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أسباب ظاھرة الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
بمدینة مصراتة ، لیبیا من وجھة نظر المعلمین

عبد العزیز أبو بكر عفط
قمرالزمان عبد الغني

ملخص
تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم األسباب المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر             

الجنس، المؤھل العلمي، سنوات     ”:المعلمین،ومعرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة تبعًا للمتغیرات التالیة                 
" ، بلغ عدد العینة     "الخبرة سؤاًال، مقسمة على      "19"استخدمت الدراسة استبانة متكونة من          ومعلمًا ومعلمة،    "174

وتوصلت الدراسة إلى أن من أھم             .أسباب أسریة، وأسباب مدرسیة، وأسباب متعلقة بوسائل اإلعالم                 :ثالث مجاالت  
ھو ضعف التوعیة واإلرشاد األسري، ومن أھم األسباب المدرسیة لسلوك الغش ھو عدم                 األسباب األسریة لسلوك الغش    

، "عدم بث برامج للتوجیھ واإلرشاد    "، ومن أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم         "وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش      
أما بالنسبة للفروق اإلحصائیة فتبین من خالل النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعًا للجنس في األسباب اإلعالمیة،      
وكان ھذا االختالف لصالح اإلناث، بینما لم توجد أي اختالفات في األسباب األخرى، وتبین وجود فروق ذات داللة                                  
إحصائیة تبعًا للمؤھل العلمي في األسباب األسریة المتعلقة بالغش، وتبین عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائیة ما بین                  

:باختالف سنوات الخبرة، وفي ضوء ھذه النتائج أوصى الباحث            "أسریة أو مدرسیة أو إعالمیة     "أسباب سلوك الغش    
بتوعیة األسرة بأھمیة دورھا في استعداد أبنائھا لالمتحان والتخفیف من القلق الناجم عنھ لما لذلك من أثر على أداء التلمیذ                   

لكل من یغش، ألن عدمھا یساعد على انتشار              في الموقف االختباري، وتشجیع المدرسین على وضع ضوابط قانونیة               
ظاھرة الغش بین التالمیذ، التأكید على وسائل اإلعالم في عقد برامج للتوجیھ واإلرشاد، وإقامة الندوات الدینیة لتوضیح                      
مخاطر الغش وتعارضھ مع مبادئ الدین ومع القیم والغایات التربویة وااللتزام بتعالیم الدین الحنیف وأخالقھ وجعلھا                             

.ممارسة في حیاتھ الیومیة والتركیز على تكریم التالمیذ المتفوقین في أدائھم وأنشطتھم

.سلوك الغش، أسریة، مدرسیة وإعالمیة:الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT

The aim of this study is to identify teachers’ perception on the most important causes
for cheating among primary school children; and to study whether there is a significant
difference between the variables: gender, educational qualifications and years of
experience. The sample size is 174 teachers. The questionnaire employed in this study
consists of 19 items categorized into three causes related to family, school and media.
The study found that the most important causes related to: family, is the lack of familial
guidance and counseling; school, is the absence of disciplinary actions for those who
cheat; and media, is the absence of programmes on guidance and counseling. Meanwhile,
the statistical data related to media show that there are significant differences by gender
in favour of females. Causes related to family show significant differences in academic
background. Findings also show significant statistical differences on family’s education
background which contributed to cheating. There was also no significant difference for
years of experience. This study recommends: the importance of educating families to
play its role in preparing children to sit for examination, and reducing the anxiety among
students caused by test performance in tests; and encouraging teachers to carry out
disciplinary acts towards students who cheat. Failure to carry out these actions would
further encourage the phenomenon of students cheating. In addition, the media should
broadcast programmes on guidance and counseling. Religious seminars should also be
carried out to explain the risks of cheating, reasons why cheating is not permissible, and
explaining the values, educational commitment, morale and basic rules in their daily
lives. These actions are to achieve excellence in students’ educational performance and
activities.
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المقدمة

مختلف جوانب حیاتھ من منظور الدین       ُیعَنى بتربیة وإعداد اإلنسان في     أحد فروع علم التربیة الذي     تعد التربیة اإلسالمیة  
ویقف كل  فھو الذي یتحمل مسؤولیة تربیة وتعلیم الجیل،       وللمعلم دور حاسم في تفعیل تربیة المواطنة،       .الحدیثاإلسالمي

