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 (7102في مجال الدراسة خاصة دفعة )  الى زميالتي وزمالئي
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 إىداء

 من ق ال فييما سبحانو و تعالى ''و بالوالدين إحسانا''  إلىلي  مأىدي ثمرة ع

ق لبي و ف لذة كبدي و أوحي هللا بطاعتيا و جعل الجنة تحت    إلىالتي حملتي في بطنيا و غمرتي بحبيا و شملتني بودىا  إلى  
 .''شريفةأقداميا إلى أمي الحنونة ''

من تبقى صورتو راسخو في حياتي    إلىحياتي    أنارو الى الذي رباني على االيمان و آنار درب العلم و االحسان النجم الذي  
 .''يوسفبي الغالي ''أ

 ري الدراسي.الي طول مشو   اعون  او الذي كان '' سمير''  مراد'''' إخوتي سنديو الى افتخاري و  

 و التي لم تنجبنيا بطن واحدة  الصديقة الحنونة و األخت الرائعةنوبات ق لقي و خففت من أعبائي  من تق اسمت معي    إلى
 أنا فخورة برفقتك.  '' مريم''  دتيا لي األيامول

األقرب من الوريد إلى ق لبي دون  صديق اتي    إلىو   '' ىناء'' '' حياة''  حبيبتي ومن شرفني قضاء مساري الدراسي معيا    إلى
 . ، ف اطمةاستثناء : سلمى ،ىبة ، ابتسام ، بسمة  

 ىذه المذكرة بعد عون هللا.  إتمامالمشرف نمامشة رابح الذي لم يبخل علينا بوقتو و جيده وكان الداعم لنا في    األستاذإلى  

يد العون و لو بكلمة    أعطاني منو  "عليا"  انجازىاميلتي في  ز منيم    بجانبي و ساعدني في انجاز مذكرتي  كل من وقفالى  
 ، حمدي اليأس ، بركان  أمينة مرزوقي حسام الدين ، بن زرارة طيبة أساتذتي الكرام:

 ... غاليةزميالتي في الدراسة دون استثناء : وديان ، سوسن ، لطيفة ، زينب ، 

يقتلني شوقي  والتي    التي لم و لن تف ارقني صورتيا على العكاز لمباركتي على نجاحاتي  جدتي الغالية العزيزةوالى روح  
 .لحضنيا ومباركتيا ىذا النجاح

  -حسام-بسمة-نادية -رانيا-خولة -خليدة -وسيلة -سليمة -زىية -رتيبة -جميلةو أبنائيم:    أزواجينو   خاالتي  جميع    إلى
 و الكتكوت إيادجابر    -ميدي -ىاني-حسين

تعب لتعبي و  ما حييت ،   الذي لن أفيو حقو  '' صدام''أخي في هللا    لى من تسمو بحبيم الذكريات و تحلو بقربيم اللحظاتإ
 اجتاز معنى النوم و الراحة في سبيل تمام مذكرتي جزاك هللا خيرا

  إلييممن تمد    إلىوأردت أن يكون ختاميا مسك لمن تحمل تق لبات مزاجي و كان العون و السند في تشجيعي الدائم ،  
ادامك هللا لي و دمت رفيق الدرب ...لك مني اسمى عبارات الحب و التقدير    ''سفيان''  جسور الشوق و تمضي نحوىم سفن الود

 التي تخون الحروف في جمعيا .
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 أ 

 مقدمة:

 و املعرفة واملعلومات بانفجارفهو يتسم ، يشهد العامل اليوم ثورة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية كبرية 

، املعلومات كما ظهرت ثورة االتصاالت،  وتطورت فيو وسائل نقل وحتليل وحفظ واسرتجاع املعرفة ،   االتصاالت

 وقد أدى توسع شبكات املعلومات العاملية اىل ظهور ما،  التطورواستحدثت برجميات  وتقنيات اسهمت يف ىذا 

ينتج عن العوملة سرعة انتقال املعرفة والتأثر بالثقافات املختلفة  اولعل ابرز م يعرف باالقتصاد الكوين للمعلومات

ي الطاقة املولودة واحملركة فالثورة العلمية والتكنولوجية واملعلوماتية وثورة االتصاالت ى،  والتوسع يف استخدام تقنياهتا

ت اليت تتأثر هبذه اويعترب قطاع التعليم من اىم القطاع،  حتملو من تقنيات جديدة وأساليب حديثة للعوملة بكل ما

ن مؤسسات التعليم معنية إلذا ف ، فهو مركز مهم يف تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصال، الثقافات االلكرتونية 

ستفادة من ىذه الثقافة االلكرتونية املتمثلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأيضا يف تبين أكثر من غريىا يف اال

فالتكنولوجيا تضيف مصادر غري تقليدية  ، وتطوير تلك التقنيات وتوظيفها مبا يساىم يف رقى اجملتمع وتقدمو

 ، ملدرسي وجعلو أكثر جاذبية وفاعليةجديدة يف الوسط ا نتائج االجيابية وإلضفاء روح للحصول على املزيد من ال

كبة التطور السريع الذي وصل ا فهي تسعى ملو ، تسعى اليو املدرسة اجلزائرية كغريىا من املدارس يف العامل  وىذا ما

ومع زيادة االىتمام هبذا التطور التكنولوجي ، اليو العامل اليوم يف تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال احلديثة 

الوسط املدرسي وشهد اقباال كبري من طرف التالميذ تنوعت الدراسات اليت حاولت الوقوف اىل مجلة  الذي مس

صة واليت من شأهنا التأثري على التلميذ بصفة خا ، من العوائق اليت خلفتاىا تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة

يف السنوات األخرية من ظواىر مشينة تكاد تعصف اال ان ىذه األخرية مل تسلم  ، واملدرسة اجلزائرية بصفة عامة

 فهو تربويا تلويث لعملية تقومي، ضافة لكون ىذا ظاىرة غري صحية ومن ذلك الغش يف البكالوريا وباإلمبصداقيتها 

فالغش املدرسي ليس وليد الساعة بل تزامن وجوده مع بداية  ، كونو اختيار طريق غري قانوين لتحقيق النجاح،  



ةــــــــــــــــمقدم  
 

 ب 

سهلت عملية الغش  ونة األخرية بسبب تعدد التقنيات التكنولوجية احلديثة اليتشر يف اآلو انتات اال أناالمتحان

احللول هلا وىذا للكف  إلجيادىذا األخري يعترب من املشكالت الرئيسية اليت تسعى املنظومة الرتبوية وزادتو اجيابية، 

 ، تفسري هلذه الظاىرة إلجيادالرتبية  ءقطب علمااست ما وىذا، من تفشي ىذه الظاىرة يف املؤسسات الرتبوية 

ظهرت عدة اجتاىات فمنهم من أرجعو اىل اسباب نفسية بيولوجية وأخرون اىل أسباب بيداغوجية وتبعا لذلك 

  املنظومة الرتبوية . إلنقاذجاءت لتساعد على تفسري ظاىرة الغش 

قسام النهائية من املشكالت اليت تتعرض هلا األاما حنن يف دراستنا ىذه فقد حاولنا القاء الضوء على أبرز 

سية كأخر حمطة راجتياز البكالوريا يف أخر السنة الدتتميز ىذه املرحلة من التعليم باحيث التعليم الثانوي، 

  التعرف على ظاىرة الغش .ومنو نربز ضرورة ، لاللتحاق باجلامعة 

 شتملت الدراسة على جانبني:وا

 يلي:  ى مااالطار النظري احتوى عل

واملنهجي للمذكرة والذي يشتمل على اشكالية الدراسة   الفصل األول خاص باالطار املفاىيمي

الدراسات السابقة وحتديد ، اىداف وأمهية الدراسة ، اسباب اختيار موضوع الدراسة والفرضيات،  وتساؤالهتا

 سة.اوأخري صعوبات الدر  ، النظرية واملقاربات ، املفاىيم

مباحث وتعلق بالغش املدرسي كظاىرة وركزنا على الغش كمشكلة  5الفصل الثاين الذي تضمن  يليو

مراحل تطور انتشار الغش يف املدارس مث العوامل املؤدية للغش  ، وتربوية تعليمية دينية أخالقية، تربوية تعليمية و

 املدرسي. 
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 ج 

 اشتمل على ما، وظاىرة الغش املدرسي مباحث تعلق بالتقنيات احلديثة  5مث الفصل الثالث احتوى عل 

األجهزة ، اهلواتف الذكية ، الالسلكية  3gاألنرتنت والشبكات اهلاتفية ، يلي :التقنيات املتبعة يف الغش القدمية 

 والتجارب الدولية مع ظاىرة الغش.، القابلة لالرتداء 

 متحور حول منهجية الدراسة واجراءاهتا امليدانية. االطار التطبيقي:

مناقشة وتفسري نتائج الدراسة على ، أدوات مجع البيانات ، جمتمع وعينة الدراسة ،  منهج الدراسةاحتوى على 

 ضوء الفرضيات و توصيات  وأفاق الدراسة.



 

 

 الفصل األول:
اإلطار المف اهيمي  
 والمنهجي للدراسة
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 ادلبحث األول: اشكالية الدراسة وتساؤالهتا:

 االشكالية:

مر اجملتمع مبراحل تارخيية يف تطور الفكر العلمي وتطبيقاتو التكنولوجية وكان لو حظ وافر من التطور 
شهد العقد االخَت كما انعكست ىذه التطورات على االتصال    حيث،  خَتةالذي شهده العامل يف السنوات األ

قفزات وتطورات ىائلة يف رلال وسائل ادلعلومات واالتصال وىذا ما احدث تغَت ودتيز يف احلياة ادلعاصرة بدخول 
ضمن مجيع  إلدماجهاحيث اصبحت زلل تنافس بُت الدول ،  التكنولوجيا ووسائلها اىل سلتلف جوانب احلياة

ولعل ميدان التعليم من اىم ادليادين اليت شهدت استخداما واسعا ذلذه ، ادليادين االقتصادية واالجتماعية والًتبوية 
والتعليم االلكًتوين عن طريق استخدام شبكة االنًتنت ، التعليم عن بعد  التكنولوجيا احلديثة من خالل برامج

سلتلف االماكن عرب العامل دون احلاجة اىل التواجد الفيزيائي وىذا ما وامكانية الدخول اىل ، كتبة االلكًتونية وادل
ومن بُت ىذه التكنولوجيات اليت دتثل قمة التطور يف ، السبل وأوفرىا  ادى اىل توفَت ادلعلومة وانتشار ادلعرفة بأيسر
هنا تظم أل، يف الوقت احلاضر نًتنت اليت تعترب اكرب مزود للمعلومات رلال ادلعلومات الشبكة العادلية العمالقة األ

حيث ، عدد كبَت من شبكات ادلعلومات ادلوزعة على مستويات زللية واقليمية وعادلية يف سلتلف مناطق العامل 
ديكن ألي جهاز مزود مبعدات مناسبة سهلة االستخدام االتصال مع أي جهاز يف اي مكان من العامل وتبادل 

من ىذه ، فبالرغم او طريقة ارتباطو فيها مهما كان حجم ادلعلومات او موقعو  ادلعلومات ادلتوفرة معو او ادلشاركة
اال ان ، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وماذلا من امهية ودور فعال دلا تقدمو يف سبيل العلم ل تقنياتالالتطورات و 

م تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال اغلبية التالميذ خاصة ادلًتشحُت منهم للبكالوريا يشهدون اقباال كبَتا يف استخدا
احلديثة وىذا راجع لدوافع نفسية تعود اىل مرحلة عمرية حساسة تدفعهم اىل االستكشاف واالقبال على كل 

فهناك من يستخدم ىذه التقنيات  ، اجاهتم وتأثرىم باحمليط اخلارجي جديد يف ىذا اجملال لتلبية رغباهتم واشباع ح
اال ان األغلبية الساحقة  ، من خالل حتميل واسًتجاع معلومات لتزويد رصيدىم العلمياحلديثة استخداما اجيابيا 

التكنولوجي  حيث مل يعد للغش التقليدي وجودا يف ظل التطور، منهم استغلت ىذه التكنولوجيا يف عملية الغش 
فبعد ما كانت االساليب ،  شكال مبتكرة ومتنوعةأالذي تطورت معو طرق واساليب الغش بصورة كبَتة جدا وب

التقليدية معتمدة على وسائل بسيطة وتقليدية جاءت الثورة ادلعلوماتية مبختلف وسائلها ادلتطورة لتحدث طفرة يف 
وىذه األخَتة اصبحت متوفرة بشكل ، بأدوات وتقنيات جد متطورة  حيث اصبح التالميذ يغشون، ىذا االطار 

ادلتزايد واستغالل ىذه التقنيات للوصول اىل  لإلقبالا وىذا الدافع الرئيسي وطريقة يسهل اقتنائها او احلصول عليه
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ضوء  ىعل،  جديد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال احلديثة االىداف ادلراد حتقيقها وكل ىذا بسبب دخول متغَت
  ذلك تنطلق الدراسة من التساؤل الرئيسي التايل:

 ؟ادلدرسيادلعلومات واالتصال يف الغش  تتكنولوجيااستخدام مدى ا م 

 ينا اىل طرح التساؤالت الفرعية التالية:أدلعاجلة ىذه االشكالية ارت

 تنوع يف االسباب ادلؤدية لو؟ وىل يوجد يما تتمثل ابعاد ظاىرة الغش ادلدرسيف .1
 على اي اساس تقاس مراحل تطور انتشار ظاىرة الغش ادلدرسي؟ .2
 غش يف االمتحانات ؟ليوجد تنوع يف التقنيات ادلستعملة من طرف الطالب ل ىل .3
 عدم االساليب التقليدية؟أالغش ادلدرسي شلارسة ىل التطور يف تقنيات  .4
 ادلعلومات واالتصال كفيل بزيادة حجم شلارسة الغش ادلدرسي ام ال؟ تتطور تكنولوجياىل  .5
 الظاىرة الالأخالقية؟ماىي االجراءات الالزم اختاذىا جملاهبة ىذه  .6

 فرضيات الدراسة:

 على التساؤالت السالفة الذكر قمنا بصياغة الفرضيات التالية: لإلجابة و

 اليوجد تنوع يف االسباب ادلؤدية للغش وال ابعاد الظاىرة.:1الفرضية

 تنوع يف التقنيات ادلستعملة من طرف الطالب بُت التقليدية واحلديثة. يوجد:2 الفرضية

 ة يف شلارسة الغش االساليب التقليدية.ثمل يزيح التطور التكنولوجي والتقنيات احلدي:3الفرضية

 التطور التكنولوجي ليس لو دخل يف زيادة حجم شلارسة الغش ادلدرسي بُت الطالب.:4الفرضية

 يف اجراءات احلد من تفشي ظاىرة الغش ادلدرسي.يوجد تنوع :5الفرضي

 
 

 ادلبحث الثاين: أسباب اختيار ادلوضوع:
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فرزت ، أمتمثلة يف حاالت من الفوضى والعنف والالتوازن، مر اجملتمع اجلزائري بفًتة عصيبة يف حياتو
 وخاصة عل مستوى ادلنظومة الًتبوية.، ىذه االخَتة ظواىر اجتماعية

االخَتة ظاىرة ال تقل خطورة عما سبقها وىي ظاىرة الغش يف االمتحانات وخاصة على  اآلونةبرزت يف 
مستوى مرحلة ينتظر منها رلتمعنا الكثَت وىي امتحان البكالوريا وىو ادلوضوع الذي أردنا ان نتناولو بالدراسة 

 خرى موضوعية. وكان الختيار ىذا ادلوضوع اسبابو ذاتية وا، للوقوف على اسباب وطرق ىذه الظاىرة 

 اما االسباب الذاتية فتتمثل فيما يلي:

  التالميذ يف االمتحانات اىل ىذه الظاىرة بشىت الوسائل والطرق. جلوءكنت وال ازال طالبا ، وشاىدت 
  شاىدت طوابَت التالميذ امام زلالت النسخ من اجل تكبَت وتصغَت الدروس ونقلها يف قصاصات من اجل

الحظت تضامن اصحاب احملالت مع التالميذ ، والحظت اطراف مساعدة يف الغش  استعماذلا يف الغش، كما
 ستغالل السليب لتقنيات االتصال احلديثة.االخارج قاعات االمتحان دتلي االجابات عن طريق اذلاتف و 

كل ىذه ادلالحظات دفعتٍت الختيار ىذا ادلوضوع والوقوف على االسباب اليت تدفع التالميذ اللجوء اىل 
العام  2116دون غض البصر عن الوقائع اليت حصلت يف بكالوريا ، ه الظاىرة والطرق ادلستخدمة يف الغش ىذ

 ادلاضي واليت احتلت العناوين االوىل وتصدرت االخبار العادلية.

 اما االسباب ادلوضوعية فتمثلت فيما يلي:

اذا عرفنا بأن مرحلة البكالوريا منها  احلالية وادلستقبلية على رلتمعنا خاصة وانعكاساهتافخطورة الظاىرة 
الذي يشرف على أوالدنا وادلهندس الذي خيطط سكناتنا كلهم حيددون  فاألستاذ، حيدد التالميذ مستقبلهم 

فكيف نتصور حجم ىذه الكارثة لذلك اخًتنا ىذا ، (وظائفهم ومستقبلهم انطالقا من ىذا االخَت)البكالوريا
 احلقيقية اليت جعلت الوضع على ما ىو عليو .ادلوضوع لكي نقف على الدوافع 
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 ادلبحث الثالث: أىداف وأمهية الدراسة: 

 اىداف الدراسة:

 .ادلسامهة يف تشخيص اىم أسباب ودوافع انتهاج الطالب لسلوك الغش يف االمتحانات 
  التكنولوجي للًتصد ذلا.التعرف عن قرب على االساليب والوسائل ادلتنوعة ادلستخدمة يف الغش خاصة مع التطور 
  وضع استبيان يقيس مستوى الغش نسبيا يف االمتحانات عموما و شهادة التعليم الثانوي خصوصا ليكون مرجع

 لدراسات مستقبلية.
 .اعطاء اقًتاحات متنوعة حملاولة احلد من ىذه الظاىرة السلبية 

 امهية الدراسة:

شكالت اليت يتعرض ذلا النظام الًتبوي عموما واىم تكمن امهية الدراسة كوهنا هتتم مبشكلة من اىم ادل
وحتديدا يف االمتحانات الرمسية كشهادة  مرحلة فيو خصوصا وىي مرحلة البكالوريا اال وىي ظاىرة الغش ادلدرسي

التعليم الثانوي كوهنا اصبحت تشكل ىاجسا حقيقيا لدى القائمُت على دور الًتبية والتعليم بصفة مباشرة او غَت 
 وتطور اساليبها. األخَتة اآلونةمباشرة وتصاعد وتَتة الظاىرة يف 

 تنا اليت احوث احمللية القليلة يف اجلزائر على حد علمنا واطالعنظرنا لألمهية النظرية لدراستنا صلدىا تعترب من الب فاذا
تناولت موضوع الغش يف االمتحانات خاصة البكالوريا باستخدام التقنيات احلديثة يف تكنولوجيا ادلعلومات 
واالتصال بصفة خاصة حيث ان اغلبها تركز على اجلانب النفسي ,االجتماعي والًتبوي دون الوقوف عل تطور 

 اليب والتقنيات ادلتبعة.االس
 تح اجملال لدراسات علمية اخرى.ف 
  قد تفيد نتائج الدراسة القائمُت على قطاع الًتبية والتعليم يف اجلزائر بشكل عام وديوان االمتحانات وادلسابقات

بشكل خاص للنتائج اليت قد تساعد على معرفة طبيعة مشكلة الغش واالساليب احلديثة ادلستعملة قصد وضع 
 تطوير األليات للحد من الظاىرة.و 
 .تفيد الباحثُت وادلختصُت الًتبويُت يف برامج التوجيو واالرشاد الًتبوي 
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 الدراسات السابقة:
 :1995)سلوس( هبا قام اليت الدراسة تلك ادلقارنة دراسات ومن

 فقد اآليل،  احلاسب على مدةتادلع احلديثة الطرق مع االمتحانات يف التقليدية الطرق بُت قارنت واليت
الطلبة  لدي الغش من منخفضة درجات أظهر قد االمتحانات يف اآليل احلاسب استخدام أن الدراسة إيل أشارت
 اليت تستخدم االمتحانات يف الغش كون  ىلإ ىذا يف السبب الدراسة عزت وقد التقليدية، بالطرق مقارنة

 جعل شلا ، بالطرق التقليدية مقارنة االمتحانات يف الغش الصعوبة من أنو حيث ، الغش فيها يندر احلاسب
 (1)الغش ظاىرة من احلد حىت ديكن ادلدرسية االمتحانات يف اآليل احلاسب استخدام يعم أن يأملون الباحثُت

 : 2112دراسة فرنسوا جينار 

مشوش فقد كيف اقًتاحات احلد من الغش انطالقا من التطور التكنولوجي احلديث باستعمال عازل و 
،  استعمال الكامَتات داخل قاعات االمتحان ،  مراقبة تقنية للتالميذ اثناء دخوذلم اىل مراكز اذلاتف النقال

 (2)االمتحان و اعداد بطاقات ىوية مغناطيسية للتالميذ .

 :1981دراسة فيصل حممد خري الزراد 

من الذكور  %31توصل اىل ان نسبة اجراىا على عينة من طلبة و طالبات ادلرحلة الثانوية يف سوريا و 
من العلميُت  %15مقابل  اآلدابمن طلبة  %42من االناث  و نسبة  %18يغشون يف امتحاناهتم مقابل 

من  %47كذلك الدراسة اليت اجراىا يف االمارات العربية ادلتحدة على عينة يف الرحلة االعدادية و الثانوية ان 
الطالبات يقومون بعملية الغش ويتخذ التلميذ تقنيات عديدة للغش غالبا ما تنحصر على   %25الطالب مقابل 

و بعض أ،  جزء من اجلسم ،لثيابحلائط ،  اقعد االمتحان او امنقل االجابة من ورقة صغَتة او صديق رلاور او 
   (3)الوسائل التعليمية ،  استعمال اجهزة الالسلكي .

 

                                                           
(1                     )

Diekoff.G.M;Labeff ،E.E&Clark ،R.E.&.(1996):College cheating:ten years later.Research in 

Higher Education ،Vol.37 ،N.4 ،PP.487-502.
 

(2  )
Guénard .f  ، la fabrique des tricheurs :la fraude aux examens explique au ministre aux parents aux 

proffesseurs  ، jean claud gawsewitch ،paris  ، 2012  

و العالج ،  دار ادلريخ للنشر ،   فيصل زلمد خَت الزراد ، ظاىرة الغش يف االختبارات االكادديية لدى طلبة ادلدارس و اجلامعات :تشخيص و اساليب الوقاية(  3)
  31،  ص 2112الرياض ،  
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 :1979ش دراسة عمر سليمان بكي

رحلة الثانوية و اىم العوامل االمتحانات بُت طالب و طالبات ادلىدفت اىل التعرف على ظاىرة الغش يف 
من  %6، 39من الطالب مقابل  %41.7ادلسببة ذلا من وجهة نظر الطالب اجراىا يف الكويت توصل اىل ان 

 (1)الطالبات كانوا يغشون يف اختباراهتم ادلدرسية.

 : 1988عبده فيلو دراسة فاروق 

استهدفت دراستو الكشف عن االسباب ادلؤدية للغش و ىل ىي ظاىرة فردية ام مجاعية وىل ىي ذات 
طابع اخالقي ديٍت ام رلتمعية ام تعليمية ام تنظيمية امنية ؟ وتوصل بعد حتليلو للنتائج احصائيا اىل ان الطالب و 

يمية بينما عينة ادلشاركُت ترى باهنا ترجع بدرجة اوىل اىل عوامل اولياؤىم اتفقوا على ان ادلشكلة ترجع لعوامل تعل
 ( 2)نظامية امنية و اخالقية دينية.

 :1986دراسة حممد زياد محدان 

تناول يف دراستو التعريف بالغش و اصولو و تطوره لدى التالميذ اضافة اىل تشخيص االسباب و 
ف التحصيل الدراسي لدى الطالب من العوامل ادلؤدية مقًتحات للحد منها واىم ما احتوتو النتائج :ان ضع

للغش و عدم صالحية االمتحانات ، عدم ىادفيتها اضافة اىل انشغال التلميذ ،  معاناة اسرية ،  اجتماعية ،  
ضغط االسرة ..وجتنب العقوبات الصارمة للقضاء على الغش فالعقاب عموما ال يعاجل السلوك عادة بل يؤدي اىل  

 (3)خفائو.كتمو او ا

 

 

 
                                                           

ر ادلريخ للنشر ،  فيصل زلمد خَت الزراد ، ظاىرة الغش يف االختبارات االكادديية لدى طلبة ادلدارس و اجلامعات :تشخيص و اساليب الوقاية و العالج ،  دا 1(  1)
  33،  ص 2112الرياض ،  

 .21، ص1988ظاىرة الغش يف االمتحانات :التشخيص و العالج ، مكتبة النهضة ادلصرية ،  القاىرة ،  دن ،    فاروق عبده فليو ، (2)

 126،  ص  1986زلمد زياد محدان ،  الغش يف االختبارات واداء الواجبات ادلدرسية ، دار الًتبية احلديثة ،  عمان ، (3)
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 : 1988دراسة شكري سيد امحد و عبد العزيز ادلغيصب 

استهدفت الدراسة معرفة حجم الظاىرة يف االمتحانات اجلامعية ومدى انتشار الظاىرة بُت طلبة اجلامعة 
؟ واسلوب التنشئة االجتماعية و معاملة االولياء حيث اقام دراستو على والتخصص يؤثر و ىل عامل اجلنس

طالبة توصل اىل  239طالب و  144طلبة البكالوريا ..اشتملت على لى وطالبة من اجلامعة و ع طالب 353
 (1)الًتبية االسرية االربعة )التسلط احلماية الزائدة القسوة التفرقة(. بأساليبعالقة سلوك الغش 

 :1973دراسة الينربج 

من طالب %9، 81ن نسبة توصل فيها من خالل دراستو على عينة طلبة ادلدارس و اجلامعات ا 
 ( 2)من طلبة اجلامعات قد غشوا على االقل مرة واحدة. 48، 4 %ادلدارس غشوا يف االمتحانات  و

 : 2115دراسة جلنة الرتمجة و االعداد 

للغش يف االمتحانات ىي عدم صالحية بعض االختبارات اليت تعتمد  بالتلميذاىم االسباب اليت تدفع 
الزمالء  تأثَتاحلفظ و التذكر ،  ضعف الدافعية ، اجلهل بقانون العقوبات ،  اختالل عالقة ادلدرس و التلميذ ،  

 ( 3)و االقران على السلوك.

 :   2111دراسة ماري استال باش 

افراد عينة الدراسة استخدموا التقنيات التقليدية و احلديثة و ان تطور التقنيات يصعب مهمة احلارس يف 
 يأيتمواجهة الغش و اختيار نوع التقنية يتماشى و اذلدف من الغش ونوع ادلادة ادلمتحنة ،  فسلوك الغش ال 

 ( 4)دفعة واحدة بل يتطور مع مرور الزمن و متطلبات احلاجة.

                                                           
،  سلوك الغش يف االمتحانات وعالقتو ببعض ادلتغَتات ادلعرفية و النفسية و االجتماعية لدى بعض طلبة  شكري سيد امحد ، عبد العزيز ادلغيصب(  1)

  163،  ص1988التعليم العايل ، مركز البحوث الًتبوية ،  جامعة قطر ، 

  31فيصل زلمد خَت الزراد ،  مرجع سابق ،  ص  1(2)

،  2115،  دار الكتاب اجلامعي ،  العُت ،  1هتا وطرائق مواجهتها: طريقك اىل التفوق و ادلذاكرة الفعالة ،  طجلنة الًتمجة و االعداد ،  االمتحانات مشكال(  3)
 234ص 

(4)
Pech  ،M  ،E :l’école de la triche ، l’éditeur paris  ، france  ،2011 ،p 47 . 
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 2113ة كريستوف ميشو دراس

حول االدوات و التقنيات اجلديدة للغش ادلدرسي يف الثانويات حيث ىدفت دراستو اىل ان وصول  
اذلواتف احملمولة اىل االقسام واستخدام االنًتنت اثناء االنشطة ادلدرسية اصبح للتالميذ الفرصة لسرقة االحباث و 

االدوات الرقمية زلل االدوات التقليدية للغش وىل دلستخدمي ىذه االحتيال يف االختبارات ، وامكانية احتالل 
منهم   %21عينة ان طالب الثانويات  1919االدوات خصائص معينة ؟ حيث كشفت نتائج ادلسح على 

استخدموا اثناء دراستهم اذلاتف النقال للغش ،  مع بقاء االستعانة على قصاصات الورق  ، اما عن ادليزات 
تالميذ البكالوريا يستخدمون عادة االلة احلاسبة ادلربرلة يف حُت من يعانون لف االدوات  ان ادلشًتكة دلخت

 (1)صعوبات اثناء دراستهم تزيد احتمالية استخدامهم اذلاتف.

 :  2009(AUDET) اوديت 

سنة ان 18-13من الشباب االمريكيُت تًتاوح اعمارىم من  1113بُت  2119دراسة استقصائية لعام  
وثائق مسروقة من شبكة االنًتنت فتحويل طرق العمل  %38منهم يستخدمون اذلاتف النقال يف الغش و 35%
الوصول اىل ادلعلومات سهل بدوره عملية االنتحال و الغش و عملية تزايده م االنًتنت كأداة تعليمية و ستخداو ا

 (2)يف السنوات االخَتة .

 حتديد ادلفاىيم:

 الغش:

 ، الكدر.النصح وىو مأخوذ من الغش ادلشرب قيض: غشش: الغش: نلغة

 ويف احلديث: ان النيب صلى هللا عليو وسلم قال: من غشنا فليس منا.

                                                           
(1)

Christophe michaut  ، les nouveaux outils de la tricherie scolaire au lycée  ، CREN-université de 

Nantes  ، 2013  ، p ،p 138-139 

(2)
Audet L : les pratique et défis de l’évaluation en ligne  montréal  ، REFAD  ، 2011  ، p 35  
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قال ابو عبيدة: معناه ليس من اخالقنا الغش وىذا شبيو باحلديث االخر: ادلؤمن يطبع على كل شيء اال 
 (1)اخليانة.

  (2)استعان بغَته يف االجابة.غش: يغش، غشا، غاش غشاش، غش يف االمتحان: 

اصطالحا: يشَت التعريف االجتماعي للغش بانو الفعل ادلخالف لنصوص القانون اجلزائري الذي يضعو ادلشرع 
 (3)وحيدد العقوبات ادلقرر تطبيقها ضد من خيالف اوامره بالفعل او االمتناع .

 االمتحانات:

 :اصطالحا

َتا يف تعيُت او حتديد حتصيل ادلتعلم داخل حجرة الدراسة  االختبارات ىي االسلوب الذي يستخدم كث 
كما اهنا اساس ال غٌت عنو وخطوات الزمة لكل من تعزيز التعليم والتعليم ادلربمج، فهي خطوة نظامية لتقدير واقع 

 ( 4)تعلم الفرد واجملموعة.

 :اجرائيا

االمتحانات ىي عملية التقييم اليت تنتهجها ادلنظومة التعليمية لقياس مدى  حتقيق الكم ادلعريف لتالميذ 
 وتعيُت درجات التفاوت العلمي بُت ادلتمدرسُت. 

 : تكنولوجيا ادلعلومات

ىي دراسة وتصميم وتطوير أنظمة ادلعلومات خصوصا بعلوم احلاسب حبيث تستخدم احدث التقنيات 
 (5).ين ومحاية ومعاجلة ونقل واستعادة البياناتيف وختز 

                                                           
 .223، ص  1994ط،  3دار صادر، بَتوت،  ابن منظور االفريقي، لسان العرب،  اجمللد السادس،(  1)

 .1989واعداد مجاعة من كبار اللغويُت ، ادلعجم العريب االساسي بتكليف من ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، دن،  تأليف( 2)

 16ص 1988التشخيص والعالج ، مكتبة النهضة ادلصرية،  القاىرة ، دن،  فاروق عبده فليو، ظاىرة الغش يف االمتحانات ،( 3)

 .112، ص1984ط، 2زلمد رضا البغدادي ،  االىداف واالختبارات بُت النظرية والتطبيق يف ادلناىج وطرق التدريس، مكتبة الفالح،  الكويت، (4)

(5)
 karehka ramey  ،what is technology:meaning of technology and its use ،2013 ،www.use of tecnology .com 
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 اجرائيا :

 ىي توظيف التكنولوجيا يف عملية ختزين ومعاجلة واستعادة ادلعلومات بسهولة عرب وسائط متعددة.

 : تكنولوجيا االتصال

ىي عملية مشاركة االفكار  وادلعلومات عن طريق عمليات ارسال وبث للمعٌت بطريقة مفهومة و 
وتسيَتىا ضلو األخرين ، ليتم استقباذلا بكفاءة وفهم واضح ، خللق االستجابة ادلوجودة وحتقيق ىدف توجيهها 

 (1)معُت او بلوغ غاية.

