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ملخص الدراسة:
نسعي عبر هذه الدراسة للبحث في موضوع ظاهرة الغش في الامتحانات ؛ نريد من
جهة إستكشاف آراء املتعلمين واملعلمين حول أسباب هذه الظاهرة؛ ومن جهة
أخرى الكشف عن الفروق بين آلاراء حسب عدة متغيرات.
الكلمات املفتاحية  :الغش  ,املعلم  ,املتعلم
Résumé:
La présente recherche a pour objet d'étude le phénomène de cas de
fraude aux examens d’une part nous voulons explorer les opinions
des apprenants et des enseignants sur ses causes; et d’autres part
définir les différences entres ces opinions selon plusieurs variables.
Mots- clés :la fraude l'enseignant, l'apprenant

مقدمة :
يري املختصون في مجال علم النفس وعلوم التربية ضرورة التركيز على مواضيع
البحوث حول التشخيص للظواهر النفسية والتربوية وتحليلها واقتراح الحلول وذلك
كون الفرد الثروة الحقيقية للمجتمعات والاستثمار في هذا املجال حتمية وليس
اختيار لسياسات الدول ؛ فاالنسان كما يذكر حريزي موس ي  2991أحق من يجب
أن توجه إليه العناية أوال  ،وهو أحق من يجب أن ترصد لتنشئته الجهود وألاموال
كي ينمو ويسلك السبل القويمة  ،ويعطى أقص ى ما عنده ،وتعتبر الاختبارات إحدى
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وسائل التقويم التي ابتكرها املربون بغية تقويم الطلبة ،والوقوف على مدى
استفادتهم من العملية التعليمية لهذا فإن ممارسة الطالب لسلوك الغش في
الاختبارات ال يعد مظهرا من مظاهر عدم الشعور باملسؤولية  ،بل خطر على عملية
التعليم والتعلم بأسرها ،وشكال من أشكال الخيانة التي تقتل التقدم العلمي
والاجتماعي في املستقبل(.موس ى إبراهيم حريزي ، 2991،ص) 221
ونظرا النتشار هذه الظاهرة واستفحالها في الوسط التربوي فقد تناولتها ألابحاث
والدراسات للتعرف على أسبابها وعوامل انتشارها ،وجاءت دراستنا لتناول موضوع
أسباب الغش في الامتحانات من زاوية مختلفة من وجهة نظر كل من املعلم واملتعلم .
-2إشكالية الدراسة :
مما ال شك فيه أن الفرد ال يستطيع العيش بمفرده ،بل البد له من جماعة تعلمه
وترشده ليصبح في مستوى تلك الجماعة ،لهذا حرص الناس منذ بدء الخليقة على
تربية ألابناء وتنشئتهم تنشئة اجتماعية(.إبراهيم ياسين الخطيب وآخرون
،1002،ص) 5
تهدف التنشئة الاجتماعية إلى إكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار
اجتماعية معينة  ،تيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية .إذ يعتبرها حامد زهران
عملية تعلم وتعليم وتربية( .جليل وديع شكور  ،2999،ص) 12
تتضمن العملية التربوي التعليمية كثيرا من املحاور ألاساسية التي تحقق لها النجاح
الالزم لتنشئة ألاجيال البشرية صالحة فاعلة في مجتمعها محققة لذاتها ولغيرها
التقدم والرخاء والازدهار .
وتبدأ هذه املحاور بتحديد أهداف التعليم  ،والتخطيط له  ،ثم الوسائل وأوجه
النشاط التي يتبعها عضو التدريس لتحقيق هذه ألاهداف ،ثم أخيرا تأتي عملية
التقويم .
يعد التقويم التربوي أحد ألاركان ألاساسية للعملية التربوية وهو حجر الزاوية إلجراء
أي تطوير تربوي يهدف إلى تحسين عملية التعلم والتعليم في أية دولة( .عبد الناصر
القدومي  ،1009،ص) 2
ويعرف التقويم بأنه عملية استخدام البيانات أو املعلومات التي يوفرها القياس .
يعنى القياس بالتحقق الكمي من مدى تعلم الطالب أو مدى توافر بعض الخصائص
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أو الصفات أو ألانماط السلوكية لديهم  ،كما يعنى بالتحقق من مدى فاعلية بعض
الاستراتيجيات التعليمية أو أي جانب من جوانب العملية التربوية ( .عبد املجيد
نشواتي ،2999،ص) 000
ويمكن قياس هذه الجوانب باستخدام وسائل و أدوات متنوعة كاملالحظة بأنواعها
املختلفة واملقابالت الشخصية واللقاءات الفردية والجماعية وتقارير الطلبة
ومشروعات البحوث  ،والتقويم الذاتي والاختبارات التحصيلية ( .عبد الناصر
القدومي  ،1009،ص) 25
تقيس هذه الاختبارات مدى تحصيل التلميذ في املدرسة في املواد املختلفة وبعض
هذه الاختبارات خاصة بمادة واحدة أو فرع من مادة  ،والبعض آلاخر يغطي معظم
املواد التي تدرس في املدرسة  (.محمد مصطفى زيدان  ،1009ص  ) 11إذ يتم بناء
عليه اتخاذ قرارات تتعلق بنقل الطلبة من مستوى إلى مستوى دراس ي أعلى( النجاح
والرسوب )( .عبد الناصر القدومي  ،1009،ص) 25
إن إختالف ألافراد في خصائصهم العقلية والاجتماعية والانفعالية وما يرتبط بها
من تباينات في القدرات والاستعدادات والسمات وحتى في القيم قد أدى إلى وجود
مدى واسع من الفروق والاختالفات بينهم (.أديب محمد خالدي  ،1009 ،ص) 12
حيث نجد أن  >> :الطالب ذو الدافعية العالية في التحصيل الدراس ي والانجاز
الدراس ي يدرسون ويعدون أنفسهم لالمتحانات رغبة في الحصول على معدالت
تحصيل عالية<<(.محمد محسن العمايرة ، 1001 ،ص) 209
أما الطالب ذو القدرات املتوسطة فإنهم يلجئون إلى حصص التدعيم للرفع من
مستوى تحصيلهم الدراس ي قدر إلامكان  ،أما الطالب ذو التحصيل املنخفض فإنهم
يريدون النجاح مهما كان ألامر فنجدهم يلجئون إلى أساليب منحرفة كالغش
ليحققوا طموحاتهم .
ورغم أن الغش محرم في تعاليم ديننا الحنيف إذ يقول هللا تعالى في محكم تنزيله :
> ويل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون << سورة املطففين آلاية ( , )3 -2أي أولئك الذين إذا أخذوا الكيل من
الناس أخذوه وافيا كامال ألنفسهم إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل و
الوزن ( .محمد علي الصابوني ،2990،ص. ) 521
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إال أن واقعنا يتعارض بشكل كبير مع هذه التعاليم إذ أننا نجد أن هذه الظاهرة
تنتشر إنتشارا مريعا في عصرنا الحالي  ,والغش أو التزوير من العادات التي تظهر لدى
ألاطفال والراشدين الذكور وإلاناث على حد سواء إلظهار حقائق ألامور بشكل غير
حقيقي بغرض الوصول إلى غاية معينة أو تغطية العجز أو التقصير أو إلاهما.
وأكثر ألامثلة على غش ألاطفال هو ما يحدث داخل املدرسة وفي غرفة الصف(بطرس
حافظ بطرس ، 1009 ،ص  ) 109فقد أجرى  ) 2999 ( Schabدراسة وجد فيها
أن  % 12من البنات و  % 12من البنين أقروا بأنهم بدؤوا الغش في الصف ألاول
الابتدائي ،و %21من البنات و  %21من البنين بدؤوا الغش في الصف الثاني
إلاعدادي ،و %23من البنات و  % 9من البنين بدؤوا الغش في الصف ألاول
إلاعدادي ( .جابر عبد الحميد,2919 ,ص ) 219
وقد أثبتت بعض الدراسات أن كل شخص تقريبا يغش في بعض ألاحيان تبعا
للموقف لذا فإنه من غير املدهش أن يظهر الاستفتاء الذي أجرته نشرة أنباء جامعة
" برنستون " سنة (  ) 2919أن أكثر من  %32من طلبة الكلية قد غشوا في
امتحاناتهم الصفية ( .محمد محسن العمايرة ، 1001 ،ص) 51
وأشارت دراسة عبد الخالق و سليمان(  ) 2913أن  % 91من الطلبة يغشون خوفا
من الرسوب ألسباب نفسية و اجتماعية  ،و أن  % 93منهم يغشون بسبب تراكم
املعلومات  .ويغش % 92من الطالب لرغبتهم في النجاح  ،أما  % 99من الطالب
فيغشون بسبب لجوء بعض املدرسين إلى محاسبة الطلبة على إلاجابة التي ال تأتي
نصا .
كما صرح هارتشورن و ماى (  Artshorne and Ma ) 2919في دراسة لهما أن
التالميذ الذين يصاحبون الغشاشين يزداد احتمال غشهم عن التالميذ الذين ال
يرتبطون بغيرهم من الغشاشين (جابر عبد الحميد،2919،ص) 252
أما شتاينجر وآخرون (  ) 2992فيرون أن استخدام املعلم الختبارات شديدة
الصعوبة يجعل املوقف مسهما لدى التالميذ ( .نفس املرجع ،ص ) 250
ومما سبق ارتأينا البحث في موضوع اسباب هذه الظاهرة بالرجوع الى اراء اطرافها
املتعلم واملعلم وذلك بطرح التساؤل التالية :
 – 1تساؤالت الدراسة :
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التساؤل العام :ما هي عوامل الغش في الامتحانات من وجهة نظر املعلم واملتعلم ؟