یوم أمام تالمیذه یتلقون منھ العلم والخلق والسلوك السوي، یبین لھم حقوق ربھم، وحقوق والتھم وعلمائھم، ویبین لھم                              
تمیز وطنھم، ویذكرھم بنعمة اهللا علیھم، ویؤكد علیھم معرفة حقوق إخوانھم وحقوق مجتمعھم ویدعوھم إلى الترابط                                

المعلم توصیل المعلومة أو المھارة      لیست مھمة  .والبعد عن االنحراف والفتنة، ویحذرھم مما یضرھم أو یضر مجتمعھم             
والبد أن یعتمد في ذلك     إلى التلمیذ فحسب بل البد وأن یعمل على زرع الشعور بالمسؤولیة واإلخالص في نفوس التالمیذ،

فالبد لھ أن یحمل معتقدات سلیمة،         على مجموعة من الطرائق واالستراتیجیات التي تلعب دورا مھمًا في ھذه الناحیة،                   
ومخزونًا ثقافیًا واجتماعیًا فاعًال حول أھمیة التعلیم في توطید األمن الفكري للشباب، البد للمعلم أن یسھم في غرس روح                      
الوالء واالنتماء والھویة للوطن، البد أن یكون المعلم واثقا من نفسھ ومن معلوماتھ مبدعا في أفكاره مرنا في سلوكھ                                  

وتوطید حب التلمیذ لمجتمعھ وتعزیز          مجددا آلرائھ مرشدًا للتلمیذ في كیفیة اكتساب مبدأ التعاون والعمل الجماعي،                       
).2004العرادي، (االنتماء والشعور بالمسؤولیة المشتركة في الحفاظ على أمن وسالمة ھذا الوطن من العبث والفساد 

الحیاة مختلف میادینأدائھ فيفيواإلیجابيتفكیره وثقافتھ،وتعد التربیة والتعلیم ھما السبیل لضمان إعداد الفرد المتوازن في
وبناء شخصیة الفرد المسلم بناء حضاریًا متكامًال لیمكن الطفل بالتعاون مع مختلف وسائل التربیة في                الشخصیة والعامة، 

الطفل في محبة اهللا ورسولھ محمد      وبذلك یكبر   یجب أن یتمتع بھا أبناء اإلسالم،  المجتمع من أن یتحلى بالصفات السامیة التي 
T،1999البكري، (فضال عن األخالق الحمیدة مصقوال بالعلم والمعرفة واإلیمان.(

على احترام مؤسساتھ التعلیمیة، ویجب على المعلم تربیة التالمیذإن مستقبل المجتمع المسلم ُیبنى على أھداف التربیة اإلسالمیة في
وغرس القیم     المسلم،جاء بھا اإلسالم لحفظھا وحمایتھا لتحقیق األمن واالستقرار للمجتمعالحقوق العامة والضروریة التي

.والمبادئ اإلسالمیة لدى الناشئة وتصحیح المفاھیم الخاطئة وتقویم السلوك المعوج

ألنھا مرحلة األساس والتكوین لبناء اإلنسان        فلھذا تعتبر مرحلة الطفولة من أھم وأخطر مراحل العمر في حیاة اإلنسان،               
القوي، وھي المرحلة التي توضع فیھا الدعائم األساسیة لشخصیة الطفل، وفیھا تحدد معظم أبعاد نموه األساسیة من                                 
روحیة وعقلیة ولغویة وانفعالیة واجتماعیة، وفیھا تترسم أبعاد سلوكھ وصفاتھ المزاجیة وعالقاتھ اإلنسانیة ولھذه                                   

للحیاة والمراحل التعلیمیة     االعتبارات تصبح ھذه المرحلة القاعدة الثابتة لتربیة األطفال وتھذیبھم وتعلیمھم وإعدادھم                      
).2003الجقندي، (المقبلة بأسالیب تربویة سلیمة 

مشكلة الدراسة

ال یزال المعلم بحاجة إلى تجدید وتغییر في األدوار التي یقوم بھا بما ینسجم مع القیم الدینیة واألھداف التربویة السامیة                             
التي تلبي احتیاجات الحاضر وتخدم متطلبات المستقبل، فلھذا تنبع مشكلة الدراسة من وجود حاجة ماسة لدراسات میدانیة                   

