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 :لخ ادل
االختبارات عند طلبة اجلامعة االمسرية يستهدؼ البحث احلاِف التعرؼ األسباب كأشكاؿ ظاىرة الغش يف 

السنوات الرابعة ابجلامعة كما هتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على مدل فاعلية القوانُت كاللوائح اخلاصة هبذه 
ىذه الظاىرة بكافة درجاهتا كأنواعها عن ضعف  تتم .الظاىرة من منظور الطلبة كصوال إُف احلد من تفاقمها

كذلذا فالغش بكافة صنوفو كدرجاتو  .كعدـ كفاءة النظاـ التعليمي ،م الكربلالقيم كضياع مقاصد التعلي
كأجاب  الدراسة  يف اجلامعة االمسرية أبسرىا كسبتقضية تعليمية ابلغة اخلطورة ألهنا تربك ادلسَتة التعليمية 

المسرية ( طالب كطالبة يدرسوف ابلسنوات كالفصوؿ النهائية ببعض الكليات اجلامعية ابجلامعة ا250)
( طالبة، كاستهدفت الدراسة التعرؼ 210( طالبان ك)40ـ، بواقع )1919/2020خالؿ العاـ الدراسي 

على أكثر مظاىر السيكوابثية كالعصابية كاالغًتاب كالتجاكز عن الغش انتشاران بُت ادلبحوثُت، كالتعرؼ على 
غًتاب، التجاكز عن الغش، سلوؾ نوع العالقة بُت متغَتات البحث كىي: السيكوابثية، العصابية، اال

الغش، كالتعرؼ على مدل إسهاـ السيكوابثية، العصابية، االغًتاب، التجاكز عن الغش يف الغش رلتمعة أك 
منفردة أك ثنائية، كاستخدـ االستبياف ادلقنن جلمع بياانت الدراسة، كقد تكوف ستة رلاالت، كقد حسب 

كقد سبتع ىذا االستبياف خباصييت الصدؽ كالثبات، حيث سبتعت  صدقو كثباتو بعد إجراء الدراسة النهائية،
 مقاييسو ابلصدؽ التكويٍت كاالتساؽ الداخلي. 

The phenomenon of cheating in exams and its relationship to some 
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 Abstract:  
 The current study and forms of the phenomenon of cheating in exams 
for students of Asmara Fourth University at the university. This phenomenon 
occurs in all its degrees and types due to the weakness of values, the great 

loss of education, and the efficiency of the educational system. That is why 
cheating of all its types and degrees is an extremely dangerous educational 
issue, linked to the whole of tourism at the Asmara University, and 250 male 
and female students studyingIn years and final semesters in some university 

colleges at Asmara University during the academic year 2020/2021 AD, by 
(40) students and (210) students, and the study aimed to identify the most 
common manifestations of psychopathic, neuroticism, alienation and 
overcoming fraud common among the respondents, and to identify the type 

of relationship between the research variables, namely Psychopathic, 
neuroticism, alienation, overcoming cheating, cheating behavior, identifying 
the extent of the contribution of psychopaths, neuroticism, alienation, 
overcoming cheating in combined, single or bilateral cheating, and using the 

standardized questionnaire to collect study data, and it may be six areas, and 
it has been calculated And its stability after conducting the final study, and 
this questionnaire enjoyed the characteristics of honesty and stability, as its 
measures enjoyed formative honesty and internal consistency. The study 

reached several conclusions. 

 قدمة:ادل
غرس القيم الفاضلة  إِفكسائلها شطتها ك هتػػدؼ الًتبيػػة عػػرب صبيع برارلها كفلسفاهتا كمناىجها كأن

اليت ارتضاىا اجملتمع لتنمية احلس اإلنساين، كعندما خيتل التوازف يف ادلؤسسات التعليمية، كهتتز قيمة األمانة 
كالصدؽ كالثقة ينحرؼ مسار تعليم الناشئة فكرا كسلوكا كيتعرض ىناؾ اجملتمع أبسرة خلطر مؤكد الغش. 

أعماؿ من األخرين عرب طرؽ غَت مشركعة كىو سلوؾ مدمـو عموما ىو زلاكلة سرقة أفكار كشلتلكات أك 
ن كاجملتمع شلا يستوجب البعد عنو عمليا. اف انتشار ظاىرة الغش. ابتت تقلق  ييرفضو العقل كالقانوف كالد

كل مهتم ابلشأف الًتبوم زمن األمهية دبكاف رصد حجم ىذه الظاىرة كتقليصها كمعاجلتها بطرؽ متجددة. 
ر االخالؽ كتدين تطبق القيم من األمور اليت هتدد بل قد هتدـ دعائم التعليم. ادا اعتاد اف الًتاخي ؼ أم

الطلبة عليها كصمت ادلعلموف عنها. َف تعد ظاىرة الغش مشكلة إقليمية بل ىي مشكلو عادلية متنامية قد 
ذا يتوخى ادلربوف احلدر تنمو يف ادلدرسة كسبتد اِف اجلامعة كتصاحب الفرد كقيمة حياتية أثناء أداء العمل ذل

من كل ما من شأنو اضعاؼ ادلخرجات التعليمية. اف الوصوؿ اِف أعلي الدرجات كأرفع الشهادات كأمسي 
ادلناصب عرب احليل ادللتوية من أسوء سبل احلياة كذلا تداعياهتا ادلخيفة علي احليا اجملتمعية. كنظرا ألمهية 
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دات العلمية كضعف الدافع للجد كاالجتهاد يتوجو بعض الطلبة التعليم ككثرة متطلبات احلصوؿ على الشها
ضلو التزكير كاخلداع للحصوؿ على نتائج مرتفعة شلا يولد منافسة غَت شريفة بُت االقراف. لقد ابتت 
االمتحاانت ادلقننة كادلوحدة أتخذ مكانة أكرب عادليا كأصبحت طرؽ الرقابة أكثر صرامة ككعيا كلكن رغم 

فنوف الغش كاستخداـ التقنيات احلديثة ذبعل عدـ األمانة العلمية رائحة يف اخلفاء كسبارس  دلك فاف تنوع
بدىاء رغم العقوابت القاسية اليت تفرضها اللوائح على ادلخلفُت. أف يتعلم الطالب يف ادلدرسة فنوف 

تساب كتطبيق معاين االحتياؿ كضركب الغش يعد ربداي حقيقيا للمسَتة الًتبوية فادلدرسة احلصن االمن الك
األمانة كالصدؽ كاخللق الرفيع. كبناء على ما سبق، تشكل شلارسات الغش عموما ربداي حقيقيا جملموع 

يف  حضااجلهود ادلبذكلة يف عملية التنشئة االجتماعية عموما اف احلديث عن قيمة كعمق االخالؽ يكوف ك 
شو يف حياتنا. اف ادلؤسسات التعليمية ىي يعما نك الواقع الذم يكشف التناقض الواضح بُت ما تبشر بو 

اتو تشهد شلارسات تتناقض كتتعارض مع أبسط معاين الفضيلة حيث التدليس ذمنارات لًتسيخ كيف الوقت 
القاء اللـو علي ادلتعلم عندما ك كالغش كصوال اِف احلصوؿ عل الشهادات من غَت بدؿ صادؽ. من التعب 

تتحمل كذلك نصيبا من النقد الف اجملتمع الًتبوم السليم ىو اجملتمع  يلجأ اِف الغش بل البيئة الًتبوية
القادر علي ضبط الفصل كأثرائو كتعليم كتدريب ادلتعلم كي يؤدم دكره بشكل الئق اف ضبلة احباط الفساد 

جهة تدىور االخالؽ ال ديكن اف ربقق شبارىا دكف معاجلة جادة لكافة   صور كدرجات الغش كالوىن اكمو 
كهتمل  ظما يف ظل انتشار األسلوب القدًن يف التعلم القائم علي التلقُت كاالمتحاانت اليت ترسخ احلفيالس

فت اِف صيغ التفاعل كاالتصاؿ كاالبداع يف احلقل الًتبوم .ك االسواء من تالفهم كتعطل التطبيق  كال تل
 تكارىا.ذلك أنو أفراز  مناذج  ذبيد من  )الرباشم( كتتقن صنوؼ الغش بدىاء كاب

اجلامعة االمسرية بغية معرفة أسباهبا  امتحاانتاِف استطالع كربليل ظاىرة الغش يف  البحت احلاِف ىسع
ة كأمثاذلا ىي كوكبة من بناء حيأاثرىا كصوال اِف سبل تقليصها من منظور الطلبة علما أبف ىذه الشر 

 تهم. كمدارسهمادلستقبل كعن قريب ستخرج أفرادىا ليكونوا موجهُت للناشئة يف كلي
 مهية الدراسة:أ

 يف النقاط التالية:أمهية البحت كتتمحور 
 شيوع ظاىرة الغش يف االختبارات عند الطلبة يف صبيع مراحل التعليم. .1
 خطورة ظاىرة الغش على شخصية الفرد كبناء االسرة كسباسك اجملتمع. .2
 طهور سلرجات ضعيفة يف سوؽ العمل ال تتصف ابجلودة. .3
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مستمر ذلا  عذبنبها كتتب سبلبرسم سياسة التعليم اِف معرفة حجم مشكلة الغش كحاجة ادلعنيُت  .4
 .كصادؽ دلتغَتاهتا

تشخيص تلك العوامل ادلؤدية النتشار ظاىرة الغش يف االمتحاانت بُت طلبة اجلامعة بغية تقدًن  .5
 ادلقًتحات الالزمة لعالجها.

ن شلارسة الغش من جهة، كمساعدهتم على مساعدة ادلسئولُت ابلتعليم اجلامعي على ضباية طالهبم م .6
 عالجو يف حالة حدكثو من جهة أخرل.

هتتم ىذه الدراسة بتناكؿ ظاىرة خطَتة، ستظل تؤثر سلبان على اجملتمع كعلى كافة مؤسساتو االجتماعية  .7
 يف حالة عدـ دراستها دراسة علمية، ككضع العالجات ادلناسبة ذلا.

اليت تناكلت دراسة بعض ادلشكالت ادلدرسية، كَف تتناكؿ دراسة زلاكلة سد النقص يف تلك الدراسات  .8
 .مشكلة الغش بُت طلبة اجلامعة

 اىداف البحث: 
 استهدؼ البحث احلاِف ربقيق اآليت:     

الواقع التعليمي كتتبع التحدايت اليت تواجهو من منظور الطلبة كإبراز رأم الطلبة كربليل توجهاهتم  رصد .1
 فهم الواقع كتوجيو االتقاء بو.كمقًتحاهتم أمال يف 

توجيو الرأم العاـ ضلو خطورة ظاىرة الغش مهما كاف حجمها كضركرة التحرؾ اجملتمعي يف سبيل زلاربة كافة  .2
 أنواع الغش كاخلداع كالتالعب يف ادلؤسسات على النحو السليم.

 على النحو السليم.إزالة العوائق اليت ربوؿ دكف اجتهاد الطلبة كسبنع من فهم ادلواد الدراسية  .3
كمسَتة التعليم كتقدًن معلومات كافية للمربُت كصانعي القرار دبا يتواكب مع التوجهات  لترشيد مستو  .4

 الًتبوية ادلعاصرة كدبا يعزز مراجعة اللوائح كادلمارسات الًتبوية مع الكشف عن مواطن اخللل.
 مبة أنفسهتقدًن رلموعة حلوؿ تتعلق ابحلد من الغش كدلك من منظور الطل- .5
السيكوابثية،  : بُت (0.0.)التعرؼ على ما اذا كانت ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوم  .6

 .  كالغش كاالغًتاب، كالعصابية، كالتجاكز عن الغش
التعرؼ على مستول انتشار مظاىر العصابية كاالغًتاب كالشخصية السيكوابثية بُت ادلبحوثُت الذين  .7

 .ستشملهم الدراسة



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

469 

 

العصابية، االغًتاب، الشخصية السيكوابثية كالغش يف االمتحاانت : عرؼ على نوع العالقة بُت متغَتاتالت .8
 .اجلامعية

 التعرؼ على مدل إسهاـ العصابية كاالغًتاب كمسات الشخصية السيكوابثية يف الغش يف االمتحاانت. .9
ظران لقلة البحوث اليت تناكلت دراسة تلك العالقة ادلؤدية النتشار ظاىرة الغش يف نومشكلــة البـحــث: 

 ادلهمة فقداالمتحاانت بُت طالب اجلامعة، كنظران لقلة الدراسات اليت تناكلت ىذه الفئة االجتماعية 
 السمات ربددت مشكلة ىذا البحث يف السؤاؿ اآليت: ما نوع العالقة بُت الغش األكادديي ابجلامعة كبُت

 ؟امعة األمسريةاجلالشخصية غَت السوية من كجهة نظر طلبة 
 تساؤالت البحث:

 هتدؼ البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ىل ظاىرة الغش متفشية بُت الطالب كالطالبات من منظور طلبة اجلامعة االمسرية؟ .1
 ما أشكاؿ الغش الشائعة ين الطلبة؟ .2
 أشكاؿ الغش(؟ –)أسباب ظاىرة الغش  يفالدراسة عينة ُت ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ب .3

 زلددات البحث اآليت:   البحث: وتتمثلحمددات 
أجريت ىذه الدراسة على عينة من الطلبة الدين يدرسوف ابلسنة الرابعة كابلفصوؿ ( احملددات البشرية: 1

 ( مبحواث.250الطلبة بعدد )النهائية يف جامعة األمسرية كاشتملت عينة البحث )ذكورا كإاناث( من 
 أجريت الدراسة احلالية على عينو من طلبة جامعة األمسرية دبدينة زلينت.  ( احملددات ادلكانية: 2
ـ الدراسي ( احملددات الزمنية: 3  ـ.2019/2020أجريت الدراسة احلالية على العينة ادلوضحة خالؿ العا

 ض ادلفاىيم اليت ربتاج إُف تعريف منها: يف ىذا البحث بع كردت مفاىـيم مصطلحات البحــث:
كافة الوسائل ادلخالفة للمعايَت اليت ديارسها التلميذ من أجل ربقيق صلاحو يف االمتحاف أك   ىوالغـــش:  (1

: 1996حصولو على درجات عليا أك حصولو على مزااي كتوابع ربدد مكانتو االجتماعية )أميمن، 
12.) 