التساؤالت الفرعية :
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين املعلم واملتعلم حولعوامل الغش في الامتحانات ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر املعلمين حول عوامل الغشباختالف سنوات الخبرة ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر املتعلمين حول عوامل الغشباختالف الجنس ؟
 -2فرضيات الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين املعلم واملتعلم حول عواملالغش في الامتحانات .
توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر املعلمين عن عوامل الغشباختالف سنوات الخبرة .
توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر املتعلمين عن عوامل الغشباختالف الجنس
 -1أهمية الدراسة:تكمن أهمية الدراسة الحالية في طبيعة موضوعها واملتمثل في
ظاهرة الغش في الامتحانات املستفحلة في الحياة التعليمية بكل مستوياتها ،وان
تركيزنا في هذه الدراسة على البحث عن اسبابها من وجهة نظر كل من املتعلم
واملعلم  ،فالدراسة الحالية سوف تمنحنا التصور عن النظرة التى يحملها كال
الطرفين عن هذه الظاهرة ومنه الوصول الى وضع الاستراتيجيات العملية للحد منها.
 -5أهداف الدراسة  :نهدف من رواء هذه الدراسة الوقوف على اسباب ظاهرة
الغش في الامتحانات من وجهة نظر املتعلم واملعلم وذلك بهدف تسليط الضوء على
الظاهرة من زاوية مختلفة  ،لتكون مصدر مغاير لجمع املعلومات عن أسبابها ؛ وأما
هدفنا الثاني فهو الكشف عن الفروق في آلاراء بين املعلم واملتعلم في املوضوع.
 -0التعاريف إلاجرائية ملفاهيم الدراسة :
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 -2-0الغش في الامتحان  :هي كل السلوكات الصادرة عن املتعلم أثناء عملية
الامتحانات باستعماله أساليب غير مشروعة للحصول على درجات تسمح له
بالنجاح في الامتحان إما بالوسائل القديمة كالقصاصات،الكتابة على ألاجسام
واملالبس وألادوات الهندسية البالستيكية ...إلخ .وإما باالعتماد على ما أنتجته
التكنولوجيا الحديثة مثل :الهاتف الذكي  ،آالت التصوير في تصغير الكتابة ،
وآلاالت الحاسبة و السماعات إلالكترونية...ألخ
 -1-0املعلم  :هو املوظف في قطاع التربية بصفته القائم على عملية التعليم ملستوى
السنة الرابعة في مؤسسات التعليم املتوسط(الاكمالي ) بوالية ورقلة .
 -2-0املتعلم  :هو كل طالب مسجل ضمن أقسام السنة الرابعة من التعليم املتوسط
بوالية ورقلة .
 -1الخلفية النظرية للدراسة:
 - 2تعريف الغش في الامتحانات :التعريف اللغوي :
الغش :هو الخيانة وهو نقيض النصح  ( .علي بن هادية وآخرون ،2992،ص)120
ّ
ّ
ّ
و يقال غشه و يغشه غشا أي لم ينصحه ،وأظهر له خالف ما أضمره وزين له غير
املصلحة,كما يدل على الغل والحقد والخيانة والخداع( .فيصل محمد خير الزراد
 ،1001ص)10
 -1التعريف الاصطالحي :يعرف على أنه عملية تزييف لنتائج التقويم  ،كما يعرف
بأنه محاولة غير سوية لحصول التلميذ على إلاجابة من أسئلة الاختبار بطريقة غير
مشروعة(.فيصل محمد خير الزراد  ،1001ص)10
وقد أوردت الباحثة فضيلة عرفات مجموعة من التعاريف لظاهرة الغش حسب
مجموعة من الباحثين نذكر منها :
 تعريف مصطفى وعثمان:هو سلوك يقوم به الطالب في موقف امتحاني أو في غيرهمن املواقف ألاخرى موظفا إحدى الوسائل املتبعة في الغش بغية الحصول على مزايا
كالنجاح في الامتحان والحصول على درجات أعلى في الوقت الذي تحرم فيه اللوائح
القانونية القيام بمثل هذا السلوك( .مصطفى عمر التير ،عثمان علي أمين 1001،
،ص)11
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 تعريف سهلية محسن(:)1000يتمثل الغش الدراس ي في الاختبارات وأداء الواجباتاملدرسية في حصول املتعلم على إلاجابة الجاهزة من قرين أو مصدر آخر لغرض
النجاح في أداء متطلبات أو مهمات موكلة إليه بدون جهد أو مثابرة مما يؤدي إلى
الضعف في التحصيل ألاكاديمي( .سهيلة محسن كاظم الفتالوي ، 1005،ص) 500
 يعرفه املعايطة ( :)1005بأنه سلوك غير خلقي ،يتم عن نفسية غير أمينة أو غيرسوية  ،ال يصلح صاحبها للقيام بأية مهمة تخص املجتمع مهما كان نوعها:سياسية أو
إدارية أو اجتماعية أو تربوية( .عبد العزيز املعايطة ،1005،ص)02 :
 يعرفه العمايرة ( :)1001بأنه ممارسة التلميذ لسلوك أو أكثر من أنواع السلوكاملختلفة في الامتحان والتي تشير إلى أنها سلوك غير مرغوب فيه وفقا للمعايير
الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد( .محمد محسن العمايرة ، 1001 ،ص) 200
 وتعرفه فضيلة عرفات ( :)1001بأنه إستخدام وسائل غير مشروعة للحصول علىإجابات صحيحة ينقلها الطالب أو الطالبة من دون وجه حق ،فهو ضرب من