 تعريف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال:

عرفها االحتاد األورويب بأهنا قائمة النشاطات الشاملة لثالث قطاعات ادلتمثلة يف ادلعلوماتية مبا فيها 
 (2)صناعة احلاسوب والربرليات واالتصاالت عن بعد الشاملة لشبكات األنًتنت أساسا و االلكًتونيك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Mawdoo3 .comاالتصال. –تكنولوجيا -، تعريف 2115خالد زليسن، تعريف تكنولوجيا االتصال، موقع موضوع، (  1)

 .149،ص1،2114طارق زلمود عباس ،رلتمع ادلعلومات الرقمي ،القاىرة :ادلركز األصيل للطباعة والنشر والتوزيع ،ط( 2)
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 ادلقاربات النظرية لدراسة: :اخلامس ادلبحث

 االشباعات :نظرية االستخدامات  و  . أ

وامنا خيتار األفراد ، ترى ىذه النظرية ان اجلمهور ليس رلرد مستقبل سليب لرسائل االتصال اجلماىَتي ووسائلها 
بوعي وسائل االتصال اليت يرغبون يف التعرض ذلا ونوع ادلضمون الذي يليب حاجاهتم النفسية واالجتماعية من 

 النظرية على مخسة فروض لتحقق ثالث اىداف رئيسية وىي:خالل قنوات ادلعلومات ادلتاحة ذلم وتعتمد 

 أن أعضاء اجلمهور مشاركون فاعلون ويستخدمون وسائل اتصال لتحقيق اىداف مقصودة تليب توقعاهتم. .1
 احلاجات.يتحكم يف استخدام وسائل االتصال عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتنوع  .2
فاألفراد ىم الذين يستخدمون الوسائل وليس ، اجلمهور ىو ايل خيتار الرسائل وادلضمون الذي يشبع حاجاتو  .3

 الوسائل ىي اليت تستخدمهم .
 .(1)األفراد حيددون احتياجاهتم و دوافعهم وبالتايل خيتارون الوسائل اليت تشبع تلك االحتياجات .4
اجلمهور لوسائل االتصال وليس من خالل  استخداماتدة من خالل ديكن االستدالل على ادلعايَت الثقافية السائ .5

 (2)زلتوى الرسائل فقط.
 انتشار ادلبتكرات:نظرية   . ب

تقوم ىذه النظرية على انتقال ادلعلومات عرب عدة مراحل مع السماح مبزيد من االحتماالت ادلعقدة لتدفق 
ن ويرتكز على تفصيالت أكثر حول شخصية قائد االتصال اذ انو يرى تدفق ادلعلومات يناسب عرب أفراد عديدي

 الرأي حيث تتوفر يف ىذا األخَت حسب النظرية ما يلي:

 .يتعرضون أكثر من غَتىم لوسائل االعالم 
 .يتمتعون بقدرة ابتكارية أكثر من أتباعهم 
 .حيتلون مراكز اجتماعية شليزة 
 على العامل من غَتىم. كثر انفتاحايكونون أ 

                                                           
 . 271، ص 2114،  مصر ، عامل الكتب، 3زلمد عبد احلميد ، نظريات االعالم واجتاىات التأثَت، ط (1)

 .241ص 2111حسن عماد مكاوي    ، ليلى حسُت السيد ، االتصال ونظرياتو ادلعاصرة ، مركز جامعة القاىرة لتعليم ادلفتوح،  (2)
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  اتصالية أكثر من اتباعهم.يتمتعون بقدرة 
  حبيث يفًتض ىذا النموذج ان قنوات االتصال الشخصي أكثر فعالية يف تشكيل ادلواقف حول االبتكار

 (1).اجلديد
 تطبيق ادلنظورين يف دراستنا: -

و االشباعات أوصلتنا اىل  أن أكثر العوامل لفتا بالنسبة لتكنولوجيا ادلعلومات   االستخداماتان نظرية 
ال احلديثة  ىي نسبة تأثَت ىذه األخَتة على مستخدميها بالنظر اىل سلتلف االشباعات احملققة من جراء واالتص

 استخدامها.

حيث توصلنا اىل ان عوامل االستخدام واالشباع الرئيسية اخلاصة بالتكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال 
)عوامل أخرى estin   2114و horse حُت وجداحلصول على ادلعلومات يف ، ىي خلق الصدقات والتسلية 

 ( 2).اىل جانب احلاجات االجتماعية وىي األكثر انتشارا

واالشباعات   االستخداماتادلتعلقة بتطبيق  االستخداماتاالجتماعية من اىم  االستخداماتتعترب 
اشباعات اجتماعية بالدرجة يستخدموهنا لتحقيق ، فأغلبية مستخدمي تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال احلديثة 

ودييل مستخدمو تقنيات االتصال نظرا للتفاعلية الالزلدودة اليت ، االوىل وذلك للحفاظ على العالقات القائمة 
فالتفاعلية  ، وفرىا ذلم حيث ديكن من خاللو ارسال وتلقي سلتلف ادلعلومات يف أي وقت ومن أي  مكان  

يف احلصول ادلبكر على ادلستجدات وىنا صلد ان التكنولوجيا ت احلديثة وتعدد الوسائط جتعلو ينفرد دون غَته 
بالنسبة للطالب ماىي اال اشباع لرغبة النجاح واحلصول على ادلؤىل الذي يصنفو من ادلمتازين يف اجملتمع اي 

 منافية للغرض الذي صممت لو. استخداماتاشباع حلاجات نفسية واستخدامها وفقا ذلا حىت ولو كانت 

اال أننا ال ننكر أن ىذه النظرية سامهت اىل ، ادلبتكرات  انتشارمن االنتقادات اليت قدمت لنظرية لرغم با
وضحت  هنافإواسقاطها على ميدان االتصال ،  حد كبَت يف نشر الوعي باستخدام األفكار ادلستحدثة بصفة عامة

 ال واالعالم. الرؤية للكثَتين حول حقيقة نشر واستخدام التكنولوجيا اجلديدة لالتص

                                                           
 .15، ص 2113دراسات يف نظريات االتصال ، بَتوت ، مركز الدراسات الوحدة العربية ،  عبد الرمحان عزي   ،(1)

 .286زلمد عبد احلميد  ، مرجع سبق ذكره ، ص (2)
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فهذه الدراسة تركز على دراسة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال احلديثة كشكل من اشكال التجديد يف 
 اجملتمع وكمبتكر حديث. 

فتبٍت الفكرة خاصة من خالل االفراد ادلستخدمُت ذلذه ا لتكنولوجيا  واستخدامها او  تطبيقها تقبل 
 الفكرة والشروع يف تطبيقها. 

ودراستها كمدخل للتقنيات ادلستعملة يف وجيا ادلعلومات واالتصال احلديثة، مقاربة مفهوم تكنولسنحاول 
 .الغش من طرف تالميذ البكالوريا ومدى تأثَت ىذا ادلبتكر على ادلستخدمُت

 )مارشال ماكلوىان( نظرية احلتمية التكنولوجية: .ج 

وطبيعة تأثَتىا على سلتلف اجملتمعات فهي ىي من النظريات احلديثة اليت تناولت دور وسائل االعالم 
 حسبو اما:

وسائل لنشر ادلعلومات والًتفيو والتعليم او جزء من سلسلة التطور التكنولوجي فهو يؤمن بأن االخًتاعات 
التكنولوجية ادلهمة ىي اليت تؤثر تأثَت أساسيا على اجملتمعات والتغَتات اليت تطرأ على ىذا األخَت جراء التطور 

كما   لإلنسانفالوسيلة امتداد ، نولوجي ستحد د طبيعة اجملتمع وكيف يعاجل مشاكلو والطريقة اليت يفكرون هبا التك
انو احلد عل امكانية تشكيلها هتديدا يف الوقت نفسو ففي الوقت الذي دتتد يد االنسان وما ديكنو الوصول اليو 

ألجلو وىذه النقطة ادلشًتكة مع دراستنا حيث ان بواسطتها ديكن استخدامها ألغراض غَت سوية وال دلا صممت 
التطور يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ادى اىل االستخدام الغَت السوي من طرف األفراد ومساعدة االعالم 
على ترسيخ ظاىرة الغش وتقدمي األساليب والتقنيات بالتفصيل ليعطي بذلك تبٍت الفكرة واالمتثال ذلا خاصة مع 

"فبمعرفة   أمهيتوكما حرص ما كلوىان على ،  األفراد بقدر كايف من ادلعلومات عن التكنولوجيات عدم احاطة 
 (1)كيف تشكل التكنولوجيا البيئة احمليطة بنا نستطيع ان نسيطر عليها ونتغلب على نفوذىا وقدرهتا احلتمية".

 نظرية التأثري ادلعتمد على تقدمي النموذج: .د 

تقول ان تعرض الفرد لنماذج السلوك اليت تعرضها وسائل االعالم تقدم للفرد مصدر من مصادر التعلم 
االجتماعي شلا يدفعو لتبٍت ىذه النماذج يف سلوكو اليومي حيث نرى ان لوسائل االعالم دور يف تبٍت التلميذ 

                                                           
 .153، ص2111، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بَتوت، 1زلمد عابد اجلابري ، التواصل نظريات وتطبيقات ، ط( 1)
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متحانات شلا يسبب الضغط والقلق على مجيع لسلوك الغش نظرا لألمهية البالغة اليت توليها ىذه الوسائل لفًتة اال
األصعدة وتصبح الشغل الشاغل للمجتمع بأكملو فيجعلو ينتهج كل السبل للنجاح اضافة اىل تقدديها عادة 

 (1).دلواضيع الغش واألساليب والتقنيات ادلستعملة والتحقيق فيها بالتفصيل شلا يعطيو فكرة حوذلا

  ونظرية االطار االعالمي:( دةنظرية ترتيب االولويات )وضع األجن .ه 

عالقة امتداد بُت النظريتُت فاألوىل هتتم بًتتيب القضايا يف الوسيلة االعالمية ومدى الربوز  كفهنا
واالىتمام بالقضايا ذاهتا يف حُت تركز األخرى على بروز جوانب معنية يف القضية ادلثارة وسياق تقدديها فهي 

عالم واجلماىَت اليت تتعرض ذلذه األخَتة بذلك احدى النظريات اليت هتتم بدراسة العالقة التبادلية بُت وسائل اال
......اخل .دون األخرى شلا  االقتصادية ، االجتماعية  ، وقدرهتا على حتديد امهية وأولوية بعض القضايا السياسية

 سلوكيات ، اجتاىات ، يؤثر على اىتمام ادلتلقي وعدم بقائها كأداة لنقل ادلعلومات فقط بل تؤثر يف افكار 
 (2).األفراد

كما ىو احلال يف الوسائل االعالمية اجلزائرية بشىت أنواعها حيث تتصدر فًتة االمتحانات العناوين األوىل 
اليت قدمت  2116وتقدم يف عدة  قوالب  منها موضوع الغش ادلدرسي وأساليبو  كما ىو احلال يف بكالوريا

اذلواتف ، يات ادلستخدمة كالبلوتوث العديد من االخبار واحلصص التلفزيونية والتحقيقات حول أحدث التقن
وغَتىا شلا يشكل ضغوطات للممتحن وتذكَته دوما بفًتة االمتحانات واقًتاهبا واألسرة كذلك ان مل نقل  ،الذكية

 اجملتمع بأكملو اضافة اىل تأثَتىا على أفكار واجتاىات الفرد اليت رمبا تدفعو اىل شلارسة ىذا السلوك. 

                                                           
 .413، ص 2114، عامل الكتب ، القاىرة ،  3نظريات االعالم واجتاىات التأثَت، طزلمد عبد احلميد  ،  (  1)

(2)
                   1litte john  stephenw ،  thories  of human communication ،7th ed  ،new mescieo ،wardsworth ،2002 
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 الفصل الثاين: الغش ادلدرسي كظاهرة

 متهيد :

ان اجملتمع دل يعد يقوم على نفس األسس وادلقادير كالسابق بل امتزج بالبلمعيارية اليت تعكس حالة من 
وادلعايَت. والتمزق واالنفصام يف وسائل الضبط االجتماعي ىذه االخَتة عبارة عن كل ما تسنو  حاالت اختبلل القيم 

اجملتمعات من قوانُت، اجراءات قواعد تنظيمية سلوكية سوية هبدف اشباع افراد اجملتمع الواحد لرغباهتم وربقيق 
 طموحاهتم وفق نظام يعطي لكل ذي حق حقو. 

رية كما سبق الذكر مسح لؤلفراد  ادلنتمُت ضمن ىذه اخلانة بإغلاد ثغرات لكن االختبلل وظهور البلمعيا
سبكنهم من ربقيق أىدافهم حىت ولو كانت الوسيلة لذلك ال سبت للقيم األخبلقية بصلة وال تتماشى والضوابط 

بُت الغش  االجتماعية كظاىرة الغش ادلدرسي ادلتفشية بكثرة يف السنوات االخَتة سنحاول يف ىذا ادلبحث أن ن
وبو يتم البناء ، إضافة إذل كوهنا مشكلة أخبلقية كمشكلة صباعية ال فردية فقط ، فالفرد جزء ال يتجزأ من اجملتمع 

دينية، فهذا اجملتمع ربكمو عادات وضوابط تسهل سَتورة انتظام فيو. وزلاولة معرفة أسباب ىذا الشذوذ ودراستو من 
عا بصورة أو أخرى فالتلميذ الذي ينتهج ىذا السلوك ينتمي حمليط على عدة عدة نواحي نرى أهنا ؽلكن أن تكون داف

 مستويات ، يتخبط ضمن االنا الذاتية ، األسرة وادلدرسة.

صات صغَتة يف جيب التلميذ واالعتماد على النظر اادلدرسي دل يعد يقتصر على قصوادلبلحظ أن الغش 
 نيات سلتلفة.ويدرس وهتيء لو أدوات وتقطط لو الثاقب لرؤية اجابات زميلة بل أصبح ؼل
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 :  الغش كمشكلة جمتمعية.األولادلبحث 

، فتتكرر دون نو ال يعر ذلا اىتمام وال اعليةكأحد األطراف تفشي أو انتشار ظاىرة ألؽلكن أن يصنف اجملتمع  
يتبعونو ألن اجملتمع دل ينتظر اليها خلق ضوابط وسن القوانُت اليت ربدد منها، فتمتد يف ذوات األفراد لتصبح منهجا 

 جبدية وحزم، وػلدث أن يكون االضلبلل والضياع والبلمسوؤلية ربصيل حاصل يف اجملتمع.

 .واذباىاهتاابعادىا فالغش أصبح سلوكا متفشيا يف صبيع مظاىر احلياة االجتماعية دبختلف 

امة من ادلتغَتات واألزمات اليت ميزت تطور ىذا وإذا رجعنا لتاريخ اجملتمع اجلزائري قد صلده يوحي لنا جبملة ى
على مرحلة جديدة  واالنفتاحيتهم سي الذي طمسو شخصيتو األفراد وىو األخَت خاصة بعد على االستعمار الفرن

مستقلة حيث ربطمت كل أساور الضعف واخلوف وأعادت للشعب اجلزائري ثقتو بنفسو ويف قدراتو على احداث 
نفسو قدرات ىائلة من العطاء  على ذاتو وطاقاتو خاصة باكتشافو يف كوامن اعتماداجديد  التغيَت وبناء نفسو من

 فحية، وعلى ىذا األساس فجرت فيو  روح البناء والتنمية من أجل ربقيق طموحاتو ادلستقبلية.نوال

انعكست  سلبا خاصة بعد تفتحنا على الدول الكربى واالعتماد على مسمى  وادلبتغاتلكن ىذه االرادات 
االستَتاد إضافة إذل ذلك انتهاج سياسة االنفتاح االستهبلكي الذي لردبا أحدث انقبلبا رلتمعيا نتيجتو طغيان طبقات 

 طفيلية من ادلتبلعبُت وادلرتشُت.

األخبلق وصارت  وانعدامويا للفساد واالستقبلل عمبل مساوأصبح الربا أساس االقتصاد احلديث والتجارة 
حيث اختلط العمل بادلصلحة الشخصية وقيست صبلت  السلطةالسياسة مناورات أخبلقية واستماتو يف الوصول اذل 

 (1)"نجاح ىو معيار احلق، والقوة تصنعو والغاية تربر الوسيلة....الناس بادلنافع ادلادية، ....، وأصبح الغش ال

من الغرابة أن نرى احلصول على ادلؤىل ىو الغاية ادلوجودة يف الدراسة. حيث أصبح الغش يف  فليس
 االمتحان أمرا شائعا لو كل ادلربرات عند الطالب ىذا كلو أدى اذل اختبلل توازن قيمي وسلوكي للمجتمع.

                                                           
 .00، الكويت، ص0، ط0431النجار، أزمة التعليم ادلعاصر "نظرة اسبلمية"، مكتبة الفبلح، زغلول راغب زلمد ( 1)
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فاسدة من االنانية  وعليو فردبا كانت ىذه التحوالت االجتماعية واالقتصادية والًتبوية قد رسبت قيما
والدليل5 الغش ادلدرسي يف االمتحانات كأسلوب ػلقق الكثَت من  ،االة واالنتهازية عند بعض الطبلبوالبلمب

)النجاح ،الوظيفة، التقدير( ، فالطلبة حبد ذاهتم افراد يف اجملتمع ويتأثرون هبذا االنقبلب القيمي السلوكي  ادلكاسب
غَت مباشرة يتلقون عمليات التطبيع االجتماعي فيتشربون تلك ادلعايَت االجتماعية البلأخبلقي فبطريقة مباشرة أو 

 اذلدامة.

تتحد داخل اجملتمع فالفرد يف مرحلة الطفولة ينتقي سلوكو وقيمو وأفكاره ومنو معادل اخبلقيات  األفراد 
بانتشار جرائم االختبلسات  واذباىاتو يف األسرة وادلدرسة كما سينتقي قيما وسلوكيات أخرى من اجملتمع خاصة

والتهريب والسرقة والتزوير دبختلف اشكالو . كلها يرتكبها الكبار أمام الصغار ،يصادفوهنا ويسمعوهنا عرب كل وسائل 
االعبلم يف البيوت والشوارع خاصة اذا دل يعرىا ادلسؤولُت أعلية وهتاونوا يف ازباذ مواقف عقابية صارمة ذلؤالء ادلنحرفُت 

 فكرة البلقانون يف اجملتمع وتصبح جزء ال يتجزأ يف شخصية األجيال الناشئة.فتتعمق 

اذا ما نريد من صغار اجملتمع الذين ينشؤون يف ضوء ىذه ادلتغَتات واالحداث فهم يتعرضون دلواقف 
 اجتماعية صعبة واليت قد تكون حاجزا ومانعا أمام ما يرغبون يف ربقيقو.

ت اليت ربول متحانات ضمن خانة احلواجز والعقباالثانويات اليت تندرج االكذلك ىو حال بعض تبلميذ 
دون أنفسهم مرغمُت على اجتياز ىذه العقبة بأية وسيلة حىت ولو كانت ال أخبلقية  وصلاحهم فيج انتقاذلمدون 

 دة.كالغش ادلدرسي. فأصبحنا نرى الغش يف االمتحانات لدى البعض يتماشى وادلعتقدات اجملتمعية اجلدي
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 : الغش كمشكلة اخالقية دينية:دلبحث الثاينا

ان القيم األخبلقية واالسس الدينية اليت نص عليها هللا عز وجل كلها وضعت ذلدف عدم وقوع الفرد يف 
وعليو فإن جون ديوي يقول "أن ما ىو غَت ذلك،  اخلطأ وربطمو يف الصراع الداخلي لرغباتو بُت ما ىو مباح وما

أخر ىو اؽلان أصيل ال رلرد اؽلان امسي بوجود ادلبادئ االخبلقية القادرة على  شيءضلتاج إليو يف الًتبية اكثر من اي 
أن تكون ذات تطبيق فعال.....ضلن يف حاجة الن نًتجم الفعل األخبلقي اذل لغة الظروف الواقعية واذل القوى العاملة 

 (1)."االجتماعية واذل الدوافع والعادات اليت تؤلف منها أعمال الفردحلياتنا 

نًتجم هبا وعلى ىذا االساس فإن ما ضلتاجو حقا ىو وجود مبادئ أخبلقية نستخلص منها معادل سلوكياتنا و 
ا سياسات النظام ضد القيم االجتماعية الدنيئة واالخبلقيات اليت أفرزهتا ادلتانة والقوة للتصدي أفعالنا كما نستمد منه

 اجملتمعي اجلديد.

وكما سبق و أن أشرنا أن اجملتمع اعتمد يف صبلة سلططاتو التنموية على سياسات االنفتاح االستهبلكي الذي تتصارع 
فيو ادلبادئ ادلادية مع ادلبادئ االخبلقية ويف ىذه الفًتة شهدت االجيال احلالية خاصة بعض تبلميذ ادلدارس طرقا 

 السريع فبل ػلتاجون اذل سهر الليارل وارىاق العيون يف سبيل التعليم.عديدة للكسب 

 حيث تنامت يف نفوسهم مبادئ التواكل واالستهتار فلم يعد ادلثابرة واالجتهاد معٌت لديهم.

ويعود ذلك ردبا اذل التعليم احلارل وخلوه من االخبلق والقيم وكذلك من الروح والًتبية الروحية فتحول ىدف 
.فابتعد بذلك التعليم عن قضيتو  م السامي اذل احلصول على اكرب كم من التبلميذ متغافلُت عن الكيف ادلرغوبالتعلي

بتزكية النفس كما يهتم ببناء اجلسد ودبا يعلم للطبلب قبل واألوذل وىي" بناء الشخصية وعليو غلب ان يهتم  ادلقدسة
 (2)ن ػلدثو يف االنسان قبل الدرجة العلمية اليت ؽلنحها"البناء الذي سوف يتعلمون فيو وبالتغيَت الذي ؽلكن أ

                                                           
، ص ص 0411جون ديوي، ادلبادئ األخبلقية يف الًتبية، ترصبة  ومراجعة5 عبد الفتاح السيد ىبلل وأضبد فؤاد األىواين، الدار ادلصرية للتأليف، ( 1)

11،10. 
 .42لسابق، ص زغلول راغب النجار، ادلرجع ا( 2)



 الفصل الثاني: الغش المدرسي كظاهرة
 

 24 

ولذلك وصف التعليم احلارل بأنو خلو من االخبلق والقيم ويف ذلك تعارض واضح مع فطرة االنسان الواقعية 
 يركز على ادلردود ادلادي للحياةو اكثر أنانية وتركيز على الذات ، انو سللوق اخبلقي ومنو ربول االنسان اذل كيان 

 ويتجاىل القيم االخبلقية وفقد كل إحساس بأبسط الفضائل.

وما يؤيد ذلك الدراسات اليت قامت يف ىذا ادلضمار فحول تدين مستوى ىذه القيم ويف ذلك كتب ديوي 
"ان الغش يف االمتحانات بُت الطلبة قد أصبح عارا قوميا والدليل على ذلك عدم استجابة الطبلب لو والشعار 

" االضلطاط يف قيم التبلميذ االخبلقية من العوامل ادلساعدة يف انتشار  (1)كنت من الغش فبل تًتدد"ادلطروح اذا سب
 (3)." ومن اسباب الغش ضعف الوازع الديٍت" (2)ظاىرة الغش"

فاإلنسان غلب أن يقرن القوة باألمانة، فالقوة يف االسبلم مشروطة باتباع الصاحل العام والسعي يف سبيل النفع 
 41أن خَت من استأجرت القوي االمُت" القصص العام وليست القوة الغامشة البطاشة" 

باط والفشل يف ربقيق كذلك االؽلان بقضاء هللا  وقدره وبتقديره الرزاق ؼلفف من وطأة احساس الفرد باإلح
 مراميو

 41" ان هللا يبسط الرزق دلن يشاء ويقدر" الرعد 

ويدرك االسبلم أن االنسان ال يستطيع أن ػلقق أىدافو ومراميو اال بالتعاون مع غَته فمن بٍت وطنو أو عروبتو 
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا  أو إسبلمو فيدعوا القران الكرمي اذل التعاون واالخذ والعطاء وتبادل ادلنفعة ادلنَتة"

  4على اإلمث والعدوان " ادلائدة 

                                                           
 .10جون ديوي، ادلرجع السابق، ص( 1)
، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 4ايرة، ادلشكبلت الصفية السلوكية التعليمية األكادؽلية5 مظاىرىا، اسباهبا، عبلجها، طزلمد حسن العم( 2)

4112. 
 .023، ص4104االمتحانات 5اسبابو، نتائجو، مقًتحات احلد منو، لورانس بسطا ذكرى واعتدال بنت عبد الرضبن حجازي، الغش يف ( 3)
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وىكذا صلد يف اإلؽلان ما يشفي النفس من أدراهنا وأمراضها وػلررىا من توتراهتا وضغوطاهتا وينقلها اذل حيث 
بلقية ويف مثل حالتنا يدفع القناعة والرضا والتوكل على هللا . ونقص الوازع الديٍت كفيل بدفع الفرد اذل أمور غَت أخ

  (1)بالتلميذ اذل الغش فالغاية تربر الوسيلة بنظره.

 ادلبحث الثالث: الغش كوسيلة تربوية تعليمية:

كميدان الًتبية فنجد االنفصام والتمزق وقد ػلدث أن ؽلس مفهوم البلمعيارية والبلتوازن ميدان حساس  
 يف االمتحانات دليل على ذلك.لغش والبلقانون يف االنظمة التعليمية فظاىرة ا

فالغش سلوك لو ارتباط وثيق بالبلمعيارية يف اجملتمع دبختلف مؤسساهتا فحسب الدراسة اليت أجراىا فيصل 
 (2)زلمد خَت الزراد" عن وجود تفاعل بُت الغش كظاىرة اضلرافيو وبُت البلمعيارية  يف اجملتمع.

راب تصيب طبان البلمعيارية يف اجملتمع تشَت اذل حالة اإلض"وىذا ما أكده كذلك أؽليل دور كامي يف قولو" 
 (3)النظام أو حالة من التسيب يف نفس الوقت الذي يؤدي بو اذل االضلراف"

الروحي واالخبلقي  وكون النظام التعليمي ىو أحد أنظمة اجملتمع يتأثر ويؤثر فيو فكل حاالت البلتوازن
وىو عملية تقومي دة كما ىو احلال يف االمتحانات "ستتسرب إليو فتختل االىداف التعليمية وتفتقر اذل االساس والقاع

التحصيل الدراسي أو ىو قياس مدى ما حصلو الطالب يف ادلدرسة نتيجة عملية التعليم ادلوجهة بأىداف معينة..... 
اليت أصبحت القيمة الًتبوية االساسية وادلفضلة يف توجيو العملية  (4)لتحقق منو... "يكون مقياسا للتحصيل ادلراد ا

 اخل البناء التعليمي يف اجملتمع.التعليمية وربديد مكانة التلميذ د

فأصبح احلصول على ادلؤىل ىو اذلدف األمسى من التعليم وعليو فالوسيلة ادليسورة للتبلميذ ىي الغش يف 
 قق ذلم النجاح والتقدير.االمتحانات الذي ػل

                                                           
 .040،044ىـ، ص ص  0241عبد الرضبن العيسوي، اضطرابات الطفولة وعبلجها، دار الراتب اجلامعية، بَتوت، ( 1)
وأساليب الوقاية والعبلج، دار ادلريخ للنشر، فيصل زلمد خَت الزراد، ظاىرة الغش يف االمتحانات األكادؽلية لدى طلبة ادلدارس واجلامعات5 التشخيص ( 2)

 .42، ص4114الرياض، ادلملكة العربية السعودية، د.ط، 
 .43، ص0433فاروق عبده فليو، ظاىرة الغش يف االمتحانات5 التشخيص والعبلج، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ( 3)
(4 )ency.com-.arabhttps://www  ادلوسوعة العربية(Arab Encyclopedia .) 

https://www.arab-ency.com/
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من خبلل ىذا ادلنطلق يتضح أن ىناك عبلقة بُت سلوك الغش والبلمعيارية يف ادلؤسسات التعليمية اليت فمن 
والصدق وعدم الغش وال  كاألمانةادلفروض أن تقوم على أىداف تربوية جملتمع ادلدرسة واعطاء االعلية للقيم واالخبلق  

و كهيئة مسؤولة عن التنشئة االجتماعية والًتبوية أو بسبب افتقارىا للقاعدة السليمة كمجتمع اشك ان فشل ادلدرسة  
وادلوضوعية يف وضع ادلناىج وانتقاء اساليب  وطرق التدريس اذلادفة ادلتشبعة والكثَتة أو غَت ذلك شلا يقدمو اجملتمع 

 القيم الًتبوية الصحيحة. التعليمي للتبلميذ سبب يف اذباه التبلميذ ضلو الغش لفشلهم يف استيعاب
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 :ادلبحث الرابع: مراحل تطور انتشار ظاهرة الغش ادلدرسي

أن الغش ؽلر يف   0431ذكر الباحث زياد ضبدان يف دراستو )الغش ادلدرسي االسباب و االثار و احللول( 
 .الفرد الذي ؽلارس سلوك الغش تطوره بأربع مراحل ىي على النحو التارل طبقا للمرحلة العمرية اليت ؽلر هبا

 سنوات: 7 – 1مرحلة الغش الربيء أو العشوائي  .1

 وىذه ادلرحلة العمرية تعترب مرحلة تعلم احلقائق وادلفاىيم دبختلف أنواعها بالنسبة للطفل دبا يف ذلك مفهومو لذاتو .

يقوم بو بشكل يقلد  بل حينما يقوم بالغش ال يقوم بو بشكل واع مقصود، –خبلل ىذه ادلرحلة – والطفل
 من خبللو ما يراه أو ػلس بو ليدرك مفهومو ووسائلو ليكتشف طبيعة نتائجو عليو وردود فعل من حولو ذباه ذلك

  سنة: 12 – 8مرحلة غش احلاجة   .2

حينما يلجأ الطفل إذل الغش خبلل ىذه ادلرحلة من عمره فإنو يلجأ إليو دون وعي حقيقي دلفهوم ىذا الغش 
ونواذبو السلبية ، فهو قد ينقل واجب احلساب مثبل بسبب عدم سبكنو من القيام بو يف ادلنزل ، أو عدم قدرتو وسلوكو 

على حل مسائل أو سبارين ىذا الواجب دون أن يدرك بأن ما يقوم بو ىو غش . إن الغش ىنا الذي يلجأ إليو الطفل 
ظلا يتم لقضاء حاجة مؤقتة إلرضاء السلطة ادلسئولة خبلل ىذه ادلرحلة ليس بسبب عجز دائم يف التحصيل لديو و إ

سواء ىذه السلطة يف ادلعلم أو األب أو األم أو األخ األكرب أو ورل األمر ، ويبلحظ أن الغش على ىذا النحو ال 
 (1).يستمر بريئا سباما بل يتحول إذل سلوك مؤقت شبو مقصود تتحقق بو منفعة أو رغبة فردية مرحلية

 سنة: 18 – 13ي أو الغش التجرييب  مرحلة الغش الشخص .4

تعرف ىذه ادلرحلة العمرية دبرحلة ادلراىقة أو الشباب ادلبكر ويقاوم الفرد خبلذلا أي شيء ال يتصل برغباتو 
من جراء قيامو  –يف الغالب  –الشخصية أو ال يرى فيو عائدا مباشرا يعود عليو . ويهدف التلميذ خبلل ىذه ادلرحلة 

الغش يتم لدى  رغبة شخصية طارئة لديو تتمثل يف إثبات ذاتو أو تفوقو يف أداء ما يريد من عملبالغش إذل ربقيق 
الطبلب خبلل ىذه ادلرحلة لتحقيق حاجات نفسية أو ربصيلية لديهم دون أن يكون الغش صفة أو عادة متأصلة 

                                                           
 .1، صم4104 -4444 0, ظاىرة الغش ادلدرسي5 أسبابو أنواعو دوافعو , احلوار ادلتمدن , العدد ابراىيم الزركوشي نبيل (1)
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ذلك التشجيع الساذج ذلذا  عندىم غالبا ، وتكرار الغش للحصول على ما يريده التلميذ أو ػلتاجو وخباصة مع
ويف غيبة انتباه األسرة وادلدرسة لو لتصحيحو أو لفت االنتباه خلطورتو وسوء عواقبو على شخصية التلميذ  –النجاح 

تسمح كلها بأن يتحول الغش تدرغليا من حالة مؤقتة إذل عادة متكررة ذلا أىدافها وأسلوهبا ونتائجها  –ومستقبلو 
 4 -سنة فأكثر 04مرحلة الغش ادلنظم   ل الطالب ادلرحلة الرابعة من مراحل الغشادلنشودة ، ومن مث يدخ

يصبح الغش لدى الطالب خبلل ىذه ادلرحلة العمرية عادة متأصلة ىادفة أو متخصصة ، أو اطارا عمليا غَت 
يتعداه جملاالت سوي لفلسفة حياتو وتعاملو مع االخرين حيث ال يقتصر الغش فقط على رلال االمتحانات ، وإظلا 

حياتية أخرى .وىكذا يصبح الغش عادة سلوكية غَت سوية ، وؽلثل مشكلة تربوية يعاين منها الفرد والنظام التعليمي  
 (1)ا.ككل شلا يتوجب تشخيصها ومعاجلته

ومن الناحية البحثية اىتمت دراسات عديدة بظاىرة الغش، حيث ناقشت العوامل اليت تؤثر على تكرار 
المتحانات، وتناولت بالتحليل ادلواقف ادلختلفة اليت يكثر خبلذلا حدوث الغش، وأيضًا تلك اليت يقل حدوثو يف ا

خبلذلا تكرار حدوث ىذا السلوك، وقد توصلت تلك الدراسات إذل أن سلوك الغش يف االمتحانات يزداد يف بعض 
يف ادلواقف األخرى، كما جاء يف دراسة  ادلواقف عنها يف مواقف أخرى، ويكثر حدوثو خبلذلا بصورة أكرب شلا ػلدث

سلوك الغش يف االمتحانات وعبلقتو ” ، ضبلت عنوان”شكري سيد أضبد وعبدالعزيز عبدالقادر ادلغيصيب” للباحثُْت 
، وصدرت عن مركز البحوث الًتبوية ”ببعض ادلتغَتات ادلعرفية والنفسية واالجتماعية لدى بعض طلبة التعليم العارل

وأرجعت ذلك إذل صبلة من ادلواقف، منها5 احتمال النجاح يف االمتحان، وأعلية  1988  ر يف يونيوجبــــامعة قط
 (2)االمتحان نفسو، وخطر اكتشاف الغش، والتهاون يف تطبيق العقوبات.

الذي حدده زياد وقد اعًتض الباحثان أضبد وادلغيصيب، يف دراستهما السابقة الذكر ـ على ىذا التقسيم 
 ألنو بالنسبة ذلما ؼلالف الواقع يف كثَت من اجلوانب، واليت من أعلها5 ضبدان يف دراستو 

                                                           
 .04ص ،ادلرجع السابق، الزركوشي نبيل ابراىيم  (1)
،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،  االمتحاناتالتغَت يف أنساق القيم ووسائل ربقيق األىداف5 ظلوذج الغش يف ، مصطفى عمر التَت ,عثمان علي أميمُت (2)

 42ص ،4114القاىرة، 
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ليس من ادلعقول أن نعترب ما يقوم بو الطفل خبلل سنُت عمره األوذل دبثابة غش دراسي، وإظلا ىو دبثابة تقليد  -
 ن كونو غشا دراسياًّ.لآلخرين، وؽلكن تفسَته بالعديد من التفسَتات اليت تبعده ع

يدلُّ ىذا التصنيف هبذه الصورة على أن الغش الدراسي يتواجد لدى صبيع األفراد وخبلل كافة مراحل ظلوىم، وىذا  -
 ليس صحيحا، إذ من غَت ادلعقول أن يعترب الغش الدراسي يبلزم األفراد خبلل صبيع مراحل النمو.

تصنيف ادلذكور من أفكار بأحد األطر النظرية الراسخة، اليت تناولت ليست ىناك دالئل تشَت إذل ربط ما يقوم عليو ال -
  (1)مراحل ظلو السلوك اخللقي لدى األفراد.