خاصة، وإسھامھم في تعلیم تالمیذھم، وتنمیتھم         ببحث دور المعلمین والمعلمات بعامة، ومعلمي التربیة اإلسالمیة             تھتم
إذا عرفنا أن   التالمیذ مع اآلخرین، خصوصاً   منھا، ألنھا تحدد طبیعة تعامل    وافرًاللقیم المختلفة، وللقیم االجتماعیة نصیباً    

وممارساتھم لھا في حیاتھم     السلبیةالذي أصاب النشء إنما أصابھم في تمثلھم للقیم          التغییر، والفوضى، وكثرة االنحراف    
).2005الخوالده، (الیومیة 

فالتالمیذ في  عند التلمیذ، االجتماعيوتعد المرحلة االبتدائیة من المراحل المھمة في تأثیرھا على مختلف مظاھر النمو                   
وغیر سلبي، كما أنھم في طور تدعیم تكوین الضمیر الداخلي الذي بدأ              ما ھو سلبي  المرحلة االبتدائیة ما زالوا في تعلمھم      

إن ھذه المرحلة ما زالت في العالم العربي بشكل عام ولیبیا             ).2007ھویدي و الیماني،    (یبزغ في مرحلة ما قبل المدرسة       
بشكل خاص، في حاجة للمزید من الدراسات والبحوث لالطالع على المشاكل التي تحدث لدى األطفال وطرق مواجھتھا                    

.

وتعد مشكلة الغش من أخطر المشاكل التي یواجھھا التعلیم المدرسي وأوسعھا تأثیرا على حیاة التلمیذ والمجتمع حولھ،                           
أو أي إدارة مدرسیة على معالجة ھذه المشكلة لدى أفراد التالمیذ وعدم تركھم لھا إال                وإننا نحث المعلم أو المرشد للتالمیذ     

وأداء الواجب في حصول التلمیذ على اإلجابة أو المطلوب من           بعد التأكد من تخلصھم منھا، ویتمثل الغش في االختبارات         
دراسیة دون اعتبار لتعلم المادة أو شعور شخصي بأھمیتھا لحیاتھ              سؤال أو تعیین من قرین أو مصدر آخر، لتمریر متطلبات               

في التحصیل األكادیمي، ھو سلوك غیر خلقي ینم عن نفس غیر أمینة أو ومستقبلھ، والغش باإلضافة إلى ما یؤدیھ من ضعف

في رأینا للقیام بأي مھمة تخص المجتمع مھما كان نوعھا سیاسیة أو إداریة أو اجتماعیة أو                             غیر سویة ال یصلح صاحبھا          
).1990حمدان، (تربویة 

اإلداري في وإن اعتیاد بعض التالمیذ على سلوكیات الغش غالبا ما یكون لھا امتدادات سلوكیة مشابھة، مثل سلوكیات الفساد
وكما أوضحت دراسة    ).2003األعرجي،  (مرحلة ما بعد الجامعة، وھي مرحلة العمل في المؤسسات الرسمیة والعامة                 

حول سلوك الغش في االمتحانات لدى تالمیذ المدارس وعالقة ذلك ببعض المتغیرات، وقد                   )1988(شكري والمغیصب   
.59.9%من مجمل تالمیذ العینة یغشون في اختباراتھم )59.9%(توصل الباحثان من خاللھا إلى وجود نسبة تقدر بحوالي 

منھم مارس عملیة      90%طالب التضح لك أن أكثر من           100لو قمنا بدراسة میدانیة لعدد         (2010)یقول كمال داوني      
الغش بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة واألخطر من ذلك كلھ الدور الفعال الذي یقوم بھ المعلم وولي األمر بكافة المراحل                        

.التعلیمیة

فلھذا تتمثل مشكلة الدراسة الحالیة في تحدید أسباب ھذه المشاكل، وإذا تم تحدید ومعرفة أسباب ھذه المشاكل وطرق                                
فسیصبح من السھل علینا التعامل معھا، ومحاولة تحدیدھا والتوصل إلى طرق فعالة تساعد في القضاء علیھا أو                      عالجھا