السرقة و الادعاء بل هو ضرب من الظلم والتزييف ،وهو إهدار لقيمة تكافؤ الفرص،
وهو عدوان صارخ على ألامانة والصدق واملجتمع كله ،وهو مرض تربوي يجب
مقاومته بالقوانين املنظمة لتعديل املنظومة التربوية لطلبة يحاولون الغش للحصول
على مجموع كبير أو تقدير كبير(.فضيلة عرفات ، 1001 ،ص) 29
-9الجانب امليداني للدراسة :
 –2-9حدود الدراسة  :بالنسبة للحدود املكانية فقد أجريت الدراسة الحالية
بمجموعة من مدارس مرحلة التعليم املتوسط واملتمثلة ,في إكمالية بوعامر الجديدة
اكمالية تخة إبراهيم جابر بن حيان  ,اكمالية عطوات قدور  -موالي العربي ,أما
الحدود الزمنية أجريت الدراسة خالل املوسم الدراس ي , 1221 / 1222في حين
الحدود البشرية تمثلت العينة في مجموعة من أساتذة التعليم املتوسط والذين
قدر عددهم ب  91 :أستاذا و 92تلميذا من تالميذ (السنة الرابعة ) مرحلة التعليم
املتوسط بورقلة .
 -1-9منهج الدراسة :بما أن الدراسة تهدف إلى التعرف على أسباب الغش في
الامتحانات فإن املنهج املتبع في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي باعتباره املنهج
املناسب للتحليل و الكشف عن جوانب هذا املوضوع ،تتحدد منهجية البحث وفقا
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لطبيعة موضوع الدراسة من ناحية واملعلومات واملتغيرات التي تتعلق بها من ناحية
أخرى فاملنهجية ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية البحث ( .نبيل أحمد عبد
الهادي، 1000،ص) 221:
 –2-9عينة الدراسة :لقد تمت الدراسة امليدانية بمجموعة من إكماليات
"متوسطات" قد تم اختيارها من بين إكماليات مدينة ورقلة بطريقة عشوائية
قصدية ,وتكونت هذه العينة من فئتين هما:
 فئة تالميذ السنة الرابعة من التعليم الاكمالي" املتوسط ". فئة أساتذة التعليم املتوسط الذين يدرسون أو سبق لهم تدريس أقسام السنةالرابعة من التعليم الاكمالي املتوسط .
 –1-9أداة الدراسة :للقيام بهذه الدراسة قمنا ببناء استبيان " ويعد مجموعة من
ألاسئلة املرتبة حول موضوع معين يتم وضعه في استمارة ( " .عمار بوحوش ومحمد
الذنيبات  ، 1001،ص) 02
تعد بقصد الحصول على معلومات أو آراء املبحوثين حول ظاهرة أو موقف معين ،
ويعد من أكثر ألادوات املستخدمة في جمع البيانات الخاصة بالعلوم الاجتماعية التي
تتطلب الحصول على معلومات أو معتقدات أو تصورات أو آراء ألافراد  ،ومن أهم ما
يتميز به هو توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث( .محمد عبيدات وآخرون
 ، 2999،ص) 02
لذلك تم بناء الاستبانة كأداة لقياس أسباب الغش في الامتحانات من وجهة نظر كل
من املعلم واملتعلم  .و قد قمنا بتصميم هذا الاستبيان الذي تألف في صورته
ألاولية من ستة وخمسين ( ) 19فقرة موزعة على أربعة أبعاد إال أنه تم استبعاد
بعض الفقرات التي اعترض عليها املحكمين كونها متقاربة في املعنى ،وصار الاستبيان
بعدها في صورته الحالية يتألف من ثالثين (  ) 32فقرة.
–الخصائص السيكومترية لألداة:
-2قياس الصدق  :ويقصد بصدق الاختبار مدى صالحيته لقياس ما وضع
لقياسه ،بمعنى أن الاختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه فقط ( .صالح مراد
،أمين علي سليمان ،1005 ،ص ) 250ولتعدد أنواع الصدق فقد اعتمدنا في
دراستهما لحساب صدق ألاداة على :
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 صدق املحكمين  :وتعتمد هذه الطريقة على فكرة الصدق الظاهري وصدق
املحتوى معا (سعد عبد الرحمان ،2999 ،ص  )290و يشمل املظهر العام
لالختبار من حيث نوع املفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها ،ويتناول
كذلك تعليمات الاختبار ومدى دقتها وموضوعيتها  ،وكذلك مدى مطابقة اسم
الاختبار على املوضوع الذي يقيسه( مقدم عبد الحفيظ  ،1002،ص )250
وللتأكد من صدق ألاداة املعدة قام الباحثان بعرضها على مجموعة من
املحكمين .
 صدق املقارنة الطرفية  :تعتبر املقارنة الطرفية إحدى الطرق إلاحصائية في
قياس الصدق ،ويتم باستخراج نسبة  % 11من أفراد العينة من كل طرف من
أجل القيام باملقارنة الطرفية بين املجموعتين املتناقضتين  ،إحداهما تمثل
املرتفعين في درجات الاختبار ،وألاخرى تمثل املنخفضين .تتم املقارنة بينهما
باستخدام أسلوب إحصائي مالئم هو:اختبار (ت) ( .معمرية ،1001،
ص،ص)291-292:
الجدول رقم (  )22يوضح نتيجة املقارنة الطرفية لعينة املتعلمين
املؤشرات حجم املتوسط
إلاحصائية العينة الحسابي
العينة
70,46
32
الفئة العليا
47,93
32
الفئة الدنيا

