Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 3

Number 10

Article 8

2015

Reasons behind the High Prevalence of Exam Cheating among
High School Students in Ramtha District
Rasha Samie Abu-Khabour
Yarmouk University/Jordan, ra96sha@yahoo.com

Abdul Hakeem Yassen Hijazi
Yarmouk University/Jordan, abdulhakeem.hijazi@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Abu-Khabour, Rasha Samie and Hijazi, Abdul Hakeem Yassen (2015) "Reasons behind the High
Prevalence of Exam Cheating among High School Students in Ramtha District," Journal of Al-Quds Open
University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 3 : No. 10 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol3/iss10/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

أسباب انتشار ظاهرة الغش يف االمتحانات
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس
مديرية تربية لواء الرمثا

د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

تاريخ التسليم2014/7/9 :م ،تاريخ القبول2014/10/11 :م.
أستاذ مساعد /قسم اإلدارة وأصول التربية /كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.
أستاذ مشارك /قسم اإلدارة وأصول التربية /كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.

261

أسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية
في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا

د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء الرمثا ،وطورت من �أجل ذلك ا�ستبانة
مكونة من ( )47فقرة ،وطبقت الأداة على عينة مكونة من( )300معلم وطالب اختريوا
بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،و�أظهرت النتائج� :أن الدرجة الكلية لأ�سباب انت�شار ظاهرة
الغ�ش من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.33
و�أن الأ�سباب التي تتعلق بالطلبة جاءت باملرتبة الأوىل ،ثم جاءت الأ�سباب التي تتعلق
باملجتمع املحلي باملرتبة الثانية ،والأ�سباب التي تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية
باملرتبة الثالثة ،وجاءت الأ�سباب التي تتعلق باملعلم باملرتبة الأخرية� .أما من وجهة نظر
الطلبة ،فقد بلغت الدرجة الكلية ( ،)3.31وبدرجة تقدير متو�سطة ،حيث جاءت الأ�سباب
التي تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية باملرتبة الأوىل ،والأ�سباب التي تتعلق باملعلم
باملرتبة الثانية ،ثم الأ�سباب التي تتعلق بالطالب باملرتبة الثالثة ،بينما جاءت الأ�سباب
التي تتعلق باملجتمع املحلي باملرتبة الأخرية .وكذلك �أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05=αل�صالح املعلمني لأ�سباب تتعلق بالطالب وباملجتمع املحلي،
بينما كانت الفروق ل�صالح الطلبة لأ�سباب تتعلق باملعلم وباملناهج والإدارة املدر�سية.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة قدم الباحثان بع�ض التو�صيات ،كان من �أبرزها �إمكانية قيام
وزارة الرتبية والتعليم بتقليل �أعداد الطلبة يف ال�شعبة لت�سهيل املراقبة ومنع الغ�ش.
الكلمات املفتاحية :ظاهرة ،الغ�ش ،مديرية تربية لواء الرمثا.
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The Reasons for the Spreading Phenomena of Exams Cheating
in High Schools at Alramtha Directorate of Education

