لظروف أسرية. متعممعدم دراسة ال-

لمزيد من التحصيل دون مراعاة لقدراتو الذاتية في ىذا  متعممضغط األسرة أو المعمم عمى ال-
 المجال.

 درسة.بالمسؤولية و عدم الجدية تجاه الم متعممعدم شعور ال-

 كثرة مطالبة المعمم بالواجبات ممل الطالب من الدراسة و كرىو ليا.-

 شعور بالخوف و القمق من االمتحان و الفشل فيو.-

 بتحدؼ المعمم و حبو لكسر القوانين. متعممشعور ال-

 مفاجأة االمتحان و عدم اإلعبلن عنو مسبقا.-

 الغش.بالعقوبة التي تقع عميو في حالة  متعممعدم معرفة ال-

 عدم كفاية الوقت البلزم لئلجابة. -

 التقنيات المستعملة في الغش: -3

و ىي تختمف من  متعممون ووسائل جديدة لمغش يبتكرىا المع كل امتحان تظير لنا أدوات 
 طرق قديمة و طرق حديثة مواكبة لمتطور التكنولوجي، حيث سنعرضيا كاآلتي: 

 الطرق القديمة:-1-3

استخدام قصاصات صغيرة من الورق،تكتب فييا المادة بحروف صغيرة تعارف الطبلب -
عمى تسميتيا حجيبات ،الكتابة عمى أجزاء الجسم و عمى األدوات اليندسية و عمى المقاعد 
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عمر التير و عمى السبورة ، و عمى الجدران و عمى كل شيء يمكن الكتابة عميو )مصطفى 
 1(.و عثمان عمي أميمن

في اإلمام أو الجنب ،سؤال إجابة السؤال االختيارؼ عن ورقة قرين لو  متعمملك نسخ الو كذ
إجابات بعض األسئمة  متعممو أخذىا شفويا منو،إعداد ال قرين لو عن إجابة السؤال متعممال

المتوقعين عمى ورقة صغيرة أو راحة يده أو ساحة أو مقعد أو الحائط الذؼ يجمس بجانبو ثم 
في الحاالت  التطرفة اإلجابة  متعمممن المصدر الذؼ أعده،ونقل الة المطموبة ينقل اإلجاب

نفسو  متعممبواسطة قرين لو أو بخروج ال المطموبة من مصدر خارج الغرفة الدراسية إما
 2بحجة الحاجة لشرب )دمحم العمايرة(.

يم ليغش في من يستغل ىفوة الحراس أو انشغاليم بالتحدؼ فيما بين متعممينو ىناك من ال-
 3االمتحان)لطيفة حسين الكندرؼ(.

و نجد فضيمة عرفات تمخص ىذه الطرق التقميدية الممارسة في الغش بنوع من التفصيل و 
 تقريبا ألمت بأغمب الطرق و ىي كالتالي:

 استعمال قصاصات الورق الصغيرة.-

 النظر إلى المقعد الذؼ يجمس فيو.-

 النظر إلى الجدار و النقل منو.-

 ستعانة بأوراق مكتوبة من  زميل قريب.اال-

 الكتابة عمى راحة يد أو الكتابة عمى مسطرة.-

 استعمال االستعانة بالمدرس-
                                                           

.22؛21مصطفى عمر التٌر؛عثمان علً أمٌمن:مرجع سابك ذكره ص  :  2 

3دمحم حسن العماٌرة:مرجع سابك ذكره ص :   3   
.48حسٌن الكندري :مرجع سابك ذكره ص  لطٌفة:
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 استعمال اإلشارات باليد أو غيرىا.-

 تبادل بعض األوراق مع زميل أخر.-

 وضع أوراق داخل الحجاب الذؼ تمبسو الطالبات.-

 النقل من المقرر المدرسي.-

 زميل.التحدث مع ال-

الذىاب إلى المرافق الصحية بحجة قضاء حاجة مع الكتابة المسبقة عمى أبواب المرافق -
 الصحية أو إخراج أوراق لقراءتيا محضرة.

يستخدمون ىذه التقنيات القديمة خبلل السنوات الماضية المتمثمة في  متعممون فإذا كان ال
رية المباشرة فيما بينيم،إال أن االعتماد عمى قصاصات األوراق أو عن طريق المحادثة الس

 األلفية معيا معالم جديدة تعكس االستغبلل  السمبي لمتكنولوجيا.

 الطرق الحديثة: -2-3

في كل امتحان تظير لنا وسائل و أدوات جديدة و حديثة مبتكرة يصعب كشفيا، و كل -
يتنافسون فيما بينيم.حول ابتكار و  متعممينمراىقين، لذلك نجد ىؤالء الممنوع مرغوب عند ال

اختراع الذؼ يواكب التطور،لدرجة أصبحت ال تنفع معيا طرق الحراسة و المراقبة التقميدية 
،و من ىذا المنطمق سوف نعرض احدث  و اغرب ىذه الطرق التي في تطور مستمر،حيث 

الخدمات المتعددة اقتحمت تكنولوجيا االتصال الحديثة و في مقدمتيا اليواتف النقالة ذات 
 فأصبح يطمق عمييا الغش اإللكتروني .

ومن ىذه التقنيات سماعات اإلذن البلسمكية التي تعمل بخاصية بموثوت التي تنتج 
لمستخدمييا سماع الصوت و إرسال رسائل سرية عبر البموثوت دون أن يكشفو أحد ،و 
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يمكن ليذه السماعة أن تربط يمكن ليذه السماعة أن ترتبط البموثوت دون أن يكشفو أحد، و 
 1بأؼ جياز آخر خارج نطاق لجنة االمتحانات. )سارة حسان(

و ىناك   نسماعة االمتحانات:و ىي تتميز بحجميا الصغير بحيث ال تكاد تظير في األذ
إلى ممم تتوافق مع مشغبلت "آالم بي ترؼ"و  5,3سماعة صغيرة جدا يصل حجميا 
ال سمكية صغيرة،و كابل دائرؼ يمتف حول العنف أسفل  أجيز"أؼ باد" و تتكون من سماعات

المبلبس ،و يتصل ببل"أؼ باد" الممتصق بمعصم اليد،ىكذا يتمكن الطالب من تشغيل و 
إيقاف "اآلؼ باد" و البحث عن اإلجابات بينما يسمعيا عن طريق السماعات البلسمكية 

 2بشكل واضح )سارة حسان(.

باالنترنيت،من خبلل "فيسبوك" "توتير" "أنستغرام" "ىاشتاج" ىواتف ذكية محمولة متصمة -
...الخ فاليواتف المحمولة أصبحت واحدة من أىم الوسائل التكنولوجية التي يستخدميا 

 3التبلميذ في الغش في االمتحانات.)سارة حسان(

و ىذه  األذنسماعة االمتحانات و ىي تتميز بحجميا الصغير بحيث ال تكاد تظير في 
أسوار خمف  األشخاصمتر و يقبع احد 355ماعة البلسمكية تعمل بجياز قد يمتد الس

المدرسة ؛ويقوم الطالب بقراءة ورقة االمتحان بصوت منخفض ؛كأنو ال يفيم السؤال أما 
 4.)سارة حسان(الطرف األخر فيمقنو اإلجابة بسرعة دون أن يسمعو احد

دة عن طريق جياز يطمق بنبضات كما نجد موقع "ويكي ىاو" يستعرض وسيمة غش جدي-
كرسائل متصل عن طريق بموتوت باليواتف و األجيزة التي نستقبل ىده الخدمة ،و يمكن 
ارتدائو في الحداء بحيث يواجو إصبع القدم الكبير و عن طريق عميو يقوم المستخدم 

                                                           
.                                                                     3126ماي26االمتحانات؛:سارة حسان :ممال حول طرق الغش فً  1  
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جابة ب باإلرسال اإلجابة مثبل إذا  كانت اإلجابة بنعم فتكون ضغطة واحدة و إذا كانت اإل
 1ال فتكون ضغطتين) سارة حسان(

و من الوسائل التكنولوجية األخرػ التي يمجأ إلييا تبلميذ اليوم،الساعات التي تحتوؼ عمى -
كمبيوتر مصغر و أقبلم "إسكان" أو يعرف "بالماسح الضوئي " الذؼ من خبللو الكتابة عمى 

بة إال في حالة إلقاء الضوء عمييا المقاعد الدراسية و عمى األكمام بالذات و ال تطير الكتا
 2من خبلل مصباح صغير في آخر القمم .)سارة حسان(

إن جميع ىذه الطرق و التقنيات ،ليا أضرار عدة و مخاطر ،و مآليا الفشل في نياية   
المطاف و حتى إن لم يكتشف الحارس أمرىا ،و في ظل ىذا التحول السمبي في مجال 

رء عمى مدػ فائدة و جدوػ االمتحان بصورتو الحالية ،فيي التقويم التربوؼ يتساءل الم
تقميدية بدائية و متجاوزة لمتطور العممي الحديث ،ما دام الممتحن يجد سيولة في اختراقيا و 
تجاوزىا ،لذا وجب مسايرة ىذا التقدم التكنولوجي بالبحث عن أجيزة مراقبة لكشف محاوالت 

 الغش و القضاء عمييا.

 في التغمب عمى المظاىر األسرية التي تضعف من تركيز أبنائيا عمى الدراسة 

 إجراءات الحد من ظاهرة الغش: - 4 

التربية األسرية:إن التعرف عمى أساليب الحياة و التربية األسرية و مايحتوييا من قوة ويؤدؼ 
التحصيل )دمحم زياد  م وقدراتيم بالتي عمى التعميبالجيات المدرسة المعنية لمشاركة األسرة 

 3(حمدان

                                                           
:سارة حسان نفس المرجع السابك.

1
  

حسان:نفس المرجع السابك.:سارة 
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4:دمحمزٌادحمدان:الغش في االختبارات و أداء الواجبات المدرسية ؛ماهيته و أصوله و تشخيصه و عالجه؛دار التربٌة الحدٌثة ؛االردن 
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وتجنب العقاب و البعد عن تحقير لمطفل ألتفو األسباب أو السخرية من إمكاناتو و قدراتو أو 
المقارنة بينو و بين إخوتو أو زمبلئو ؛و أن يعرف الوالدين حدود قدرات الطفل و إمكانياتو 

ياتو )بطرس حافع في تحقيق النجاح و ال يصران عمى أن يحرز ما ىو أعمى من إمكان
 1بطرس (. 

تنظيم دورات تدريبية مكثفة و ورش عمل تقييميو لمن يحتاج من المعممين ،بإدارة أفراد -
مختصين مؤىمين من إدارات التعميم المركزية و خمسة أيام،و تيدف بالدرجة األولى لتطوير 

بلميذ و يوجو تحصيميم ميول و ميارات التقييم المتنوعة لدػ المشتركين فييا بما يفيد تعمم الت
 2الدراسي )دمحم زياد حمدان(.

حول مواطن الصعوبة  متعمميندراسية و منتصفيا ألفراد الاستطبلع عام في أول السنة ال-
التي تواجييم في تعمم المادة الدراسية،سواء كانت ىذه الصعوبات تخص المعمم أو المنياج 
في األقران أو اإلدارة المدرسية أو الغرفة الدراسية أو البيئة المدرسية أو األسرة أو البيئة 

فسيا و تربويا حسب و معالجتيا ن متعممحديد معوقات التعمم لدػ كل المحمية ثم تحميميا و ت
 .3طبيعة ىذه المعوقات  )مرجع سابق ذكره( 

تجنب  العقوبات الصارمة و الضرب و الوعيد و التيديد لمتغمب عمى مواطن العنف في -
التحصيل المدرؼ و ما يثيره من رغبة بالغش  في اختباراتو و أداء الواجبات ، العقاب عموما 

و أو إخفائو مؤقتا حيث يظير مرة أخرػ جال زوال ال يعالج السموك عادة،بل يؤدؼ إلى كبت
 4الضغط أو التيديد الخارجي عن التمميذ )نقس المرجع السابق(.

                                                           

2:بطرس حافظ بطرس:المشكالت النفسية و عالجها ؛ط2؛3119؛ط3؛2121؛دا ر المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ؛األردن؛3119؛3121 ؛ 
.:57ص    
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.46دمحم زٌاد حمدان:مرجع سابك ذكره ص  :
3  

.47؛46دمحم زٌاد حمدان:مرجع سابك ذكره ص  :
4  



 متحانالغش في االظاهرة الفصل األول:
 

29 
 

،إذا كانت سببا في عدم قياميا بواجباتيم أو  متعممينن عادات تنظيم الوقت لدػ التكوي-
ى الغير في إدارتيم في المناسب،مؤديا  بيم إلى الغش بالغش من أقران ليم أو االعتماد عم

 1إجابتيم ألسئمتيم االختبار )نفس المرجع(.