الانحراف
املعياري
5,43
6,58

ت
ت
املحسوبة املجدولة
14,45

1.11

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

58

2.22

من خالل النتائج املبينة في الجدول أعاله يتضح لنا أن " ت " املحسوبة و املقدرة بـ :
( ) 14,45أكبر من " ت " املجدولة التي تقدر بـ () 1.11عند درجة حرية ( ) 58
وبمستوى دالة ( )2.22وعليه يعتبر املقياس صادقا .

املؤشرات حجم
إلاحصائية العينة
العينة
11
الفئة العليا

املتوسط الانحراف ت
الحسابي املعياري املحسوبة
64,54

12,89

3,97
9

درجة
ت
املجدولة الحرية
1.99

42

مستوى
الداللة
2.22

الفئة الدنيا

11

47,31

4,84

الجدول رقم (  )21يوضح نتيجة املقارنة الطرفية لعينة املعلمين
من خالل النتائج املبينة في الجدول أعاله يتضح لنا أن " ت " املحسوبة و املقدرة بـ :
( ) 12,89أكبر من " ت " املجدولة التي تقدر بـ ( ) 1.99عند درجة حرية () 21
وبمستوى دالة ( )2.22وعليه يعتبر املقياس صادقا .
 -1قياس الثبات :نعني بالثبات أنه لو كررنا إجراء اختبار ما على شخص ما لتوصلنا
إلى نفس النتائج تقريبا ( .محمد شحاته ربيع  ، 1001، ،ص) 12
 الثبات بالتجزئة النصفية :طبقا لهذه الطريقة يقسم الاختبار بعد تطبيقه مرة
واحدة إلى جزأين متبعين في ذلك مثال التقسيم على أساس الفقرات الفردية
والفقرات الزوجية  ،وبعد تطبيق الاختبار يتم حساب معامل الارتباط بين
درجات ألافراد في الجزأين وذلك باستخدام معادلة بيرسون،وبعد حساب
معامل الارتباط بمعادلة برسون تم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان برون
الجدول رقم ( )23يوضح نتيجة الثبات بالتجزئة النصفية لعينة املتعلمين
املؤشرات ن
إلاحصائية
العينة
الفقرات الفردية
الفقرات لزوجية

