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 وتقديرشكر 

ي فلة الغش ن مشكفقد تم االنتهاء من كتابة هذا التقرير بما يحتويه من خلفية نظرية ع هلل،الحمد 

ة السابق استعراض الدراساتإلى  ةومستقبلهم باإلضافعلى الطالب  وأثرها السلبياالمتحانات 

لة تائج مفصير النكما يشمل التقر المستهدفة،الفئة  وتم تحديدبنيت عليها أهداف هذه الدراسة  التي

ص استخال عبرها وأشكال بيانية تمجداول  وعرضها فيتحليلها  والتي جرى األهداف،حسب 

 .والتوصياتاالستنتاجات 

 لتحليلوا وجمع البياناتالجزيل لكل من شارك بالتخطيط العمل نتقدم بالشكر  وباكتمال هذا

لعمل امن المتدربين المشاركين في  واإلحصاء أوطاقم دار المعارف للبحوث  والمراجعة من

 بساحل تعليموالنشكر مكتب إدارة التربية  والفنية كماالميداني أو من قام بالمراجعة اللغوية 

الل من خ بآرائهمالطالب الذين شاركوا باإلدالء  ذلكوكعملية جمع البيانات  هحضرموت لتسهيل

 .والتقديرنا كل الشكر لهذه الدراسة فلهم م عد خصيصا  أاالستبيان الذي 

 لشأنلوالمتابعين نرحب بأي مالحظات علمية من القراء فإننا نقدم هذه الدراسة  ونحن إذ 

 التعليمي مما يسهم في تحسين جودة أي عمل قادم.
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 ملخص الدراسة

 التعليم قطاع في والعاملون المربون يبذلها التي الكبيرة الجهود من بالرغم المقدمة و األهداف:

 لمستوىا الرتفاع كنتيجة باءاآل بين الوعي مستوى ارتفاع ىإل إضافة ، الغش ةظاهر من للحد

 الرتفاعل التعليم ةأجهز منتبذل  التي المتعددة الجهود نم وبالرغم ، في المجتمع التعليمي

 لطلبةا صفوف بين تتفشي أصبحت الغش ظاهرة أن إال ، وأساليب االمتحانات التعليم بمستوى

 أو المباالة عدم لقبي من أبعادا   تأخذ بدأت أنها كما ، قبل من علية مما كانت أكثر يكون ربما بشكل

 عورورغم شالمجتمع.  أو التعليمية الجهات تجاه بل الطالبق من بالخوف حساساإل انعدام

 رة الغشتوجد في اليمن دراسات علمية عن ظاهال  إال أنه و خطورتهاالمجتمع بهذه الظاهرة 

 المية وعبارة عن مواد إعال يعدو عن كونه ما يوثق  وبين طالب المدارس الثانوية  وتفشيه

 حفز األمر الذيترنت و مواقع التواصل االجتماعي لظاهرة في مواقع االنلصحفية و تناول 

ن سبابها مأها و هذه الدراسة الستقصاء حجم المشكلة و أساليبب قيامالفريق البحثي لدار المعارف ل

 تهدف الدراسة إلى: حيثمنظور الطالب أنفسهم. 

ن والمدكال الم . تحديد نسبة انتشار الغش أثناء االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بمدينة1

 لها. المجاورة

 .إليها طالب الثانوية للغش في االمتحانات ألتعرف على أكثر الوسائل التي يلج. ا2

 . تحديد األسباب التي تشجع الطالب على الغش في االمتحانات3

 قف طالب الثانوية تجاه ظاهرة الغش في االمتحانات. توصيف مو4

 ى ظاهرة الغش من وجهة نظر الطالب أنفسهم. استكشاف الحلول الممكنة للقضاء عل5

 جمع البياناتدراسية وصفية استطالعية اعتمدت على طريقة المسح ل الدراسة:منهجية 

هذه  واإلحصاء ألغراضخبراء بدار المعارف  محكمة تم إعدادها من قبل ةباستخدام استبان

 دراسةتتعلق بموضوع ال وأربع محاورالشخصية كمتغيرات مستقلة  وتشمل المعلوماتالدراسة 

 ينلجنسامن نة المكال في محافظة حضرموت استهدفت هذه الدراسة طالب المدارس الثانوية بمدي

 وتم التعرفخاصة(  / أو نوع المدرسة )حكومية أدبي( / بغض النظر عن التخصص )علمي

 التيعليهم من خالل طالب جامعة حضرموت الذين انخرطوا في دورات التحليل اإلحصائي 

ة حجمها عمدي تدريبهم لجمع البيانات من عينة واإلحصاء والذين تمأقامتها دار المعارف للبحوث 

زمة باستخدام برنامج الح هابعد جمع وتحليل البياناتإدخال  تم وقد. وطالبةطالب  400

 .(23اإلحصائية للعلوم االجتماعية )نسخة 
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  ة بالمكالثانويب المدارس الطال ناالمتحانات بي ارتفاع معدل ممارسة الغش أثناء الدراسة:نتائج 

 عة بينمرتفكما بينت الدراسة أن نسبة انتشار ممارسة الغش في أي امتحان  (،%68،3) نسبةب

 أنهاو 0،000( بداللة إحصائية عند ب = %55) بنسبة بين اإلناث ا( عنه%80) بنسبة الذكور

( %62،5)بنسبة بين طالب القسم العلمي  ا( عنه%84)بنسبة مرتفعة لدى طالب القسم األدبي 

( 0،764بينما ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند ب=  0،000بداللة إحصائية عند ب = 

ية حكوملنوع المدرسة حيث أن معدل انتشار الغش بين طالب المدارس الثانوية ال ذلك ويعزى

ب ل التي يستخدمها طالأن أكثر الوسائ وسجلت الدراسة(. %69) والمدارس الخاصة( 68%)

( %82)سبة بنة المجاورة ـ/ـالثانوية للغش في االمتحانات هي من خالل النظر الى ورقة الطالب

بنسبة  واستخدام البرشام( %60،5) بنسبة غير ظاهر موضعالجسد او أي  والكتابة على

 الب فيالط تسهم في تفشي ظاهرة الغش بينبينت النتائج أن أكثر األسباب التي  كما(. 52%)

ى الحصول عل والرغبة في( %76) بنسبة هي الخوف من الرسوب المدارس الثانوية بالمكال

  .(%58بنسبة )ة درجات عالي

لغش ااهرة يجابية تجاه انتقاد ظإاهرة الغش إال أن أغلب الطالب لهم اتجاهات ظ ورغم انتشار

والي ل. فحالمستقب وتمكينه في وإبداعه وبعد تخرجهعلى الطالب أثناء الدراسة  وأثرها السلبي

فراد أؤدي إلى ظهور يبأن تفشي ظاهرة الغش بين الطالب من الطالب يوافقون الرأي  75،5%

 وقيادات غير مؤهلة وغير منضبطة في عملها.

 ىغش يعزملحوظ لمعدالت الالرتفاع اال أنمن نتائج الدراسة  نستنتج والتوصيات:االستنتاج 

لطالب القسم  %84) ولمتغير التخصصلإلناث(  %55مقابل  %80لمتغير الجنس )الذكور 

بين  و  بشكل متسايحدث معدالت الغش  وأن ارتفاعلطالب القسم العلمي(  %62،5األدبي مقابل 

 .والخاصةطالب المدارس الحكومية 

ية ضع آلو والتعليم منها:حقل التربية  والمهتمين فيعدة توصيات للمسئولين  وصاغت الدراسة

لب للطا للرقابة أثناء االمتحانات من قبل اإلدارات المدرسية كون أكثر وسائل الغشمحكمة 

ات الدراسي حسب الساع وتوصيف المنهج زمالئه.إجابات النظر إلى أوراق  تحدث عن طريق

ت ذهن لتشتي ضروري في المنهج تجنبا  الغير الحشو الزائد  المعتمدة والتخلص منأو الحصص 

 سيمدرال وسعة الصفاجعة آلية إجراء االمتحانات في المدارس الخاصة ضافة إلى مرإالطالب 

 مدارسحيث بيّنت هذه الدراسة أن نسبة الغش أيضا مرتفعة في ال وعدد الطالبما يتناسب ب

 اهتماما باألثر السلبي للغش على الطالب. وأنهم أقلالخاصة 
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 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة
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 ل األولالفص