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the cheating phenomenon
from teachers’ and students’ perspectives within the educational district
in the city of Ramtha. The quantitative approach was a questionnaire built
by the researcher that consisted of (47) items. Randomly selected (300)
teachers and students. The study findings revealed the diffusion reasons
was (3.33), from the teachers› perspectives of the diffusion reasons was
(3.31) from the students› perspectives. Differences are in favor of teachers
in terms of the reasons related to the students as well as to the local
community. There were statistical differences in favor of students for
reasons related to teachers, and reasons related to curricula and school
administration.
Key Words: Cheating in Schools, Ramtha Schools, Education
in Jordan.
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مقدمة:
ُتعد ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات قدمية حديثة ،وتنت�رش هذه الظاهرة يف معظم
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف دول العامل بغ�ض النظر عن امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية
عمن ميار�سها �سواء كان ذكراً �أم �أنثى،
والثقافية واحل�ضارية فيما بينها ،وبغ�ض النظر ّ
كبرياً �أم �صغرياً ،ويف املراحل الدرا�سية جميعها ،وتزداد هذه الظاهرة يوم ًا بعد يوم يف �شتى
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والرتبوية واالجتماعية ويف جميع التخ�ص�صات العلمية،
والإن�سانية ،والطبية ،واملهنية والفنية.
ويعد الغ�ش يف االمتحانات ظاهرة دخيلة على التعليم يف املجتمع الإ�سالمي ،وقد
حث الإ�سالم على طلب العلم ،فالإ�سالم جعل طلب العلم فري�ضة وعبادة مو�صلة �إىل الفوز
باجلنة( ،عي�رسي ،و�شرتي .)1999،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم“ :من �سلك طريق ًا
يلتم�س فيه علم ًا �سهل اهلل له طريق ًا �إىل اجلنة”� .أخرجه الألباين(ط�3ص.)219
فالغ�ش يف االمتحانات م�شكلة تربوية ال تقت�رص �أبعادها على املتطلبات املدر�سية
فقط ،بل �أنها م�شكلة دينية واجتماعية وقيمية تتعلق بقيم الأمة ومبادئها ،فاملجتمع
الإ�سالمي والأردن جزء منه يرف�ض الغ�ش ب�أنواعه و�أبعاده كافة ،وي�ؤكد على الأمانة
واجلد ،خلطورة هذه الظاهرة يف انحراف ال�سلوك لدى بع�ض الطلبة ،فقد �أفتى بع�ض العلماء
بحرمته ،مما يجعله جرمية �رشعية (تري وعثمان .)1999 ،منطلقني من قول ر�سول �صلى
فلي�س مِ ّنا” �أخرجه الني�سابوري(ج�2ص.)11
“من ّ
اهلل عليه و�سلم َ
غ�شنا َ
بذلك حرمت ال�رشيعة الإ�سالمية الغ�ش واخلداع واحللف الكاذب ،وقد حرم الإ�سالم
الغنب والتغرير والغرر والنج�ش ،حيث اعتربها الإ�سالم �أنواع خمتلفة من الغ�ش ،ون�ص يف
َّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َوالَ ُت ْف�سِ ُدوا ْ يِف
الكتاب الكرميَ } :ف�أَ ْوفُوا ْ ا ْل َك ْي َل َوالمِْي َزا َن َوالَ َت ْب َخ ُ�سواْ الن َ
ني{ (�سورة الأعراف� :أية.)85
الأَ ْر�ضِ َب ْع َد �إِ ْ�صالحِ َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َّل ُك ْم �إِن كُنتُم ُّم�ؤْمِ ِن َ
�إن الغ�ش يف االمتحانات لي�س وليد اليوم ،بل �إن تاريخه بد�أ مع االمتحانات التحريرية،
و�إن ظاهرة الغ�ش من الظواهر التي انت�رشت بني طلبة املدار�س واجلامعات �شيئ ًا ف�شيئاً،
حتى �أ�صبحت ظاهرة تقلق معظم دول العامل ،وم�صدراً لل�شكوى من املربني ،وم�شكلة ت�ستحق
الدرا�سة والتحليل بكل جوانبها ،ويندر �أن يخلو امتحان من االمتحانات من حماوالت للغ�ش
يقوم بها الطلبة ،وقد مي�ضي بع�ضهم دون عقوبة ،ويقدم بع�ضهم الآخر للإجراءات الت�أديبية
املن�صو�ص عليها يف لوائح االمتحانات (زكي .)1973 ،وللأ�سف ف�إن ظاهرة الغ�ش منت�رشة
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لدى طلبة املدار�س واجلامعات ،وب�شكل فردي وجماعي ،وبني املتفوقني و�ضعاف التح�صيل،
وقد �أ�شارت درا�سة كل من ارك�سون و�سميث ( )Erickson &Smith,1974ودرا�سة ايلنبارغ
( )Ellenbarg,1973امل�شار �إليها يف درا�سة مرعي وعبد احلق (� )2006أن  %54من الطلبة
الذكور و %35من الطالبات قد قاموا بعملية الغ�ش يف االمتحانات ،و�أن  %80.9من طلبة
املدار�س قد غ�شوا يف االمتحانات و�أن ن�سبة  %48من طلبة اجلامعات قد غ�شوا على الأقل
مرة واحدة (مرعي ،وعبد احلق.)2006 ،
وعند تتبع ظاهرة الغ�ش الدرا�سي ،يالحظ ب�أنها ترتبط بتحول �أنظمة التعليم العاملية
من �أنظمة لن�رش الثقافة العامة ،والتح�صيل املعريف �إىل �أنظمة متنح ال�شهادات التعليمية التي
تع ّد رخ�صة للح�صول على مركز �أو وظيفة �أو اجلاه ،و�أن تغري الهدف من ال�سعي لطلب العلم
�إىل ال�سعي للح�صول على ال�شهادة( ،عي�رسي و�شرتي .)1999 ،وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل
�أن ظاهرة الغ�ش عاملية �إذ تبد�أ لدى الطلبة تقريب ًا يف نهاية املرحلة االبتدائية ويف املرحلة
االعدادية ،ثم تبد�أ باالنت�شار يف املرحلة الثانوية ،وت�ستمر بعد ذلك يف املرحلة اجلامعية،
حتى تبد�أ بالرتاجع يف نهاية هذه املرحلة (.)Schab,1991; Shaughnessy,1988
ويرى بون وكاجوال وجروبار (� )Bunn & Caudill & Gropper,1992أن الطالب
الذي ي�ساعد قرينه على الغ�ش يع ّد نف�سه �أحيان ًا منقذاً ،وتعرتيه حالة من الر�ضا عن النف�س
مب�ساعدته للآخرين ،حتى �إن مل ي�شرتك مع من يقوم بالغ�ش �أو مت الغ�ش دون علمه ،ف�إنه ال
يع ّد نف�سه �ضحية كما يف حالة ال�رسقة مثالً ،و�أن ذلك ال ي�ؤثر يف معظم الأحيان على �أدائه
�أو درجته يف النهاية.
فيما يرى توما�س ليكونا (� )Thomas lickona,1991أن الغ�ش عم ٌل خاطئ لأ�سباب
ومنها :الغ�ش يقلل احرتام النف�س ،لأن الطالب الذي يغ�ش لن يكون فخوراً بنف�سه ب�أي عالمة
�أو �إجناز يح�صل عليه بالغ�ش ،والغ�ش كذب ،لأنه يخدع الآخرين ،والغ�ش غري عادل خا�صة
للأفراد الذين ال يغ�شون ،والغ�ش ي�ؤدي �إىل تعود الفرد ملمار�سته ملدى احلياة ويف خمتلف
املوا�ضع ،ويغ�ش يف عالقته ال�شخ�صية مع الآخرين ،والغ�ش يقو�ض عالقة الثقة بني املعلم
وتالميذه.
وبذلك يالحظ على �سلوك الغ�ش يف االمتحانات ب�أنه �سلوك غري مرغوب تربوي ًا
واجتماعي ًا ودينياً ،ويعد الغ�ش جرمية �رشعية �سواء يف املعامالت �أو يف االمتحانات؛ لأن
مرتكب هذا ال�سلوك يعلم �أنه يخدع نف�سه والآخرين ،وعلى اعتبار �أن الأردن يعاين من هذه
امل�شكلة ،فقد طالبت جلنة املتابعة للحملة الوطنية من �أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن للخروج ب�آليات ملواجهة الطرق احلديثة والتقنية يف الغ�ش يف
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االمتحانات ،و�أكدت احلملة على �أن ا�ستمرار هذه الظاهرة دون اتخاذ اجراءات للحد منها
�سي�ؤدي �إىل الإ�ساءة �إىل �سمعة االمتحانات يف الأردن التي تعترب من �أكرث االمتحانات
م�صداقية على امل�ستوى الوطن العربي (ال�شملة.)2013 ،
ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة املتعلقة بـ�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات
الثانوية �أمراً �رضورياً ،بل ملح ًا لتلقي ال�ضوء على �أ�سبابها يف الأردن ،والتي �أ�صبحت
ظاهرة مقلقة وباعرتاف جميع امل�س�ؤولني لت�سهم يف اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه الظاهرة،
فق�ضية الغ�ش يف االمتحانات من الق�ضايا الأ�سا�سية التي ينبغي االهتمام بها ،ملا لها من
�آثار �سيئة على جميع االجتاهات �سواء على م�ستوى الفرد �أم على م�ستوى اجلماعة كما
ت�ؤثر على حت�صيل الطلبة الأكادميي وت�أثريها لي�س على الطلبة فقط ،بل يقف حائ ًال �أمام
جهود املعلمني يف حتقيق �أهداف الرتبية الأمر الذي يجعل املدر�سة ال تقوم بدورها كما
يجب ،ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة حماولة للتعرف �إىل �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر كل من
املعلمني والطلبة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات يف امليدان الرتبوي يع ّد من �أخطر الظواهر
الرتبوية انت�شاراً ،كما �أن انت�شار هذه الظاهرة بني الطلبة يع ّد �سلوك ًا انحرافي ًا لديهم ،ونتيجة
خلطورة هذه الظاهرة يرى الباحثان �أهمية كبرية لإجراء درا�سات حول هذا املو�ضوع ،ومن
هنا تنطلق هذه الدرا�سة التي تتحدد يف التعرف على �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش لدى طلبة
املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطلبة يف مديرية تربية لواء الرمثا ،وذلك من

خالل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:

● ●ما �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
مدار�س مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر املعلمني والطلبة ؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αبني �آراء
املعلمني والطلبة فيما يتعلق ب�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة
املرحلة الثانوية ؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
●

●التعرف �إىل �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية
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يف مدار�س مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر املعلمني ،والطلبة.
● ●التعرف �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αبني
�آراء املعلمني والطلبة فيما يتعلق ب�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة
املرحلة الثانوية.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
● ●�أوالً -اجلانب النظري :ما ميكن �أن ت�ضيفه هذه الدرا�سة من �أدب نظري يف هذا

املجال.

● ●ثانياً -اجلانب العملي :قد تفيد نتائج الدرا�سة امل�س�ؤولني يف التعرف �إىل �أ�سباب
ودوافع الغ�ش يف االمتحانات ،والعمل على �إيجاد �أ�ساليب ملواجهة الغ�ش يف االمتحانات
واحلد منها كخطوة عملية ملواجهة الغ�ش.

حدود الدراسة وحمدداتها:
 يتمثل جمتمع الدرا�سة بطلبة مدار�س املرحلة الثانوية ومعلميها يف مديرية تربية
لواء الرمثا بالأردن.
 كما يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة ب�أداة الدرا�سة التي �صممت من قبل الباحثني.
 حددت �أداة الدرا�سة �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف املدار�س الثانوية يف مديرية
تربية لواء الرمثا.
 احلدود املكانية وهي :املدار�س الثانوية يف مديرية تربية لواء الرمثا.
 احلدود الزمانية :العام الدرا�سي 2013/2012م.

املفاهيم االصطالحية واإلجرائية للدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄ظاهرة :ظهور �سلوك معني يقوم بفعله فرد �أو جمموعة من الأفراد ،ثم ينت�رش بني

�أفراد املجتمع ،مما ي�ؤدي �إىل تعميم هذا ال�سلوك بينهم.