21
21

ر
قبل التعديل
2.11

ر
بعد التعديل
2.19

مستوى
الداللة()0.02
دال

من خالل تحليل النتائج باستخدام معادلة التجزئة النصفية لبرسون قدرت نتائج
قيمة" ر " بـ  2.11 :وذلك عند مستوى الداللة  2.22ثم قمنا بتعديل املعادلة
باستخدام معادلة سبيرمان براون أصبحت قيمة " ر " تقدر بـ  2.91 2.19 :وهذا
يبين أن املقياس على درجة عالية من الثبات.
الجدول رقم ( )22يوضح نتيجة الثبات بالتجزئة النصفية لعينة املعلمين
املؤشرات ن
إلاحصائية

ر
ر
قبل التعديل بعد التعديل

العينة
11

مستوى الداللة()0.02

الفقرات الفردية

21

الفقرات لزوجية

21

2.19

2.91

دال

من خالل تحليل النتائج قدرت نتائج قيمة " ر " عند عينة املعلمين بـ  2.91 :وذلك
عند مستوى الداللة  2.22وبعد التعديل أصبحت قيمة " ر " تقدر بـ  2.19 :عند
نفس مستوى الداللة وهذا يبين أن املقياس على درجة عالية من الثبات .

 -5-9الدراسة الاستطالعية :
حدود الدراسة الاستطالعية :أجريت الدراسة الحالية بمجموعة من مدارس مرحلة
التعليم املتوسط واملتمثلة  :في إكمالية بوعامر الجديدة  -تخة إبراهيم جابر بن
حيان  -عطوات قدور  -موالي العربي .
لقد تمت الدراسة امليدانية بمجموعة من اكماليات "متوسطات " قد تم اختيارها
من بين اكماليات مدينة ورقلة بطريقة عشوائية قصدية،وتكونت هذه العينة من
فئتين هما :
 فئة تالميذ السنة الرابعة من التعليم الاكمالي " املتوسط " .
 فئة أساتذة التعليم املتوسط الذين يدرسون أو سبق لهم تدريس أقسام
السنة الرابعة من التعليم الاكمالي املتوسط.
 تمثلت العينة في مجموعة من أساتذة التعليم املتوسط والذين قدر
عددهم ب  91 :أستاذا و 92تلميذا من تالميذ (السنة الرابعة ) مرحلة
التعليم املتوسط بورقلة .
 –0-9ألاساليب إلاحصائية  :لقد اعتمدنا في معالجة بيانات الدراسة الحالية على
مجموعة من ألاساليب إلاحصائية وهي  - :النسبة املئوية  ,نظام الـ " " Spss
لحساب :املقارنة الطرفية ,معامل الارتباط بيرسون ,معامل التعديل لسبيرمان براون,
إختبار " ت " ,التحليل التبايني
الجدول رقم ( )21يوضح توزيع الفقرات وعددها حسب ألابعاد
البعد

عدد
الفقرات

رقم الفقرات
11

الشخص ي
ألاسري
املدرس ي
الاجتماعي

9
9
1
1

19 ، 12 ، 12 ، 12 ، 21، 23، 9 ، 1 ،2
11 ، 19، 11 ، 11 ، 29 ، 22، 22، 9 ، 1
19 ، 13، 29 ، 21 ، 22 ، 1 ، 3
32 ، 29 ، 21 ، 9 ، 2

 عرض وتحليل و مناقشة نتائج الدراسة ألاساسية:عرض وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية ألاولى :
الجدول رقم ( )29يوضح نتائج الفروق في ألاسباب لدى املعلم واملتعلم
مجموع
املربعات
املتعلم
املعلم

بين املجموعات 2291.99
2311.12
داخل
املجموعات
9213.29
املجموع
بين املجموعات 3293.12
2122.22
داخل
املجموعات
2921.99
املجموع

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

3
319

2391.13
21.219

319
3
192

2292.19
9.29

قيمة " ف مستوى
الداللة
"
() 0.05 – 0.02
221.32
دال

293.99

دال

191

نصت الفرضية ألاولى على وجود فروق دالة إحصائيا في وجهة نظر املعلمين
واملتعلمين حول أسباب الغش في الامتحانات وقد جاءت الفرضية البحثية دالة على
مستوى الداللة ( ) 2.21 ، 2.22مما يعني أن وجهة نظر املعلمين تختلف عن وجهة
نظر املتعلمين حول أسباب الغش ونفسر ذلك بكون ألامر يرجع إلى عوامل عديدة
منها أن خبرة املعلم وكفاءته تختلف عن خبرة التلميذ ونظرته من الناحية ألاكاديمية
والعلمية << فبرامج إعداد املعلمين من خالل املقررات الدراسية سواء في مواد
12