ظاىرة سلوكية تتناىف مع معايَت كالقيم األخالقية كالدينية االجتماعية،  ىوإجرائيا: الغش  انعرف الباحثيو 
كىو كل سلوؾ سلالف يقـو بو الطالب للحصوؿ ع معلومات بطريقة غَت ادلشركعة كيدكهنا يف كرقة اإلجابة 

تقديرات جيدة كمن أمثلتها "النقل من الكتب أك استخداـ  لىلكي جيتاز ادلادة بنجاح كاحلصوؿ ع
 ات الورؽ ادلنقولة أك مساعدة طالب أخر".قصاص
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ــرة(2 السلوؾ الذم يراد دراستو أك قياسو، أم الذم يتوقف حدكثو على عوامل " هبا ذلك: ويقصد الظاىـ
 (.97: 7711 فهمي كالقطاف،)كظركؼ أخرل 

رلموع اخلصاؿ كالطباع ادلتنوعة ادلوجودة يف كياف الشخص ابستمرار، كاليت سبيزه عن  الشخصية: ىي-(3
غَته كتنعكس على تفاعلو مع البيئة من حولو دبا فيها من أشخاص كمواقف، سواء يف فهمو كإدراكو أك يف 

ب كاألفكار مشاعره كسلوكو كتصرفاتو كمظهره اخلارجي، كيضاؼ إُف ذلك القيم كادليوؿ كالرغبات كادلواى
 شبكة جامعة ابدلوقع الكلية(.) كالتصورات الشخصية

ادلضطربة، ىي شخصية ذبد صعوبة يف التعايش كالتوافق مع  الشخصية: الشخصيةاضطراابت (  4 
اآلخرين، سواء يف التفكَت أك يف اإلحساس أك يف السلوؾ، كىي شخصية تتصف ابجلفاؼ كعدـ ادلركنة 
كغَت قادرة على إعطاء استجاابت مناسبة دلتطلبات احلياة ادلتغَتة. كيرل مضطرب الشخصية أف ما حيملو 

 أشخاص كأحداث كما يتحسس بو كما يتصرؼ، ىي أمور طبيعية  من آراء كما يدركو عن
 الشخصية الغري السوية: (5

 ،تتورط يف شلارسة سلوكيات غَت مقبولة، كيقصد هبا الشخصية ادلغًتبة أك العصابية أك ادلضادة للمجتمع
 .كتعاين سوء التوافق، كتفعل كل ما خيل ابلقيم كادلعايَت االجتماعية

 .يةاجرائياابلشخصيةادلغًتبةكالعصابيةكالسيكوابئيةادلقاسةفيهذاالبحثكتعريفالشخصيةغَتالسو 
 الدراسة اإلمبرييقية:  (6

ىي الدراسة اليت خيترب فيها الباحث ادلعرفة النظرية أك الفركض ادلستخلصة من ادلالحظة كاخلربة كالتجربة، 
كىي تعٍت إجراء الدراسة التجريبية كلكن ليست ابدلعمل كإمنا ابلبيئة االجتماعية، كديكن من خالذلا ضبط 

حلالة االجتماعية، كادلستول التعليمي، كألواف تغَتات كاجلنس كالعمر كادلستول االقتصادم، كنوع ادلهنة، كاادل
 اذلوايت كادليوؿ كضلوىا إحصائيا.

امعة األمسرية دبدينة زلينت كاليت تقع على ساحل البحر ادلتوسط على اجلكتضم كليات اجلامعة األمسرية:  (7
مدينة بٍت  كم شرقان من مدينة طرابلس حيدىا غرابن مدينة اخلمس كشرقان مدينة مصراتو كجنوابن   150بعد 

، كلية االقتصاد كالتجارة، كلية الطب األسناف كلية  كليد من ىده الكليات ىي: كلية اآلداب كالعلـو
القانوف، كلية الًتبية. كلية الصيدلة، كلية تقنية ادلعلومات، كلية الطب البشرم، كلية التمريض، كلية 

 رد البحرية.اادلو 
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مفاىيم البحث احلاِف كمت شرحها كتفسَتاىا يف اإلطار النظرم  : ربددللمفاىيمالتعريف اإلجرائي -6
 كبعضها مت اقتباسو من ابحثُت سابقُت كبعضها مت تعريفة إجرائيا كذلك على النحو االيت:

أ( عرؼ ظاىرة الغش أبنو الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها ادلبحوث على مقياس السلوؾ الفعلي للغش، 
 ( عبارة.28ادلكوف من )

عرؼ السمات الشخصية غَت السوية )السيكوابثية، العصابية، االغًتاب( أبنو الدرجة الكلية اليت  ب(
 ( عبارة.98كوف من )ييتحصل عليها ادلبحوث على مقياس السمات الشخصية غَت السوية الذم 

 ادلبحث األول:- اإلطار النظري 
 العوامل ادلؤدية إىل الغش: -1

 إُف أربعة عوامل كىي:   لطالب يف ادلؤسسات التعليميةيرجع انتشار الغش بُت ا     
عوامل تتعلق ابلطالب نفسو، كعوامل تتعلق ابألسرة، كعوامل تتعلق ابلنظاـ التعليمي، كعوامل تتعلق 

 دبؤسسات اجملتمع. كسنستعرض كل عامل على حدة:  
 :  أوالً( عوامل تتعلق ابلطالب نفسو

 ،ضعف اإلدياف ابهلل، كقلة اخلوؼ منو (1
 جهل الفرد حبرمة الغش، كأنو من الكبائر،   (2
 عدـ اإلخالص هلل يف العمل،  (3
 شدة احلرص، كطلب األمواؿ من أم طريق كاف،   (4
 عدـ تطبيق األحكاـ دلعاقبة مرتكيب جردية الغش،  (5
 .الرفقة السيِّئة (6
 الًتبية السيئة، كاليت تتناىف مع األخالؽ كاآلداب اإلسالمية،  (7
 .قسم هللاانعداـ القناعة دبا  (8
 لعدـ تذكر ادلوت كالدار اآلخرة.    (9

فالشيطاف يزين لكثَت من الطالب أف األسئلة سوؼ تكوف صعبة، كال سبيل إُف حلها  تزيُت الشيطاف: (10
كالنجاح يف االمتحاانت إال ابلربشاـ كالغش. فيصرؼ األكقات الطويلة يف كتابة الربشاـ، كاخًتاع احليل 

 ا الوقت يف ادلذاكرة بًتكيز لكاف من الناجحُت األكائل.عشر ىذ كلو بذؿكالطرؽ للغش، 
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لكسل كضعف الشخصية: فًتل كثَتان من الطالب يرل زمالءه من بداية العاـ كىم جّيدكف كيذاكركف ا  (11
كيهيئوف أنفسهم لالمتحاف األخَت، كىو ال ىم لو إال اللعب كادلرح. فإذا ما جاءت االمتحاانت النهائية تراه 

، كيطلب النجاح كلو كاف على ظهور اآلخرين كلو كاف ذلك ابلغش. إف الغش ىو حيلة يطلب ادلساعدة
الكسوؿ، كىو طريق الفاشلُت. كىو دليل على ضعف الشخصية حيث أف الذم يغش ال جيد الثقة يف 
نفسو أبنو قادر على ذباكز االمتحاانت بنفسو كجهده كاستذكار دركسو لوحده، كمن ّّث اإلجابة معتمدا 

 ( 320ص 1992)السمرم عدِف مذاكرتو.على 
اخلوؼ من الرسوب: فإف اخلوؼ من الفشل كاخلوؼ من الرسوب يسبب قلقا مستمرا لكثَت من الطالب  (1

 األمر الذم جيعلهم يلجئوف إُف الغش كسبيل للنجاة.
 للحصوؿ على درجات عالية للقبوؿ يف اجلامعات. أك ما يسمى بضغط العالمة. (2
 دراسية من قبل الطالب.عدـ استيعاب ادلادة ال (3
 جيد يتماشى مع متوسط درجات الطالب،  للحفاظ على معدؿ تراكمي (4
 (83:1980) التَت       كره ادلادة الدراسية. (5

 اثنيا( عوامل تتعلق ابألسرة:  
 إف لرغبات كاذباىات، كقيم كُمثل الوالدين أثراَ ابلغاَ على تنشئة الفرد، كعلى بعض اذباىاتو      

شلا تقل أحياانن ركح الرغبة الذاتية لو، أك يقف الفرد يف مفًتؽ الطرؽ بُت ما يريد ربقيقو كيطمح إليو، كقيمو، 
كبُت ما يريد الوالداف كبقية األىل منو. كأمهية االذباىات الوالدية ترجع إُف عدة عوامل منها: دكر الوالدين  

كم الوالدين يف قواعد اجلزاء، كالنظاـ الذم كنماذج سلوكية، كتوقعات الوالدين بطريقة سلوؾ األبناء، كرب
 خيضع لو األبناء.

خاصة من قبل الوالدين أك غَتمها من ادلدرسُت أك ادلرشدين. فبعض  أيضان: ضعف الًتبية افكيرل الباحث     
اآلابء ال جيلس مع ابنو لينصحو كيذكره حبرمة الغش، كيبُت لو آاثره كعواقبو، بل إف بعضهم يكابر كيغضب 

أبف كلده َف يغش حىت إذا كاف دبحضر رمسي موقع عليو من مراقب االمتحاانت، فيدفع  من إدارة ادلدرسة
 (1986)زايد ضبداف ،  بذلك إُف شعور االبن هبذا السلوؾ كيتبعو مستقبالن.

 اثلثاً( عوامل تتعلق ابلنظام التعليمي:  
أساليب  للتحصيل الدراسي للطالب، مع إمهاؿ ادلبالغ فيو على االختبارات التحريرية كمقياس الًتكيز( 1

 ادلنزِف إٍف... أخرل مهمة للتقوًن مثل النشاطات ادلدرسية كاالختبارات الشفهية كالواجب
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ادلدرس بسبب تدين راتبو، أك  ضعف مستول التحصيل الدراسي للطالب ألسباب عدة منها سوء أداء (2
 بعض الطالب للعمل بعد انتهاء اليـو الدراسي. مزاكلةارتفاع كثافة الطالب يف احلجرات الدراسية، أك 

 .يف تقدير مستول الطالب، مثل رفع احلد األدىن لعالمة النجاح مبالغة بعض ادلؤسسات التعليمية (3
زمٍت كاؼ بُت االختبارات، بل إف الطالب قد يؤدم أكثر من اختبار يف اليـو  عدـ كجود فاصل (4

من  الب فرصة مراجعة ادلواد كالتهيؤ لالختبارات، دلا يعانيوكىذا من شأنو عدـ إعطاء الط .الواحد
 .إرىاؽ بدين كذىٍت كتوتر نفسي

ال يتحلوف أبخالقيات مهنة التدريس كأف يقـو ادلعلم  غياب القوة من جانب ادلعلم. فبعض ادلعلمُت (5
 يديو دركسان خصوصية دكف سواىم، أك أف يتعمد حجب بعض بتمييز الطالب الذين يتلقوف على

ذكر ىذه العوامل كما  نعنده. كديكتضطرىم إُف أخذ دركس خصوصية  ادلعلومات عن الطلبة كوسيلة
 (:  2004سعد الدراجي ) يراىا )الدكتور

 رابعاً( عوامل تتعلق ابجملتمع:  
االجتماعي أحد كظائف العملية الًتبوية، كيطلق  ضعف الضبط االجتماعي، فادلعركؼ أف الضبط        

كىي صبيع التدابَت اليت يتخذىا اجملتمع حلمل األفراد على شلارسة  «الرقابة االجتماعية»خلدكف عليو ابن 
 اضلراؼ أك اعتداء. كنظران لتدىور الضبط االجتماعي يف األقطار النامية اليت يقل فيها السلوؾ السوم دكف

فيها القدكة احلسنة  شفاعة كتغيباحًتاـ القوانُت كاألنظمة كاألعراؼ، كتكثر فيها احملسوبية، كالوساطة كال
السياسي كاإلدارم يف كثَت من البلداف  من ادلسئولُت، فإف الطالب يستبيحوف الغش بال حرج. الفساد

الرشوة، كاختالس ادلاؿ العاـ، كتزكير النتائج أبشكاذلا  النفوذ كأخذالنامية، كالذم من مظاىره استغالؿ 
رؤساء  لجاف االنتخابية اليت تكوف مقارىا يف ادلباين ادلدرسية، كيكوفادلختلفة. كالعجب أنيتم التزكير يف ال

 .الغش ىذه اللجاف كأعضاؤىا من ادلدرسُت، كابلتاِف فلن يكوف غريبان أف يستبيح الطالب
كإذاعة مسموعة كمرئية كمكتبات، إحدل مؤسسات التنشئة االجتماعية  كتُعد كسائل اإلعالـ من صحافة

سلوؾ الطالب كصياغة منظومة قيمو. كادلفًتض فيها أف ترسخ لدل الطالب اليت تسهم يف تشكيل 
أف كثَتان من أجهزة اإلعالـ تقـو هبذه  كال شك.احلميدة كالصدؽ كاألمانة كإتقاف العمل الفضائل كالقيم

كلكن بعض ىذه األجهزة قد تساىم يف تكريس ظاىرة الغش  .ادلهمة فيما تنشره أك تبثو من مواد جيدة
 إبحدل كسيلتُت: كذلك 
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اذلدؼ من  : االىتماـ ادلبالغ فيو بشؤكف االختبارات كتغطية أخبارىا حىت أصبح اجتياز االختبار ىواألوىل
االختبارات، كابلتاِف تقل  التعليم، كىو ما قد جيعل الطالب كأكلياء أمورىم يف حالة توتر طواؿ مرحلة