اما فيصل زلمد خَت الزراد فقد تبٌت ىو االخر تقسيما مغاير دون ربطو بالعمر الزمٍت للتلميذ الغاش فكان تقسميو  
 كااليت 5

 مرحلة الغش الغَت اذلادف 05
تتميز ىذه ادلرحلة بان سلوك الغش ال يكون منظما ,بدون زبطيط او اىداف , وصلده لدى االطفال دون عمر  

ىذا السلوك , كالغش يف اللعب واخفاء بعض االشياء , وىذه  بأبعادالسبع سنوات حيث يقوم بو الطفل دون وعيو 
ت , شلا غلعل بعض ىذا السلوك يتطور و يتحول احملاوالت الغَت اذلادفة للغش ؽلكنها ان تقوى بفضل بعض ادلعززا

 فيما بعد اذل شبو عادة ثانية 
 مرحلة الغش العرضي 5  4

ويكون ىدا السلوك مؤقتا من اجل ربقيق بعض احلاجات وبسبب ظروف اسرية صعبة , وغالبا ما يكرر ىذه اخلربة 
 ن ذلك مثل االجتهادالسابقة يف مواقف مشاهبة او قد يتخلى عن سلوك الغش اذا وجد بديبل ع

او تشجيع من قبل االخرين وبسبب عدم اتقان ىذه العملية وضعف اخلربة يف رلال الغش ويصاحبو من قلق وخوف 
وتوتر , ويف ىذه ادلرحلة يكون سلوك الغش ضعيفا و سهل الكشف , ولكنو يعترب مرحلة ىامة يف تكوين عادة الغش 

 او بعامل التعزيز ., عادة الغش يتاثر بعامل الثواب والعقاب 
 مرحلة الغش التجرييب 5  4

تكون مع وصول الدراسة اذل مرحلة متقدمة وصلدىا لدى طبلب ادلرحلة الثانوية و اجلامعية ,حيث يصبح الطالب 
الذي سبق لو الغش يف ىذه ادلرحلة , افضل ادراك دلعٌت الغش , وسلاطره واساليبو . ويتميز سلوك الغش بانو وسيلة 

لنجاح وتأكيد الذات ,التحدي , االنتقام من ادلعلم القاسي , النجاح دون جهد , كما يظهر الغش لتحقيق ا
 اجلماعي لدى الطلبة ويأخذ شكل التعاون االجتماعي .

                                                           
 ى بعض طلبةشكري سيد أضبد, عبدالعزيز عبدالقادر ادلغيصيب , سلوك الغش يف االمتحانات وعبلقتو ببعض ادلتغَتات ادلعرفية والنفسية واالجتماعية لد(  1)

 .44ص . 0433التعليم العارل  ، مركز البحوث الًتبوية جبامعة قطر ، يونيو 
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ومن خبلل ىده ادلراحل السابقة للغش ؽلكن ان نستنتج ان سلوك الغش ؽلكن ان يصبح عادة يصعب التخلص منها, 
  (1)االجتماعية قبل ان تصبح غَت سوية يصعب اصبلحها. التنشئةخبلل اساليب فتجب الوقاية منها من 

، كان من 2002وقد وسع التقدم التكنولوجي الطرق اليت ؽلكن من خبلذلا للناس ربقيق ىدف الغش فقبل عام 
ادلتوقع أنو لن يكون طويبل قبل ادراك الطبلب الذين يستخدمون ىواتفهم اخللوية للبحث على شبكة اإلنًتنت خبلل 

 امتحان  
 :وقد وجدت دراسة استقصائية أمريكية أن

  تحان ٪ من طلبة ادلدارس الثانوية اعًتفوا الذين حققوا مستوى عارل وجيد اهنم قاموا بالغش اثناء االم31اعًتف 
 51٪ من طبلب ادلدارس الثانوية ال يعتقدون أن الغش كان خطأ 
 95٪ من طبلب ادلدارس الثانوية الذين اعًتفوا باخليانة قالوا إهنم دل يتم القبض عليهم 
  من طبلب اجلامعات بالغش يف االمتحان24اعًتف ٪ 
 90٪ من طبلب اجلامعات ال يعتقدون أن الغشاشُت سيتم القبض عليهم. 
  من طبلب اجلامعات أن الغش كان ضروريا للمضي قدما34وقال ٪ 

 فاألساليب التقليدية للغش دل تعد تليب احتياجات أولئك الذين ػلاولون الغش يف االمتحانات.

سبب ذلك ىو أن ىناك حاجة إذل مزيد من ادلعلومات اآلن لبلمتحان   وقد جعلت التكنولوجيا الغش يف 
وىناك إغراء للطبلب الذين كانوا صادقُت عند أخذ االمتحان بكثَت و ىذا أيضا دبثابة االمتحانات ببساطة أسهل 

 (2)أيضا العديد من ادلواقع مع تعليمات خطوة خبطوة وتقنيات سلتلفة للغش.

 ومثال لتلك ادلواقع5 

 

                                                           
ادلريخ للنشر فيصل زلمد خَت الزراد , ظاىرة الغش يف االختبارات االكادؽلية لدى طلبة ادلدارس واجلامعات5 التشخيص واساليب الوقاية والعبلج , دار  (1)

 .  24-42,ص,ص4114,الرياض ,
(2) 

Kevin Curran , Gary Middleton and others , Ethical Technology Use Policy and Reactions in 

Educational Settings ,2013 , P234 ,235 
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http://www.teachopolis.org  موقع متخصص لعرض احدث التكنولوجيات وعرض مقاالت  وىو
 (1)وتفاصيل ىذه االخَتة.

 www.farfesh.com ىو موقع متنوع لكل اجملاالت وينشر فيو مواضيع متنوعة. 
 http://www.wikihow.com 

ء سلتلف التعليمات للقيام بأي على شىت االسئلة ادلطروحة و اعطا لئلجابة 4114موقع انشأه جاك ىوريش يف  
 (2)شيء.

    theawesomedaily.com   اما عن اويسوم اليومية مت انشاءه لغرض تقدمي افضل زلتوى ؽلكن العثور و
افضل التكنولوجيا دلراقبة و العثور على افضل ادلقاالت  باستخداميف نفس ادلوقع  شيءعليو على االنًتنت ووضع كل 

 (3)و اشرطة الفيديو ...

"شاومينج" صفحة مت إنشاؤىا منذ عدة سنوات عن طريق شخص رلهول ال يعرفو أحد، ولكن اجلميع يلجأ لو؛ 
هبدف احلصول على أسئلة االمتحان أو ظلوذج اإلجابة، حيث إن الصفحة وسيلة الطلبة لتسريب االمتحان؛ وىو ما 

 تصديًا دلا ػلدث. يؤدي إذل رفع حالة االستعداد القصوى داخل وزارة الًتبية والتعليم

ورغم اىتمام اجلميع بكلمة "شاومينج"، إال أن ال أحد يكاد يعرف معناىا، وقد يكون السبب يف ذلك أهنا ليست  
كلمة عربية، وإظلا ىي كلمة صينية األصل مركبة، تعٍت البحث مع التصوير أو النسخ خلسة أي بشكل سري، أو صنع 

 صورة طبق األصل.

عند الصينيُت؛ عندما ؽلرون بامتحانات أكادؽلية صعبة، وحينها يلجأون ألكثر الطرق ذكاًء  ويطلق تعبَت "شاومينج"
 4وسهولة وسرعة يف سرقة ادلادة العملية موضع االمتحان.

                                                           
(1  )

http://www.teachopolis.org 
(2) 

http://www.wikihow.com  
(3)  

http://www.theawesomedaily.com
 

 04، ص 4101يونيو 3241،2، ادلصريون ، مصر )دقًت احوال الوطن (،  من ىو شاومينج؟طو خليفة،  ( 4)

http://www.teachopolis.org/
http://www.wikihow.com/
http://www.theawesomedaily.com/
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وقد دفع ىذا بدوره رلالس ومع التطور التكنولوجي اذلائل اصبحت توجد صعوبة يف مواكبة الغشاشُت  
أصبح ىذا األمر مرىقا  لكن بدوره التدابَت اليت سوف تقلل من كمية الغش لتنفيذالفحص وادلدارس وادلشرفُت إذل ا

وأجهزة إيقاف استخدام ىذه التكنولوجيا مكلفة ويصعب تنفيذىا يف بصورة متزايدة بسبب كمية التكنولوجيا ادلتاحة 
سنة ( لديهم إمكانية الوصول إذل اذلاتف احملمول، وتعترب ىذه  40إذل  00٪ من الشباب )41ادلدارس فأكثر من 

 (1)للشباب.اذلواتف أداة حيوية للحياة االجتماعية 

 مواقع اليت يستعملها الطبلب للغش كانت كالتارل 5     3عن اشهر cbsnewsوحسب ما صرحت بو 

-Wikipedia- Yahoo! Answers  -  Answers.com   - Slideshare -  OPPapers.com  

Scribd -  Course Hero -  MedLibrary.org .(2) 

فاذا الحظنا فان الغش ادلدرسي ال ؽلكن ان نقيس مراحل تطوره بغٌت عن الفرد حبد ذاتو فهو العامل االول و 
و ان تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال من العوامل ادلساعدة  البلأخبلقية السلوكياتاالخَت الذي يرتكب مثل ىذه 

  .على تطور و انتشار ظاىرة الغش ادلدرسي

العامة ان صح التعبَت اليت تشمل مراحل تطور ظاىرة الغش ادلدرسي  تدخل ضمن نطاقها ان ىذه ادلراحل 
عوامل على عدت مستويات اخرى فهذا االخَت ليس منفرد بذاتو  و تؤثر فيو كما سنفصل يف ادلبحث االيت عوامل 

 سية ذلا صلة هبذا االخَت.فردية نفسية فالفرد ىو ادلتغَت االساسي يف عملية الغش اضافة اذل عوامل اسرية و مدر 

 

 

 

 
                                                           

(1)Technology Use Policy and Reactions in Educational Ethical  , and others , Gary Middleton Kevin Curran
Settings ,2013 , P234 ,235   )مرجع سبق ذكره( 

(2 )  
cheat/-to-use-students-that-websites-top-http://www.cbsnews.com/news/8   by  8 Top  : Lynn O'Shaughnessy

Websites that Students Use to Cheat ,cbsnews , May 6, 2011, 6:33 PM 

http://www.cbsnews.com/news/8-top-websites-that-students-use-to-cheat/
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 : العوامل ادلؤدية للغش:ام ادلبحث اخل

 ادلطلب األول: العوامل الذاتية )النفسية(:

من أىم العوامل اليت تؤثر يف عملية التحصيل الدراسي ىي العوامل النفسية للتبلمي= فكما تؤثر احلياة  
فإهنا تؤثر كذلك يف حياتو الدراسية "فاالنسان وحدة نفسية النفسية يف سلوكيات الفرد واذباىاتو وعبلقتو مع غَته 

 (1)اجتماعية متفاعلة متكاملة"

وعلى ىذا األساس صلد نفسيات التبلميذ زبتلف من واحد آلخر ومن فئة لفئة فهناك التلميذ الذي ؽلتاز  
ِون عبلقات صداقة مع زمبلئو  بشخصية حركية وؽليل دلشاركة الناس فنجده يتبلئم ويتكيف مع ادلواقف ادلختلفة ويُك  

كما تكون عبلقتو مع أساتذتو عبلقة ودية حسنة تتولد لديو الرغبة يف التعلم والتفوق يف مساره الدراسي وىذا صلده 
منعكسا إذا ما كان التلميذ مضطرب نفسيا ويعاين من مشاكل نفسية يف الكثَت من األحيان ينتهي بو ادلطاف بالفشل 

يستدعي منو التفكَت يف أيسر السبل لضمان النجاح حىت ولو كان بطريقة انتهازية غَت أخبلقية الدراسي األمر الذي 
 "كالغش" ومنو سوف ضلاول التطرق يف ىذا ادلبحث إذل أىم اسباب االضلراف ضلو الغش.

 االضطرابات النفسية: .0

اليت ؽلر هبا التلميذ ذلا تأثَت  يؤكد بعض علماء النفس الًتبوي على أن االضطرابات النفسية الراىنة والدائمة 
كبَت على مستوى ربصيلهم الدراسي وتتمثل االضطرابات النفسية خاصة يف القلق، اخلوف، ضعف الدافعية للدراسة 

 وفقدان الثقة بالنفس.

 القلق من االمتحانات: .أ 

انوا صغار أم كبار ان فًتة االمتحانات من ادلواقف ادلثَتة للقلق بدرجات سلتلفة للعديد من التبلميذ سواء ك
، فالقلق ىو الشعور بالتوجس واالضطراب وانشغال الفكر وعدم االرتياح حيال مشكلة واقعية أو وشيكة السن

 الوقوع.

                                                           
 .422، ص0412مصطفى فهمي5 الصحة النفسية يف األسرة وادلدرسة واجملتمع، دار الثقافة، القاىرة،  (1)
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حيث عرب ىبنر على أن "القلق عبارة عن استجابة انفعالية دبوقف معُت أو دلشكلة اليت يبدو أنو ال يوجد 
 (1)حل مقبول ذلا"

فحسب منظور علم النفس احلديث تعد مفاىيم السواء والبلسواء من ادلفاىيم السيكولوجية اليت تساعد يف 
 فهم وتفسَت االمراض النفسية كالقلق.

وىي عبارة عن آلة لرسم الزوايا  (Norma)مشتقة من الكلمة البلتينية  (Anomalie)فكلمة اللسواء 
ىي ذات أصل اغريقي تعٍت5 نتوء، بروز أو عدم تساو ادلساحة  (Anormalité)والشذوذ  (équerre)القائمة 

(Inégalité de surface). 

 .(2)"فالسواء ىو حالة يف التكامل الوظيفي والشعور بالرضى، من خبلل بنية ثابتة عصابية كانت أم ذىنية"

 (3)والبلسواء )الشذوذ( يتوافق مع اختبلل التوازن يف نفس البنية السبللية.

مفهوم السواء والشذوذ ىو أكثر ارتباطا دبفهوم الصحة النفسية والصحة النفسية أكثر ارتباطا بعملية  إن
 التكيف، وترتبط عملية التكيف بالفرد والبيئة.

واالنسان يكون أكثر سواء كلما استطاع خفض التوتر الذي يعاين منو، أي كلما كان أكثر قدرة على 
 (4)التكيف.

من القلق5 القلق السوي العادي احملتمل والعنيف وىو األشد صلده خارج قدرة االنسان وؽلكن سبييز نوعُت 
على السيطرة عليو وربملو، ىذا األخَت يكبل طاقة االنسان ومواىبو وقدراتو ويطمس فكره فهو حالة قلق مرضي لو 

 أثار سلبية على صلاح التلميذ وصحتو النفسية، العقلية، واجلسدية كذلك.

                                                           
 .30عبد الرضبن زلمد العيسوي، ادلرجع السابق، ص  (1)
 .00فيصل زلمد خَت الزراد، ادلرجع السابق، ص (2)
(3 )Jean Bergeret, 1996, la personnalité normale et pathologique, 3eme édition, paris, dunod : p20. 
منظور علم النفس احلديث وادلنظور النفسي اإلسبلمي، رللة جلنة البحث والدراسة يف الًتاث النفسي، االستاذة أمساء بوعود، االضطرابات النفسية بُت ( 4)

 ، سطيف، اجلزائر.4102، اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية، 13العدد
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التبلميذ القلقون5 "أهنم عجزوا أو تعثروا يف االجابة على االختبارات ودل يستطيعوا اسًتجاع حيث يقول 
  (1)ادلعلومات اليت يعرفوهنا"

فهذا األمر ناتج عن تدخل عامل القلق يف قدرهتم على األداء يف االمتحانات بفعالية، وغالبا ما يزداد 
ة وبدال من البحث عن حلول بديلة يًتك ليتفاقم ويًتجم يف سلوكات مستوى التوتر وتصاحبو إنكار احلقيقة الغَت مرػل

 شاذة.

ودبا أن القلق حالة ذىنية نفسية فهو يؤثر على عملية استقبال وزبزين واسًتجاع ادلعلومات أي عمليات 
 الذاكرة وصلد أن القلق يسهل النجاح يف ادلهام البسيطة لكنو يقف عائقا أمام األعمال ادلركبة.

ميذ القلقون بدرجة كبَتة يعطون نتائج ىزيلة عند االجابة على األسئلة الصعبة أو الغامضة اليت ؽلكن "فالتبل
ويكون أدائهم سيئا جدا يف ادلواقف اليت يتعرضون فيها اذل ضغوط أو إرىاق كاالمتحانات  وقراءهتاأن يساء فهمها 

 (2)اذلامة"

احلاالت من القلق واالضطراب ينفر من االمتحانات فهي عقبة فنجد التلميذ الذي تظهر أو يعاين مثل ىذه 
 صلاحو فيلجأ للتفكَت يف أية وسيلة كفيلة بضمان  صلاحو حىت لو كان بالغش.

كاحلفظ األصم، االبتعاد عن أو بغَت قصد تسبب التوتر والقلق  كذلك عادات ينتهجها التلميذ بقصد 
لنتائج...اخل "العادات السلبية ادلسؤولة عن الشعور بالقلق إزاء الفهم، النقد، التحليل، ادلقارنة، استخبلص ا

 ( 3)االمتحانات عادات الطالب السلبية يف االستيعاب والفهم".

وال ننسى أن تلميذ ادلرحلة الثانوية يف فًتة جد حساسة وانتقالو من فًتة الطفولة إذل ادلراىقة اليت حسب علم 
النضوج اجلسماين والعقلي واالجتماعي والنفسي، ذبيش هبا العواطف وتكثر هبا  النفس فهي تشَت اذل اقًتاب الفرد من

ادلعاناة النفسية وخلق ادلشاكل ببل سبب، وعدم القدرة على التمييز بُت ما ىو صحيح وما ىو خاطئ واالمتحانات 
 عامل يف زيادة الضغوطات.

                                                           
 .244، ص4لندال دافيدوف، مدخل علم النفس، ترصبة5 سيد طوب وآخرون، دار ماكجرو ىيل للنشر، السعودية، ط( 1)
 .244لندال دافيدوف، ادلرجع السابق، ص( 2)
 .34عبد الرضبن زلمد العيساوي، ادلرجع السابق، ص( 3)
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 .االضطراباتفيكون الغش ربصيل حاصل طبيعي دلثل ىذه 

 االمتحانات:اخلوف من  .ب 

إن القلق الذي سبق وربدثنا عنو ال ينفصل انفصاال تاما عن اخلوف يف االمتحانات الذي يعًتي التلميذ 
فاخلوف ىو جزء أو نتيجة االضطرابات واالنفعاالت اليت تصيب ىذا األخَت وىي على درجات متفاوتة واخلوف أحد 

عال قوي غَت سار ينتج عن االحساس بوجود خطر أو توقع ىذه التدرجات االنفعالية، فاخلوف يعرف على أنو5 "انف
 (1)حدوثو".

فالتلميذ خبلل فًتة االمتحانات صلده يعيش ضمن مشاكل تعليمية ونفسية تتشابو خبلذلا حاالت من 
االرتباك واخلوف، ذلك أن االمتحانات بالنسبة لو جد مهمة فهي ادلعيار الوحيد للتقييم واحلكم على قدراتو ومستواه 

 ادلعريف.

العامة إذل وجود أكثر من  اإلحصائياتفحسب ما أتت بو نتائج دراسة تشالز شيفر وىوارد ملمان "تشَت 
من الطلبة ؼلافون من االمتحانات حبيث ينخفض أداؤىم بسبب ىذه ادلخاوف" فهم يشعرون دائما بأهنم  41%

  (2)ية.يستطيعون أن يفعلوا شيئا صحيحا ويتوقعون دائما االستجابات السلب

...اخل، بل أن دلثل ىذه ادلخاوف تأثَت على عملية التذكر وال يقف األمر على رلرد الشعور باخلوف واالرتباك
واالسًتجاع، فالتلميذ غلد نفسو أمام أكوام من ادلواد اليت يستلزم عليو أن يستوعبها وػلفظها يف فًتة وجيزة مع اقًتاب 

يان ادلواد اليت مت والقلق ناىيك عن نس باألمراضفًتة االمتحانات فينكب عليها دفعة واحدة شلا يؤدي بو إذل االصابة 
حفظها، فهي نتائج بعض الدراسات اليت أجريت، ذكر التبلميذ عدة أسباب تدفعهم دلمارسة مثل ىذا الفعل، 
فحسب ما توصل اليو الباحث فائق عامر ضبدان يف دراسة ميدانية أجراىا حول ظاىرة الغش يف االختبارات ادلدرسية 

                                                           
، 0ط تشارلز شيفر وىوراد ملمان، مشكبلت األطفال وادلراىقُت وأساليب ادلساعدة فيها، تر5 نسيمة داود ونزيو ضبدي، اجلامعة األردنية، عمان،( 1)

 .043، ص0434
 .043 نفسو، ص( ادلرجع 2)
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الرغبة يف احلصول على درجات عالية، اخلوف من ، اد الكايف لبلمتحانأن من أىم الدوافع5 "عدم االستعد باألردن
 (1)الرسوب، احلرص على النجاح...."

فيكون فكر التلميذ مشوش ونفسو مضطربة وتكثر األسئلة اليت تدور يف سليلتو كماىية االسئلة ادلقًتحة دلادة 
 ؟ ......اخل.لئلجابةما؟ كيفية اجاباه عليها؟ احلل والسبيل 

د يف األخَت إجابة جلميع سلاوفو وتساؤالتو واحلل الضطراباتو وىو اللجوء إذل الغش كوسيلة أفضل ليج
للنجاح والتخلص من الفشل، "حالة الفشل الدراسي وعدم القدرة على ادلذاكرة واحلفظ واحساس التلميذ باخلوف 

 ( 2)لذي يواجهو بسبب الفشل".واالحباط، كلها عوامل تدفع إذل سلوك الغش للتخفيف من االحساس ادلؤدل ا

 ضعف الدافعية للدراسة .ج 

اإلنسان صلد أن لديو دافعا للقيام بأي تصرف، فأي نشاط يقوم بو ال يبدأ وال يستمر وال ينتهي إال بوجود 
 (3)دافع ما، "فهو حالة داخلية ربرك السلوك وتوجهو".

فاحلافز ؽلكن أن يكون مكافأة مادية او  فنجد الدافع مثبل لؤلطفال ىو البحث عن ادلكافأة وذبنب العقوبة
 معنوية، فنجدىم يبحثون عن االىتمام والثناء على إصلازاهتم وتبعا لتوقعات اآلخرين يشعرون إما بالنجاح أو عدمو.

لكن كلما تقدموا من مرحلة عمرية ألخرى اىتماماهتم ودوافعهم تتغَت وال تبقى على حاذلا، خاصة أثناء 
واليت تعترب فًتة جد حساسة على شىت األصعدة فيجد ادلراىق نفسو مراقب من اجلميع فيحاول دائما مرحلة ادلراىقة 

داء اجمليد تسمى أن يكون عملو األفضل واالحسن خاصة يف اجلانب ادلعريف وربصيلو الدراسي "فهذه الرغبة يف األ
 ( 4)دافعية التحصيل

 شخصية ادلتعلم اذل قبول اكرب عدد شلكن من ادلعرفة. فوراء كل دافع رغبة واستعداد فهما ضروريتان لدفع

                                                           
 .42لورنس بسطا زكري واعتدال بنت عبد الرضبن حجازي، ادلرجع السابق، ص ( 1)
 .042، ص4114االرشاد الًتبوي والنفسي من ادلنظور احلديث، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  ىادي مشعل ربيع،( 2)
 .422تشالز شيفر وىوارد ملمان، ادلرجع السابق، ص ( 3)
 .422شيفر وىوارد ملمان، ادلرجع السابق،ص  تشالز( 4)
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فمعظم االذباىات الًتبوية والنفسية احلديثة نادت بضرورة احًتام ميول الفرد ادلتعلم وتعزيز رغباتو واستعداداتو 
على  الذاتية وذلك للحصول على مردود تربوي وتعليمي فعال واغلايب يعود بالنفع سواء على مستوى الفرد ادلتعلم أو

أي وقت  ادلؤسسة التعليمية واجملتمع، "فمعرفة ميول ورغبات األفراد تساعد على اختيار وتنظيم مادة التعلم وتعرب يف
 (1)عن شخصية الفرد وتدل على دوافعو."

أو ادلادة اليت يدرسوهنا وعدم لكن ىذه النظرية غالبا ما تتحقق فمعظم التبلميذ صلدىم ينفردون من الفرع 
أو نظرا لطرق التدريس اجلامدة اليت تفتقر إذل  ربقيق رغباهتم نظرا لتوعية التوجيو الذي ردبا يتعارض ورغباهتم احلقيقية

عنصر التشويق والتنويع وال غلد التلميذ نفسو وسط مناقشات حارة وال السماح بإبداء اآلراء فبل يتمكن من تقدمي 
قدراتو فتنخفض بذلك دافعية الدراسة لديهم وضعف ربصيلهم، قالتبلميذ الذين ال توجد لديهم دافعية مكنوناتو و 

واستعداد ورغبة للتعلم ال يبذلون جهدا يتناسب مع امكانياهتم أو ألهنم مسؤولون يبحثون عن النجاح فقط، فهم 
"ضعف الدافع للمذاكرة وعدم التأكد من  مضطرين الجتياز مرحلة معينة والغش يف االمتحانات يكون احلل البديل،

    2صحة اإلجابة، ىي أسباب الغش يف االمتحان"

 فقدان الثقة بالنف : .د 

صلد اضافة لكل ما ذكر سابقا من عوامل مؤدية لتفشي ظاىرة الغش أن فقدان التلميذ الثقة بالنفس يعمل 
 ويظهر ذلك على التلميذ على مستويُت إما بتدينبدوره على ترسيخ وانتهاج ىذا السلوك االجتماعي البلأخبلقي، 

اعتبار الذات أو احلساسية الزائدة للنقد فالشعور الذي ػلملو الفر د ضلو نفسو بالغ األعلية فهو زلدد للسلوك الذي 
يظهر للعلن، فشعور الطفل بأنو شخص ليست لديو أية قيمة يؤثر على دوافعو اليت سبق وأبرزنا أعلية وجودىا 

كل ىذه االضطرابات النفية، فنجد أن لو نظرة تشاؤمية فإذا الحظ األولياء  ها واذباىاتو وسلوكو الذي يًتجم وتدعيم
 مؤشرات لدى أطفاذلم توحي باطلفاض اعتبارىم للذات فلهم كل ادلربرات للشعور بالقلق.

لًتة ادلراىقة اليت تعترب يف وىذه ادلشكلة عادة ما تتفاقم وتزداد عند تقدم الطفل يف ادلرحلة العمرية ووصولو 
 ادلراحل احلرجة واالكثر تعقيدا.

                                                           
 .14، ص4114فرنسيس عبد النور، الًتبية وادلناىج، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ( 1)
 .010لورانس بسطا ذكرى واعتدال بنت عبد الرضبن حجازي، ادلرجع السابق، ص( 2)
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فالفرد الذي يعاين من مثل ىذه ادلشاكل صلده غَت متفائل دبنظار تشاؤمي حيث يشعر دائما بالعجز والنقص 
والتشاؤم وكل األمور بالنسبة لو تسَت بشكل خاطئ حىت يف جانب ربصيلو الدراسي فاطلفاض اعتبار الذات عند 

 لميذ يؤدي إذل ضعف الدافعية للدراسة.الت

"كما أن الطبلب الذين يشعرون بأن معليمهم غَت راضيُت عنهم ينخفض اعتبار الذات لديهم كما ينخفض 
 (1)ربصيلهم األكادؽلي وغالبا ما يتصرفون على ضلو سيئ".

ة وفقداهنم رغبة ومن التصرفات اليت يروهنا كحل ىو جلوئهم للغش لتعويض شعورىم بالفشل وعدم الكفاء
 الدراسة.

عادة ما صلد الفرد ال يتحمل النقد ولو حساسية مفرطة إزاء إبداء آراء عكس توجهاتو أو ما يؤمن بو "وغالبا 
اضافة اذل أن "الشخص احلساس يفسر كل ، (2)ما يعتربون أنفسهم غَت أكفاء اجتماعيا أو غَت جذابُت شخصيا"

 .(3)شيء بطريقة خاطئة"

األشخاص ذوي احلساسية الزائدة يستجيبون بشكل مبالغ حىت على أتفو األمور وال يتحملون آراء مغايرة  إن
 ذلم ويعتربوهنا كإساءة وأذى ذلم فتكون ردة فعلهم إما اخلجل أو احلزن أو االنسحاب وغَتىا من الردود.

أنبعض التبلميذ ذلم حساسية زائدة ألي وال زبلو ادلنظومة التعليمية من األفراد عدؽلي الثقة بكفاءاهتم فنجد 
شكل من أشكال النقد فيفسرون حىت أكثر التعليقات ببساطة بأنو ىجوم شخصي ضدىم فيشعرون باالختبلف عن 

 اآلخرين وأهنم ليسوا على مستوى الذكاء ادلطلوب.

 وىذا الشعور بعدم الكفاءة وتوقع الفشل يزيد من احتمالية اعتمادىم على الغش.

 

 
                                                           

 .13فرنسيس عبد النور، ادلرجع السابق، ص ( 1)
  /https://ar.m.wikipedia.org.wikiاضطرابات الشخصية االجتنايب.   ( 2)
 .022تشالز شيفر وىوارد ملمان، ادلرجع السابق، ص( 3)

https://ar.m.wikipedia.org.wiki/
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 العوامل العقلية: .4

تعترب القدرة العقلية من األمور اذلامة يف عملية التفكَت "فهي رلموعة من أساليب األداء ادلعريف اليت ترتبط 
فالقدرات العقلية من  (1)ارتباطا ضعيفا، وزبتلف القدرة العقلية فمفهوم نفسي"ببعضها ارتباطا قويا وترتبط بغَتىا 

لم وما يبذلو من جهد من أجل صلاحو الدراسي فلقد اثبتت الدراسات النفسية العوامل ادلرتبطة بشخصية ادلتع
واالجتماعية ارتباطا بُت القدرات العقلية وبُت فهم بعض ادلواد والتحصيل الدراسي" ... يعد التحصيل الدراسي من 

اليت  4102لصلييب لسنة ، كما جاء يف دراسة ا(2)أىم احملكمات... أنو يعد أحد ادلظاىر األساسية للنشاط العقلي"
ىدفت اذل معرفة العبلقة بُت التفكَت والقدرة على التحصيل يف الرياضيات لدى كبلب ادلرحلة الثانوية الفرع العلمي 

طالبا مت اختيارىم عشوائيا... حيث توصلت الدراسة إذل وجود عبلقة ذات داللة احصائية  421تكونت الدراسة من 
 (.3)رياضيات...بُت التفكَت والتحصيل يف ال

ولقد اعتربت معظم ىذه الدراسات أن قدرات التلميذ منها الذكاء ىي ادلسؤولة عن سبكنو يف القيام بعدة 
 عمليات كالتحليل والًتكيب.

ودبا أن برامج ادلواد الدراسية يف ادلرحلة التعليمية الثانوية تتطلب القدرة العقلية الكافية للتحليل واالستيعاب 
واالستدالل ادلنطقي فأي ضعف يف ىذه األخَتة يؤثر على النتائج الدراسية حيث تكون ضعيفة دون ادلستوى وال 

ومن القدرات العقلية اليت وجدنا أهنا تؤثر على صلاح التلميذ  تؤىل التلميذ للنجاح فيلجأ إذل شلارسة الغش كحل لو،
ىي ضعف القدرة على التذكر واسًتجاع ادلعلومات وما مت حفظو، فالتعلم ليس عملية سهلة ادلنال وال بسيطة الفعل 

اء فًتة فهو عملية معقدة تدخل ضمنها الكثَت من العمليات العقلية كالتذكر واحلفظ واالسًتجاع فكلها تظهر أثن

                                                           
 .404-400، ص ص 4114، عمان، 0، تربويات ادلخ البشري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طزلمد عبد اذلادي حسُت( 1)
العاشر من مدارس الدكتورة سعاد ادلللي، الذكاء االنفعارل وعبلقتو بالتحصيل الدراسي لدى عينة من ادلتفوقُت والعاديُت )دراسة ميدانية على طلبة الصف ( 2)

 .042، ص4101، 4، عدد41دينة دمشق(، رللة جامعة دمشق، رللد ادلتفوقُت والعاديُت يف م
ألردنية يف العلوم رافع زغلول وخلدون الدبايب، القدرة ادلكانية وعبلقتها بالتفكَت االبداعي والتحصيل لدى طلبة احلجاوي للهندسة التكنولوجية، اجمللة ا( 3)

 .240، ص4102، 01، رللد2الًتبوية، عدد
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االمتحانات، "...والتعلم ىو أحد العمليات العقلية، اليت من بينها االدراك والتذكر والتفكَت والتخيل والتصور 
 .(1)واالستدالل" والتذكر "ىو عملية ذىنية ونفسية وعصبية معقدة"

افع أو احلماس لدى واحلقيقة أن للعملية التحصيلية اجليدة واالستذكار غليد شروطا معينة من بينها توافر الد
الفرد لبذل اجلهد، الطاقة، العمل اجلاد، وعلى التلميذ أن ؼللق يف نفسو ىذا الدافع كما سبق وأشرنا إذل أعليتو، طرق 

والصحية التدريس، وأساليب التحصيل، طبيعة ادلنهج، نوعية الكتاب، حجم ادلقرر الدراسي، الظروف احمليطة 
أن ينمي يف نفسو دافعية ضلو الدراسة واالستذكار...اخل، فالتذكر عبارة إذا عن  واجلسمية للتلميذ على ىذا األخَت

إحياء لكل ما اكتسبو االنسان يف ادلاضي سواء كان ألفاظا ام أحداثا فإن أكثر الذكريات وضوحا وقوة ىي الصور 
ىن الفرد، ويقصد بو الذىنية البصرية والصور السمعية واالسًتجاع كذلك فهو كإستدعاء دلا سبق ترسيخو يف ذ

"اسًتجاع اخلربات القدؽلة عن طريق الصور الذىنية أو األلفاظ مع ما يصاحبها من الظروف ادلكانية أو الزمنية أو 
  (2)االنفعالية"

فالفرد ؽلكنو اسًتجاع ما سبق أن تعلمو واالستعانة دبا اكتسبو منها يف حل مشكبلت راىنة، ولكن ادلبلحظ 
ى إما جزءا أو أجزاء كثَتة وىذا ما يصيب العديد من التبلميذ إذا كان اعتمادىم الوحيد احلفظ أنو دبرور الوقت ينش

األصم فينفر من بعض ادلواد خاصة مع اقًتاب االمتحانات وتراكم الدروس فيزداد زبوفو فبل يهمو سوى كيفية  الببغائية
 النجاح حىت باالعتماد على الغش.