 اإلطار النظري للدراسة

 :والتعلمفلسفة التعليم 

 ، والمعاصرة األصالة بين تجمع التي واألهداف المبادئ من مجموعة بأنها التعليم فلسفة فتُعر  

 مجموعة إلى المبادئ هذه وتستند ، وتطويرها كافة التعليمية المنظومة عناصر لبناء ا  موجه وتُعد  

 و قد حدد خبراء التعليم الفروقات بين 1.دوليةالو وطنيةالو علميةالو دينيةالسس األمصادر والمن  

 )الخبرات( للخبرة المقصود المنظم التصميمهو التعليم أوضحوا أن المراد بالتعليم و التعلم حيث 

 التي العملية التعلم يُعنى بإدارة و ، األداء في فيه المرغوب التغيير إنجاز على المتعلم تساعد التي

 هيئة بإشراف المتعلم/ة به ذاتى يقوم نشاطبأنه التعلم  عرفواالتدريس/ بينما  هيئة عضو يقودها

 يكتسبه ما كل هو والتعلم .سلوك تغيير أو مهارة أو معرفة اكتساب بهدف بدونها، أو التدريس

عرف و ي 2.لها ونتاج التعليم لعملية اآلخر الوجه وهو ، والخبرة الممارسة طريق عن اإلنسان

في السلوك نتيجة الخبرة"   و تعرفه رمزية الغريب  نه " أي تغيير دائم نسبيا  أكرونباخ التعلم ب

 التعليم صادفته و يرغب في حلها" و يختلف ةيساعده على حل مشكل نه " تعديل لسلوك الكائن أب

 للمعارف مالمتعل اكتساب لتسهيل مؤهل؛ شخص به يقوم نشاطعبارة عن  التعليم أن في التعلم عن

ما  الكتساب المتعلم بها قومي التي الذاتية الجهود هو عبارة عن التعلم بينما  والمهارات المطلوبة،

  .ومهارات معارف من تحصيله إلى سعىي

 االنجاز ب لتحقيقتعلق بمعتقدات الطالي التعلم، فهوو أالتعليم  وقدراته تجاهالطالب  ويختلف توجه

 جة:الدرو تجاه أما تجاه التعلم إتوجه الطالب تحكم يقتين رس النجار طرد. فا وقد حدد

من  يدونالتوجه نحو التعلم تعبر عن الطريقة السائدة لدى الطالب الذين يستف فاستراتيجية

التنوير الشخصي  المعرفة والحصول علىالخبرات المدرسية باعتبارها فرصة الكتساب 

هتمون يالذين  التي يتبناها الطالب وهي الطريقة الدرجة التوجه نحو استراتيجية. أما ةوالتعلمي

  3.ةلدراسقاعات ا ونشاطهم داخلألدائهم  ويعتبرونها سببا  بالحصول على الدرجات في مقرر ما 

 لىإي ا يؤدعلى االندماج في العمل كمن توجه الطالب نحو الدرجة قد يكون له تأثيرات سلبية إ

تجنب التحدي  فيتوجه الطالب نحو الدرجة  سبابوتكمن أيجابية إقل أمخرجات  علىالحصول  

لمواجهة مشكالت التعلم.  والمثابرة المنخفضةغير المتعمقة للمادة الدراسية  والمعالجة السطحية

 وأنهم يتميزونن الطالب المتجهين نحو أهداف التعلم يهتمون بالمراقبة الذاتية ألنفسهم أيذكر 
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مقارنة بنظرائهم الذين  والهدوء واالكتفاء الذاتي الخيال والثقة بالنفس وسعةبالثبات االنفعالي 

 3يتوجهون نحو الدرجة.

 التقويم كطريقة لقياس حدوث التعلم:
 :كلها لتعليميةا العملية وراء من تحقق الذي النجاح مدى على بها يُحكم مهمة وسيلة التقويم يعتبر

 والتلميذ المنهج، مفردات لتنفيذ المعلم ااختاره التي واألساليب والطريقة وأهدافه، ومحتواه المنهج

 يشمل موالتقوي .التعليمية بالمواقف مروره نتيجة واتجاهات مهارات معارف من ما حصل ومدى

 اآلثار سويعك خطواتها، من خطوة كل في العملية هذه ويالزم التعليمية، أطراف العملية جميع

 الرئيسة الوسيلة التقويم التعلم. ويعد عملية افيه تحدث التي واألحوال والسلبية للظروف االيجابية

 ام ومعرفة أعلى،دراسي  صف دراسي إلى صف من التلميذ ونقل لترفيع الوحيدة تكن لم إن

 في اراتذلك االختب ويتضمن معينة، زمنية فترة خاللومهارات  معلومات من التلميذ عليه حصل

  4.األسبوعية والواجبات ألعمالوا الشهرية،و االختبارات  العام، ونهاية منتصف

 أثر الغش يف االمتحانات على عملية التقويم:
 أركانها أحد ظاهرة الغش في االمتحانات المدرسية سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية ويهدم

ف م مما يضعالغش في االمتحانات بمثابة تزييف لنتائج التقوي  األساسية وهو ركن التقويم إذ يعد

 طانا  ويظل الغش المدرسي سر 5.ية النظام التعليمي ككل ويعوقه عن تحقيق أهدافهمن فاعل

حدى ركائزها إليشكل معول هدم والتعلمية، بل  - العملية التعليمية يشل  منحرفا   وسلوكا  

شويه تعلى  ، إذ يعمل الغش في االمتحانات المدرسية األساسية؛ المتمثلة في التقويم التربوي

 با  كس سل، مما ينع ، ويضعف مخرجات منظومة التربية والتكوين وتزييف حقائقه معالم التقويم

اآلخرين  تقدير نم  ا  أيضويقلل   ,الذات احترام من يقلل فالغش 6.على تجويد التعليم واالرتقاء به

 من يرهاوغ االختبارات في والخداع الغش مشكلة حيث تعتبر 7بالتلميذ. المعلم  و يزعزع ثقة

و ال يقتصر أثر    8العملية التعليمية. تواجه التي الخطرة القضايا من وخارجه الفصل فياألنشطة 

بعد  لطالبالى مساهمة إ ماتعداهيبل  فحسب الغش على تقويم العملية التعليمية و تقويم الطالب

 ينمو غشال سلوك أن واالجتماعية والتربوية النفسية الدراسات التخرج في المجتمع حيث تؤكد

 من يتطور ام غالبا   الغش سلوك وأن ، واالجتماعية األسرية التنشئة عوامل من خالل الفرد لدي

 الذي اإلنسان نأ الدراسات هذه تؤكد كما ، لذلك المناسب المناخ توفر تربوية اجتماعية بيئة خالل
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 ةورخط يشكل قد مما الكبر، في السلوك نفس يسلك أن يستبعد ال صغره في على الغش تعود 

 لغشا على تعود الذي الفرد فإن أخرى ناحية ومن .فقط على الفرد ليس على المجتمع ككل و

  9.األخرى الحياتية المجاالت في السلوك نفس يمارس ما غالبا   حياته المدرسية خالل

 ف ظاهرة الغش:يتعر
 وفيماة. هرظاكثير من الباحثين التربويين درسوا ظاهرة الغش باستخدام تعاريف متقاربة لهذه ال

 التعاريف التي وردت في بعض الدراسات: شيئا  مننستعرض  يلي

 شرعية غير قةاالمتحان بطر أسئلة إجابة لنقل الطالب بها يقوم عملية أنهابفقد عرفها المرشدي 

 تسعى ما مع تتعارض وهي آلة،باستخدام  أو مسبقا ، معدة ورقة من أو زميله، من بالنقل سواء

 10.تحقيقه إلى التربوية الفلسفة

 ألي الطالب ماستخدا " بأنهعرفه  الغش فقدأما حسين سعد في دراسته لألبعاد االجتماعية لظاهرة 