 تربر الوسيلة يف نظرىم. الغايةجاىزية الطالب لالختبارات، كيضطركف إُف الغش ألف 
فكاىية( اليت تتضمن شلارسات  مسرحيات منوعات: تقدًن بعض األعماؿ الفنية )مسلسالت، لثانيةا

التمرد على معلمو، كاإلخالؿ ابلنظاـ يف مدرستو.  سلوكية سيئة ربث على الغش كتشجع الطالب على
مع ما تشجع أك تضغط على كلدىا من اجل ابإلضافة إُف ذلك: غالبا يلحظ أف الطبقة العليا يف رلت

 (.2009)فضيلة عرفات: احتالؿ مركز اجتماعي مرموؽ على العكس من الطبقة الدنيا.
 :مسات الشخصية غري السوية  تفسَت الغش يف ضوء مظاىر

 IllnessNeurosisاألمراض العصاب ية( أكالن 
حدكثو كأسبابو كأعراضو كتشخيصو كسوؼ  نتناكؿ تعريف األمراض العصابية كتصنيف كل مريض كمدل 

 . كعالجو كمآلو
 : مفهوم العصاب

كىو ليس لو . ىو اضطراب كظيفي دينامي انفعاِف يف الشخصية نفسي ادلنشأ يظهر يف األعراض  العصابية
أنور )عالقة ابألعصاب كىو ال يتضمن أم نوع من االضطراب التشرحيي أك الفسيولوجي يف اجلهاز العصيب

 .(50: 2..6البنا،ضبودة  
كىناؾ فرؽ بُت العصاب كادلرض العصيب حيث أف ادلرض العصيب اضطراب جسمي ينشأ عن تلف عضوم 

 .يصيب اجلهاز العصيب مثل الشلل النصفي كالصرع
 :  تصنيف العصاب

كتوىم ادلرض، كالوىن النفسي، كادلخاكؼ، كاذلستَتاي، كعصاب الوسواس ك  : القلقيصنف العصاب إُف
مثل عصاب احلرب ) كيضاؼ إُف ذلك أنواع أخرل من العصاب. القهر، كاالكتئاب التفاعلي، كالتفكك

 (.كعصاب  احلادث كعصاب  السجن  ك عصاب القدر
 :  أسباب العصاب

 : من أىم أسباب العصاب
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كخاصة ادلشكالت ) لطفولة كعرب ادلراىقة كأثناء الرشد كحىت الشيخوخةمشكالت احلياة منذ ا(7
كالصدمات اليت تعمقت جذكرىا منذ الطفولة ادلبكرة بسبب اضطراب ا لوالدين كالطفل، كاحلرماف كاخلوؼ 

 .(كالعدكاف كعدـ حل ىذه ادلشكالت
دلتعارضة كاإلحباط كالكبت كالتوتر الصراع بينا لدكافع الشعورية كالالشعورية أك بُت الرغبات كاحلاجات ا(6

 .الداخلي كضعف دفاعات الشخصية ضد الصراعات ادلختلفة
البيئة ادلنزلية العصابية كالعدكل النفسية إُف العصاب ككذلك فإف احلساسية الزائدة ذبعل الفرد أكثر قابلية (9

 .للعصاب
 :  أعراض العصاب

 : أىم أعراض العامة للعصاب
اخلفي كاخلوؼ كالشعور بعدما األمن، كزايدة احلساسية كالتوتر كادلبالغة يف ردكد األفعاؿ القلق الظاىر أك (7

ـ النضج االنفعاِف كاالعتماد على اآلخرين كزلاكلة جذب انتباه اآلخرين كاالستجابة الطفيلية  السلوكية، كعد
 .يف مواقف اإلحباط، كالشعور بعدـ السعادة كاحلزف كاالكتئاب

كنقص االصلاز   كالفهم بدرجة بسيطة، كعدـ القدرة على  األداء الوظيفي الكامل،اضطراب التفكَت(6
 .كعدـ القدرة على استغالؿ الطاقات إُف احلد األقصى، كمن ّث عدـ القدرة على ربقيق أىداؼ احلياة

 .عورماجلمود كالسلوؾ التكرارم كقصور احليل الدفاعية كاألساليب التوافقية كالسلوؾ ذك الدافع الالش(9
 .التمركز حوؿ الذات كاألاننية كاضطراب العالقات الشخصية كاالجتماعية(4
 .(52: 2..6أنور ضبودة البنا،)بعض االضطراابت اجلسمية ادلصاحبة نفسية ادلنشأ (0

 : تشخيص العصاب
،كبينو من التفرقة بُت العصاب كبُت الذىاف، كبينو كبُت االضطراابت العضوية  -أثناء التشخيص –البد( 1

 .كبُت ردكد األفعاؿ العادية للتوتر
كتطبيق  كالبد لتشخيص العصاب من مقابلة شخصية شاملة مع ادلريض كأخذ اتريخ كامل للحالة،( 2 

 .االختبارات النفسية، كإجراء الفحص الطيب كالعصيب
 .كجيب التعرؼ على خصائص كمسات الشخصية العصابية لدل ادلريض الفرد الذم نتعامل معو( 3

 :  عالج العصاب
 : من أىم طرؽ عالج العصاب
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( العالج النفسي )كىو العالج الفعاؿ، كأييت على رأس  قائمة التحليل النفسي ،كالعالج النفسي 1
التدعيمي، كالعالج النفسي ادلمركز حوؿ ادلريض، كالعالج السلوكي، كالعالج األساسي ىو حل مشكالت 

 ادلريض.
 كالعالج االجتماعي كعالج النقل البيئي.( العالج النفسي اجلماعي، 2
( العالج الطيب ابألدكية )كخاصة ادلهدائت( كابستخداـ الصدمات )األنسولُت كالكهرابء( كعالج 3

 .(87: 2006أنور ضبودة ا لبنا،)األعراض
 ىذه األسباب: الغش: منأسباب 

للطالب، عدـ الرغبة يف  إحساس الطالب بضعف قدراتو العقلية، ضعف مستول التحصيل الدراسي      
ـ تقدير ادلسؤكلية من قبل الطالب، كثرة ادلطالبة ابلواجبات، ادللل من ادلدرسة، عدـ االستعداد  الدراسة، عد
الكايف لالمتحاف، كجود مشكلة بُت الطالب كاألستاذ، اخلوؼ كالقلق من االمتحاانت، هتاكف ادلراقب، 

ـ لإلجابة، كجود فرص ساادللل من درس معُت، كره ادلادة الدراسية،  ة للغش، خلو زلعدـ كفاية الوقت الالز
موضوعات ادلقرر من عناصر التشويق، عدـ كجود إشراؼ دقيق، اإلدراؾ اخلاطئ لسلوؾ الغش يف 
االمتحاف، التفرقة يف معاملة الطلبة من قبل بعض ادلدرسُت كاإلدارة، عدـ معرفة الطالب ابجلزاء )العقوبة( 

حالة الغش، ضعف شخصية ادلدرس، الرغبة القوية يف احلصوؿ على درجة النجاح  اليت يقع عليو يف
كاالنتقاؿ إُف مرحلة أعلى، عدـ توافر اإلجراءات األمنية اجلادة داخل كخارج اللجاف، عدـ فهم الطالب 

س ربدم سلطة ادلدر  -لنمط األسئلة اليت يتبعها ادلدرس، مفاجأة االمتحاف كعدـ اإلعالف ادلسبق عنو، 
ادلراقب كتعليماتو، عدـ قدرة الطالب على تنظيم كقتو كاستعمالو بشكل مفيد كبناء، ال يتوفر احلـز من قبل 
اإلدارة كبعض ادلدرسُت يف زلاسبة الطلبة الغشاشُت، انعداـ اجلانب العملي يف التدريس، نوعية األسئلة اليت 

، سوء تنسيق اجلدكؿ ادلدرسي، تشدد يضعها ادلدرس يساعد على الغش، التنافس الشديد بُت الطلبة
التصحيح، صعوبة بعض ادلواد الدراسية جزئيا أك كليا، ضيق الوقت للمذاكرة،  شكول الطالب   ادلدرس يف

من عدـ القدرة على احلفظ، ضعف الضبط االجتماعي من خالؿ غياب القدكة احلسنة من ادلسئولُت، 
درسُت فيما خيتص دبوعد إجراء االمتحاانت، احلرص على عدـ فهم ادلادة الدراسية، عدـ التنسيق بُت ادل

ـ ثقة الطالب  احلصوؿ على درجات عالية، اخلوؼ من الرسوب، صعوبة أسئلة االمتحاف، حب ادلغامرة، عد
بنفسو، رغبة أكلياء األمور كبعض من إدارات ادلدارس يف احلصوؿ على نسب مرتفعة للنجاح دلدارسهم أك 

عود الطالب على الغش بشكل يصعب اإلقالع عنو، كثرة أعداد الطلبة يف الشعبة إدارهتم للتباىي بو، ت
ضعف الوازع الديٍت عند بعض الطلبة، عدـ قدرة بعض ادلدرسُت على ضبط كمراقبة الصف،   -الواحدة، 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

477 

 

ت شيوع الثقافة اليت سبجد الغش )الغش نوع من التعاكف بُت الطلبة(، الًتكيز ادلبالغ فيو على االختبارا
االتكالية كالتكاسل، تقليد  -التحريرية كمقياس للتحصيل الدراسي للطالب، ضعف شخصية الطالب،

الزمالء، التهاكف يف تطبيق عقوبة الغش، تقارب ادلقاعد يف صفوؼ االمتحاف، عدـ كجود فاصل زمٍت كايف 
 (199:2009، بُت االختبارات)فضيلة عرفات

يلي األسباب اليت ساقها بعض ادلعلمُت كمربرات تدفع  فيما ادلعلمني:أسباب الغش من وجهة نظر -1  
 الطالب للغش كمنها:

عدـ منح ، الظركؼ األسرية كادلنزلية،الرغبة يف ربقيق النجاح بدكف رلهود، عدـ أك قلة ادلذاكرة اجليدة
الطالب عدـ اىتماـ  التعود على الغش من جانب الطالب،، الصالحية الكاملة للمراقب يف االمتحاانت

عدـ تطبيق الكامل للوائح من ، كثافة الفصوؿ الدراسية كضعف مستول الطالب أثناء احلصص الدراسية،
 ضعف التوعية خبطورة الغش -، حيث العقاب

  كيالحظ أف غالبية أسباب الغش ترجع إُف ثالثة زلاكر رئيسة: 
  ( عوامل ترجع إُف الطالب نفسو. 1

  اانت كظركفها. عوامل ترجع إُف طبيعة االمتح2) 
 عوامل ترجع إُف ادلعلم ك اإلشراؼ كظركؼ تطبيق االمتحاانت.-3)

 كشبّة من يرجع الغش يف االمتحاانت إُف العوامل اآلتية:
غياب الوازع الديٍت لدل الطالب ابلدرجة األكُف، ألف من يتمعن يف ىذا احلديث "" من غشنا فليس  (1

فلو أتينا مثال إُف طالب سوم تشبع بقيم  .ـ على ىذا الفعلال ديكنو أف يقد كيفهمو كيعيو جيدا"" منا
اإلسالـ كال يزاؿ، يستحيل أف يتخذ من طريقة جبانة كالغش كسيلة لنيل أعلى الرتب كالنجاح، على 

 أنو بذلك الغش لن يسمى انجحا.
اآلابء اآلف من يلقن ابنو أف طلب العلم هلل ك يف سبيلو ك جيعل من ىذه اآلية العظيمة  الًتبية: من (2

َسَلَك َطرِيقان يَػْلَتِمُس ِفيِو ِعْلمان،  َكَمنْ »هبا: ""اقرأ"" نورا يهتدم بو، كمن ىذا احلديث قاعدة يستنَت 
لكننا  إايبو، مذاكرتو كدراستو هلل كلطلب اجلنة.فيكوف ذىابو ك «. َسهََّل اّللُّ لَُو بِِو َطرِيقان ِإَُف اجْلَنَِّة 

طبعا ذلك ليس عيبا لكّن األكُف قبل  .لألسف صلد األب يقوؿ البنو: ادرس لتكوف طبيبا، مهندسا
ذلك أف يكوف القصد هلل... فحُت يرسخ القصد إُف هللا يف طلب العلم منذ الصغر لدل الطفل كيف 

 سيكوف حينما يكرب؟
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ركح االتكالية لديو، فكثَتكف ىم أكلئك الطلبة الذين يعتربكف حصة  ضعف شخصية الطالب ك (3
ادلذاكرة عذااب يصعب اإلفالت منو... إال بطريقة كاحدة ك ىي الغش. فعملية الغش سبكن الطالب من 

كهبذا يستعمل ذكاءه كدىاءه يف ""التخلص من عناء ادلذاكرة كاستغالؿ اجلهد كالوقت "" بال سالـ
 .فتضييع نفسو لألس

يكوف األستاذ ادلسئوؿ الثاين بعد الطالب نفسو إلشرافو على عملية  األستاذ: إذضعف شخصية  (4
. حيث ىناؾ من األساتذة من يقـو دبساعدة الطالب على الغش حىت ) ادلراقبة )السماح بوقوع الغش

األساتذة من يف ادلقابل ىناؾ من  .دكف طلبهم إما ابإلمالء ادلباشر أك بتسهيل عملية الغش ابلتجاىل
ديلك ضمَتا مهنيا ك قبل ذلك كازعا دينيا أبف حيمل أمانة العلم ك الًتبية ألبناء ادلسلمُت، كلكم راع 

األكلياء أيضا قسطا ال أبس بو من ادلسؤكلية  التوجيو: يتحمل( غياب 56ككلكم مسئوؿ عن رعيتو.
 عن-األحواؿى األقل يف أغلب عل –يف ظاىرة الغش، فمن يتابع األبناء ابنتظاـ يستغٍت ابلضركرة 