ادلنهاج الدراسي ادلقرر تتطلب مستوى من الذكاء واليت اختلف على ربديد  إضافة إذل أن دراسة أي مادة يف
، حيث قام بتعديل اختبار (3)فعرفو لويس ترمان "أنو القدرة على التفكَت اجملرد"وكيفية قياسو العديد من علماء النفس 

عند االنسان  ىو متوسط الذكاء  011باعتبار أن "الرقم  -د بينيو ستانفور–وأخرجو ربت اسم  0413بينيو لعام 
 ( 4)كلما زادت النتيجة اعترب الشخص عبقريا"

                                                           
 .4412مد العيسوي، سيكولوجية الطفل وادلراىقة، ادلرجع السابق، عبد الرضبن زل( 1)
 .44عبد الرضبنن العيسوي، اضطرابات الطفولة وعبلجها، ادلرجع السابق، ص( 2)
(3 )24Lewis M terman, the measurement of intelligence, 1916, U.S.A, P. 
  /https://ar.wikipedia.org/wikiالذكاء-نسبة ( 4)
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ينمو الذكاء حىت الثانية عشر مث يتعثر قليبل يف فًتة ادلراىقة نظرا حلالة االضطرابات النفسية اليت يكون يف 
سنة واألذكياء عند  01فيقف عند الناس العاديُت عند  صراع معها فنجد أن ظلو ىذا األخَت  ؼلتلف من فرد آلخر

سنة وتصنف من األغبياء وىذا االختبلف لو تأثَت على التحصيل  02سنة أما الفئة األخرى فيقف عند سن  03
الدراسي فنجد التلميذ ضعيف الذكاء متأخر يف دراستو لعدم قدرتو على الفهم واالستيعاب اجليد للمواد حيث أ، " 

 ( 1)قدر على التحصيل الدراسي والتعلم، كما أنو أسرع وأدق يف فهم وإدراك العبلقات"الذكي أ

 "وقد بينت الدراسات وجود عبلقات ارتباطية قوية بُت الذكاء والنجاح الدراسي، وىذا ما توصل اليو تيلور
من خبلل صبعو لعدد من الدراسات اليت دارت حول الذكاء والنجاح الدراسي حيث وجد أن ىناك ارتباط يًتاوح بُت 

أن الطفل الذي يكون ذكاؤه  0440وجادو  0424بُت الذكاء والنجاح، كما بينت دراسة زازو  1.11و 1.21
لذلك قد ( 2)تُت من التأخر على األقل"ال يستطيع يتقدم بصفة طبيعية ويأخذ يف أكثر األوقات سن 31أقل من 

 يشكل اطلفاض مستوى الذكاء عند بعض التبلميذ عامل آخر ومشكل يدفعهم للجوء إذل الغش.

يف علم النفس الًتبوي فهو أحد العمليات العقلية اليت تؤثر يف  االنتباه كذلك يعد من ادلواضيع اذلامة
اليت تواجههم يف حياتو واظلا ؼلتار على حسب استعداد الفرد وهتيئة  االنسان، فهذا األخَت ال ينتبو إذل كل األشياء

دلبلحظة شيء دون آخر والًتكيز فيو فاالنتباه ىو "اختيار وهتيؤ ذىٍت وتوجيو الشعور وتركيزه يف شيء معُت استعدادا 
  ( 3)دلبلحظتو أو أدائو أو التفكَت فيو"

ينخرط الشخص ال إراديا بنشاط واحساس آخر فًتكيز وؽلكن أن يتوقف االنتباه عن طريق التشتت حيث 
الطفل مثبل وعي السلوك اجلاري ؽلكن أن ينقطع عن طريق الصوت أو ادلنظر ادلشتت لبلنتباه أومن خبلل شعوره 

 ( 4)الشخصي.

                                                           
االجتماع التنمية،  خبوش المية، العبلقات الًتبوية بُت ادلعلم وادلتعلم وادلراىق وانعكاساهتا على التحصيل من وجهة نظر التبلميذ، رسالة ماجستَت يف علم( 1)

 .32، ص4114جامعة قسنطينة، 
دراسات نفسية وتربوية، سلرب تطوير ادلمارسات النفسية ائر، زقاوة أضبد، زلددات النجاح الدراسي5 مقاربة سوسيو سيكولوجية، مركز جامعي غيلزان، اجلز ( 2)

 .21، ص4102، جوان 04والًتبوية، عدد
 .021، ص4110حنان عبد احلميد العناين، علم النفس الًتبوي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ( 3)
 .44شارلز شيفر وىوارد ملمان، ادلرجع السابق، ص( 4)
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ى فإن ضعف قدرة الطفل علنتباه ػلتاج اذل قدر من الًتكيز وعدم االنشغال بادلواضيع غَت الضرورية وعليو فاال
التمييز بينما ىو ضروري وما ىو غَت ضروري يؤدي إذل تشتت االنتباه وعدم الًتكيز على ادلعلومات واألحداث ذات 
العبلقة بادلوضوع كما ىو حال بعض التبلميذ فمعظم اىتماماهتم تكون منصبة حول مسائل ثانوية كمسائل عاطفية 

 قاتو فبل يبقى منها ما يكفي للدراسة.أو مشكل من مشاكل حياتو اخلاصة فينشغل هبا وتستنفذ طا

ومن االضطرابات الشائعة اليت يعاين منها الطلبة أثناء التحصيل الدراسي أو استذكار الدروس ضعف القدرة 
تتات  أو الذين يتصرفون بسخرية ال يستطيعون الدراسة على الًتكيز فهم ال يستطيعون اجللوس دون حراك وذبنب ادلش

اعتربت ىذه األظلاط من السلوك مظاىر دلشكبلت انفعالية بينما قد تكون يف الواقع نتيجة بفاعلية، وكثَتا ما 
 دلشكبلت الضبط الذايت.

عند أول موقف فيو إحباط كما أن الذي ال يشعر بالكفاءة سوف يتوقف عن االنتباه ويفقد تركيزه بسرعة 
 ( 1)بسيط.

التلميذ ويتشتت ذىنو نتيجة جملموعة االضطرابات النفسية اليت  وأثناء فًتة االمتحانات يزداد ضعف انتباه
 تنتابو اليت سبق وتطرقنا اليها كاخلوف والقلق فيكون الغش يف االمتحانات ادلهرب الوحيد.

 العوامل اجلسمية:  .3

متعايف  تعترب العوامل اجلسمية كذلك كأحد العوامل الذاتية ادلؤثرة على التلميذ، فإذا ما كان جسم ىذا األخَت
وذو صحة جيدة ال يعاين من األمراض فعقلو سيكون سليما قادرا على الدراسة ومتابعة الدروس دون إعاقة مزاولتها 
بشكل عادي ومستمر فسواء اذليئة اجلسمية للتلميذ أو ضعف يف احلواس كفيل بتذبذب وعرقلة ادلسار الدراسي 

 للتلميذ.

اختبلفا بينهم وعدم تشاهبهم فمنهم من يعاين من أمراض خاصة أو فتبلميذ القسم الواحد إذا ما تأملنا صلد 
عاىات خلقية إذا ما أعدنا التعبَت وأمراض جسدية مزمنة يصاب هبا  وتبلزمو طيلة حياتو فهي "عوامل ربد من قدرة 

                                                           
  .40شيفر وىوارد ملمان، ادلرجع السابق، ص شالز( 1)
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مثل يف ضعف التلميذ على بذل اجلهد ومسايرة زمبلئو يف الفصل ولكن يبدو أن أكثر العوامل انتشارا يف مدارسنا فت
 ( 1)حاسيت السمع والبصر وعيوب النطق وىي وسائل التعلم األوذل يف رلتمع تعتمد فيو الًتبية على ادلقروء السموع"

كذلك من العوامل الصحية اليت قد تعيق التلميذ مشكلة النطق أو الكبلم فمثل ىذه ادلشكلة قد تسبب لو 
فيسلك طريق النجاح ولو بالغش اضطرابات كاالرتباك وفقدان الثقة بالنفس ناىيك عن امكانية التسبب يف رسوبو 

مية شلا قد ػلدث بدوره خلل نفسي ؽلس شخصيتو  ويوجد من ال يعاين من أي ما ذكرناه سابقا واظلا زبتلف بنيتو اجلس
 كضعفو اجلسمي أو البدانة ادلفرطة، قصر القامة، زيادة الطول....اخل.

فإذا وضع التلميذ قصَت القامة يف آخر القسم والطويل يف أولو ػلول دون متابعة التلميذ قصَت القامة للدرس 
ل شأن من زمبلئو يف ادلشاركة والكبلم وادلناقشة فيعوض ذلك شلا يؤثر على فهمو وعلى شعوره فينتابو شعور بأنو أق

النقص بشىت الطرق كاالنطواء يف آخر القسم أو انتهاج سلوك ادلشاغبة باختبلف أنواعها كإثبات لذاتو وكل ىذا يقلل 
لعرقلتو من مردوده الدراسي ويدخل يف حالة اضطرابات من القلق واالنفعال السليب ليكون الطرد من القسم نتيجة 

ومشاغبتو أو مروره على اجمللس التأدييب فيحرم من الدراسة دلدة أسبوع أو أكثر فينقطع عن الدروس والفهم فيحاول 
 بذلك النجاح بشىت الطرق حىت ولو كان ذلك الغش.

 ادلطلب الثاين: العوامل األسرية:

عب دورا بارزا يف تنمية قدراتو إن األسرة ىي الباب األول للطفل الذي يكتسب منو مقوماتو وتنشئتو فتل 
ومعارفو ومدركاتو بشكل صحيح فنجده يتأثر بكل من ىم حولو، فعملية الًتبية اليت ينتهجها األولياء وأساليب 

 التعامل ونوع العبلقة بُت الزوجُت ذلا دور يف بناء شخصية الطفل وانتهاجو لسلوكيات معينة.

 األسلوب ادلنتهج يف الرتبية: .1

العبلقات القائمة بُت األبوين تتصف بادلشاجرات حيث تنعدم العبلقات االجتماعية ادلنسجمة  فعادة ما صلد
  (2)يف البيت، وىذه الصراعات األسرية ىي نتيجة تناقض األب واألم يف أسلوب تربية األبناء.

                                                           
 .200، ص0434زلمد العريب ولد خليفة، ادلهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائرية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ( 1)
 .4112، 0أضبد ىامشي، عبلقة االظلاط السلوكية للطفل باألظلاط الًتبوية االسرية، دار قرطبة وىران، ط (2)
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ك غَت فنجد من ينتهج أسلوب اثارة  األدل النفسي ويكون عن طريق إشعار الطفل بالذنب كلما فعل سلو 
مرغوب فيو أو ربقَته والتقليل من شأنو مهما كان سلوكو وإبداء مبلحظات نقدية جارحة شلا غلعل الطفل خائف، 

، كذلك صلد عدم توافق األب واألم على رأي واحد يف العقاب والثواب والتباعد بُت أسلوهبما  (1)مًتدد يف أي عمل
ية "أن ىناك ارتباط قوي بُت النزوع العدواين االجتماعي كذلك أظهرت الكثَت من الدراسات النفسية واالجتماع

ونقص احملبة واحلنان يف البيت واظهرت دراسات أخرى أن األطفال العدوانيُت وادلضطربُت عاطفيا وادلتأخرين دراسيا قد 
دلعاملة * من األطفال اجلاضلُت يف طفولتهم ىم ضحايا سوء ا41* إذل 31تعرضوا للقسوة والنبذ من الوالدين وأن 

 ( 2)الوالدين والنبذ والتسلط".

 واآلباء ادلسيطرون قد يؤدي سلوكهم إذل طبع شخصيات أبنائهم بطباع اخلضوع، االتكال، اخلجل....اخل.

كما يؤكد إحسان زلمد حسن إذل أن شعور الطفل بالظلم والقهر وانعدام احلنان على أداء الواجبات 
الدائم فينعكس على سلوك الطفل يف ادلدرسة أي يصبح مشاغبا يف القسم وال ادلدرسية بسبب عدم االستقرار والقلق 

 ( 3)ػلًتم معلمو...اخل، األمر الذي يعيق ربصيلو الدراسي شلا يؤدي إذل تأخره وفشلو يف الدراسة.

ة فالبحث عن "األسباب العميقة والبعيد(، 4)"ففي األسرة يشكل ويوجو ويكون عادات الفرد وميولو واذباىاتو"
اليت تكمن وراء الغش واليت قد ترجع إذل ماضي أسري أليم وسيء إذل ادلراحل ادلبكرة من حياة التلميذ، حيث دل يتعلم 

  .(5)أو يكتسب معٌت الصح واخلطأ، الباطل واحلق أو اخلَت والشر، وان يقوم بواجباتو ويتحمل مسؤولياتو"

 

 

 

                                                           
 .442.444، ص ص 4114، 0عمر أضبد علشري، التنشئة االجتماعية للطفل، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط( 1)
 .442عمر أضبد علشري، ادلرجع السابق، ص( 2)
 .420، ص4عباس زلمود عوض، علم النفس العام، دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية، ط( 3)
 .04، ص0443ادلدرسي اسبابو ونتائجو، دار نزىة االلباب، غرداية، عمر شطي، الغس ( 4)
 .043.044فيصل زلمد خَت الزراد، ادلرجع السابق، ص ص ( 5)
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 االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسرة: احلالة .2

إن للظروف االجتماعية واالقتصادية لؤلسرة دورا ىاما يف العملية الًتبوية وىي مرتبطة بالتحصيل الدراسي، 
فادلستوى الدراسي واالجتماعي لو تأثَت من حيث القدرات العقلية والنفسية للتلميذ، حيث بينت الكثَت من البحوث 

 ( 1)الفردية يف الذكاء مرتبطة بادلستوى االقتصادي واالجتماعي. أن الفروقات

وجل الدراسات اليت حبثت يف موضوع الغش أكدت على أن الضغوط وادلشكبلت االسرية ذلا تأثَت على 
 ادلستوى التحصيلي للتلميذ وتسبب لو صعوبة يف ادلراجعة ادلنزلية لبلمتحان.

الذي يعاين فيو الطالب من عبلقات أسرية مفككة ؼللق جو غَت مبلئم للدراسة، فيدفعو أحيانا  "البيت
 .(2)الستخدام الغش يف االمتحانات"

أيضا ضعف دخل األسرة غلعلها عاجزة عن تلبية احلاجات اليت يستخدمها التلميذ يف القسم كالكتب، أخذ 
وقات الدراسة وأيام العطل لتغطية احتياجاهتم، "كما يعاين بعض الدروس اخلصوصية، وىناك من يقوم بأعمال خارج أ

الطبلب من ظروف أسرية غَت مستقرة تؤثر يف حياهتم الدراسية، ربول دون توفَت الوقت البلزم للتعلم، أو لديهم 
الغش  أعمال إضافية لظروف اقتصادية وربت ضغط الدراسة ومتطلباهتا وعدم توفر الوقت واجلهد، غلد البعض اتباع

 .(3)سلرجا من ىذا الوضع".

عدم دراسة التلميذ أو قراءتو دلادة االختبار كليا أو جزئيا نتيجة لظروف أسرية كما ىو احلال يف الزيارات 
ادلتكررة، بامتبلك التلميذ أشغال يقضي قسم كبَت من وقتو فيها أو انفصال الوالدين نتيجة ىجر أو زواج ثان أو 

 ( 4)لميذ استهبلك جزء من وقتو يف تدبَت شؤون منزلية واالعتناء باإلخوة ورعايتهم.طبلق، شلا يقتضي من الت

                                                           
 .441، ص2زلمد السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية، بَتوت، ط( 1)
 .44لورانس بسطا زكرى، ادلرجع السابق، ص( 2)
 .44، ص4114، العُت دار الكتاب اجلامعي، 0الًتصبة واالعداد، االمتحانات مشكبلهتا وطرائق مواجهتها طريقك اذل التفوق وادلذاكرة الفعالة، طجلنة ( 3)
لتوزيع والطباعة، ، عمان، دار ادليسرة للنشر وا4زلمد حسن الفعالة، ادلشكبلت الصفية السلوكية التعليمية األكادؽلية5 مظاىرىا، أسباهبا، عبلجها، ط( 4)

 .014، ص4112
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وبسبب ىذه الظروف سواء االجتماعية، االقتصادية فإن بعض التبلميذ غلدون صعوبة يف خلق جو ادلراجعة 
االسباب ينحرف تلميذ عن والدراسة ادلبلئمة، خاصة دلرحلة التعليم الثانوي وربضَت امتحان البكالوريا وكنتائج ذلذه 

 طريق اجلد وادلثابرة فيختار الغش يف االمتحان من أجل النجاح وإرضاء األولياء.

إن "عدم التهيؤ لبلمتحان بسبب ظروف أسرية أو اجتماعية، الرغبة يف احلصول على معدالت عالية بسبب 
 .(1)الغَت ادلشروعة كالغش."الضغط األسري، من أجل التفوق والنجاح شلا يدفع بالطلبة إذل ادلنافسة 

أفراد األسرة ؽلارس الغش يف سلتلف وصلد كذلك سبب اجتماعي يف غاية اخلطورة، حيث إذا كان أحد 
رلاالت احلياة، شلا يستبيح احملرم، ومن ىنا يتعلم تلميذ السنة الثالثة ثانوي سلوك الغش بدون أي احراج ويعترب "أىم 

لدى الطفل ىو مشاىدتو ومساعو لؤلفراد الذين يقومون بًتبيتهم وىم يغشون يف عامل يساىم يف تنمية سلوك الغش 
 (2)أعماذلم وعبلقاهتم فيكتسب ىذا السلوك"

 العوامل االسرية:  .3

التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية وهتدف إذل اكتساب الفرد سلوكا ومعايَت واذباىات ألدوار  إن
اجتماعية معينة سبكنو من مسايرة صباعتو والتوافق االجتماعي معها وتكسبو الطابع االجتماعي وتسَت لو االندماج يف 

 ( 3)احلياة االجتماعية.

طريق اكتساهبم ادلعاين  بتنشئة أفراده جلعلهم مسؤولُت يعتمد عليهم عن فاجملتمع دبختلف مؤسساتو يقوم
والرموز والقيم ادلتفق عليها للسَت على منهاج واحد والتحكم يف سلوكاهتم وعلى ىذا االساس يأخذ بعُت االعتبار 

 ادلدرسة فهي احدى ادلنظمات األساسية وركيزة اجملتمع اليت تدفع بعمليات التغَت االجتماعي.

 

                                                           
ضلو ىذه الظاىرة، مذكرة ماجستَت،  واذباىات طلبة العلوم االنسانية واالجتماعية ش يف االمتحانات اجلامعية، دراسة وأسبابحساين غنية، سلوك الغ( 1)

 .042، ص4100، 4جامعة اجلزائر
 . 43، د.س، صوالتوزيع مشاكل الطلبة،، عمان، دار عادل الثقافة للنشرزلمد غول، ادلرشد الًتبوي ودوره يف حل  امساعيل، ادي مشعل ربيعضب( 2)
 .042زلي الدين سلتار، زلاضرات يف علم النفس االجتماعي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص( 3)
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فان "سلوك الغش ال يرتبط بالطالب وحده واظلا بأطراف أو ردبا جهات أخرى كأقران الطالب ومدرسيو وأىلو 
 ( 1)وادلؤسسة الًتبوية".

فإن ىذه األخَتة  تعترب ثاين أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية بعد االسرة فهي تعمل على ترسيخ القيم 
نقل الثقافات من جيل إذل جيل فتعمل على ضبط سلوك األفراد وتوجيهو واألخبلق وادلعايَت االجتماعية والعادات و 

 ( 2)توجيها صحيحا.

وإذا ذكرنا ادلدرسة كمؤسسة فإننا صلد فيها األساتذة وادلدير والزمبلء...اخل، فهي بذلك تضم تنوع يف من 
فالطفل قبل دخولو ادلدرسة تكون لو  يؤثر ويتأثر بو التلميذ فجماعة الرفاق ذلا دور مهم  يف عملية التنشئة االجتماعية

عدة صداقات لكن تأثَتىا يكون ضعيفا مقارنة جبماعة الرفاق اليت يكوهنا يف ادلدرسة، فعند التحاق ىذا األخَت 
 بادلدرسة يصبح كثَت االىتمام بقبول زمبلئو لو.

يذ إذل السلوك الغَت سوي  سوية والعكس إذ تساىم وتدفع بالتلم سلوكياتفادلدرسة تلعب دورا كبَتا يف تنبيو 
كالغش يف االمتحانات فذلك الكل ادلتكامل من ادلعلم، االدارة، الربنامج ادلدرسي، االمتحانات،...اخل من العوامل 
ادلؤثرة فيو فإن كل طفل يولد مزود بقدرات، وما يعرف عليو الطفل يف االسرة أو ادلدرسة ىذا الذي يؤدي إذل تنمية 

 ( 3)ىذه القدرات.

 األستاذ وكثافة الربنامج: دور . أ

إن ادلعلم ىو اخلبَت الذي وظفو اجملتمع لتحقيق أغراضو الًتبوية ويعد العامل احلاسم يف مدى فعالية عملية 
 التدريس.

                                                           
 .24جلنة الًتصبة واالعداد، ادلرجع السابق، ص ( 1)
 .431، ص0442عبد هللا الرشدان ونعيم جغيٍت، ادلدخل اذل الًتبية والتعليم، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ( 2)
 .21، ص4111خليل عبد الرضبن ادلعايطة وزلمد عبد السبلم وآخرون، ادلوىبة والتفوق، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، ( 3)
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"إن ادلعلم ىو العمود الفقري للتعليم ودبقدار صبلح ادلعلم يكون صبلح التعليم، فادلباين وادلناىج ادلدروسة 
تكون قليلة اجلدوى إذا دل يتوفر ادلعلم الصاحل بل إن وجود ىذا ادلعلم يعوض يف كثَت من األحيان ما وادلعدات الكافية 

 (1)قد يكون موجودا من النقص يف ىذه النواحي".

وعليو ال ؽلكن التقليل من دور ادلعلم يف العملية التعليمية الًتبوية فهو موجو ومرشد فدوره ال يقل أعلية عن ما 
 ( 2)الوالدان فالتبلميذ يقبلون ادلعلم ويلتفون حولو ويتخذونو مثبل أعلى إذا كان ذا صفات معينة.يقوم بو 

فإن ضعف مستوى ادلدرسُت وفساد طرقهم وقلة تفرغهم لعملهم الًتبوي وعدم اعداد الدروس ومراقبة 
ء ادلقررات الدراسية علهم الوحيد، التبلميذ وتساىلهم يف االمتحانات أصبحنا نرى التسيَت والتسهيل واالسراع يف اهنا

حيث يعجزون على إثارة  إضافة على ذلك أن معظم ادلدرسُت دل يؤىلوا للتعليم ودل يتمرنوا على طرق التدريس وأساليبو
اليهم يف اىتمام وتنمية النشاط وتوليد حب البحث يف نفوس تبلميذىم فيقومون باحلشو العشوائي حيث يؤخذ ويرد 

 ( 3)"اجابات االمتحان

فنجد أن لكل أستاذ طريقة يتبعها ويرى أهنا كفيلة برفع مستوى تبلميذه "فادلقصود هبا توصيل ادلعلومات 
 ( 4)ومعٌت واسع شامل وىو اكتساب ادلعلومات مضافا اليو وجهات نظر وعادات يف التفكَت وغَتىا".

كان قدر ادلعلومات القيمة اليت يتضمنها ادلقرر ال ربقق اذلدف من التعلم فأسلوب تقدمي ادلعلم ذلذا   فمهما
احملتوى عنصر فعال يتوقف عليو النجاح وإذا اتبع بطريقة تتناىف وعقول التبلميذ فإهنا تنفرىم من الدرس وبالتارل ينقص 

 ويًتاجع ربصيلهم الدراسي.

أو التكاسل والنفور واالعتماد على الغش  ا ببذل رلهوده وربصيل شبرة صلاحوذ إموىذا ؽلكن أن يدفع بالتلمي
 مثبل كوسيلة لتعويض النقص.

                                                           
 .440ادلرجع السابق، ص  عبد هللا الرشدان ونعيم جعنيٍت،( 1)
 .224، ص0441، 4رابح تركي، أصول الًتبية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط( 2)
 .441، 0412، 4صبيل طيب، مستقبل الًتبية يف العادل العريب، مكتبة الفكر اجلامعي، لبنان، ط( 3)
 .11، ص0414، 4عبد العزيز وعبد العزيز عبد احلميد، الًتبية وطرق التدريس، دار ادلعارف، القاىرة، ط صاحل( 4)
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ؽلثل ادلضمون الدراسي أو ادلقرر الدراسي الذي يتلقاه التبلميذ يف ادلؤسسات التعليمية دبختلف مراحلها أحد 
صبلة ادلهارات الذىنية واليدوية واالجتماعية اليت سبكن ادلتعلم األركان األساسية يف العملية الًتبوية "فادلضمون الدراسي 

من اكتشاف طريق يف احلياة وتسلحو بوسائل التبلؤم مع البيئة ادلادية وادلعنوية وتدفعو للتأثر فيهما بواسطة ما تقًتحو 
  (1)عليو من مناىج وقيم ومعايَت سلوكية.

زائرية صلدىا تعاين من الكثافة ومقرر دراسي طويل شلا يسبب فادلقررات الدراسية جلميع األطوار ادلدرسية اجل
االرىاق للتلميذ يف حد ذاتو وغلد األساتذة انفسهم عاجزين عن إسبامو يف الوقت احملدد إضافة إذل الغيابات والعطل 

س أو اإللقاء دون رح، الدينية والوطنية اليت تعرقل سَت الربنامج ويلجأ االستاذ إضافة إذل ما قلنا سابقا إما طبع الدرو 
تعويض يف ساعات اضافية...اخل، شلا يرىق التلميذ جسميا وذىنيا وال يستوعب ىذا الكم اذلائل من ادلعلومات 

 فيعوضها بعدم السهر والتعب واللجوء إذل الغش كأسهل السبل.

 التقومي وأساليب التقييم:  . ب

األىداف وقد لقى عدة تعريفات سلتلفة من قبل علماء التقومي من الناحية الًتبوية ىو عملية التأكد من ربقيق 
النفس فحسب )جرولندىو( ىو عملية منهجية يف تقرير مدى ربصيل االىداف الًتبوية، أما )باين( فبالنسبة لو ىو 

 ( 2)عملية عامة للوصول إذل احكام وقرارات تستخدم معطيات كمية أو وصفية.

ىداف ادلسطرة ومعرفة نقاط القوة والضعف دبعاجلتها والًتكيز فالتقومي ىو اصدار حكم على مدى ربقيق اال
عليها للتقومي عدة أىداف كقياس قدرة التلميذ، مدى ربصيلو، تشخيص مواطن الضعف والقوة لديو، الوقوف على 

 ( 3)نتائج مدى ربقيق األىداف ادلسطرة....اخل

لوب االستاذ ىنا يف كيفية طرحو لعمليات وىنا ؽلكن أن تتداخل مع ما سبق ذكره من العوامل ادلؤثرة فأس
التقزمي ىذه ومدى أخذىا على زلمل اجلد واالعتماد كليا يف تأكيد أو نفي قدرات ومؤىبلت التلميذ فهذا الشيء 

 يصيب التلميذ باخليبة واالحساس بالفشل فيدفعو اذل احلل البديل.
                                                           

 .00زلمد العريب ولد خليفة، ادلرجع السابق، ص( 1)
 .404عبد هللا رشدان ونعيم جعنيٍت، ادلرجع السابق، ص( 2)
 .441ادلرجع نفسو، ص ( 3)



 الفصل الثاني: الغش المدرسي كظاهرة
 

 51 

ىرة معينة كما ىي مبلحظة دوةن القيام أما التقييم فهو عملية سلوكية هتدف اذل اصدار أحكام حول ظا
 (1)بردود أفعال شلكنة إلصبلح االعوجاج أي اصدار احلكم وكفى.

فالتقييم يف مدارسنا يقوم اساسا على االمتحانات اليت تبوأت مركزىا يف العملية التعليمية وأصبحت زلور 
ادلعيار الرئيسي الذي ؽلكن أن نلمس منو مدى اىتمام السلطات التعليمية والتبلميذ ذلك أهنا من وجهة نظرىم تعترب 

 ( 2)اجلهد ادلبذول أثناء العام الدراسي أو فًتة من فًتاتو.

حيث اصبحت االمتحانات االداة الوحيدة اليت ؽلكن ذلا السماح بانتقال التلميذ من مرحلة ألخرى من 
ضمن قائمة الناجحُت فمعظم الدراسات النقدية التعليم أو سلزونو ادلعريف فالعبلمة وحدىا ادلؤىل لفشلهم أو ترشيحهم 

لبلمتحانات التقليدية أثبتت عدم قدرهتا على ربقيق االىداف اليت وضعت من اجلها فاالمتحان ىو ادلعيار الوحيد 
الذي يسمح باالعًتاف لشخص ما بقدرتو وإعطائو احلق يف القيام بدور معُت اما إذا دل غلتز ىذه ادلرحلة فإن اجملتمع 

 ( 3)يعًتف بو لذلك صلد االغلبية تعمل من اجل االمتحان واحلصول على العبلمات بأي طريقة كانت.ال 

 االكتظاظ داخل االقسام ونقص النشاطات الثقافية: .ج 

 24إذل  21أصبحت يف اآلونة األخَتة مشكلة االكتظاظ يف االقسام الدراسية حيث ؽلكن أن يصل من 
ستحيل مرور العملية التعليمية بصورة سليمة فاألستاذ ىنا يكون عاجزا عن متابعة تلميذ يف القسم الواحد شلا يعيق وي

 جل التبلميذ واعلال البعض اآلخر شلا يتيح فرصة التشويش وعدم االنتباه ويف االخَت التفكَت الغش لتعويض ما دل يتم
وميوذلم وتوجيهها  ا والتعبَت عن ذواهتمإدراكو، كما تلعب سلتلف النشاطات دورا كبَتا يف تعزيز قدرات التلميذ وربسينه

اذل الوجهة السليمة كادلباريات ما بُت االقسام أو الثانويات حيث أكدت بعض الدراسات على اعلية ىذه االخَتة يف 
 (4)النجاح.

 

                                                           
 .41، ص2الًتبوية، رللة الرواسي، صبعية االصبلح االجتماعي والًتبوي، باتنة، العددزلمد ارزقي بركان، تقومي االىداف ( 1)
 .424، ص0421، 4أضبد حسُت اللقاين وبرنس أضبد رضوان، تدريس ادلواد االجتماعية، عادل الكتب، القاىرة، ط( 2)
 .40زلمد أرزقي بركان، ادلرجع السابق، ص( 3)
 .32، ص0434، الرياض، صاحل عبد احلميد مصطفى، االدارة ادلدرسية فس ضوء الفكر االداري ادلعاصر، ادلريخ للنشر  (4)
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 العامل االعالمي: .4

تنشره من أفكار كما غلب األخذ بعُت االعتبار مضمون ادلادة اإلعبلمية ، واليت تقدم بصورة سلبية ، و  ما 
تشكل سببا للضغط عند التبلميذ أثناء االمتحانات ، فتكون ادلادة اإلعبلمية منصبة ضلو موضوع االمتحانات بكامل 
جوانبو منها الغش ادلدرسي ، و بثقافتها و أشخاصها و أساليبها ، كدافع للبحث عن النجاح خاصة إذا ما كان 

 ، شهادة التعليم ادلتوسط و األساسي بكل الوسائل ادلشروعة و غَت امتحان مصَتي كالبكالوريا بالدرجة األوذل
خاصة يف ظل غياب ادلسئولية األخبلقية وانفتاح العادل ومشاركة اإلعبلم األسرة و ادلدرسة يف عملية  ،ادلشروعة )الغش(

 . التنشئة االجتماعية  

ؤلعلية البالغة لئلعبلم و مدى تأثَتىا قام كما جاء يف دراسة كريستوف ميشو انو يف السنوات األخَتة ونظرا ل
 (1) أستاذ بوضع اختبار البكالوريا على االنًتنت إلثبات أن التبلميذ يغشون و على نطاق واسع .

فنجد ىنا أن نظرية ترتيب األولويات و اإلطار اإلعبلمي اليت تعتمدىا وسائل اإلعبلم دبختلف وسائلها 
تلعب دورا كبَتا يف امتثال الطلبة ذلذا السلوك من زيادة الضغوطات اليت تدخل ضمن اجلوانب النفسية للممتحن أو 

كما ل و اثناء وبعد اجتيازه شلما يشوش فكر الطالب  األسرة للتكرار و ادلبالغة يف طرح موضوع االمتحانات و ذلك قب
ىو احلال يف الوسائل االعبلمية اجلزائرية بشىت أنواعها حيث تتصدر فًتة االمتحانات العناوين األوذل وتقدم يف عدة  

اليت قدمت العديد من االخبار  4101قوالب  منها موضوع الغش ادلدرسي وأساليبو  كما ىو احلال يف بكالوريا
  احلصص التلفزيونية والتحقيقات حول أحدث التقنيات ادلستخدمة كالبلوتوث ,اذلواتف الذكية..و 

 

                                                           
(1)     Christophe michaut , les nouveaux outils de la tricherie scolaire au lycée , CREN-université de nantes , 2013 , p, 

131 . 
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 متهيد:

إن التطور التمنولوجي الذي يعرفو العادل اآلن والذي ىو يف تزايد يوما عن يوم والذي مس مجيع رلاالت  
التعليم حيث طورت العديد من احلياة اليت ال ديمن لإلنسان زبيلها من الصحة، االقتصاد، التاريخ، االعالم حىت 

التقنيات احلديثة النشأة مفهوم الًتبية والتعليم الذي عهدناه ل من المتب وادلخططات والوثائق والبحث 
واالستدالل واالستنتاج... للوصول يف األخَت دلعلومة أو جزء منها، ناىيك عن نقص ادلصادر اليت تستوجب 

ا، لل ىذا تيَت مع ههور أجهزة المببيوتر اليت أعطت مساحة أوسع االنتظار لوقت طويل أو السفر لإلتيان هب
نتيجة  1969ونطاق أمشل لتخزين ادلعلومات وسهولة اسًتجاعها وتنظيبها والشبمة العنمبوتبة اليت أطلقت عام 

ورت مشروع من وزارة الدفاع الو.م.أ )أربانت( دلساعدة اجليش األمريمي بعدىا أصبحت متاحة للصاحل العام وتط
الشبمة وأضيفت عدة تطبيقات لبحرلات البحث والربيد االلمًتوين، مواقع تواصل االجتباعي... شلا سهل 
عبلية االتصال بُت الطلبة وتبادل ادلعلومات حول العادل وههور مفاىيم جديدة: لالتعليم عن بعد، التعليم 

ف واحد ىو الرفع من مستوى ادلنظومة التعليبية االلمًتوين، التعليم االفًتاضي، التعليم ادلدمج، للها أقيبت ذلد
علبا أنو بصالحها يصلح اجملتبع ناىيك عن التقنيات األخرى لاذلواتف احملبولة اليت مرت بأجيال من التطور 

 وأجهزة أخرى قابلة لالرتداء...