 اءسو شرعية غير بصفة االمتحان في درجات أو إجابات على من الحصول تمكنه كانت وسيلة

  11."حركية أو خطية شفهية الوسيلة تلك كانت

و قد   12نة.الخيا أشكال من شكال   المدرسية االختبارات في شالغ أناعتبر ف م(1965أما فينكس )

 مشروع غير كسب لتحقيق الواقع تزييف إلى يهدف سلوك بأنه الغش )1979( وصف الفنيش 

 من هو الذي التقويم نتائج تزييف هو المدرسي والغش نفسية لحاجة او إرضاء معنوي وأ مادي

  13.عناصر المنهج أهم

 على للحصول المشروعة غير الطالب لكويت تم تعريف الغش بأنه محاولةبجامعة ا وفي دراسة

 الذي العلم حصيلة هو الورقة في كتبه ما بأن إليهام األستاذ اإلجابة ورقة في يدونها معلومات

 14المادة. لهذه دراسته خالل استفادة

 على للحصول االمتحانات في بها المسموح غير النشاطات أنه كلبأما النير فقد عرف الغش 

 وأ آخر طالب مساعدة أو الكتب من النقل أمثلتها ومن المتطلبات تحقيق بعض او جيدة تقديرات

 بحث سرقة أو األصلي المؤلف إلى اإلشارة دون االقتباس أو المنقولة قصاصات الورق استخدام

 في حمدان أن الغشأوضح فيما  15آخر. لطالبالطالب   بعض او كتابة آخر طالب أعده

 وأ غير مشروعة بطرق ما لسؤال المطلوبة اإلجابة على الطالب حصول في يتمثل االختبارات

 وأ كتاب منوأ له قرين من ينقلها نأك الغالب في الشخصي ونموه لتعلمه بناءة او عادية غير

 دون المادة الدراسية تمرير لغرض جدار على وأ مقعد من وأ عادية خاصة أوراق وأ مذكرة

و في دراسة للباحثة  16ومستقبله. ونموه لحياته بأهميتها وعي دون وأ لتعلمها يذكر اعتبار
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 ينقلها صحيحة إجابات على للحصول مشروعة غير وسائل استخدام عرفته بأنهالسبعاوي 

 الظلم من ضرب هو بل واالدعاء السرقة من ا  ضرب ويعد حق وجه دون من الطالبة وأالطالب 

جتمع والم والصدق األمانة على صارخ عدوان وهو الفرص كافؤت ةلقيم إهدار وهو والتزييف 

ديل لتع الجاد السعي وه األهم لكن المنظمة بالقوانين مقاومته يجب تربوي مرض وهو كله

و قد   17.كبير تقدير أو كبير مجموع على للحصول الغش يحاولون لطلبة التربوية المنظومة

 من ئعةشا سلوكية مشكلة الدراسي الغش الكويت أنة الباحثة لطيفة الكندري من جامع اعتبرت

 من حق وجه غير من الطالب ينقل االبتدائية حيث المرحلة في تبدأ وقد الباحثين من كثير منظور

 أو جهد ذلب بدون للنجاح سعي الطالب في المشكلة وتتمثل  .اإلمالء درس في معينة كلمة زميله

 مخالفةال يلالح على وزيادة االعتماد بالنفس الثقة ضعف إلى األمر حقيقة في مما يؤدي استحقاق

 والتواصل يةتحمل المسئول قيم وغياب واألمانة والسعي للصدق الداعية األخالقيات ونبذ للوائح

  8 .المعلم مع العلمي

 استعراض الدراسات السابقة:

 :18)م 2008  (زريق وأبو ,زيد أبو دراسة. 1

 من عنها الناتجة اآلثاروأهم  الغش، لظاهرة الرئيسة األسباب على التعرف إلى الدراسة هدفت

 وضع إلى هدفت كما ،تبوك بجامعة المعلمين كلية تدريس هيئة وأعضاء طالب وجهة نظر

 موجودة الغش ظاهرة أن إلى الدراسة توصلت وقد .عليها والقضاء المقترحة لمعالجتها الحلول

 هذه شيتف عن مسئولة وخارجها الكلية داخل ثيرةك هناك جهات وأن ،بتبوك المعلمين كلية في

 الظاهرة.

 :19)م 2002  (و أميمين  التير . دراسة2

 ،محددنظري  إطار على مستندة ،االمتحانات في الغش ظاهرة بدراسة" الدراسة اهتمت

 درسينوالم الطلبة العينة وتتضمن .مستلفة عينات ثالث من جمعت ميدانية ومستخدمة بيانات

 الثالث لصفا يدرسون الذين الطلبة على الدراسة اقتصرت حيث التعليمية العملية ين فيوالمسئول

 مدرسي نم كبيرة نسبة" أن الباحثان إليها توصل التي النتائج ومن .الجامعة وطلبة الثانوي

 سئلةأل الحلول بإعداد يقومون إذ .الغش عملية في مساعد بدور يقومون ،الخصوصيةالدروس 

 الحلول لتوصي بعد فيما يتولون الذين األمور أولياء أحد إليهم بعد أن يحضرها ،االمتحانات

 قاعات االمتحانات. في ألبنائهم الصحيحة

 

 



 

 12صفحة  إدارة البحوث و اإلحصاء          م 2018الغش في االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بالمكال ،  
   

 :20)م 2000  (ردادي دراسة. 3

 الجتماعيةوا واألسرية واألخالقية والنفسية الدراسية لالعوام على التعرف إلى الدراسة هدفت

 أهم أن ىعل الدراسة نتائج وأكدت  .الجامعة طالب لدى اناتاالمتح في الغش المرتبطة بظاهرة

 عتمادا ،للمذاكرة الصحيحة الطرق معرفة عدم :هي الغش بظاهرة الدراسية المرتبطة العوامل

 عواملال أهم وكانت .الطالب على المقرر صعوبة ،فقط االختبارات الموضوعية على األساتذة

 عدالة عدمب واالعتقاد بالظلم اإلحساس ،الرسوب من وفالخ :هي الغش بظاهرة المرتبطة النفسية

 المرتبطة تماعيةواالج األسرية العوامل أما .الزمالء في إبهار الرغبة ،الدرجات تقدير في األستاذ

 لبالطا على الوالدين ضغوط ،الراسب السلبية للطالب األسرة نظرة :فكانت الغش بظاهرة

 المنزل. في للمذاكرة الجو المناسب توفر ماألسرية وعد المشكالت ،النجاح لتحقيق

  1979 بكيش . دراسة4

 رحلةالم وطالبات طالب بين االمتحانات في الغش ظاهرة على التعرف الدراسة هذه استهدفت

من  لدراسةا عينة وتكونت ،الطلبة نظر وجهة من الظاهرة لهذه المسببة العوامل وأهم الثانوية

ث الباح مصم فقد أعدادهم الباحث يحدد لم الثانوية الكويت ارسبمد والطالبات الطالب من عدد

 التقويمب وأ الدراسي المقرر في بعيوب بعضها التي يتعلق الغش أسباب ومعرفة لقياس ستفتاءاال

 أهميتها حسب العوامل هذه ترتيب منهم طلب الذينو للطلبة شخصية دوافعفي  بعضها يمثل بينما

 :لدراسةا نتائج وأهم نظرهم وجهة من

 نشغش يتالال الطالبات عدد نسبة بلغت بينما (%40.7 ( غشوا الذين الطالب نسبة بلغت  -

 (37.6). 