اللجوء إُف الغش، ك ىناؾ من األكلياء من يشجع ابنو على الغش يف ادلواد الصعبة ككذلك من 
األسباب بعضها يتعلق ابلنظاـ التعليمي نفسو بينما يتعلق البعض اآلخر ابجملتمع الذم ينتمي إليو 

 ( 55:1980)التَت،الطالب. 
 :وتتلخ 

فيو على االختبارات التحريرية كمقياس للتحصيل الدراسي للطالب، مع إمهاؿ أساليب ( الًتكيز ادلبالغ 1
  ...أخرل مهمة للتقوًن مثل النشاطات ادلدرسية كاالختبارات الشفهية كالواجب ادلنزِف اٍف

( ضعف مستول التحصيل الدراسي للطالب ألسباب عدة منها سوء أداء ادلدرس بسبب تدين راتبو، أك 2
 .ثافة الطالب يف احلجرات الدراسية، أك مزاكلة بعض الطالب للعمل بعد انتهاء اليـو الدراسيارتفاع ك

 .( مبالغة بعض ادلؤسسات التعليمية يف تقدير مستول الطالب، مثل رفع احلد األدىن لعالمة النجاح3
 اليـو الواحد ( عدـ كجود فاصل زمٍت كاؼ بُت االختبارات، بل إف الطالب قد يؤدم أكثرمن اختبار يف4

كىذا من شأنو عدـ إعطاء الطالب فرصة مراجعة ادلواد كالتهيؤ لالختبارات، دلا يعانيو من إرىاؽ بدين 
 .كذىٍت كتوتر نفسي

فبعض ادلعلمُت ال يتحلوف أبخالقيات مهنة التدريس كأف يقـو ادلعلم  ادلعلم.غياب القوة من جانب  (5
سان خصوصية دكف سواىم، أك أف يتعمد حجب بعض بتمييز الطالب الذين يتلقوف على يديو درك 

 (20:1988ػ أضبد كادلغيب،)عنده.ادلعلومات عن الطلبة كوسيلة تضطرىم إُف أخذ دركس خصوصية 
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ضعف الضبط االجتماعي، فادلعركؼ أف الضبط االجتماعي أحد كظائف العملية الًتبوية، كيطلق عليو  (6
تدابَت اليت يتخذىا اجملتمع حلمل األفراد على شلارسة كىي صبيع ال« الرقابة االجتماعية»ابن خلدكف 

السلوؾ السوم دكف اضلراؼ أك اعتداء. كنظران لتدىور الضبط االجتماعي يف األقطار النامية اليت يقل 
فيها احًتاـ القوانُت كاألنظمة كاألعراؼ كتكثر فيها احملسوبية، كالوساطة كالشفاعة كتغيب فيها القدكة 

 .ولُت فإف الطالب يستبيحوف الغش بال حرجاحلسنة من ادلسئ
الفساد السياسي كاإلدارم يف كثَت من البلداف النامية، كالذم من مظاىره استغالؿ النفوذ، كأخذ  (7

كالعجب أف يتم التزكير يف اللجاف  .الرشوة، كاختالس ادلاؿ العاـ، كتزكير النتائج أبشكاذلا ادلختلفة
باين ادلدرسية، كيكوف رؤساء ىذه اللجاف كأعضاؤىا من ادلدرسُت، االنتخابية اليت تكوف مقارىا يف ادل

 .كابلتاِف فلن يكوف غريبان أف يستبيح الطالب الغش
كتؤكد الدراسات النفسية كالًتبوية كاالجتماعية على أف سلوؾ الغش ينمو لدم الفرد من خالؿ عوامل 
التنشئة األسرية كاالجتماعية كاف سلوؾ الغش غالبان ما يتطور من خالؿ بيئة تربوية كاجتماعية توفر ادلناخ 

يف صغره فإنو ال يستبعد أف ادلناسب لذلك كما تؤكد ىذه الدراسات علي أف اإلنساف الذم تعود الغش 
يسلك نفس السلوؾ يف كربه عندما يصبح معلمان أك قاضيان أك ضابطان أك حاكما كذلذا كاف لسلوؾ الغش 

 - أيضان.بشكل عاـ خطورتو ليس علي الفرد الغاش فقط بل علي أفراد اجملتمع 
 من ىذه األساليب:الطلبة يف الغش يف االمتحاانت:   أساليب-2

الكتابة على ادلقعد الذم جيلس عليو،  ،استعماؿ قصاصات كرؽ صغَتة، النظر إُف اجلدار كالنقل منو       
النقل من الكتاب، االستعانة أبكراؽ مكتوبة من زميل قريب، الكتابة على ظهر الدفًت الذم يكتب عليو  -

زية،  استعماؿ اإلشارات ابليد أك كتابة الكلمات العربية أبحرؼ إنكلي  ،الطالب، الكتابة على راحة اليد
 - ،الكتابة على ادلسطرة، تبديل جلد الكتاب جبلد آخر ،بغَتىا،  كتابة احلركؼ األكُف لبعض الكلمات

تبادؿ بعض األكراؽ  ،الكتابة على القدـ ،الكتابة على ظهر الزميل الذم جيلس أمامو ،االستعانة ابدلدرس
مع   الذىاب إُف ادلرافق الصحية حبجة قضاء حاجة ،ادلربرلة استخداـ اآلالت احلاسبة ،مع زميل آخر

كضع أكراؽ داخل  ،الكتابة ادلسبقة على أبواب ادلرافق الصحية أك إخراج أكراؽ لقراءهتا موجودة سلفا
استخداـ بعض اإلشارات  ،التحدث مع زميل، النقل من ادلقرر ادلدرسي ،احلجاب الذم تلبسو الطالبات

اذلاتف اجلواؿ أبكثر من طريق عن طريق إخفائو يف ادلالبس كتوصيلو بسماعة  ،ادلتفق عليها مع الزمالء
كما ىناؾ طريقة الكتابة على ، كقت احلاجة كربويل رنينو إُف طريق االىتزاز حىت ال يسمع الرنُت أحد
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الشفافة اليت ال تظهر الكتابة عليها إال إذا كضعت على  األكراؽ اذلندسية كادلساطر كادلثلثات البالستيكية
 (88:2009، الورؽ األبيض بطريقة تشبو احلرب السرم)فضيلة عرفات

يف تعترب ظاىرة خطَتة ذلا أتثَتىا السليب على الطالب أف الغش يف االمتحاانتآاثر الغش على الفرد:-3 
مقبوؿ اجتماعيا ال ترضاه  ، يعد سلوكا غَتاستمرار ضعف التحصيل الدراسي للطالب من عاـ إُف آخر
الطالب، كيرجع البعض خطورة الغش يف  ادلؤسسات التعليمية كال تقبل بو مهما انتشر ىذا السلوؾ بُت

التقوًن، كمن ّث يفشل التقوًن يف ربقيق أىدافو، كنظرا ألف  االمتحاانت إُف أنو دبثابة عملية تزييف لنتائج
 العملية التعليمية، فإف سلوؾ الغش ابلتاِف يؤدم إُف تقوية دعامة ىامة من عناصر التقوًن يعد من أىم

ادلرغوبة من جرائها،  دعامات ىذه العملية دبا يقلل من فاعليتها كيشكك يف صلاحها كيعرقل ربقيق األىداؼ
كل احلميدة على النظاـ التعليمي ك كلذلك يرل البعض أف الغش يف االمتحاانت قد يكوف لو آاثره غَت

السلوؾ عاما بعد عاـ على ادلتعلم منذ بدء التحاقو ابلتعليم  كخصوصا تلك اآلاثر ادلًتاكمة اليت يًتكها ىذا
 يف مستواه كقدرتو على التحصيل الدراسي . يسبب تدنيا مستمرا شلا 

 أف للغش آاثران على الفرد ديكن تلخيصها يف النقاط التالية:  
 اإلدياف ابهلل سبحانو كتعاُف. يؤدم الغش كالعياذ ابهلل إُف ضعف -
 يؤدم إُف تفشي اجلهل بُت الطالب. -
من سنة دراسية إُف سنة دراسية أخرل، يعترب أحد مسببات الغش ادلدرسي  إف ضعف التحصيل الدراسي -

 كيعترب سلوكان مشينان غَت مقبوٍؿ للفرد على مستول اجملتمعات.
تتعلق دبستول الطالب كنتائجهم يف االمتحاانت من  يعترب الغش عملية لتزييف احلقائق كادلعلومات اليت -

 خالؿ عمليات القياس كالتقوًن.
 تدين مستول الطالب الدراسي، الذم يعتمد على ىذه الظاىرة. -
 ضعف قدرة الطالب على التحصيل الدراسي يف العاـ الدراسي أك على صبيع مستوايت ادلراحل الدراسية. -
سؤكلية كالذم يسبب تكاسل الطالب كعدـ اجتهادىم يف إف الغش يؤدم إُف عدـ إدراؾ ربمل ادل -

 االستذكار أك ادلذاكرة أك حل الواجبات ادلنزلية اليومية. 
يؤدم الغش إُف التقليل من أمهية عمليات التقوًن كالقياس بُت الطالب يف ادلؤسسات التعليمية كمنها  -

 ادلدارس.
 لدل الطالب. ب كإضعاؼ ركح ادلنافسة الشريفةالغش يؤدم إُف عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطال -
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ـ التعليمي يف ادلدرسة كالذم بدكره يعكس تدين مستول الطالب العلمي،  - تعمل على إحداث خلل يف النظا
 كمستول طموحاهتم بشكل سليب.

 يمية.يولد الغش يف نفوس الطالب عدـ احًتاـ األنظمة كالقوانُت العرفية اليت تقرىا اللوائح كاألنظمة التعل -
إف حصوؿ الطالب على شهادة عالية بواسطة الغش تساعده على اكتساب كظيفة بوسيلة غَت شرعية، فإف   -

ق: 1433كل أجر مادم أيخذه ال يستحقو كىو حراـ منافيان للقيم كاألخالؽ االجتماعية )احلجيلي 
 (. 27ق: 1434

 آاثر الغش على اجملتمع:  -4 
خطورة ابلغة على اجملتمع كمؤسساتو كنظمو كتؤثر على نظم العملية  كسبثل ظاىرة الغش يف االمتحاف     

التعليمية كمؤسساهتا، كىي قضية قد تكوف سياسية يف ادلقاـ األكؿ ألف من يغش يشغل مكاان ال يستحقو 
كاف للمجتمع  يؤدم إُف إىدار مبدأ تكافؤ الفرص الذم ىو أساس الدديقراطية يف الًتبية. كإذا ألمر الذم

كالغش ظاىرة داخل ىذا  حيققها من خالؿ مؤسساتو كنظمو كالتعليم دبؤسساتو أحد ىذه النظم. أىداؼ
ال تكمن يف اجلوانب ادلدرسية فقط  النظاـ، فإهنا ابلتاِف تؤثر على ربقيق أىداؼ اجملتمع، أف خطورة الغش

الذين يتعودكف الغش  اجلوانب ادلدرسية، حيث أف أكلئك بل قد يتعداىا إُف جوانب حياتية أخرل غَت ىذه
السلوؾ طواؿ حياهتم التعليمية خيشى أف تتكوف لديهم عادة الغش كالتزييف  يف االمتحاانت كديارسوف ىذا

 جوانب حياهتم العملية بعد زبرجهم. يف كثَت من
 أيضان  ومن اآلاثر السلبية على اجملتمع        

ادلهٍت الذم اعتاد الغش أثناء تعليمو، قد يستحلُّ  أك( إف مضارَّ الغش سبتد إُف ما بعد الدراسة، فادلوظف 1
كعليو فإف مكافحة .ادلشركع كالتزكير يف األكراؽ الرمسية، كقد يستحل الرشوة ادلاؿ العاـ، كديارس الكسب غَت

 .العملية تكفل رفع مستول الكفاءة كربسُت أداء األفراد بعد زبرجهم يف رلاالت احلياة الغش
مة، كعدـ تقدمها كعدـ رقيها، كذلك ال ف األمم ال تتقدـ إال ابلعلم كابلشباب ( أنو سبب لتأخر األ2

ادلتعلم، فإذا كاف شباهبا ال حيصل على الشهادات العلمية إال ابلغش، فقل ِف بريك: ماذا سوؼ ينتج لنا 
بناء األمة؟  ىؤالء الطلبة الغشاشوف؟ ما ىو اذلم الذم حيملو الواحد منهم؟ ما ىو الدكر الذم سيقـو بو يف

ال شيء، بل غاية مهو، كظيفة بتلك الشهادة ادلزكرة أيكل منها قوتو ك رزقو. ال ىّم لو يف تقدًن شيء ينفع 
األمة، أك حىت يفكر يف ذلك. كىكذا تبقى األمة ال تتقدـ بسبب أكلئك الغشاشة بينها. كنظرة أتمل 

ل عاـ ابآلالؼ كلكن قل بربك من منهم للواقع: نرل ذلك كاضحا جليا، فعدد الطالب ادلتخرجُت يف ك
 خيًتع لنا، أك يكتشف، أك يقدـ مشركعا انفعا لألمة، قلة قليلة ال تكاد تذكر. 
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 لغش. كادلطالبة اب ( إف الغاش غدا سيتوُف منصبا، أك يكوف معلما كابلتاِف سوؼ ديارس غشو لألمة، 3
 لتاِف:  أف ىناؾ آاثران على اجملتمع بسبب الغش كديكن تلخيصها كا 

لو خطورة ابلغة يف النظاـ التعليمي يف ادلؤسسات التعليمية، كذلك أييت ألنو سبب خلالن يف سلرجات ىذه  -
األنظمة التعليمية، كسبب أيضان عدـ كجود كفاءات عالية من أفراد اجملتمع دبا يليب احتياجاهتا يف كافة 

 اجملاالت.
عات كيؤدم ذلك إُف عدـ تكافؤ الفرص بُت أفراد اجملتمع لو آاثر سلبية على األنظمة السياسية يف اجملتم -