م أخذت منحى لمن يف اآلونة األخَتة ومع تزايد اختيارات االفراد حول الوسائط ادلساعدة الصلاز مهامه 
 آخر غَت الذي ضببت ألجلو.

وطرق متطورة بتقنيات سلتلفة للوصول إذل مرادىم وضبان صلاحهم الدراسي فأصبح للتالميذ أساليب   
بشىت السبل حىت ولو بالطرق اليَت أخالقية لاليش يف االمتحانات فبعد أن لان بقصاصة ورق صيَتة أو بالنظر 

و منظم ومجاعي بتقنيات من الصعب إدرالها )اليش الذلي( )اليش االلمًتوين( إذل ورقة اجابة الزمالء أصبح شب
 واليت حسب عدة خرباء وباحثُت أهنا واحدة من األسباب الرئيسية اليت ذبعل ادلراىقُت ييشون.
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 ادلبحث االول: التقنيات احلديثة ادلتبعة يف الغش:

 ادلطلب األول: التقنيات التقليدية:

ادلنظومة التعليبية تقيم التالميذ على اساس وضعهم أما االمتحانات الختبار مستوى لل منذ أن بدأت  
منهم ومدى ربقيق األىداف ادلسطرة يف ادلقررات الدراسية، استعبلت تقنيات اصبحت تعترب مع التطور 

حانات وخاصة التمنولوجي يف نظم ادلعلومات واالتصال نوعا ما لالسيمية إن دل نقل تقليدية لليش يف االمت
الرمسية لشهادة البمالوريا، فال زالت تستعبل إذل يومنا ىذا خاصة عند التالميذ اجلدد يف عادل اليش وغَت 
ادلتبرسُت لعدم خربهتم يف استعبال التقنيات احلديثة خوفا من لشف أمرىم وإما خلصوصية ادلادة لاستعبال: 

حبروف صيَتة تعارف الطالب على تسبيتها حجيبات،  القصاصات الصيَتة من الورق اليت تمتب فيها ادلادة
المتابة على أجزاء اجلسم، وعلى األدوات اذلندسية وعلى ادلقاعد وعلى السبورة، وعلى اجلدران وعلى لل شيء 

 ( 1)ديمن المتابة عليو.

قرين لو عن  لذلك نسخ التلبيذ اجابة السؤال االختياري عن ورقة قرين لو يف األمام أو اجلنب، سؤال التلبيذ
اجابة السؤال واخذىا شفويا منو، إعداد التلبيذ اجابات بعض االسئلة ادلتوقعة على ورقة صيَتة أو راحة يده، أو 

 ( 2)وجو مقعده أو احلائط الذي جبانبو...

وقد ذلر فيصل زلبد خَت الزراد يف لتابو الذي يعاجل هاىرة اليش يف االختبارات األلادديية لدى طالب  
 س واجلامعات الطرق التقليدية اليت يعتبدىا التالميذ وصلده أدل بأغلب الطرق.ادلدار 

 نقل االجابة عن السؤال من صديق رلاور يف قاعة االمتحان خاصة عند االلتظاظ. -

 نقل االجابة من خالل المتابة على طرف الثياب أو جزء من اجلسم مثل الساق، المف. -

 بعض الوسائل التعليبية ادلسبوح هبا لادلسطرة أو ادلبحاة...اخل.نقل االجابة يف ادلناديل الورقية أو  -

 تبادل أوراق صيَتة أو االجابة مع صديق رلاور يف قاعة االمتحان، أو حىت خالل احلديث الشفوي. -

                                                           
، بَتوت، دار المتب اجلديدة 1مصطفى عبر التَت وعثبان أميبن، التيَت يف انساق القيم ووسائل ربقيق االىداف، منوذج اليش يف االمتحانات، ط( 1)

 .10،11ص.ص ، 2002ادلتحدة، 
، دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2زلبد حسن العبايرية، ادلشمالت الصفية السلولية التعليبية االلادديية: مظاىرىا، أسباهبا، عالجها، ط( 2)

 .167، ص2007عبان، 
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 ( 1)االعتباد على الرموز واالشارات ادلتفق عليها بُت التالميذ. -

 ادلراقبُت للتلبيذ.اعداد أوراق خاصة بقلم شفاف، أو دبساعدة أحد  -

طي أوراق صيَتة ووضعها داخل االقالم أو طيها بشمل دائري وأنبويب والصاقها ربت الطاولة أو المرسي ليسهل  -
 استعباذلا.

أو طلب ادلبتحن الذىاب للبرحاض فَتاجع االجابة ذلك أن بعض احلراس يمتفون يف نظرىم دبراقبة التالميذ  -
 ( 2) غَت ورغم اهنا طريقة قددية وممشوفة إال أهنا الزالت ناجعة ومستعبلة.داخل القاعات ادلخصصة لالمتحان ال

فإذا لان تالميذ سنوات الثبانينات وما بعدىا يعتبدون على طريقة اليش المالسيمية لبا سبق وذلرنا 
 إال أن سنوات األلفية محلت معها معادل جديدة تعمس االستيالل السليب للتمنولوجيا.

 التقنيات احلديثة: ادلطلب الثاين:

اليش يف االمتحانات ليس جبديد اجلديد ىو ليف يفعلو التالميذ فهم ال يمتبون االجابات على أيديهم أو اوراق 
صيَتة بعد اآلن، فالتمنولوجيا والتقنيات احلديثة حولت اليش وطورت يف اساليبو فقد أخذ منحى تصاعدي 

اقبة التقليدية وسنعرض بعض أحدث وأغرب الطرق اليت ال يتوقف لدرجة اصبحت ال تنفع معها طرق احلراسة وادلر 
تطورىا حيث اقتحبت تمنولوجيا ادلعلومات واالتصال احلديثة ويف مقدمتها اذلواتف النقالة واألنًتنت خبدماهتا 

 ( 3) ادلتعددة فأصبح يطلق عليو اليش الذلي، االلمًتوين.

صيَتة بلون اجللد ويف منتصفها لامَتا تنقل ما يقرأه ادلبتحن  نظارة طبية لليش ربتوي على مساعة ال سلمية جد -
من ورقة االسئلة لشخص خارج قاعة االمتحان عرب حاسوب أو ىاتف نقال ليعطيو اجابة عرب السباعة 

 الالسلمية.

 ( لتلقي االجابات لذلك دبساعدة اشخاص من اخلارجkit menالبلوثوث أو السباعات ) -

 الطالبات بإضافة ورقة صيَتة وإخفائها ربتهم. أهافر اصطناعية تقوم بعض -

                                                           
 .48،49فيصل زلبد خَت الزراد، ادلرجع السابق، ص.ص ( 1)
 .215،216، ص.ص 2005، ادلرجع السابقىادي مشيعان ربيع،( 2)
(3 )www.voanenis.com  

http://www.voanenis.com/
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ة تعبث يف ياحلقيقيده طرف اصطناعي اخًتع يف الصُت، إذ يقوم بًتليب اليد االصطناعي لتبدو ليده بينبا  -
 اذلاتف الذلي أسفل الدرج.

اىتزازي حىت ال اعتباد التلبيذ على إخفاء اذلاتف النقال يف مالبسو وتوصيلو بسباعة او بلوثوث وربويل رنينو اذل  -
 ( 1)يسبعو أحد، ويتلقى االجابة من شخص آخر خارج قاعة االمتحان خاصة لدى احملجبات.

 احلاسبة ادلربرلة اليت زبزن عليها المثَت من ادلعلومات. -

 Smart Contact)صقة الذلية الوالعدسات ال (Google glass)لذلك يوجد أشياء لنظارات قوقل  -

lenses ) التقاط فيديو وربويلو اذل موقع بعيد.اليت ذلا اممانية 

الساعات الذلية اليت ديمن للتالميذ النظر اليها واالجابة على األسئلة ادلطروحة أمامهم لإصدارات صوين   -
(Sonny Smart watch2 ) 
ادلستخدمُت بالرسائل وادلمادلات اذلاتفية الواردة واليت  إلعالنصبم  (Mota smart ring)خاًب ذلي من موتا  -

واليت تندرج للها ربت ( 2)رأى بعض اخلرباء إممانية استخدامها يف اليش يف االمتحانات فور اصدارىا للعلن.
 .االجهزة القابلة لالرتداء واليت أصبحت مرتبطة ببعضها البعض لتسهيل العبلية ألثر

 يف اذلواتف الذلية للبحث عن االجوبة. 3gاالعتباد على شبمات الالسلمية االعتباد على شبمات الالسلمية  -

 تصفح مواقع وزلرلات البحث على شبمة األنًتنت لإلجابة على األسئلة على ورقة االمتحان. -

ورغم أنو دينع منعا باتا ومنصوص عليو يف القرار الوزاري احملدد لميفيات تنظيم امتحان بمالوريا التعليم 
 أنو: 2007-10-20ادلؤرخ يف  25رقم  14الثانوي والذي نصت عليو ادلادة 

 :دينع ادلًتشحون أثناء االمتحان شلا يأٌب" 

 االتصال ببعضهم البعض أو باخلارج. -

 ترك أية وثيقة أمامهم حىت لو دل تمن ذلا عالقة باالمتحان. -

 استعبال أوراق لالختبار غَت تلك اليت سلبها ذلم مرلز االمتحان. -

 دبا يف ذلك اذلواتف النقالة ما عدا ادلسبوح هبا رمسيا.استعبال ادوات ووسائل أو أجهزة أخرى  -

                                                           
 .216، ص2005، ادلرجع السابق ىادي مشعان ربيع،( 1)
(2 )www.voanenis.com  

http://www.voanenis.com/
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فرغم أن القانون دينع اليش بوضوح إال أن التلبيذ الياش يقوم باالستعداد المامل باستعبال لل احليل 
 (1)الذلية والعالية لليش يف االمتحان وبطرق متفننة ومتطورة".

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .بمالوريا التعليم الثانوي، حيدد ليفية تنظيم امتحان 2007لتوبر أ 2ادلؤرخ يف  25رقم ، القرار الوزاري( 1)
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 صتاال الساللكية:األنرتنت وشبكات االادلبحث الثاين: 

تعتبد شبمات ادلعلومات اعتبادا لامال على اجهزة احلاسوب يف تطبيقاهتا ادلختلفة، فقد لعب احلاسوب  
دورا لبَتا يف خلق ثورة تقنية مشلت مجيع أوجو احلياة احلديثة، سواء لان لألفضل أم لألسو، ألنو دخل يف نواحي 

يعود تاريخ احلاسوب اذل العصور القددية مع عديدة من حياتنا اليومية ال ديمن االستيناء عليو بشمل مباشر، 
اخًتاع بعض آالت احلساب العشرية هبدف تسهيل العبلية احلسابية، غَت أن التطور المبَت للجهاز دل يربز إال يف 
القرن العشرين عندما بدأ استخدامو إلجراء عبليات حسابية ضخبة مثل االحصائيات السمانية، وهل احلاسوب 

حىت أوائل الثبانينات، بسبب تماليفو الباىظة،   واجلامعات والشرلات الضخبةاحلمومية  حمرا على اإلدارة
ولمن مع مطلع الثبانينات بدأ احلاسوب الشخصي يف االنتشار عندما ًب تسويق أول حاسوب آرل بواسطة شرلة 

IBM  م وشرلة 1980عامApple تطور احلاسوب م، عند مقاربة مقارنة تطور الشبمة اإللمًتونية ب1984عام
فقد بدأت أوذل زلاوالت الربط بُت أجهزة احلاسوب يف الظهور لبشروع حمومي  ،(1)تعد الشبمة حديثة نسبيا

تشرف عليو وزارة الدفاع األمريمية، وذلك خالل فًتة احلرب الباردة والتنافس مع االرباد السوفيييت، قامت اإلدارة 
م، وقامت الولالة بتطوير عدد من ادلشاريع من 1957تطورة يف سنة األمريمية بإنشاء ولالة مشاريع األحباث ادل

حلرب استخدامها عند تعرض شبمة االتصاالت العادية   ضبنها زلاولة إلنشاء شبمة سرية لالتصاالت ديمن
م، دل يمتب النجاح 1996وسبت ذبربتها ألول مرة سنة  ARPANETنووية، وقد عرف ىذا ادلشروع سري 

، بسبب لثرة ادلشمالت ادلصاحبة للتشييل، وعدم إممانية االعتباد عليها (2)ذلذه الشبمة على النطاق العسمري
عسمريا، غَت أن اجلامعات والشرلات ادلشارلة يف تطوير ادلشروع استبرت يف استخدام الشبمة لوسيلة فعالة يف 

م ٍب منع جامعة لاليفورنيا، لوس أصللوس حق استخدام الشبمة يف 1969لرسائل اإللمًتونية، ويف سنة تبادل ا
الوسط اجلامعي ومع بداية السبعينيات تزايد عدد اجلامعات وادلعاىد العلبية اليت يوجد ذلا مواقع على الشبمة،  

م،  1973ورل بُت لندن والنرويج عام لبا بدأ استخدامها يف مناطق أخرى يف العادل، حيث جرى أول اتصال د
عن الشبمة  Mlineلبا قامت الولالة بفضل شبمة االتصال العسمرية اخلاصة بوزارة الدفاع، واليت عرفت باسم 

الشبمة ساعد على ههور برامج خاصة باحلاسوب ساعدت عبلية الدخول يف الشبمة الرئيسي، فانتشار 
اإللمًتونية، اذ ههر أول برنامج لمتابة وتبادل الرسائل اإللمًتونية  واستخدامها وخاصة يف رلال لتابة الرسائل

                                                           
 .116، ص2003فضيل دليو، مدخل لالتصال اجلباىَتي، جامعة منتوري، قسنطينة اجلزائر، ( 1)
 .154، ص1990خالد عياد بشارة، دور تمنولوجيا االتصال اجلديدة يف العالقات العامة، دراسة تطبيقية، شرلة ادلقاولون العرب، القاىرة، ( 2)
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، ٍب تواذل ههور الربامج الشبمية اليت سهلت عبلية دخول واستخدام الشبمة من قبل غَت 19731سنة 
ادلختصُت، غَت أن تطور األنًتنت دل يربز بشمل لبَت إال يف الثبانينات مع منو عدد الشبمات المًتونية مثل 

(BITnet,Nsfent,csnet,usenet,uucpnet)   وربط ىذه الشبمة ادلختلفة ببعضها بعض داخل أمريما
بواسطة ولالة مشاريع األحباث ادلتطورة األمريمية اليت قامت بإنشاء نظام اتصاالت يسهل عبلية االنتقال بُت 

ويف سنة  INTERNETنت م، وأطلق على ىذا النظام اجلديد اسم شبمة األنًت 1986الشبمات ادلختلفة سنة 
، وبعد أن أثبت االصال ، بسبب انتقاء اجلدوى من بقائهاARPANETقررت الولالة إلياء شبمة  1990

االلمًتوين فعاليتو ٍب انشاء عدد لبَت من الشبمات احلمومية الضخبة يف الواليات ادلتحدة وأروبا خلدمة نظم 
ألرب بعد دخول الشرلات التجارية وتوفَتىا خدمات االتصاالت وادلعلومات، وازداد عدد الشبمات بشمل 

 .2الشبمة بأسعار منافسة

ويتضح التطور اذلائل الذي حدث يف الثبانينات والتسعينيات ادليالدية بالنسبة لعدد ادلشًتلُت منذ بداية 
 موقع. ، فقد قفز العدد ادلسجل من أربعة مواقع حوارل أربعة ماليُت1998، حىت سنة 1969بدء الشبمة سنة 

فالتطور السريع الذي حدث يف بداية التسعينيات يعود إذل مساح احلمومة األمريمية للشرلات باستخدام 
األنًتنت ذباريا ألول مرة بعد مرة بعد أن لان استخدامها مقصورا، على القطاعات احلمومية، والتعليم ومعاىد 

خالل ىذه الفًتة الوجيزة استطاع العادل أن حيقق  البحوث، إضافة إذل الشرلات ادلتعاونة مع القطاعات العامة،
قفزة لبَتة يف تبادل ادلعلومات عن طريق االنًتنت اليت أزاحت مجيع العقبات اجليرافية والسياسية وادلادية، فقد 
أصبح بإممان الفرد الوصول إذل مجيع ادلناطق من العادل دون أن يتحرك من أمام شاشة حاسوبو، ودل يعد مقيدا 

طالع على صحيفة واحدة، فأمامو أالف الصحف احمللية والعادلية، واجملالت العامة، )سياسية، اقتصادية، وفنية باال
ورياضية، ولذلك الدوريات ادلتخصصة اليت تالئم اىتبامات وتطلعات لل متخصص، وغَتىا من مصادر 

 . (3)ادلعلومات ادلختلفة

وسياسية، وبرز عائق جديد وىو القدرة على توفَت  ولقد اختفت مجيع العوائق السابقة من جيرافية  
الوقت واالطالع على مجيع ما ينشر، ومتابعة لل جديد، فأصبح الوصول إذل مصادر ادلعلومات سهال ولمن 
اإلحبار يف ىذا المم اذلائل من ادلعلومات دون أدوات إرشادية صعب عبلية البحث شلا دفع بعدد من اجلامعات 

                                                           
 .308، ص1998، القاىرة، 1زلبد رضا البيدادي، تمنولوجيا التعليم، دار الفمر العريب، ط( 1)
 .28، ص3، العدد2016حسالة زلي الدين، األنًتنت يف ادلمتبات ومرالز ادلعلومات، االممانات الفوائد والتحديات العربية ( 2)
 .57، ص2005منوذج جريدة النهار، صحافة االنًتنت، الواقع والتحديات، جامعة الشارقة، مي العبد هللا، ذبربة الصحافة اللبنانية ادلمتوبة، ( 3)
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وموزايك  (Gopher) تطوير أدوات االتصال والبحث على االنًتنت مثل جوفر والشرلات اخلاصة إذل
(Mosaic)   والشبمة العنمبوتية(world wide web)  (1). 

ونتيجة االندفاع الشديد على الشبمة ههرت أدوات حبث سلتصة بمل علم أو زبصص هاو ىواية أو ما 
مرحلة االنًتنت عصر ثورة ادلعلومات بسبب المم اذلائل من ديمن حصره يف ىذا العادل ادلعلوماٌب، فقد أطلق على 

ادلعلومات الذي أصبح مشاول فئة لبَتة يف معظم مناطق العادل اليت تتوافر فيها وسائل االتصال احلديثة، وبرزت 
 يطي جوانب ادلعرفة البشرية لافة، قواعد معلومات ضخبة ت

ة واالجتباعية وخاصة قطاع التعليم الذي أصبح يستخدم مست مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية والديني
األنًتنت بشمل لبَت يف معظم دول العادل حيث استيل التالميذ األنًتنت يف اليش بسبب اخلصائص اليت يوفرىا 
لألنًتنت، لسرعة نقل البيانات وتبادل ادلعلومات والتحاور عربىا )األنًتنت(، لل ىذا أدى يف زيادة نسبة اليش 

الوسيلة اليَت أخالقية لثرت شلارستها لتحقيق أعلى الدرجات يف ادلدرسة من خالل لسر القواعد  ، فهذهحهاوصلا
األنظبة واحلصول دليزة ير عادلة يف بيئة تنافسية، ىذا السلوك اليَت الشريف أصبح قضية ألثر خطورة وخاصة مع 

لرأي أجرتو منظبة "لومون سانس ميديا" التطور التمنولوجي، "حبسب ما أههرتو دراسة جديدة الستطالع ا
commonsense media   مراىقا بُت سن الثالثة عشرة والثامنة عشر، أهنم يستخدمون  1013مشلت

 ( 2)االنًتنت لليش.

 2016أمام لل جهاز لببيوتر ثابت جهاز لببيوتر زلبول ومع دخول عام  1998لان يف بداية عام  
عشرات اآلالف من األجهزة اللوحية، ونالحظ أن االنًتنت يتزايد توصيلها أصبح أمام لل جهاز لببيوتر ثابت 

مستقبال نتيجة تنامي األنشطة اليومية للبستخدمُت عرب األجهزة ادلتصلة بالشبمة العنمبوتية، فالعادل اليوم يشهد 
الالسلمية لتفتح  تطور تقنيات جديدة متسارع يف رلال االتصاالت واليت تعترب نقلة نوعية يف رلال االتصاالت

 أفاقا جديدة وإممانيات ألرب يف ادلعرفة فنحن اآلن أمام ههور جيل أو أجيال جديدة من االتصاالت الالسلمية.

 

 
                                                           

 .48العريب صاحل زيد صاحل، اخراج الصحف االلمًتونية يف ضوء السبات االتصالية لشبمة االنًتنت، جامعة االمام زلبد بن سعود االسالمية، ص( 1)
 :على متوفر ،2012جوان  17وباء جيتاح مدارس العادل، اإلمارات،  ملحق دنيا، اليش االلمًتوين يف االمتحانات( 2)

  www.alittihad.ae/details.php?id=59000&y:2012&articl:full  م. 26/04/2017، بتاريخ 11:30سا: 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=59000&y:2012&articl:full
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 ادلطلب الثاين: الشبكات اذلاصتفية الساللكية:

تعد تقنية الشبمات الالسلمية أداة من األدوات األساسية يف الوقت الراىن حيث أصبحت جزء من  
حياة الفرد نظرا دلبيزاهتا واخلدمات اليت توفرىا يف أي ممان فهي نوع من الشبمات احلاسوبية اليت تعبل على نقل 

من الشبمات ينفذ عادة مع نظم نقل  ادلعلومات بُت العقد من دون استخدام األسالك )التوصيالت(، ىذا النوع
ادلعلومات عن بعد من خالل استخدام أمواج لهروميناطيسية لاألمواج الراديوية لحامل اإلشارة ادلعلومات، وىذا 

من ألثر  (WIFI)التنفيذ يتم عادة يف الطبقة الفيزيائية من الشبمة، تعترب تقنية البث الالسلمي فائق الدقة 
الشبمات الالسلمية احمللية، فاالتصال بشبمة ادلعلومات )االنًتنت( السلميا من خالل  التقنيات استخداما يف

اذلاتف اخللوي من أعظم اإلبداعات التقنية حيث يصبح باإلممان الوصول لشبمة االنًتنت واالستفادة من لافة 
رة قددية بدأت بإشارات خدماهتا من خالل اذلواتف اخللوية وأجهزة احلاسوب احملبولة، فاالتصال الالسلمي فم

مورس وصوال إذل اجليل الرابع، وبنظرة سريعة على تقنية االتصاالت الالسلمية واليت مرت بعدة مراحل تارخيية 
تعرف أيضا باذلاتف الراديوي ادلتنقل ىي األنظبة اليت سبقت  0Gبداية من اجليل األول فجيل الصفر الـ 

من تمنولوجيا اذلاتف الالسلمي )االتصاالت  1G ثة من اجليل االول تمنولوجيا اذلاتف اخللوي ادلتنقلة احلدي
واستبرت حىت يتم استبداذلا من قبل  1980ادلتنقلة، ىذه ىي معايَت االتصاالت التناهرية اليت أدخلت يف 

، واعتبد اجليل األول (1)، لبا تستعبل شبمات اجليل األول إشارات راديوية تناهرية2Gاالتصاالت الرقبية 
1G  على تقنيات االتصال الثباتلي، وقد صببت ىذه التقنية من أجل نقل الصوت ال ادلعطيات

Communication systems Frequency Division   وًب االعتباد يف ىذا اجليل باستخدام تقنية
.Multiple Acces  (FDMA)الوصول عن طريق التقسيم الًتددي 

(2) 

وبعد عقد من الزان وبالتحديد يف أوائل التسعينيات ههر اجليل الثاين حيث أسس على النظام الرقبي  
عوضا عن النظام التباثلي، وىذا يدل على أن النظام الرقبي خيفض التشويش على االتصال، على االتصال، 

جليل األول، فامتاز ىذا اجليل عن فالتقنيات ادلستخدمة يف اجليل الثٍت أحسن بثالثة أضعاف عبا لان موجود يف ا
خبدمة الرسائل القصَتة لمنو يعاين من نقائص واليت تتبثل يف عدم مالئبتو الستعراض   1Gاجليل األول 

                                                           
 .18/04/2017بتاريخ  10:30سا:   https://en.wikipedia.org/wiki/Listofmobilegentionمتوفر على: ( 1)
 اجليل الثاين/:  -مقدمة يف شبمات االتصال الالسلمي -esmail-alkassirمتوفر على: ( 2)

https://aeolinkedin.com/pluse   :20/04/2017بتاريخ  10:00سا.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Listofmobilegention
https://aeolinkedin.com/pluse
https://aeolinkedin.com/pluse
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وحىت   2.5Gٍب ههرت شبمة اجليل الثاين والنصف ( 1)وتطبيقات الوسائط ادلتعددة  webصفحات الويب 
لتقتحم خدمة شبيهة   GPRSو HSCSDمع تمنولوجيا اذلواتف ادلرئية و 2.75Gالثاين واخلبسة والسبعون 

الطلب على التطبيقات الالسمية للجيل  باجليل الثالث لمن بدون االنقطاع المامل اليها، واذلدف منها ىو زيادة
الذي جاء دبعايَت وتمنولوجيا اذلواتف احملبولة بعد اجليل الثاين، فقد سبمنت تقنيات اجليل الثالث   3G (2)الثالث

من تقدمي باقة خدمات أوسع وألثر تقدما، ويتبيز بسعة شبمية عالية طبقا لفعاليتها الطيفية، حيث توفر ذلا 
، فإن شبمات  (ITM-2000)تنقلة قدرات النطاق العريض ادلوسع واليت يستخدم يف تطبيقات البيانات ادل

، ليأٌب (3)اجليل الثالث شبمات ىاتفية واسعة ادلساحة، تتبيز بنفاذ انًتنت عارل السرعة وبإممانية ادلمادلات ادلرئية
 LTE long termىي اختصار لـ  4G، فهذه التقنية احلديثة 2g و 3gوىو خليفة دلعايَت  4Gاجليل الرابع 

Evalution   4، وتعد معيارا جديدا لشبمات اجليل الرابعG  يف االتصاالت الالسلمية لنطاق العريض وتعترب
، (GSM/EDGE)أحدث من ادلعايَت احلالية يف سلسلة تقنيات شبمات اجلوال اليت تستند على اجليل الثاين 

يث تقدم ادلرافق مثل ويتوقع أن يوفر حال شامال وآمنا على بروتولول االنًتنت ح ،(UNTS)واجليل الثالث 
الصوت والبيانات والوسائط ادلتعددة للبستخدمُت على قاعدة "أي زمان وممان" ودبعدالت بيانات أعلى بمثَت 

 .(4)مقارنة باألجيال السابقة"

فتقنية اجليل الرابع متوفرة اآلن لمن بشمل زلدود جدا، وىي مازالت جديدة حيث أن اجليل الثالث  
بانتشاره يف اآلونة األخَتة يف البيوت وادلماتب والعديد من األمالن العامة )ادلطارات، وادلناطق مازال ىو ادلسيطر، 

السمنية( وادلدارس بصفة ألثر وىذا ما دفع وشجع التالميذ على اليش حيث سهلت ذلم التصفح والبحث عن 
 ابات دون بذل جهد لبَت.األسئلة اليامضة وتصفح الواقع من داخل قاعات االمتحانات، واحلصول على اإلج

أصبح انتشار اذلواتف اخللوية يف يومنا ىذا أمرا عاديا يف مجيع أضلاء العادل، وتعتبد االتصاالت الالسلمية  
على شبمة مستبدة من اذلوائيات الثابتة أو احملطات اخللوية تتبادل ادلعلومات فيبا بينها بواسطة إشارات تردد 

مليون زلطة ىاتف خلوي ويتزايد ىذا العدد باطراد خصوصا  1.4ثر من حوارل السلمي، وتنتشر حول العادل أل

                                                           
 .22/04/2017بتاريخ  13:30سا:   res.com/article/132uu.html-https://www.syrمتوفر على: ( 1)
 .15/04/2017بتاريخ  14:10سا:   https://ar.m.wikipedia.org متوفر على:(2)
 .04/04/2017بتاريخ  11:00سا:     www.3galgerien.comمتوفر على:(3)

 ، النسخة االلمًتونية متوفر على:2011ديسبرب4بيوم ، الصادرة 15868، صحيفة الرياض، العدد 4gعادل علي احلبيدات، تقنية اجليل الرابع  (4)
www.alryadh.com   :28/04/2017بتاريخ  11:15، سا. 

https://www.syr-res.com/article/132uu.html
https://ar.m.wikipedia.org/
http://www.alryadh.com/
http://www.alryadh.com/
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مع انتشار اجليل الثالث من ىذه التقنيات اليت تقدم تطبيقات جديدة للبشًتلُت شلا فتح الباب ألنواع ادلبتمرات 
صاد اليت توفر من اخلدمات واإلبداعات يف شىت اجملاالت، وبالتارل انعمس اجيابيا على سلتلف قطاعات االقت

األجهزة والشرائح اليت توفر اخلدمة، فتقنية الشبمات الالسلمية العبل هبا يتطلب توفر خصائص ومزايا معينة يف 
 اذلاتف احملبول، لتتم عبلية االتصال باذلاتف والشبمة بنجاح.
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 : اذلواصتف الذكية.الثالث ادلبحث

األمريمية ، تداول  ..…ATم، يف سلتربات بيل التابعة لشرلة 1947بدأ تداول اذلاتف النقال يف عام 
يف اتصال بُت شيماغو وبالتيبور، ويف العام التارل  1983اذلاتف النقال لمن أول ذبربة فعلية دل تتم إال يف عام 

السيارة، ولمن ىذا النجاح أثار قلق  وصل اذلاتف إذل األسواق وذباوز ادلنتج اجلديد عيوب سابقة ذلاتف
ادلتخصصُت من استفادة السلعة ادلتاحة خصوصا يف ادلناطق لثيفة السمان، فتم التحول من النظام القياسي إذل 

 .Digitale Calluler Multpleingالنظام الرقبي فظهرت تقنية اذلاتف النقال الرقبي مضاعف اإلرسال 

متعددة، ومعايَت سلتلفة، بدأ يف الو م أ دبعيارين سلتلفُت مها معيار ذبزئة ولقد بدأ اذلاتف الرقبي بأنظبة 
، وعرفت أوربا سبعة معايَت سلتلفة، ولانت ادلشملة الرئيسية يف عدم CDMومعيار ذبزئة الرمز  TDMالوقت 

ستخدم جهازا تابعا التوافق بُت ادلعايَت ادلختلفة أمنن يستخدم جهاز تابعا دلعيار معُت ال يستطيع أن يتصل دبن ي
، 1987دلعيار آخر ، وبدأت بعد ذلك ذبربة رائدة لالرباد األورويب سبثلت يف توحيد معيار اذلاتف النقال يف عام 

وىو نظام رقبي يقسم ادلساحة اليت ييطيها إذل  GSMوأطلق ادلعيار ادلوحد النظام العادلي لالتصاالت ادلستقلة 
حة زلدودة لبضعة ليلومًتات مربعة أو دبجرد خروج اذلاتف عن نطاق اخللية شبمة من اخلاليا تيطي لل خلية مسا

ليتم استالمو من الملية على الشبمة وجاء التطور الالحق بإطالق جيل جديد من اذلاتف النقال، عرف باسم 
Unts  يتناولو الناس باسم اجليل الثالثG3ل ، وبظهور ىذا اجليل بروز رلبوعة من التقنيات احلديثة مث

HSCSD .(1)اليت تتبمن من ارسال البيانات من مستخدم واحد عرب قنوات متعددة يف الوقت نفسو 

اسهبت يف تطوير قطاع االتصاالت فهي متعددة لتقنية اذلاتف سواء اذلاتف فالوسائل التقنية احلديثة 
اذلاتف ادلستخدم يف السلمي أو الالسلمي، فاذلاتف السلمي ىو األقدم يف عادل االتصاالت حيث يتم ربط 

ادلنزل أو العبل من خالل شبمة االتصاالت االرضية، أما اذلاتف الالسلمي فيقوم خبدمة االتصال الصوٌب من 
 خالل مشيالت اذلواتف اخللوية والشبمات الالسلمية.