اإلشراف المباشر:لقد أظيرت الدراسات انو يزيد احتمال قيام الناس بالغش كمما أحسوا أنيم -
غالبا لن يتم ضبطيم ،و من خبلل توافر إشراف مباشر من قبل الراشدين عمى األطفال أثناء 

ي المدرسة يمكن تقميل سموك الغش إلى حده األدنى قياميم باأللعاب أو تقديم االمتحانات ف
،و من نتائج الثابتة في أدب الموضوع أن الخوف من الضبط ىو أقوػ رادع لمغش )نزيو 

 2حمدؼ(.

عمم المبادغ األخبلقية:مع أن معظم األطفال في سن المدرسة لن يغشوا إما ألنيم يريدون -
ينبغي أن يبدأ المراىقون يفيم المبادغ  إسعاد الكبار أو الن الغش مخالف لمقانون،فانو

األخبلقية العامة المتضمنة اإلىانة،و أن يقوموا باختيار ىذا السموك ألنو الطريقة الصحيحة 
و القانونية في التصرف من اجل مصمحة المجتمع ،و بمعنى أخر حاول أن تؤثر عمى 

تي فكروا بيا و اختاروىا أطفالك كي يكونوا أمناء من اجل المبادغ األخبلقية العالمية ال
 .3ألنفسيم.)نفس المرجع السابق (

ين األسرة ،أولياء األمور ومن اجل مواجية الغش و عبلجو ال بد من التعاون ب-
،المدرسة و األخصائي االجتماعي أو النفسي في المدرسة وذلك من اجل تكامل متعممال

،بتوفير ظروف  متعممصالح لم ير وسط اسرؼ و مدرسيعممية التوجيو و كذا اإلرشاد ،و توف
المذاكرة الجيدة و اإلعداد لبلختبار و التشجيع عمى االجتياد دون ضغط أو إكراه من 

الوالدين،مع االنتباه إلى اثر الصحبة و األصدقاء و اإلرشاد األسرؼ و المدرسي تغيير  

                                                           

.46دمحم زٌاد حمدان:مرجع سابك ذكره ص :
1  

  2:نزٌه حمدي؛نسٌمه داود:مشكالت األطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها ؛ط2؛دار الفكر ؛عمان ؛األردن؛ 3119 ص:54.
.:54نزٌه حمدي؛نسٌمه داود:مرجع سابك ذكره ص :
 3  
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فيصل دمحم خير بان سموك الغش يجب تجنبو و ليذا السموك محاذيره و أثاره السيئة ) متعممال
 (.1الزرداد 

اإلكثار من الدورات أثناء العمل لممديرين و المدرسين لمرفع من مستوياتيم و قدراتيم مع -
 2العناية بالتأكيد عمى محاربة ظاىرة الغش )مصطفى عمر النير،عثمان عمي أميمن(.

التوعية باإلضافة إلى إقامة الندوات و الحوارات التواصمية لمكشف عن أضرار الغش و 
بالعوائق بتنمية الميارات الدراسية الصحيحة عبر الدورات التدريسية ،خاصة المراحل 

 3التعميمية األولى ،و الحزم عمى تطبيق القانون )لطيفة حسين الكندرؼ(.

تغير النظام التربوؼ بخصوص عممية التقويم بما يتعمق بمركبات درجات التحصيل و البحث 
أخرػ غير مرتبطة فقد بنظام االختبارات المخيفة من قبل  عن أساليب و طرق تقويمية

 4الييمنة اإلدارية )سميمان الخالدؼ(.

عقاب من طرف الوزارة لمطبلب لمذين يغشون في االمتحانات و العمل عمى إقصائيم من -
 5المدرسة و حرمانيم لممدة طويمة بخصوص مواعيد امتحانات و إعادتيا ) سميمان الخالدؼ(.

 

دير المدرسة بالتعاون مع أعضاء الييئة التدريسية بوضع برامج ،توعية منذ بداية قيام م-
العام الدراسي حول تعميمات الغش في االمتحانات و بخاصة االمتحانات العامة )فضيمة 

  6(عرفات دمحم
                                                           

2:فٌصل دمحم خٌر الزراد:ظاهرة الغش في االختبارات األكاديمية لدى طلبة المدارس و الجامعات؛دار المرٌخ للنشر؛الرٌاض ؛السعودٌة؛؛3113 
.::2؛ص   

.:34مصطفى عمر التٌر؛علً عثمان امٌمن:مرجع سابك ذكره ص:
2  

4:لطٌفة حسن الكندري:ظاهرة الغش في االختبارات ؛أسبابها؛أشكالها من منظور طلبة كلية التربية األساسية؛لسم األصول و اإلدارة التربوٌة ؛ 

            .                                                                                                                          42ص  3121 الكوٌت؛

  4:سلٌمان الخالدي:ظاهرة الغش في االمتحانات لدى تالميذ العرب و اليهود أثناء المرحلة الثانوية ؛فلسطين؛مجلة العدد26؛3122 ص 246.
ص   ؛3122؛ 26مجلة العدد ؛ ظاهرة الغش في االمتحانات لدى تالميذ العرب و اليهود أثناء المرحلة الثانوية ؛فلسطين :الخالدي سلٌمان:6

265      .  

(اساليبها و طرق عالجهاظاهرة الغش في االمتحانات المدرسية لدى طالب المرحلة االعدادية )اسبابها و فضٌلة عرفات دمحم السبعاوي: :
6
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إمكانية االستفادة من وسائل اإلعبلم المختمفة في إعداد برامج ،ىادفة تعالج ظاىرة الغش 
حانات المدرسية و تأثيرىا عمى الطالب و عمى مستواه التعميمي و التحصيمي و فاالمت

 1السموكي )فضيمة عرفات(.

أن يدخل إلى االمتحان عمى أتم االستعداد في حدود قدراتو ؛دون قمق ؛و  متعممو عمى ال
ول بناءا عمى المذاكرة الجيدة؛و استغبلل أوقات الدراسة ؛عوامل تييء لو الجو المناسب لدخ

 االمتحان بكل ثقة.

و أن نبتعد عن االلتزام الدقيق فيما يطرح من مقترحات تخص الغش في االمتحان ؛لكي ال 
نصحو بعد فترة فنجد أطباء ببل طب و ميندسين ببل ىندسة ومعممين...ال يفقيون في العمم 

مق من شيئا "أن مشاريع اإلصبلح و التطوير التي ننشدىا و نطالب لتحقيقيا ؛يجب أن ننط
ىذه الحقيقة التي ينبغي أن ال نتردد في االعتراف بيا و ىي أن غايتنا بالتعميم ليست في 
المستوػ المأمول و ما يريده المسؤول ؛لذا يجب أن يبدأ العبلج من ىنا بالبحث عن أشكال 

 2القصور و التقصير في نظامنا التعميمي.)عبد القادر فوضيل.(

و ينحصر عبلج ظاىرة الغش في القضاء عمى األسباب بحيث يدرس كل سبب عمى حدة  
لموصول إلى عبلج فإذا بطمت المسببات فستنتيي ىذه الظاىرة، مع تكاثف جيود من 

 بشكل جاد في تطبيق نظام منع الغش في االمتحان.الجيات المعنية و 

  

 الخالصة:

ظاىرة الغش في االمتحانات ظاىرة سمبية منتشرة كثيرا في مدارسنا ،وىي من اخطر  تعد-
المشاكل التي يواجييا التعميم،و أكثرىا تأثيرا عمى الطالب نفسو و عمى المجتمع ،و غالبا  

                                                           

.3:7فضٌلة عرفات دمحم السبعاوي:مرجع سابك ذكره ص :
1  

  2:عبد المادر فوضٌل:المدرسة في الجزائر حقائك و إشكاالت ؛ط6؛جسور للنشر و التوزٌع ؛الجزائر؛:311 ص268.
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ما يجتمع الغش في عدة سموكات سمبية و أخبلق ذميمة ،مثل الكذب و السرقة و خيانة 
 األمانة. 

و ىي  المتعممنتشاره  كضعف مستوػ تحصيل درسي عدة أسباب تدفع إلى او لمغش الم-
اخمية و خارجية،و قد يقوم تختمف من أسباب أسرية و أسباب شخصية و كذا عوامل د

الممارس ليذا السموك  باالعتماد عمى تقنيات مختمفة منيا قديمة و منيا حديثة و جد  متعممال
متطورة؛ يمكن البحث و إجراء بعض التدابير الوقاية و الردع ليذه الظاىرة فمن خبلل معرفة 
األسباب المؤدية لتفشي ىذه الظاىرة يمكن وضع استراتجيات لمنع تفشي ىذه الظاىرة و 

 يا.القضاء عمييا كم

و عمى الجيات الوصية تكميف الجيات المختصة بإجراء بحوث و دراسات ميدانية معمقة 
لرفع المبس عن مشكمة الغش في االمتحان ؛لئللمام بالموضوع و تناولو من عدة جوانب 

 ؛حتى نتمكن و لو بقميل من عبلج ىذا الخطر الذؼ مس نظامنا التعميمي بكافة مستوياتو.

 



 

 

 

 

 

.طبيعة االختبارات المدرسية و عالقتها بالغش في االمتحان: الفصل الثاني  

 

 تمهيد

المدرسية :تعريف االختبارات1  

المدرسية :خصائص االختبارات2  

المدرسية :أنواع االختبارات3  

المدرسية :أهداف االختبارات4  

 خالصة
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 تمهيد:
تتضمن العممية التعميمية محاور أساسية تبدأ بتحديد أىداف التعميم و التخطيط لو؛ و من ثم 1

تحديد الوسائل و أوجو النشاط التي يتبعيا المعمم و المدرسة لتحقيق ىذه األىداف ؛و من 
الوسائل االختبارات التي تعد احد أىم العناصر التي يعتمد عمييا في تحديد مستوى بين ىذه 

 التعميمي لمتالميذ و كذا معرفة مدي نجاح العممية التربوية.

و في ىذا الفصل سوف نقوم بتحديد تعريف لالختبار وخصائصو كذا معرفة أنواعو و أىم 
 األىداف التي يسطر ألجميا.

 المدرسية:تعريف االختبارات  -1

لقد حظي مصطمح االختبارات بعدة تعريفات من طرف العديد من المؤلفين و الكتاب فقد 
عرف في معجم المصطمحات التربوية عمى انو"موقف عممي تطبيقي؛ يوضع فيو التالميذ 

التي اكتسبوىا خالل  و االداءاتلمكشف عن المعارف و المعمومات و المفاىيم و األفكار؛
زينب من الموضوعات؛أو الميارة من الميارات في مدة زمنية معينة .)تعمميم لموضوع 

 1النجار (

يعرفو العالم التربوي "كرونباخ" االختبار بأنو طريقة منظمة لمقارنة سموك شخصية بسموك 
شخصية أخرى ؛فيو احد الوسائل العممية لجمع المعمومات عن جوانب معينة و محددة في 

 2القياس الكمي في التربية .)احمد دمحم عبد الرحمن( الشخصية أي انو احد وسائل 

 

                                                           
 2:زينب نجار ؛حسن شحاتة:معجم المصطلحات التربوية ؛دار المسيرة للنشر و التوزيع ؛عمان ؛األردن ؛3122؛ ص35.

:أحمد دمحم عبد الرحمن:تصميم االختبارات؛دار أسامة للنشر و التوزيع ؛ط 2؛عمان ؛األردن؛3122؛ ص24.
2
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و يعرفو ثور نديك االختبار بأنو طريقة لقياس الكم من الشيء عمى أساس ا ناي شيء 
و موجود يكون موجودا بكمية معينة و المقصود بالشيء ىنا الجوانب المعرفية كاألفكار 

 1الرحمن() احمد دمحم عبد المعمومات التي يتعمميا الفرد 

"و ىي مفرد اختبار الذي ىو عبارة عن أسموب منظم لمقارنة أداء شخص أو مجموعة 
أشخاص طبقا لمستوى معين في األداء؛و ىو عبارة عن وسيمة أعدت بطريقة منظمة من 
مجموعة مرتبة من المثيرات لتقدير خاصية سموكية محددة لدى الطالب لمتعبير عنيا في 

 2ئد خميل العبادي(.صورة كمية أو رقمية.)را

و ىو عبارة عن مجموعة من المفردات "األسئمة" التي تعطى لمطالب لإلجابة عنيا شفويا أو 
تحريريا و قد تكون موضوعية أو مقاليو أو رسوما أو أشكاال تستخدم لممقارنة و القياس.)رائد 

  3خميل العبادي(.