 كالذم يسهم يف عدـ ربقيق أىداؼ اجملتمعات من خالؿ مؤسساهتا التعليمية.
تؤثر على سلوؾ األفراد يف حياهتم العملية كابلتاِف ستوصف ابلسلبية يف اإلصلاز كالفاعلية فيما يتطلب  -

 ادلراحل التعليمية بواسطة ىذه العادة السلوكية السيئة.اجملتمع من أعماؿ كذلك بعد زبرجهم من 
يؤدم إُف شلارسات سيئة خاصة يف الذين زبرجوا من ادلراحل التعليمية هبذه العادة السلوكية مثل: السرقة  -

 كالرشوة.
تبٌت  من األسباب الرئيسة لتأخر األمة اإلسالمية يف كافة اجملاالت، كعقبة يف ربقيق أىدافها كغاايهتا، فإهنا -

 على ذلك ابلعدؿ كالتوازف كالعلم كإعطاء كل ذم حق حقو، كااللتزاـ دببادئ الشريعة اإلسالمية.
إف ذلك حيدث شرخان كبَتان يف األنظمة كالقوانُت اليت تضعها السياسات التشريعية كالتعليمية، من كضع  -

 األفراد الغَت ادلناسبُت يف أماكن غَت مناسبة.
ألمر الذم اتؤدم إُف طمع بعض أفراد اجملتمع، كالتوجو بكافة الطرؽ إُف الكسب احلراـ )الغَت مشركع(،  -

حيدث خلالن يف اجلوانب االقتصادية يف اجملتمعات اليت تبٌت على اسًتاتيجيات كخطط قصَتة ادلدل كطويلة 
 (.27ق: 1434ق: 1433ألمر الذم يعكس بذلك احلالة االقتصادية ألفرادىا )احلجيلي اادلدل، 

 لظاىرة الغش:  اجلانب العالجي
ال شك أف الغش ديثل آفة من آفات التعليم يف كاقعنا ادلعاصر، كيتطلب عالج ىذه الظاىرة إجراء دراسات 
متعمقة للوقوؼ على أسباهبا كدكافعها كالعوامل ادلؤثرة فيها، كالعمل على تفادم حدكثها. كىنا يؤخذ على 

األقطار العربية أهنا تكافح ظاىرة الغش دبنطق القانوف اجلنائي، كليس القانوف الوقائي،  كزارات التعليم يف
فهي تعاقب ادلخطئ دكف أف تعاًف أسباب اجلردية، كابلتاِف يستمر الطالب يف التحايل على األنظمة 

ابلتشريعات كالقوانُت. كعليو فإف مكافحة الغش جيب أف تبدأ إبصالح النظاـ التعليمي أبكملو كتنتهي 
-كسائل اإلعالـ-ادلدرسة-الصارمة. كىي عملية تشًتؾ فيها صبيع مؤسسات التنشئة االجتماعية: األسرة 

 كفيما يلي مقًتحات كقائية كعالجية دلعاجلة ىذه الظاىرة السيئة:  ..اٍف. ادلسجد
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خالؿ اإلذاعة ادلدرسية، توضيح سلاطر الغش كتعارضو مع مبادئ اإلسالـ كمع القيم كالغاايت الًتبوية، من  (1
كمن خالؿ ادلنابر يف ادلساجد، كأف يتم ذلك يف إطار تربية إسالمية قودية ترسخ لدل الطالب قيم اإلسالـ 

 .كأخالقياتو السامية
مراعاة اإلجياز كالًتكيز يف الواجبات ادلنزلية اليت يكلف هبا الطالب كأف تتناسب مع ادلدل الزمٍت ادلطلوب  (2

أف إثقاؿ كاىل الطالب بواجبات مطولة، قد يضطره إُف االستعانة بغَته إلصلازىا، أك  إصلازىا فيو. إذ
تلخيصها بشكل سلل. كما يتعُت التنسيق بُت ادلدرسُت يف ىذا الشأف لعدـ ربميل الطالب من الواجبات 

 .ماال يطيق
، فهذا أدعى لتمكُت الطال (3 ب من الًتكيز كاالستعداد االحتفاظ بفاصل زمٍت بُت مواد االختبار كلو دلدة يـو

 .لالختبار
رلموعات التقوية ابدلدارس، ادلقهى  رفع مستول جاىزة الطلبة لالختبارات، كذلك عرب أساليب شىت منها: (4

األكادديي، حلقات الدرس ابدلساجد كاجلمعيات اخلَتية، كما ديكن استخداـ اذلاتف ابدلدارس للرد على 
ا يغمض عليهم من ادلقرر، كذلك بتخصيص بعض ادلدرسُت استفسارات الطالب كمساعدهتم يف فهم م

ـ ذلذه ادلهمة. كشلا يفيد يف ىذا الشأف أيضان، الربامج التعليمية ادلتلفزة، كما ىو موجود يف  خارج أكقات الدكا
بعض الدكؿ العربية، كتتضمن شرحان سلتصران كمسلسالن للمقررات الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية العامة. كما 
ديكن الًتخيص لبعض اجلهات بتسجيل شركح ادلقررات الدراسية على أشرطة تسجيل أك أشرطة فيديو، 
كالسماح ببيعها إُف الطالب. كىذا التنويع يف أسلوب توصيل ادلقررات التعليمية للطالب أدعى إُف ربقيق 

 .باالستيعاب من االقتصار على القراءة، ألف الطالب أحياانن يسأـ من مطالعة الكت
  .أف يتم إعداد االختبارات مركزاين، أم من الوزارة كال مانع من أف يكوف تصحيح أكراؽ اإلجابة ال مركزم (5

 والتنشئة االجتماعية والشخصية: االسرة 
يتوقف كجود أم رلتمع على كجود الناس الذين يشًتكوف يف ثقافتو، كيقوموف أبدكارىم يف احلياة على        

الوجو األكمل، ذلك أف اجملتمع يوجد فقط يف عقوؿ أعضائو. كدلا كاف اإلنساف عرضة للموت، ككانت 
اجملتمع يف البقاء حيتم عليو حصولو حياة اجملتمع تتجاكز دائمان حياة األفراد بل كحىت األجياؿ، فإف استمرار 

ابستمرار على أعضاء جدد حيملوف ثقافتو. كاجملتمع لن يستطيع ربقيق ذلك إال عن طريق التنشئة 
االجتماعية اليت تتحوؿ دبوجبها ادلادة اإلنسانية اخلاـ يف األطفاؿ حديثي الوالدة إُف أعضاء كاملُت فيو. 
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الذم يولد طبيعيان كعاجزان عن معرفة  –كوهنا األداة اليت تساعد الطفل كتنبثق أمهية التنشئة االجتماعية من  
 على معرفة ما ينبغي لو أف يفعلو. –أك فعل أم شي دبفرده 

كاألسرة تعترب أىم الظواىر االجتماعية اليت تساعد الفرد على تشرب السلوكيات كادلعايَت  
عي، كتسهل عليو االندماج يف احلياة االجتماعية، كاالذباىات السائدة يف رلتمعو، كتكسبو الطابع االجتما

كتساعده على التكيف مع صباعة أك تعده للقياـ أبدكار اجتماعية معينة. فالتنشئة االجتماعية كسيلة األسرة 
، كإكسابو توقعات يف إكساب الفرد ثقافة رلتمعو كلغتو، كإكسابو القيم كادلعاين كالرموز اليت ربكم سلوكو

لقدرة على التنبؤ ابستجاابهتم أثناء تفاعلهم مع بعضهم بعضان، كما أف التنشئة االجتماعية سلوؾ الغَت كا
ىي كسيلة األسرة يف تشريب أفرادىا عادات كتقاليد رلتمعهم، ككسيلتها يف تدريبهم على اتباع طرؽ معينة 

ماعية ادلختلفة. "كبناء على من التفكَت كشلارسة أمناط سلوكية معينة، ككيفية تقييمهم لألمور كالقضااي االجت
التنشئة االجتماعية ىذه يصبح الفرد منتجان لثقافة رلتمعو بعد أف كاف مستقبالن ذلا كعامالن يساعد على بقاء 
الثقافة كنقلها من جيل إُف جيل كتغيَتىا كتطويرىا من خالؿ تفاعلو معها كأتثَته فيها كما تؤثر فيو" )فليو، 

1988 :32.) 
ة كسيلة األسرة يف التنشئة االجتماعية. فعن طريق الًتبية يتأتى لألسرة تشكيل كتعترب الًتبي 

شخصية الفرد يف إطار ثقافة اجملتمع، كربديد دكره الذم سيمارسو يف اجملتمع. كاألسرة تستخدـ الًتبية  
ابط كوسيلة تتمكن هبا من تدريب الفرد على ضبط سلوكو كإشباع حاجاتو كفقان للقيم كادلعايَت كالضو 

السائدة يف اجملتمع الكبَت. فبالًتبية تتمكن األسرة من أف تعلم طفلها لغة رلتمعو كعاداتو، كتعلمو طرؽ 
إشباع رغباتو، كمعرفة ردكد فعل اآلخرين ذباه سلوكياتو كتصرفاتو. كعرب األسرة يتعلم الطفل أساليب قضاء 

ب كلعب كذلو كتعاطف مع اآلخرين يف حاجاتو البيولوجية اليت يتوقف عليها منوه من مأكل كملبس كح
 ( 31 : 2003،مفيدة. )اميمن، كالتَتإطار موجهات سلوكية زلددة. فالًتبية كسيلة 

 الدارسات السابقة
 (:  2012) حسني دمحم دراسة سعد-1

 من على عينة تطبيقية دراسة -االمتحاانت يف الغش لظاىرة االجتماعية عنواف الدراسة: األبعاد      
 البيضاء. دبدينة اإلعدادية ادلرحلة طالب
 كابألخص الطالب بُت لغش ا ظاىرة انتشار على التأكيد على البحث ىذا كىدؼ الدراسة: يهدؼ     

 مدل إظهار، ك لعاـ بشك الطالب شخصية ىعل الغش ظاىرة خطورة بيافك  اإلعدادم، التعليم مرحلة يف
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  سبتد متعددة بعادأ  ذات شغال ظاىرة أف توضيحك  سلوكياتو، صبيع كيف حياتو طيلة الظاىرة هبذه الفرد أتثر
دلرحلة  طالاب لدل االمتحاانت يف الغشة لظاىر  االجتماعية األبعاد معرفة على عديدة، كالًتكيز جوانب إِف

 .اإلعدادية
 الغش فاالباحث عرضها اليت السابقة كالدراسات النظرم االستعراض خالؿ من نتائج الدراسة: يتضح     

 من مراحل مرحلة زبلو ال كيكاد التعليم، مراحل اختالؼ على الطالب لدل االنتشار كاسعة كبَتة مشكلة
 حبيث الغش كتكوف مشكلة ادلختلفة، االمتحاانت أثناء ذلا الطالب كشلارسة الغش مشكلة كجود من التعليم

 النتشار منا الغش ظاىرةاء كأهن .عنها الطرؼ غض أك ذباىلها ديكن ال األبعاد تعددةم  ظاىره تشكل أهنا
 على داللة االنتشار كاجلسدية، كذلذا النفسية كاألمراض االضطراابت من الكثَت انتشار تتجاكز أهنا حبيث
 .ادلتعددة االمتحاانت يف كنتائجهم أدائهم الطالب كعلى على الكبَت ىاَت كأتث الغش مشكلة خطورة مدل

 عوامل إف ىناؾ بل الطالب، بُت كالواسع الكبَت انتشارىا عند فقط تقف اال كخطورتو الغش كمشكلة
 ال قد كظاىرة كوف الغش العوامل ىذه كمن خطورهتا، من كتفاقم الظاىرة ىذه مشكلة من تزيد أخرل
 الغش الطالب فيها أخرل ديارس حياتية مواقف إِف ديتد قد ،بل فحسبت   االمتحاان على فقط يقتصر

 على كتنسحبشخصيتو  هبا الفرد تنطبع لدل شخصية مسة دبثابة الغش يصبح أف إِف األمر يتحوؿ كقد.
 لو كيكوف الفرد شخصيةى علر مدم أتثَت لو يكوف ما كىو كلها، حياتو على بل حياتو، مواقف من الكثَت

 بو احمليطُت حياة على يضان أ ينعكس ما كىو الفرد، حياة مناشط ك مناحي كافة على كثَتة سلبية مردكدات
 أك تتعلق ابدلدرسة قد منو الفرار علية كيصعب حياتو طيلة الفرد يالـز قد األمر ىذا كأف منو، كادلقربُت
 (76:1980)جابر ك الشيخ ،نفسو  االمتحاف أك الطالب يدرسها اليت ادلادة أك ادلدرس
 (:2113رشا خابور وعبد احلكيم حجازي) دراسة-2

 مدارس مديرية يف الثانوية ادلرحلة طلبة المتحاانت لدى فيا الغش ظاىرة انتشار عنواف الدراسة: أسباب
 الرمثا. لواء تربية

 التعرؼ إُف أسباب انتشار ظاىرة الغش يف االمتحاانت لدل مرحلة البحث ىذا : يهدؼىدف الدراسةأ .1
 ذات فركؽ كجودالثانوية يف مدارس مديرية تربية لواء الرمثا من كجهة نظر ادلعلمُت، كالطلبة، كالتعرؼ إُف 

( بُت أراء ادلعلمُت كالطلبة فيما يتعلق أبسباب انتشار ظاىرة الغش يف 0. 05داللة إحصائية عند مستول )
 االمتحاانت لدل طلبة ادلرحلة الثانوية.



