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 :لخصامل

ولغرض جمع   التجريبي.  املنهج شبه  البحث  اتبع  االمتحانات،  في  الغش  نحو  املعلمين  الطلبة  اتجاهات  تعديل  إلى  البحث  تم هدف هذا  البيانات 

التربوي بجامعة نزوى  التأهيل  البحث على عينة من طلبة دبلوم  الغش، وقد طبق  االتجاه نحو  تبين مستوى  الباحث  إعداد  استبانة من  في   استخدام 

 ؛ بلغت تلك العينة عشرين طالبة في مجموعة تجريبية 2019/2020العام األكاديمي 

االتجاه نحو    وقد أظهرت النتائج تراجع مستوى 
 
الطالبات بعد تطبيق البرنامج بمستوى دال إحصائيا البحث باستخدام  الغش لدى  أوص ى  ، كما 

 . املعلمين واملحاضرين أساليب النقاش والحوار لتغيير االتجاهات بشكل عام واالتجاه نحو الغش في االمتحانات بشكل خاص

 االتجاه نحو الغش.   ؛ طلبة دبلوم التأهيل التربوي   ؛ الغش في االمتحانات   الكلمات املفتاحية: 

 : ملقدمةا

هاري بحيث يهدف التعليم الجامعي إلى إعداد جيل يتولى زمام العمل واإلنتاج في كل بلد من البلدان بمستوى يصل إلى اإلتقان املعرفي والعاطفي وامل

من طلبة الجامعات هو الصدق العلمي ومصداقية الشهادة التي يمنحون إياها    يستغني عن االعتماد على عقول الغير ومهاراتهم، لذا فإن أهم ما يطلب

 
 
 أنهم على أبواب االلتحاق بالوظيفة واملشاركة الحقيقية في بناء الوطن، وتزداد خصوصية التركيز على املخرجات الجامعية هذه عندما يكون   خصوصا

 املعول عليها إنتاج أجيال متعلمة ومواطنين صالحين.

ما  تعتمد الجامعات على  لخريجي  املستقبلة  وإ   املؤسسات  تثبت مستواهم  تمنح طالبها شهادات  حين  الجامعات  تلك  به  ملجال من تقانهتشهد  م 

قبلها، التربوي من أهم عناصر ومقومات أي نظام تربوي سواء أكان في الجامعات أو كما كان في املدارس  القياس والتقويم  مجاالت العلوم، وحيث يعتبر  

 
 
  واالمتحانات التحصيلية التزال ركنا

 
 في تلك العملية. ركينا

السمة النفسية الكامنة لدى   إخراجإن فلسفة االمتحانات كأداة من أدوات القياس املشهورة واملعتمدة تكمن في تحقيق هدف القياس املتمثل في  

 الفرد وجمع املعلومات حولها بغرض تحليلها ودراستها، لكن عملية ال
 
إذ ال بيانات مجموعة بشكل صحيح    غش في االمتحانات تجعل هذا الهدف مشوها

  وال سمة مدروسة بوضوح مما يضاعف أخطاء القياس وضعف الخصائص السيكومترية لألدوات وبالتالي إعطاء أحكام وتفسيرات مزورة مشوهة يعقبها

غير صادقة ضعيفة  قرارات  االمتاتخاذ  في  الغش  عملية  إلى  فاللجوء   ، 
 
تلويثا يعتبر     حانات 

 
)السعد،    وإفسادا برمتها  والتقويم  القياس  ،  (1996لعملية 

 
 
 (. 2018، واألحمد أبوعلي) معظم املؤسسات التعليمية حول العالم وبمراحلها املختلفة تؤرقأن هذه الظاهرة أصبحت  خصوصا

من حيث كون االتجاه بناء فلسفي تصورى لدى الفرد تستند عليه  تكمن أهمية تناول وتعديل االتجاهات نحو الغش في االمتحانات لدى الطلبة  

من (، فعندما يكون االتجاه نحو الغش إيجابيا فإنه يمثل خطورة بالغة على العملية التعليمية  2000األشكال املختلفة من السلوك ) سعد، والصالح،  

الطالب نحو أخذ ماال يحق له ومن   اندفاع  الذي يفتقر ف  ادعائهحيث  حيث  الوقت  املهرة في  املتعلمين  األمر بأنه أحد  املعرفة؛  املهارة وتلك  تلك  إلى  يه 

 ( 2017الذي يؤدي إلى انخفاض جودة الخريجين وبدوره سيؤدي إلى انخفاض جودة اإلنتاج) شوالرن، 

دى الطلبة بالظروف التي يطبق فيها االمتحان من حيث االمتحان نفسه أو اتجاهات األساتذة نحو فلسفة االمتحان تتأثر دوافع واتجاهات الغش ل

السعد،   الطالب )  الطالب والناجمة عن متطلبات األسرة واملجتمع 1996واملراقبة وضبط  يعانيها  التي  بالضغوط  الدوافع واالتجاهات  تتأثر تلك  ( كما 
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ستقبلية التي يحلم بها، وهناك جانب ثالث يؤثر بدوره على تلك الدوافع واالتجاهات وهو الجانب األخالقي والضمير والوازع الديني ومتطلبات الوظيفة امل 

 
 
 قد يصحح الجانبين األولين أو يعمقهما. إذ يمثل هذا الجانب ضابطا

 : الغش

ممارسة للسرقة والخداع والكذب. وعلى الرغم من  إنهيعتبر الغش ممارسة غير أخالقية فهو استيالء على حق من حقوق الغير دون وجه حق كما 

على   ها(، وللغش آثار يتركNath and Lovaglia  2009،جليا  اال أخالقية إال أنهم يقعون فيه ) ناث و لوف  أن كثير من الطلبة يرون في الغش أنه ممارسة

 الفرد واملجتمع فهو: 

 سيؤدي في النهاية إلى خفض االحترام للذات  •

 من اعتاد الغش في االمتحانات هو عرضة التباع أصناف من الغش في املستقبل •

 يؤدي إلى انخفاض جودة الخريج وضعف مهاراته. •

افع نحو الغش  : الدو

)  ناثذكر   لوفاجليا  أن  2009و  أن    عددا (  إلى  أشارت  الدراسات   من 
 
متسببة  عددا املجاالت  ومنها:    من  نحوه  للطالب  ودافعة  الغش  حدوث  في 

واألقران الدراسية،  والعوامل  االجتماعية،  للطالب  العوامل  التراكمي  واملعدل  الغش  وثقافة  الظرفية  العوامل  و  املعلمين  والتقدم (GPA) وممارسات 