.تجنبھا على األقل

أسئلة الدراسة

؟)لیبیا(المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھاألسریةما أھم األسباب-1س
؟)لیبیا(المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھ المدرسیةما أھم األسباب-2س
ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة                             -3س

؟)لیبیا(مصراتھ 
؟)ذكر وأنثى(درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالف الجنس ھل توجد فروق في-4س
المؤھل العلمي للمعلمین   درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالف               ھل توجد فروق في     -5س
؟)لیسانس، بكالوریوس، معھد عالي، معھد متوسط(

سنوات الخبرة؟درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالفھل توجد فروق في-6س

منھج الدراسة

لما كانت ھذه الدراسة تتناول ظاھرة الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، كان من المناسب أن یستخدم الباحث المنھج                             
الوصفي، وذلك ألن ھذا المنھج یعقد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما ھي في الواقع بوصفھا وصفا دقیقا، وتبرز أھمیة                       
األسلوب الوصفي في كونھ األسلوب الوحید الممكن لدراسة بعض الموضوعات اإلنسانیة، ویعتبر األسلوب الوصفي في                   

).2007زاید،(مثل ھذه الحالة أسلوبا أساسیا ال یمكن االستغناء عنھ 

عینة الدراسة

لیس في اإلمكان في أغلب األحوال الحصول على البیانات التي نریدھا من المجتمع بشكل مباشر، إذ أن من الصعب إن لم       
یكن مستحیال اللجوء إلى المجتمع للحصول على ما نرید من بیانات، فمن غیر المجدي، بل ومن غیر الضروري اللجوء                       
للمجتمع للحصول على البیانات التي نریدھا، وبخاصة إذا كان ھذا المجتمع كبیرا جدا، ومنتشرا في بقعة جغرافیة ممتدة                       

أبو (في مساحات شاسعة، وبذلك یصبح من العملي اختیار جزء من المجتمع فقط لتطبیق إجراءات البحث علیھ                                            
).2001عالم،

أي بنسبة مئویة قدرھا    )2639(معلم ومعلمة من مجتمع البحث والمتكون من          )174(بلغت عینة الدراسة في ھذه الدراسة        
مناطق في مصراتھ، تم االختیار                 )8(موزعین على             )لیبیا(من مجتمع الدراسة في مدینة مصراتھ                         )6.5(

معلمة، والجدول التالي یوضح عدد أفراد العینة                 )107(معلما و  )67(مدرسة في أربع مناطق، منھم           )18(العشوائي
:"الجنس،المؤھل العلمي، سنوات الخبرة"باختالف 
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المقدمة

مختلف جوانب حیاتھ من منظور الدین       ُیعَنى بتربیة وإعداد اإلنسان في     أحد فروع علم التربیة الذي     تعد التربیة اإلسالمیة  
ویقف كل  فھو الذي یتحمل مسؤولیة تربیة وتعلیم الجیل،       وللمعلم دور حاسم في تفعیل تربیة المواطنة،       .الحدیثاإلسالمي

یوم أمام تالمیذه یتلقون منھ العلم والخلق والسلوك السوي، یبین لھم حقوق ربھم، وحقوق والتھم وعلمائھم، ویبین لھم                              
تمیز وطنھم، ویذكرھم بنعمة اهللا علیھم، ویؤكد علیھم معرفة حقوق إخوانھم وحقوق مجتمعھم ویدعوھم إلى الترابط                                

المعلم توصیل المعلومة أو المھارة      لیست مھمة  .والبعد عن االنحراف والفتنة، ویحذرھم مما یضرھم أو یضر مجتمعھم             
والبد أن یعتمد في ذلك     إلى التلمیذ فحسب بل البد وأن یعمل على زرع الشعور بالمسؤولیة واإلخالص في نفوس التالمیذ،

فالبد لھ أن یحمل معتقدات سلیمة،         على مجموعة من الطرائق واالستراتیجیات التي تلعب دورا مھمًا في ھذه الناحیة،                   
ومخزونًا ثقافیًا واجتماعیًا فاعًال حول أھمیة التعلیم في توطید األمن الفكري للشباب، البد للمعلم أن یسھم في غرس روح                      
الوالء واالنتماء والھویة للوطن، البد أن یكون المعلم واثقا من نفسھ ومن معلوماتھ مبدعا في أفكاره مرنا في سلوكھ                                  