صلدىا  اليت لتلك متعددة شلاثلة ادلربرلة على وهائف النقالة اذلواتف من جديدة ساللة ىي الذلية اذلواتف
شبمات االتصال الالسلمي:  خالل مماناالنًتنت والربيد االلمًتوين يف أي  حالمببيوتر. لتصف جهاز على
خاصة  التطبيقات تشييل على اذل القدرة ةمتاحة. باإلضاف تإذا لان (WIFIوايفاي ) أوG 3الثالث  اجليل

                                                           
 .168، ص2005عبد ادللك رمحان الدناين، تطوير تمنولوجيا االتصال وعودلة ادلعلومات، ادلمتب اجلامعي احلديث، ( 1)
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يف ادلعاجلة  األجنبية، مع قدرة ىائلة الليات وترمجة واأللعاب النصوص معاجلات من المببيوتر بدءا وبرامج
 (1)النصية. والرسائل اذلاتفية ادلمادلات وتلقي إجراء دون ان ننسى، والتخزين حبجم صيَت

 150بُت  ومقدم الشبمة. ديمنك أن تتوقع أن تدفع ما للنبوذج لثَتا وفقا زبتلف الذلي اذلاتف تماليف
 2 جنيو إسًتليٍت على أساس الدفع أوال بأول. 500وحوارل  سنوياجنيو إسًتليٍت على عقد  300و 

والبحث عن ادلعلومات قد تزايد يف العديد من  وتشَت تقارير  أن استخدام اذلاتف الذلي يف األخبار
٪يف ادلبلمة 34٪ يف لل من ىولندا والواليات ادلتحدة األمريمية، و42والذي بلغ  ،2012البلدان منذ عام 

٪ يف لل من ترليا وبولندا. ليصل بذلك متوسط استخدام اذلاتف يف األخبار 50يف حُت تعدى  ا،ادلتحدة وأدلاني
 ٪.45دولة اذل  18من قبل

بظهور االنظبة التناهرية  1921بدأ اذلاتف النقال يف تقدمي اخلدمة اذلاتفية التجارية العامة منذ عام 
لوب إال أن عدم التوافق بينهبا الختالف ادلعاير دينع للهاتف النقال واليت مازالت تبدي دورىا على الوجو ادلط

التجوال الدورل باستالم أجهزة ادلشًتلُت الطرفية، ولك تظهر احلاجة اذل زيادة السعة ادلتاحة فيها عن الوفاء 
بأن مسعتها االستيعابية سوف تتالشى يف أوائل  1986باالحتياجات ادلتزايدة بل أصبح جليا يف عام 

للهواتف النقالة ىي أول جواالت تعبل بالنظام الرقبي واليت بدأ استخدامها يف  2Gفاجليل الثاين التسعينيات، 
التسعينيات من القرن ادلاضي، حيث يستخدم نفس تمنولوجيا الراديو، لبا يف اذلاتف النقال التناهري لمن 

اتف النقال والشبمة تستخدم بطريقة سلتلفة ، ففي النظام التناهري ال يستخدم اممانيات االشارة ادلتبادلة بُت اذل
التابع ذلا، فبن غَت ادلبمن أن تتم ضيط وتشفَت االشارة التناهرية شلا يسبح بزيادة عدد القنوات لنفس ادلدى 

استخدام تقنية االتصال الالسلمي الرقبي مع بداية التسعينيات وتعتبد ىذه التقنية يف الًتددي ادلستخدم، وبدأ 
سلميا، لبا وفرت ىذه التقنية وسيلة جيدة تنقل البيانات السلميا تعتبد ىذه ربويل االصوات لًتسل فيبا بعد ال

التقنية على استخدام قناة واحدة أللثر من مستخدم رببل شفرة بعنوان ادلستخدم للهاتف النقال وأثناء انتقاذلا 
ىذا النظام الشامل اذل ادلستقبل تتوزع الشرائح على نطاق الًتددات ٍب يعاد ذببيعها عند االستقبال، ويسبى 

 GSM.(3)لالتصاالت الالسلمية 

                                                           
Digitalunite, what is smartphone?, https://www.digitalunite.com/guides/smartphones/what-is-a-

smartphone                           

RICHARD FLETCHER AND DAMIAN RADCLIFFE WITH DAVID A. L. LEVY, RASMUS KLEIS 

NIELSEN, AND NIC  
2
 NEWMAN, NEWS REPORT 2015 : SUPPLEMENTARY REPORT, Reuters 

Institute for the Study of Journalism, 2015, p60. 
 .197ورات جامعة منتوري، )د.س(، صفضيل دليو، وسائل االتصال وتمنولوجياتو، اجلزائر، منش( 3)

https://www.digitalunite.com/guides/smartphones/what-is-a-smartphone
https://www.digitalunite.com/guides/smartphones/what-is-a-smartphone
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مجيع  نقل البيانات السلميا بسرعة ألرب من السرعة احلالية وىذا باستخدام تقنية اجليل الثالث، واليت 
ليلوبت يف الثانية، وتعتبد ىذه التقنية   400ليلوبت  يف الثانية ديمن أن تصل سرعة نقل البيانات إذل   10تبلغ 

قنية االتصال عريض النطاق بتقسيم ادلعلومات إذل حزم ٍب ترسلها إذل أحد القنوات ادلتاحة، تقسم على تطوير ت
اإلشارة الالسلمية إذل شرائح من البيانات )ادلربعات ادللونة (لًتسل على نطاقات ترددية سلتلفة ٍب يعاد مجيعها عند 

ُت من اإلتصاالت الالسلمية أن اجليل الثالث مصبم االستقبال ، إن ما ديتاز بو اجليل الثالث عن اجليلُت السابق
ليلوبت يف الثانية وىذه تعادل ضعف سرعة االتصال   2.5لتعامل مع البيانات والصوت معا وبسرعة تبلغ 

 .(1)الالسلمي احلارل

إذن اذلدف من اجليل الثالث ىو إتاحة خدمات الوسائط ادلتعددة واليت تسبح دبزج الصوت والصورة 
 3Gتأمُت الوصول السريع لالنًتنت والبث الصوٌب والفيلبي يف الوقت احلقيقي. يف حُت صدرت عن والرسوم و

الذي يعتبد على تقنية جديدة لتبادل ادلعطيات بُت   Releaseتوصيات فنية ادلتعلقة بإصدار  2008يف عام 
 division الشبمات وادلشًتك عرب رابط الراديوي . لبا تستند ىذه التقنية اليت تعرف باسم 

multaplevingOFDM orthojomal. Frequency)  وعددية لنقل  استخدام عوامل ترددية متجاوزة
سينات اخرى جديدة أمهها استخدام نطاق ترددي لتبدل ادلعطيات مع رب ادلبدأ، ويتيح ىذا االشارة الراديووية

وقد اصطلح على  MSPS 100والوصول دبعدالت تبادل ادلعطيات إذل قيم تتجاوز  MHZ 20يصل إذل 
(  LTEتسبية االنظبة اليت تعتبد ىذه التقنية اجلديدة انظبة اجليل الرابع ، وذلك ربت اسم تقٍت جامع )

long terme evalution   الذي يدل على أن تطور النظم االتصاالت يف اذلاتف النقال سيستبر أمدا
طويال وخبطى حديثة ومتسارعة للتألد على ذلك أن ىدف مطوري النظم ىو الوصول دبعدالت نقل ادلعلومات 

 .100M GBPS2إذل 

ل إذل أجهزة الفالس آو تعد خدمة الرسائل النصية من بُت اخلدمات اليت تمفل اإلرسال من أجهزة اذلاتف النقا
عناوين بروتولول االنًتنت آو أجهزة اذلاتف النقال نفسها نفسها ، وىي رسائل ال ربتوي صورا أو مقاطع فيديو 

عنصرا، موزعة بُت حرف ورقم ومسافة ،  160وإمنا تقتصر على النصوص، لبا أن مساحة النص ال تتجاوز 
ا مع اذلاتف النقال إال ان اخلدمة شهدت منعطفا مؤثرا يف زيادة بالرغم من أن ههور الرسائل القصَتة بدا مبمر 

انتشارىا بظهور الرسائل ادلوحدة ، حيث انتقلت خدمات ذبارية عرب الرسائل اإلعالمية ، اليت تبث من مواقع 
                                                           

 . 117،ص2004بصلوص زلبد حسُت : الوسائط ادلتعددة ، تقسيم وتطبيقات، عبان ، دار اليازوين،  ( 1)
 .118نفس ادلرجع، ص   (2)
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لرياضية االنًتنت إذل أجهزة اذلاتف النقال متضبنة إعالنات ذبارية ، ٍب توسع األمر إذل مشول نتائج ادلباريات ا
وأسعار األسهم وحالة الطقس وعناوين االخبار وحىت نشر النمت ، قبل ههور منتديات احلوار عرب الرسائل 

 (SMS Chat Roumsالنصية القصَتة )

، من حاسب آرل  1992ويعتقد أن أول رسالة من ىذا النوع يف ىذا العادل أرسلت يف أول من ديسبرب 
ٍب بدأت تطبيقات أولية ذلا سبثلت يف الرسائل الشخصية  (افونإذل ىاتف نقال عرب شبمة )فودشخصي 
لوصول رسائل جديدة على الفالس أو من خالل الربيد االلمًتوين أو معلومات عن اخلدمة اذلاتفية ٍب التطبيقات 

وادلتبثلة يف  MMS. ٍب جاءت خدمة رسائل الوسائط ادلتعددة 1ههرت تطبيقات األعبال منها اخلدمة ادلصرفية
فهي امتداد  SMSإرسال واستقبال الرسائل ادلصورة وادللفات الصوتية وملفات الفيديو ولذلك الرسائل القصَتة 

أو تطور لتقنية الرسائل بوجو عام، وما دييزىا عن الرسائل القصَتة العادية أهنا تتيح للعبيل إممانية إرسال ملف 
بابت فقط، 140لة الواحدة بينبا ال يتعدى حجم الرسالة القصَتة ليلوبت يف الرسا  100حىت يصل حجبو إذل 

سبمن تبادل الرسائل النصية، لقطات فيديو، والرسوم ادلتحرلة والصورة  MMSفخدمة رسائل الوسائط ادلتعددة 
 .(2)ادللونة

ورة ومن بُت أىم اخلدمات اليت يقدمها اذلاتف خدمة البلوتوث ىذه اخلدمة متوفرة يف األجهزة ادلتط
واحلديثة حيث تعبل يف زليط عشر مًتات تقريبا فهي ال تعتبد على أرقام بل زليط مماين يستطيع رؤية لل 
اذلواتف ادلوجودة يف ىذا ادلدى واليت تستعبل نفس التقنية يف حال التشييل وإرسال واستقبال الرسائل علبا ان 

 خدماهتا رلانية.

د الدامنرك والنرويج ادللك "ىَتالد بلوتوث لذا فان أغلب أما عن تسبية البلوتوث فتعود اذل اسم موح
السمندنافية ترليا ، فلتلدا ، اريسموت من السويد لذلك فإهنم االشرلات ادلؤسسة لتلك التقنية ىي من الدول 

 يلعنون احًتامهم للبلك الذي وحد جزءا من اسمندنافية .

ضع للتداخل الضوئي تمنولوجيا البلوتوث والذي البلوتوث ديتلك مدى لبَت ال يقتصر على خط مرئي وال زب
 سيصبح االستفادة من ميزاهتا على النحو التارل :

                                                           
 .101، ص1999، جدة ،  لألحباثالشرلة السعودية  1زلبد علي مشو، التمنولوجيا احلديثة واالتصال الدورل واالنًتنت ،ط (1)
 .185، ص2002سعيد غريب النجار ، تمنولوجيا االتصال يف العصر الرقبي ، الدار اللبنانية ادلصرية ، القاىرة،  ( 2)
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أجهزة بدون أسالك: وىذا جيعل نقل األجهزة وترتيبها يف السفر او يف البيت سهال وبدون متاعب غَت مملفة  -
 بادلقارنة مع األجهزة احلالية .

صل ببعضها البعض بدون تدخل ادلستخدم ولل ما عليك ىو الضيط سهلة التشييل : تستطيع األجهزة من التوا -
على زر التشييل واترك الباقي للبلوتوث ليتحاور مع اجلهاز ادلعٍت باألمر من خالل الوحدة مثل تبادل ادللفات 

 Wap  wap wireless application ، باإلضافة إذل خدمة الواب(1)بمافة أنواعها بُت األجهزة 
parotcal  عبارة عن بيئة استخدام رلبوعة قواعد اتصال أو مواصفات قياسية لربوتولول خاصة بأجهزة فهو

االتصال الالسلمية ، ًب تصبيبها دبواصفات معيارية من اجل توحيد أسلوب عبل وطريقة وصول األجهزة 
نًتنت فالواب الالسلمية إذل االنًتنت من خالل ربط أىم شبمتُت يف العادل شبمة اذلاتف اجلوال وشبمة اال

برنامج حيول صفحات االنًتنت ادلصببة للمببيوتر جيعلها صيَتة بشمل يتناسب وشاشات اذلاتف احملبولة أو 
األجهزة االلمًتونية األخرى فيستبعد ادلستخدم للهواتف من خاصية التجوال شلا يقسبو االنًتنت من خدمات 

واالستفادة من بقية خدماهتا ادلختلفة مثل : الربيد  معلومات، األمر الذي يسهل عبلية نقل وتبادل البيانات
اإللمًتوين والشبمة العنمبوتية ورلبوعات األخبار وخدمات ادلعلومات ادلختلفة ورسائل التسلية وأعبال البنوك 
واألسهم والتجارية والشراء عرب االنًتنت ومعرفة األحوال اجلوية وغَتىا ، فهو ضروري للدخول إذل االنًتنت عن 

ريق األجهزة النقالة ألنو يناسب الشبمات الالسلمية وديمن االتصال لفًتات طويلة باالنًتنت دون انقطاع لبا ط
انو يوفر األجهزة الناقلة القدرة على االنتقال إذل أجهزة تفاعلية وخيتلف الواب عن الويب فاألول ىو خاص 

ألجهزة الذلية يف الدخول االنًتنت أما الثاين فهو باألجهزة النقالة لأجهزة اذلواتف النقالة وحسابات اجليب وا
 .  (2)خاص بأجهزة احلاسوب و االنًتنت

 SEVICES( ما ىي إال اختصار )GPRSفخدمة الًتاسل باحلزم العامة لراديو )
GENERAAL POCHET RADIO وتعٍت الًتاسل باحلزم العامة للراديو، وىي التقنيات ادلبمرة )

( ويستخدم يف الوصول إذل ادلعلومات عرب التقنيات أجهزة اذلواتف احملبولة GSMالشبمات )لنقل البيانات عرب 
ادلتوافقة مع ىذه التقنية ودييز ىذه اخلدمة لوهنا تؤمن اتصاال مستبرا ودائبا بشبمة االنًتنت شلا يعٍت أنك لن تدفع 

فهي تقنية مبتمرة جديدة تسبح سوى تملفة ادلعلومات اليت ترسلها أو تستقبلها عوضا عن مدة االتصال 

                                                           
بتاريخ  00ز14الساعة  what is bluetooth متوفر على   ttps://www.bluetooth.comمتوفر على : ( 1)

05/04/2007.  
 .188سعيد غريب النجار، مرجع سابق ذلره، ص ( 2)
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للهواتف احملبولة بالدخول لالنًتنت بسرعة فائقة وإممانية استقبال البيانات وادللفات وزبزينها واسًتجاعها وتبادذلا 
ليلوبايت يف الثانية والوصول إذل لم ألرب من ادلعلومات ادلتاحة يف خدمة   171.2السلميا بسرعة يف حدود 

د أقل حيث يتم حساب التملفة بناء على حجم البيانات ليس بناء على مدة االتصال ) الواب وبتملفة أقل وجه
دون احلاجة إذل االتصال باالنًتنت يف لل مرة الن ادلستخدم على اتصال دائم باالنًتنت وتعترب أجهزة اذلواتف 

تعترب اجهزة اذلواتف احملبولة احملبولة احلديثة رلهزة هبذه التقنية حيث يستطيع ادلستخدم الدخل و إذل االنًتنت و 
 رلهزة هبذه التقنية حيث يستطيع ادلستخدم الدخول إذل االنًتنت يف أي وقت ومن أي ممان لتصفح االنًتنت 

(، وزبتلف ىذه اخلدمة MMSوقراءة الربيد  االلمًتوين والرد عليو وإرسال واستقبال رسائل الوسائط ادلتعددة )
( ستحقق للبشًتك فيها سرعة أعلى يف تصفح ادلعلومات مقارنة بسرعة GPRSتقنية) عن خدمة الواب عرب

لبا ههر أول جهاز   ،(1)اخلدمة احلالية ادلقدمة عرب شبمة اجلوال واليت ال تتجاوز سرعة نقل البيانات من خالذلا 
 "شارب" رلة( الذي ًب تطوير من طرف شS-SH OUذباري حيبل لامَتا تصوير يف اليابان ربت اسم) 

 1999(، وًب تسويقو عام PICTUR-MAIL( وتعٍت )SHA-MAILوأطلق عليو وقتها ) اليابانية
لنشر ىذه التمنولوجيا فيها بعد يف العلم بأسره وقد  ههرت  2002ٍب يف الو.م.أ عام  J-PHONEبواسطة 

التسعينات يف ( اليت تطورت بداية CAMERAON ACHIPالتقنية بناء على فمرة لامَتا الشرحية 
( ليتم إدماج أول لامَتا مدرلة يف ىاتف موتوروال، وتطورت اذلواتف ادلزودة لامَتات التصوير بشمل  JPLمعامل )

لبَت وزادت قوة ىذه األخَتة ودقتها اليت تقاس بالبيمسل ، وىي التقنية اليت مسحت لألفراد بالتقاط المثَت من 
راحل حياهتم وبالتارل زادت من متعتهم ويف نفس الوقت أصبحت الصور وتسجيل مقاطع الفيديو اليت تؤرخ دل

 .(2)تقنية المامَتا تستخدم يف لافة اجملاالت و األنشطة
ومع تنامي ثورة االتصاالت العادلية أصبح متاحا لمل طالب وأستاذ يف ادلدارس وادلعاىد واجلامعات ، 

وقدرتو  باألنًتنتم وحيوي القدرة على االتصال فاذلاتف الذلي حيبل العديد من ادليزات فهو سهل االستخدا
التخزينية والربرلة اليت تسبح باستقبال برامج تعليبية ديمن قراءهتا من اجلوال ، لبا ديمن التواصل مع عدد لبَت 

وعن طريق تطبيقات األجهزة ادلعتبدة على االنًتنت لربامج احملادثة  (3)من الطالب بوقت واحد ويف اي ممان
وادلصورة وبرامج التواصل االجتباعي لبا ديمن االستفادة من اذلاتف النقال يف المثَت من ادليادين نظرا دلا  اذلاتفية

توفره اذلواتف الذلية من خصائص و تطبيقات ، وسهولة العبل هبا حيث بإممان أي شخص العبل بو 
                                                           

 .130، ص2009حسنُت شفيق، اليعالم التفاعلي : ثورة تمنولوجبا جديدة يف هل احلاسبات واالنًتنت ، القاىرة، دار فمر وفن ،  ( 1)
 .2002، سنة 2، عددرقية مصطفى لامل ، تطور تمنولوجيا رقبنة اإلشارة ادلسبوعة ، تونس، رللة ارباد االذاعات العربية  (2)
 .  accademy.com-arab-www.elearningمتوفر على:  (3 )

http://www.elearning-arab-accademy.com/
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ية اليش ، نظرا للبواصفات اليت يتبيز لل ىذا ساىم يف زيادة عبل  1واالستفادة من التقنيات ادلوجودة يف اذلاتف 
هبا اذلاتف الذلي من شاشات لبَتة، سهلة اللبس ضف إذل ذلك التطبيقات اليت ديمن تصفحها بسهولة مثل 
مواقع التواصل االجتباعي دبختلف أنواعها سواء لانت عامة أو خاصة ، ىذه االخَتة أصبحت من امهم الوسائل 

ره من خدمات شجعت وسهلت عبلية اليش وزادهتا إجيابية ، فبإممان ادلبتحن ادلساعدة يف اليش نظرا دلا توف
تصوير ورقة األسئلة وإرساذلا عرب الفايسبوك آو ادلاسنجر آو الفايرب لصديقو أو جملبوعة من األصدقاء يقومون 

متايب و الصوٌب وتبادل حبلها وإرساذلا ، ولل ىذا يتم عرب اذلواتف الذلية فهذه التطبيقات احلديثة تتبع التواصل ال
الوسائط ادلتعددة من خاللو وعرب شبمة االنًتنت لوسط تقٍت خلدمة ىذه الوسيلة لبا تتوفر اذلواتف الذلية نظام 
استشعارات عن بعد ، يربطها مع تقنيات اتصال حديثة أصبحت ىذه األخَتة مرتبطة مع بعضها لتسهيل العبلية 

بع ادلعلومات من االستشعار اخلارجي والداخلي وشلمن أن تتحمم يف ألثر فنجد ىذا النوع من التقنيات جي
 .وايف و البلوتوث و الساعة الذليةادلعلومات وتدعم التمنولوجيا الالسلمية مثل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   www. School-heba-blogspot.comمتوفر على: (  1)
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 ادلبحث الرابع: االجهزة القابلة لسارصتداء:
أضافت التمنولوجيا احلديثة أجهزة  وتقنيات جد متطورة ، وىذه التقنيات أصبحت مرتبطة مع بعضها ، 

يث زبتلف عن بعضها من حيث ادلواصفات فمل تقنية او جهاز حفأغلبيتها يربط استعبالو باذلواتف الذلية ، 
ل تقنية ذلا ميزة و طريقة يوضع يف ممان معُت من اجلسم فهناك من يوضع خلف األذن ، اآلخر يف اليد ول

تشييل معينة إال أن أغلبيتها يرتبط تشييلها والتحمم عن طريق اذلاتف الذلي ، ومن بُت ىذه التقنيات مساعة 
البلوتوث وىي جهاز إرسال دقيقة توضع خلف األذن ، ألثر حداثة اتصال هبا يمون بسرية تربط السلميا 

عالية جدا ديمن للشخص ادلتواجد من اجلانب األخر  بسرعة لصوتابلوتوث وميمروفون سري سلبأ وديمن إيصال 
( مساع األصوات اليت رببط بصاحب البلوتوث، حيث توصلو بأي نوع من GSMمن اخلط ب )ج س م( )

اذلاتف احملبول بو بلوتوث أو أي جهاز آخر حيتوي على بلوتوث ، توضع السباعة باألذن لونو يطابق لون اجلسم 
سبر ذلذا يصعب التشافها من قبل حراس االمتحان فأغلبية ادلبتنون الذين ييشون عن طريق مساعة البلوتوث ، 

عبلية اليش بنجاح، ويصعب التشافهم وستخرج السباعة بقطع معدنية لموهنا شلينطة زبرج بتلقاء نفسها لبا 
لبا ديمن التحدث هبا عن طريق اذلاتف احملبول يف نفس الوقت   MP3ديمن االستباع عن طريقها إذل مشيل 

باإلضافة إذل الساعة الذلية حيث  1تحمم هبا، ذلذا فهي من ألثر التقنيات ادلستعبلة يف اليش لتوفرىا وسهولة ال
تتوفر ىذه الساعة نفس ما يوفره اذلاتف الذلي وال زبتلف عنو لثَتا بل أهنا تتبيز بصير حجبها و شملها ادلبوه 
قد ييفل عنو ادلراقبُت ، وورد ىذه الساعة بسباعة أذن لمي يتم التواصل بُت ادلبتحن و الطارف ادلساعد يف 

لبا ربتوي على سعة ذالرة ضخبة بإمماهنا أن ربي على عدد لبَت من ادلقررات الدراسية وديمن عبلية اليش ،  
تصفحها بسهولة ، وقبل لل ىذا جيب أن نتبمن الساعة من االتصال باذلاتف الذي ًب اقًتانو هبا ، وديمنها 

بت لليش دبا فيها من بررلة زبزين معلومات من حجم اذلواتف ويتم االقًتان بينها عن طريق رمز البلوتوث ، صب
خاصة للعرض مذلرا ت االمتحان بطريقة سريعة، يوجد فيها زر الطوارئ بالضيط عليو تتحول شاشة العرض 

 .(2)بالساعة من النص إذل ساعة عادية 
وتعترب النظارات الذلية من احدث التقنيات تشبو النظارات الطبية يستعبلها البعض ليش يف االمتحانات 

نرى طالب يرتدون نظارات نقول نتيجة ادلذلرة وىذا نوع من أنواع اليش ، ىذا ما توصل إليو عادل  ، فعندما
التمنولوجيا ، فقد طور للطالب طريقة حديثة لليش عن طريق نظارة طبية عادية تتمون من عدسات يف منتصفها 

                                                           
  not.mag.com.larchives/5133، متوفر على: 2015سبتبرب  28يعرب دلعبري، تقنية البلوثوث، رللة نوت، الصادرة يوم (  1)
  www.aljazayaralnews/misqllameous، متوفر على: 6/03/2016ساعة ذلية تسبح لطالب باليش يف االمتحانات،  (2)

 .04.04/2017، بتاريخ:  13:00سا:

http://www.aljazayaralnews/misqllameous
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مساعة متناىية الصير وبلون اجللد  ال ديمن رايتها إال بصعوبة شديدة و يف هناية النظارة يف األذن ربتوي على
الطبيعي وعندما يقرا الطالب السؤال فان المامَتا تنقل بشمل مباشر ويمون ىناك شخص آخر خارج االمتحان 
تنقل لديو عرب احلاسوب الشخصي او عرب اذلاتف الذلي فيقوم بالبحث عن إجابة األسئلة ٍب يقوم عرب اذلاتف او 

 .(1)واليت تصلو عرب مساعة األذن اليت رببلها النظارة ادليمروفون بتلقيو اإلجابة 

لجزء من ادلواد ادلستخدمة يف  أو قادللح باعتباره إما اجلسم، ىارتداؤىا علىي االلمًتونيات اليت ديمن 
الذلية  باألجهزةقدرهتا على االتصال  يارتداؤىا ىادلالبس. واحدة من السبات الرئيسية للتمنولوجيا اليت ديمن 

يتيح  شلا  )اذلواتف الذلية، اللوحات الذلية، التلفزيونات الذلية...( باإلضافة إذل االتصال بشبمة اإلنًتنت،
 2القدرة على تبادل البيانات بُت الشبمة واجلهاز.

البلوتوث  اإلنًتنت أووتعترب أيضا أدوات رقبية زلبلة بتقنيات استشعار الذلية ،ديمنها االتصال بشبمة 
ويساعدونك  تصال السلميا مع األجهزة الذلية األخرى. حيث يستخدمون رلسات لالتصال بك لشخص،لال

الوزن... بطريقة منظبة.  وفقدان ونشاطاتكعلى القيام دبجبوعة من الوهائف أىداف مثل احلفاظ على لياقتك 
دلالبس... فالعصر اجلديد من وىي بوضوح األدوات اليت نرتديها سواء على ادلعصم، الرقبة، األذنُت، أو على ا

األجهزة القابلة لالرتداء يمبن يف االستفادة من االتصال ادلباشر مع شبمة االنًتنت من خالل ادلعلومات اليت 
 3تنتجها ىذه االجهزة.

لتصبح بذلك الطريقة الرئيسية لمثَت من الناس وخاصة الشباب احلصول على األخبار و ادلعلومات و 
عليو( سيؤدي إذل جذب  ادلصببة ىواألجهزة األخر دليادين . على سبيل ادلثال جهاز ايفون )البيانات يف شىت ا
للبتيازات ادلقدمة  . لبا انو سيخلق مناذج لواجهات جديدة سباما  للوصول إذل األخبار  مضرامعظم االفراد لو 

تقال من سطح ادلمتب إذل  اذلواتف وغَتىا من ادلعلومات. فيحُت تبدو ساعة أبل ألثر إثارة لالىتبام، دبعٌت االن
 4.الذلية ؛واالنتقال من اذلواتف إذل الساعات الذلية

                                                           
  www.aliraimedia.com/ar/article/psses/2013/06/416153/nr/ncمتوفر على: ( 1)

Wearable Technology, nvestopedia, I2

technology.asp-http://www.investopedia.com/terms/w/wearable 
Dan Sung, What is wearable tech? Everything you need to know explained, 3 august 

2015, https://www.wareable.com/wearable-tech/what-is-wearable-tech-7533 
JOSHUA BENTON, Something Up Your Sleeve What the future of news on 

smartwatches might look like and who stands to benefi t most, nieman reports,2015, 
Nieman Foundation, p452, 53. 
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قلم احلرب اليَت مرئي وىو عبارة عن قلم يقع جبانبو ضوء ، من احدث التقنيات ادلستعبلة يف اليش و طريقة اليش 
ذلك وإما يقوم بمتابة اليش اخلاص  فيو تمون عن طريق معرفة ادلبنت ممان جلوسو وىذا إذا لان يستطيع تامُت

بو على األوراق ووضعها فوق الطاولة ، وعند وضع الضوء الذي ىو عبارة عن أشع فوق البنفسجية تظهر المتابة 
او القصاصات ادلستعبلة لليش وعند إزاحة الضوء زبتفي المتابة وتظهر ورقة نظيفة ، باإلضافة إذل تقنية احلرب 

نية جديدة وتتبثل يف لوحة ادلفاتيح  االفًتاضية ىي عبارة ن ضوء ليزر ديمن للتالميذ اليَت مرئي فقد ههرت تق
 (1)عرضها يف اي ممان ويتصفح من خالذلا سلتلف ادلواقع مستيال ىذه التقنية لليش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1 )cheat-you-help-can-technology-ways-culture/2012/09/50/-www.copler.com/pop   

http://www.copler.com/pop-culture/2012/09/50/-ways-technology-can-help-you-cheat
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 : التجارب الدولية مع ظاهرة الغش اخلامسبحث ادل

ىاجسا للبنظومة الًتبوية و اليت تفاقبت يف السنوات إن هاىرة اليش ادلدرسي اليت أصبحت تشمل 
ادلعدودة األخَتة و حظيت باالىتبام من مجيع األصعدة ليست مقتصرة على دولة دون األخرى أو الدول النامية 
مقابل ادلتقدمة بل أصبحت هاىرة عادلية تعاين منها لافة األطراف واليت رباول جاىدة القضاء عليها أو احلد منها 

 نسبيا . ولو

تنتشر هاىرة اليش يف االمتحانات الدراسية واليت تطورت أساليب اليش أيضًا فيها . فبعد أن لان  
الطالب يدس يف جيبو بعض القصاصات الورقية ادلتضبنة للبادة الدراسية، أو يمتب بعض ادلعلومات على 

لساق، أصبح اليوم يستخدم أساليب جديدة ادلقاعد الدراسية أو اجلدران أو األدوات أو على اليد أو الذراع أو ا
متطورة تقنياً، مثل الساعات احملشوة باألوراق أو احلرب السري أو اذلاتف النقال أو الساعات اليت ربتوي على جهاز  

 لومبيوتر صيَت أو األوراق الشفافة...اخل

ا األنظبة الًتبوية أصبح انتشار هاىرة اليش اجلباعي يف االمتحانات من أخطر ادلشمالت اليت تواجهه
عادلياً، حىت أدى يف بنيالديش مثاًل إذل أن تليي الدولة بسببو االمتحانات يف مجيع مراحل التعليم يف إحدى 
السنوات. فيبا جلأت بعض اجلهات الًتبوية ربت ضيط هاىرة اليش يف االمتحانات إذل إصدار فتوى دينية 

، إذ لان السؤال: ))ما حمم اليش يف االمتحانات؟((. 13/3/2002ريخ ابعنوان ))اليش يف االمتحانات(( بت
فأجاب ادلفيت )عطية صقر(: ))اليش يف أي شيء حرام عباًل باحلديث الشريف، من غشنا ليس منا((. وذىبت 

َرم عليو الفتوى إذل أن انتشار اليش يف االمتحانات من أخطر الرذائل على اجملتبع، وأن من نال الشهادة باليش  حيح
 1.سبو من وراء ذلكما ل

وان اختلفت ِحّدهتا وسبحل وجّدية مواجهتها من بلد آلخر، لبا أنو قدمي ِقدم االمتحانات نفسها، فقد لتب عنها 
التعليم العريب اإلسالمّي   م، يف لتابو )أليس الصبح بقريب؟ 1879زلبد الطاىر بن عاشور ادلولود بتونس يف 

وأمساه )اإلخالل يف االمتحانات(، محرجعا انتشاره وسط طالب جامعة الزيتونة دراسة تارخيّية وآراء إصالحّية(، 
آنذاك إذل : سوء يقظة ادلراقبُت، بسبب ازّباذ ادلراقبُت من عاّمة أعوان دار الّشريعة، وعاّمة مستْخَدمي خزائن 

نُت بعضهم ببعض وأيضا لقّلتهْم المتب، وبيت الّنظارة باجلامع، فهم ـ جَلْهلهْم ـ ال يتفطنون لطرق استعانة ادلبَتحَ 

                                                           

بة العراقيُت أنفسهم  هاىرة اليش يف االمتحانات اجلامعية أسباهبا وأساليب قاسم حسُت صاحل ، علي جاسم الزبيدي ، من وجهة نظر الطل( 1)
 11، ص  2012/01/17، 3949العدد معاجلتها، جريدة ادلدى)أخبار عربية و دولية(   ، بيداد ، 
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بع  إذ ذبد مخسة أو سّتة من ادلراقبُت أقيبوا حلراسة مائة تلبيذ، ولذلك لظروف إجراء االمتحان حيث جيح
 1 .ادلبتَحنون ببيت قد محلئ بيَت نظام، وغلب حبجب واْزدحام

ع بدقة ربديد أمالن ادلبتحنُت الذين فإذا أخذنا اليابان و الصُت صلد أن باحثون يف اليابان اخًتعوا نظاًما يستطي
يستخدمون التليفونات احملبولة داخل قاعات االمتحانات، حيث يلتقط النظام اجلديد ادلوجات الالسلمية اليت 
زبرج من اذلواتف، وتلك اليت تستقبلها وتقارن ىذه ادلوجات بقاعدة بيانات معدة سلفا بأنواع ادلوجات وىذا دليل 

 اليش وبتقنيات حديثة . على شلارسة الطالب 

ويأٌب ذلك بعد قيام طالب بادلرحلة اإلعدادية بإرسال أسئلة بالربيد اإللمًتوين من اذلاتف احملبول إذل 
وبعدىا قامت اجلامعات بفرض قيود على استخدام  .شبمة اإلنًتنت وطلب إجابات عليها خالل االمتحان

 .ابة أثناء االمتحاناتادلبتحنُت للهواتف احملبولة، وشددت إجراءات الرق

مقعدا، سبمن النظام من ربديد  114وقام الباحثون بتجربة استخدمت فيها حجرة زلاضرات تتسع لـ
سنتيبًتا، فيبا بلغ متوسط مدى  42مقاعد األشخاص الذين يستخدمون اذلاتف احملبول، وبلغ ىامش اخلطأ 

 2.قاعدة بيانات خاصة بأمناط ادلوجات ثالثة أمتاراخلطأ يف النظم التقليدية لرصد ادلوجات اليت ال توجد هبا 

وقد وجدت مدينة صينية حال ذلذه ادلشملة، بعد أن اعتبدت على طائرات صيَتة بدون طيار، دلراقبة 
وذلرت صحيفة "التاديز"  .الطلبة ومنعهم من اليش خاصة يف امتحانات القبول للجامعات والمليات ادلختلفة

متحانات بالصُت هاىرة منتشرة، خاصة لو لانت يف االمتحان العارل، أو ما يعرف يف الربيطانية أن اليش يف اال
، والذي يسعى ادلبتحنون للحصول على أعلى درجة شلمنة لتأمُت الدخول للبعاىد العليا "الصُت باسم "جاولاو

 والوصول لوهيفة حمومية 

اجتيازه ، ولذا يلجأ لثَتون  ماليُت طالب سنويا يف 3وذلك ردبا بسبب صعوبة االمتحان و فشل 
ادلزودة  Dronie لليش، األمر الذي جعل الصُت تستخدم الطائرات الصيَتة بدون طيار أو ما يعرف باسم