 متحان وغموضهاال صعوبة :اآلتي النحو علىكانت  المقدمة في جاءت للغش أسباب ثالثة أهم - 

 أسباب أتت ماك الكافي الوقت توفر عدم إضافة إلى عنه المسبق اإلعالن وعدم االختبار ،مفاجأة

خلو  إضافة إلى للغش سانحة فرص وجودو دقيق إشراف وجود عدمك المؤخرة فيأخرى 

 التشويق. عناصر من المقرر موضوعات

 :2002راشد . دراسة5

 على سلوك وتداعياتها أساليبهاو االمتحانات في الغش ظاهرة على التعرف الدراسة هذه استهدفت

طالب  (200 ( من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد ,تحدةالم العربية اإلمارات في الطلبة

البات ط من (%48.6 (أن الدراسة كشفتوقد ,  والثانوية اإلعدادية المرحلة طالب من وطالبة

عليه  بارغ ال التعاون من نوع االمتحانات في الغش نأ يرين والثانوية اإلعدادية المرحلتين

 لعام ا طوال استذكاره تم لما جماعية بمراجعة أشبه نهأ نمنه( %41.2 )  يقارب ما واعتبر
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 ما تشاور ذاإ معلومات من نسيه ما استرجاع يمكنه العام طيلة اجتهد الذي الطالب نأ إذ الدراسي

 تم ن مانسيا في هي السبب االمتحانات رهبة بأن موقفهن وبررن االمتحانات أثناء زمالئه مع

 .العام طوال استذكاره

 الباتوط طالب بينة الفت بصورة تكثر االمتحانات في الغش ظاهرة نأ أيضا   دراسةال وكشفت

بداية  نأ على الطالبات تأجمع إذ المختلفة التعليم مراحل من غيرها دون اإلعدادية المرحلة 

 الطالبات نم كبيرة نسبة نأ ىإل أيضا الدراسة وأشارت اإلعدادية المرحلة في كان بالغش عهدهن

من  تعاونال من نوعا   باعتباره زميالتهن مع المبتكرة الغش وسائل تبادل في حرج يأ ال يجدن

 من %57،6 نسبة نأ الدراسة أكدت وبينما والصداقة الزمالة تفرضه وواجب النجاح جلأ

لطالب ا نأ لىإ أيضا   خلصت فقد بالغش نجاحهن يتحقق عندما الضمير بتأنيب يشعرن الطالبات

 لذينا أولئك سواء محققة وسلوكية نفسية باضطرابات  لإلصابة رضونمع الغش في المتورطين

 شعور ورغم بذلوه. جهد ودون الغشطريق  عن نجاحبال بالواي لم الذين وأ ضمائرهم استيقظت

ين بة الغش توجد في اليمن دراسات علمية عن ظاهرال  أنه وخطورتها إالالمجتمع بهذه الظاهرة 

حفية وصعبارة عن مواد إعالمية ال يعدو عن كونه  عنها وثقوما يطالب المدارس الثانوية 

يق فز الفرحاألمر الذي  االجتماعي، ومواقع التواصللظاهرة في مواقع االنترنت ل ومجرد تناول

نظور م ا منوأساليبها وأسبابهالبحثي لدار المعارف لعمل هذه الدراسة الستقصاء حجم المشكلة 

 الطالب أنفسهم.
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 الفصل الثاني

 وأهدافهاأهمية الدراسة 
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 وأهدافهاأهمية الدراسة 

 أهمية الدراسة: 
 الغش، ةظاهر نم للحد التعليم قطاع في والعاملون المربون يبذلها التي الكبيرة الجهود من بالرغم

 لمجتمع،افي  التعليمي المستوى الرتفاع كنتيجة باءاآل بين الوعي مستوى ارتفاعى إل إضافة

وأساليب  لتعليما بمستوى لالرتفاع التعليم ةأجهزقبل    من التي تبذل المتعددة الجهود من وبالرغم

مما  رأكث يكون ربما بشكل الطلبة صفوف بين تتفشى أصبحت الغش ظاهرة أن إال االمتحانات،

 بالخوف إلحساسا عدامانأو المباالة عدم قبيل من أبعادا   تأخذ بدأت أنها كما قبل، من هعلي كانت

 على ورةخط من الغش لظاهرة لما ونظرا   المجتمع. أو التعليمية الجهات تجاه قبل الطالب من

 مارسي الذي الفرد أن وحيث الجماعة، أو مستوى الفرد مستوى علىء سوا الحياة مناحي كافة

دي إلى مما يؤ األخرى، حياته ةأنشط في كافة الغش يمارس نفسه يجد قد االمتحانات في الغش

 سباباأل الوقوف على ملحة ضرورةو لزاما   كان الفرد، به يتسمسلوكي  إلى نمط الغشتحول 

ول دراسة أ كونها هذه الدراسة وتكمن أهميةالظاهرة.  هذه وأبعاد الغش ةظاهر خلف تكمن التي

 صا  وومشاعرهم خصتوثق سلوكيات الطالب تجاه الغش في االمتحانات من واقع أقوال الطالب 

و ألجامعي االتعليم  باعلى أبولكونهم  إضافةبالمراهقة ذين يتسمون طالب المرحلة الثانوية ال

 سوق العمل. 

  مشكلة الدراسة:
 تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية:

، . هل الغش في االمتحانات من قبل طالب المدارس الثانوية منتشر في مدارس حضرموت1

 ك فروق ذات داللة إحصائية تعزو لمتغير الجنس أو التخصص.؟وهل هنا

 . ما هي األساليب التي عادة ما يستخدمها الطالب للغش في االمتحانات؟2

 . ما هي األسباب التي تجعل طالب المدرسة الثانوية يلجأ للغش في االمتحانات؟3

 ت؟غش في االمتحانا. ما هي الحلول من وجهة نظر الطالب أنفسهم للتخلص من ظاهرة ال4
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 أهداف الدراسة:
 الهدف العام:

 حاناتالمتاة للقضاء على ظاهرة الغش خالل حسة بشكل عام إليجاد الحلول الناجتهدف هذه الدرا

 

 بالمدارس الثانوية بحضرموت من خالل االستماع لرأي الطالب أنفسهم.  

 األهداف الخاصة: 

 تهدف الدراسة إلى: تحديدا ،و بشكل أكثر 

دن والمكال الم . تحديد نسبة انتشار الغش أثناء االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بمدينة1

 لها. المجاورة

 .. التعرف على أكثر الوسائل التي يلجأ إليها طالب الثانوية للغش في االمتحانات2

 .. تحديد األسباب التي تشجع الطالب على الغش في االمتحانات3

 .الب الثانوية تجاه ظاهرة الغش في االمتحانات. توصيف مواقف ط4

 .الغش من وجهة نظر الطالب أنفسهم . استكشاف الحلول الممكنة للقضاء على ظاهرة5

 احلدود املكانية للدراسة:
وبها  ةنسم 300،000 ويسكنها حواليليمن حضرموت بامحافظة  وهي عاصمةمدينة المكال 

 .وخاصةمدارس ثانوية حكومية  10 حوالي

 الزمنية:احلدود 
 .م2018ديسمبر  –أكتوبر  
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 تصميم الدراسة:
دارس لما اتبع تصميم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المسح بعينة عمدية من طالب

 الجنسين. يالثانوية بالمكال و من كل

 تمع الدراسة: جم
 و الجنسين و كل التخصصات و كل المدارس الحكومية  يكل طالب المدارس الثانوية لكل

 الخاصة في المكال.

 عينة الدراسة:
والذين  اركمش 40تم جمعها بواسطة ميداني لألحياء و المدارس من خالل النزول ال  ةعينة عمدي

وفمبر و ن كتوبرأخالل شهري  ا دار المعارفظمتهفي دورة التحليل اإلحصائي التي ن تم تدريبهم

 %95بنسبة ثقة  %5نسبة التباين  و %50حتسب حجم العينة بتوقع نسبة غش أم، و قد 2018

ليها إ  %5ضافة إتم  ةمفرد 378د كانت العينة المحسوبة فق 1،96المعيارية = Zي بقيمة أ

 لعدم االستجابة.  مفردة و ذلك تجنبا   400لتصبح 

 البيانات:طريقة مجع 
 .إلحصاءواث محكمة تم إعدادها من قبل خبراء دار المعارف للبحو ةتم جمع البيانات عبر استبان

 االستبانة:
 االستبانة مكونة من خمسة محاور: 

 لجنس /ا /وهي العمرمعها كمتغيرات مستقلة  وتم التعاملالمعلومات الشخصية  األول:المحور 

 (.)حكومي خاص ونوع المدرسةالتخصص )علمي/أدبي( 

 ة الغشقياس ممارس أسئلة تم وتشمل ستةاء االمتحانات عن ممارسة الغش أثن الثاني:المحور 

 أبدا   (،واحدة ة)درج حيانا  أ (،)صفر درجات: دائما   3في كل سؤال بمقياس ليكرت من فيها 

 )درجتين(.