ا   التكنولوجي حول  للطلبة  العقلي  التصور  أن  كما  املستقبل.  فيهوضغط  املستمرة  مشاركتهم  يعيق  أو  يعزز  أن  يمكن  أونيباشاكوا، لغش  شوالرن،   ،

 ( (Sholarin, Onyebuchukwa, Oluwafemi, 2017اليوافيمي 

 : تغيير االتجاه

وتقديم تعلم جديد  على إزالة تعلم سابق    يقوم تغير االتجاهات على أساليب عديدة منها أسلوب املحاضرة ثم تقديم حوارات ومناقشات وتعتمد

    (Kayışoğlu &,  Cenk, 2017)، كايسوجلو و سنك   فيد في ذلك اتباع أساليب االقناع(  ولعل مما ي2014)عبود،

 : البرنامج املقدم

 
 
مستخدما السلوكي  املعرفي  العالج  على  البرنامج  تستهدف  يقوم  التي  السقراطية  األسئلة  االكتشاف   استراتيجية  طريق  عن  واملعتقدات  األفكار 

قلل والتشكيك وطرح البدائل بهدف إخراج الطالب من تركيز فكره نحو موضوع واحد يدفعه نحو الغش إلى إدخال بدائل أخرى تنافس هذا االتجاه وت

 
 
يهدف ،  عن طريق الحوار واملناقشة ثم يتغير السلوك  فكرة التأثير على الجانب املعرفي والوجداني  . كما أنه قائم علىمن حدته وبالتالي ينخفض تدريجيا

 البرنامج إلى: 

 تعديل اتجاه الطلبة نحو الغش  .1

 تعديل األفكار واملعتقدات املنتشرة عن الغش من مثل أنه تعاون ومساعدة وضرورة  .2

 . من املحاضرة علم واملحاضر استخدامها في جزء بسيط من الحصة أو تقديم استراتيجية مؤثرة تحتاج إلى وقت قصير يمكن للم .3

 :مكونات البرنامج 

 ملدة عشر دقائق وكانت كما يلي: محاضرة حلقات كل حلقة كانت بإثارة تساؤالت بداية  كل  6تم تنفيذ البرنامج من خالل 
 طريقة التنفيذ  موضوع الحلقة  

بأسلوب   واملعرفة التي نملك هل هناك عالقة بين املال الذي نملك  1 األخرى  باملتغيرات  وعالقته  الغش  في  املناقشة  تتم 

عليه   املترتبة  واآلثار  للغش  املقابلة  البدائل  ومناقشة  تشكيكي 

 ودفع الطالب نحو تقمص موقف الغاش واملغشوش منه  

ت بما  واالنشغال  التفكير  واجبات بضرورة  إلى  وتقديم  م مناقشته 

 املحاضرة القادمة 

 الغش تعاون ومساعدة  2

 الغش سرقة  3

 الغش تزوير  4

 الغش واألخالق  5

 من غشنا فليس منا  6

 :تقويم فعالية البرنامج 

 سيتم تقويم فعالية البرنامج عن طريق استخدام مقياس االتجاه نحو الغش املعد من قبل الباحث 

 :الدراسات السابقة

ثالثة مقاييس هي: مقياس االتجاه نحو الغش الدراس ي، ومقياس الصالبة النفسية ومقياس اختبار الشعور بالذنب، تم    (2005طبقت الشربيني ) •

من طلبة جامعة املنصورة، وقد توصلت الدراسة إلى أن االتجاه نحو الغش يخفض من الصالبة النفسية لدى الطلبة حيث إن   812تطبيقها على  

 بينهما ارتباط سالب دال إحصا
 
 .ئيا
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دراسة للكشف عن العوامل التي تدفع الطلبة إلى الغش في كينيا تناول البحث تأثير العوامل االجتماعية، العوامل  (  Kariuki, 2012) كاريوكي    أجرى  •

  1200استهدف   .ضغط األقران، وممارسات املعلمين املنهجية،
 
  240و   طالبا

 
االجتماعية وممارسات املعلمين ، وقد أظهرت النتائج أن العوامل  معلما

 
 
 على سلوك الغش، وقد أوصت الدراسة بضرورة تنشيط املعلمين ألساليبهم ودفع الطلبة نحو مراقبة أنفسهم وهزيمة رغباتهم  هي األكثر تأثيرا

هدفت إلى التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء    (2014)خابور و حجازي،    دراسة •

من الطلبة أظهرت النتائج رأي كل من املعلمين والطلبة في   300و  من املعلمين  300الرمثا باململكة األردنية، استخدمت الباحثة استبانة موجهة إلى  

 أسباب الغش حيث ر 
 
املعلمين كان في املرتبة األولى األسباب املتعلقة بالطلبة ثم املجتمع املحلي ثم املناهج الدراسية وأخيرا الباحثة حسب رأي    تبتها 

املدرسية ثم  إلدارة  األسباب التي تعود إلى املعلمين، بينما ترتبت تلك األسباب حسب رأي الطلبة بأن جاء في املرتبة األولى األسباب املتعلقة باملناهج وا 

 . املعلمين بعدها الطلبة ثم املجتمع املحلي

 (  2014طبقت عبود )   •
 
   برنامجا

 
   إرشاديا

 
العربية، تم    جمعيا العمالية بجمهورية مصر  الجامعة  الغش لدى عينة من طالب  إلى خفض ظاهرة  هدف 

بلغت بالقاهرة  العمالية   الجامعة  البرنامج على عينة من طلبة     20تطبيق 
 
 وطالب  طالبا

 
الباحثة مقياسا إعدادها، كان من   ة، طبقت  للغش كان من 

لك  نتائج الدراسة انخفاض نسبة الرغبة في الغش لدى املجموعة التجريبية، وقد أوصت بتفعيل دور اإلرشاد التربوي لخفض الغش بين الطلبة وكذ