التخصص أو الثقافة العامة أو املواد التربوية والنفسية تمكن املعلم من استيعاب
الحقائق وتعينه على ربط تلك املعارف باملواقف التعليمية >>  ( .سهيلة الفتالوي
 ،1002،ص) 51
ومن جهة أخرى فإن نظرة املعلم هي نظرة مالحظ خارجي أما نظرة التلميذ فهي نظرة
مالحظ من الداخل للسلوك من خالل مالحظته لزمالء أو أصدقاء أو هو نفسه عاش
التجربة فلهذا فإنه تكون له نظرته الخاصة حول العوامل التي تدفعه للقيام بسلوك
الغش وقد جاءت الفروق في العوامل عند املتعلمين لصالح العوامل الشخصية
ونفسر ذلك بأن رغبة التلميذ في النجاح و أن يكون من املتفوقين وخوفه من
الرسوب يجعله يندفع وراء سلوك الغش وقد أكدت العديد من الدراسات أن عدم
الاستعداد الجيد لالمتحان يكون سببا في حدوث الغش وهذا ما ساندته دراسات
عبد هللا إبراهيم حيث أكدت أن << نسبة  % 11من أفراد العينة قد غشوا بسبب
عدم استعدادهم الجيد لالمتحان وأن  % 99يغشون بسبب عدم استذكارهم
للدروس لهذا نجد العديد من الدراسات تؤكد أن الغش له عالقة بالخصائص
الشخصية >>( محمد محسن العمايرة  ،1001ص) 200
أما بالنسبة للمعلم فقد كانت الفروق لصالح العوامل الاجتماعية حيث يرى
املعلمون أن العوامل الاجتماعية هي ألاكثر تأثيرا في حدوث ظاهرة الغش حيث يرى
مصطفى عمر التير أن << الطالب الذين يرون أن عددا كبيرا من أصدقاءهم
يغشون يزداد تواتر الغش عندهم ارتفاعا وكذلك دراسة فيله والتي أكدت على أن
الغش كمشكلة مجتمعية يرجع إلى أن البعض يرى أن الغش يحقق كثيرا من
املكاسب >>  ( .مصطفى عمر التير ،عثمان عي أمين  ،1002،ص ) 29
ومن خالل هذا كله نستنتج أن إختالف أو وجود الفروق بين وجهات نظر املعلمين و
املتعلمين قد يرجع أساسا إلى إختالف الخبرة و التكوين واملستوى الثقافي واختالف
املحيط البيئي والاجتماعي فمجتمع املعلم كمجتمع أفراد كبار يختلف عن مجتمع
وبيئة التالميذ .
 عرض وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية :الجدول رقم ( )07يوضح نتائج وجهة نظر املعلمين فيما يخص أسباب الغش
باختالف سنوات الخبرة
13

املؤشرات إلاحصائية

مستوى
متوسط ف
املربعات املحسوبة الداللة0.05
2.31
3.32
غير دال
9.92

العينة
شخصية بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
أسرية بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
مدرسية بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
اجتماعية بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
العوامل بين املجموعات
ككل
داخل املجموعات

مجموع درجة
املربعات الحرية
1
9.92
92 192.11
99 112.99
1
13.19
92 139.99
99 191.99
1
1.11
92 331.11
99 322.23
1
3.29
92 131.39
99 122.192
1
11.91

22.99
9.21

2.22

غير دال

2.23
1.11

2.12

غير دال

2.19
3.12

2.21

غير دال

11.92

2.23

غير دال

92 2221.91

92.19

املجموع

99 2299.22

وقد نصت الفرضية الثانية على وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل الغش
من وجهة نظر املعلم باختالف سنوات الخبرة '' الاقدمية ''
ومن خالل فحص بيانات الجدول تبين أن قيمة '' ت'' املحسوبة أكبر من قيمة ‘‘ت''
املجدولة عند مستوى الداللة ( ) 2.21وبالتالي نرفض الفرض البحثي ونقبل الفرض
الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب الغش باختالف
ألاقدمية و نستنتج من خالل هذا أنه ال توجد فروق في أسباب الغش الشخصية
والاجتماعية واملدرسية وألاسرية سواء داخل العامل الواحد أو بين هذه العوامل ،
وعليه فإن وجهة نظر املعلمين ال تعطي فروقا بين ألاسباب رغم اختالف ألاقدمية
بين املعلمين حيث كان من املتوقع أن تكون هناك فروق في وجهات نظر املعلمين
باختالف أقدميتهم .فاملعلم الذي لديه سنوات طويلة وهو يدرس من املفترض أن
14

تكون له خبرة أكبر وتكوين أفضل من املعلم الحديث في مهنة التدريس  ،لهذا نفسر
أن عدم وجود الاختالف في وجهات النظر بين املعلمين يرجع إلى البيئة التي يعيش
فيها هؤالء املعلمون ألن << إلانسان يكتسب خبرته من محيطه عن طريق املشاهدة
مقلدا ومحاكيا ما يراه >>  (.سهيلة الفتالوي  ،1002،ص) 15
وقد يعزى ألامر إلى عملية التفاعل الاجتماعي << وهي العملية التي يؤثر فيها الناس
على بعضهم البعض من خالل التبادل املشترك لألفكار و املشاعر وردود الفعل >>
(خيري وناس و عبد املجيد بوصنوبرة  ،1002،ص ) 90أي من خالل الاحتكاك
الذي يحدث بين املعلمين ذوي ألاقدمية القصيرة بزمالئهم ذوي ألاقدمية الطويلة.
وقد يعزى ألامر كذلك إلى النمطية في طريقة التعليم والتي ال تساعد املعلم على
التفتح وتقديم مهاراته وخبراته  ،وقد يجرنا الحديث كذلك إلى القول بأن ألاقدمية
ال تعني امتالك الخبرة و الكفاءة فقد نجد معلما ذو أقدمية طويلة لكن ليس لديه
الخبرة والكفاءة الجيدة  ،وقد يؤثر ذلك على املعلم الحديث في مهنة التدريس من
خالل التفاعل داخل املدرسة وهذا ما قد يؤثر على نظرته وبالتالي تضمحل الفروق
في حين يجب أن تكون موجودة .
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:الجدول رقم ( )29يوضح نتائج وجهة نظر املتعلمين باختالف الجنس حسب العوامل
الذكور =19
ع
م
شخصية 29.91
29.12
أسرية
مدرسية 21.12
اجتماعية 9.92
العوامل 92.22
ككل