ب نعم  ويتم قياسها سبعة أسئلة ويحتوي علىحول الوسائل المستخدمة في الغش  الثالث:المحور 

 ال. /
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 د حددتوق الطالب،األسباب التي تجعل الطالب يقدم على الغش من وجهة نظر  الرابع:المحور 

غير محدد  (،درجات 3درجات: موافق ) 3خمسة أسباب يتم قياسها بمقياس ليكرت من 

 )درجة واحدة(. وغير موافق)درجتين( 

مقياس بأربع فقرات يتم قياسها  ويحتوي علىمواقف الطالب من ظاهرة الغش  الخامس:المحور 

)درجة  وغير موافقغير محدد )درجتين(  (،درجات 3درجات: موافق ) 3ليكرت مكون من 

 واحدة(.

 7ن مكون يتو  الطالب،الحلول الممكنة لتفادي ظاهرة الغش من وجهة نظر  السادس:المحور 

وافق م درجات: 3اس رأي الطالب من خالل مقياس ليكرت مكون من قيفيها فقرات )حلول( يتم 

 درجات( ، غير محدد )درجتين( و غير موافق )درجة واحدة(. 3)

 معاجلة البيانات:
 اتة البيانعالجومتم معالجة البيانات من خالل الفحص األولي اليدوي للتأكد من استكمال البيانات 

 SPSS version 23االجتماعية ة اإلحصائية للعلوم المفقودة ثم إدخالها في برنامج الحزم

 التحليل اإلحصائي:
ام استخدب تم تحليلها لمتغيرات حسب نوعها فالمتغيرات الكميةلالوصفي  التحليل اإلحصائيتم 

دام باستخا فتم تحليلهالمتغيرات النوعية  والمدى أما واالنحراف المعيارييط و الوسأالمتوسط 

 . ئويةوالنسب المالتكرارات 

حصائية عند الداللة اإل نسبة %95فقد استخدم كاي المربع بنسبة ثقة  االستنتاجي،ما التحليل أ

رارية تصميم الجداول التكبرنامج الوورد ل بواسطةتم فقد عرض البيانات وبالنسبة ل 0.05

 االكسل لتصميم األشكال البيانية. واستخدم برنامج
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 :خصائص عينة الدراسة أوالً:
 سبةوطالبة بن طالب 400 والذين استجابوا هوجمالي الطالب المشاركين في هذه الدراسة إ

دره  بانحراف معياري ق ةسن 18،8عمر الطالب المشاركين هو كان متوسط  و .%100استجابة 

 .ةسن 23و  ةسن  15ر يتراوح بين كان مدى العمو  ةسن 1،3

( من عينة %72،2) طالبا   289وأن  ،%52، أن نسبة الذكور هي 1جدول رقم  ويتضح من

 (.%27،8من المدارس الخاصة ) طالبا   111 كان من المدارس الحكومية بينما كانوا الدراسة

قسم من ال  كانواطالبا   293ن إنة الدراسة حسب التخصص فتوزيع الطالب في عيل وبالنسبة

 من القسم األدبي.  ا  بلطا 107 كان العلمي بينما

 ـة/ـ. توزيع عينة الدراسة حسب الجنس و نوع المدرسة و تخصص الطالب1جدول 

 % عدد الطالب الخصائص

 

 الجنس

 %52 208 ذكر

 %48 192 أنثى

 %100 400 اإلجمالي

 

 نوع المدرسة

 %72،2 289 حكومية

 %27،8 111 خاصة

 %100 400 اإلجمالي

 

 التخصص

 %73،2 293 علمي

 %26،8 107 أدبي

 %100 400 اإلجمالي
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 معدل انتشار ممارسة الغش بين طالب المدارس الثانوية: ثانياً:

ت الغش سبق أن مارس هل السؤال التالي " عناإلجابة  بواسطةمعدل انتشار الغش  تم احتساب

 ار الغشب "دائما" و " أحيانا" كمقياس النتش بة اإلجابةونسعدد  وتم جمع"  في أي امتحان

 بشكل عام.

 235لعدد  وبـ أحيانا   طالب 38لعدد  دائما   ـكانت اإلجابة على هذا السؤال ب 2ففي جدول رقم 

انتشار ممارسة الغش في  نسبة وهو معدل، %68،3طالب بمعدل  273طالب أي بمجموع 

تشار ي بانحويالمعدل أعاله  ورغم أنوية بمدينة المكال.  االمتحانات بين طالب المدارس الثان

 في كليمارسوا الغش  ( لم%66،5طالب،  266/400ن األغلبية )أواسع لظاهرة الغش إال 

المواد  و العلميةمن الطالب أنهم قد غشوا في امتحانات المواد  %50أكد  بينمااالمتحانات.  

 %23و  ما  دائ %5،8ي امتحانات المواد الدينية ) قل معدل غش فأسجل الطالب  وقداالجتماعية 

 كانتلدينية. وافي امتحانات المواد  ( أنهم لم يغشوا أبدا  %71،2) طالب 285( بينما ذكر أحيانا  

الغش  ظاهرةن أطالب  130سجل  الغش فقدانتشار  الطالب ( من%32،5)تأكيد  النتيجة األسوأ

في  ( أن الطالب يغشون أحيانا  %42،5) طالب 190وسجل  في مدارسهم دائما   ةمنتشر

 .القيوجد غش في مدارسهم على اإلط قالوا إنه الفقط من الطالب  %25 االمتحانات بينما
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 م2018: انتشار ظاهرة الغش بين طالب المدارس الثانوية بالمكال، 2جدول 
 دائماً  ممارسة الغش

 العدد        %

 أحياناً 

 العدد         %

 أبداً 

 %             العدد   

 %31،7           127 %58،8        235 %9،5          38 سبق أن مارست الغش في أي امتحان

 %66،5           266 %26،5         106 %7             28 سبق أن مارست الغش في كل االمتحانات

 %49،5           198 %35،5         142 %15           60 سبق أن مارست الغش في امتحانات المواد العلمية

 %71،2           285 %23              92 %5،8          23 سبق أن مارست الغش في امتحانات المواد الدينية

 %49،7           199 %38،3         153 %12           48 سبق أن مارست الغش في امتحانات المواد االجتماعية

 %25              100 %42،5         190 %32،5      130 الطالب يمارسون  الغش االمتحانات  في مدرستك 

 

 :والتخصص ونوع المدرسةمعدل انتشار الغش حسب الجنس 

 لدى ا( عنه%80الذكور ) مرتفعة بينممارسة الغش في أي امتحان  أن نسبة انتشارتبين النتائج 

 0،000لة إحصائية عند ب = ( بدال%55اإلناث )

 دىل( عنه %84لدى طالب القسم األدبي ) ممارسة الغش في االمتحانات مرتفعكم أن معدل 

 0،000( بداللة إحصائية عند ب = %62،5طالب القسم العلمي )

سة حيث لنوع المدر ويعزى ذلك( 0،764فرق ذو داللة إحصائية )عند ب= هنالك بينما ال يوجد 

 ةوالمدارس الخاص( %68ر الغش بين طالب المدارس الثانوية الحكومية )أن معدل انتشا

 .(1، شكل 3جدول ( )69%)
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 م2018، والتخصص ونوع المدرسة. معدل انتشار الغش بين طالب المدارس الثانوية بالمكال حسب الجنس 3جدول 

 

 الخصائص 

 

 أو أحياناً  يغشون دائماً 

 العدد        %

 

 ارسوا الغشلم يم أبداً 

 العدد         %

 

 اإلجمالي

 

 قيمة  ب

 0،000 208 %20          41 %80        167 ذكر  الجنس

 192 %45          86 %55         106 أنثى

 0،764 289 %32          93 %68        196 حكومية نوع المدرسة

 111 %31           34 %69           77 خاصة

 0،000 293 %37،5     110 %62،5      183 علمي صالتخص

 107 %16         17 %84           90 أدبي

 

 ثالثا: الوسائل المستخدمة للغش في االمتحانات:

ورقة  لىإر في االمتحانات هي من خالل النظأكثر الوسائل التي يستخدمها طالب الثانوية للغش 

 بةبنس غير ظاهر موضعو الكتابة على الجسد او أي أ (%82) بنسبة ة المجاورةـ/ـالطالب

هي  ة الغشاستخداما  في عمليأقل وسيلة كانت ( بينما %52) بنسبة واستخدام البرشام( 60،5%)

 بنسبة دا  البلوتوث الصغيرة ج واستخدام سماعات( %10) ةالليزر بنسباستخدام قلم ضوئي يشبه 

      . 4(. جدول28%)
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 . الوسائل التي يستخدمها طالب المدارس الثانوية بالمكال للغش في االمتحانات4 جدول

 

 الوسيلة/ الطريقة

 

 عدد الطالب

 (400)ن=

 

% 

 %30 120 جدا . ومن ثم نقوم بطباعتها بخط صغير wordكتابة المعلومات علي برنامج الـ 

 %60،5 242 غير ظاهر. موضعالكتابة على الجسد او أي 

 %10 40 قلم ضوئي يشبه الليزر.استخدام 

 %82 329 ة المجاورة.ـ/ـطريق الغش من خالل النظر الى ورقة الطالب

 %52 208 الطرق الكالسيكية للغش مثل البرشام.