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

486 

 

ألسباب انتشار ظاىرة الغش من كجهة نظر ادلعلمُت جاءت بدرجة  الكلية أف الدرجة  نتائج الدراسة:
جاءت  ّث األكُف، ابدلرتبة جاءت(،كأف األسباب اليت تتعلق ابلطلبة 3.33لغ )متوسطة كدبتوسط حسايب ب

األسباب اليت تتعلق ابجملتمع احمللي ابدلرتبة الثانية كألسباب اليت تتعلق ابدلناىج كاإلدارة ادلدرسية ابدلرتبة 
ة، اما من كجهة نظر الطلبة، فقد بلغت الدرجة الثالثة، كجاءت األسباب اليت تتعلق ابدلعلم ابدلرتبة األخَت 

( 0.05( كبدرجة تقدير متوسطة، ككذلك أظهرت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية)3.31الكلية)
بينما كانت الفركؽ لصاٌف الطلبة ألسباب تتعلق  احمللي، كابجملتمع ابلطالب تتعلقألسباب  ادلعلمُت لصاٌف

 (  1975:85زىراف كأخركف، ) ادلدرسيةابدلعلم كابدلناىج كاإلدارة 
 (2114دراسة شريكي ويزة )-3

وإجراءات احلد منو من وجهة نظر تالميذ  وتقنيات الغش يف المتحان البكالوراي )أسبابو_ عنواف الدراسة:
 السنة الثالثة اثنوي: دراسة ميدانية بوالية بومرداس( 

البكالوراي ىاجسا حقيقيا لدل القائمُت على الدكر الًتبية ظاىرة الغش يف امتحاف  : تشكلوىدف الدراسة
كالتعليم بصفة مباشرة أك غَت مباشرة لذا مت اختيار ىذا ادلوضوع، دلسامهة يف تشخيص تنوع أسباب الغش 
يف امتحاف البكالوراي من صبيع األبعاد، التعرؼ عن قرب على الطرؽ كالوسائل ادلتنوعة ادلستخدمة يف الغش 

 ا،.للًتصد ذل
 كجود تنوع يف األسباب ادلؤدية إُف الغش يف امتحاف البكالوراي من أسباب شخصية  نتائج الدراسة:

كأسباب اجتماعية كأسباب تربوية من كجهة نظر تالميذ السنة الثالثة اثنوم، ال توجد فركؽ دالة إحصائيا 
يف امتحاف البكالوراي كفق متغَت  بُت كجهات نظر تالميذ السنة الثالثة اثنوم حوؿ األسباب ادلؤدية للغش
اديب( كجود تنوع يف التقنيات  -اجلنس التلميذ ) ذكور إانث( كالتخصص الدراسي ) علمي تكنولوجي

ادلستعملة للغش يف امتحاف يف البكالوراي من تقنيات تقليدية كتقنيات حديثة من كجهة نظر تالميذ السنة 
من الغش يف امتحاف البكالوراي من إجراءات  شخصية  الثالثة اثنوم، كجود تنوع يف إجراءات احلد

كإجراءات اجتماعية كإجراءات تربوية من كجهة نظر تالميذ السنة الثالثة اثنوم، كال توجد فركؽ دالة 
إحصائيا بُت كجهات نظر تالميذ السنة الثالثة اثنوم حوؿ إجراءات احلد من الغش يف امتحاف البكالوراي 

)زىراف  اديب( -ذ ) ذكور إانث( كالتخصص الدراسي ) علمي تكنولوجيكفق متغَت جنس التلمي
 (89: 1975ضبداف،
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 اإلجراءات ادلنهجية للبحث:
كىي ظاىرة الغش يف  ،تركز اإلطار النظرم ذلده الدراسة على مناقشة أىم ادلتغَتات الرئيسة  للبحث :متهيد

الفص لعرض األساليب ادلنهجية اليت مت كيستهدؼ ىدا . االمتحاانت كالسمات الشخصية غَت السوية
كفيما يلي توضيح لتلك اخلطوات اليت اتبعت لنفيذ الدراسة . تطبيقها لقياس العالقة بُت متغَتات البحث

 .ادليدانية بغية اختبار اإلطار النظرم ادلفسر ذلذه الدراسة إمبَتيقيان 
 :منهج البحث( أكالن 

الذم يستهدؼ احلصوؿ على ادلعرفة عن طريق ( االختبارم) اتبع الباحثاف خطوات البحث اإلمبَتيقي
كدبوجب ىذا . ادلالحظة كاخلربة أك التجربة لتنفيذ ىدا البحث كاختبار تلك ادلعرفة النظرية ادلتوفرة أمبَتيقيان 

الباحثاف بوصف الظاىرة ادلدركسة كإمنا سيقوماف بتفسَتىا بغية إثراء  ياللوف من تصميم البحوث لن يكتف
النظرايت ادلستخدمة يف تفسَتىا يف اإلطار النظرم للتأكد من مدل صالحيتها لتفسَت ما تود تفسَته، 
كاخلركج بنظرية تفسر ظاىرة الغش يف االمتحاانت يف ضوء بعض السمات الشخصية غَت السوية  كمعرفة 

 .قات بُت متغَتات البحثنوع العال
 :رلتمع البحث( اثنيان 

يتكوف رلتمع البحث من صبيع الطلبة الذين يدرسوف ابلسنوات كالفصوؿ الدراسية النهائية بكليات اجلامعة 
 ( طالب كطالبة052)     2121/ 2112 كقد بلغ عدد الطلبة الذين يدرسوف ابلعاـ اجلامعي. األمسرية

يقـو الباحثاف بتحديد احلجم ادلناسب للعينة من األقساـ أك التخصصات بكل  كالختيار العينة بكل كلية 
كلية أبسلوب العينة العشوائية ادلنتظمة، ّث ربدد أفراد العينة بكل قسم، كبعد ذلك تعطي لرئيس القسم عدد 

اد عينة قسمو، كهبذا اإلجراء يوزع االستمارات على أ فر .  االستمارات ادلراد تعبئتها كاإلجابة على بياانهتا
كيف يـو التاِف  أييت الباحثاف لرئيس القسم كيستلما منو االستمارات اجملاب عنها، كعلى ىذا النحو مت 

كاجلدكؿ . احلصوؿ على صبيع االستمارات ادلقرر اإلجابة عن بياانهتا يف كل كلية من كليات رلتمع البحث
 .يةنة بكل كلالتاِف يوضح أمساء الكليات ادلختارة، كعدد أفراد العي

 (أمساء الكليات وعدد أفراد العينة بكل كلية1اجلدول رقم )
 العدد

 أسم الكية
  اجلنس

 إانث ذكور العدد الكلي للعينة
 56 48 8 اآلداب
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 48 45 3 العلوم
 43 43 1 الرتبية
 11 11 1 القانون
 47 37 11 الطب
 45 26 19 االقتصاد

 251 111 41 اجملموع الكلي
 ( 6وابلنظر إيل بياانت اجلدول السابق يتضح أن عدد الكليات اليت اختريت منها عينة الدراسة )

(، وبلغ عدد 41( طالب وطالبة، وبلغ عدد الذكور منها )251كلية، وقد بلغ عدد الطلبة هبا )
 ( مفحوصا.251(، يعين قد بلغ عدد أفراد عينة ىده الدراسة)111اإلانث )

 (يوضح توزيع ادلبحوثني وفق متغري السنة الدراسية2اجلدول رقم )
 اجلنس

 السنة الدراسية
 

 اجملموع اإلانث الذكور
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 45.2 113 41.1 84 72.5 29 الرابعة
 45.2 113 49.5 114 22.5 9 الفصل ما قبل األخري

 9.6 24 11.5 22 5.1 2 الفصل األخري
 111 251 111 211 111 41 اجملموع

 
% 45.2% يدرسون ابلسنة الربعة، وانو 45.2وابلنظر إيل بياانت اجلدول السابق نالحظ أن

ابلفصل األخري، ونالحظ من البياانت اجلدول  % يدرسون9.6يدرسون ابلفصل ما قبل األخري، وانو 
 يدرسون وفق النظام السنوي. السابق انو أقل من نصف ادلبحوثني

 (يوضح معامالت الصدق التكويين بني مقاييس الدراسة3اجلدول رقم )

السيكواب سلوك الغش ادلقاييس
 ثية

 التجاوز عن الغش االغرتاب العصابية

 **1.214 **1.321 *1.187 **1.398 1 سلوك الغش
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 *1.172 **1.623 **1.511 1 **1.398 السيكوابثية
 **1.211 **1.734 1 **1.511 *1.187 العصابية
 **1.213 1 **1.734 **1.623 **1.321 االغرتاب

 1 **1.213 **1.211 *1.172 **1.214 التجاوز عن الغش
 1.11، ** دالة عند مستوى 1.15*دالة عن مستوى     

حيث كانت  حظ أن مقاييس الدراسة تتمتع ابلصدق التكويين،( يال3وابلنظر إىل بياانت اجلدول رقم )
ما يعين أن ىناك عاماًل عامًا أو  1.11، و1.15مجيع معامالت االرتباط بينها دالة عند مستوى 

 .مشرتكاً يربط بينها
 متغريات البحث:- اتلتا

 .: كيتمثل يف السلوؾ الفعلي للغشأ( ادلتغري التابع
: كتتمثل يف السمات الشخصية غَت السوية كىو )الشخصية السيكوابثية كالشخصية ب( متغريات ادلستقلة

ابإلضافة اِف بعض ادلتغَتات االمسية اليت تتضمنها بياانت اخللفية  العصابية كالشخصية االغًتاب(،
 .االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية للمبوحثُت .

 إعداد وتطوير وسيلة مجع البياانت:-رابعا 
ت الدراسة احلالية معرفة عالقة ظاىرة الغش ابلسمات الشخصية غَت السوية، كقد استخدـ استهدف
االستبياف ادلغلق كوسيلة جلمع بياانت ىذه الدراسة، على اعتبار أف أفراد العينة جييدكف القراءة،  افالباحث

كقد مر االستبياف  كألف االستبياف ديكن الباحث من احلصوؿ على معلومات كثَتة كبطريقة سهلة كسريعة.
 النهائي ذلده الدراسة ابدلراحل التالية:

على عدة دراسات كأحباث تغطي أىداؼ ىذا البحث. كمن بُت  اف( لبناء االستبياف اطلع الباحث1
(، 2003(، كدراسة التَت كأميمن )1996(، كدراسة أميمن )1971الدراسات: دراسة مصطفى التَت)

(، كدراسة 2010(، كدراسة حسوف )1999كدراسة ىويش ) (،1975دراسة حامد زىراف كآخركف )ك 
 (.2010الكندرم )

صياغة ىذه العبارات بطريقة ذبعلها قصَتة ككاضحة كسهلة لفهم كمناسبة لنوع اذلدؼ قاـ الباحثاف ب ( 2
 ادلقاس.



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

48: 

 

كقد سبت صياغة عبارات مقياسي البحث بطريقة إسقاطيو، أم َف توجو للمبحوث أك زباطبو مباشرة، ذلك 
ألف ىدؼ ادلقياس الواحد ىو قياس إدراؾ أفراد العينة دلا يعتمل يف اجملتمع من إدراؾ السمات الشخصية 

ش بعينة ديكن أف زباطبو غا كالباحثاف دليجد غَت السوية، كإدراؾ لتهميش سلوؾ الغش يف االمتحاانت، 
بلغة ادلخاطب، كلذلك فإف لصياغة عبارات كل ميزاف من موازين البحث بطريقة إسقاطيو أك مباشرة ما 

 يربرىا.
 جماالت االستبيان:

 ( عبارة تغطي اخللفية االجتماعية كالثقافية للمبحوثُت.30اجملاؿ األكؿ كتكوف من) (1
كتكونت سالَف ىدا ادلقياس رتيب من  سلوؾ الغش للمبحوثُت. ( عبارة كتغطي19اجملاؿ الثاين كتكوف من ) (2

 العبارات )مرة، مراتف، عدة مرات
 : صدق وثبات وسيلة مجع البياانت حساب

لقد تقرر حساب بعض أنواع الصدؽ كحساب معامالت ثبات كسيلة صبع بياانت ىذه الدراسة بعد إجراء 
 :عينة الدراسة النهائية يف العادة، كذلك على النحو اآليت الدراسة النهائية، كذلك لعدة اعتبارات أمهها كرب

 : حساب الصدؽ( 7
 : حيث حسبت أنواع الصدؽ التالية

 : صدؽ احملتول( أ
كلتحقيقو قاـ الباحثاف ابالطالع على استبياانت الدراسات ادلشاهبة كعلى األطر النظرية للدراسات اليت 

كيفًتض الباحثاف أف . ف ببناء عبارات استبياف ىذه الدراسةتشبو الدراسة كمن خالؿ خربهتم قاـ الباحثا
كحدات القياس يف ىذه الدراسة تتعلق ابالذباىات كالسلوكيات ادلقاسة، كما يفًتض أيضا أف عينة عبارات 

كيعٍت صدؽ احملتول أك صحة . مقاييسها قد تكوف جيدة كصاحلة لقياس ما تود قياسو أكال تكوف كذلك
ثل عينة الفقرات اليت خيتارىا الباحث لوحدة قياسو رلموع الفقرات ا ليت تكوف اإلطار ىو أف سب"  احملتول

كذبدر اإلشارة إُف أنو ال تتوفر كسيلة عملية حلساب درجة سبثيل . العاـ للصفة ادلراد قياسها سبثيال جيدا
دة برأم بعض اخلرباء عا كيستعُت الباحث. العينة لإلطار العاـ، كلذلك فإف األمر مًتكؾ للتقدير الشخصي

 (.776: 7757التَت،)"  يف تقدير ما إذا كانت كحدة القياس صحيحة احملتول أـ ال ملالشًتاؾ معه
 : حساب الصدؽ التكويٍت( ب
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لذلك فهو يتأثر بذاتية الباحثُت، كخيضع ذلالة . كيعترب صدؽ التكوين أك الًتكيب مفهوما كاسعا كمركبا
كشبة عدة طرؽ حلساب . بعض الباحثُت خيلطوف بينو كبُت صدؽ احملتولالتقبل السطحي، فضال عن أف 

التغَتات التطورية، كاالرتباطات مع اختبارات أخرل، كالتحليل : من بُت ىذه الطرؽ. صدؽ التكوين
 .العاملي، كاالتساؽ الداخلي ،كالصدؽ  التقاريب ك االختاليف ،كأتثَت التدخل التجرييب