◄◄�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش :هي الأ�سباب التي تحُ ّدد و ُتقا�س من خالل �أداة
الدرا�سة.
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◄◄الغ�ش يف االمتحانات� :أي فعل يت�ضمن احل�صول �أو حماولة احل�صول �أو م�ساعدة
الآخرين يف احل�صول على �إجابة �أو حل لتمرير عمل �أكادميي بطريقة غري م�رشوعة �أو غري
قانونية �أو خمادعة (دودين � ،2004ص.)24

الدراسات السابقة:
ومن خالل مراجعة الأدب الرتبوي ُعر�ضت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
مبو�ضوع الغ�ش يف االمتحانات يف املدار�س الثانوية ،وقد رتبت ترتيب ًا زمني ًا من الأقدم
�إىل الأحدث ،وفيما ي�أتي عر�ض لهذه الدرا�سات:
�أجرى الزراد ( )1981درا�سة بعنوان« :بع�ض العوامل الكامنة وراء �سلوك الغ�ش يف
االختبارات لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية واجلامعات» ،هدفت �إىل التعرف �إىل بع�ض
العوامل التي ت�ؤدي �إىل تف�شي �سلوك الغ�ش يف االختبارات املدر�سية واجلامعية عند الطلبة،
طبقت الدرا�سة على عينة من طلبة املدار�س واجلامعات يف مدينة دم�شق ،وقد بلغت عينة
الدرا�سة ( )300طالب وطالبة و( )52معلم ًا ومعلمة و( )24ا�ستاذاً جامعياً ،وكان توزيع
الطلبة كما ي�أتي )225( :طالب ًا وطالبة يف املرحلة الثانوية يف الأق�سام العلمية والأدبية،
( )75طالب ًا جامعي ًا يف الأق�سام العلمية ( :ريا�ضيات ،وفيزياء ،وكيمياء) ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن �أهم العوامل التي �أدت �إىل �سلوك الغ�ش يف االختبارات من وجهة نظر
الطلبة هي� :صعوبة �أ�سئلة االمتحانات ،وعدم توقع الأ�سئلة ،وكرثة االختبارات .وعدم فهم
املادة الدرا�سية �أو ا�ستيعابها ،و�أخريا اخلوف والقلق من االمتحانات املدر�سية العامة.
�أجرى ايفانز وكريج ( )Evans and Craig, 1990درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
مدركات الطلبة نحو الغ�ش والتعرف على الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل انت�شار ظاهرة الغ�ش،
وطبق الأداة على املدار�س الثانوية يف والية وا�شنطن الأمريكية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )1763طالباً ،من طلبة املدار�س الثانوية يف والية وا�شنطن ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن الغ�ش يف االختبارات يعده طلبة املدار�س الثانوية من امل�شكالت التي يعانون منها ،و�أن
�أهم الأ�سباب التي تكمن وراء �سلوك الغ�ش يف االختبارات هو �سلوك املعلم و�شخ�صيته� ،إذ
�إن ت�رصفات بع�ض املعلمني ت�ؤدي �إىل قيام الطالب ب�سلوك الغ�ش يف االختبارات ،وكذلك
خ�صائ�ص ال�صف الدرا�سي ،وخ�صائ�ص الطلبة.
و�أجرى املومني ( )1997درا�سة هدفت �إىل معرفة الأ�سباب الكامنة وراء جلوء الطالب
للغ�ش يف االمتحانات ،ومعرفة الأ�ساليب التي يتبعها ،و�أجريت الدرا�سة على ( )80طالب ًا
بعمان،
من طالب ال�صف الثاين الثانوي الأدبي �شعبتي (�أ،ب) يف املدر�سة الثانوية ال�شاملة ّ
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وا�ستخدم الباحث �أداة اال�ستبانة ،و�أظهرت النتائج �أن الطالب الذين جل�أوا �إىل الغ�ش يف
االمتحانات املدر�سية  66طالب ًا من �أ�صل ( )80طالب ًا اجابوا بكلمة (نعم) �أي بن�سبة %82.5
من الطالب ،و�أن  14طالب ًا فقط �أجابوا بكلمة (ال) �أي بن�سبة  %17.5من الطالب .و�أن
الأ�ساليب التي اتبعها الطالب يف الغ�ش كانت (� )19أ�سلوباً .و�أظهرت النتائج �أن الأ�سباب
التي تدفع الطالب للغ�ش يف االمتحانات كانت على النحو الآتي :عدم اال�ستعداد الكايف
ملادة االمتحان ،وكان عددهم  39طالباً ،و�صعوبة �أ�سئلة االمتحان  35طالباً ،والرغبة
يف احل�صول على معدالت �أعلى  28طالباً ،واخلوف من الر�سوب واحلر�ص على النجاح
 19طالباً ،وعدم التن�سيق بني املعلمني فيما يخت�ص مبوعد اجراء االمتحانات  15طالباً،
كون الطالب الآخرين يغ�شون ويح�صلون على معدالت عالية  31طالبا ،وعدم فهم املادة
الدرا�سية 10طالب ،وكره املادة الدرا�سية  9طالب ،وتهاون املراقب  6طالب ،وعدم احلب
الطالب للمعلم وبالتايل مادته  4طالب ،وعدم قدرة املعلم على تو�صيل معلومات للطالب 4
طالب ،وال�شكوى من عدم القدرة على احلفظ  3طالب ،وعدم فهمهم لنمط �أ�سئلة معينة يتبعه
املعلم :طالبان ،وحتدي املعلم لأن عالماته قليلة :طالبان.
و�أجرى نونز و�سويفت ( )Nonis and Swift, 2001درا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة
بني ممار�سة الغ�ش الأكادميي يف املدر�سة واجلامعة والغ�ش يف احلياة العملية� .أخذت عينة
الدرا�سة من �ست جامعات ،وقد وزعت ا�ستبانة لهذا الغر�ض و�شملت العينة ( )10551طالب ًا
وطالبة من كليات التجارية ،ووزعت كالآتي )%52( :طالباً ،و( )%74طالبة بكالوريو�س،
و( )%26طلبة درا�سات العليا ،وقد �أظهرت النتائج �أن الطلبة الذين يعتقدون �أن الغ�ش يف
االمتحانات مقبول ولي�س له �أي عالقة بالأعمال غري الأخالقية هم الأكرث ممار�سة لعملية
الغ�ش ،و�أكرث ممار�سة للغ�ش يف العمل ،وكانت ن�سبة الغ�ش عالية لدى الذكور �أكرث من الإناث،
وكذلك �أعلى من الأ�صغر �سناً ،و�أدنى يف امل�ستوى اجلامعي الغ�ش عند طلبة ال�سنة الأوىل
والثانية �أعلى من طلبة ال�سنة الأخرية يف اجلامعة.

ويف درا�سة جن�سن و�آرنت

وكوفمان ()Jensen, Arnett and cauffman, 2002

التي هدفت �إىل معرفة اجتاهات طلبة املدار�س نحو الغ�ش الأكادميي من خالل  19موقفاً،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )490طالب ًا ترتاوح �أعمارهم بني (� )23 – 14سنة� ،أما متغريات
الدرا�سة فكانت اجلن�س وامل�ستوى التعليمي ،والعوامل النف�سية ،و�أظهرت النتائج ما ي�أتي:
�أن الغ�ش �شائع ومنت�رش عند طلبة الذين ينظرون �إىل ممار�سة الغ�ش مبرونة وت�ساهل،
وبينت �أن ن�سبة الغ�ش يف االمتحانات عند الذكور �أعلى منها عند الإناث ،ون�سبة الغ�ش عند
طلبة املدار�س الثانوية كانت مرتفعة مقارنة مع طلبة الإعدادي واجلامعة ،ومقبو ًال عند
املت�ساهلني ومرفو�ض ًا عند امللتزمني.
269

أسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية
في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا

د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

و�أجرت عبد اهلل ( )2012درا�سة بعنوان «العوامل املعرفية وغري املعرفية املرتبطة
ب�سلوك الغ�ش يف االمتحانات لدى تالميذ املرحلة الإعدادية» طبقت يف مدار�س املرحلة
الإعدادية يف القاهرة ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة �أن ( )%90من الطالب واملعلمني
�أكدوا على انت�شار ظاهرة الغ�ش يف مدار�سهم ،و�أظهرت الدرا�سة �أن انت�شار ظاهرة الغ�ش
تعود ملجموعة من الأ�سباب منها :انخفا�ض م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب ،والرغبة
يف النجاح ب�أية و�سيلة ،والرغبة يف احل�صول على درجات مرتفعة ،وعدم الرتكيز يف �أثناء
كالية والتكا�سل ،وتقليد الزمالء ،وعدم اال�ستعداد اجليد لالمتحان ،والتهاون يف
ال�رشح واال ِّت َّ
تطبيق عقوبة الغ�ش ،وتقارب املقاعد يف جلان االمتحان.
وقد �أجرى مطاوع ( )2012درا�سة حول �شكل االمتحان نف�سه وت�أثريه على ظاهرة
الغ�ش يف مدار�س املرحلة الثانوية ،طبقت الدرا�سة يف مدار�س املرحلة الثانوية يف القاهرة،
وكان من �أهم نتائجها �أن الغالبية العظمى من االمتحانات بهذه املرحلة تقي�س امل�ستويات
املعرفية الب�سيطة مثل التذكر والفهم ،وتتجاهل امل�ستويات العليا للتفكري كالتحليل
والرتكيب والتمييز والتقومي ،و�أن االمتحانات يف و�ضفها احلايل لها انعكا�سات �سلبية على
العملية التعليمية ب�أكملها؛ لأنها ترفع روح التناف�س وت�شجع الطلبة على الغ�ش بد ًال من روح
التعاون ،والبحث نظراً العتمادها على الكتاب املقرر فقط ،وت�ؤثر �سلب ًا على املعلم؛ لأنه
يهمل قيا�س املهارات الأخرى للطالب وتنميتها مثل :املالحظة و�رسعة البديهة.