من خالل عينة من السموك ؛أي و يعرف االختبار عمى انو "إجراء منظم لقياس سمة معينة 
أن االختبار أداة قياس يتم إعدادىا وفق طريقة منظمة تتكون من مجموعة من اإلجراءات 
التي تخضع لشروط و قواعد و ظروف محددة ؛و ذلك بغرض تحديد امتالك المفحوص 
 لسمة أو قدرة معينة؛من خالل إجابتو عمى عينة من المثيرات التي تمثل السمة أو القدرة

 4المراد قياسيا .)باسل خميس أبو فودة(.

 

                                                           
24؛ص 3122ن؛ ؛عمان ؛االرد2:احمد دمحم عبد الرحمن:تصميم االختبارات ؛دار اسامة للنشر و التوزيع ؛ط

1
  

.22؛ص 3117؛؛عمان ؛االردن 2:رائد خليل العبادي:االختبارات المدرسية ؛مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ؛ط
2
  

 22رائد خليل العبادي:نفس المرجع السابق ص :
 3  

5:باسل خميس ابو فودة:االختبارات التحصيلية مفهومها و كيفية إعدادها و أسس بناءها و تكوينها؛دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة 
37ص 3123؛األردن؛2؛ط   
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و ىو "أيضا إجراء منظم لتحديد مستوى تحصيل الطمبة لمعمومات و ميارات تم تعمميا 
مسبقا؛ من خالل إجابتيم عن عينة من الفقرات أو األسئمة التي تمثل محتوى المادة 

 1الدراسية.)باسل خميس أبو فودة(.

ة لتحديد كمية ما تعممو الطالب سواء في مادة دراسية أو ويعرف االختبار بأنو " طريقة منظم
في مجموعة من المواد؛ و ىي أكثر شيوعا و استخداما في قياس تحصيل الطمبة ".)باسل 

 2خميس أبو فودة(.

لقد اختمفت التعاريف حول مفيوم االختبار و لكنيا تصب في نفس السياق ؛فيي تعتبر أداة 
أداء التالميذ ومدى تمكنيم من المادة التي أقيم عمييا تستخدم من اجل تحديد مستوى 

االختبار؛و ىو وسيمة ومن أىم الوسائل التي يعتمد عمييا المعممون في تحديد إمكانية نجاح 
 العممية التعميمة و كذا نجاح البرنامج أو المنياج الدراسي.

 خصائص االختبارات المدرسية:- 2

 الصدق:-1-2

الميمة التي يجب االىتمام بيا في بناء االختبارات؛ فاالختبار  يعتبر الصدق من الخصائص
الصادق ىو ذلك االختبار القادر عمى قياس السمة أو الظاىرة التي وضع ألجميا؛و يعرف 
الصدق عمى أنو"قياس االختبار فعال و حقيقة ما وضع لقياسو و يشير الصدق إلى الدرجة 

ت ذات صمة بالقرار الذي سيبنى عميو")سوسن التى يمكن فييا لالختبار ان يقدم معموما
 3شاكر(.

                                                           
37:باسل خميس ابو فودة :مرجع سابق ذكره ص 

1
  

.37باسل خميس أبو فودة :مرجع سابق ذكره ص  :
2  

  3:سوسن شاكر مجيد:أسس بناء االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية ؛مركز ديبونو لتعليم التفكير؛ط4؛األردن؛ 3125 ص4:.
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فاالختبار الصادق ىو ذلك االختبار القادر عمى قياس السمة أو الظاىرة التي وضع ألجميا 
؛فاالختبار التحصيل الدراسي يعتبر صادقا إذا كان قادر عمى قياس التحصيل الدراسي ؛و 

 يكون غير صادق إذا كان يقيس ظاىرة أخرى.

 بات:الث-2-2

يعد مفيوم الثبات من الخصائص الميمة والجوىرية في االختبارات ؛و يقصد بو ىو أن 
تكون االختبارات عمى درجة عالية من الدقة و اإلتقان؛اي االتساق في مجموعة درجات 

 االختبار التي فعال قاست ما يجب قياسو.

ق الفردية في درجات و يستخدم مفيوم الثبات بمعناه العام ليدل عمى مدى اعتماد الفرو 
االختبار عمى أخطاء الصدفة المتضمنة في قياس من ناحية و عمى االختالفات الحقيقية في 

 الخاصية موضع الدراسة من ناحية أخرى.

فالثبات ىو ثبات اإلجابة عمى االختبار ؛آي ثبات أداء الفرد عمى االختبار؛ و ليذا ما 
 1ألفراد.) سوسن شكر (.يحسب ثباتو ىو عينة استجابات مجموعة من ا

 الموضوعية:-3-2

فدرجات االختبار ينبغي أال تتأثر قدر اإلمكان بعوامل تختمف عن االختبار المراد قياسو 
 مثل:غموض أسئمة االختبارات ؛أخطاء التصحيح البسيطة؛ و مزاج القائم بالتصحيح.

ئج المفحوص فالموضوعية ىي عدم التحيز لمطرف و التخمي عن األخر؛و عدم تأثر نتا
بذاتية المصحح؛و تعني إخراج رأي المصحح من عممية التصحيح ؛أو عدم توقف عالمة 

 التمميذ عمى من يصحح الورقة.
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 أنواع االختبارات المدرسية:-2

 االختبارات الشفوية: -1-2

وفييا يوجو لممفحوص أسئمة شفوية؛ و يستجيب المفحوص بالطريقة نفسيا؛ و يعد ىذا النوع 
من أقدم أنواع االختبارات و يمكن استخداميا في تقويم التحصيل كالقراءة الجيرية و إلقاء 

 1..)باسل خميس ابو فودة(القران الكريم ...و نحو ذلك الشعر و تالوة 

بار الذي ال تستخدم فيو القراءة أو الكتابة بل تطرح األسئمة و االختبار الشفيي ىو االخت
عمى الطالب و يجيب عنيا بصورة شفيية؛ و األسئمة التي تطرح ىنا قد تتطمب إجابة مطولة 
أو إجابة قصيرة ؛و قميال ما تتطمب اختيار اإلجابة ؛و ىي تكون عادة فردية ؛إذ ال يمكن 

ي وقت واحد الن إجاباتيم تتأثر الواحدة باألخرى و قد إلقاء السؤال نفسو عمى جميع الطمبة ف
تعطى االختبارات أحيانا إلى مجموعات صغيرة من الطمبة و يترك المجال لمن يجيب 

 2عمييا؛أو تشترك المجموعة في المناقشة لتحضير اإلجابة.)عمي ميدي كاظم(.

ادة الدراسية بمعزل عن فاالختبارات الشفيية تيدف إلى التعرف عمى مدى إتقان التالميذ لمم
قدرات الكتابة و التعبير؛و كذا الكشف عن أخطاء المتعممين و تصحيحيا في الحال ؛و 

 يستطيع المتعممين االستفادة من إجابات زمالئيم.

 االختبارات المقالية :-2-2

أىم إن االختبارات المقالية ىي األكثر شيوعا في نظامنا التربوي؛و األطول تاريخا و قد تكون 
 وسيمة تستعمل لتحديد مستوى الطالب؛و يطمق عمييا باالختبارات اإلنشائية أو التقميدية.

و ىي االختبارات ذات اإلجابة الحرة ؛ إذ تتيح لممفحوص فرصة اإلجابة الخاصة بو؛ و 
كيفية تنظيميا و تركيبيا؛ فيي تساعد عمى قياس أىداف معقدة مثل :االبتكار و التنظيم و 
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ين األفكار و التعبير عنيا باستخدام ألفاظو الخاصة؛ومن نقاط ضعف ىذا النوع المكالمة ب
من االختبارات :قمة شمول أسئمتيا لممادة الدراسية ؛و تأثرىا بالعوامل الذاتية عند تصحيحيا 

 1.) باسل خميس ابو فودة(.

ستخدم في تقويم و تعد االختبارات المقالية من األنماط التقميدية الشائعة منذ زمن بعيد ؛و ت
تحصيل الطالب في جميع المواد الدراسية ؛و ما تزال ىذه االختبارات تحتل مكانة متميزة بين 
أنواع االختبارات األخرى لكونيا أكثر شيوعا في أسئمة المعممين و عمى أساس طول اإلجابة 

سئمة مقالية المطموبة في ىذه االختبارات تنقسم عمى نوعين:أسئمة مقالية طويمة اإلجابة و أ
 2قصيرة اإلجابة.)عمي ميدي كاظم(

 األسئمة المقالية طويمة اإلجابة: -أ

و يطمق عمييا أيضا األسئمة اإلنشائية و تتطمب ىذه األسئمة في العادة كتابة إجابة ال نقل 
عن صفحة لتوضيح فكرة أو شرح موضوع أو تفسير ظاىرة أو مشكمة معينة .)عمي ميدي 

 3كاظم(.

 المقالية قصيرة اإلجابة:األسئمة -ب 

تتطمب ىذه األسئمة إجابة قصيرة بجممة واحدة ؛أو بعدد من الجمل و في األغمب تكون 
اإلجابة اقل من نصف صفحة و ما زاد عن ذلك تعد أسئمة طويمة اإلجابة .)عمي ميدي 

 4كاظم(.
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 :االختبارات الموضوعية -2-3

قد سميت ىذه االختبارات باالختبارات الموضوعية تعني االتفاق التام في األحكام ؛و 
الموضوعية ألننا لو أعطينا أوراق اإلجابة عددا من المصححين فإن االتفاق عمى الدرجة 
المعطاة لكل ورقة منيا سيكون اتفاقا ال اختالف فيو؛و بذلك فيي ال تحتمل إال إجابة واحدة 

ودة أمامو ليحكم عمييا صحيحة يختارىا أو يتعرف عمييا الطالب من بين البدائل الموج
 1بالصواب أو الخطأ.) عمي ميدي كاظم (

و تسمى باالختبارات الحديثة أيضا ؛ و تمتاز بالدقة و الموثوقية و عدم تأثر تصحيحيا 
بالعوامل الذاتية لمفاحص؛و ىي تمتاز بالموضوعية و الشمولية و ارتفاع معاممي الصدق و 

 2حيح.)باسل خميس ابو فودة .(الثبات لألداة؛ و سيولة التطبيق و التص

فيي تتضمن إجابات محددة تتقمص فييا احتماالت األحكام الذاتية مثل اختيار اإلجابات من 
 بين بدائل عديدة لمسؤال الواحد؛و ليذه االختبارات أنواع عديدة أىميا ما يمي:

 االختيار من متعدد: أسئمة-ا

عبارة ناقصة تسمى الجذر أو أصل وتتكون من جممة تصاغ في صورة سؤال مباشر ؛أو 
السؤال ؛و الحمول فييا قد تشتمل عمى كممات أو إعداد أو رموز أو عبارات ؛حيث يتعرف 
الطالب في ىذا النوع من األسئمة عمى الجواب الصحيح من بين األجوبة المطروحة في 

 .3االختبار.)عمي ميدي كاظم(
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 :أسئمة التكممة و ملء الفراغات-ب

وع من األسئمة يتضمن عددا من الفقرات أو الجمل الصحيحة و قد ابعد أو حذف و ىذا الن
منيا جزء مكمل ؛و يطمب من الممتحن إكمال ماىو ناقص أو محذوف بكممة أو عبارة 
مناسبة و ىذه األسئمة مناسبة في قياس مستوى المعرفة من خالل بعض المعمومات الجزئية 

مستويات األىداف المعرفية كافة.) عمي ميدي ؛كما يمكن أن تكون مساعدة في قياس 
 1كاظم(.

 الصواب و الخطأ: أسئمة-ج

تتطمب أسئمة الصواب و الخطأ اختيار إجابة واحدة من إجابتين ؛كالحكم عمى العبارة 
بالصواب أو الخطأ ؛أو اإلجابة بنعم أو ال ؛و يستخدم ىذا النوع من األسئمة في قياس تذكر 

أو المصطمحات ؛و يمكن أن تقيس بنحو جيد مستوى المعرفة و المعمومات أو المفاىيم 
االستيعاب ؛و بدرجة اقل التطبيق و التحميل ؛و ال تصمح  مع المستويات العقمية العميا 

 2كالتركيب و التقويم.)عمي ميدي كاظم(.