فًتاضي إذف إُف الدرجة اليت يقيس معها الختبار السمة أك اخلاصية اليت يفًتض يشَت الصدؽ البنيوم أك اال
كىو ينطلق من أف الدرجات على ا الختبار ينبغي أف تتباين كما تتنبأ النظرية اخلاصة ابلسمة . أف يقيسها

هو يعد كذلذا ف. ىذا كيتضمن الصدؽ البنيوم كافة أنواع الصدؽ األخرل. ادلقاسة أك التكوين ادلفًتض
كيستهدؼ الصدؽ البنيوم معرفة ما يقيسو االختبار . شرطا أساسيا لالختبارات النفسية كالًتبوية أبنواعها

حقا إف أدكات . ابلضبط، كمعٌت الدرجات ادلتحصل عليها على االختبار كمدل إشارهتا إُف مسة معينة
الصدؽ البنيوم يف ربديد طبيعة كقوة كذلذا يفيد . القياس ال سبدان دائما بقياسات نقية للسمات ادلقاسة

 .العوامل اليت تؤثر فعال يف األداء االختبارم
ككل التقنيات . كيرتكز الصدؽ البنيوم على االستنتاجات ادلنطقية كالوسائل اإلحصائية لكي يتم ربققو

تحقيق التجريبية كاإلحصائية اليت تساعد على ربقيق أنواع الصدؽ األخرل لالختبار ،ديكن تطبيقها ل
فمثال مقارنة األداء االختبارم جملموعات متقابلة كالعصابيُت كاألسوايء تعد . الصدؽ التنبؤم لالختبار

 :كديكن التحقق من الصدؽ البنيوم لالختبار ابآليت .إحدل طرؽ التحقق من الصدؽ البنيوم
ديكن أف ينطوم عليها األداء الدراسة ادلنطقية لألداة كربديد السمات النفسية ادلفًتضة أك البٌت اليت ( 1

 .على تلك األداة
الدراسة ادلنطقية للسمات أك البٌت اليت مت ربديدىا كتكوين فرضيات قابلة لالختبار حوؿ صلتها ابألداء ( 2

 .على تلك األداة انطالقا من نظرية تطرح تلك السمة أك السمات
 .(262-262: 1221 ائيل،ميخ)إجراء حبوث للتحقق من كل فرضية ابلوسائل التجريبية ( 3

كللتحقق ـ مدل سبتع كسيلة صبع بياانت الدراسة احلالية النهائية ابلصدؽ البنائي أك الًتكيب يتقرر حساب 
 درجات االتساؽ الداخلي بُت مقاييس البحث،

 :الدراسة االستطالعية(
إف  : الدراسة لعدة اعتبارات منهاَف يقم  لباحثاف إبجراء دراسة استطالعية الختبار كسيلة صبع بياانت ىذه 

كثَتا من بنود االستمارة مت قياسها يف دراسات سابقة كما سبا حلرص على ربقيق صدؽ احملتول من خالؿ 
كذلك تقرر أتجيل حساب صدؽ كثبات ىده الوسيلة دلا بعد  صبع عبارات كثَتة تقيس ما تود قياسو،
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لدراسات الوصفية اليت تنطلق من نظرية كاضحة ادلعاَف مثل إجراء الدراسة النهائية، كىو أمر شائع يف تلك ا
يفضل بعضا لباحثُت أتجيل حساب درجيت الصدؽ كالثبات لكل ( "1989)يقوؿ التَت. الدراسة احلالية

ميزاف إُف غاية إجراء الدراسة على العينة النهائية كالذين يفضلوف ىذا األسلوب يقولوف إف عينة الدراسة 
 ". سبثل اجملتمع سبثيال صادقا كابلطبع ىذه نقطة جديرة ابلتقدير ة كالاالستطالعية صغَت 

 :مجع البياانت والقيام ابلدراسة(2
( 250)بعد أف مت كضع عبارات كمقاييس كسيلة صبع البياانت يف شكلها النهائي كربديد حجم العينة كىو

ادلبحوثُت الذين تقرر اختيارىم لإلجابة عن الباحثاف ادليداف كقاموا بتوزيع االستمارات على نزؿ  مبحواث
بياانت ا لدراسة يف اجلامعة األمسرية بفركعها ادلختلفة، ك جيدر ابلذكر أف الباحثاف ربصال على بعض 
استمارات اإلجابة يف نفس اليـو اليت مت توزيعها فيو، كما مت احلصوؿ على بعضها يف أايـ اتلية ألف ىناؾ 

كقد حرص الباحثاف على تنبيو . دراستهم أثناء استالمهم استمارات الدراسةمبحوثُت كانوا منشغلوف ب
 ادلبحوثُت بعدـ تركهم  عبارة دكف اإلجابة ابلكتابة أك التأشَت أمامها يف حالة توزيعهما على ادلبحوثُت

ئة أف بعض أفراد العينة اعتذركا عن تعب: ك جيدر ابلذكر أف الباحثاف كاجهوا بعض ادلصاعب كمن بينها
بياانت الدراسة حبجة عدـ توفر الوقت لديهم، كابدلقابل الحظ الباحثاف  ربمس بعض ادلبحوثُت للموضوع 
كاعتربكه موضوعا حيوم  كجدير ابلدراسة ك أفادك  أبنو ابلفعل سلوؾ الغش يف االمتحاانت أصبح ظاىرة 

 .كالسداد خطَتة يف اجلامعات كمنتشرة كبطرؽ سلتلفة، كقد سبنوا للباحثاف التوفيق
 :النهائية الدراسة تطبيق(3

بعد إعداد كسيلة صبعا لبياانت يف شكلها النهائي سبإ جراء الدراسة النهائية كسبت مراعاة شركط التقنُت عند 
حيث حرص الباحثاف على توزع صبيعا الستمارات بكيفية . توزيع استمارات البحث يف ادلرات ادلختلفة

للمبحوث كتعطي لو مساحة من الوقت لإلجابة عن بياانهتا دكف  كاحدة كىي أبف تعطي االستمارات
كقد ساعد يف ذلك . تدخل من أم طرؼ لتوجيو إجاابتو كفق نسق معُت أك مناقشتو فيما كتب أك اختار

أف الباحثاف حرص على أف تصاغ عبارات االستبياف بلغة سهلة كمفهومة للجميع بنفس ادلعٌت، كقد انعكس 
 .ذلك يف قلة استفسار ادلبحوثُت عن مضامُت العبارات كما إُف ذلك

 :تفريغ البياانت النهائية وعرضها وحتليلها(4
ية، قامو بفرز صبيع االستمارات كاحدة كاحدة، كقد كجدت بعد أف كزع الباحثاف استمارات الدراسة النهائ

بعضا الستمارات غَت صاحلة للتفريغ كذلك لعدـ إجابتها كاملة من قبل مبحثويها كمت استبداذلا ابختبار 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

493 

 

كألجل ربويل البياانت الكيفية (. 250) مبحوثُت آخرين ألجل احلصوؿ على العد احملدد من ادلبحوثُت كىو
التفريغ   .دبوجب ذلك أصبحت البياانت جاىزة للتفريغ عن طريق. لباحثاف دليال للًتميزإُف كمية أعد ا

، (3) ، كالعبارة قليال الدرجة(4) كقد أعطيت عبارة كثَتا الدرجة. اليدكم، لتفريغ بياانت ىذه الدراسة
 . ت على بطاقات خاصةكمت تفريغ البياانت منا الستمارا(.1) ، كالعبارة ال الدرجة(2) الدرجةكالعبارة اندر 

كلعرض البياانت قاما لباحثاف بتصميم جداكؿ لبياانت اخللفية كبنود ادلقاييس الرتبية حيث مت عرض 
كما . اإلجاابت يف شكل نسب مئوية، كىذا يتعلق ببياانت ادلتغَت الواحد، كتقرر التعليق على ىده البياانت

كقد مت عرض بياانت . اإلجابة عن أسئلة البحثمت تصميم جداكؿ توضح العالقة بُت ادلتغَتين هبدؼ 
كما سبت اإلجابة عن أسئلة البحث  .ادلتغَت الواحد ادلتعلقة خبصائص العينة يف فصل اإلجراءات ادلنهجية

ادلتعلقة دبدل إدراؾ أفراد العينة لسلوؾ الغش كالسمات الشخصية غَت السوية، كقياس العالقة بُت متغَتين 
 ". عرض النتائج كربليلها كتفسَتىا"  فيف فصل أمساه الباحثا

عادة يف ربقيق أىداؼ  تستعملتتحدد الوسائل اإلحصائية اليت األساليب اإلحصائية ادلستخدمة (5
دراسة معينة أبىداؼ الدراسة ،كطبيعة العينة، كنوع كسيلة صبع البياانت ،كطريقة إعدادىا كما إُف ذلك 
،كعليو فقد بنيت كسيلة صبع بياانت ىذه الدراسة بشكل يسمح بتطبيق كسائل إحصائية معينة، كجييب 

 : ىده الدراسة ىيكالوسائل اإلحصائية اليت استخدمت يف .عن أسئلة الدراسة
 :حساب معامل االرتباط-1

ـ قانوف معامل ىذا ـ ثبات كسيلة صبع بياانت ىذه الدراسة. كما استخدصدؽ ك  حلساب( بَتسوف) استخد
القانوف دلعرفة مدل قوة االرتباط بُت مقياس مظاىر ظاىرة الغش يف االمتحاانت كالسمات الشخصية غَت 

تغَتين كبعض متغَتات اخللفية االجتماعية كاالقتصادية ادلختارة، السوية، كحلساب قوة العالقة بُت ادل
 ياسكحلساب قوة ارتباط العبارة الواحدة يف ادلقياس الواحد ابلدرجة الكلية لنفس ادلق

 ملخ  البحث والتوصيات وادلقرتحات 
( طالب كطالبة يدرسوف ابلسنوات كالفصوؿ النهائية ببعض الكليات اجلامعية ابجلامعة 250أجاب )    

ـ الدراسي ( طالبة، كاستهدفت الدراسة 210( طالبان ك)40ـ، بواقع )20/2020 19االمسرية خالؿ العا
ران بُت ادلبحوثُت، التعرؼ على أكثر مظاىر السيكوابثية كالعصابية كاالغًتاب كالتجاكز عن الغش انتشا

كالتعرؼ على نوع العالقة بُت متغَتات البحث كىي: السيكوابثية، العصابية، االغًتاب، التجاكز عن 
الغش، سلوؾ الغش، كالتعرؼ على مدل إسهاـ السيكوابثية، العصابية، االغًتاب، التجاكز عن الغش يف 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

494 

 

ستة  من نن جلمع بياانت الدراسة، كقد تكوفالغش رلتمعة أك منفردة أك ثنائية، كاستخدـ االستبياف ادلق
رلاالت، كقد حسب صدقو كثباتو بعد إجراء الدراسة النهائية، كقد سبتع ىذا االستبياف خباصييت الصدؽ 
كالثبات، حيث سبتعت مقاييسو ابلصدؽ التكويٍت كاالتساؽ الداخلي. كقد توصلت الدراسة إُف عدة نتائج 

 ديكن عرضها على النحو اآليت:
 ما يتعلق أبكثر مظاىر السيكوابثية انتشاراً بني ادلبحوثني تبني اآليت:في (1

"أحرص على بلوغ أىدايف أبيّة كسيلة، أعجز عن ضبط انفعااليت، أجد صعوبة يف ربمل ادلسؤكلية،      
مشاعرم  أضع مصاحلي فوؽ مصلحة اآلخرين ألف كل فرد مهتم دبصاحلو، أكذب ألصلو من العقاب،

قّلب أجواء الطبيعة، من السهل أف أغضب، أضبل أدكات أدافع هبا عن نفسي لتوقعي دلصائب متقّلبة مثل ت
أحب اللذة كأكره األَف، أجد متعة يف شلارسة كل ما  قد ربدث، أمتلك مشكالت كثَتة ال أستطيع حّلها،

 .عميق"ىو جديد أك غريب، أجد متعة يف شلارسة كل ما ىو غريب، أزبذ قرارايت بسرعة كبدكف تفكَت 
 فيما يتعلق أبكثر مظاىر العصابية انتشاراً بني ادلبحوثني تبني اآليت: (2

، كزين غَت اثبت، فمّرة ينقص كمّرة يزيد أشعر ابلقلق الشديد، أشعر بقّلة االرتياح،، "نومي متقطع     
 أشعر أبّف صحيت ليست على ما يراـ، ،أفتقد الشهّية لألكل ،حيمر كجهي عندما أربدث أماـ اآلخرين

تبعث أجواء االمتحاانت الرىبة يف نفسي، تضيع مٍت ادلعلومات عند اقًتاب موعد االمتحاانت، أعجز عن 
يصعب علّي التخلص من فكرة عندما ما تسيطر علّي، أحّب غسل يدم  الًتكيز الذىٍت أثناء االمتحاانت،

خرين ضلوم، أحّب عّد األشياء مثل عّد أعمدة الكهرابء، طوابق بعد مصافحة اآلخرين، أشّك يف نوااي اآل
أشعر ابإلهناؾ الشديد بعد أم عمل أقـو بو، أشعر ابلذنب عن أمور مارستها، أجد نفسي أحياان  ادلباين،

 أبكي بال سبب، أشعر حبزف ال تسعو الدنيا".
 يت:فيما يتعلق أبكثر مظاىر االغرتاب انتشاراً بني ادلبحوثني تبني اآل (3
"ال أىتّم ابألشياء اليت يهتم هبا الناس، ال أحّس بشيء يربطٍت هبذا اجملتمع، أشعر أبّف ىناؾ ىوة       

، جيب أف أحّقق أىدايف أبيّة كسيلة، أشعر بقّلة  تفصلٍت عن رلتمعي، أشعر أبّف كل فرد مهتّم حبالو اليـو
احدة، أعجز عن ربقيق أىدايف ابلطرؽ ادلشركعة، األماف يف ىذه احلياة، احلياة كادلوت ابلنسبة ِف أشياء ك 