1.92
2.32
3.91
1.99
21.22

إلاناث =01
ع
م
29.22
29.99
23.91
9.91
19.23

3.32
3.21
3.21
1.39
9.19

ت
املحسوبة
2.99
2.23
2.12
2.23
2.22

درجة مستوى
الحرية الداللة
2.21
غير دال
99
غير دال
99
غير دال
99
غير دال
99
غير دال
99

لقد نصت الفرضية الثالثة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في أسباب
الغش من وجهة نظر املتعلم باختالف الجنس ومن خالل فحص بيانات الجدول
تبين أن قيمة '' ت'' املحسوبة أصغر من قيمة ‘‘ ت'' املجدولة عند مستوى الداللة
( ) 2.21وبالتالي نرفض الفرض البحثي ونقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية في أسباب الغش من وجهة نظر املتعلم باختالف الجنس
'' ذكور  ،إناث '' ونفسر ذلك بأن التلميذ مهما كان جنسه ذكرا أو أنثى فإنه عندما
يكون في موقف الامتحان ولديه هدف وهو النجاح فإنه يسعى جاهدا لتحقيق هذا
الهدف وقد يتجه العديد من الطالب والطالبات إلى الغش لتحقيق هذا الهدف لهذا
ال توجد فروق بين الجنسين كون الهدف واحد وهو النجاح وهذا ما ساندته دراسة
''شفيق فالح '' والتي خلصت إلى أنه << ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في
مقاومة إلاغراء باختالف الجنس  ،أي الامتناع عن فعل أشياء مخالفة للقوانين
ألاخالقية والتي منها الغش >> وهذا ما وافقته دراسة '' أحمد شكري '' حيث
توصلت نتائج الدراسة إلى أن << البنين ال يختلفون عن البنات من حيث حدوث
الغش >> ( فيصل محمد خير ازراد  ، 1005ص )201
ونفسر كذلك عدم اختالف ألاسباب باختالف الجنس بكون التالميذ يدرسون في
أقسام مختلطة وعليه فإنهم يتعرضون ملواقف متشابهة في الفصل الدراس ي فمثال :
إذا كان ألاستاذ ال يشرح الدرس جيدا أو يهمش فئة من التالميذ ويركز اهتمامه على
فئة معينة فإن كل هذه العوامل قد تدفع التلميذ أو التلميذة إلى الغش وألاسرة
كذلك هي ألاخرى تمارس ضغطها على الابن أو البنت من خالل مطالبتهما بالنجاح
بأي ثمن (شارلز شيفر ،هوارد ميلمان  ، 1009ص  )129أو العكس من ذلك كقيام
التلميذ بأعمال تعطل مذاكرته سواء بطلب من ألاب أو ألام داخل أو خارج املنزل
ألامر الذي يجعل التلميذ يبحث عن أي وسيلة حتى ال يرسب وهذا ما أكدته دراسة
<<عبد الخالق وسليمان حيث أسفرت نتائج الدراسة أن حوالي  % 91من الطلبة
يغشون خوفا من الرسوب وأن  % 92يغشون لرغبتهم في النجاح>> (مصطفى عمر
التير ،عثمان عي أمين  ،1002،ص ) 11
ومن هنا نستنتج أنه بتداخل هذه أسباب مع بعضها البعض وتوفرها تجعل التلميذ
أو التالميذ يغشون في الامتحان  ،فعدم وجود اختالف في العوامل حسب الجنس
يعود لكون التالميذ ينتمون إلى بيئات متقاربة ثقافيا واجتماعيا وأسريا وحتى في
املدرسة كذلك كما سبق الذكر أنهم ينتمون إلى بيئة مدرسية واحدة  ،كل هذه
الجوانب أدت الى وجود اختالفات وتباينات في ألاسباب رغم اختالف الجنس  ،لكن
على الرغم من هذا نجد من الدراسات وألابحاث التي أكدت على وجود هذه الفروق
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حيث رأت هذه الدراسات أن << إلاناث أكثر اهتماما بالعمل ألاكاديمي وأكثر امتثاال
للقوانين من الذكور >> وهذا ما أكدته دراسة '' مصطفى عمر التير ودراسة أجراها
حامد عبد السالم زهران '' حيث أكدت أن نسبة الغش في مجتمع الطالب أكثر من
مثيلتها في مجتمع الطالبات وبفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ((>> ) 2.21
مصطفى عمر التير ،عثمان عي أمين  ،1002،ص ) 19
و أخيرا نقول أن الاختالف في وجهات النظر من عدمها واختالف الدراسات كذلك
يرجع إلى عوامل وأسباب عديدة من بينها العوامل البيئية و الثقافية والاجتماعية
تجرى فيها دراسة البحث والتي تؤثر إلى حد كبير على استجابات عينة الدراسة .
تعد مشكلة الغش من أخطر املشكالت التي تواجهها عملية التعلم والتعليم املدرس ي،
ومن أكثرها تأثيرا على التعليم والتعلم  ،وحتى على حياة املتعلم فيما بعد واملجتمع
من حوله .
لهذا فإن سلوك الغش يعتبر سلوكا غير أخالقي فهو ينم عن شخصية بارعة في
التالعب غير أمينة ،مريضة أخالقيا وغير سوية (.سهيلة محسن كاظم الفتالوي ،
 ،1002ص) 501
وقد ظهر من خالل ألابحاث و الدراسات التي تطرقت إلى موضوع الغش في
الامتحانات أن هناك عوامل و أسباب كثيرة ومتنوعة تؤدي إلى حدوث الظاهرة  ،وقد
أجريت ألابحاث والدراسات على عينة مختلفة من مراحل التعليم وكذلك طلبة
الجامعات وهذا بهدف معرفة ألاسباب والعوامل املرتبطة بها  ،وكيفية التخفيف من
حدة إنتشارها .وقد حاولنا أن ننطلق في هذه الدراسة من وجهة نظر تالميذ وأساتذة
التعليم الاكمالي .حيث أنه لكل فئة وجهة نظر من زاوية معينة تحمل في ملخصها
أهم العوامل وألاسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الغش في الامتحانات ,ومن خالل
ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة فإنه يمكن تلخيص أهم نتائجها فيما يلي:
 - 2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين املعلم واملتعلم حول
عوامل الغش في الامتحانات .
- 1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع الغش من وجهة نظر املعلمين
باختالف سنوات الخبرة
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 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع الغش من وجهة نظر املتعلم
باختالف الجنس
وبناء على هذه النتائج نقترح مجموعة من الحلول للتخفيف من شدة انتشار ظاهرة
الغش في الامتحانات وهي كاآلتي :
 .2التخفيف من ضغط وكثافة البرنامج حتى اليحاول التلميذ اللجوء إلى طرق ملتوية
ليحقق النجاح .
 .1العمل على تنمية الجانب الخلقي وألامانة العلمية عند التلميذ منذ مراحل التعليم
ألاولى
 .3إلارشاد النفس ي والتربوي من خالل البرامج الوقائية للتخفيف من انتشار الظاهرة.
 .2العمل على تخفيف الضغط على التالميذ من قبل ألاسرة أو املعلم من أجل الحصول
على عالمات مرتفعة