 .معرفة األسباب املؤدية إلى الغش واالنطالق منها في عمليات اإلرشاد

املشاركون  (  ,KÜÇÜKTEPE  2014)  يب كوكوكتأجرى   • الكشف عن األسباب املؤدية بالطالب نحو الغش في االمتحانات وكان  إلى   26دراسة هدفت 

 
 
أثناء االختبار كأخذ مالحظات والحديث في .  من جامعة مرمرة في تركيا  طالبا للمساعدة  الغش  الطالب يمارسون  أن معظم  إلى  النتائج  وقد توصلت 

 االمتحان أو  
 
الغش قبل االختبار، كما أن اتجاه الطلبة    سرقة املعرفة، كما توصل إلى أن اتجاه الطلبة نحو الغش كان مرتفعا السيما إعداد أدوات 

 .نحو الغش يزيد في حالة عدم شعور الطلبة بفائدة االمتحان ملستقبلهم أو أنه يشكل صعوبة عليهم 

ء األسباب املؤدية إلى الغش، طبقت الدراسة على عينة من طلبة املرحلة اإلعدادية والثانوية دراسة هدفت إلى استقصا( Diego,2017) أجرى دياجو  •

سلوك الغش   علىفي مدارس روكساس الوطنية بالفلبين، استخدم الباحث طريقة املقابالت في جمع البيانات، توصلت الدراسة إلى أن تأثير األصدقاء 

 
 
   كان قويا

 
من ثقافة أن من لم يشارك اآلخرين إجاباته فهو ليس متعاونا، وأوصت الدراسة بضرورة تدخل املعلمين بشحذ همم الطالب نحو    انطالقا

 . الصدق واملمارسات األخالقية أثناء االختبارات

الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة حسن دوغان بتركيا  نحو الغش في   دراسة هدفت إلى (  (Kayışoğlu, Cenk , 2017  سنك كما أجرى كاسجلو و   •

من الذين  159من الطلبة الذين يدرسون التأهيل التربوي في تخصص التربية البدنية  و  178االمتحانات، وقد استخدم الباحث استبانة طبقها على 

   فقرة انتظمت في بعد واحد، وقد   67يدرسون اإلدارة، تكونت االستبانة من  
 
  توصلت الدراسة إلى أن اتجاه الطلبة املبحوثين نحو الغش كان مرتفعا

 وال فرق فيه بين الجنسين

)  قام   • افيمي  اليو أونيباشاكوا،  أبادان (  Sholarin, Onyebuchukwa, Oluwafemi, 2017شوالرن،  جامعة  في  الطلبة  التجاهات  مقياس  ببناء 

من طلبة الجامعة، ركز املقياس على األفكار حول الغش    100د تم تطبيقه على عينة مكونة من  فقرة وق  30بنيجيريا نحو الغش تكون املقياس من  

 والدوافع للمشاركة فيه.

 : التعقيب على الدراسات السابقة

دراسة   أكدت  وقد  االمتحانات  في  الغش  نحو  الطلبة  اتجاه  موضوع  السابقة  الدراسات  سنكتناولت  و  ودراسة  2017)  كاسيجلو    كيكوكتيب ( 

(KÜÇÜKTEPE, 2014 
 
 ( أن اتجاه الطلبة نحو الغش في االمتحانات كان قويا

 
الدراسات ترتيب العوامل األكثر تأثيرا في اتجاه الغش    ، كما تناولت بعض 

الوارد في    فقد إيفان وكريج  الط  (2014)خابور و حجازي،  توصل  اتجاه  املؤثر في  األكبر  العامل  املعلمين،أن  الغش هو تصرفات  بينما توصلت   لبة نحو 

( بالقول أن  Diego, 2017)  دياجوأن املناهج الدراسية واإلدارة املدرسية هما العامل األكبر التجاه الطلبة نحو الغش، بينما تفرد  إلى  (  2014الخابور )

 ا وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسات بالنظر في الجوانب املؤثرة في اتجاه الطلبة نحو الغش وطرق التصدي له، تأثير األصدقاء كان هو األقوى 

 :مشكلة الدراسة

املختلفة؛  املتغيرات  لضبط  املقترحات  وملوثاته فقدمت  القياس  أخطاء  خالية من  التحصيلية  اختباراتهم  نتائج  تكون  أن  التربويون على    يحرص 

 
 
إعدادا االختبارات     حيث وضعت ضوابط 

 
   وتنفيذا

 
 وتصحيحا

 
ركنا السكومترية  الخصائص  أصبحت  إذ   ،   

 
كما   ركينا املقاييس،  أي مقياس من  في صحة 

تنامي وضعت ضوابط للعدالة وعدم التحيز، وبنيت طرق ومعادالت لضبط النتائج خالية من أثر التخمين، إال أن كل تلك الضوابط واملحددات تتآكل ب

إذ الطالب  الغش والزا   الغش في االمتحانات عند  أثر  الباحث طرق إحصائية ملعالجة  اللوائح  ليس هناك حسب علم  الضوابط من  األمر يقتصر على  ل 

 والتعليمات والقوانين ويقظة املراقبين.
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ا  لنمو ومع تطور التكنولوجيا وسهولة االتصال والتواصل حول العالم وتسهيل انتقال الثقافات والظواهر املختلفة وتبادل األفكار والطرق، ومع 

هم الهواتف املتطورة الذكية والساعات الذكية بل وحتى النظارات كما ذكر ذلك بعض الطالبات السريع في ذلك لدى األجيال املتالحقة  ووجود بين أيدي

والطرق   الوسائل  يالحقوا  أن  ومراقبتها  االمتحانات  بتنفيذ  املعنيين  على  الصعب  من  فأصبح  الغش  حول  ومحاورتهن  لهن  الباحث  استطالع  عند 

والقوانين   اللوائح  وأصبحت  الغش  في  إليه  غير  املستخدمة  أشارت  كما  العالم  الظاهرة حول  تنتشر  الذي  الوقت  في  التطور،  ذلك  قادرة على مسايرة 

 (%70 - %40( من خالل استعراضها لعدد من الدراسات أن شيوع الغش في االمتحانات بين الطلبة الجامعيين يتراوح بين )2005الشربيني )