 أسئمة المزاوجة:-د

من العبارات أو  تتكون أسئمة المزاوجة من عموديين متوازيين؛يحتوي كل منيما عمى مجموعة
الرموز أو الكممات؛يسمى العمود األول الذي ننشد لو المزاوجة بالمقدمات بينما تسمى 
المفردات التي نختار منيا باالستجابات ؛و لكل مقدمة في العمود األول استجابة صحيحة 

حيحة تزاوجيا في العمود الثاني و ما عمى الطالب إال المزاوجة بين المقدمة و االستجابة الص
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؛و يستخدم ىذا النوع من األسئمة في قياس الحقائق التي تستند عمى التداعي البسيط مثل 
 1الشخصيات و التواريخ و األحداث ؛و المؤلفين و مؤلفاتيم ...الخ.) عمي ميدي كاظم (.

 االختبارات األدائية:-2-4

ية في المادة و ىي االختبارات التي تقيس أداء األفراد بيدف تعرف بعض الجوانب الفن
المتعممة ؛و كذلك التعرف إلى بعض الميارات التي ال يمكن قياسيا باالختبارات الشفيية أو 
الكتابية من مقاليو و موضوعية ؛إذ ال يعتمد ىذا النوع من االختبارات عمى األداء المغوي 

خميس  المعرفي لمطالب ؛ بل يعتمد عمى ما يقدمو الطالب من أداء عممي في الواقع.) باسل
 2ابو فودة (.

و تتضمن ىذه االختبارات:اختبارات األداء من النوع الكتابي و اختبارات التعرف و اختبارات 
 األداء الظاىري و أخيرا اختبارات عينة العمل أو المثال العممي .

 اختبارات األداء من النوع الكتابي:-أ

تستخدم الصيغة الفعمية مثل تعتمد ىذه االختبارات عمى الورقة و القمم ؛و غالبا ما 
:صمم؛ارسم؛ برىن؛اكتب .......الخ في صياغة أسئمتيا و تؤكد تطبيق المعرفة أو أداء 
الميارات كتابيا ؛و اإلجابة عمى أسئمتيا تمثل داللة واضحة عمى المعرفة و الميارة التي 

 3يمتمكيا الطالب و يقيسيا االختبار.)عمي ميدي كاظم (.
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 التعرف:اختبارات -ب

ىذه االختبارات تتطمب من المتعمم التعرف عمى الخصائص األساسية لألداء ؛كان يسمع 
مقطوعة موسيقية و تطمب منو تشخيص األخطاء أو النواقص في األداء ؛أو اختيار اآللة أو 

 1الجياز المناسب لعمل معين .) عمي ميدي كاظم .(

 اختبارات األداء الظاهري:-ج

ات يقدم لمطالب نماذج مصغرة لمعمل مشابية بما ىو موجودة في الواقع و في ىذه االختبار 
؛و تستخدم ىذه االختبارات بنحو خاص في الميادين التي تتضمن خطورة معينة ؛مثل 
اختبارات الطيارين عمى نماذج تعمل بنفس مواصفات الطائرات العادية دون أن تحمق في 

 2(لتربية رياضية )عمي ميدي  كاظما الجو؛أو قيام الطالب بحركات معينة في مادة

 اختبارات عينة العمل أو المثال العممي:-د

و في ىذه االختبارات يطمب أداء ميمات عممية عمى أنيا مثال لألداء المطموب تقويمو حتى 
 يثبت الطالب بالدليل القاطع انو قادر عمى األداء بكفاءة و انجاز جيدين ؛مثال لمنحة رخصة

 3(ميدي كاظم) عمي  سياقة

 أهداف االختبارات المدرسية:-3

ىناك عدة أىداف مختمفة لالختبارات ؛فكما أن الطول يقاس بأدوات قياس متعددة كالمسطرة 
المتر و كل واحدة تستخدم لتحقيق غرض معين ؛فكذلك التحصيل يقاس باختبارات  أو

 تبارات كالتالي:متعددة ؛و كل اختبار يحقق ىدفا معينا؛و سوف نعرض أىم أىداف االخ
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يا السموك تحديد الموقع المناسب لمشخص ؛تقيس الميارات و المعارف التي يتضمن
 1المدخمي بالنسبة ألىداف المادة الدراسية.)عمي ميدي (.الداخمي؛و يحدد األداء 

تقويم مستوى التقدم في عمميات التعمم؛ تيدف إلى تقديم التغذية الراجعة لمطالب والمعمم عن 
 2م عممية التعمم.)عمي ميدي (.مدى تقد

تشخيص الصعوبات التعميمية؛ تحدد أسباب الصعوبات التعميمية المتكررة.)عمي ميدي كاظم 
.)3 

قياس مستوى التحصيل في نياية الوحدة الدراسية )اختبارات نيائية( تيدف إلى إعطاء 
ياية المرحمة درجات أو إعطاء شيادة تفيد في تحقيق المستوى المطموب من التحصيل في ن

 4الدراسية.) عمي ميدي كاظم(.

و تيدف االختبارات المدرسية إلى معرفة المدى الذي وصل إليو التمميذ في تعمم مادة معينة 
؛ فاالختبارات تحاول تقويم التعمم و يمكن أن يعيد المعمم النظر في طريقة تعميمو لممادة 

حصل الطالب عمى درجات منخفضة  الدراسية في ضوء النتائج التي حصل عمييا فيما إذا
مفترضين أن المعمم قادر عمى تعيين مستوى الصعوبة أي صعوبة المادة ؛بحيث يحصل 
الطالب المتوسط عمى درجات متوسطة و ىكذا ؛إن نسب النجاح قد تكون مؤشرا من بين 

فسو مؤشرات عديدة و لكنيا غير كافية لوحدىا ؛و ثمة اختبارات يستطيع المعمم أن يختبر ن
اعتبارات بيا ذاتيا ؛ و أن يقوم شخص أخر كالمدير أو أخريين بإجراء المالحظة و فق 

 5(.منيجية خاصة ) صالح الدين محمود عالم

                                                           

.97علي مهدي كاظم:مرجع سابق ذكره ص 
 :1

  

.97علي مهدي كاظم:مرجع سابق ذكره  ص  :
2  

.97علي مهدي كاظم:مرجع سابق ذكره ص  :
3  

97 علي مهدي كاظم:مرجع سابق ذكره ص :  5 

  5:صالح الدين محمود عالم:االختبارات و المقاييس التربوية و النفسية؛ط2؛دار الفكر للنشر و التوزيع؛عمان ؛األردن؛3117 ص 36.



 المدرسية االختبارات:الثاني الفصل
 

45 
 

و تقيس االختبارات المعمومات و التحصيل مستوى الكفاية الحالية في موضوع أو ميارة 
في الكتابة و اليجاء و  حصميا الفرد كنتيجة لتعميم خاص و ىي تتضمن اختبارات الكفاية

داء في مجاالت عديدة القراءة و الحساب و كذلك بطارية التحصيل التربوي التي تقيس األ
 1(.)سوسن شاكر

تستخدم االختبارات في كثير من األحيان في معاونة األفراد في اختيار البرامج الدراسية 
يل الدراسي السابق تساعد والمين و الوظائف و كذا في اإلرشاد و التوجيو ؛فسجالت التحص

المرشد التربوي من تمخيص جميع ىذه البيانات و االستناد إلييا في معاونة الفرد في عمل 
 2تنبؤات تتعمق بمستقبمو التعميمي أو الميني.)صالح الدين محمود عالم (.

و تعمل االختبارات عمى تصنيف التالميذ قبل دخوليم المدرسة؛حيث يحدث أن يختار 
ن التربويون تصنيف بعض األطفال الذين يعانون من ضعف القدرات العقمية التي المسئولو 

تبدو في أعراضيا كالتخمف العقمي ؛و قد يحدث العكس حيث يقبل التالميذ في المدرسة 
بينما ىم يعانون من تخمف عقمي و مثال ىذا الخمط يمكن إزالتو و التأكد من استعداد التمميذ 

بارات العقمية التي تقيس الذكاء العام أو االستعداد الدراسي.)سوسن الدراسي باستخدام االخت
 3حمبي (

إن االمتحانات اليومية و الشيرية و الفصمية و السنوية يمكن أن تعطى صورة عن تحصيل 
التالميذ لكنيا ال تخمو من أخطاء في دقتيا ؛بينما تستطيع االختبارات التحصيمية المقننة و 

متخصصة قياس تحصيل التالميذ بدرجة عالية من الموضوعية ؛و المعدة من قبل وجية 
مثل ىذه االختبارات تكون ليا استخدامات ميمة في تقدير المستوى الحقيقي لمجموعة من 

                                                           

.39سوسن شاكر الجلبي:مرجع سابق ذكره ص :
1  
53مرجع سابق ذكره صصالح الدين محمود عالم : : 3  

.:3:مرجع سابق ذكره ص  سوسن شاكر حلبي :
 3  
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الطمبة في مادة دراسية معينة و قد تتم االستفادة منيا في تقرير مستوى التدريس و األساليب 
 1المناسبة لمتعميم.)سوسن حمبي (

إن لالختبار أىداف عديدة  و لو استخدامات كثيرة خاصة في مجاالت التربوية  
؛فاالختبارات تستخدم في تحسين و إثراء تعمم الطالب و تقويم تحصيميم؛ و متابعة تقدميم 
الدراسي؛كما تعد االختبارات مصدرا لزيادة دافعية التعمم لمطالب و تقويم مختمف مكونات 

 0المنظومة التربوية.

 الخالصة:

تعتبر االختبارات من بين الوسائل و األدوات التي تعتمد عمييا وزارة التربية من اجل تقييم 
العممية التعميمية ؛وكذا الوقوف عمى مستوى تحصيل الطالب ليذه المعمومات الجديدة و 
 مستوى قدرتو عمى الربط بينيا و بين ما سبق و أن أنجزه في الفصول أو السنوات السابقة ؛

فيي تختمف أنواعيا من اختبارات موضوعية ؛شفيية؛مقاليو و أدائية و لكل نوع من ىذه 
االختبارات مزاياه الخاصة التي تميزه عن أخر ؛و لكنيا تصب في منحى واحد وىو قياس 
مستوى الذي حققو الطالب و تقييم قدرة المعمم أو المدرس في توصيل ىذه المفاىيم و 

 المعمومات لممتعممين. 

فاالمتحان وسيمة وليس غاية في حد ذاتو؛ إنو وسيمة لكشف مواطن القوة  ومواطن الضعف  
في العممية التربوية بغية تحسينيا ؛ وىو مقياس تعتمد عميو الدول والمؤسسات لتجيز لمشباب 
االنتقال من مرحمة إلى مرحمة أعمى في السمم التعميمي، أو لمدخول إلى الجامعة أو لممباشرة 

ة أو بعمل ... من ىنا كان التناقض الذي حصل عمميًا، وأصبح االمتحان غاية ال بوظيف
 وسيمة،فأَدى ذلك إلى انتشار أساليب الغش في االمتحانات.

 
                                                           

.:3:مرجع سابق ذكره ص  سوسن شاكر حلبي :
 1  
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 :تمهيد

يعتبر الجانب الميداني في كل بحث عممي ؛حمقة وصل ما بين الجانب النظري و الجانب 
الميداني و ىو الجانب المنيجي حيث أن "لممنيجية أىمية كبيرة في نشأة العمم ؛بل إن العمم 

ال يبدأ إال بالمنيجية التي تشكل جوىره األساسي ؛فالمنيج يمثل لب العمم و أداتو الفاعمة 
 1.)فاطمة عوض صابر(.

حيث تطرقنا في دراستنا الميدانية إلى عرض عينة البحث؛ثم الدراسة اإلحصائية و ذلك من 
خالل جمع المعطيات و تفريغ البيانات بالطريقة اليدوية ؛كما قمنا بعرض مجموعة من 
ة الجداول التي تحدد صفات أفراد العينة كالجنس و تحديد سنيم في فئات عمرية ؛باإلضاف

 إلى المستوى التعميمي ألفراد العينة و الوضعية االجتماعية .