أزبذ قرارايت بسرعة، أان كثَت السرحاف، أعجز عن ازباذ القرارات اليت هتّمٍت، أحياان أتساءؿ دلاذا كلدت؟، 
أشعر أبّف اإلنساف السعيد إنساف زلظوظ، أشعر أبنٍت تعيس  أشعر أبنٍت دبثابة قطار متهالك يف ىذه الدنيا،
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عر ابلعجز عن السيطرة على ما يدكر حوِف، أشعر بعدـ كجود أم شيء صبيل يف ىذه يف حيايت، أش
 ".احلياة
 فيما يتعلق أبكثر مظاىر التجاوز عن الغش انتشاراً بني ادلبحوثني تبني اآليت: (4

"ىناؾ التزاـ خلقي أبف ال يقـو الطالب ابلغش، ال ديكن تربير الغش ربت أم ظرؼ، ال أبس من      
 و مّت اكتشافو ألّف الفائدة تربر ادلخاطرة، الغش حيقّق الكثَت من ادلكاسب ىذه األايـ".الغش حىت ل
فيما يتعلق بنوعية الفروق بني رتب درجات ادلبحوثني على مقاييس البحث وفق بعض  (5

 متغريات اخللفية تبني اآليت:
الغش كالسيكوابثية، توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات ادلبحوثُت على مقياسي سلوؾ  -

كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف اإلانث على مقياس سلوؾ الغش، يف حُت جاءت الفركؽ لصاٌف الذكور 
 على مقياس السيكوابثية.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات ادلبحوثُت على مقياسي سلوؾ الغش كالتجاكز عن  -
يعملوف على سلوؾ الغش، كلصاٌف الذين يعملوف على الغش، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين ال 

 .مقياس التجاكز عن الغش
على مقياسي سلوؾ الغش كاالغًتاب، كأف  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات ادلبحوثُت -

ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يصلوف ابنتظاـ على مقياس الغش، كلصاٌف الذين يصلوف أحياانن على 
 .مقياس االغًتاب

فيما يتعلق بنوعية الفروق بني رتب درجات ادلبحوثني على مقاييس البحث وفق بعض  (6
 متغريات اخللفية تبني اآليت:

ت داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت القسم، توجد فركؽ ذا -
 كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يدرسوف يف قسم الفيزايء.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقاييس السيكوابثية كاالغًتاب  -
رضا عن التعليم الذم تقدمو ادلدرسة، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين كالتجاكز عن الغش كفقان دلتغَت ال

 يقولوف إهنم راضوف سباما على التعليم الذم تقدمو ذلم مدارسهم على مقياس السيكوابثية.
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توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقاييس العصابية كالتجاكز عن الغش  -
 3-1ق متغَت عدد ساعات العمل، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يعملوف بُتكالسيكوابثية كف

 ساعات على مقياسي العصابية كالسيكوابثية.
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت ضغط  -

ن يقولوف إف أمهاهتم ال يضغطن عليهم األـ ألجل التفوؽ الدراسي، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذي
 إطالقان ألجل التفوؽ الدراسي.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس العصابية كفق متغَت أمهية  -
مواصلة الدراسة العليا ابلنسبة لألب بعد التخرج، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف ذلك 

 .د ما ابلنسبة آلابئهممهم إُف ح
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس التجاكز عن الغش كفق متغَت  -

أمهية التخرج من الكلية ابلنسبة لألـ، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف ذلك غَت مهم جدان 
 .ابلنسبة ألمهاهتم

ُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس التجاكز عن الغش كفق متغَت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ب -
أمهية التخرج من الكلية ابلنسبة للمبحوث، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف ذلك مهم إُف 

 .حد ما
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت أمهية  -

صوؿ على التقدير ادلرتفع ابلنسبة للمبحوث، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف احلصوؿ احل
 .على التقدير ادلرتفع ديثل ذلم أمهية كربل

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت أمهية  -
بحوث، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف مواصلة الدراسة متابعة الدراسة العليا ابلنسبة للم

 .العليا بعد التخرج ديثل ذلم أمهية كربل
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس العصابية كفق متغَت أمهية  -

لصاٌف الذين يقولوف إف ذلك مهم  احلصوؿ على التقدير ادلرتفع ابلنسبة لألصدقاء، كأف ىده الفركؽ جاءت
 .إُف حد ما ابلنسبة ألصدقائهم
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توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت التقدير  -
 الدراسي، كأف ىده الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف تقديرىم الدراسي فوؽ ادلتوسط.

إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس العصابية كفق متغَت أمهية شلارسة توجد فركؽ ذات داللة  -
 األنشطة ادلختلفة داخل الكلية، كأف ىذه الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إف ذلك ديثل ذلم أمهية كربل.

تغَت شلارسة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس السيكوابثية كفق م -
أنشطة خارج ادلنهج، كأف ىذه الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إهنم ديارسوف ىذه األنشطة أكثر من 

 اآلخرين.
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياس سلوؾ الغش كفق متغَت التعلق  -

 م متعلقوف بدراستهم أكثر من اآلخرين.ابلدراسة، كأف ىذه الفركؽ جاءت لصاٌف الذين يقولوف إهن
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقياسي سلوؾ الغش كالسيكوابثية كفق  -

 .متغَت أسم الكلية، كأف ىذه الفركؽ جاءت لصاٌف كلية القانوف على مقياس سلوؾ الغش
لعينة على مقياس سلوؾ الغش كمقياس ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد ا -

السيكوابثية كمقياس االغًتاب كفق متغَت شلارسة الغش، كأف ىذه الفركؽ جاءت لصاٌف الذين قالوا بعدـ 
 الغش على مقياس سلوؾ الغش.

 فيما يتعلق بنتائج العالقة بني متغريات البحث تبني اآليت: (7
(، 6.169) 2لوؾ الغش حيث بلغت قيمة ؾ اال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العصابية كس -

 (،0.187كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )
(، 14.070) 2ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت االغًتاب كسلوؾ الغش حيث بلغت قيمة ؾ ا -

(، 0.231( كبلغت درجة معامل التوافق األمسى )0.001كبدرجتُت للحرية، كىي دالة عند مستول )
 ( أيضان، كىي درجة مرتفعة كتدؿ على قوة العالقة بُت ادلتغَتين.0.001دالة عند مستول ) كىي

 2ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت التجاكز عن الغش كسلوؾ الغش، حيث بلغت قيمة ؾ ا -
(، كبلغت درجة معامل التوافق 0.047(، كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )9.616)
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( أيضان ما يعٍت أف التجاكز عن الغش يرتبط بسلوؾ 0.047(، كىي دالة عند مستول )0.192األمسى )
 الغش.

 2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت السيكوابثية كالتجاكز عن الغش، حيث بلغت قيمة ؾ ا -
 (،0.320(، كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )4.693)

(، 8.518) 2ية بُت العصابية كلتجاكز عن الغش، حيث بلغت قيمة كاال توجد عالقة ذات داللة إحصائ -
 (،0.074كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )

 2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت االغًتاب كالتجاكز عن الغش، حيث بلغت قيمة ؾ ا -
 (،0.077(، كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )5.133)

(، 74.897) 2قة ذات داللة إحصائية بُت السيكوابثية كالعصابية، حيث بلغت قيمة ؾ اىناؾ عال -
(، كبلغت درجة معامل التوافق األمسى 0.001كأبربع درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )

 ( أيضان، كىو ما يعٍت أف السيكوابثية ترتبط ابلعصابية.0.001(، كىي دالة عند مستول )0.480)
(، كبدرجتُت 81.022) 2ذات داللة إحصائية بُت االغًتاب كالعصابية، حيث بلغت قيمة كا ىناؾ عالقة -

(، كىي دالة 0.495(، كبلغت درجة معامل التوافق األمسى )0.001للحرية، كىي دالة عند مستول )
 ( أيضان، كىو ما يعٍت أف االغًتاب يرتبط ابلعصابية.0.001عند مستول )

(، 67.568) 2ائية بُت السيكوابثية كاالغًتاب، حيث بلغت قيمة كاىناؾ عالقة ذات داللة إحص -
(، 0.375( كبلغت درجة معامل التوافق األمسى )0.001كبدرجتُت للحرية، كىي دالة عند مستول )

 ( أيضان، كىو ما يعٍت أف السيكوابثية ترتبط ابالغًتاب.0.001كىي دالة عند مستول )
(، كبست 18.835) 2السيكوابثية كالغش، حيث بلغت قيمة كاىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت  -

(، كىي 0.265(، كبلغت درجة معامل التوافق األمسى )0.004درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )
 ( أيضان، كىو ما يعٍت أف السيكوابثية ترتبط بغشك.0.004دالة عند مستول )

(، كبست 5.184) 2غش، حيث بلغت قيمة كاال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت العصابية كال -
 (،0.520درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )

(، كبثالث 8.456) 2ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت االغًتاب كالغش، حيث بلغت قيمة كا -
(، كىي 0.181(، كبلغت درجة معامل التوافق األمسى )0.037درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )

 ( أيضان، كىو ما يعٍت أف االغًتاب يرتبط ابلغش.0.037دالة عند مستول )
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(، 13.602) 2ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت التجاكز عن الغش كالغش، حيث بلغت قيمة كا -
(، كبلغت درجة معامل التوافق األمسى 0.034بست درجات للحرية، كىي دالة عند مستول )ك 
 ( أيضان كىو ما يعٍت أف التجاكز عن الغش يرتبط بغشك.0.034(، كىي دالة عند مستول )0.227)
 ( فيما يتعلق مبدى إسهام السيكوابثية والعصابية والتجاوز عن الغش واالغرتاب تبني اآليت:8

تبُت أف السيكوابثية أكثر العوامل ادلستقلة إسهامان يف الغش يف االمتحاانت، حيث أسهمت بنسبة  -
 .0.001%، كأف ىذا اإلسهاـ داؿ عند مستول 32.5

تبُت أف جلميع ادلتغَتات: السيكوابثية كالعصابية كالتجاكز عن الغش كاالغًتاب إسهامان يف الغش يف  -
 سهامات داللتها اإلحصائية.االمتحاانت منفردة، كأف ذلذه اإل

تبُت أف العصابية ال تسهم يف الغش يف االمتحاانت عندما تتفاعل مع متغَتات أخرل كالسيكوابثية  -
 كاالغًتاب.

تبُت أف االغًتاب يسهم بعد السيكوابثية يف الغش إسهامان لو داللتو اإلحصائية، عندما يكوف منفردان أك عند  -
 تفاعلو مع ادلتغَتات األخرل.

 ابآليت: افيف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث التوصيات
أف تسلك ادلؤسسات الًتبوية تلك الطرؽ اليت تدرب النشء على كيفية ربديد األىداؼ كربديد سبل  (1

 ربقيقها دبا يناسب القيم كادلعايَت االجتماعية.
 ؼ بعصبية.أف تثيب األسرة االبن الذم يضبط انفعاالتو كتعاقبو أك تعدؿ سلوكو عندما يتصر  (2
 أف توزع األسرة األدكار على أبنائها منذ الصغر لتدرهبم على ربمل ادلسؤكلية. (3
أف يدرب االبن منذ الصغر على أتجيل إشباع احلاجات حىت الوقت ادلناسب، كحىت ال يشب زلبان للذة  (4

 ذةككارىان لل
    ادلراجع

 .1990بَتكت: منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة، اسعد، ميخائيل، اإلحصاء النفسي كقياس القدرات اإلنسانية،  (1
 (86: 2006األمراض النفسية كالعقلية:  البنا، أنور ضبودة، (2
 .1980التَت، مصطفي عمر، الغاية تربر الوسيلة: دراسة اجتماعية لظاىرة الغش يف االمتحاانت، بَتكت:  (3
 .1989ريب: الدراسات االجتماعية، التَت، مصطفي عمر، مسامهات يف أسس البحث االجتماعي، معهد اإلمناء الع (4
التَت، مصطفي عمر، كاميمن، عثماف على، التغَت يف انساؽ القيم ككسائل ربقيق األىداؼ، )منوذج الغش يف االمتحاانت(  (5

 2003دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، القاىرة :
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درسي" يف دراسات يف علم النفس جابر، جابر عبد احلميد، كسليماف اخلضرم الشيخ، بعض العوامل ادلرتبطة ابلغش ادل (6
 .1980الًتبوم"، القاىرة: عاَف الكتب، 

(، عماف: دار 18ضبداف، دمحم زايد، الغش يف االختبارات كأداء الواجبات ادلدرسية: ماىيتو كأصولو كتشخيصو كعالجو، )ج (7
 .1986الًتبية العربية، 

ذبرييب للعالقة بُت االذباه اللفظي ضلو الغش كبُت  زىراف، حامد عبد السالـ كآخركف، ظاىرة الغش يف االمتحاف: حبث (8
 .1975السلوؾ الفعلي يف الغش، القاىرة: عاَف الكتب، 

 (27ق :1434ق : 1433كعلى اجملتمع،  داحلجيلي، زايد منَت، ااثر الغش على الفر (9
 .1992ادلعرفة اجلامعية، السمرم، عدِف، السلوؾ الضلرايف: دراسة يف الثقافة اخلاصة اجلاضلة، اإلسكندرية: دار  (10
   1988فليو ،فاركؽ عبده ، ظاىرة الغش يف االمتحاانت : التشخيص كالعالج ، القاىرة : مكتبة النهضة العربية ادلصرية ،  (11
، القاىرة : مكتبة اخلاصلي ، 2فهمي ، مصطفى كالقطاف ، علم النفس االجتماعي ػ دراسات نظرية كتطبيقات عملية ، ط (12

1977 
 2009فات ، األسباب ك االساليب اليت يتبعها الطلبة يف الغش فضيلة ، عر  (13

 