إذ من شأن ذلك أن يخفف من سطوة االندفاع نحو الغش، ولعل تغيير وتعديل االتجاه  لهذا أصبح ضرورة بناء مراقبة داخلية لدى الطالب نفسه 

الغش نحو  االندفاع  من  التخفيف  أو  للحد  الفعالة  الوسائل  من  الغش  كي نحو  املعلم  على  سهلة  بطريقة  التربية  دبلوم  طالبات  تزويد  يحسن  كما   ،

 . يمارسها بين طلبته في تعديل اتجاهاتهم 

الدراسة منطلقا من املنهج املعرفي املباشر القائم على تعديل األفكار والعواطف  ومساهمة في بناء املقترح في هذه  الغش يأتي البرنامج   اتجاه نحو 

السقراطي الحوار  الحالي يجيب عن،  مستخدما  البحث  في  السؤال:    لذا فإن  في تعديل اتجاهات الطلبة نحو الغش  ما مدى فاعلية البرنامج املقترح 

 االمتحانات؟

 :أسئلة الدراسة وفرضياتها

 هما: سؤاالنالسابق  الرئيسيتفرع عن السؤال 

 ما مستوى االتجاه نحو الغش عند طالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى؟ .1

 ؟البرنامج اإلرشادي وبعده يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين اتجاه الطالبات نحو الغش في االمتحانات قبل تطبيق هل  .2

 :أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى: 

 . تعديل اتجاه الطالبات الجامعيات نحو الغش في االمتحانات بحيث يولد في عقولهن ومشاعرهن نفور نحو الغش .1

واألكاد .2 للمعلمين  طريقة يتقديم  أو  نموذجا  نفسها   ميين  التدريسية  العملية  الحوار    سهلة سريعة ضمن  طريق  املزعجة عن  الظواهر  للتعامل مع 

 . الطالبية بهدف تغيير االتجاهات  واملناقشة

 : أهمية الدراسة

الضوء    تسلط الدراسة  والتواصل وعدم مواكبة طرق  هذه  االتصال  في عمليات  العصر  تطور وسائل  وتتطور مع  تتنامى  ظاهرة  منها على  الحد 

روسة أو لتسارع عمليات استخدامها، والذي من شأنها أن تقدم فكرة عامة في استخدام االتجاهات لبناء أسس مواجهة داخلية لدى الفرد للظاهرة املد

 
 
  ظواهر مستقبلية بأدوات وطرق معروفة حاليا

 
 .أو ستظهر مستقبال

 :حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة بما يأتي: 

 .على شعبة لطالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي في جامعة نزوى بسلطنة عمانالحد البشري: تم إجراء الدراسة  .1

 . 2019الربيع من العام  فصل الحد الزماني: تم تطبيق الدراسة في .2

 :تعريف مصطلحات الدراسة

 كما يلي:  إجرائيا ام، يمكن تعريفهمصطلحينتتضمن الدراسة الحالية 

الغير    : Cheating  الغش في االمتحانات أو األخذ من  الغاش  أو معلومات بطريقة مقصودة عن طريق وسيلة لدى  أو محاولة استخدام مواد  استخدام 

 ( 2012 ،) كاريوكيسواء الزمالء أوغير الزمالء 

االمتحان  االتجاه في  الغش  تمثل مقداره   :نحو  والذي  االمتحان،  في  إجابة  للحصول على  لآلخرين   تقديمه  أو  لفعله  واستعداد  الغش  نحو  هو تصور 

 الدرجة التي سيحصل عليها الطالب في املقياس املستخدم في هذا البحث.  

 :وإجراءاتها منهجية الدراسة

 ستتبع الدراسة منهجية البحث شبه التجريبي
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  :مجتمع الدراسة

جميع  تك من  الدراسة  مجتمع  عددهن    ون  البالغ  نزوى  بجامعة  التربوي  للتأهيل  العالي  الدبلوم  شعبتين   موزعات  طالبات  108طالبات  على 

 . ندراسيتي

 : عينة الدراسة

 : تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ثم القصدية وهي كالتالي

 طالبة 59إلحدى شعب الدبلوم العالي للتأهيل التربوي وكان عدد طالبات الشعبة  تم االختيار عشوائيا .1
 
 .، وقد طبق البرنامج عليهن جميعا

الغش    20أعلى    اختيارتم    .2 نحو  االتجاه  في مقياس  إجراءات    طبق عليهن  اللواتي  وهن طالبة  وكما سيتضح من  بعد  فيما  اإلحصائية  االختبارات 

 الدراسة 

 (1كما يوضح الجدول ) 2.5=  5/2وبين الوسط الفرض ي طالبة  بين هذه املجموعة العشرينرق الدال مقارنة الف وقد تم 

 للعينة الواحدة مع وسط فرض ي  t.testمتوسطات العينة املختارة واختبار   :(1جدول )

 T DF Sig االنحراف املعياري  املتوسط  N املجال 

 0.000 19 7.162 0.56195 3.4000 20 األول 

 0.001 19 3.952 0.52053 2.9600 20 الثاني

 0.000 19 4.873 0.45883 3.0000 20 الثالث

 0.000 19 8.591 0.32720 3.1286 20 الكلي 

 فلوحظ  
 
العينة  ذي داللة احصائية  ان هناك فرقا الفرض ي لصالح  املختارة والوسط  العينة  املكونة من  .  بين  العينة  أنه عند مقارنة هذه    20كما 

 ( 2وضحه الجدول ) طالبة مع املجموعة الكلية يتبين أن فرقا بينهما

 للفروق بين العينة املختارة واملجموعة الكلية  t.testاختبار  :(2جدول )

االنحراف  املتوسط  N التطبيق  املجال 

 املعياري 

T DF sig 

5.953- 0.92396 2.3644 59 الكل  األول   54.725 0.000 

 0.56195 3.4000 20 العينة 

6.651- 0.82303 1.9077 59 الكل  الثاني  

 

52.498 0.000 

 0.52053 2.9600 20 العينة 

4.021- 0.72697 2.4388 59 الكل  الثالث  52.614 0.000 

 0.45883 3.0000 20 العينة 

7.241- 0.75469 2.2415 59 الكل  الكلي   72.296 0.000 

 0.32720 3.1286 20 العينة 

من خالل  طالبة وبين العينة الكلية التي سيطبق عليها البرنامج 20بين العينة املختارة  إحصائية  داللة( أن هناك فروقا ذات 2يالحظ من الجدول )