  اإلطار المكاني و الزماني: :1

 اإلطار المكاني:-1-1

تقع متوسطة خالفي دمحم بمنطقة ريفية تابعة لبمدية خير الدين مستغانم ؛تم افتتاحيا 
تمميذ و سنة ثانية ب  316تمميذ مقسمة إلى سنة أولى ب  746تضم   6/8/1996في

تمميذ ؛و تحتوي المتوسطة  136تمميذ و سنة رابعة ب  127تمميذ و سنة ثالثة ب  185
عمى مجموعة من االدرايين مقسمة كالتالي األمانة  و تحتوى عمى المديرة و الكاتبة 

ارة تربية؛و المصالح االقتصادية التي  ؛االستشارة و تضم أربعة مشرفون تربويون ومستش
 تضم مقتصد و نائب مقتصد باإلضافة إلى عون مخبر.

 اإلطار الزماني:-2-1

 .2018 من السنة الدراسية ماي10الى غاية شير افريل  تمت الدراسة إبتداءا من

                                                           

  1:فاطمة عوض صابر؛ميرفت علي خفاجة:أسس و مبادئ البحث العلمي؛ط1؛مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ؛مصر؛2002 ص111.
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 :مجتمع البحث:3-1

الىتمام في وىو المجتمع الذي يسحب منو الباحث عينة بحثو؛و ىو الذي يكون موضع ا
البحث و الدراسة ؛إضافة إلى ذلك مجتمع الدراسة و ىو مجموعة من المتغيرات تشترك في 

صفات و خصائص محددة و معينة من قبل الباحث؛انو الكل الذي ترغب في دراستو ؛و في 
 اغمب الدراسات ال نستطيع دراسة آو حصر كل مفردات المجتمع؛نظرا لما قد تتطمبو ىاتان

من وقت طويل أو جيد كبير أو تكاليف باىظة و في مثل ىذه الدراسات يتم جمع العمميتان 
 1البيانات من جزء فقط من مفردات يسمى العينة. دمحم بوعالق (.

سنة رابعة متوسط  متعممين ينة الدراسة و المتمثمة في و مجتمع البحث الذي أخذنا منو ع
 والية مستغانم. خير الدين وسطة خالفي دمحم ببمدية المتواجدين في مت

 : عينة البحث-2

كل بحث عممي اجتماعي يتطمب وجود مجتمع البحث الذي نختار منو العينة ؛و ىي عبارة 
عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة؛ثم اختيارىا بطريقة معينة و إجراء الدراسة 

ة؛والعينة التي عمييا؛ومن ثم استخدام تمك النتائج و تعميميا عمى كامل مجتمع الدراس
سنة رابعة متوسط؛ألنيا مازالت مرحمة مبكرة من السمم  متعممي اخترناىا لموضوع بحثنا ىي 

التعميمي؛و لخطورة ىذه المرحمة العمرية حيث أنيا عتبة مرحمة المراىقة بما ليا من طبيعة 
 2خاصة.)دمحم عبيدات و آخرون (.

 

 

                                                           
1:دمحم بوعالق:الموجه في اإلحصاء الوصفي و االستداللي في العلوم النفسية و التربوية و االجتماعية ؛دار األمل للطباعة و النشر والتوزيع 

.22ص  2002؛الجزائر؛  

  2:دمحم عبيدات و آخرون:منهجية البحث العلمي؛القواعد و المراحل و التطبيقات؛ ط 2 دار وائل للنشر ؛األردن؛1222 ص .42
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 أداة البحث:-3

أدوات البحث العممي؛فيي عبارة مجموعة من األسئمة المتتالية تؤدي تعتبر االستمارة أداة من 
اإلجابة عمييا حصول  الباحث عمى المعمومات و البيانات التي يرغب الباحث في الحصول 

 1عمييا و التي تتعمق بموضوع بحثو.)عمار الطيب كشرود (.

افة إلى السمات و في بحثنا استخدمنا االستمارة التي احتوت عمى ثالثة محاور باإلض
 سؤاال مقسمة كالتالي : 23العامة؛وقد تضمنت االستمارة 

أسئمة مغمقة متعمقة بالجنس و السن و المستوى  8أوال السمات العامة و قد اشتممت عمى 
التعميمي لموالدين و لممبحوث و الوضعية االجتماعية و االقتصادية ؛أما المحور األول 

أسئمة  5ذ و عالقاتو الخارجية؛و المحور الثاني تضمن أسئمة مغمقة حول التممي 5تضمن 
أسئمة  5مغمقة حول أسباب تفشي ظاىرة الغش في االمتحان ؛أما المحور الثالث فقد تضمن 

 مفتوح حول الوسائل المستخدمة في الغش.   1مغمقة و سؤال  4

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

1:عمار الطيب كشرود:البحث العلمي و مناهجه في العلوم االجتماعية و السلوكية؛ط1؛دار المناهج للنشر و التوزيع ؛عمان ؛األردن؛2004 
.122ص   
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 :عرض البيانات و تحميمها و تفسيرها6

 :السمات العامة1/6

 (:يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس.1) جدول رقم-

 الجنس التكرار  النسبة المئوية
 ذكور 19 38%
 إناث 31 62%

 المجموع 50 100%
 

: نالحظ أن نسبة أفراد العينة من اإلناث اكبر من نسبة الذكور 01من خالل الجدول رقم
%فا نسبة اإلناث ىي الفئة 38%والذكور بنسبة تقدرب62حيث تقدر نسبة اإلناث ب

 المسيطرة و ىذا دليل عمى أن معظم أفراد العينة الذين اخترناىم ىم من اإلناث. 

 رفراد العينة.(:يبين السن العمري أل2جدول رقم)-

 السن التكرار النسبة المئوية
22% 11 13 
26% 13 14 
 فما فوق 15 26 52%

 المجموع 50 100%
 

فما فوق حيث قدرت ب 15: نرى أن أعمى نسبة كانت لمسن 02من خالل الجدول رقم 
% و ىذا أمر طبيعي ألنو السن األكثر تواجد في أقسام السنة رابعة متوسط و ىو السن 52

حيث قدرت  14الذي يتوافق مع مستوى سنة رابعة متوسط ؛أما النسبة الموالية فكانت لمسن 
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%و ىي نسبة قميمة مقارنة بالنسبة 22قدرت نسبتو بحيث  13% ثم سن 26نسبتو ب
 فما فوق.15األولى لمسن 

 (:يبين مكان اإلقامة ألرفراد العينة.3جدول رقم)

 مكان اإلقامة التكرار النسبة المئوية
 حضري  2 4%

 شبو حضري  7 14%
 ريفي 41 82%

 المجموع 50 100%
 

لممقيمين في الريف حيث قدرت  : نالحظ انو اعمي نسبة كانت03من خالل الجدول رقم 
%و ىذا أمر بدييي نظرا لكون المؤسسة تقع في منطقة ريفية ثم المقيمين في 82ب نسبتو

 %.4%و بنسبة قميمة جدا لممقيمين في الحضري بنسبة 14الشبو حضري بنسبة 

 (:يبين المستوى التعميمي لموالدين المبحوثين.4جدول رقم)

 ى التعميمي لموالدينالمستو  التكرار النسبة المئوية
 دون مستوى  7 14%
 ابتدائي 10 20%
 متوسط 18 36%
 ثانوي  11 22%
 جامعي 4 8%

 المجموع 50 100%
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: نالحظ أن اعمي نسبة كانت لمستوى التعميمي لموالدين المتوسط 04من خالل الجدول رقم
%و ىي اعمي نسبة مقارنة بالمستويات التعميمية األخرى ثم مستوى 36حيث قدرت بنسبة

%و بنسبة 14% و دون مستوى بنسبة 20%و ثم مستوى ابتدائي بنسبة 22ثانوي بنسبة 
%وىذا يدل عمى أن معظم المبحوثين ينتمون إلى عائالت 8قميمة المستوى الجامعي بنسبة 
 مثقفة  و ليا مستوى تعميمي . 

 (:يبين الوضعية االجتماعية لممبحوثين.5جدول رقم)

 الوضعية االجتماعية التكرار لنسبة المئويةا
 حالة طالق 1 2%
 وفاة احد الوالدين 3 6%
 انفصال الوالدين 0 0%

 عادية 46 92%
 المجموع 50 100%

 

: نالحظ أن الوضعية االجتماعية لممبحوثين كانت معظميا عادية 05من خالل الجدول رقم 
% كأعمى نسبة و ىذا يدل عمى أن معظم المبحوثين في جو 92حيث قدرت نسبتيا ب

%لحالة طالق و ىي نسب ضعيفة 2%لوفاة احد الوالدين و نسبة 6اسري مستقر ؛ثم نسبة 
 الوالدين و نسبة منعدمة تماما.%النفصال 0و جاءت نسبة
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 (:يبين الوضعية االقتصادية لممبحوثين.6جدول رقم)

 الوضعية االقتصادية التكرار النسبة المئوية
 غني 3 6%

 متوسط 40 80%
 فقير 7 14%

 المجموع 50 100%
 

: أن معظم المبحوثين كانوا من وضعية اقتصادية متوسطة 06نالحظ من خالل الجدول رقم 
% لممبحوثين من وضعية اقتصادية 14% كأعمى نسبة ثم بنسبة 80حيث قدرت نسبتيم ب 

فقيرة و ىي نسبة قميمة مقارنة بالنسبة األولى و جاءت في األخير النسبة لموضعية 
 %و ىي نسبة جد ضئيمة مقارنة بالنسب األخرى .6االقتصادية الغنية حيث قدرت ب

 .ة لممبحوثين(:يبين عدد أرفراد األسر 7جدول رقم  )

 عدد أرفراد األسرة التكرار النسبة المئوية
 3أكثر من  8 16%
 4اقل من  5 10%
 فما فوق  5 37 74%

 المجموع 50 100%
 

أفراد  5: أن معظم المبحوثين ينتمون إلى عائالت يفوق عددىم 07يظير في الجدول رقم 
%و جاءت في 16بنسبة 3% كأعمى نسبة تمييا عدد أفراد أكثر من 74حيث قدرت بنسبة 

 %.10األخير عدد أفراد اقل من أربعة بنسبة 
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و بالتالي نستنتج أن اغمب المبحوثين ينتمون إلى اسر متعددة األفراد مما يؤدي إلى عدم 
اىتمام الوالدين بو في الدراسة  و كذا مراقبتو و عدم كفايتو لممراجعة و المذاكرة و بالتالي 

 . يمجأ إلى الغش في االمتحان

 (:يبين المستوى التعميمي لممبحوثين.8جدول رقم)

 المستوى التعميمي لممبحوث التكرار النسبة المئوية
 ممتاز 6 12%
 جيد 16 32%
 متوسط 25 50%
 ضعيف 3 6%

 المجموع 50 100%
 

أي المبحوثين كانوا من مستوى  متعممين: أن معظم ال08الجدول رقم  نالحظ من خالل
لمستوى التعميمي ا ي ذو  متعممين%لم32% ثم بنسبة 50ت نسبتو تعميمي متوسط حيث قدر 

%و في األخير نسبة 12بةالجيد و بنسبة قميمة لممستوى التعميمي الممتاز حيث جاء بنس
السنة الرابعة متوسط من  متعمميفاء ؛ىذا يشير عمى أن معظم الضع متعممين%لم6
متوسطي المستوى التعميمي؛و كذلك ىم الفئة األكثر ممارسة  لسموك الغش في  متعمميلا

 االمتحان.
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 و عالقاته الخارجية. متعممالمحور األول:ال

 (:يبين طبيعة العالقة مابين المبحوث و عائمته.9جدول رقم)

 مع اآلباء طبيعة العالقة التكرار النسبة المئوية
 جيدة 38 76%
 عادية 10 20%
 غير سوية 2 4%

 المجموع 50 100%
 

: أن طبيعة العالقة بين المبحوثين و اآلباء في معظميا 09نالحظ من خالل الجدول رقم 
% وىي عالية جدا مقارنة بالحاالت األخرى و قدرت طبيعة 76جيدة حيث قدرت نسبتيا ب

لعالقة غير سوية %وبنسبة قميمة جدا 20العالقة بين المبحوث و والديو عادية بنسبة 
 % كأصغر نسبة.4لممبحوث مع والديو أما العالقة الغير سوية فقد جاءت نسبتيا ب 

نستنتج مما سبق انو  معظم المبحوثين لدييم عالقة جيدة و سوية مع أوليائيم و دليل أيضا 
عمى أن أفراد العينة يعيشون في استقرار عائمي جيد ؛فالطبيعة العالقة بين المبحوث و 

ديو إذا كانت غير سوية قد تؤثر عميو سمبا في حياتو خاصة في دراستو فيصبح التمميذ وال
 غير مبالي بواجباتو المدرسية و امتحاناتو فيمجأ إلى الغش في االمتحانات.
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 (:يبين طبيعة العالقة بين المبحوث و أساتذته.10جدول رقم)

 طبيعة العالقة مع األستاذ التكرار النسبة المئوية
 جيدة 25 50%
 عادية 23 46%
 غير سوية 2 4%

 المجموع 50 100%
 

: أن مجمل المبحوثين لدييم عالقة جيدة مع أساتذتيم حيث 10نالحظ في الجدول رقم 
في اجتياده و  متعمم مع األستاذ تكون محفز جيد لم% فالعالقة الجيدة 50قدرت بنسبة

مواظبتو مثابرتو عمى النجاح ؛ في حين أن بعض المبحوثين لدييم عالقة عادية و التي 
% و ىي نسبة قريبة من العالقة الجيدة  مع أساتذتيم و ىذا آمر طبيعي 46قدرت نسبتيا ب

% ؛فإذا 4و بنسبة قميمة جدا من لدييم عالقة غير سوية مع أساتذتيم حيث قدرت نسبتيا ب
في وضع يدعوه إلى ممارسة سموكات  متعمممع األستاذ غير سوية تجعل الالعالقة  كانت

 غير مرغوبة و كره المادة و بالتالي الغش في امتحاناتيا. 