وتوطید حب التلمیذ لمجتمعھ وتعزیز          مجددا آلرائھ مرشدًا للتلمیذ في كیفیة اكتساب مبدأ التعاون والعمل الجماعي،                       
).2004العرادي، (االنتماء والشعور بالمسؤولیة المشتركة في الحفاظ على أمن وسالمة ھذا الوطن من العبث والفساد 

الحیاة مختلف میادینأدائھ فيفيواإلیجابيتفكیره وثقافتھ،وتعد التربیة والتعلیم ھما السبیل لضمان إعداد الفرد المتوازن في
وبناء شخصیة الفرد المسلم بناء حضاریًا متكامًال لیمكن الطفل بالتعاون مع مختلف وسائل التربیة في                الشخصیة والعامة، 

الطفل في محبة اهللا ورسولھ محمد      وبذلك یكبر   یجب أن یتمتع بھا أبناء اإلسالم،  المجتمع من أن یتحلى بالصفات السامیة التي 
T،1999البكري، (فضال عن األخالق الحمیدة مصقوال بالعلم والمعرفة واإلیمان.(

على احترام مؤسساتھ التعلیمیة، ویجب على المعلم تربیة التالمیذإن مستقبل المجتمع المسلم ُیبنى على أھداف التربیة اإلسالمیة في
وغرس القیم     المسلم،جاء بھا اإلسالم لحفظھا وحمایتھا لتحقیق األمن واالستقرار للمجتمعالحقوق العامة والضروریة التي

.والمبادئ اإلسالمیة لدى الناشئة وتصحیح المفاھیم الخاطئة وتقویم السلوك المعوج

ألنھا مرحلة األساس والتكوین لبناء اإلنسان        فلھذا تعتبر مرحلة الطفولة من أھم وأخطر مراحل العمر في حیاة اإلنسان،               
القوي، وھي المرحلة التي توضع فیھا الدعائم األساسیة لشخصیة الطفل، وفیھا تحدد معظم أبعاد نموه األساسیة من                                 
روحیة وعقلیة ولغویة وانفعالیة واجتماعیة، وفیھا تترسم أبعاد سلوكھ وصفاتھ المزاجیة وعالقاتھ اإلنسانیة ولھذه                                   

للحیاة والمراحل التعلیمیة     االعتبارات تصبح ھذه المرحلة القاعدة الثابتة لتربیة األطفال وتھذیبھم وتعلیمھم وإعدادھم                      
).2003الجقندي، (المقبلة بأسالیب تربویة سلیمة 

مشكلة الدراسة

ال یزال المعلم بحاجة إلى تجدید وتغییر في األدوار التي یقوم بھا بما ینسجم مع القیم الدینیة واألھداف التربویة السامیة                             
التي تلبي احتیاجات الحاضر وتخدم متطلبات المستقبل، فلھذا تنبع مشكلة الدراسة من وجود حاجة ماسة لدراسات میدانیة                   

خاصة، وإسھامھم في تعلیم تالمیذھم، وتنمیتھم         ببحث دور المعلمین والمعلمات بعامة، ومعلمي التربیة اإلسالمیة             تھتم
إذا عرفنا أن   التالمیذ مع اآلخرین، خصوصاً   منھا، ألنھا تحدد طبیعة تعامل    وافرًاللقیم المختلفة، وللقیم االجتماعیة نصیباً    

وممارساتھم لھا في حیاتھم     السلبیةالذي أصاب النشء إنما أصابھم في تمثلھم للقیم          التغییر، والفوضى، وكثرة االنحراف    
).2005الخوالده، (الیومیة 

فالتالمیذ في  عند التلمیذ، االجتماعيوتعد المرحلة االبتدائیة من المراحل المھمة في تأثیرھا على مختلف مظاھر النمو                   
وغیر سلبي، كما أنھم في طور تدعیم تكوین الضمیر الداخلي الذي بدأ              ما ھو سلبي  المرحلة االبتدائیة ما زالوا في تعلمھم      

إن ھذه المرحلة ما زالت في العالم العربي بشكل عام ولیبیا             ).2007ھویدي و الیماني،    (یبزغ في مرحلة ما قبل المدرسة       
بشكل خاص، في حاجة للمزید من الدراسات والبحوث لالطالع على المشاكل التي تحدث لدى األطفال وطرق مواجھتھا                    

.