وأسباب معايشة البرنامج اإلرشادي طالبة  ألسباب تنظيمات الجدول الدراس ي الجامعي    59اإلحصاءات السابقة فإنه تم تطبيق البرنامج اإلرشادي على  

 طالبة مختارة بالطريقة التي وضحتها الجداول السابقة.  20لفص متكامل، إال أنه عند إجراء التحليالت واملقارنات القبلية والبعدية فإنه تم على 

 : أداة الدراسة

( ومقياس شوالرن، و  Gardner & Melvin, 1988جاردنر،و ملفن  )خالل مقياس    ومن  قام الباحث ببناء أداة الدراسة من خالل األدب النظري 

فقرة ثم بعد التحكيم   31وقد تكون املقياس في البحث الحالي من  ومن  (  ,Sholarin, Onyebuchokwa & Olwafemi  2017أونيباشوكوا، و ألوافيمي )

 املقياس الثالثة كما يلي:فقرة موزعة على مجاالت  28وتحليل الفقرات استقر املقياس على 

 10-1املجال األول: ظروف تطبيق االمتحان والفقرات 

 19-11املجال الثاني: ضغط املستقبل  والفقرات 

 28-20املجال الثالث: األخالق  والفقرات   

 بالتأكيد على الصدق والثبات لألداة عن طريق: الباحث  وقد قام
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 :الصدق الظاهري 

ألداة   املحتوى  صدق  من  )الدراسةللتحقق  على  األولية  صورتها  في  بنائها  بعد  االستبانة  تم عرض  من4؛  االختصاص  ذوي  من  املحكمين  من   ) 

النفس النفس ي وعلم  املتخصصين في االرشاد  العربية؛  ،األكادميين في جامعة نزوى  اللغة  إبداء مالحظاتهم   كما تم استشارة متخصص في  وذلك بهدف 

من الناحية املنطقية للمجاالت التي أدرجت ضمنها، وحذف أو إضافة أي من   مناسبتها  ومدى   ،مدى مناسبة ومالءمة الفقرات من الناحية اللغويةحول  

الل الصياغة  إعادة  في  مجملها  في  تمحورت  التي  املحكمين  مالحظات  بكافة  األخذ  تم  حيث  مناسبة،  يرونها  تعديالت  أو  مالحظات  وأي  ة غويالفقرات، 

   ( 24،7،1) ذات األرقامللفقرات 

 :ثبات املقياس 

، معامالت ألفا لكرومباخ لكل مجال على حدة   ومباخ، لكل املقياس، كما استخرجباستخراج ثبات املقياس عن طريق معامل ألفا لكر   الباحثقام  

 حيث كانت املعامالت كالتالي: للمقياس،فحص االتساق الداخلي للمقياس عن طريق معامل ارتباط املجال بالدرجة الكلية 

 ومعامالت ارتباط املجاالت بالدرجة الكلية  للمقياس ولكل مجال على حدة معامل ألفا لكرومباخ :(3جدول )

معامل ارتباط املجال باملقياس   معامل ألفا لكرومباخ  الفقرات  املجال 

 ككل 

 0.92 0.87 10-1 9األول بعد حذف الفقرة 

 0.95 0.92 19-11 الثاني

 0.89 0.78 28-20 25الثالث بعد حذف الفقرة 

  0.94 28-1 كل املقياس 

وهي معامالت   0.94وكان معامل الفا لكرومباخ للمقياس ككل    0.95و    0.89( أن معامالت ألفا لكرومباخ قد تراوحت بين  3يالحظ من الجدول )

 حدة. تبين وجود ثبات عال للمقياس مجتمعا ومعامالته كل على 

 :الفقرات وفاعليتهاصدق 

، حيث تم تحليل فقرات  الطالبات( من  60ألداة الدراسة؛ تم اختيار عينة استطالعية مؤلفة من )  الفقرات وفاعليتهاألغراض التحقق من صدق  

بالنسبة لكل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة،  األداة وحساب معامل االرتباط كل فقرة من الفقرات، حيث إن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق  

إليه تنتمي  التي  باملجال  وارتباطها  في    وبين كل فقرة  أجله ومدى مساهمتها  املقياس من  الذي وضع  للغرض  املقياس  للتأكد من صالحية فقرات  وذلك 

 : (4يوضحها الجدول )والتي ، املعلومات املنتظرة من املقياس 

 ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف الفقرةمعامالت  :(4جدول )

 االخالق  ضغط املستقبل  ظروف التطبيق 

 معامل االرتباط  الفقرات  معامل االرتباط  الفقرات  معامل االرتباط  الفقرات 

1 0.688 12 0.792 21 0.231 

2 0.689 13 0.669 22 0.517 

3 0.807 14 0.653 23 0.591 

4 0.231 15 0.779 24 0.485 

5 0.740 16 0.781 25 0.454 

6 0.767 17 0.748 26 0.486 

7 0.338 18 0.696 27 -0.273  

8 0.700 19 0.687 28 0.459 

9 0.38 20 0.628 29 0.311 

10 0.617   30 0.500 

11 0.271     

املجاالت   الفقرات في  أن جميع  الجدول  املعلومات عدا   الثالثةيالحظ من  تتمتع بمعامالت تمييزية مرتفعة مما يؤكد صالحيتها لجمع  املقياس  من 

  (28)ا ليصبح املقياس مكونا من موقد تم حذفه ،تان ضعيفتينفقر  اكانتالواقعة في املجال الثالث فقد  (27األول، والفقرة )الواقعة في املجال  (9)الفقرة 

 فقرة. 