 (:يبين طبيعة العالقة بين المبحوث و أصدقائه.11جدول رقم)

 طبيعة العالقة مع األصدقاء التكرار النسبة المئوية
 جيدة 37 74%
 عادية 12 24%
 غير سوية 1 2%

 المجموع 50 100%
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: نالحظ أن معظم المبحوثين لدييم عالقة جيدة مع أصدقائيم 11من خالل الجدول رقم 
%بالنسبة لطبيعة 24%كأعمى نسبة و ىذا أمر جيد ثم بنسبة 74حيث قدرت نسبتيا ب

و في األخير العالقة العالقة بين المبحوثين العادية و ىي نسبة قميمة مقارنة بالنسبة األولى 
%و ىي نسبة قميمة جدا و ىذا يدل عمى أن العالقة بينيم 2غير سوية و قدرت نسبتيا ب

 االستقرار و التفاىم فيما بينيم. يسودىا

 (:يبين وجود مشاكل رفي حياة المبحوث الشخصية.12جدول رقم)

 مشاكل شخصية التكرار النسبة المئوية
 نعم 14 28%
 ال 36 72%

 المجموع 50 100%
 

المبحوثين ال يعانون من مشاكل في  متعممين:  أن نسبة كبيرة من ال12م يبين لنا الجدول رق
المذين لدييم  متعممينو ىي نسبة عالية مقارنة بال%72حياتيم الشخصية حيث بمغت نسبتيم 

متعمم %؛فوجود المشاكل في حياة ال28مشاكل في حياتيم األسرية و قد بمغت نسبتيم ب
كانت شخصية آو أسرية آو حتى في المدرسة تؤثر عميو سمبا فيذه المشاكل تعد من  سواء

إلى الغش في االمتحان و العينة التي اخترناىا  متعممالالدوافع و األسباب التي تؤدي ب
 معظميا ال تعاني من أية مشاكل و يمكن القول أن ىناك أسباب أخرى تدفعو إلى الغش.
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 .استخدام أرفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعي(:يبين 13جدول رقم)

 مواقع التواصل االجتماعي التكرارات النسبة المئوية
 فايسبوك 30 60%
 فايبر 3 6%

 وسائل أخرى  17 34%
 المجموع 50 100%

 

:إن النسبة األكبر لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي كانت 13نالحظ من خالل رقم 
% و ىي الفئة التي صرحت باستخداميا ليذا الموقع بصفة دائمة 60بنسبة لموقع الفايسبوك 

% و ىي نسبة ضئيمة مقارنة بالنسبة األولى وىذه النسبة تمثل أجوبة المبحوثين 34ثم تمييا 
حول الوسائل التي يستخدميا في تواصمو مع األخريين فكانت ىناك أجوبة مختمفة و قد ذكر 

واقع )تويتر ؛يوتيوب؛انستغرام؛ماسنجر...الخ( و جاءت في أخر أفراد العينة مجموعة من الم
 %.3نسبة حول مستخدمي موقع فايبر فكانت  نسبة قميمة جدا  

و بالتالي نستنتج أن اغمب المبحوثين صرحوا باستخداميم لمواقع التواصل االجتماعي 
بأنواعيا و باختالفاتيا خاصة موقع فايسبوك بحيث يعتبرونو من الضروريات في حياتيم 

 اليومية . 
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 المحور الثاني:أسباب تفشي ظاهرة الغش رفي االمتحان.

 رفي االمتحان.(:يبين انتشار ظاهرة الغش 14جدول رقم )

 الجنس       ذكور إناث المجموع
 مدى انتشار 

 الظاهرة
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 التكرار

 نعم 13 26% 28 56% 41 82%
 ال 4 8% 5 10% 9 18%

 المجموع 17 34% 33 66% 50 100%
 

منتشرة بصفة كبيرة حيث بمغت نسبة  : نالحظ أن ظاىرة الغش14من خالل الجدول رقم 
% و ىي  و نسبة عالية جد ا ؛أما عند الذكور فقد بمغت نسبة 56االنتشار عند اإلناث ب 
%و ىي نسبة قميمة مقارنة بفئة اإلناث في  حين بمغت نسبة عدم 26انتشار ظاىرة الغش ب

عدم انتشار الظاىرة % أما عند الذكور فقد بمغت 10انتشار ظاىرة الغش  عند اإلناث بنسبة 
 السنة رابعة متوسط. متعممي%و ىذا ما يؤكده جميع 8سبة بن

نستنتج أن ظاىرة الغش في االمتحانات متفشية بصفة كبيرة في أقسام سنة رابعة متوسط  و 
و عمى  متعممينغش و تأثيرىا الكبير عمى الليذا االنتشار داللة عمى مدى خطورة مشكمة ال

 االمتحانات.أدائيم و نتائجيم في 
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 (:يمثل ممارسة المبحوث لسموك الغش.15جدول رقم)

 الجنس ذكور إناث المجموع
 تكرار % تكرار % تكرار % ممارسة الغش

 نعم 9 18% 18 36% 27 44%
 ال 8 16% 15 30% 23 46%

 المجموع 17 34% 33 66% 50 100%
 

% 36: أن نسبة ممارسة سموك الغش في االمتحانات 15يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
% عند الذكور بينما قدرت النسبة المئوية لغير الممارسين لسموك 18عند اإلناث و بنسبة 

% لغير ممارسين لسموك الغش عند الذكور  16%و بنسبة 30الغش بالنسبة لإلناث بنسبة 
. 

انو معظم الممارسين لسموك الغش ىم من فئة اإلناث ألنيا جاءت نستنتج من خالل ماسبق 
بأعمى نسبة و ىي نسبة عالية مقارنة مع فئة الذكور؛فتزامن فترة االمتحانات مع أخر مرحمة 

في اضطراب  متعممة  التي تؤثر عميو و يكون العمرية في حياة التمميذ وىي مرحمة المراىق
غير قادر عمى التركيز و بالتالي يبحث عن البديل مع نفسو فعند موعد االمتحان يكون 

 فيمجأ إلى الغش في االمتحان.
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 (:يبين طبيعة المادة هي الدارفع لمغش.16جدول رقم)

 طبيعة المادة دارفع لمغش التكرار %
 صعوبة المادة 17 %34
 عدم فيم المادة 5 %10
 عدم حفظ المادة 24 %48
 كره المادة 4 %8
 المجموع 50 100%

 

: من دوافع الغش حول المادة ىي عدم حفظ المادة حيث 16يتضح لنا من خالل جدول رقم 
% و عدم فيم المادة بنسبة 34%كأعمى نسبة ثم صعوبة المادة بنسبة 48قدرت نسبتيا ب

 %.8% في أخر نسبة كره المادة ب10

ممارسة سموك الغش  إلى متعممباب و الدوافع التي تؤدي بالمما سبق نالحظ انو من األس
ىي عدم حفظ المادة الدراسية  حسب إجابة المبحوثين نتيجة ألسباب عائمية أو مدرسية أو 

شخصية التي تكون حاجزا بينو و بين الحفظ و قد تؤثر عميو آو عدم مباالتو بالمادة 
من إلى البحث عن أساليب تمكنو  متعممبا في عدم حفظو ليا فيمجا الالدراسية أيضا تكون سب

النجاح في دراستو فيجد الغش أمامو كسبيل لمظفر بالعالمة الجيدة و النجاح دون بذل جيد 
ول بينو وبين الفيم خاصة و كذلك صعوبة المادة الدراسية أيضا من األسباب التي تح

متوسطي المستوى الضعفاء ىم بالدرجة األولى من يمجأوون إلى الغش من اجل  متعممين ال
أثناء االمتحان اإلجابة عمى األسئمة  متعمم المادة حيث يصعب عمى ال يمالنجاح  أو عدم ف

فيقوم بالغش في االمتحان و كره المادة أيضا دافع لمغش و ىو مرتبط بطبيعة المقرر 
و محاربة  متعممينم جد في ترسيخ العمم لدى الالدراسي و طبيعة المعمم الذي يعتبر قدوة ومي

 جميع أشكال الغش.
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 .(:يمثل طبيعة االمتحان هي الدارفع لمغش17جدول رقم)

 طبيعة االمتحان دارفع لمغش التكرار %
 صعوبة االمتحان 34 %68
 طول أسئمة االمتحان 11 %22
 عدم فيم أسئمة االمتحان 5 %10

 المجموع 50 %100
 

إلى الغش في  متعممينن من األسباب التي تدفع بالأ 17يتبين لنا من خالل الجدول رقم 
%  و ىي النسبة األكبر ثم بنسبة 68االمتحانات ىي صعوبة االمتحان  حيث جاءت نسبة

%حول 10%حول طول أسئمة االمتحان  و ىي نسبة ضئيمة  و في أخر نسبة كانت ب 22
 عدم فيم  أسئمة االمتحان.

نستنتج أن الدافع إلى الغش في االمتحانات ىي صعوبة االمتحانات و ىي من األسباب 
و ىو يعتبر من األسباب التربوية أي المتعمقة بالمعمم آو  متعممينشيوعا ما بين الاألكثر 

مناسبة حسب درجة باالدراة في االمتحانات النيائية آو الفصمية خاصة في اختيار األسئمة ال
لمدروس و عدم إعطائيم االمتحانات الصعبة و األسئمة المعقدة التي  عممينمتاستيعاب ال

لتالي إلى عدم المذاكرة  و الحفظ أو بذل جيد و با متعممينما يؤدي بال تكون تعجزية  و ىو
 يمارسون الغش في االمتحان .
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 (:يبين دوارفع أخرى لمغش.18جدول رقم )

 دوارفع أخرى لمغش التكرار %
 الرغبة في الحصول عمى عالمة جيدة 10 %20
 الخوف من الرسوب في االمتحان 3 %6

 صعوبة المقررات الدراسية 17 %34
 ضغوطات األسرة في الحصول عمى معدل جيد 4 %8

 ضعف مستوى التحصيل الدراسي لمتمميذ 12 %24
 تياون المعمم و تساىمو أثناء المالحظة في االمتحانات  4 %8
 أصدقاء السوءتقميد  0 %0
 تعود الطالب عمى سموك الغش 0 %0
 ضعف الثقة بالنفس 0 %0
 قمة إدراك العواقب المترتبة عن سموك الغش 0 %0

 المجموع 50 %100
 

تمارة  :أن من بين الدوافع العشر األكثر تكرار في االس18يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
البحث المسؤولة عن قياميم بالغش ىي صعوبة  عينة  متعمميو األكثر أىمية لدى 

% كأعمى نسبة و ىو السبب الذي حظي باىتمام 34المقررات الدراسية حيث كانت النسبة ب
% عن ضعف مستوى التحصيل الدراسي لمتمميذ و 24الكبير من طرف المبحوثين ثم نسبة 

خر ىو % حول رغبة التمميذ في الحصول عمى عالمة جيدة و السبب األ20بنسبة 
% و ىي نسبة قميمة جدا و في 8ضغوطات األسرة في الحصول عمى معدل جيد بنسبة  

أخر دافع كان حول تياون المعمم و تساىمو أثناء المالحظة في االمتحانات دون تكرار 
 الدوافع األخرى المذكورة في االستمارة.
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رستيم لسموك الغش نستنتج من الجدول أن معظم المبحوثين يرون أن السبب األول في مما
ىو صعوبة المقررات الدراسية سواء من حيث المنياج أو من حيث كثافة البرنامج و ىذا ما 

يستدعييم إلى عدم بذل جيد في تحصيل العمم و األمر الذي يقوم بتعجيزىم و محاولة 
ان ىو ضعف مستوى الحصول عمى نتائج بأقل جيد ممكن ؛ و كثاني دافع لمغش في االمتح

فمعظم العينة التي اخترناىا كانوا من فئة مستوى تعميمي متوسط كما  متعممينل لمالتحصي
أي يعتمدون عمى الغش في الحصول عمى نتائج نظرا لعدم  08اشرنا سابقا في الجدول رقم 

و ىو الرغبة  متعممينع أخر ميم اتفق عميو بعض الاستيعابيم لمدروس و فيميا و ىناك داف
 يدة و االنتقال من مرحمة إلى أخرى دون عناء .في الحصول عمى عالمة ج

 المحور الثالث:الوسائل المستخدمة رفي الغش.