من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،يالحظ ما ي�أتي:
 �أن هناك درا�سات تناولت �أ�سباب انت�شار الغ�ش يف االمتحانات كدرا�سة املومني
( ،)1997ودرا�سة ايفانز وكريج ( ،)Evans and Craig,1990ودرا�سات تناولت املرحلة
الثانوية وهي :درا�سة املومني ( ،)1997ودرا�سة مطاوع ()2012
 درا�سة جن�سن و�آرنت وكوفمان ( ،)Jensen, Arnett and cauffman,2002ايفانز
وكريج ( ،)Evans and Craig,1990والزراد (.)1981
 يف حني �أن هناك درا�سات تناولت املرحلة الإعدادية واجلامعية كدرا�سة عبد اهلل
( ،)2012وجن�سن و�آرنت وكوفمان ( ،)Jensen, Arnett and cauffman,2002ونونز
و�سويفت (.)Nonis and Swift,2001
 يف حني تناولت درا�سة الزراد ( )1981طلبة املرحلة الثانوية واجلامعية معاً.
 و�أن ما مييز هذه الدرا�سة عن بقية الدرا�سات الأخرى �أنها تناولت مو�ضوع ًا جديداً
مل تتناوله الدرا�سات الأخرى ،ويتعلق بالغ�ش كظاهرة والبحث يف �أ�سباب انت�شارها يف
املدار�س ،وخا�صة يف املرحلة الثانوية ،وذلك من وجهة نظر املعلمني والطلبة.
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الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات وطلبة املدار�س الثانوية يف تربية لواء
الرمثا جميعهم ،حيث بلغ عدد املعلمني ( )294معلم ًا ومعلمة للمرحلة الثانوية ،وبلغ
عدد الطلبة ( )3944طالب ًا وطالبة موزعني على املدار�س الثانوية للذكور والإناث التابعة
ملديرية تربية لواء الرمثا ،واختريت عينة طبقية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة تكونت من
( )150معلم ًا ومعلمة و( )150طالب ًا وطالبة.
منهجية الدراسة:
اُ�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي باعتباره �أكرث املناهج مالءمة
لطبيعة مو�ضوع الدرا�سة ،وذلك عن طريق �إعداد ا�ستبانة وتوزيعها على افراد عينة الدرا�سة،
ومعاجلتها بوا�سطة الرزمة الإح�صائية (.)spss
أداة الدراسة:
تكونت �أداة الدرا�سة من اال�ستبانة لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،وبعد الرجوع �إىل
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ،تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )47فقرة
موزعة على �أربعة جماالت رئي�سة وهي :املجال الأول� :أ�سباب تعود للطالب ( )20فقرة،
واملجال الثاين� :أ�سباب تعود للمعلم ( )9فقرات ،واملجال الثالث� :أ�سباب تعود للمناهج
والإدارة املدر�سية ( )10فقرات ،واملجال الرابع� :أ�سباب تعود للمجتمع املحلي ( )8فقرات.
وقد ا�ستخدم مقيا�س خما�سي التدريج لقيا�س درجة توافر �أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف
االمتحانات وذلك على النحو الآتي :متوافر بدرجة عالية جداً ( )5درجات ،متوافر بدرجة
عالية( )4درجات ،متوافر بدرجة متو�سطة ( )3درجات ،متوافر بدرجة قليلة ( )2درجتان،
متوافر بدرجة قليلة جداً ( )1درجة واحدة .حيث يطلب من عينة الدرا�سة امل�ستجيبة اختيار
البديل الذي يعك�س ا�ستجاباتهم.
صدق االستبانة:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ُعر�ضت على ( )12حمكم ًا من املخت�صني ومن ذوي
اخلربة والكفاءة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية ،وقد طلب منهم �إبداء
الر�أي يف فقرات اال�ستبانة ( )56فقرة من حيث� :سالمتها اللغوية ،ومالءمتها ملجاالت
الدرا�سة ،و�إبداء �أي مالحظات �أو تعديالت يرونها منا�سبة ،وبناء على �أراء املحكمني ع ّدل
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عنوان املجال الثالث ،وهو» املناهج والإدارة املدر�سية» و ُنقلت فقرات �إىل جمالها املنا�سب،
وحذفت فقرات وع ّدلت فقرات من الناحية اللغوية وبناء على ذلك مت التعديالت وتكونت �أداة
الدرا�سة يف �صورتها النهائية من ( )47فقرة.
ثبات االستبانة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار
( )test-retestبتطبيق االختبار ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج
مكونة من ( )30معلم ًا وطالباً ،ومن ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
عينة الدرا�سة ّ
تقديراتهم يف املرتني على �أداة الدرا�سة ككل ،حيث تراوح بني (.)0.91-0.86
وح�سب �أي�ض ًا معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا،
ُ
�إذ تراوح بني ( ،)0.93-0.79واجلدول ( )1يبني معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة للمجاالت والأداة ككل واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه
الدرا�سة.
الجدول ()1
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املجال
�أ�سباب تتعلق بالطالب

0.86

0.85

ا�سباب تتعلق باملعلم

0.89

0.84

ا�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية

0.90

0.87

ا�سباب تتعلق باملجتمع املحلي

0.91

0.79

ا�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش باالمتحانات ككل

0.88

0.93

إجراءات الدراسة:
1 .1مراجعة الدرا�سات ال�سابقة واالطالع على الكتب واملجالت والدوريات و�شبكة
االنرتنت املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
2 .2اال�ستفادة من ذوي اخلربة ،وذلك بعر�ض �أدوات الدرا�سة وهي اال�ستبانة .على عدد
من املحكمني ،والعمل على تعديلها ،ح�سب توجيهاتهم وار�شاداتهم.
3 .3طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من معلمني وطلبة مرحلة
الثانوية و�إبالغ فئات امل�ستجيبني ب�أن �إجاباتهم ال ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي
و�سيتم معاملتها ب�رسية.
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4 .4عر�ض �أدوات الدرا�سة على حملل اح�صائي با�ستخدام ( ،)SPSSو�إيجاد معامل
الثبات با�ستخدام كرونباخ الفا .وعر�ض نتائج الدرا�سة ح�سب �أ�سئلتها.
5 .5مناق�شة نتائج الدرا�سة وتف�سريها وتقدمي التو�صيات الالزمة بناء على ما تو�صلت
�إليه من نتائج.
متغريات الدراسة:
♦ ♦�أوالً -املتغريات التابعة� :أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات يف املدار�س
الثانوية يف مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر املعلمني والطلبة؟
♦ ♦ثانياً -املتغريات امل�ستقلة الرئي�سة :حتتوي الدرا�سة على متغري واحد وله
م�ستويان وهو فئات امل�ستجيبني ( :املعلمني ،الطلبة).
املعيار اإلحصائي:
ولتحديد م�ستوى تقدير عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة اعترب :املتو�سط احل�سابي
( )2.33 -1درجة قليلة .واملتو�سط احل�سابي( )3.66 -2.34درجة متو�سطة .واملتو�سط
احل�سابي ( )5 - 3.67درجة عالية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :الذي ين�ص على« :ما �أ�سباب انت�شار ظاهرة
الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س مديرية تربية
لواء الرمثا من وجهة نظر املعلمني والطلبة»؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر كل من
املعلمني والطلبة ،وهي كالآتي:
أوالً  -املعلمون:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر المعلمين
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم
1