 صالحية أداة الدراسة لقياس ما أعدت ألجله.يمكن القول بمن خالل التحليل السابق للفقرات ومن خالل اختبار الصدق والثبات للمقياس 
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   :إجراءات الدراسة

 قام الباحث باتباع اإلجراءات التالية: 

 طالبة.  59عشوائيا باختيار الشعبة الدراسية والتي تكونت من تمت الخطوة األولى من اختيار العينة  .1

بأن  قدم للطالبات مقياس لقياس االتجاه نحو الغش على أن تكتب كل طالبة رقمها التسلسلي الوارد في قائمة أسماء الشعبة وتم التأكيد عليهن  .2

 .بقين ذلك بالترحيذلك ألغراض البحث فقط، وبحكم تعود الطالبات على املمارسات البحثية فقد تل

 .طالبة حصلن على درجات في مقياس االتجاه نحو الغش 20بعد التطبيق األول للمقياس تم اختيار متوسطات أعلى  .3

 . طالبة فقط وكذلك لتحقيق هدف العمل مع فصل متكامل  20تم تطبيق البرنامج على الشعبة املختارة كلها إذ لم يكن ممكنا استهداف  .4

 طالبة اللواتي حصل على أعلى متوسط في القياس القبلي وذلك بغرض التحليالت اإلحصائية.  20دخال بعد تطبيق البرنامج تم إ  .5

 مستوى االتجاه نحو الغش  :متغيرات الدراسة

 :املعالجات اإلحصائية

 لإلجابة عن أسئلة البحث استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية التالية: 

 املتوسطات واالنحرافات املعيارية  •

 معامالت االرتباط ومعامل ألفا لكرومباخ  •

 t.testاختبار  •

 للكشف عن أثر البرنامج في التقليل من االتجاه نحو الغشحجم التخفيض  ماك كوجين املعدلة  لقياسمعادلة  •

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

قبل   مستوى االتجاه نحو الغش عند طالبات الدبلوم العالي للتأهيل التربوي بجامعة نزوى  هل هناك تغير في لإلجابة على السؤال األول الذي نصه:  

   ؟تطبيق البرنامج وبعده

من حيث مستوى العينة قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيق البرنامج، والفرق بينها    استخراج املتوسطات واالنحرافات املعيارية، لعينة الدراسة.تم  

 ( يوضح ذلك 5وبين الوسط الفرض ي قبل البرنامج وبعد تطبيق البرنامج، والجدول )

 . ومقارنتها مع الوسط الفرض ي، قبل التطبيق وبعده مستوى االتجاه نحو الغش عند العينة املختارة :(5جدول )

 

 املجال 

االنحراف  املتوسط  N التطبيق 

 املعياري 

T DF Sig 

 0.000 19 7.162 0.56195 3.4000 20 قبل  ظروف التطبيق 

5.965- 0.22118 2.2050 20 بعد  19 0.000 

 0.001 19 3.952 0.52053 2.9600 20 قبل  ضغط املستقبل 

5.031- 0.34224 2.1150 20 بعد  19 0.000 

 0.000 19 4.873 0.45883 3.0000 20 قبل  األخالق 

5.191- 0.30692 2.1438 20 بعد  19 0.000 

 0.000 19 8.591 0.32720 3.1286 20 قبل  الكلي 

10.607- 0.14531 2.1554 20 بعد  19 0.000 

)  يالحظ الجدول   5من 
 
كان مرتفعا البرنامج   تطبيق  قبل  الطالبات  لدى  الغش  نحو  االتجاه  أن  مستوى  اإلحصائية عن    (  داللتها  تختلف  بدرجة 

بانحراف معياري قدره  2.96  وفي املجال الثاني   0.56بانحراف معياري    3.4الوسط الفرض ي لصالح مستوى الطلبة حيث كان املتوسط في املجال األول   

، وقد   0.33بانحراف معياري قدره   3.13 املتوسطوعلى مستوى املقياس ككل فقد بلغ    0.46بانحراف معياري    3وفي املجال الثالث بلغ املتوسط   0.52

له داللة إحصائية حيث   البرنامج بحيث كان  املستوى بعد تطبيق  تغير في هذا  إلى   إنهظهر  العينة  الفروق من صالح  اتجاه  البرنامج تحول  بعد تطبيق 

وفي املجال    0.22بانحراف معياري    2.2مستوى االتجاه نحو الغش لدى الطالبات بعد تطبيق البرنامج  في املجال األول   ؛ إذ بلغ  صالح الوسط الفرض ي

 وعلى مستوى املقياس ككل فقد بلغ املتوسط    0.31بانحراف معياري    2.14وفي املجال الثالث بلغ املتوسط   0.34بانحراف معياري قدره   2.12  الثاني

 0.16عياري قدره بانحراف م 2.16

العالم بأن الغش   االتجاه من    عالييمكن عزو وجود مستوى   نحو الغش لدى الطلبة  عينة الدراسة إلى األفكار والتصورات املنتشرة على مستوى 

، (، وإن مما يؤكد أثر األفكار والتصورات كما ظهر   2017أندرو،  و )،(2014)خابور و حجازي،  هو تعاون وتيسير كما تؤكد ذلك العديد من الدراسات   
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( وما أثبتته الدراسات أن التدخل من قبل البرنامج املعد لتغيير األفكار والتصورات قد أثر على االتجاه نحو الغش، مما  يمكن  5ي النتيجة في الجدول )ف

م األول  املجال  متوسط  ارتفاع  أن  كما  االتجاهات،  تغيير  إلى  يؤدي  األفكار  تغيير  في  التدخل  أن  الحالي  البحث  في  بنتيجة  تطبيق  القول  ظروف  جال 

(   2005، وتتفق مع دراسة الشربيني )(2017)  دياجو( ودراسة  2012وكي وجيمس )ريكااالمتحان عن غيره من املتوسطات يتفق مع ما ذهبت إليه دراسة  

التي توصلت إلى أن االتجاه نحو الغش يخفض الصالبة النفسية وذلك من حيث أن ضعف الصالبة النفسية يضعف مقاومة ظروف التطبيق عندما  

(  2012وكي وجيمس )ريو كا  (2014)خابور و حجازي،  تختل فينطلق الطالب نحو الغش، خصوصا إذا ما تم ربط ذلك بالنتيجة التي توصل إليها كل من  

 من تقدم ممارسات املعلمين واإلدارة املدرسية على غيرها من املجاالت في إذكاء دوافع الغش. 