وتعد مشكلة الغش من أخطر المشاكل التي یواجھھا التعلیم المدرسي وأوسعھا تأثیرا على حیاة التلمیذ والمجتمع حولھ،                           
أو أي إدارة مدرسیة على معالجة ھذه المشكلة لدى أفراد التالمیذ وعدم تركھم لھا إال                وإننا نحث المعلم أو المرشد للتالمیذ     

وأداء الواجب في حصول التلمیذ على اإلجابة أو المطلوب من           بعد التأكد من تخلصھم منھا، ویتمثل الغش في االختبارات         
دراسیة دون اعتبار لتعلم المادة أو شعور شخصي بأھمیتھا لحیاتھ              سؤال أو تعیین من قرین أو مصدر آخر، لتمریر متطلبات               

في التحصیل األكادیمي، ھو سلوك غیر خلقي ینم عن نفس غیر أمینة أو ومستقبلھ، والغش باإلضافة إلى ما یؤدیھ من ضعف

في رأینا للقیام بأي مھمة تخص المجتمع مھما كان نوعھا سیاسیة أو إداریة أو اجتماعیة أو                             غیر سویة ال یصلح صاحبھا          
).1990حمدان، (تربویة 

اإلداري في وإن اعتیاد بعض التالمیذ على سلوكیات الغش غالبا ما یكون لھا امتدادات سلوكیة مشابھة، مثل سلوكیات الفساد
وكما أوضحت دراسة    ).2003األعرجي،  (مرحلة ما بعد الجامعة، وھي مرحلة العمل في المؤسسات الرسمیة والعامة                 

حول سلوك الغش في االمتحانات لدى تالمیذ المدارس وعالقة ذلك ببعض المتغیرات، وقد                   )1988(شكري والمغیصب   
.59.9%من مجمل تالمیذ العینة یغشون في اختباراتھم )59.9%(توصل الباحثان من خاللھا إلى وجود نسبة تقدر بحوالي 

منھم مارس عملیة      90%طالب التضح لك أن أكثر من           100لو قمنا بدراسة میدانیة لعدد         (2010)یقول كمال داوني      
الغش بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة واألخطر من ذلك كلھ الدور الفعال الذي یقوم بھ المعلم وولي األمر بكافة المراحل                        

.التعلیمیة

فلھذا تتمثل مشكلة الدراسة الحالیة في تحدید أسباب ھذه المشاكل، وإذا تم تحدید ومعرفة أسباب ھذه المشاكل وطرق                                
فسیصبح من السھل علینا التعامل معھا، ومحاولة تحدیدھا والتوصل إلى طرق فعالة تساعد في القضاء علیھا أو                      عالجھا

.تجنبھا على األقل

أسئلة الدراسة

؟)لیبیا(المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھاألسریةما أھم األسباب-1س
؟)لیبیا(المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھ المدرسیةما أھم األسباب-2س
ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة                             -3س

؟)لیبیا(مصراتھ 
؟)ذكر وأنثى(درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالف الجنس ھل توجد فروق في-4س
المؤھل العلمي للمعلمین   درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالف               ھل توجد فروق في     -5س
؟)لیسانس، بكالوریوس، معھد عالي، معھد متوسط(

سنوات الخبرة؟درجة تأثیر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة باختالفھل توجد فروق في-6س

منھج الدراسة

لما كانت ھذه الدراسة تتناول ظاھرة الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، كان من المناسب أن یستخدم الباحث المنھج                             
الوصفي، وذلك ألن ھذا المنھج یعقد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما ھي في الواقع بوصفھا وصفا دقیقا، وتبرز أھمیة                       
األسلوب الوصفي في كونھ األسلوب الوحید الممكن لدراسة بعض الموضوعات اإلنسانیة، ویعتبر األسلوب الوصفي في                   