 (:يبين الوسائل التي يعتمد عميها المبحوث رفي الغش.19جدول رقم)

 الوسائل المعتمدة رفي الغش التكرار %
 نقل من زميل 22 %26
 الكتابة عمى األوراق 15 %30
 النقالاستخدام الياتف  22 %44

 المجموع 50 100%
 

أن من بين الوسائل التي يعتمد عمييا المبحوثين في  19يتبين لنا من خالل الجدول رقم
%و ىي اكبر نسبة ثم الكتابة 44الغش ىي استخدام الياتف النقال و الذي جاءت نسبتو ب 

% 26%و ىي نسبة ضئيمة و في أخر نسبة النقل من زميل بنسبة 30عمى األوراق بنسبة 
 و ىي أخر نسبة .
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في  متعممينسائل التي يستخدميا معظم النستنتج من خالل ىذا الجدول انو من بين الو 
بحيث  متعممينال و ىي تقنية شائعة بين الالغش في االمتحانات ىي استخدام الياتف النق

تسيل عميو عممية النقل و ىي تعتبر من التقنيات الحديثة و المتطورة حيث يقوم الغاش 
بتصوير الدروس أو إخفائو ووصمو بسماعات و تمقي اإلجابة من صديق لو خارج قاعة 

ي في النقل ىي النقل من زميل و ى متعممينعتمدىا الاالمتحان؛و من بين الوسائل التي ي
في حالة إذ  ما غفل المعمم و كذلك استخدام الكتابة عمى  متعممعمميا الوسيمة تقميدية يست

لقاعات االمتحان  متعممو تحضيرىا مسبقا قبل دخول الالورقة و ىو ما يعرف بالحجيبات 
إلى أخر كل حسب قدراتو الذاتية و  متعممقنيات و الوسائل في الغش من ؛قد تختمف الت

 كفاءتو.

 الوسائل األكثر استخداما رفي الغش.(:يبين 20جدول رقم)

 الوسائل األكثر استخداما التكرار %
 النظر في ورقة إجابة األخريين 12 %24
 استخدام أجيزة االتصال 35 %70

 الكتابة عمى أوراق صغيرة 10 %20
 الكتابة عمى األدوات المدرسية 13 %26
 الكتابة عمى المالبس 9 %18
 و المقاعدالكتابة عمى الجدران  3 %6

 تبادل اإلشارات مع الزميل 10 %20
 فتح الكتاب المخصص لممقرر الدراسي 11 %22
 تبادل األوراق مع الزميل 9 %18
 تسريب األسئمة قبل االمتحان 14 %28
 تغيير اإلجابة بعد التصحيح 10 %20
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي 7 %14
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في  متعمم ل األكثر استخداما من طرف البين الوسائ (:انو من20يبين لنا الجدول رقم )
% و ىي اكبر نسبة  تمييا  تسريب األسئمة 70الغش في  استخدام أجيزة االتصال  بنسبة 

%  و النظر 26% ثم  الكتابة عمى األدوات المدرسية بنسبة 28قبل موعد االمتحان بنسبة
ن لتغيير اإلجابة بعد التصحيح و % وبنسبتين متساويتي24في ورقة إجابة األخريين بنسبة 

% و كذلك بنسبتين متساويتين لتبادل األوراق مع 20تبادل اإلشارات مع الزميل بنسبة 
% الستخدام مواقع التواصل 14%و بنسبة 18الزميل و الكتابة عمى المالبس بنسبة 

 %6االجتماعي بنسبة و جاءت في أخر نسبة الكتابة عمى الجدران و المقاعد بنسبة 

و بالتالي نستنتج أن النسبة األكبر ىي  النظر في ورقة إجابة األخريين و ىي من بين 
التقنيات القديمة  األكثر تداوال و استخداما من طرف المبحوثين بالرغم من أن أفرادىا ينتمون 

إلى بيئة ريفية و شبو ريفية و بالرغم من أنيم ينتمون إلى مستوى اقتصادي متوسط  إلى 
سنة رابعة متوسط   متعمم استخدام أجيزة االتصال ؛فا دون عمييا باإلضافة إلىأنيم يعتم

أصبح  يعتمد كثيرا في الغش عمى التقنيات الحديثة و المواكبة لمتطور التكنولوجي التي 
تسيل عميو النقل و كذا المجوء إلى التقنيات التقميدية و ىي التقنيات التي ال تكمف بثمن و 

 ك في اإلجابة عمى أسئمة االمتحان من دون بذل جيد.ال تضييع وقت و ذل

 (:يوضح لنا أكثر الوسائل انتشارا رفي قسم المبحوث.21جدول رقم)

 الوسائل األكثر انتشارا التكرار %
 استخدام الياتف النقال 14 %56
 نقل من زميل 28 %28
 نقل من كتاب 5 %10
 تسريب أسئمة االمتحان 3 6%

 المجموع 50 100%



 ظاهرة الغش لدى تالميذ المتوسط                          يـــــالجانب التطبيق
 

68 
 

 

انو من بين الوسائل األكثر انتشارا في أقسام سنة رابعة  21نالحظ من خالل الجدول رقم  
% ثم بنسبة ضئيمة 56متوسط ىي  استخدام الياتف النقال في الغش   بأكبر نسبة و ىي 

%و في أخر نسبة 10% النقل من زميل في الغش  و جاءت النقل من كتاب بنسبة 28
 % لتسريب أسئمة االمتحان.6

السنة رابعة متوسط ىي استخدام الياتف  متعممينوسيمة األكثر انتشار مابين نستنتج أن ال
النقال  أي انو يعتمد عمى تقنية حديثة و مواكبة لمتقدم التكنولوجي الحاصل خاصة و ىو 

من مستخدمي االنترنيت و مواقع التواصل االجتماعي و ىذا ما اشرنا إليو في الجدول 
يل عممية النقل ؛فاختيار نوع التقنية يعود إلى المرحمة الدراسية و ذلك في تسي 13رقم

الغاش ؛كما  متعمموفر شروط الكفاءة الذاتية لممتطمبات االختبار و المادة الممتحن فييا مع ت
يمكن تفسيرا فراد العينة لمتقنيات الحديثة بالرغم من كون افرداىا ينتمون إلى بيئة ريفية و 

ون إلى مستوى اقتصادي متوسط إال أنيم يستخدمونيا في الغش فيذا شبو ريفية كما ينتم
فكل ممنوع  متعممنو ليس ىناك ماىو صعب عمى الدليل عمى انو ىناك تقدم و تطور وا

 سنة رابعة متوسط. متعمممرغوب عند 
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 (:حول رأي المبحوث رفي تفشي ظاهرة الغش.22جدول رقم )

 الجنس كورذ إناث المجموع
 تكرار % تكرار % تكرار % مبحوثرأي 

 سموك مقبول 8 %18 19 %38 27 %56
 سموك مرفوض 9 %16 14 %28 23 %44

 المجموع 17 %34 33 %66 50 100%
 

% من أفراد العينة إناث  يرون أن  الغش في  38يتضح أن نسبة 22من خالل الجدول رقم 
% سموك 18مرفوض  و بنسبة  % سموك28االمتحانات سموك مقبول كأعمى نسبة و بنسبة 

 %سموك مرفوض بالنسبة لمذكور.16مقبول بالنسبة لمذكور و بنسبة 

و بالتالي نستنتج أن معظم أفراد العينة خاصة فئة اإلناث ترى أن الغش سموك عادي و ىو 
األمر الذي يسيل عمييم النجاح و بموغ درجات عميا دون عناء؛في حين ترفض بعض 

تراه ضعف ثقة في النفس بل تقترح االجتياد و المثابرة و كذا االتكال  اإلناث ىذا السموك و
عمى النفس؛أما فئة الذكور ىناك نسبة قميمة من يستحسنون الغش في االمتحانات و يقبمون 
ىذا السموك و يقترحون عدم محاربتو ألنو يسيل عمييم عممية االنتقال من مرحمة إلى أخرى 

عالمات جيدة  حين انو ىناك عدد من أفراد العينة من  دون بذل جيد في و الحصول عمى
يرون سموك الغش عمى انو سموك مرفوض و الغير الالئق و عمى التمميذ أن يعتمد عمى 

نفسو في اجتياز االمتحانات؛و عمى المدراء أن يقوموا بتشديد الحراسة و كذا المراقبة الجيدة 
 لمتالميذ أثناء االمتحانات.
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 خالصة:

ل ىذا الفصل قد تطرقنا إلى عرض مختمف البيانات التي تحصمنا و كذا عرض من خال
المكاني و الزماني الذي أجريت فيو الدراسة الميدانية و سوف يتم تحميل  اإلطارالعينة و 

 .النتائج و تفسيرىا من خالل الفصل الموالي
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 مناقشة نتائج الدراسة:-1

مناقشة النتائج يعني الوقوف عمى مجمل المعمومات الواردة في مجتمع البحث التي جمعت 
عن طريق أداة المعتمدة في البحث و هي االستمارة و التي لها عالقة مباشرة بمؤشرات 
 الفرضيات و أهداف البحث ؛فبعد تحميل و عرض الجداول تكون قد اتضحت الصور ؛و قد

سنة  متعمميفي انتشار ظاهرة الغش عند  توصمت دراستنا إلى معرفة العوامل التي ساهمت
 خير الدينلبمدية  متعمميننا الميدانية لمجموعة من الرابعة متوسط.و لهذا تم إجراء دراست

والية مستغانم؛و سنتطرق فيما يمي عمى تحقيق النتائج المتحصل عميها وفقا لفرضيات 
 الدراسة.

و قدرتهم المعرفية هي الدافع لمغش في  متعممينضعف مستوى الفرضية األولى::ال1-8
 االمتحان.

ي االمتحان هو ضعف إلى الغش ف متعممأن من األسباب التي تدفع ال تكشف الدراسة فعال
%من 42( يبين أن نسبة 81و قدرتهم المعرفية من خالل الجدول رقم ) متعممينمستوى ال

ستواهم التعميمي هو الدافع إلى الغش ألنه يعتبر أن ضعف المبحوثين ترى أن ضعف م
المستوى قد يؤثر عميه في عدم فهم المواد الدراسية  و كذلك خوفه من عدم حصوله عمى 

في الدرجة المطموبة من االختبار و هذا راجع ألسباب عدة منها ضعف طريقة المدرس 
حظنا  أثناء قيامنا بالدراسة الميدانية في القسم و هذا ما ال متعممينتدرسيه أو ارتفاع عدد ال

%من المبحوثين هم من 08(الذي يبين أن نسبة 81؛وتبين هذا من خالل جدول رقم)
المستوى التعميمي المتوسط أي أن لهم قدرات معرفية  محدودة تؤدي بهم إلى البحث عن 

و هو ما يخمق خيارات من اجل النجاح و االنتقال إلى مرحمة جديدة  من السمم التعميمي  
أمام أمرين متعمم لعقاب المصاحب له ؛فيكون اللديه معاناة دراسية ؛و خوفا من الفشل و ا

إما مواجهة الفشل و تبعاته و إما المجوء إلى الغش خاصة و أنهم  في مرحمة  التعميم 
 المتوسط أي عمى عتبة امتحانات شهادة التعميم المتوسط .
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ضعفاء تحصيال أو ضعفاء في قدراتهم ؛و يشعرون بصعوبة ال متعممينو يكون الغش "عند ال
أو تقصيرهم  متعممينتفكير في سموك الغش ؛كسل الأسئمة االختبار ؛يضطرهم ذلك إلى ال

الدراسي ؛و عدم اهتمامهم بالمادة الدراسية و بالتالي المجوء إلى أساليب الغش .)فيصل دمحم 
 1خير الزاد (

ذو المستوى الضعيف و المتوسط عمى أنهم  يفضمون  المؤسسة متعممينو حسب ما أكد  
الغش في االمتحانات بدل الحفظ و المذاكرة ألنه يرونه باألمر الصعب و المتعب كما أنهم 
يجيدون الغش في االمتحانات  سموك مقبول و يطالبون بعدم محاربته و هذا من خالل 

ث من يتقبمون الغش و يرونه % من الذكور و اإلنا05( الذين يبن أن نسبة 42جدول رقم )
باألمر العادي  بحيث قاموا بابتكار عدة وسائل من اجل الغش كقيامهم بالفوضى و الكتابة 

ذو القدرات المعرفية الجيدة و الممتازة المذين  متعمميناألشرطة الالصقة عمى عكس العمى 
من اجل الحد من انتشار  و من خالل ما  يرفضون هذا السموك و يطالبون باتخاذ اجراءت

المعرفية هي الدافع  متعممينالمطموبة بان ضعف قدرات ال سبق ذكر  التمسنا تحقيق الفرضية
 لمغش في االمتحانات.