البرنامج اإلرشادي    صت على:نفرضية البحث التي   .1 االمتحانات قبل تطبيق  الغش في  الطالبات نحو  اتجاه  بين  وبعد يوجد فرق ذا داللة إحصائية 

 التطبيق

 (6للفرق بين متوسطين والذي يمثله الجدول ) t.testللتحقق من وجود ذلك الفرق تم استخراج 

 االختبار البعدي للعينة التي طبق عليها البرنامج للفرق بين االختبار القبلي ونتيجة  t.test :(6جدول )

 املجال  املجال  املتوسط  االنحراف املعياري  sig df t مربع ايتا 

 ظروف التطبيق  قبل  0.56195 0.56195 8.241 19 0.000 0.77

  بعد 0.22118 0.22118

 ضغط املستقبل  قبل  0.52053 0.52053 6.906 19 0.000 0.72

  بعد 0.34224 0.34224

 األخالق  قبل  0.45883 0.45883 7.173 19 0.000 0.82

  بعد 0.30692 0.30692

0.89 0.000 19 12.305 

 

 الكلي  قبل  0.32720 0.32720

  بعد 0.14531 0.14531

 t2/ t2-DF = ايتا

وذلك بانخفاض في املتوسطات في جميع ( يالحظ أن هناك تغير في متوسطات نتائج الطالبات على مقياس االتجاه نحو الغش 6بالنظر في الجدول )

 
 
التغير جميعه دال إحصائيا املقياس ككل هذا  الفا=    املجاالت وفي  بين    0.000عند مستوى  الذي تراوح  إيتا  ،  0.89و    0.72وبأثر جيد دل عليه معامل 

يؤكد ، كما  (Sholarin,2017ن )ر ، كما أكد على ذلك شوال تأكد فعالية البرنامج الذي استهدف تغيير االتجاهات من مدخل تغيير األفكاربهذه النتيجة ت

 املؤشرات التالية: فعالية البرنامج

أ  • الطالبات كن  أن  القبلي؛ بمعنى  التطبيق  لصالح  التطبيق  البرنامج وبعد  قبل تطبيق  املقياس  النتائج على  في  إحصائية  داللة  كثر  وجود فرق ذا 

 اتجاها نحو الغش قبل تطبيق البرنامج  

صالح العينة فمتوسطها أكبر من الوسط  ( حيث كان قبل التطبيق ل2.5وجود فرق بين نتائج العينة على املقياس باملقارنة مع الوسط الفرض ي ) •

الفرض ي وبعد التطبيق كذلك يوجد فرق لكن لصالح الوسط الفرض ي أي أن متوسط العينة في الغش انخفض أقل من الوسط الفرض ي بدرجة  

 
 
 دالة إحصائيا

 والتي تم استخدامها  الخفضلقياس حجم  املعدلة نتائج معادلة ماك كوجين •

𝐸. 𝑆 =
ẋ − Ẏ

x − Ẏ
 

≤        X  الدرجة الكبرى 

 ( يوضح نتائج تطبيق املعادلة  7والجدول )
 نسبة االنخفاض  املجال 

 0.75 األول 

 0.42 الثاني

 0.43 الثالث

 0.52 الكلي 

   0.6  ≤ ( أن محك القبول هو2019ذكر العبيدي )

 بل أن املجال األول وهو ظروف التطبيق كان االنخفاض مرتفعا القبول حسب املعادلة يالحظ أن معدل تخفيض االتجاه قريب جدا من
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 : التوصيات

 من خالل نتائج البحث يمكن التوصية باآلتي: 

 تركيز املعلمين والعاملين في برامج إعداد املعلم واملشتغلين باإلرشاد املدرس ي على تغيير االتجاه نحو الغش .1

 املناقشات والحوارات خالل الحصص الدراسية واملحاضرات استغالل  .2

 التوسع في برامج تغيير االتجاه نحو الغش  .3

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

الثانوية في مدارس مديرية تربية أسباب انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات لدى طلبة املرحلة  "(.  2014).  ،عبدالحكيم ياسين، وحجازي   شا ر   ،خابور  .1

 . 10العدد  :. مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية"لواء الرمثا

والصالح،  ليعسعد،   .2 االمتحاني(.  2000.)  سانغ،  الغش  ظاهرة  نحو  الجامعة  طلبة  ميدانية  اتجاهات  والثقافة    دراسة  للتربية  العربية  املنظمة 

 .العدد األول  :املجلة العربية للتربية .إدارة التربية -والعلوم 

ع ي:مركز البحوث والتطوير التربو   ي".ظاهرة الغش في االمتحانات العامة واملدرسية. عمان : مركز البحوث والتطوير التربو "(.  1996السعد، أحمد .) .3

1112. 

مجلة   ".االتجاه نحو الغش الدراس ي وعالقته بالصالبة النفسية  والشعور بالذنب لدى عينة من طالب الجامعة"(. 2005الشربيني، هانم أبو الخير .) .4

 .كلية التربية باملنصورة 

، جامعة عين شمس  "العماليةفاعلية برنامج إرشادي جماعي في خفض ظاهرة الغش لدى عينة من طالب الجامعة ". ( 2014)سحر عبدالغني .عبود،  .5

 .39العدد  :مجلة اإلرشاد النفس ي. مركز اإلرشاد النفس ي -

 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن. .حجم األثر وتطبيقاته في منهجية البحوث(. 2019العبيدي، عبدهللا أحمد خلف .) .6

7. (. أحمد  األحمد، عبدالرحمن  و  حامد،  وفقي  طلبة "(.  2018أبو علي،  نظر عينة من  فيه من وجهة  املؤثرة  والعوامل  الدراس ي  الغش  نحو  االتجاه 

العلمي النشر  الكويت مجلس  جامعة  الكويت،  بدولة  العالي  العربية  "التعليم  والجزيرة  الخليج  دراسات  الكويت مجلس    .171العدد    :مجلة  جامعة 

 . شر العلميالن
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Abstract: 
The aim of this research is to modify the attitudes of student towards cheating in exams. The research followed 
the quasi-experimental approach. For the purpose of collecting data, a questionnaire was used by the researcher, 
indicating the level of trend towards fraud, and the research was applied to a sample of students of the 
educational qualification diploma at the University of Nizwa in the academic year 2019/2020; that sample 
reached twenty students in an experimental group 
The results showed a decline in the level of trend towards cheating among female students after applying the 
program at a statistically significant level D. The research also recommended that teachers and lecturers use 
methods of discussion and dialogue to change attitudes in general and the trend towards cheating in exams in 
particular. 