 %28 112 الطرق الكالسيكية للغش مثل الكتابة داخل اآللة الحاسبة.

 %17 69 .استخدام سماعات البلوتوث الصغيرة جدا  

 

 في االمتحانات: الطالبمن قبل  األسباب التي تؤدي إلى ممارسة الغش:  رابعاً 

ون الغش مارسبينت النتائج أن أكثر األسباب التي تجعل الطالب في المدارس الثانوية بالمكال ي

لى عالرغبة في الحصول ( و %76) بنسبة الخوف من الرسوب  التالي :ك هيفي االمتحانات 

 للغش تهاون المدرسين في التعامل مع الطالب الممارسين فة إلىإضا( %58)بنسبة  ةدرجات عالي

( أو %16)بنسبة هي التشجيع  من الزمالء  الدافعة لممارسة الغش ( بينما كانت أقل األسباب%37) بنسبة

يمية في من داخل البيئة التعل نابعةن األسباب أ(، و هذا يؤكد 2)شكل  ( %10) بنسبة األسرة

راجعة ميتطلب  األمر الذي خارج البيئة المدرسيةدر امص نابعة من ا  بأسبا تالمدرسة و ليس

عاة مرا طرق االختبارات و دور المعلمين في توصيل المعلومة و المراجعة قبل االمتحانات و

 الحالة النفسية للطالب عند االمتحانات.

ما في ية إالإحصائداللة  اتال توجد فروق ذفلمتغير الجنس  ىما بالنسبة ألسباب الغش التي تعزأ

ل مع لمدرسين في التعامامن الطالب الذكور أن لتهاون  %40يخص دور المدرسين حيث يرى  

لك ذمن اإلناث  %34،4 ت أكد الغش بينماالطالب الممارسين للغش دور في تشجيع ممارسة 

  .(4)جدول  0،000بداللة إحصائية عند ب=
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 الغش في االمتحانات حسب الجنس : األسباب التي تساعد الطالب على5جدول 

 

 

 أسباب الغش

 

 (208ذكور )ن= 

 

 (192إناث )ن=

 

اإلجمالي )ن 

=400) 

 

 

 قيمة ب

عدد 

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

 0،999 %76 304 %75،5 145 %76،4 159 الخوف من الرسوب

 0،397 %58 233 %61،4 118 %55 115 الرغبة في درجة عالية

 0.072 %16 65 %15 29 %17 36 زمالء على الغشتشجيع ال

 0،514 %10 39 %11،4 22 %8 17 تشجيع األسرة على الغش

تهاون المدرسين في 

التعامل مع الطالب 

 الممارسين للغش.

83 40% 66 34،4% 149 37% 0،000 

 

خاصة وال فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأسباب الغش بين المدارس الحكومية وال توجد

 وهو مؤشر والخاصة،بين المدارس الحكومية  وبنسب متقاربةمعدالت الغش مرتفعة  كون

 النتشار 
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كثر أمة واالنضباط تكون فيها الصراأن فترض يلغش حتى في المدارس الخاصة التي ظاهرة ا

داللة روق ذات (. و في نفس السياق ال توجد ف6)جدول  تديرها!!التي  التعليميةّ  اتمن قبل الهيئ

ع تشجيأدبي( ما عدا  / لمتغير التخصص )علمي انتشار الغش ويعزى ذلكإحصائية ألسباب 

طالب  لدى( عنه %17،5له تأثير في انتشار الغش بين طالب القسم األدبي ) كانإذ  الزمالء

ل على يد األمر الذي ( ، 7) جدول  0،000ائية عند ب = ( بداللة إحص%15،7القسم العلمي )

يتطلب  ر الذيعالقتهم بزمالئهم األمل سهلة و يقعون فريسة القسم األدبي أقل انضباطا  أن طالب 

 مراقبة صارمة لالمتحانات في األقسام األدبية.

 

 : األسباب التي تساعد الطالب على الغش في االمتحانات حسب نوع المدرسة6جدول 

 

 أسباب الغش

 

 مدارس حكومية

 (289)ن=  

 

مدارس خاصة 

 (111)ن=

 

 إلجماليا

 (400)ن = 

 

 قيمة ب

عدد 

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

 0،238 %76 304 %73 81 %77 223 الخوف من الرسوب

 0،657 %58 233 %55 61 %60 172 الرغبة في درجة عالية

 0،317 %16 65 %12،6 14 %17،6 51 تشجيع الزمالء على الغش

 0،715 %10 39 %11،7 13 %12،5 26 تشجيع األسرة على الغش

تهاون المدرسين في 

التعامل مع الطالب 

 الممارسين للغش.

105 36% 44 40% 149 37% 0،758 
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 : األسباب التي تساعد الطالب على الغش في االمتحانات حسب التخصص7جدول 

 

 أسباب الغش

 

 علمي

 (293)ن=  

 

 أدبي

 (107)ن= 

 

 اإلجمالي

 (400)ن = 

 

 

 قيمة ب
 عدد

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

 0،067 %76 304 %84 90 %73 214 الخوف من الرسوب

 0،143 %58 233 %52 56 %43 127 الرغبة في درجة عالية

 0،002 %16 65 %17،8 19 %15،6 46 تشجيع الزمالء على الغش

 0،578 %10 39 %12 13 %8،8 26 تشجيع األسرة على الغش

في تهاون المدرسين 

التعامل مع الطالب 

 الممارسين للغش.

110 37،5% 39 36،4% 149 37% 0،496 

 

 :قف طالب المدارس الثانوية بالمكال تجاه ظاهرة الغش في االمتحانات: مو اً خامس

ب لهم لطالن أغلبية اأ رغم انتشار ظاهرة الغش بين الطالب في المدارس الثانوية بالمكال إال

بعد  اسة وتقاد ظاهرة الغش و أثرها السلبي على الطالب أثناء الدريجابية تجاه انإاتجاهات 

بأن لرأي امن الطالب يوافقون  %75،5و تمكينه في المستقبل. فحوالي  الطالب تخرج و إبداعال

ة في غير مؤهلة وغير منضبط ؤدي إلى ظهور أفراد وقياداتيتفشي ظاهرة الغش بين الطالب 

من  ا  مجرد أن استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  يعتقدون  %68،8 كما أن . عملها

اع بين اإلبدو ن الغش يقلل من روح المنافسة أ من الطالب %70حوالي  يرىالمسؤولية بينما 

 .(8ضعف مستوى الطالب بعد التخرج. )جدول  إضافة إلىالطالب 
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 ش في االمتحاناتقف طالب المدارس الثانوية بالمكال تجاه ظاهرة الغ. مو8جدول 

 غير موافق غير محدد موافق السؤال/العبارة

 % العدد % العدد % العدد

يؤدي تفشي ظاهرة الغش بين الطالب إلى 

ظهور أفراد وقيادات غير مؤهلة وغير 

 منضبطة في عملها.

302 75،5% 53 13،2% 45 11،3% 

 استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  

 . من المسؤولية ا  مجرد

275 68،8% 85 21،2% 40 10% 

اإلبداع بين والغش يقلل من روح المنافسة 

 الطالب .