1

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الدرجة

املجال

3.61

�أ�سباب تتعلق بالطالب
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0.69

متو�سطة
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في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا

الرتبة الرقم

املجال

د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الدرجة

2

4

ا�سباب تتعلق باملجتمع املحلي

3.52

0.86

متو�سطة

3

3

ا�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية

3.12

1.05

متو�سطة

4

2

ا�سباب تتعلق باملعلم

2.76

1.06

متو�سطة

ا�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش باالمتحانات ككل

3.33

0.66

متو�سطة

يبني اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ،)3.61-2.76حيث
جاءت �أ�سباب تتعلق بالطالب يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.61بينما
جاءت ا�سباب تتعلق باملعلم يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.76وبلغ
املتو�سط احل�سابي لأ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش باالمتحانات ككل ( .)3.33وقد تف�رس هذه
النتيجة �أن الطالب حمور العملية التعليمية والرتبوية ،و�أن املجتمع ي�شهد كثرياً من حاالت
اال�ضطرابات والتوتر واخلوف من الف�شل يف االمتحانات ،وهذا الو�ضع ي�شكل منوذج ًا
�سلبي ًا ميتد �أثره على الطلبة ،مما ي�ؤدي بهم �إىل ممار�سة الغ�ش يف االمتحانات ا�ستجابة ملا
ي�شاهده من املجتمع مبا�رشة� ،أو من رفاق ال�سوء� ،أو مما تبثه و�سائل الإعالم من برامج ت�ؤثر
على الطلبة ويقومون بتقليدها يف املدار�س فيولد لديهم الرغبة يف احل�صول على العالمات
بغ�ض النظر عن الو�سيلة امل�ستخدمة وما يالحقه من عقوبة .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة املومني ( )1997من حيث �إن هناك �أ�سباب ًا تدفع الطالب للغ�ش يف االمتحانات،
وتتفق ودرا�سة ننز و�سويفت ( )Nonis and Swift,2001من حيث �إن الطلبة الذين يعتقدون
�أن الغ�ش يف االمتحانات مقبول هم الأكرث ممار�سة لعملية الغ�ش.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات على النحو الآتي:

�1 .1أ�سباب تتعلق بالطالب :
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالطالب مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

1

تدين التح�صيل الدرا�سي

3.87

0.97

عالية

1

18

ت�شجيع رفاق ال�سوء على الغ�ش يف االمتحان

3.87

1.13

عالية
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الرتبة

الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

3

8

اعتقاد الطلبة �أن الغ�ش هو احلل املنا�سب للنجاح يف املواد ال�صعبة

3.85

1.15

عالية

4

9

انخفا�ض م�ستوى املقدرة على احلفظ

3.84

1.14

عالية

5

6

�ضعف امل�ستوى التعليمي لدى الطالب

3.81

1.10

عالية

6

16

عدم وعي الطالب حول حرمة الغ�ش

3.79

1.25

عالية

7

12

قلة اال�ستعداد اجليد لالمتحان

3.78

1.10

عالية

8

15

الرغبة يف احل�صول على عالمات �أكرث

3.76

1.07

عالية

9

17

وجود الطالب يف م�سار �أكادميي ال يتنا�سب مع ميوله وقدراته

3.75

1.19

عالية

10

14

الرغبة يف النجاح يف االمتحان

3.72

1.13

عالية

11

2

الن�سيان

3.66

0.95

متو�سطة

12

3

�شعور الطالب بالغرية ب�سبب تفوق زمالئه عليه

3.51

1.09

متو�سطة

12

11

الإح�سا�س املنخف�ض بامل�س�ؤولية

3.51

1.24

متو�سطة

14

4

اخلوف من الف�شل يف االمتحانات

3.49

1.19

متو�سطة

15

20

تدين امل�ستوى الأخالقي عند الطلبة

3.47

1.29

متو�سطة

16

10

رغبة الطالب يف التفوق على اال�صدقاء

3.39

1.28

متو�سطة

17

5

اخلوف من معاقبة الوالدين له �إذا ر�سب يف االمتحان

3.38

1.24

متو�سطة

18

13

ال�ضغوط النف�سية لدى الطالب

3.35

1.14

متو�سطة

19

7

قلة تفرغ الطالب للدرا�سة

3.29

1.36

متو�سطة

20

19

عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة يف املنزل

3.15

1.30

متو�سطة

�أ�سباب تتعلق بالطالب

3.61

0.69

متو�سطة

يبني اجلدول ( )3ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني (،)3.87 -3.15
حيث جاءت الفقرتان رقم ( 1و )18ون�صهما« :تدين التح�صيل الدرا�سي» و»ت�شجيع رفاق
ال�سوء على الغ�ش يف االمتحان» يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.87بينما
جاءت الفقرة رقم ( ،)19ون�صها «عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة يف املنزل» باملرتبة
الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)3.15وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�سباب تتعلق بالطالب
ككل ( .)3.61وتف�سري ذلك �إىل �أن هناك فروقات يف حت�صيل الدرا�سي قد يكون �سببه مقدرة
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د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

الطلبة على اكت�ساب املعرفة مب�ستوياتها املختلفة �ضعيفة لديهم مما ي�شعر الطلبة �أن هناك
متييزاً بينهم ،يولد لديهم حالة من عدم الر�ضا وحتيز للطلبة املتفوقني .و�أن رفاق ال�سوء
يت�سمون بحب ال�سيطرة والتحكم بالآخرين وذواتهم وال�سعي �إىل ان�ضمام طالب �آخرين �إليهم
يت�سمون ب�صفاتهم .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة املومني ( )1997من حيث ال�شكوى
من عدم املقدرة على احلفظ .وتتفق مع درا�سة عبد اهلل ( )2012من حيث �أ�سباب الغ�ش وهي:
انخفا�ض م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب ،والرغبة يف النجاح ب�أية و�سيلة ،مما يدفع
الطلبة للغ�ش يف االمتحانات.

�2 .2أ�سباب تتعلق باملعلم:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

6

تهاون املعلم يف تطبيق القوانني والت�رشيعات الرتبوية املتعلقة بالغ�ش

3.05

1.38

متو�سطة

2

1

�صعوبة الأ�سئلة

2.91

1.18

متو�سطة

2

4

التهاون يف املراقبة

2.91

1.34

متو�سطة

4

5

�ضعف هيبة املراقب

2.82

1.37

متو�سطة

5

8

ا�ستخدام طرق تدري�س ال تو�ضح املادة عند الطالب لذا يلج�أ الطالب �إىل الغ�ش

2.74

1.32

متو�سطة

6

3

�أ�سلوب املعلم تقليدي يف تو�صيل املعلومات �إىل �أذهان الطلبة

2.65

1.24

متو�سطة

7

2

نق�ص كفاءة املعلم

2.61

1.25

متو�سطة

8

7

�ضعف امل�ستوى الثقايف للمعلم

2.59

1.27

متو�سطة

9

9

وجود �أكرث من امتحان يف نف�س اليوم

2.54

1.16

متو�سطة

2.76

1.06

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملعلم

يبني اجلدول (� )4إن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ،)3.05 -2.54حيث
جاءت الفقرة رقم ( )6ون�صها« :تهاون املعلم يف تطبيق القوانني والت�رشيعات الرتبوية
املتعلقة بالغ�ش» يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.05بينما جاءت الفقرة رقم
( )9ون�صها« :وجود �أكرث من امتحان يف نف�س اليوم» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( .)2.54وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�سباب تتعلق باملعلم ككل ( .)2.76وتف�سري ذلك
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�إىل �شعور املعلمني ب�أن الطلبة هم ك�أبنائهم ،لذلك يوجهون �إليهم تنبيه ًا وحتذيراً حول
حرمة ممار�سة �سلوك الغ�ش و�أثاره ال�سلبية عليهم وعلى املجتمع ،وكذلك كون املعلم مربي ًا
بالدرجة الأوىل .و�أن املعلمني ين�سقون جدول االمتحانات مبا يتنا�سب مع قدرات الطلبة
ويتفقون على موعدها وترتيبها الزمني بحيث ال ي�أتي امتحان يف الوقت نف�سه ،بل بفرتات
متباعدة ،وعدم ا�ضاعة وقت احل�صة ب�أ�شياء ال ي�ستفيد منها الطلبة .تتفق هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة ايفانز وكريج ( )Evans and Craig,1990من حيث �إن الأ�سباب التي تدفع
الطالب للغ�ش تتعلق باملعلم .وتتفق مع نتيجة درا�سة عبد اهلل ( )2012من حيث التهاون
يف تطبيق عقوبة الغ�ش .يف حني تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة املومني ()1997
من حيث �إن �أ�سباب الغ�ش كانت عدم التن�سيق بني املعلمني فيما يخت�ص مبوعد اجراء
االمتحانات.