قائمة املراجع
 .2إبراهيم ياسين الخطيب وآخرون ( ) 1223التنشئة الاجتماعية للطفل ،ط،2دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان .
 .1بطرس حافظ بطرس ( ) 1229املشكالت النفسية وعالجها  ،ط ،2دار امليسرة للنشر
والتوزيع  ،عمان .
 .3جابر عبد الحميد جابر  ،) 2991( ،دراسات في علم النفس التربوي  ،ب .ط  ،عالم الكتب
،القاهرة .
 .2جليل وديع شكور ،) 2999(،أبحاث في علم النفس الاجتماعي ودينامية الجماعة ط ،2دار
الشمائل للطباعة والنشر  ،لبنان .
 .1سهيلة محسن كاظم الفتالوي ( ) 1221تعديل السلوك في التدريس  ،ط ،2دار الشرق
للنشر والتوزيع  ،ليبيا .
 .9سهيلة محسن كاظم الفتالوي  ) 1223(،الكفايات التدريسية املفهوم – التدريب -ألاداء،
ط ،2دار الشرق للنشر والتوزيع  ،ألاردن .
 .1شارلز شيفر،هوارد ميلمان ( )1229ترجمة ( نزيهة حمدي  ،داود نسيبة )  ،مشكالت
ألاطفال و املراهقين وأساليب املساعدة فيها  ،ط ، 2دار الفكر للنشر و التوزيع .
 .9عبد العزيز املعايطة  )1221( ،مشكالت تربوية معاصرة ،الطبعة ألاولى دار الثقافة  ،عمان
.
 .9عبد العزيز املعايطة ،محمد الجيغمان (،) 1229مشكالت تربوية معاصرة  ،ط  ،2دار
الثقافة ،عمان
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 .22عبد الناصر القدومي ( ) 1229الاختبارات التحصيلية وطرق إعدادها  ،ب .ط
 .22عبد املجيد نشواتي ( ) 2999علم النفس التربوي  ،ط  ،9مؤسسة الرسالة  ،ألاردن .
 .21عمار بوحوش ومحمد الذنيبات ( ) 1221مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ،ط
 ، 2ديوان املطبوعات الجامعية  ،الجزائر
 .23فيصل محمد خير الزراد ( )1221ظاهرة الغش في الاختبارات ألاكاديمية لدى طلبة
املدارس والجامعات التشخيص والعالج  ،ب ط  ،دار املريخ للنشر والتوزيع الرياض .
 .22محمد عبيدات وآخرون ( ) 2999منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات،
ط ، 1دار وائل عمان .
 .21محمد محسن العمايرة ( ) 1221املشكالت الصفية السلوكية التعليمية ألاكاديمية
مظاهرها  ،أسبابها  ،عالجها  ،ط  ، 1دار امليسرة للنشر والتوزيع عمان.
 .29محمد مصطفى زيدان  ) 1229( ،دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام ب .ط
دار ومكتبة الهالل للنشر والتوزيع  ،بيروت .
 .21مصطفى عمر التير  ،عثمان علي أمين  )1223 (،التغير في أنساق القيم ووسائل تحقيق
ألاهداف نموذج الغش في الامتحانات  ،ط  ،2دار الكتاب الجديد املتحدة  ،بيروت .
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