  .بمامَتا من أجل ضبط اليشاشُت

ويف خطوة تعترب األوذل من نوعها، وتصديا ألي زلاولة غش أو تسريب، وضعت وزارة الًتبية الوطنية 
صارمة تقضي بضرورة إلزام مجيع ادلرشحُت الجتياز امتحانات البمالوريا )السنة األوذل والسنة  بادليرب، إجراءات

                                                           

، 3478أخبارنا ادليربية ، ادليرب )مستجدات التعليم( ،،   اليش يف امتحانات البالالوريا وذبارب دولية يف ممافحتو( زلبد اسليم ، 1)
 16، ص 08/06/2015

جوان 10،  (  عامر راشد ، اليش يف امتحانات الثانوية العامة قضية أمن قومي عادلية ، سبوتنيك ، القاىرة مصر)العادل العريب ( ،  دون رقم العدد2)
 20، ص 2016
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 .الثانية(، بتوقيع وثيقة تتضبن التزاما منهم بعدم إحضار أي وسائل إلمًتونية إذل قاعات االمتحان
الفتو للتوجيهات اليت  توجد بالوثيقة، والتأليد على أنو نصت الوثيقة على رببل التلبيذ لامل ادلسئولية يف حالة سلح

باإلضافة لذلك، فإن ادليرب تعبل  .""يعرض نفسو للعقوبات احملددة يف حال سلالفتو ادلقتضيات الواردة يف االلتزام
حاليا لفرض قانون ينص على عقوبات باحلبس وغرامات مالية يف حق الطالب الذين يتم ضبطهم يف حاالت 

 (1)اليش

عادليًا يف قائبة جودة النظام التعليبي، بعض وقائع  45شهدت اإلمارات اليت ربتل ادلرلز األول عربيًا والـ  
"إدارة معلومات الطلبة" استطاع أن حيّد من تلك الوقائع، حيث تنقل  SISتسريب االمتحانات، إال أن نظام 

مم.  عربه االمتحانات من الوزارة إذل ادلدارس وسط نظام أمٍت زلح

لبا زبطط اإلمارات إلجراء االختبارات ادلدرسية إلمًتونيًا بشمل تدرجيي بدءًا من العام الدراسي 
القادم، حبيث يشبل التحديث اجلديد رفع سرعة اإلنًتنت، وزيادة سعة خوادم التخزين ومعاجلات البيانات، فضاًل 

 (2)اإلماراٌب.عن تعزيز أنظبة احلباية الرقبية وذلك وفقاً دلوقع "االقتصادي" 

األرقام واإلحصائيات ادلرتبطة هبذه اآلفة، باتت مرعبة يف بعض األحيان مع تسجيل فوارق لربى بُت 
العديد من التجارب. وىمذا فبالشقيقة تونس، بلغ عددح حاالت اليّش اليت ًّب اإلعالنح عنها يف دورة بمالوريا 

ثل نسبة % 539، ما رلبوعو 2012 من رلبوع ادلرشحُت، وىو رقم زلدود نسبيا مقارنة  0،40حالة، أي ما ديح
، فيبا سجل ادليرب يف دورة %0،84، أي بنسبة 2013حالة يف دورة  3180باجلارة اجلزائر واليت أعلنت عن 

 .حالة 2722ما رلبوعو  2014

بالضفة األخرى وبالضبط بفرنسا، قّدرْت نسبة حاالت اليّش ادلؤّلدة يف امتحان البمالوريا دبا 
% من الطلبة سبق 70،5بُّت أن  2009، علبا أن حبثا ميدانيا نحشر سنة 2010يف دورة  %  0،05سبتحو:ن

 (3) .ذلم أن مارسوا اليّش يف مرحلة من مراحل دراستهم

                                                           

  9، ص 2017افريل4689،20مصر )منوعات(، العدد  فيتو ،مافحة اليش يف االمتحانات ، (  آيـة مصطفى، ذبارب الدول األخرى يف م1)
http://www.vetogate.com/2187753 

 15، ص2016جوان 7، 5793(  اصلي عبد الوىاب ، ليف واجهت بعض الدول اليش يف االمتحانات ، ادلصراوي ، مصر )قضايا ساخنة( ، 2)

، 3478أخبارنا ادليربية ، ادليرب )مستجدات التعليم( ،،   اليش يف امتحانات البالالوريا وذبارب دولية يف ممافحتو(   زلبد اسليم ، 3)
 16، ص 08/06/2015

http://www.vetogate.com/2187753
http://www.vetogate.com/2187753
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اليش يف االمتحانات ىو شائع إذل حد ما يف والية بيهار اذلندية، فالعديد من الطالب خيفون المتب  
مانيش سانديليا  // مرالز االمتحانات على الرغم من األمن ادلشدد لبا ذلرت صحيفة ادلدرسية وادلالحظات يف

// الصادرة من ىب ىب سى اذلندية من العاصبة باتنا أن الصحف احمللية مليئة بصور اآلباء واألقارب الذين حياولون 
 .مساعدة أطفاذلم على اليش حىت يف خطر لبَت على حياهتم

أهنم ملتزمون بإجراء امتحانات حرة ونزيهة وسلبية، وان مرالز الفحص يتم تصويرىا وتقوم ويقول مسئولو التعليم 
طالب ًب القبض عليهم   400"فرق طَتان" خاصة من ادلسئولُت بزيارات مفاجئة للبرالز ، وإن ما ال يقل عن 

الطالب وأولياء  لانوا قد طردوا،لمن يف نظرىم احلمومة وحدىا ال ديمنها أن توقف اليش دون مساعدة من
 (1).ىمأمور 

وقد ًب المشف عن اليش على نطاق واسع يف بعض ادلدارس األلثر تنافسية يف البالد، مثل ثانوية 
 ستيفانت يف ماهناتن، ألادديية القوات اجلوية، ومؤخرا ىارفار 

ذل حد ما، وأن وتظهر دراسات سلوك الطالب ومواقفو أن أغلبية الطلبة تنتهك معايَت النزاىة األلادديية إ
وعالوة على ذلك، ىناك أدلة على أن ادلشملة قد  .ادلتقدمُت ادلتفوقُت من ادلرجح أن يفعلوا ذلك لآخرين

 .تفاقبت على مدى العقود القليلة ادلاضية

ويقول اخلرباء إن األسباب بسيطة نسبيا: فقد أصبح اليش أسهل وألثر قابلية للتسامح، وقد فشلت 
 (2)مور يف إعطاء الطالب رسائل قوية ومتمررة حول ما ىو مسبوح بو وما ىو زلظورادلدارس وأولياء األ

ال خيتلف اثنان يف اجلزائر على أن اليش يف االمتحانات أصبح هاىرة متفشية تتمرر مع لل امتحان 
 مدرسي، فال يوجد من ال يعرف الطرق التقليدية يف اليش، وىي طرق استطاعت ادلصاحل ادلسئولة زلاربتها

                                                           
(1         )                                              Amarnath Tewary , India cheating students expelled in Bihar , 

bbcnews         

19 march 2015 , http://www.bbc.com/news/world-asia-india-31960557  

(2)        ) RICHARD PÉREZ-PEÑA , Studies Find More Students Cheating, With High Achievers No 

Exception , theNew York Times , September 7, 2012 ,  
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واإليقاع بادلتورطُت متلبسُت، لمن ما دل تتبمن وزارة الًتبية اجلزائرية من إيقافو ىو غش التالميذ عرب تمنولوجيا 
 .االتصال احلديثة

، بعد 2016حيث عاشت ادلدرسة اجلزائرية العام ادلاضي فضيحة يف امتحانات البمالوريا يف دورة جوان 
ية وتقنية اجليل الثالث لإلنًتنت يف اليش، يف حادثة أوذل دل تعشها أن عبد تالميذ إذل استعبال اذلواتف الذل

البالد بعدما تسببت العبلية يف تسريب مواضيع االمتحان وحل األسئلة ادلقًتحة مباشرة عرب صفحات التواصل 
وضوع، توصل االجتباعي بتواطؤ حىت من أولياء التالميذ وربرلت حينها ادلصاحل العليا يف البالد بفتح ربقيق يف ادل

 (1)متورط ًب إقصاؤىم مجيًعا. 400ة إذل ربديد ىوي

وىنا صلد أن هاىرة اليش ليست زلدودة و ىي موجودة منذ القدم و قد ساعدت التمنولوجيات احلديثة 
يف انتشارىا   وال تقتصر على دول دون األخرى حيث تتعدد األسباب و الطرق و النتيجة  واحدة  وىي التزعزع 

يف مصداقية ألثر القطاعات حساسية واليت تستوجب إجياد حلول ردعية و تطوير يف أساليب  و التشميك
 ممافحة الظاىرة و دراستها من مجيع اجلوانب .

واجلزائر خَت مثال على ذلك لموننا أطراف عايشت احلدث و دلسنا مدى تأثر ىذا القطاع شلا دفعنا باختيار 
 ادلوضوع بالدرجة االوذل . 

 
 

  

                                                           

 http://zedni.com    2017جوان10(  شبمة زدين للتعليم ، تدابَت لظاىرة قبع اليش يف اجلزائر فهل صلحت  ،1)



 اإلطار التطبيقي
 

 ادلبحث الرابع4 عرض وحتليل نتائج الدراسة4

 احملور األول4 البيانات األولية4

 توزيع العينة حسب اجلنس4 ميثل (104اجلدول رقم )

 النسبة التكرار اجلنس
 %465 39 ذكر
 %59، 5 011 أنثى

 %011 011 اجملموع
 يوضح توضيح العينة حسب اجلنس4 10الشكل رقم 

 
 104التعليق على اجلدول 

نالحظ  ، ة بني اجلنسني استمارة مقسم 022يوضح اجلدول االول توزيع العينة ادلختارة و اليت دتثلت يف 
 اناث وىي النسبة االوفر مقابل االخرى . %5..5ىي ذكور مقابل نسبة  %5، 64من خاللو ان نسبة 

وذلك راجع لعدة عوامل تعرضنا ذلا اثناء قيامنا بتوزيع  االستمارات على اجملتمع ادلتوفر جلمع البيانات 
مدنا طريقة الكرة الثلجية كأنسب طريقة وعليو االعتماد على ادليدانية واليت نظرا دلوضوع الدراسة وخصوصيتو اعت

االفراد ادلبحوثني يف اجياد ما تبقى منهم واليت تستوىف فيهم شروط العينة )مارسوا الغش بطريقة من الطرق ( 
من استطعنا التواصل  ، وبصفتنا اناث كان من السهل التواصل مع الطالبات و جذب اطراف احلديث معهن

استطاعة تواصلنا مع عدد قليل من الذكور نظرا  ، رىن عدد ميسور منهن اعطوا االستمارات لزميالهتن معهن بدو 
كذلك نظرا للوقت الذي قمنا بتوزيع االستمارات فيو كانت فًتة االمتحانات مما   ، لكوننا اناث وحلرجنا نوعا ما 

 .ا الغش اثناء مسارىم الدراسيسو عن من مار  لإلفصاحاو   لإلجابة ادى لعدم استجابة الكثريين سواء

53% 

 أنثى 47%

 ذكر
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 (4 يبني توزيع أفراد العينة حسب الشعبة104اجلدول رقم )

 
 النسبة التكرار الشعبة

 %0015 09 رياضيات
 %01 02 تقين رياضي

 %0.15 99 علوم جتريبيبة
 %3 02 تسيري واقتصاد
 %9515 10 أداب وفلسفة
 %0915 01 لغات أجنبية

 %011 011 اجملموع
 (4 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الشعبة104كل  رقم )الش

 
 4 10التعليق على اجلدول رقم 

شعبة  %54.5و الفلسفة تليها نسبة  اآلدابلشعبة   %5.5.نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 
لتحتل ، بيةشعبة اللغات االجن %5..5و  %56العلوم جتريبية لتأيت يف ادلرتبة الثالثة شعبة التقين الرياضي بنسبة 

بنفس الًتتيب وجند ىنا ان  %9و  %5، 55و االقتصاد ادلرتبتني االخريتني بنسبة  شعبة الرياضيات و التسيري

11% 

14% 

16% 

9% 

36% 

14% 

 رياضيات 

 تقني رياضي

 علوم تجريبية

 تسيير واقتصاد

 أداب وفلسفة

 لغات أجنبية
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و الفلسفة نظرا لبدئنا توزيع االستمارات من كلية سويداين بومجعة و حتديدا فرع  اآلداباعلى نسبة تعود اذل شعبة 
و العلوم التجريبية يف الرتبة الثانية ذلك  ، منها الفلسفة  ، االدبية اكثرالعلوم االنسانية الذي ميتاز بوجود الشعب 

نسبة النجاح لبكالوريا العام ادلاضي حسب  %04، 0.من رلموع  %99، 50راجع لنسبة جناح تقدر ب
ذل حد كبري ادلوقع الرمسي دلدونة الًتبية و التعليم . وجند ان نسب شعبة التقين رياضي و اللغات االجنبية متقاربة ا

يف حني شعبة التسيري و االقتصاد دل نتمكن من اجياد الكثريين يف القسم  ،   % 2.5حيث ىامش االختالف 
نوعا ما يف ىذا التخصص مما ادى اذل ىذا الفارق الواضح ادلخصص ذلذه الشعبة وكذلك معرفتنا كانت زلدودة 

 بني الشعب االخرى.

 لعينة حسب سنة احلصول على البكالوريا4(4 ميثل توزيع أفراد ا19اجلدول رقم )

 النسبة التكرار السنة
010. 001 5215% 
0105 12 01% 

 %0115 95 0105قبل 
 %011 011 اجملموع

 4 يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنة احلصول على البكالوريا194الشكل رقم 

 
 

58% 24% 

18% 

2016

2015

 2015قبل 
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 194التعليق على اجلدول 

قبل عامني أي سنة  ى شهادة البكالوريا و اليت درجناىا مايوضح ىذا اجلدول سنة حصول ادلبحوثني عل
أي بكالوريا العام ادلاضي و اليت تفاقمت ظاىرة الغش فيها واختلفت  0254و  0255و سنة  0255

اضافة اذل التسريبات اليت عرفها القطاع وىذا موضوع اخر . كانت نتائج   ، االساليب و التقنيات يف ذلك 
وذلك راجع للعينة نفسها اليت استدعت  0254دلتحصلي البكالوريا لسنة % 5، 55بة التفريغ كااليت : نس

توزيعها على طلبة االوذل جامعي كوهنم انسب عينة عاشت جتربة الغش اثناء االمتحانات و كانوا من ادلتأثرين و 
ريات دون خوف حيث يبقى اضافة اذل كوهنم تعدوا ادلرحلة مما يعطيهم امكانية االفصاح عن اجمل ، ادلأثرين فيها 

على الًتتيب ذلك  0255و  0255قبل سنة  دلا  %5، 51و نسبة   %06لتبقى نسبة  ، ىذا الطرح نسبيا 
ان طالب السنة اوذل جامعي ليسوا فقط ادلتحصلني على شهادة البكالوريا السنة اليت سبقتها فنجدىم خيتلفون 

و امكانية وجود التفاوت  ، سة لوىلة مث عادوا دلزاولتها و ادتامها ادلعيدين و من استوقفوا الدرا  ،  بني االحرار
 العمري .

 ىو االمتحان الذي سبق للمبحوثني الغش فيو4 4 يوضح ما11 اجلدول رقم
 
 
 
 
 

 
 ىو االمتحان الذي سبق للمبحوثني الغش فيو4 يوضح ما4 11الشكل رقم 

 
 

 بكالوريا

امتحانات 
 أخرى

 النسبة التكرار العبارة
 %1.15 39 بكالوريا

 %5915 011 امتحانات أخرى
 %011 011 اجملموع
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 114التعليق على اجلدول رقم 

يوضح اجلدول االيت نوع االمتحانات اليت سبق للعينة ان مارست سلوك الغش فيو حيث حصرناىا يف 
وادلالحظ اهنا متقاربة  %5..5بنسبة و امتحانات اخرى   %64.5امتحان شهادة البكالوريا اليت كانت بنسبة 

يعترب  ألنواذل حد ما وان نسبة الغش يف بكالوريا اقل نظرا لتخوف البعض من االفصاح عن غشهم اثناء اجرائو 
من االمتحانات الرمسية ادلعًتف هبا و اليت حتدد مصري ادلمتحن وعلى اساسها يقيم مدى تأىيلو من عدمو . اضافة 

رحلة اجلامعية و ختوفهم من النظرة اليت ستوجو اليهم اذ ما ان نسبة كبرية افصحت الدراسة عن اذل انتقاذلم اذل ادل
 ادلعرفية . مكتسباهتمامتثاذلم لسلوك غري اخالقي كالغش واهنم دفعة مشكوك فيها و يف 

او ترجع لعامل اخر وىي صعوبة الغش يف االمتحانات الرمسية ان صح التعبري كالبكالوريا مقابل  
االمتحانات التقييمية السنوية او لنقص ادلراقبني و عادة ما يكون استاذ ادلادة نفسو متساىل مع طالبو واليت اصبح 
عدد ميسور منهم تتنايف صفات االستاذ فيهم كما سبق وذكرنا ان من العوامل ادلدرسية ادلؤدية للغش ىو دور 

حيث توجد امكانية التساىل حىت يف امتحان  ، ى امر نسيب االستاذ وكيفية امتثالو و تأديتو لواجبو ادلهين و يبق
 البكالوريا نظرا لكوننا طالب مررنا هبذه ادلرحلة . 

 4 يبني نسبة الغش لدى الزمالء15اجلدول رقم 

 

 

 

 

 4  يبني نسبة الغش لدى الزمالء15الشكل رقم 

 

8% 

38% 54% 

 ضعيفة

 متوسطة

 عالية

 النسبة التكرار العبارة
 %2 .0 ضعيفة
 %92 .1 متوسطة
 %51 012 عالية

 %011 011 اجملموع
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 154رقم  ولدالتعليق على اجل

تقر بان الغش  %56يوضح اجلدول نسبة الزمالء الذين يغشون حسب رؤية العينة نفسها فكانت نسبة 
على نفس الًتتيب  %5و  %5.يفة بنسبة مستواه عارل وجندىا نسبة عالية مقارنة مبن يظنون اهنا متوسطة و ضع

وميكن ارجاعها اذل االختالف يف التخصص حيث توجد شعب تزيد نسبة الغش فيها كما توصل فيصل زلمد 
من العلميني يغشون يف امتحاناهتم , %55مقابل  اآلدابمن طلبة  %60نسبة يف دراستو ان  خري الزراد 

 ... آلخراختالف اسلوب الرقابة من قسم 
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 العوامل ادلؤدية للغش ادلدرسي4احملور الثاين4 
 العوامل الفردية4 01

 الطالبيبني تأثري عامل القلق على 4 .1اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة

 %1115 013 نعم
 %0115 95 ال

 %2 .0 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 الطالبيبني تأثري عامل القلق على الشكل رقم 

 
 1.4التعليق على اجلدول رقم 

يوضح ىذا اجلدول احد العوامل النفسية اليت مت التطرق اليها يف اجلانب النظري و اليت تدخل ضمن 
ان فًتة االمتحانات من ادلواقف   %5، 16ادلسببات الرئيسية دلمارسة الطلبة لسلوك الغش حيث اقرت نسبة 

على االداء بفاعلية و يسبب اظطرابات للممتحن وتذبذب يف عملية  ق و ىذا كما وضحنا يؤثرادلثرية للقل
استقبال و ختزين و اسًتجاع ادلعلومات و اليت اثبتتو العديد من الدراسات يف علم النفس و االجتماع خاصة و 

 ، سرة وضغوطاهتا القلق يكون على  مستويات عدة و تتدخل يف زيادتو او تفعيلو عوامل اخرى كذلك اال
تفيد ان  فًتة  %5، 51اليت يولوهنا اذل عمليات التقييم .  ونسبة  لألمهيةاجملتمع ككل نظرا  ، ادلدرسة

االمتحانات ال تسبب القلق الن ىناك فروقات بني العينة نفسها و اجملتمع ككل رغم توافقهم يف اساسيات 
افادت بانو شعور ليس  5%ف واسلوب و طريقة تفكري ...و الدراسة جند لكل منهم بيئتو و ظروف معيشية ختتل

62% 

28% 

10% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 شيءدائم لفًتة االمتحانات رمبا يرجع لطبيعة ادلادة ادلمتحنة او االستاذ او لقدرات الفرد نفسو فلكل منا تفوق يف 
 دون االخر 

 4 يبني عامل اخلوف واالرتباك يف االمتحانات على الطالب111اجلدول رقم 

 النسبة ارالتكر  العبارة
 %5215 001 نعم
 %0215 51 ال

 %09 .0 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 يبني عامل اخلوف واالرتباك يف االمتحانات على الطالب41 11م الشكل رق

 
 114التعليق على اجلدول 

 يوضح اجلدول عامل االرتباك و اخلوف  الذي ينتاب بعض الطلبة اثناء فًتة االمتحانات حيث اقرت
وىذا يؤكد ما تطرقنا لو يف ان ىذا االخري من العوامل النفسية )الذاتية( ادلؤثرة يف سلوك  باإلجياب  %58.5نسبة 

الطالب و اليت ميكن ان تدفعو النتهاج سلوك الغش اثناء ىذه الفًتة نظرا لكوهنا القيمة الًتبوية االساسية و 
دراتو حيث تؤكد ىذا دراسة تشارلز شيفر و ىوارد ملمان يف الوحيدة اليت من خالذلا يقيم و ادلعيار الوحيد لق

اضافة اذل  ، من الطلبة خيافون االمتحانات و اداؤىم ينخفض بسببو   %02 النتائج ادلتوصل اليها عن اكثر من
على عملية التذكر و االسًتجاع السابقة الذكر يف عامل القلق الذي يتداخل و مفهوم اخلوف . و نسبة  التأثري
افادت بعدم اخلوف و االرتباك و الباقي احيانا تسبب لو و احيانا اخرى ال بنفس الًتتيب   %.5 ،  5%، 05

وميكن ارجاعها لفروقات فردية كذلك و حسب مادة االمتحان ومدى دتكن الطالب منها و اسلوب االستاذ يف 
 احلراسة اذا كان متساىل او متشدد معهم . التدريس او

58% 
29% 

13% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 يبني عامل الثقة بالنفس على الطالب  124اجلدول رقم 

 النسبة التكرار العبارة
 %9. .00 نعم
 %01 12 ال

 %09 .0 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 يبني عامل الثقة بالنفس على الطالب 124رقم الشكل 

 
 124التعليق على اجلدول رقم 

و  باإلجياب % .4سبة عامل الثقة بالنفس والقدرات الشخصية  حيث افادت ن يوضح اجلدول 
اعلى  بأنفسهماقرت انو ليس شعور دائم جلميع ادلواقف وىنا جند ان نسبة الواثقني   %.5بالنفي مقابل  06%

وىو منايف دلا جاء يف اجلانب النظري عن دور ىذا العامل كأحد العوامل النفسية ادلؤدية  الثقةمن نسبة عدميي 
الزائدة للنقد اليت سنفصل  احلساسيةاعتبار الذات او  يتدىناما يكون بالطالب اذل ممارسة سلوك الغش و الذي 

ذلك اننا وضعنا احتمال عدم فهم السؤال وربطو  ، فيها يف اجلداول ادلوالية لنرى مدى توافق ىذه النسب و تلك 
يث يبقى عامل كذلك امكانية وجود فروقات فردية يف اجملتمع رغم التجانس يف ادلميزات ح،  جبميع ميادين احلياة 

اليت افادت بالنفي وعدم الشعور الثقة بالنفس الدائم تشري كذلك   %.5و %06االثبات نسيب واما عن نسبة 
 اذل انقسام رلتمع الدراسة اذل من يستويف ىذا العامل من عدمو ويؤكد الفروقات السابقة الذكر .

63% 

24% 

13% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 الطالب تفاءليبني عامل 4 13 اجلدول رقم
 

 النسبة التكرار العبارة
 %51 001 نعم
 %0515 50 ال

 %0115 95 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 الطالب تفاءليبني عامل 4 13الشكل رقم 

 
 134التعليق على اجلدول رقم 

  %5، 51و  %05.5مقابل  %51بنسبة  لبالتفاؤ ر عينة الدراسة ادلستهدفة يوضح اجلدول االيت شعو 
 وىذا مؤكد دلا جاء يف .واحيانا اخرى ال على الًتتيب  لبالتفاؤ ئلني و البعض يشعر احيانا تفاافادت اهنم غري م

لديهم الثقة بالنفس واليت بتطورىا  وتقدم الفرد يف ادلرحلة العمرية خاصة  فًتة ادلراىقة  %.4اجلدول الذي افاد ان
ل ؤ ميكن ان يعزز عامل الشعور بالتفاها عينة الدراسة وىي ادلرحلة اليت التزال في اليت تعترب من اكثر ادلراحل تعقيدا

ل والعكس ( وىذا ما تؤكده نتائج الدراسة ادليدانية اليت ؤ ثقة بالنفس يتبعها الشعور بالتفااي ان ال من عدمو )
دميي وجود افراد ع فإمكانيةاجرينها .رغم التأكيد كذلك على ان العالقة االرتباطية بني ىذين العاملني تبقى نسبية 

 الثقة لكن متفائلني موجودة و العكس .
 
 
 
 

57% 25% 

18% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 ذانزعاج الطالب من انتقاد األستايبني أثر 4 01اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة

 %1.15 39 نعم
 %91 11 ال

 %5، .0 99 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 ذانزعاج الطالب من انتقاد األستايبني أثر 4 01الشكل رقم 

 
 014التعليق على اجلدول 

، 64يوضح اجلدول مدى انزعاج العينة من التعرض لالنتقادات من طرف االستاذ او االفراد  بنسبة 
توضح ان شعورىم باالنزعاج يكون غري دائم وىو  %5، 54من االنتقادات و  ال ينزعجون %1.مقابل  5%

اليت مت التطرق اليها يف اجلانب النظري حيث جند ىذه الفئة و  الغشمن العوامل ادلؤدية دلمارسة الطالب لسلوك 
بطريقة خاطئة و االستجابة تكون  فيها بشكل مبالغ حيث انو ميكن لشعور التلميذ بعدم  شيءتفسر كل 

الكفاءة خاصة من الناحية التعليمية ان تظهر عليو حساسية زائدة للنقد و ينتاهبم شعور باالختالف  عن االخرين 
 مما جيعلهم يتوقعون فشلهم وتزيد احتمالية قيامهم بالغش .

 
 
 
 
 

46% 

37% 

17% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 يوضح أثر صعوبة واسرتجاع ادلكتسبات القبلية لدى الطالب41 00اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة

 %1315 33 نعم
 %91 1. ال

 %0115 10 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 1يوضح أثر صعوبة واسرتجاع ادلكتسبات القبلية لدى الطالب4 00رقم الشكل رقم 

 
 004التعليق على اجلدول رقم

اقرت  %5، 69يوضح اجلدول عامل الصعوبة يف التذكر و اسًتجاع  ادلكتسبات القبلية حيث ان نسبة 
يواجهون صعوبة اسًتجاع و تذكر ما مت  %5، 02صعوبة و ال جيدونمنهم  %2.بامتثاذلا ذلذا العامل يف حني 

 فظو من ادلواد احيانا .ح
ان العوامل العقلية من رلموع العوامل ادلرتبطة بشخصية ادلتعلم فعملية التعلم عملية ليست بسيطة 

)االمتحانات( لكن كما  التقييموتدخل ضمنها عمليات عقلية كالتذكر و االسًتجاع واليت تربز امهيتها اثناء فًتة 
انون من ىذا اجلانب ونسيان ما مت استذكاره اما العتمادىم طريقة نسبة من االفراد يع توضح النسبة ان اكرب

او لعدم االستعداد الكايف  ، مراجعة غري فعالة كاحلفظ االصم )الببغائي( من غري استيعاب او ترك ادلواد لتًتاكم 
معرفة  ال ميكنناوظروف زليطة اخرى ...فهنا  ، حجم ادلقرر الدراسي  ، طبيعة ادلنهج  ، وادليل للمادة نفسها 

 . ألخرالسبب الرئيسي ذلذا العامل حيث خيتلف من فرد 
يف حني النسب االدىن كانت بالنفي و معظم االحيان على التوارل و ىنا تدخل فيها فروقات كل فرد عن 

 االخر و الظروف ادلهيأة للمراجعة عامة .

49% 

30% 

21% 

 نعم

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 يبني مدى ضعف تركيز الطالب4 00اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة

 %1015 29 نعم
 %9315 13 ال

 %03 92 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 1يبني مدى ضعف تركيز الطالب4 00رقم الشكل رقم 

 
 004التعليق على اجلدول 

ل من العينة تعاين من ىذا العام %65.5يوضح اجلدول ضعف القدرة على الًتكيز اليت افادت ان نسبة 
 .تعاين من جانب فقدان الًتكيز يف بعض االحيان  %59ليس ذلا ضعف الًتكيز و نسبة  %5، 9.تليها نسبة 

فاالنتباه كذلك يندرج ضمن العمليات العقلية ادلؤثرة يف عملية التعلم  فاالستعداد دلالحظة او التفكري يف 
د اىتماماتو تنصب يف امور ثانوية كادلسائل للطالب جن فبالنسبةامر ىو هتيؤ ذىين و ميكن ان تكون مشتتات لو 

القلق ... فيكون  ، اخلوف  ، وعدم الكفاءة  باإلحباطاحلركية او الشعور  ، مشاكل احلياة اخلاصة ، العاطفية 
  الغش النتيجة نظرا لكونو من العوامل ادلؤدية للغش .

 4 مدى اميان الطلبة مبقولة الغاية تربر الوسيلة091اجلدول رقم 

 

 

 

41% 

40% 

19% 
 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %52 .00 نعم
 %0.15 59 ال

 %0515 90 أحيانا
 %011 011 اجملموع



 اإلطار التطبيقي
 

 4 مدى اميان الطلبة مبقولة الغاية تربر الوسيلة091رقم الشكل 

 
 094التعليق على اجلدول رقم 

 %55امياهنم مبقولة ان الغاية تربر الوسيلة و اليت افادت بان نسبة كبرية قدرت ب يوضح اجلدول مدى 
 ختتلف ادلواقف اليت يرون توافق ادلقولة معها .  %55.5ال تؤيد يف حني  %04.5مؤيدة و

الضمري رمبا كهذه  تأنيبذلك ان الطالب يضع لنفسو مربرات بديهية او واىية لعدم شعوره بالندم او 
النجاح يف نظرىم غاية جيب ادراكها بكافة السبل حىت ولو كانت بطرق غري اخالقية كالغش وىذا يرجع  ، ادلقولة 
والطالب نفسو لالمتحانات كوهنا الطريقة الوحيدة  ، االعالم  ، اجملتمع  ، ادلدرسة  ، اليت توليها االسرة  لألمهية

 من اعتمد على نفسو بقي يف قسمو .ادلعتمدة يف التقييم و ختتلف االقاويل : من نقل انتقل و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال نعم

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 العوامل األسرية4 01
 يبني عامل التوبيخ الذي يتلقاه الطالب41 01اجلدول رقم 

 النسبة التكرار العبارة
 %11 22 نعم
 %19 .2 ال

 %09 .0 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 
 عامل التوبيخ الذي يتلقاه الطالب يبني 4 01رقم الشكل 

 

 
 014التعليق على اجلدول رقم 

تلقون التوبيخ يف حني نسبة جد ي %66يوضح اجلدول يف حالة احلصول على نتائج سيئة ان نسبة 
تقر باهنا احيانا ما تتلقى التوبيخ حلصوذلم على نتائج  %.5ال يتلقون اي نوع من العقاب ونسبة  %.6متقاربة 
 سيئة .

حيث جند من يتعامل بتسلط و  ألبنائهاوىذا يرجع الختالف طريقة و اسلوب و حالة تربية كل اسرة 
التفرقة بني االخوة  ، ب واالم على الثواب و العقاب او التقليل من شان الطفل قسوة  او ىناك عدم توافق بني اال

...مما جيعل الطفل يف حالة ارتباك و خوف وتردد يف اي عمل يقوم بو خاصة اذا كانت هتم مصري الطالب  
  كالنجاح يف االمتحانات اليت تزيد الضغوطات على مجيع االصعدة.