�3 .3أ�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمناهج واإلدارة المدرسية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

9

كرثة �أعداد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة مما ي�ضعف قدرة املعلم على املراقبة

3.43

1.45

متو�سطة

2

5

قلة فهم الطلبة ملحتويات املواد الدرا�سية

3.39

1.35

متو�سطة

3

7

�ضعف الإر�شاد املدر�سي فيما يتعلق بخطورة ظاهرة الغ�ش

3.29

1.38

متو�سطة

4

8

قلة تركيز الإدارة املدر�سية والعاملني فيها على �أ�سباب الغ�ش يف جمال�س
الآباء والأمهات

3.21

1.38

متو�سطة

5

6

تهاون الإدارة املدر�سية يف احلد من الغ�ش

3.13

1.38

متو�سطة

6

4

�ضعف مالئمة املناهج

3.08

1.29

متو�سطة

7

 10غياب دور الإدارة املدر�سية يف متابعة املعلم

2.99

1.31

متو�سطة

8

3

قلة ارتباط موا�ضيع املنهاج ببع�ضها البع�ض

2.97

1.25

متو�سطة

9

2

كرثة املواد وتعددها

2.91

1.18

متو�سطة

10

1

�صعوبة املنهاج

2.82

1.18

متو�سطة

3.12

1.05

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية
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د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

يبني اجلدول ( )5ان املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ،)3.43 -2.82حيث
جاءت الفقرة ( )9ون�صها« :كرثة �أعداد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة مما ي�ضعف قدرة املعلم
على املراقبة» يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.43بينما جاءت الفقرة
( )1ون�صها «�صعوبة املنهاج» باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.82وبلغ
املتو�سط احل�سابي لأ�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية ككل ( .)3.12ويف�رس ذلك
ب�أن املجتمع يف تزايد م�ستمر من حيث عدد ال�سكان ،وعجز امليزانية الذي تعاين منه وزارة
الرتبية والتعليم ومديرياتها يف اململكة الأردنية الها�شمية ،و�صعوبة فتح �شعب جديدة
لتقليل �أعداد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة ،تلزم املدر�سة بو�ضع الطلبة مع ًا يف �شعبة وذلك
ي�ؤدي �إىل عدم مقدرة املعلم على مراقبة جميع الطلبة يف � ٍآن واحد ،و�أن الطلبة الذين يعانون
من �صعوبة املنهاج يلج�ؤون �إىل الغ�ش يف االمتحانات داخل الغرف ال�صفية من اجل النجاح
يف االمتحان ،ويقا�س عليه الباحثان �أي�ض ًا �أن بع�ض الطلبة يكرهون املادة الدرا�سية وعدم
فهمهم للمنهاج وحمتواه جيداً .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد اهلل ( )2012من
حيث تقارب املقاعد يف قاعة االمتحان نتيجة لزيادة عدد الطالب يف ال�شعبة ،وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :الزراد ( ،)1981واملومني ( )1997من حيث عدم فهم
الطلبة املادة الدرا�سية و�صعوبتها.

�4 .4أ�سباب تتعلق باملجتمع املحلي:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمجتمع المحلي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

1

�ضعف الربامج الإعالمية يف توعية الطلبة مبخاطر ظاهرة الغ�ش

3.91

1.14

عالية

2

8

قلة تلبية �أولياء االمور لعقد جمال�س الآباء والتعاون مع املدر�سة

3.85

1.16

عالية

3

7

عدم تفهم املجتمع املحلي بخطورة ظاهرة غ�ش الطلبة يف االمتحانات

3.83

1.15

عالية

4

2

وجود عالقات �سيئة بني الأبناء والآباء

3.56

1.16

متو�سطة

5

6

التفكك الأ�رسي

3.41

1.23

متو�سطة

6

3

ال�ضغط النف�سي الذي يتعر�ض له الأبناء من قبل الآباء لتحقيق النجاح

3.33

1.26

متو�سطة

7

4

�ضعف امل�ستوى التعليمي والثقايف للوالدين

3.31

1.12

متو�سطة

8

5

عدم توافر �سكن منا�سب من قبل الأهل ي�ستطيع فيه الطلبة الدرا�سة بارتياح

2.95

1.15

متو�سطة

3.52

0.86

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملجتمع املحلي
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بني اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ،)3.91 -2.95حيث
جاءت الفقرة ( )1ون�صها�« :ضعف الربامج الإعالمية يف توعية الطلبة مبخاطر ظاهرة
الغ�ش» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.91بينما جاءت الفقرة ( )5ون�صها:
«عدم توافر �سكن منا�سب من قبل الأهل ي�ستطيع فيه الطلبة الدرا�سة بارتياح» باملرتبة
الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.95وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�سباب تتعلق باملجتمع
املحلي ككل ( .)3.52وتف�سري ذلك راجع �إىل �أن الربامج الإعالمية بعيدة كل البعد عن
الربامج التي تقوم بتوعية الطلبة و�إر�شادهم بخطورة ال�سلوك املنحرف وعواقبه ،مما يجعل
املدر�سة �أكرث تخبط ًا ملا يحمله الطلبة من �أفكار تتناق�ض مع تعليمات املدر�سة ،وهذا الأمر
يولد لدى الطلبة حالة من الت�شتت� .أما دور الأهل فهو توفري �سكن قريب من املدر�سة وبعيد
عن ال�ضو�ضاء وي�ساعد �أبناءهم على الدرا�سة بارتياح دون قلق من �أي �شيء .تتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :جن�سن و�آرنت وكوفما ن (�Jensen, Arnett and cauff
 ،)man,2002ودرا�سة نونز و�سويفت ( )Nonis and Swift,2001من حيث ممار�سة الغ�ش
مبرونة وت�ساهل دون ار�شادهم �إىل خطورة ظاهرة الغ�ش .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة ايفانز وكريج ( )Evans and Craig,1990من حيث �إن الغ�ش يف االختبارات يعده
الطلبة املدار�س الثانوية من امل�شكالت اخلطرية التي يعانون منها.
ثانياً  -الطلبة:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا من وجهة نظر الطلبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.48

0.67

متو�سطة

0.73

متو�سطة
متو�سطة

الرتبة

الرقم

1

3

ا�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية

2

2

ا�سباب تتعلق باملعلم

3.39

3

1

�أ�سباب تتعلق بالطالب

3.32

0.54

4

4

ا�سباب تتعلق باملجتمع املحلي

2.97

0.91

متو�سطة

3.31

0.49

متو�سطة

ا�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش باالمتحانات ككل
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د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