إلى  متعممينأو المنهاج هو الذي أدى بالطبيعة المقرر الدراسي :الفرضية الثانية:2-8
 الغش في االمتحان.

إلى  متعممينهو الذي أدى بالن طبيعة المقرر الدراسي أو المنهاج وجدت الدراسة فعال أ
%من 22( الذي يبين أن نسبة 81الغش في االمتحان و هذا من خالل جدول رقم )

المبحوثين يرون من األسباب الكامنة وراء قيامهم بسموك الغش هي صعوبة المقررات 
الدراسي و الوحدات المخصصة  الدراسية بما فيها من ضغوطات و كثافة لمدروس و برنامج

إلى عدم استيعاب الدروس إما تهاون منه أو  متعمملرابعة متوسط مما  يؤدي باللسنوات ا
                                                           

1:فيصل دمحم خير الزراد:ظاهرة الغش في االختبارات األكاديمية لدى طلبة المدارس و الجامعات )التشخيص و أساليب الوقاية و العالج(؛دار 
. 55؛56؛ ص 2002المريخ للنشر؛الرياض؛السعودية؛  
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المذاكرة  و الحفظ  متعمموهو األمر الذي يصعب عمى ال لضعف قدراته الفكرية و التحصيمية
د العينة و خمو ؛ خاصة المواد العممية  و هذا حسب تصريحاتهم أثناء حديثنا مع بعض أفرا

بعض المقررات من عناصر التشويق و الجذب ؛و كذا صعوبة المواد و هذا ما يبنه جدول 
من يرون صعوبة المادة هي الدافع لمغش  متعممينمن ال 22( حيث جاءت  نسبة %85رقم)

%من ال يحفظون المادة التعميمية 21وهي التي تؤدي به إلى عدم حفظها حيث قدرت نسبة  
 وسائل غير مشروعة كالغش و نقل األجوبة الجاهزة من أجل النجاح. بل يحضرون 

 % من يرون أن صعوبة51( أن نسبة 81و كذا صعوبة االمتحانات حيث يبين جدول رقم )
إلى الغش و ذلك  من خالل النسب الكبيرة التي تحصمنا  متعمميناالمتحان هي التي تدفع بال

إلى الغش خاصة المرتبطة بالمقررات  متعممينؤدي بالتعدد األسباب التي تعميها في النتائج ب
الدراسية و صعوبة االمتحانات  بحيث تقاس كثرة المواد بحجم برنامجها الذي ال يتماشى و 

سواء درسه أم ال لذا يقوم يمتحن عمى كل  البرنامج  متعمملحجم الساعي المحدد له ؛و الا
و يخفف بذلك عبء كثرة المواد و كثافتها بإعداد العدة من وسائل لتفادي أي نقص  متعممال

؛ التي من شأنها أن تشجع المتعممين عمى التعاطي لظاهرة الغش و اعتبارها حقا من 
 حقوقهم .

و نفسر أيضا أن صعوبة المقررات و المنهاج التي تشهدها المنظومة التربوية باختالف 
خل المؤسسة و دا ممينمتعدريس و الضغط الكبير لدى الأطوارها ؛زادت من صعوبة الت

انه محاصر  متعممن بالدروس الخصوصية ؛فيحس الالمذين يقومو  متعممينخارجها خاصة ال
و يشعر بالممل دون أن ننسى و انه يمر بمرحمة عمرية جد مهمة أال و هي مرحمة المراهقة 

ي ف متعممء لمشخصية و بالتالي يصبح الو ما يحدث فيها من تغيرات جسمية و نفسية و بنا
تعب و إرهاق و هذا ما يستدعيه إلى الغش في االمتحانات من أجل النجاح دون تعب منه 

 أو بذل أي جهد.



 تفسير النتائج 
 

75 
 

و نجد أيضا أن عدم تكييف مناهج التدريس مع الواقع المعاش و متغيرات العصر واالعتماد 
التي  عمى الطرق التقميدية المرتبطة بالتمقين و الحفظ و كثرة المقررات و انجاز االمتحانات

عمى الغش في االمتحانات؛و من خالل ما  متعممم الترتكز عمى مستويات معرفية بسيطة ترغ
أو المنهاج هو الذي أدى سبق ذكر  تبين صحة الفرضية بأن طبيعة المقرر الدراسي 

 إلى الغش في االمتحان. متعممينبال

 االستنتاج العام:-2

و شبابها ألنها تعقد  متعمميهادرجات رقيها في الحضارة بتهتم المجتمعات عمى اختالف 
عميهم اآلمال في استقرارها و تطويرها و تقدمها و تزداد أهمية هذ  الفئة في المجتمعات 
النامية ألنها بحاجة إلى اإلسراع في عممية التنمية القومية الشاممة التي تقع مسؤوليتها 

كذا ارتفاع نسبة هذ  الفئة العمرية بالقياس مع بقية بالدرجة األولى عمى شبابها و طمبتها و 
الفئات العمرية األخرى و هذا ما يجعمنا نرى في وجو  الجيل الجديد مستقبل األمم و 
الحضارات و مستقبل اإلنسان بنفسه؛و من أجل تحقيق هذ  التنمية البد من تفعيل دور 

تنشئة سميمة خالية  متعممتنشئة الألسرة و المدرسة في مؤسسات التنشئة االجتماعية خاصة ا
 المتعممون ش يبين غير ذلك فقد أصبح من الشوائب ؛و لكن لألسف الشديد واقعنا المعا

يمارسون سموكات غير مشروعة  كالغش في االمتحانات الذي يعد من أخطر المشاكل التي 
يبدأ في  و المجتمع؛فهو متعممو أوسعها تأثيرا عمى حياة اليواجهها التعميم المدرسي 

االمتحانات و ينتهي إلى كل مناحي الحياة ؛و هو األمر الذي يشكو كثير من المدرسين و 
التربويين من انتشار  ليس عمى مستوى تعميمي واحد فحسب بل تجاوزها و أصبح في جميع 

يمجأ  متعممدة دوافع و أسباب تجعل من الالمستويات التعميمية والغش في االمتحانات لديه ع
مارسته دون التفكير في العواقب الناجمة عنه ؛بحيث يمكن تمخيص هذ  العوامل إلى إلى م

أسباب أسرية و شخصية و تربوية و من بين هذ  العوامل ضغوطات األسرة في الحصول 
في الحصول  متعمموهذا ما يحيمنا إلى رغبة ال متعممت جيدة دون معرفة بقدرات العمى معدال
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و قدراته المعرفية و كذا صعوبة المقررات  متعمموى الى معدل الجيد و ضعف مستعم
الدراسية و كذا المناهج المعقدة و الخوف من الرسوب في االمتحان و ضعف الثقة بالنفس و 

 متعممت جميع هذ  األسباب تؤدي بالتهاون المعمم و تساهمه أثناء المالحظة في االمتحانا
 إلى ممارسة الغش في االمتحانات.

هذ  الظاهرة منتشرة بشكل واسع  خاصة في اآلونة األخيرة مع تطور ولقد أصبحت 
التكنولوجي الذي ساهم إلى حد كبير إلى الزيادة في انتشارها و ذلك من خالل تطوير وسائل 

ا نستنتج و تقنيات تسهل عمى التمميذ عممية الغش دون عناء منه آو بذل جهد ؛و عميه فإنن
 ة العش منتشرة بشكل كبير ما بين المتعممين و أن ن خالل بحثنا الميداني ان ظاهر م

له دوافع خاصة  متعممع تجعمهم يقومون بالغش و كل الممارسين لهذا السموك لهم عدة دواف  
في الغش سواء كانوا ذكورا أو  متعممت حديثة و قديمة يستخدمها البه ؛و أن هناك عدة تقنيا

المستوى التعميمي المتوسط و الوضعية  إناثا و أن معظم الممارسين لسموك الغش هم من
االقتصادية المتوسطة ؛و برغم من أنهم أبناء الريف إال أن ظاهرة الغش مستفحمة فيما بينهم 

 و هذا ما أكدته أجوبة المبحوثين.
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 :خاتمة عامة

على موضوع الغش في االمتحانات  في الختام حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء
فقد ركزنا أوال على الدراسة النظرية بتحديد موضوع بحثنا لدى متعلمي سنة رابعة متوسط 

سنة رابعة متوسط ؛ثم قمنا  متعلمينيث وزعنا االستمارات على الوثانيا قمنا بدراسة ميدانية ح
بتحليل الجداول التي من خاللها توصلنا إلى نتائج حول فرضيات الدراسة ؛التي تمحورت 

سنة رابعة متوسط من  متعلمينسلوك الغش في االمتحان عند حول الدوافع وراء ممارسة 
الدافع  ذكور و إناث و تمثلت هذه الدوافع في ضعف مستوى التالميذ و قدرتهم المعرفية هي

من لديهم مستوى متوسط و ضعيف هم  متعلمينالمتحان فتبين أن أغلبية الإلى الغش في ا
الفئة األكثر ممارسة للغش مجسدين ذلك في عدم فهم للمواد التعليمية و صعوبتها و كذا 

لوك الغش و طبيعة المقررات الدراسية و المناهج  و صعوبة االمتحانات وهي السبب وراء س
على ذلك ؛بحيث تكمن طبيعة المقررات الدراسية في  كثافة  متعلمينعظم القد اتفق م

إلى القيام  متعلمو تعقيدها هي التي تستدعي الالبرنامج و كثرة الدروس و صعوبة المناهج 
على عالمات جيدة خاصة و أن بسلوك الغش في االمتحان رغبة في النجاح و الحصول 

اهقة التي من خاللها لة متميزة و هي مرحلة المر سنة رابعة متوسط يمرون بمرح متعلمي
ش منتشرة شخصيته على األخريين؛  و توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة الغ متعلميفرض ال

و من بين أكثر الممارسين لسلوك الغش هم من فئة اإلناث نظرا  متعلمينبصفة كبيرة بين ال
أيضا إلى تنوع الوسائل  لكون اإلناث األكثر عددا في عينة البحث؛ و خلصت الدراسة

المستعملة في الغش منها التقليدي التي ال تحتاج إلى وسائل تكنولوجية و منها المتطورة 
 .المستمدة من التقدم التكنولوجي

و توصلت الدراسة أيضا إلى أن هناك اختالف في اآلراء حول سلوك الغش من طرف 
ك مقبول ال يجب محاربته أو المبحوثين بحيث هناك بعض من المبحوثين  من يراه سلو 

ردعه ؛و البعض األخر من المبحوثين من يرون أن سلوك الغش غير الئق و يعبرون عنه 
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بأنه ضعف ثقة نفس بحيث يقترحون محاربته بوضع استراتجيات جديدة من اجل الحد من 
 .انتشار هذه الظاهرة الخطيرة

ال تقتصر أضراره على المدرسة بل في االمتحانات يمثل انحرافا سلوكيا ؛ متعلمينإن غش ال
تمتد أثارها إلى أخالق الفرد و قيم  المجتمع و سوق العمل ؛و تقدم المجتمع يكون مرهون 

تكوينا سليما و  متعلمين؛و من هنا علينا أن نكون بالمستوى التعليمي لألجيال الصاعدة 
مبني على روح المسؤولية و العمل على محاربة هذه الجريمة و التعاون من اجل ردعها كل 

 .حسب طاقته و جهده بالوعظ و اإلرشاد
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