283 70،8% 75 18،7% 42 10،5% 

يؤدي الغش إلى ضعف مستوى الطالب 

 بعد التخرج.

281 70،2% 88 22% 31 7،7% 

 

ور إال ذكب اليجابية من الطالإانتقاد ظاهرة الغش أكثر  عام تجاهقف الطالبات بشكل مو ورغم أن

هم ة لن طالب المدارس الحكوميأ(، كما 9داللة إحصائية. )جدول  تذا الفروق ليستن هذه أ

ت وق ذاتوجد فر إال أنه الغش من طالب المدارس الخاصة يجابية تجاه ظاهرة الإمواقف أكثر 

 (.10)جدول  إحصائية أيضا  داللة 

 دبي سم األطالب الق منيجابية إأكثر  ا  قفطالب القسم العلمي سجلوا مو وبالنسبة للتخصص، فإن

ية لمسؤولمن ا ا  مجرد أن استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  اعتقاد الطالب في  خصوصا  

السابق  يؤكد االستنتاج وهو ما( 11جدول ) 0،002حيث كان الفرق ذا داللة إحصائية عند ب= 

خطر وتحسس ال تشراف المستقبلرؤية الس وهنا نضيف بأن طالب القسم األدبي أقل انضباطا  

 المحدق.

 . مواقف طالب الثانوية حول ظاهرة الغش في االمتحانات حسب الجنس9جدول 

 ذكور  أسباب الغش

 (208)ن= 

 إناث 

 (192)ن=

 اإلجمالي

 (400)ن = 

 قيمة ب

عدد 

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

اد يؤدي تفشي ظاهرة الغش بين الطالب إلى ظهور أفر

 وقيادات غير مؤهلة وغير منضبطة في عملها.

150 72% 152 79% 302 75،5% 0،054 

من  ا  مجرد استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  

 المسؤولية .

132 63% 143 74% 275 68،8% 0،058 

 0،130 %70،8 283 %73 140 %69 143 اإلبداع بين الطالب .والغش يقلل من روح المنافسة 

 0،060 %70،2 281 %74 143 %66 138 لغش إلى ضعف مستوى الطالب بعد التخرج.يؤدي ا
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 .  مواقف طالب الثانوية حول ظاهرة الغش في االمتحانات حسب نوع المدرسة10جدول 

 

 

 

 ش في االمتحانات حسب التخصصغطالب الثانوية حول ظاهرة ال : مواقف11جدول 

 علمي أسباب الغش

 (293)ن=  

 أدبي

 (107)ن= 

 اإلجمالي

 (400)ن = 

 قيمة ب

عدد 

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

يؤدي تفشي ظاهرة الغش بين الطالب إلى ظهور 

أفراد وقيادات غير مؤهلة وغير منضبطة في 

 عملها.

223 76% 79 74% 302 75،5% 0،119 

ن م ا  مجرد استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  

 المسؤولية 

214 81% 61 57% 275 68،8% 0،002 

 0،027 %70،8 283 %61 65 %74 218 . اإلبداع بين الطالبومن روح المنافسة  الغش يقلل

يؤدي الغش إلى ضعف مستوى الطالب بعد 

 التخرج.

215 73% 66% 62% 281 70،2% 0.073 

 

ب الحلول الممكنة للقضاء على ظاهرة الغش في االمتحانات من وجهة نظر الطال سادساً:

 أنفسهم:

" إلغاء  يالغش في االمتحانات ه ظاهرة قبول الطالب للقضاء علىأكثر الحلول التي نالت 

يليها "  %84،5الحشو الزائد في المناهج والتركيز على المعلومات األساسية بنسبة موافقة بلغت 

منع دخول التليفونات أو غيرها من  ثم " %77تأهيل المدرسين في المواد العلمية واللغوية بنسبة 

بنسبة على االمتحانات  وتشديد الرقابة %70إلى قاعة االمتحانات بنسبة األجهزة اإللكترونية 

 مدارس حكومية أسباب الغش

 (289)ن=  

مدارس خاصة 

 (111)ن=

 اإلجمالي

 (400)ن = 

 قيمة ب

عدد 

 الطالب

عدد  %

 الطالب

عدد  %

 الطالب

% 

يؤدي تفشي ظاهرة الغش بين الطالب إلى ظهور أفراد 

 ة وغير منضبطة في عملها.وقيادات غير مؤهل

222 77% 80 72% 304 76% 0،280 

من  ا  مجرد استخدام الغش في االمتحانات ينتج جيال  

 المسؤولية .

206 71% 69 62% 233 58% 0،170 

 0،395 %16 65 %70 78 %71 205 اإلبداع بين الطالب .والغش يقلل من روح المنافسة 

 0،605 %10 39 %68 76 %71 205 التخرج.يؤدي الغش إلى ضعف مستوى الطالب بعد 
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نسبة  وكانت أقل( %60بنسبة ) تشديد العقوبة على الطالب الذين يمارسون الغشو( 61%)

 .(3شكل ،12. )جدول %45" بنسبة  قبول من نصيب " وضع نماذج مختلفة لالمتحانات

 البالمك ة الغش في االمتحانات من وجهة نظر طالب الدارس الثانوية. الحلول الممكنة للقضاء على ظاهر12جدول 

 

 السؤال/العبارة

 غير موافق غير محدد موافق

 % العدد % العدد % العدد

إلغاء الحشو الزائد في المناهج والتركيز على 

 المعلومات األساسية.

338 84،5% 43 10،8% 19 4،7% 

 %6،2 24 %16،8 67 %77 309 لغوية.تأهيل المدرسين في المواد العلمية وال

 %19 76 %30 120 %51 204 تقليص عدد الطالب إثناء أداء االمتحانات.

 %26 105 %29 115 %45 180 وضع نماذج مختلفة لالمتحانات.

منع دخول التليفونات أو غيرها من األجهزة 

 اإللكترونية إلى قاعة االمتحانات.

278 70% 75 19% 45 21% 

 %17 71 %22 86 %61 243 قابة أثناء االمتحانات.تشديد الر

من ممارسة  للحدتشديد عقوبة الغش على الطالب 

 الغش.

241 60% 89 22% 70 18% 
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 :االستنتاجات

%، 68،3ل مرتفع بمعداالختبارات بين طالب الثانوية بالمكال  الغش أثناءمعدل انتشار  -

 .من الطالب أن الغش منتشر في مدارسهم %75 كما يؤكد

 %55مقابل  %80لمتغير الجنس )الذكور  ىملحوظ لمعدالت الغش يعزالرتفاع اال -

م لطالب القس %62،5لطالب القسم األدبي مقابل  %84) ولمتغير التخصصلإلناث( 

 .العلمي(

 .والخاصةالمدارس الحكومية  ارتفاع معدالت الغش بشكل متساوي بين طالب -

ظر ل النأكثر الوسائل التي يستخدمها طالب الثانوية للغش في االمتحانات هي من خال -

غير  عموضو أي أبة على الجسد ( و الكتا%82) بنسبة ة المجاورةـ/ـإلى ورقة الطالب

أقل وسيلة كانت ( بينما %52) بنسبة ( و استخدام البرشام%60،5) بنسبة ظاهر

 .(%10.)بنسبة للغش هي استخدام قلم ضوئي يشبه الليزر تاستخدم

ش في أكثر األسباب التي تجعل الطالب في المدارس الثانوية بالمكال يمارسون الغ -

ت حصول على درجا( و الرغبة في ال%76)بنسبة االمتحانات هي الخوف من الرسوب 

 (%37) بنسبة ممارسين للغشتهاون المدرسين في التعامل مع الطالب ال( و %58)بنسبة  ةعالي

طالب تهاون المدرسين في التعامل مع ال أنعلى الذكور أكثر من اإلناث في تأكيد  -

 الغش. على ممارسةالطالب  بقية لغش يشجعلعملية االممارسين 

 لدىنه ( ع%17،5له تأثير في انتشار الغش بين طالب القسم األدبي ) تشجيع الزمالء -

و  اطا  يدل على أن طالب القسم األدبي أقل انضبمما ،  (%15،7طالب القسم العلمي )

في  تحاناتعالقتهم بزمالئهم األمر الذي يتطلب مراقبة صارمة لالمسهلة ليقعون فريسة 

 األقسام األدبية.