يبني اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ،)3.48-2.97حيث
جاءت الأ�سباب املتعلقة باملناهج والإدارة املدر�سية يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.48بينما جاءت الأ�سباب التي تتعلق باملجتمع املحلي يف املرتبة
الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.97وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�سباب انت�شار ظاهرة
الغ�ش باالمتحانات ككل ( .)3.31وقد تف�رس هذه النتيجة ب�أن الطلبة يواجهون �صعوبة
اجتاه املناهج املقدمة �إليهم ،كما �أنهم ال يدركون �أهمية املناهج والإدارة املدر�سية والت�أقلم
�أو التكيف معها بدرجة كافية حتى ي�أخذوا منها قيم ًا تربوية حتدد �سلوكهم ال�سليم املرغوب
فيه يف املجتمع املدر�سي .يف حني ح�صل املجال الرابع اخلا�ص ب�أ�سباب تتعلق باملجتمع
املحلي على �أدنى مرتبة؛ لأن عينة الدرا�سة قدرت هذا املجال بدرجة متو�سطة ،مما ي�ؤدي
بهم �إىل ممار�سة الغ�ش يف االمتحانات لتحقيق النجاح ،ا�ستجابة ملا ي�شاهده الطلبة يف
املجتمع مبا�رشة؛ لأن املجتمع املحلي يرف�ض الف�شل ،كما �أن املجتمع املحلي ي�شهد كثرياً
من اال�ضطرابات وحاالت من التوتر واخلوف والتع�صب ،وهذا ي�شكل منوذج ًا �سلبي ًا ميتد �أثره
على الطلبة يف املدار�س .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة مطاوع ( )2012من حيث
�إن االعتماد على الكتاب املقرر فقط يرفع روح التناف�س وي�شجع الطالب على الغ�ش بد ًال من
روح التعاون.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات كل �سبب من الأ�سباب على حدة ،حيث كانت على النحو الآتي:

�1 .1أ�سباب تتعلق بالطالب
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالطالب مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

 15الرغبة يف احل�صول على عالمات �أكرث

4.33

1.01

عالية

2

 14الرغبة يف النجاح يف االمتحان

4.29

1.01

عالية

3

4

اخلوف من الف�شل يف االمتحانات

3.95

1.15

عالية

4

 10رغبة الطالب يف التفوق على اال�صدقاء

3.86

1.20

عالية
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الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

5

5

اخلوف من معاقبة الوالدين له �إذا ر�سب يف االمتحان

3.51

1.41

متو�سطة

6

8

اعتقاد الطلبة �أن الغ�ش هو احلل املنا�سب للنجاح يف املواد ال�صعبة

3.39

1.44

متو�سطة

6

9

انخفا�ض م�ستوى املقدرة على احلفظ

3.39

1.27

متو�سطة

8

 13ال�ضغوط النف�سية لدى الطالب

3.35

1.38

متو�سطة

9

7

قلة تفرغ الطالب للدرا�سة

3.30

1.25

متو�سطة

10

2

الن�سيان

3.21

1.28

متو�سطة

11

 17وجود الطالب يف م�سار �أكادميي ال يتنا�سب مع ميوله وقدراته

3.19

1.26

متو�سطة

12

1

تدين التح�صيل الدرا�سي

3.14

1.30

متو�سطة

12

 12قلة اال�ستعداد اجليد لالمتحان

3.14

1.33

متو�سطة

3.12

1.24

متو�سطة

1.20

متو�سطة
متو�سطة

�ضعف امل�ستوى التعليمي لدى الطالب

14

6

15

 11الإح�سا�س املنخف�ض بامل�س�ؤولية

3.10

16

 16عدم وعي الطالب حول حرمة الغ�ش

2.92

1.52

17

 20تدين امل�ستوى الأخالقي عند الطلبة

2.91

1.51

متو�سطة

18

 18ت�شجيع رفاق ال�سوء على الغ�ش يف االمتحان

2.90

1.66

متو�سطة

2.75

1.48

متو�سطة

2.59

1.50

متو�سطة

3.32

0.54

متو�سطة

�شعور الطالب بالغرية ب�سبب تفوق زمالئه عليه

19

3

20

 19عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة يف املنزل
�أ�سباب تتعلق بالطالب

يبني اجلدول ( )8ان املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ،)4.33 -2.59حيث جاءت
الفقرة ( )15ون�صها« :الرغبة يف احل�صول على عالمة �أكرث» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)4.33بينما جاءت الفقرة ( )19ون�صها« :عدم توافر �أماكن منا�سبة للدرا�سة
يف املنزل» باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.59وبلغ املتو�سط احل�سابي
لأ�سباب تتعلق بالطالب ككل ( .)3.32وقد تف�رس النتيجة ب�أن الطلبة يغ�شون للح�صول على
العالمة التي يريدون احل�صول عليها ،وذلك ب�سبب عدم توافر �أماكن للطالب لدرا�سة جيداً.
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :املومني ( ،)1997وعبد اهلل ( )2012من حيث
الرغبة يف احل�صول على عالمات .
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د .رشا سامي خابور
د .عبد احلكيم ياسني حجازي

�2 .2أ�سباب تتعلق باملعلم:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

امل�ستوى

1

1

�صعوبة الأ�سئلة

4.23

1.00

عالية

2

9

وجود �أكرث من امتحان يف نف�س اليوم

3.99

1.25

عالية

3

3

�أ�سلوب املعلم تقليدي يف تو�صيل املعلومات �إىل �أذهان الطلبة

3.80

1.29

عالية

4

8

ا�ستخدام طرق تدري�س ال تو�ضح املادة عند الطالب لذا يلج�أ الطالب �إىل الغ�ش

3.50

1.36

متو�سطة

5

2

نق�ص كفاءة املعلم

3.48

1.31

متو�سطة

6

7

�ضعف امل�ستوى الثقايف للمعلم

3.15

1.43

متو�سطة

7

6

تهاون املعلم يف تطبيق القوانني والت�رشيعات الرتبوية املتعلقة بالغ�ش

2.95

1.47

متو�سطة

8

4

التهاون يف املراقبة

2.78

1.49

متو�سطة

9

5

�ضعف هيبة املراقب

2.59

1.32

متو�سطة

3.39

0.73

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملعلم

يبني اجلدول ( )9ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ( ،)4.23 -2.59حيث
جاءت الفقرة ( )1ون�صها�« :صعوبة الأ�سئلة» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)4.23بينما جاءت الفقرة ( )5ون�صها�« :ضعف هيبة املراقب» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( .)2.59وبلغ املتو�سط احل�سابي للأ�سباب تتعلق باملعلم ككل ( .)3.39وقد
تف�رس النتيجة ب�أن الطلبة يجدون �صعوبة يف فهم �أ�سئلة املعلم وكيفية الإجابة عليها ،مما
يدفعهم �إىل الغ�ش .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :املومني ( ،)1997ودرا�سة
الزراد ( )1981من حيث �صعوبة �أ�سئلة االمتحانات ،وعدم توقع وفهمهم لأ�سئلة معينة
يتبعها املعلم.
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�3 .3أ�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمناهج واإلدارة المدرسية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

2

كرثة املواد وتعددها

4.35

0.90

عالية

2

1

�صعوبة املنهاج

4.19

1.11

عالية

3

9

كرثة �أعداد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة مما ي�ضعف قدرة املعلم على املراقبة

3.62

1.42

متو�سطة

4

3

قلة ارتباط موا�ضيع املنهاج ببع�ضها البع�ض

3.45

1.18

متو�سطة

5

4

�ضعف مالئمة املناهج

3.44

1.18

متو�سطة

6

5

قلة فهم الطلبة ملحتويات املواد الدرا�سية

3.43

1.21

متو�سطة

6

 10غياب دور الإدارة املدر�سية يف متابعة املعلم

3.43

1.31

متو�سطة

8

7

�ضعف الإر�شاد املدر�سي فيما يتعلق بخطورة ظاهرة الغ�ش

3.07

1.41

متو�سطة

9

8

قلة تركيز الإدارة املدر�سية والعاملني فيها على �أ�سباب الغ�ش يف جمال�س
الآباء والأمهات