 
 

44% 

43% 

13% 

 نعم

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 
 مدى مسامهة اجلو األسري دلراجعة الدروس0541اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة
 %915. 001 نعم
 %0.15 51 ال

 %01 01 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 مدى مسامهة اجلو األسري دلراجعة الدروس0541رقم الشكل 

 
 054التعليق على اجلدول رقم 

انو ال  %5..4و استذكار الدروس حيث افادت نسبة  الذي يوضح مالئمة اجلو االسري دلراجعة
اجلو متذبذب  %52اجلو االسري فيها غري مالئم للمراجعة و  %04.5تقابلها نسبة ، جو مالئم  ، اشكال فيو

 بني ادلالئم و الغري مالئم .
العالقة بني  سوء ، واليت تدخل فيها اختالفات بني طبيعة االسر و امكانياهتا رمبا ككثرة افراد العائلة 

 ، االولياء او انفصاذلم 
و ان اغلبية افراد العينة يف جو اسري مالئم للمراجعة و بالرغم من ذلك يتبعون اساليب الغش اضافة اذل 

 دوافع اخرى . 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 العوامل ادلدرسية4  91
 الربنامج الدراسي لدى الطالب1 فةايوضح مدى كث4 .0اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة
 %2. .09 نعم
 %0115 13 ال

 %115 05 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 
 الربنامج الدراسي لدى الطالب1 فةايوضح مدى كث4 .0رقم الشكل 

 
 0.4التعليق على اجلدول رقم 

يوضح اجلدول اراء العينة اذا ما كان ادلقرر الدراسي يف نظرىم ميتاز بكثافة الدروس حيث اسفرت النتائج 
و ادلالحظ ان نسبة ادلوافقة  ، احيانا  %1.5تقر بالنفي و نسبة  %06.5مقابل  باإلجيابتقر % 45ان نسبة 

على ان ادلقرر الدراسي ميتاز بالكثافة اعلى بكثري من وجهات النظر االخرى . فاذا نظرنا اذل ادلقرر الدراسي 
لكثافتو جلميع االطوار جندىا دتتاز بطول و كثافة الدروس حيث نالحظ ان اغلبية االساتذة يعجزون عن ادتامو 

الوطنية ...واعالن وزارة الًتبية و التعليم عادة ، العطل الدينية  ، دون غض النظر عن عوامل اخرى  كالغيابات 
مع اقًتاب مواعيد االمتحانات الرمسية عن العتبة يف الدروس و ختفيف احلجم نوعا ما . االستعانة بالساعات 

 .تاذ نفسو كطبع الدروس دون شرحهل وتكون تبعا لشخصية االساالضافية حملاولة ادراك النقص او بالطريقة االس
 
 
 
 

 نعم 

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 يبني مدى مسامهة اكتظاظ األقسام يف اتاحة فرصة الغش لدى الطالب4  01اجلدول رقم 
 

 النسبة التكرار العبارة
 %1115 010 نعم
 %01 11 ال

 %315 03 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 
 يبني مدى مسامهة اكتظاظ األقسام يف اتاحة فرصة الغش لدى الطالب4  01رقم الشكل 

 
 014التعليق على اجلدول رقم 

تقر انو من  %12.5يوضح اجلدول عامل االكتظاظ يف االقسام و اتاحة فرصة الغش فيتضح ان نسبة 
 ترى انو احيانا يكون عامل مساعد . %9.5ىذا العامل و  %02العوامل ادلؤدية للغش يف حني نفت 

ية و كثرة عدد تالميذ القسم الواحد تؤدي اذل فاالكتظاظ داخل االقسام يتيح فرصة الغش فهذه الوضع
الفوضى و عدم استطاعة االستاذ السيطرة عليهم فيتيح الفرصة للغش او تنظيم مجاعي يف فرق حيث تقوم 
بالتشويش رلموعة و اشغال ادلراقبني للسماح لزمالئهم بالغش ىذه من جهة و عدم مرور العملية التعليمية يف 

تلميذ مثال يف قسم فيكون االىتمام تقصريي نسبيا وىذا احلشو 62-65عن متابعة  ظروف جيدة لعجز االستاذ
 نقص التأطري ، نقص ادلؤسسات التعليمية  ، يرجع لعدة عوامل منها النمو الدميوغرايف السريع 

 
 
 
 
 

 نعم

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 يبني مدى جدية مراقبة االمتحانات 024اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة
 %11 31 نعم
 %93 12 ال

 %01 02 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 يبني مدى جدية مراقبة االمتحانات 024رقم الشكل 

 
 024التعليق على اجلدول رقم 

يفيدون بوجود ىذه  %61يوضح اجلدول عامل اجلدية يف مراقبة االمتحانات واليت اسفرت عن نسبة 
 ترى انو احيانا تكون ىناك جدية يف عملية ادلراقبة . %56وجود اجلدية و يعتربون عدم %9.االخرية و نسبة 

القطاع  ةمن عدمها رغم عدم استنكار معانا وىنا نالحظ ان نسبة وجود اجلدية حسب العينة اكرب
التهاون يف العقاب  ، الًتبوي من وجود مراقبني )االساتذة( متساىلني مع الطالب واعطائهم اجملال للغش 

 لألستاذي ىذا السلوك . وميكن ان تكون العينة ذلا مفهوم مغاير للجدية حبيث تعترب مثال ان غض البصر دلمارس
اعدة او تساىل اثناء االمتحانات او استعمال اذلاتف النقال حبجة ترقب الوقت ليس مس آلخرعن حتدث زميل 

  .من قبل ادلراقب
 مدى مسامهة طريقة األستاذ لدفع الطالب اىل الغش1يبني  034اجلدول رقم 
 النسبة التكرار العبارة
 %51 011 نعم
 %9215 11 ال

 %0015 09 أحيانا
 %011 011 اجملموع

10% 

77% 

13% 
 نعم

 ال

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 مدى مسامهة طريقة األستاذ لدفع الطالب اىل الغش1 034رقم الشكل 

 
 034التعليق على اجلدول رقم 

 %52ب للغش و ىذا ما اكدتو النتائج ان نسبة يوضح اجلدول طريقة معاملة االستاذ كفيلة بدفع الطال
افادت بالتأثر يف  %5، 55ال يتأثرون و  %5.5.يؤثر فيهم اسلوب االستاذ ويدفعهم للغش يف حني نسبة 

 مواقف دون االخرى .
غش الطالب كرد فعل و  ، االخرين فيو  تأثرياوت بني النسب اذل شخصية كل فرد و مدى فويرجع الت
دون نسيان ان ىذا القياس يبقى  ، او عدم كفؤه يف تقدًن ادلعرفة حسب نظره  لألستاذلسيئة حتدي للمعاملة ا

 لعوامل اخرى . بالغشوجو اال انو يقابلها  بأكملنسيب وتوجد عينة رغم ادلعاملة اجليدة و التدريس 
 اىل الغشالطالب   للجوءمدى مسامهة التغيب عن احملاضرات  014اجلدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة رالتكرا العبارة
 %5015 019 نعم
 %93 12 ال

 %315 03 أحيانا
 %011 011 اجملموع



 اإلطار التطبيقي
 

 اىل الغشالطالب   للجوءمدى مسامهة التغيب عن احملاضرات  014رقم الشكل 

 
 014رقم التعليق على اجلدول 

 %5، 55يوضح اجلدول عامل التغيب و االنقطاع عن الدروس بدفع الطالب للغش حيث تقر نسبة 
تغش يف االمتحانات عند التغيب واليت ميكن ارجاعها لعدة اسباب كما جاء يف اجلانب النظري منها الصحية  اهنا 

االنفصال و مدرسية كعدم التكيف مع الوسط  ، العائلية كسوء العالقة االسرية ، كادلرض وضعف احلواس 
لعدم التغيب ادلفرط و عدم اختالل يدفعهم دلمارسة الغش و ىذا رمبا راجع  التغيب ال %9.ادلدرسي . و نسبة 

التوازن ادلعريف و تراكم الدروس وتدارك النقائص بسرعة والذكاء بالتأكيد الذي يتفاوت بدرجات بني االفراد . و 
  اقرت بان التغيب عادة ما يدفع هبم للغش لطبيعة ادلادة رمبا و قدرات الطالب . %9.5نسبة 

 قوبات ادلطبقة كفيلة بدفع الطالب للغشالعيبني اذا كانت  004اجلدول رقم 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 نعم
 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %9.15 19 نعم
 %5115 005 ال

 %. 00 أحيانا
 %011 011 اجملموع



 اإلطار التطبيقي
 

 قوبات ادلطبقة كفيلة بدفع الطالب للغشالعيبني اذا كانت  004اجلدول رقم الشكل 

 
 004التعليق على اجلدول رقم 

ال  %51.5نالحظ ان نسبة  ، قوبات ادلطبقة كفيلة بدفع الطالب للغش يوضح اجلدول ان الع
احيانا ما  %4تدفعهم للغش و  %4.5.تشجعهم العقوبات ادلطبقة على الغشاشني على ممارسة الغش و 

 تدفعهم للغش .
 تساىلة يف بعض االحيان و ميكن ان ال تطبق اصال مما يؤدي لالستهانةمفادلالحظ ان العقوبات رلمال 

هبا او الرجوع يف تطبيقها مما يبسط مقامها . او التخوف احيانا من تبعات العقوبات او عدم معرفتها هنائيا من 
 الطالب غري اهنا فعل يعاقب عليو وال يعرف نوع العقاب . 

 تشجيعو على الغشعامل تفشي الظاىرة بني الزمالء و  يوضح4 00اجلدول رقم 
 

 
 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %5915 011 نعم
 %91 11 ال

 %315 03 أحيانا
 %011 011 اجملموع



 اإلطار التطبيقي
 

 تشجيعو على الغشعامل تفشي الظاىرة بني الزمالء و  يوضح 00الشكل رقم 

 
 004التعليق على اجلدول رقم 

أقروا بأن  %5..5يوضح اجلدول تفشي الظاىرة بني الزمالء وتشجيعها على الغش حيث نسبة 
اقرت  %9.5ال تأثر فيهم تفشي الظاىرة بني اقراهنم و  %1.ارستهم للغش و نسبة لزمالئهم تأثري يف مم

 التنشئةبتشجيع رؤية زمالئهم احيانا ذلم على ممارسة ىذا السلوك . ذلك ان جلماعة الرفاق دور كبري يف عملية 
،  قيمو ... مما  سلوكياتو ،  االجتماعية و التطبيع االجتماعي فالفرد جزء من اجملتمع يأثر و يتأثر بو يف اجتاىاتو

او لكي يكون بنفس مواصفات زمالئو وال يكون  ، تبنيو او اعادة تطبيق ما يراه كما ىو احلال يف الغش بيؤدي 
ازعاجا و تطاوال عليو اما عن النسبة اليت ال تتأثر بتفشي الظاىرة  تسببحالة شاذة يف نظرىم اليت ميكن ان 

 .ة رمبا تتدخل يف ذلكاحيانا او هنائيا عوامل نفسي
 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم

 أحيانا



 اإلطار التطبيقي
 

 احملور الثالث4 التقنيات ادلتبعة يف الغش4
 التقنيات التقليدية ادلتبعة يف الغش4 01

 استعمال القصاصات للغش4 يوضح4 09اجلدول رقم 
  

 

 

 

 

  للغش الورقية  استعمال القصاصات يوضح 09الشكل رقم 

 
 094التعليق على اجلدول 

يوضح اجلدول اعتماد عينة الدراسة على القصاصات الورقية أثناء الغش يف االمتحانات حيث نسبة 
 أحيانا ما تعتمدىا . %5..تنفي استعماذلا و  %54.5تؤكد استعماذلا ذلذه التقنية تقابلها  52%

 معتمدي القصاصات الورقية ، لسهولة اجنازىا حيث يقضي معظم وادلالحظ أن اكرب نسبة لصاحل 
( ،سهولة إخفائها ، zoomادلمتحنني ليلة االمتحان يف التحضري ذلا خاصة و تطور التقنية باستعمال احلاسوب )

حجم جد صغري ، عدم انتباه ادلراقبني ذلا ...وىذا يؤكد نتائج الدراسات السابقة كدراسة فيصل زلمد خري 
     .رادالز 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %21 0.1 نعم
 %0.15 99 ال

 %915 11 احيانا
 %011 011 اجملموع



 اإلطار التطبيقي
 

 االستعانة بالزمالء يف الغش4يوضح 4 01اجلدول رقم 

  

 

 

 

 4 يوضح االستعانة بالزمالء يف الغش01الشكل رقم 

 
 014 رقم التعليق على اجلدول

تقابلها نسبة  %15.5يوضح اجلدول اعتماد عينة الدراسة على زمالئهم يف الغش وذلك بنسبة 
ة تعتمد ىذا األسلوب على الًتتيب ذلك لسهول تنفي اعتمادىا عليهم واألخرى أحيانا ما %52و  55.5%

التقنية ، االتفاق على بعض الرموز و احلركات ادلشفرة فيما بينهم واليت يصعب على ادلراقب أحيانا دتييزىا أو 
اكتشافها ، إضافة إذل أن الغش الشفوي عقابو  اقل خطورة ، عدم إثبات الدليل ، ربح الوقت ، االعتماد عادة 

حة اإلجابة  أما عن النسبة اليت ال تعتمدىا فرمبا يرجع على النجباء أو ادلتمكنني من ادلادة ادلمتحنة لضمان ص
 .زمالئهم واعتمادىم على الذات لعدم الثقة يف صحة إجابة

 

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %1215 051 نعم
 %0015 09 ال

 %01 01 احيانا
 %011 011 اجملموع
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 لكتابة على اجلدران، ادلالبسبا يبني االستعانة 4 05اجلدول رقم 

 

 

 

 

 لكتابة على اجلدران، ادلالبسبا يبني االستعانة4 05الشكل رقم 

 
 4 05التعليق على اجلدول 

الكتابة على يوضح اجلدول رلموعة من التقنيات اليت قمنا بدرلها مع بعضها نظرا للخصائص ادلتشاهبة )

تعتمدىا يف الغش مقابل  %51اجلدران ، ادلراحيض ، ادلالبس ، أطراف اجلسم ( واليت أفادت العينة نسبة 

 ا ما تستعملها .أحيان %55ا و تعتمدى ال 0%.

وىذا ما يوافق معظم نتائج الدراسات السابقة ونظرا لسهولة اجنازىا ، الغش هبا ، وحىت إخفائها عن 

أعني ادلراقبني إذا ما كان الغاش متمكن ومتعود على الغش ، كذلك عدم إدلام بعض الطلبة بالتكنولوجيات 

 .اعتمادىم على أمور بسيطة ،ثةاحلدي

57% 32% 

11% 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %51 001 نعم
 %90 1. ال

 %00 00 احيانا
 %011 011 اجملموع
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 Mp3 Mp4  بادلسجالت يبني االستعانة 0.4اجلدول رقم 

 

 

 

 Mp3 Mp4  بادلسجالت يبني االستعانة4 .0الشكل رقم 

 

 4 .0التعليق على اجلدول رقم 

من قبل عينة الدراسة يف الغش ادلدرسي واليت  (mp3 , mp4)يوضح اجلدول استخدام ادلسجلة 
ذلك راجع لعدة ،  تستعملهاحيانا ما أ %54.5و  باإلجياب %6.بالنفي مقابل  %69.5 أفادت نسبة

كشفها   إلمكانيةاالناث للذكور حيث الذكور تتفادى استعمال ىذه التقنية عوامل منها طريقة اللباس ختتلف من 
عليهم بسهولة مقابل االناث خاصة احملجبات واليت ميكن ربطها بالعينة اليت أقرت باستخدامها ، ظهور تقنيات 

 . ستعماذلا سهل االخفاء مقارنة هبااكثر تطور من بعدىا وا

 

 

 

 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %91 2. نعم
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 التقنيات احلديثة ادلتبعة يف الغش4 01

 4البلوتوث، الالسلكية الشبكات ، احملمول اذلاتف تقنية استخدام مدى يوضح4 01اجلدول رقم 

 

 

 

 

 4البلوتوث، الالسلكية الشبكات ، احملمول اذلاتف تقنية استخدام مدى يوضح 014الشكل رقم 

 
 014التعليق على اجلدول 

(   Bluetooth، البلوتوث  G.يوضح اجلدول استخدام )اذلاتف الذكي، الشبكات الالسلكية 
 %05أحيانا ما تستخدمها و  %00.5أقرت باستخدام ىذه التقنيات مقابل  %54.5واليت أسفرت أن نسبة 

 تنفي الغش هبا .

سبة تقر باستخدام ىذه التقنيات نظرا لزيادة  االنتشار ، أصبح لكل فرد ىاتف ادلالحظ أن أكرب ن
، تقنية البلوتوث ، التقاط صور  باألنًتنتزلمول ، سهولة استعمالو ، تعدد طرق استعمالو للغش ) ايصالو 

خلت اليت اد G....( خاصة و ادلميزات ادلضافة فيو كخدمة pdf ــــــ:الدروس ، امكانية ختزين ادلعلومات ك
فإن استعمال اذلواتف الذكية يف افريقيا جتاوز  (StatCounter)ب ىيئة اإلحصاء حسف ،.025اجلزائر يف 

،و يف اجلزائر حتديدا  %.4اوز استعمال االنًتنت النقال جت (0254)كتوبر بنهاية شهر أ  حيث % 40
كر تدخل فيها فروقات فردية ، . أما عن النسبة اليت تقر بعدم استخدام ىذه التقنيات السالفة الذ  0.65%.

   عدم االعتماد على التكنولوجيات يف الغش ، االعتماد على االساليب التقليدية لبساطتها وال تكلفتها .

 ال نعم

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %5.15 009 نعم
 %00 10 ال

 %0015 15 احيانا
 %011 011 اجملموع
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 األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي4 يوضح مدى استعمال 02اجلدول رقم 

 

 

 

 

 األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعييوضح مدى استعمال 4 02الشكل رقم 

 

 024التعليق على اجلدول رقم 

يوضح اجلدول استخدام عينة الدراسة االنًتنت و شبكات التواصل االجتماعي يف الغش أثناء 
 %5.يستعينون بنسبة  التقنية و من ال هاالمتحانات حيث أسفرت نتائج التفريغ عن توافق بني من يستعينون هبذ

  موهنا أحيانا ما يستخد %06و

ويرجع ذلك رمبا لعدة عوامل منها : تذبذب سعة تدفق االنًتنت ، تستوجب انتقاء االجابة و الًتكيب و 
و حىت  يعيقالتحليل ...اخل و الغاش يريد اجياد االجابة الصحيحة فورا ، كذلك أخذىا بعض الوقت االمر الذي 

يوضح اجلدول استخدام عينة الدراسة االنًتنت و شبكات التواصل االجتماعي يف الغش أثناء  يكشف أمره
 %5.بنسبة  ال يستعينونالتقنية و من  ااالمتحانات حيث أسفرت نتائج التفريغ عن توافق بني من يستعينون هبذ

: تذبذب سعة تدفق االنًتنت ، تستوجب ويرجع ذلك رمبا لعدة عوامل منها، موهناأحيانا ما يستخد %06و

38% 

38% 

24% 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسبة التكرار العبارة
 %92 .1 نعم
 %92 .1 ال

 %01 12 احيانا
 %011 011 اجملموع
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الغاش يريد اجياد االجابة الصحيحة فورا ، كذلك أخذىا بعض الوقت بة و الًتكيب و التحليل ...اخل و انتقاء االجا
مواقع للتواصل وليست تعطي احللول فهي  ، مواقع التواصل االجتماعي الو حىت يكشف أمره يعيقاالمر الذي 
 .0254حان أو تسريبها كبكالوريا ، تستعمل ىذه االخرية اكثر يف نشر أسئلة االمتزلركات حبث

 يف الغش القلم الذكي، النظارات الذكية استخدام  4 يوضح مدى03اجلدول رقم 

 

 

 

 

 يف الغش القلم الذكي، النظارات الذكية استخدام  يوضح مدى4 03الشكل رقم 
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 لمقابلة:لالنتائج  العامة 

على شهادة الليسانس يف علم النفس  متحصلة سهليةدلركز والية قادلة: ثابت  واإلرشادتوجيو مع مستشار ال
ختتلف من و  ،عن وجود دوافع نفسية تدفع بالطالب للغش أكدتسنة تقريبا  22عاملة بالقطاع دلدة و الًتبوي 
 أقرتحيث  ،اجملتمع ككلو زليطة بالتلميذ خاصة األسرة  أوعوامل أخرى خارجية و حسب مؤثرات  ألخرمستوى 

ما وجد دليل  إذاخاصة  اإلنكارو رد فعل يواجو التلميذ ادلوقف ى أولانو يف عدة حاالت كشف الغشاشُت 
 .ميارسو أنمن حقو و عادي  أمرانو  إىل أنساهبا أوكان فعل الغش لفظي مثال و  إدانتويثبت 

مع العوامل النفسية اليت  إجابتهاتوافق معظم  إىل إضافةميارسونو  األوىلاجملتمع وزمالئو بالدرجة  أنذلك  
وذكرت  ،القلق للطالب النجباءو االرتباك و ذكرىا كعوامل مؤدية بالتلميذ دلمارسة الغش كعامل اخلوف  إىلتطرقنا 

قالت انو و وم التفاؤل الذي وجدناه كسبب معارفها ومل تركز على مفه إحدى أوعدة حاالت كانت شاىدة عليها 
ضعيف ادلستوى فهنا التفاؤل ال يلعب دور   أويغشون سواء ممتاز متوسط  اآلنمجيع الطلبة  أننسيب حيث  أمر

اسًتجاع حاالت عديدة و ال دتارس سلوك الغش تذكر  أهناانو توجد حاالت  متشائمة غَت  إنكاردون و  .كبَت
ادلدرسة و  األسرةو ىو منها عامل اعتربتو جد مهم  إغفالكرىو ذلا دون  أولصعوبة ادلادة  األسبابتعطي ىذه 

 أكدتاليت و  ،خاصة الوالدينو  األسرةنتيجة الضغوطات اليت دتارسها عليو و التلميذ لسلوك الغش جحيث يت
النجاح يف اجتياز و النقطة  أنتبٍت شخصية التلميذ حيث و  ترسختربيتها اليت  وأسلوباختالف يف مدى ضغطها 

ابنهم للمقررات الدراسية فهي بالنسبة ذلم  استيعابمدى  أوال يهم ادلستوى الثقايف و  األساسو نقطة االختبار ى
 إذوبالنظرة ادلوجهة ذلم هبم و الوصول دلراتب يروهنا تليق بابنهم و النقطة اجليدة لرفع ادلستوى و ثانوية ادلهم ى أمور

ة سيئة زاد احتمال طنقب أتىما  إذاانو كلما زادت حدة ادلعاملة  أي ،مشرفة األخَتةمستوى ىذا و ئج اتكانت ن ما
 .األسرةتوقعات  إلرضاءزلاولتو للغش كوسيلة 

ينقص من عزميتهم و ذلم  اإلحباطفيو مما يسبب  أبنائهممستوى  أييف ادلقابل ىناك اسر ال تعرف حىت و  
النجاح و ال يلقى االىتمام وثناء عليو  ألنوعدم بذل رلهود  أو كأوليائهم  االةبالالمبسوبو وادلعاملة ر  إىليؤدي و 

 إىليدفعو احتكاك مع التلميذ و  أكثركونو   أوىلبدرجة  األستاذما جانب ادلدرسة ركزت على أ ،حيققو بشىت السبل
 ...الم أفهمها  ،كره ادلادة أوحب 

جيربون  األساتذةض بع أنت الغش يكون السبب االوجتارب كشف ح بعض العينات إجاباتحيث من  
( مما جيربه على الغش لعدم أخرمبعٌت  إليكم)سلعتكم ترد إي ،ما مت ذكره باحلرف الواحد إرجاعتالميذىم على 

 ما كانت سيئة. إذالو خاصة  األستاذأخرى كرد فعل على معاملة  وأحيانالكثرة الدروس  أونسيان 
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فان ظاىرة الغش يف تطور ملحوظ نظرا لزيادة النسب  سهليةمستشارة التوجيو السيدة ثابت  حسب وجهة نظر -
 2105يف   50.17اليت كانت  2107سنة  76.89ارتفعت بنسبة  اليتو اليت حيصوهنا عاما عن عام 

 واإلرشادتوجيو الذي تزامن مع حتضَت مركز الو فيو ادلقابلة  أجرينانظرا للوقت الذي بدقة واليت مل تفصل فيها 
اليت حياول فعلها لتفادي ظاىرة الغش حيث  واإلسهامات (2109-2108نوي)الجتياز شهادة التعليم الثا

ت( اادلؤسسات)مراكز المتحان أقساميف  وإلصاقهاصمموا ملحقات للحث على ضرورة االبتعاد عن ىذا السلوك 
)انظر  التذكرية األموربعض و لست غشاش"  اان" حتت عنوان ال للغش يف االمتحانات توعية قصاصات إىل إضافة

 ملحق رقم...(

عادي تغَت  أمرنوعا ما  أصبحالظاىرة يف تزايد فالغش  أنبيئة عملها و حسب منظورىا الشخصي  أفادتلكنها  -
م الوضع لبساطة يف تفاق نسبيا أسهمالتطور التكنولوجي و ادلنظور ) البيئة تلعب دور، ضعف الوازع الديٍت( 

ت احلديثة أصبح اكرب من تقنيات استعمال التقنيا أن  تعدد االختيارات كل حسب مقدوره وذلك و استعمالو 
  .ديةيقلت

ممارسة غش كانت االمتحانات الغَت أو أما عن االختبارات اليت تقدم فيها شكاوي اكرب عن زلاوالت  -
تنحصر يف شهادة تعليم  األخرىفيها على عكس  األطوارة رمسية)الثالثية( اكرب من االمتحانات الرمسية لكثر 

تكاثف عدة جهات حملاربة الظاىرة كقطاع اتصاالت و االبتدائي، متوسط، ثانوي عامل اخلوف كذلك يكون اكرب 
 .على تفعيلو يف االمتحانات الرمسية ذلذا العام أكدتاليت و اجلزائر بقطع االنًتنيت 

 .تصنف على ثالثة درجاتالعقوبات ادلطبقة على الغشاشُت  -

  .عادت ما تكون بتوبيخ يف ملف الطالبو يديرىا ادلدير  أوىلدرجة  -

 .قرار مناسبيتفقون على و درجة ثانية جيتمع رللس خاص  -

 .(ىذا اختياريو )التحويل درجة ثالثة الفصل من ادلؤسسة مع اقًتاح -
التقنية ادلستعملة يوجد اختالف يف درجة العقاب حيث أو ما عن اختالف الدرجات العقابية تبعا لنوع االمتحان أ

سنوات دلمارسي الغش يف  17 إقصاءالتعليم "نورية بن غربيط " عن إعادة تفعيل عقوبة و وزيرة الًتبية  أقرت
 .التقنية فال تؤثر أما( 2109-2108ت)اامتحان

 يف عملية ادلراقبة واألمانةعلى احلزم  صيحر تالو  اإلقصاءمضافة سوى عامل التفعيل عقاب  أمورال يوجد  -
 وتشديد الرقابة أكثر وحرمان معدي االسئلىة حىت من استعمال اذلاتف النقال وعدم اخلروج حلُت االنتهاء.
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حيث أكدت على تنمية الوازع الديٍت وغرس القيم االجتماعية واألخالقية أوال وقبل كل شيء لدى  
شاري التوجيو دلساعدة التلميذ يف فًتتو الدراسية ومساعدتو على جتاوز الطالب منذ طفولتهم وتفعيل دور مست

الصعوبات اليت يواجهها أثناء ىذه األخَتة، وتأطَت وجتديد كفاءات األستاذ خالل مساره ادلهٍت، إضافة إىل 
 التوعية من األضرار الوخيمة التابعة ذلذا السلوك يف مجيع ميادين احلياة.
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 ة على ضوء الفرضيات:مناقشة وتفسري نتائج الدراس :اخلامساملبحث 

ختامها يتساءل القارئ عن النتائج اهلامة اليت متخضت عنهاا والايت ملما   إىلفبعد أن وصلت ىذه الدراسة  
تكاا ن  ااا ينلااس الناااسع وإااالهبس فاائن ىااذه النتااائج اإااد أن تاادخ  ه أاااار مه ااة البا اا  وىاا  الك اا  عاان  أن

 ال اقس أو ااقًتاب من املعل مات املتهاإقة معو.
عليااو اإااد اعكاام علااا ماادو تهاااإ  ال اقااس   ااا   االت متااائج الدراسااة مااس دتاا و الل  اايات و لاا  ىاا  اهلااد   و

 األساس  هلذه الدراسة.
 :األوىلنتائج الفرضية 

  ي  اعتربما أمو ا ي جد تن ع ه األسباب املؤدية إالهالب للغش وأإعاد الظاى ة.
من التالميذ ) القل  واخل  ( من الع ام   7..7و  7..5 أن مسبة إىلجند أن متائج الدراسة ت صلت و 

 7..5الغش مقاإ   دفس هبم إىلعام  ت إيخ األس ة للهالب وي ..تية املؤدية مب ارستهم للغش. والذا
 عام  اجل  األس ي مالئم وا يعام ن منو  ا ي  ح وج د تباين إني مسب الع ام  األس ية ملسها.

تعتربان املق ر الدراس  ميتاز إالكثافة  ا يدفعهم للغشع وىذا ما ينل  .5ا تظاظ األقسام و  7..5ومسبة 
 .واألس يةاملؤدية للغش إني الل ديةع املدرسية  األسباباليت ق نا إ  عهاع  ي  وجدما تن ع ه  األوىلالل  ية 

اختال  ه األإعاد إني األخالقيةع الدينية ... اخلع واليت أثبتتها  ذل  متائج املقاإلة مس واليت يندرج حتتها  ذل  
 مست ارة الت جو واإلرشاد السيدة ثاإت سهيلة.

 الثانية: نتائج الفرضية

افًت نا فيها وج د تن ع ه التقنيات املستع لة من ا   الهالب إني التقليدية واعديثةع واليت  واليت
 7..5تستع   القصاصات ال رقية للغش ه اامتحامات و مسبة  ..أفادت متائج ااست ارة أن مسبة 

 تاإة ه اجلدرانتعت د علا الك 75تستعني إزمالئها واليت سب  وحتدثنا عن ااختال  ه أدائها. إين ا 
وجهاز  G.تستع   اهل ات  الذ ية وال بكة الالسلكية  75.7أا ا  اجلسد والثياب ... اخلع ومسبة و 

   ..ت اص  ااجت اع  إنسبة البل ت ث مقاإ  ت اف  ه مسب استع ال وعدم استع ال اامًتمت و م اقس ال
 استع لت األجهزة القاإلة لالرتداء والقلم الذ   ه الغش. فقط .0و 

وىذا ما تثبتو صحة ف  يتناع  ي  جند تن ع ه التقنيات القدمية واعديثة اليت تستع لها عينة الدراسة 
 ه الغش املدرس .
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 نتائج الفرضية الثالثة:

 والتقنيات اعديثة  ارسة الغش إاألساليب القدمية. مل يزيح الته ر التكن ل ج  
 ي  اعت دما ىنا علا إجاإات العينة اليت ص  ت إاستع اهلا للتقنية فقط دون     النسبة اليت مل تعت دىا هنائيا 

علا الت ايل  7..7و  57.57ومقارمة النسب إني مستخدم  التقنيات التقليدية والتقنيات اعديثة إنسبة 
من التقنيات اعديثة وىذا أرجعناه رمبا لزيادة عام  ه  أعلاال ظ أن مسبة استخدام التقنيات التقليدية  ي  م

 .التقنيات التقليدية مقارمة إاعديثة ا وان ااستع اات مازالت ددودة مظ ا ل ج د ف وقات ف دية ومادية ... اخل
أفادت إلن للته ر التكن ل ج  عام  ه ع ام  من ع ام  ته ر إال غم من أن متائج املقاإلة مس مست ارة الت جيو 

امت ار الظاى ةع وىذه النتائج تثبت صحة الل  ية إلن الته ر التكن ل ج  مل يزح التقنيات التقليدية املستع لة ه 
 الغش.

 نتائج الفرضية الرابعة:

 ينو الهالب.الته ر التكن ل ج  ليس لو دخ  ه زيادة  جم  ارسة الغش املدرس  إ 

وجندىا مسبة ليست إضعيلة  7..7ومال ظ أن جم  ع مسب استخدام عينة الدراسة للتقنيات اعديثة ى  
لن مسبة التالميذ اليت وىذا ما أ دتو متائج املقاإلة مس مست ارة الت جيو واإلرشاد التاإعة مل  ز الت جيو ل اية قاملة إ

مقارمة  7.07سنة  55..7متحامات ارتلعت إنسبة تقارب مت  بهها متلبسة ه  اات الغش أثناء اا
وان معظم التقنيات املستخدمة ى  تقنيات مته رة وىذا يت اف  مس إدخال  .7.0سنة  7..0.إنسبة 

ع إ افة إىل ته ر التقنيات  اهل ات  الذ ية والبل ت ث مبا ينل  صحة ف  يتنا .7.0ه سنة  3gاجلزائ  خلدمة 
 إلمو ا ي جد دخ  ه زيادة  جم  ارسة الغش املدرس  يعزو للته ر التكن ل ج .

 نتائج الفرضية اخلامسة:

 ي جد تن ع ه إج اءات اعد من تل   ظاى ة الغش املدرس . 

 ية أثبتت تبعا للتن ع ه اإلج اءات ملسها من إج اءات: مدرسيةع وزاريةع دينية وأخ و  ي  جند أن ىذه الل  
ع واليت خلصت متائج املقاإلة اليت أج يناىا إعدة إج اءات تل س عدة ج امب تتعل  إالتن ئة ااجت اعية للهالب

 ومست ياتع  ات ي  ح وج د تن ع ه ىذه األخرية و التكاف  ال ام  إينها. 
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 توصيات وآفاق الدراسة املبحث السادس:

علا   ء ما ت صلنا إليو من متائج وخاصة األسباب املؤدية للغش ه امتحان البا ال ريا ورغبة منا 
لل سامهة ه التقلي  من تل   ىذه الظاى ة اليت إاتت هتدد   يان الل د واجملت س  اولنا و س إعض ااقًتا ات 

 امل ج ة من الدراسة اعالية اليت م جزىا في ا يل :والت صيات إ  اا لللائدة 
تن ية ال ازع الديين وغ س القيم ااجت اعيةع واألخالقية الصحيحة لدو األإناء منذ ال لتو مساعدة التل يذ ه 
احمليط األس ي واملدرس  مساعدة التل يذ علا جتاوز الصع إات الدراسية ه وقت مبك  و س إ امج ت عية   ل 

 الغش علا  ياة الل د واجملت س.أ  ار 
  .لاءات األستا  خالل مساره املهينجتديد معار  و 

 إعادة النظ  ه  جم املق رات الدراسية و افة الربامج ومظام اامتحان. 
 ته ي  النظام  ه اامتحامات.

 ت عية التالميذ إالعق إات اخلاصة إالغش.
معارض ع و  ة إ ىت ال سائ ع مدواتع دا  ات البيت واملدرساإلسهام ه خدمة اجملت س للتلاع  املست   إني

 اجت اعات.
 إناء منظ مة ت إ ية أخالقية قي ة مؤسسة علا ث اإتنا ال  عية.
 إج اء دراسة استهالع أراء عينات أخ و  األولياء واألساتذة.

  اجلزم ه تهبي  العق إات املنص ص عليها ه القام ن.
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 تاةم: اخل
يعترب موضوع الغش يف االمتحانات من ادلواضيع اذلامة، كيف ال وىو عبارة عن تلويث و يف اخلتام 

للعملية التعليمية ككل، خاصة لعملية التقومي اليت على أساسها يقيم ادلستوى ادلعريف للطالب ومدى  
 .حنكم كذلك على فشل أو جناح ادلنظومة الرتبوية والتعليمية برمتها هاكفئو، فمن

 ومن خالل دراستنا واليت جاءت حتت التساؤل الرئيسي "ما مدى استخدام تكنولوجيا ادلعلومات 
واالتصال يف الغش ادلدرسي " توصلنا إىل أن االستخدام نسيب ، حيث أسفرت نتائج توزيع االستمارات 

عدم االستخدام الواسع ذلذه التكنولوجيات احلديثة مقارنة باالعتماد على الوسائل  على عينة الدراسة
 الراجعة لعدة عوامل منها الفوارق الفردية ، االجتماعية ، ادلادية لكل طالب .التقليدية 

تكنولوجيات يف اليف خصوص ىذا اجلانب عن إسهام فيما جاءت النتائج النهائية للمقابلة اليت أجريناىا 
الغش ادلدرسي و االستخدام الواسع ذلا نظرا للزيادة اليت يشهدىا القطاع يف نسب الغشاشني يف 

 االختبارات .
 وىذا يستوجب تكافل مجيع اجلهات و األطر ووضع خمططات مدروسة جلميع جوانب الظاىرة .
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