Keywords: exam cheating; pedagogical diploma students; trend towards cheating. 
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 املالحق 
 املقياس قبل التحكيم 

 الغش في االمتحانات مقياس االتجاه نحو 

إطار من السرية ولن    أيها الطالب/ الطالبة النجباء أرجو تكرمكم باإلجابة على عبارات املقياس جميعها بوضوح واهتمام ودون خشية فكل ما ستدلون به سيكون في 

 يستخدم إال ألغراض البحث فقط

 علوم إنسانية                                    علوم طبيعية        التخصص:    
        أنثى                                                           الجنس:            ذكر                                                        املعدل التراكمي:                  

 بكالوريوس                                دبلوم عالي            مستوى الشهادة:  

 ( في املكان الذي يمثل رأيك أمام كل عبارة من العبارات في املقياس ضع إشارة )   
 

 م

 

 العبارات 

ال أوافق   ال أوافق  متردد أوافق  أوافق بشدة 

 بشدة 

      ال أمانع من النظر في ورقة زميلي أثناء االمتحان  1

      إذا كان أغلب الطلبة يغشون فذلك حق لي أن أغش مثلهم  2

      عندما تتاح لي الفرصة فلن أتردد في الغش في االمتحان  3

      حديث طالبين أثناء االمتحان ال يمكن أن يفسر بأنه غش  4

      إذا تساهل املراقب مع الطالب فال مانع عندي من الغش  5

      قاعة االمتحان ألي ظرف فسأستغل ذلك كي أغش إذا ترك املراقب  6

      األستاذ الذي يتساهل في املراقبة فهو أستاذ متعاون  7

      إذا كان األستاذ غير عادل في وضع الدرجة فذلك مبرر لي أن أغش  8

      ال يحق للمراقب أن يحرج الطالب إذا ضبطه وهو يغش في االمتحان  9

      املراقب الذي يسمح بالغش على املراقب الذي يمنعه أفضل  10

      إذا اعترف الطالب بأنه قد غش فعلى املراقب أن ال يعاقبه  11

      أفضل الوقوع في الغش وال أن أخسر بعض الدرجات  12

      الغش يمكن أن يساهم في رض ى أسرتي عن مستوى دراستي  13

      االمتحان فال مانع من أن أستفيد متى ما استطعت الغش في  14

      الغش مفيد في حالة امتالكي الوسائل والطرق  15

      إذا اضطررت ألن أغش فلن أمتنع عن ذلك  16

      الغش خيار حسن عندما يكون االمتحان صعبا  17

      أشعر باالرتياح إذا تمكنت من الغش  18

      هناك من ينافسني أمارس عملية الغش إن كانت  19

      أمارس عملية الغش ألضمن مفتاح الوصول إلى الوظيفة  20

      إذا حصلت على نسخة مسربة من االختبار قبل موعده فسوف أستفيد منه  21

      إذا غش الطالب في االختبار فال يمكن وصفه بأنه مذنب  22

      الغش عبارة عن عملية تعاون بين الزمالء  23

      الغش في االمتحان ال يخالف مع تعاليم الدين  24

      الطالب الذي يغش ينتهك الجانب األخالقي 25

      الطالب الذي يغش يفقد حس الضمير  26

      ال أرتاح إلى الذين يغشون في االمتحان  27

      ال عالقة للغش في االمتحان بأخالق اإلنسان  28

      العيب أن يقع طالب الجامعة في الغش أرى أنه من  29

      من البديهي أن يغش الطالب في االمتحان  30
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 ( في املكان الذي يمثل رأيك أمام كل عبارة من العبارات في املقياس ضع إشارة )  

 

 م

 

 العبارات 

أوافق  

 بشدة 

ال أوافق   ال أوافق  متردد أوافق 

 بشدة 

      ال أمانع من النظر في ورقة زميلي أثناء االمتحان  1

      إذا كان أغلب الطلبة يغشون فذلك حق لي أن أغش مثلهم  2

      عندما تتاح لي الفرصة فلن أتردد في الغش في االمتحان  3

      حديث طالبين أثناء االمتحان ال يمكن أن يفسر بأنه غش  4

      إذا تساهل املراقب مع الطالب فال مانع عندي من الغش  5

      إذا ترك املراقب قاعة االمتحان ألي ظرف سأستغل ذلك كي أغش  6

      أستاذ متعاون   هواألستاذ الذي يتساهل في املراقبة   7

      إذا كان األستاذ غير عادل في وضع الدرجة فذلك مبرر لي أن أغش  8

      أفضل املراقب الذي يسمح بالغش على املراقب الذي يمنعه  9

      إذا اعترف الطالب بأنه قد غش فعلى املراقب أن ال يعاقبه  10

      الوقوع في الغش وال أن أخسر بعض الدرجات أفضل  11

      أسرتي عن مستوى دراستي  رضاالغش يمكن أن يساهم في   12

      متى ما استطعت الغش في االمتحان فال مانع من أن أستفيد  13

      الغش مفيد في حالة امتالكي الوسائل والطرق  13

      إذا اضطررت ألن أغش فلن أمتنع عن ذلك  15

      الغش خيار حسن عندما يكون االمتحان صعبا  16

      أشعر باالرتياح إذا تمكنت من الغش  17

      هناك من ينافسني  كان أمارس عملية الغش إن  18

      أمارس عملية الغش ألضمن مفتاح الوصول إلى الوظيفة  19

      فسوف أستفيد منه إذا حصلت على نسخة مسربة من االختبار قبل موعده  20

      إذا غش الطالب في االختبار فال يمكن وصفه بأنه مذنب  21

      الغش عبارة عن عملية تعاون بين الزمالء  22

      الغش في االمتحان ال يخالف مع تعاليم الدين  23

      الطالب الذي يغش ينتهك الجانب األخالقي 24

      الضمير الطالب الذي يغش يفقد حس  25

      ال عالقة للغش في االمتحان بأخالق اإلنسان  26

      أرى أنه من العيب أن يقع طالب الجامعة في الغش  27

      من البديهي أن يغش الطالب في االمتحان  28
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