2.97

1.47

متو�سطة

10

6

تهاون الإدارة املدر�سية يف احلد من الغ�ش

2.86

1.46

متو�سطة

3.48

0.67

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية

يبني اجلدول (� )10أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ،)4.35 -2.86حيث
جاءت الفقرة ( )2ون�صها« :كرثة املواد وتعددها» يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)4.35بينما جاءت الفقرة ( )6ون�صها« :تهاون الإدارة املدر�سية يف احلد من
الغ�ش» باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.86وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�سباب
تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية ككل ( .)3.48ويف�رس ذلك ب�أن الطلبة يجدون �أن املواد
الدرا�سية كثرية و�صعبة ،وعلى الإدارة املدر�سية �أن ت�أخذ قرارات منا�سبة وحازمة للحد من
الغ�ش .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :الزراد ( ،)1981واملومني ( )1997من
حيث �صعوبة املنهاج.
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�4 .4أ�سباب تتعلق باملجتمع املحلي
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب
التي تتعلق بالمجتمع المحلي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

الدرجة

1

1

�ضعف الربامج الإعالمية يف توعية الطلبة مبخاطر ظاهرة الغ�ش

3.49

1.37

متو�سطة

2

7

عدم تفهم املجتمع املحلي بخطورة ظاهرة غ�ش الطلبة يف االمتحانات

3.28

1.43

متو�سطة

3

3

ال�ضغط النف�سي الذي يتعر�ض له الأبناء من قبل الآباء لتحقيق النجاح

3.12

1.49

متو�سطة

4

8

قلة تلبية �أولياء االمور لعقد جمال�س الآباء والتعاون مع املدر�سة

3.11

1.44

متو�سطة

5

4

�ضعف امل�ستوى التعليمي والثقايف للوالدين

2.82

1.42

متو�سطة

6

2

وجود عالقات �سيئة بني الأبناء والآباء

2.71

1.38

متو�سطة

7

5

عدم توفر �سكن منا�سب من قبل الأهل ي�ستطيع فيه الطلبة الدرا�سة بارتياح

2.65

1.43

متو�سطة

8

6

التفكك الأ�رسي

2.57

1.52

متو�سطة

2.97

0.91

متو�سطة

ا�سباب تتعلق باملجتمع املحلي

يبني اجلدول ( )11ان املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ،)3.49 -2.57حيث جاءت
الفقرة ( )1ون�صها�« :ضعف الربامج الإعالمية يف توعية الطلبة مبخاطر ظاهرة الغ�ش» يف
املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.49بينما جاءت الفقرة ( )6ون�صها« :التفكك
الأ�رسي» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.57وبلغ املتو�سط احل�سابي للأ�سباب
املتعلقة باملجتمع املحلي ككل ( .)2.97وتف�سري ذلك ب�أن الربامج الإعالمية بعيدة كل البعد
عن الربامج التي تقوم بتوعية الطلبة و�إر�شادهم بخطورة وعواقب ال�سلوك املنحرف ،حيث
�إن بع�ض الطلبة ال يدركونه ب�شكل �صحيح ،وهذا الأمر يولد لدى الطلبة حالة من الت�شتت.
و�أن الغ�ش ي�ؤدي �إىل عدم الدرا�سة بارتياح وا�ضطراب يف حالة الطلبة النف�سية واالجتماعية
واالقت�صادية وال�صحية ،مما يدفعهم للغ�ش يف االمتحان .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة كل من :جن�سن و�آرنت وكوفمان ( ،)Jensen, Arnett and cauffman,2002ودرا�سة
نونز و�سويفت ( )Nonis and Swift,2001من حيث ممار�سة الغ�ش مبرونة وت�ساهل ،دون
ار�شادهم �إىل خطورة الظاهرة .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ايفانز وكري ج (�Ev
 )ans and Craig,1990من حيث �إن الغ�ش يف االختبارات يعده طلبة املدار�س الثانوية من
امل�شكالت اخلطرية التي يعانون منها.
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◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :الذي ن�صه“ :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05=αبني �آراء املعلمني والطلبة فيما يتعلق ب�أ�سباب انت�شار
ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية؟” للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لآراء املعلمني والطلبة
فيما يتعلق ب�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية،
ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم اختبار «ت» ،واجلدول �أدناه
يو�ضح ذلك.
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» آلراء المعلمين والطلبة
فيما يتعلق بأسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة المرحلة الثانوية

�أ�سباب تتعلق بالطالب
�أ�سباب تتعلق باملعلم
�أ�سباب تتعلق باملناهج
والإدارة املدر�سية
�أ�سباب تتعلق باملجتمع
املحلي
�أ�سباب انت�شار ظاهرة
الغ�ش باالمتحانات ككل

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

معلم

150

3.61

0.69

4.154

طالب

150

3.32

0.54

معلم

150

2.76

1.06

طالب

150

3.39

0.73

معلم

150

3.12

1.05

طالب

150

3.48

0.67

معلم

150

3.52

0.86

طالب

150

2.97

0.91

معلم

150

3.33

0.66

طالب

150

3.31

0.49

5.9583.4945.373
0.344

درجات الداللة
احلرية الإح�صائية
298
298
298
298
298

0.000
0.000
0.001
0.000
0.731

يتبني من اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني �آراء
املعلمني والطلبة ،وجاءت الفروق ل�صالح املعلم “يف �أ�سباب تتعلق بالطالب ،و�أ�سباب
تتعلق باملجتمع املحلي ،فيما كانت الفروق ل�صالح الطالب يف �أ�سباب تتعلق باملعلم،
و�أ�سباب تتعلق باملناهج والإدارة املدر�سية” ،بينما مل تظهر �أية فروق دالة �إح�صائيا يف
�أ�سباب انت�شار ظاهرة الغ�ش باالمتحانات ككل .وتف�سري ذلك ب�أن الطلبة يلج�ؤون �إىل الغ�ش
يف االمتحانات؛ لأن املعلمني ال يو�صلون املعلومة ب�شكل جيد للطلبة كما �أن �أ�سئلتهم
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�صعبة ،و�أ�سباب تعود ل�صعوبة املنهاج ،كما �أن الإدارة املدر�سية ال تتمتع مبهارات وقدرات
ت�سيطر على انت�شار الظاهرة .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من :الزراد (،)1981
واملومني ( ،)1997وجن�سن و�آرنت وكوفمان ()Jensen, Arnett and cauffman,2002
فيما كانت الفروق ل�صالح الطالب يف�“ :أ�سباب تتعلق باملعلم ،و�أ�سباب تتعلق باملناهج
والإدارة املدر�سية” .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �إيفانز وكريج (Evans
 )and Craig,1990وم�ؤداها �أن ما يكمن وراء �سلوك الغ�ش يف االختبارات هو �سلوك
املعلم و�شخ�صيته �إذ �إن ت�رصفات بع�ض املعلمني ت�ؤدي �إىل قيام الطالب ب�سلوك الغ�ش يف
االختبارات.

التوصيات:
ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة قدم الباحثان بع�ض التو�صيات
متثلت فيما ي�أتي:
�1 .1إمكانية قيام وزارة الرتبية والتعليم ومديري املدار�س بتقليل �أعداد الطلبة يف

ال�شعبة الواحدة ،كي ت�سهل مقدرة املعلم على املراقبة ومنع الطلبة من الغ�ش.
2 .2العمل على تو�ضيح خطورة الغ�ش و�آثارها على العملية التعليمية ،ون�رش معلومات
تفيد بتحرمي الغ�ش وفق ما جاء يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة.
3 .3قيام املعلمني بتحذير الطلبة من زمالئهم رفاق ال�سوء ،وذلك ملا لهم من خطورة
يف ن�رش �سلوك الغ�ش بينهم.
�4 .4رضورة حث املعلمني على ا�ستخدام كل الطرق والو�سائل الرتبوية يف �إفهام الطلبة
املواد املقررة ،كي ال ي�ضطروا للغ�ش.
�5 .5رضورة �أن تكون املواد املقررة يف ال�صفوف و�أ�سئلة االمتحانات متنا�سبة مع
قدرات الطلبة ،مما يقلل من اعتماد الطلبة على الغ�ش للنجاح يف االمتحانات.
�6 .6رضورة متابعة �إدارة املدر�سة للمعلمني يف �أثناء املراقبة على االمتحانات
ومعاقبة املعلم املتهاون.
7 .7تنبيه �إدارة املدر�سة �أولياء �أمور الطلبة على حث �أبنائهم على الدرا�سة ،وعدم
معاقبتهم ب�سبب تدين حت�صيلهم.
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