لطالب ابي على ظاهرة الغش و أثرها السل انتقاديجابية تجاه إأغلبية الطالب لهم اتجاهات  -

من  %75،5إبداعه و تمكينه في المستقبل. فحوالي على و  جتخرالأثناء الدراسة و بعد 

اد ؤدي إلى ظهور أفريبأن تفشي ظاهرة الغش بين الطالب الطالب يوافقون الرأي 

 وقيادات غير مؤهلة وغير منضبطة في عملها

ارس تجاه ظاهرة الغش أكثر من الطالب ، و طالب المد يجابيإموقف  نالطالبات له -

أكثر  طالب القسم العلمي كما أن من طالب المدارس الخاصة ةإيجابي الحكومية أكثر

 يجابية من طالب األدبي.إ
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لغاء " إ هيأكثر الحلول التي نالت قبول الطالب للقضاء على الغش في االمتحانات  -

لغت بالحشو الزائد في المناهج والتركيز على المعلومات األساسية بنسبة موافقة 

ة " بنسب ن نصيب " وضع نماذج مختلفة لالمتحاناتم كانت قبول نسبةوأقل  84،5%

45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35صفحة  إدارة البحوث و اإلحصاء          م 2018الغش في االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بالمكال ،  
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 زمالئه. إجاباتمن خالل النظر إلى أوراق تحدث الغش للطالب 

الغش  نعوبصورة تم وإجراء االمتحانيتناسب بما  امتحانيه. تحديد عدد الطالب في كل قاعة 2

 الطالب. والتواصل بين

ب الطال لدى والتغذية الراجعة. التأكيد على التدريب المستمر للمعلمين حول طرق التدريس 3

 الطالب قبل  واستيعابها منللتأكد من توصيل المعلومة 
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 لتشتيت ذهن الطالب. الغير ضروري في المنهج تجنبا  
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دارات هذا الشعور من قبل إليجابي يتطلب تنمية إ والمجتمع وهو شعورى مستقبلهم الغش عل
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 التربوية للقضاء عليه.

 

 

 

 

 



 

 36صفحة  إدارة البحوث و اإلحصاء          م 2018الغش في االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بالمكال ،  
   

 

 المراجع:

 م.2017. مجلس التعليم. فلسفة التعليم في سلطنة عمان. 1

 التأسيس شروعموالتقويم:  والتعليم التعلم عبدالرحمن. استراتيجيات بنت نورة األميرة . )جامعة2

 والبرامجي(. المؤسسي لالعتماد والتأهل للجودة

للنشر و  يم و التعلم. دار زهران( فلسفة التفكير و نظريات في التعل2010. النجار فارس.)3

 التوزيع، االردن(

    علم الطالب: أساليب و أدوات. متاح في ت. تقويم 4

fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/tqwym_ltlm.pdf 

 م( 24/11/2018بتاريخ 

. عرفات فضيله. ظاهرة الغش في االمتحانات المدرسية أسبابها وأساليبها وطرق عالجها. 5

 م(.24/11/2018بتاريخ  http://www.alnoor.se/article.asp?id=40362متاح في 

م. متاح في 2018. نوفمبر 643.  البرجاوي مصطفى. الوعي االسالمي. العدد 6

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=760&Vol=60

 م(.24/11/2018بتاريخ  3

 .1ٔ ط. الطفل تربية إلى مدخل )م2008 ( عبدالحليم نازك ,والقطيشات , يونس منى ,. بحري7

   ).صفاء دار :األردن

 نظورم وأشكالها من أسبابها االختبارات في الغش رةهم( ظا2010الكندري لطيفه حسين. ) .8

 لتدريب. الكويت.وا التطبيقي للتعليم العامة يئةهالكويت. ال دولة في األساسية التربية كلية طلبة

 عينة على تطبيقية دراسة االمتحانات في الغش لظاهرة االجتماعية . )حسين سعد محمد.األبعاد9

لليبية االبيضاء،  المجلة  مدينة ,العدوية رابعة بمدرسة اإلعدادية المرحلة - طالب من

 م، العدد الثاني(2015العالمية.

 العراق. –والمجتمع. جامعة بابل  الطالب على وأثرها الغش . المرشدي عماد حسين. ظاهرة10

 على قيةتطبي دراسة االمتحانات في الغش لظاهرة االجتماعية . ) )حسين سعد محمد.األبعاد11

مجلة الليبية البيضاء،  ال مدينة ,العدوية رابعة بمدرسة اإلعدادية رحلةالم - طالب من عينة

 م، العدد الثاني(2015العالمية.

 النهضة ردا ، التجيحي لبيب محمد ترجمة ، العام والصالح التربية : فيليب ، فينكس -. 12

 1965  ، القاهرة ، العربية

 . م 1979 ، ليبيا ، للكتاب بيةالعر الدار ، التربية أصول : علي احمد ، . الفنيش13

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlIeGke3eAhWixIUKHVhPBBwQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Ffac.ksu.edu.sa%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftqwym_ltlm.pdf&usg=AOvVaw39UL1kaQHJh7pnghKVhgsx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlIeGke3eAhWixIUKHVhPBBwQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Ffac.ksu.edu.sa%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftqwym_ltlm.pdf&usg=AOvVaw39UL1kaQHJh7pnghKVhgsx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlIeGke3eAhWixIUKHVhPBBwQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Ffac.ksu.edu.sa%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftqwym_ltlm.pdf&usg=AOvVaw39UL1kaQHJh7pnghKVhgsx
http://www.alnoor.se/article.asp?id=40362
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=760&Vol=603
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=760&Vol=603


 

 37صفحة  إدارة البحوث و اإلحصاء          م 2018الغش في االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بالمكال ،  
   

 

   1980    ، الكويت ، الكويت جامعة االمتحانات في الغش ظاهرة : الكويت . جامعة14

 االمتحانات في، الغش لظاهرة اجتماعية دراسة الوسيلة تبرر الغاية : عمر مصطفى ، النير . 15  

 1980. 1ط ،

 علمالم رسالة مجلة ، المدرسية ناتاالمتحا في والغش الطالب : عامر فائق ، . حمدان16

 1986  عمان والتعليم، التربية وزارة (2 ) العدد

دادية اإلع المرحلة طلبة لدى المدرسية االمتحانات في الغش . السبعاوي عرفات . ظاهرة17

 (2007 لسنة (3 ) عددال ( 14 ) المجلد - والعلم التربية عالجها . مجلة وطرق وأساليبها أسبابها

ي ف الغش ظاهرة ) .م2008 طه  أحمد ناصر  زريق أبو و محمد حسيب مصطفى ,زيد بو. أ18

 لمملكةا في تبوك جامعة تدريس هيئة وأعضاء طالب يراها كما آثارها  ,أسبابها .االختبارات

 بني جامعة .ثالثال م العدد2008يناير العاشر :العدد .التربية كلية في مجلة .العربية السعودية

 .سويف

 هدافاأل تحقيق ووسائل القيم أنساق في التغير م(. 2002 ( نأمي عمر و  التير مصطفى. 19

 .الجديد المتحدة الكتاب دار :بيروت  .االمتحانات في نموذج الغش

الب لدى ط االمتحانات في الغش رةهبظا رتبطةمال العوام م(2000 ( حسين زين ,. ردادي20

 .ةالتربوية، جد العلوم عبدالعزيز الملك عةجام في مجلة .استطالعية دراسة الجامعة:

 . ، نويةالثا المدرسة في االمتحانات في الغش ظاهرة حول دراسة : سليمان عمر ، بكيش  . 21

 1979  ، الكويت في المعلمين جمعية ، السابع التربية أسبوع مجلة

 المرحلة الطلبة سلوك على وتداعياتها وفنونها االمتحانات في الغش ظاهرة : نور ، . راشد22

 htt www. Islam online.netالموقع    ( 2002 ) نت الين أوين إسالم ، الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38صفحة  إدارة البحوث و اإلحصاء          م 2018الغش في االمتحانات بين طالب المدارس الثانوية بالمكال ،  
   

 

 

30 