).2007زاید،(مثل ھذه الحالة أسلوبا أساسیا ال یمكن االستغناء عنھ 

عینة الدراسة

لیس في اإلمكان في أغلب األحوال الحصول على البیانات التي نریدھا من المجتمع بشكل مباشر، إذ أن من الصعب إن لم       
یكن مستحیال اللجوء إلى المجتمع للحصول على ما نرید من بیانات، فمن غیر المجدي، بل ومن غیر الضروري اللجوء                       
للمجتمع للحصول على البیانات التي نریدھا، وبخاصة إذا كان ھذا المجتمع كبیرا جدا، ومنتشرا في بقعة جغرافیة ممتدة                       

أبو (في مساحات شاسعة، وبذلك یصبح من العملي اختیار جزء من المجتمع فقط لتطبیق إجراءات البحث علیھ                                            
).2001عالم،

أي بنسبة مئویة قدرھا    )2639(معلم ومعلمة من مجتمع البحث والمتكون من          )174(بلغت عینة الدراسة في ھذه الدراسة        
مناطق في مصراتھ، تم االختیار                 )8(موزعین على             )لیبیا(من مجتمع الدراسة في مدینة مصراتھ                         )6.5(

معلمة، والجدول التالي یوضح عدد أفراد العینة                 )107(معلما و  )67(مدرسة في أربع مناطق، منھم           )18(العشوائي
:"الجنس،المؤھل العلمي، سنوات الخبرة"باختالف 
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عدد أفراد العینة باختالف الجنس، والمؤھل العلمي، وسنوات الخبرة:1جدول 

أداة الدراسة

:)2007زاید،(ویرجع ذلك ألسباب عدیدة منھا )استبانة(لقد اختار الباحث لإلجابة على أسئلة الدراسة 

.الحصول على معلومات من عدد كبیر من األفراد متباعدین جغرافیا بأقصر وقت ممكن .1
.تعتبر االستبانة من أقل وسائل جمع المعلومات تكلفة سواء في الجھد المبذول أو المال .2
.یحفزه على إعطاء معلومات موثوقةیعتبر كثیر من الباحثین المعلومات أكثر موضوعیة ألنھا ال تحمل اسم المستجیب مما.3
.توفر االستبانة ظروف التقنین وترتیب األسئلة وتسجیل اإلجابات مما یزید من قیمة االستبیان.4

مغلقة وھذا النوع یختار فیھ المستجیب اإلجابة التي یریدھا من بین إجابات تعطى لھ، وتتضمن                    واستخدم الباحث استبانة  
ھذه االستبانھ خمسة اختیارات، فعلى المجیب اختیار واحدة فقط، ویتمیز ھذا النوع بسھولة التصنیف ووضع اإلجابات في                  
قوائم وجداول إحصائیة، كما أنھ یحفز المستجیب على تعبئة استمارة األسئلة لسھولة اإلجابة، وعدم احتیاجھا لوقت طویل                  

).2007زاید، (أو تفكیر عمیق 

:وھذه االستبانھ متكونة من ثالثة أجزاء 

.العوامل األسریة.1
.العوامل المدرسیة.2
.العوامل المتعلقة بوسائل اإلعالم.3

ویتضمن كل مجال منھا على مجموعة من الفقرات تم تحدیدھا بعد التأكد من صدقھا، وقد استخدم المقیاس الخماسي لبیان                     
.درجة حدة كل فقرة 

صدق االستبانھ

محكمین من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة في جامعات                 (3) لقد تم عرض االستبانھ في صورتھا األولیة على              
مالیزیة ولیبیة وطلب منھم تحكیم فقرات االستبانھ من حیث مناسبتھا ألغراض الدراسة وكذلك انتماء فقراتھا لمجاالت                          

.الدراسة

ثبات االستبانھ

لغرض استخراج ثبات األداة قام الباحث باستخدام طریقة التجزئة النصفیة على عینة البحث من المعلمین والمعلمات، وتم                   
).92%(استخدام معامل ألفا كرومباخ، حیث كانت قیمة الثبات 

األسالیب اإلحصائیة

سوف یستخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة  :

.النسبة المئویة.1
.المتوسط الحسابي.2
.ویتني لعینتین مستقلتیناختبار مان.3
.اختبار كروسكول ألكثر من عینتین.4
.معامل ألفا كرومباخ عن طریق التجزئة النصفیة.5

لقد استخدم الباحث النسب المئویة والمتوسط الحسابي للتعرف على أسباب تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة                                    
ولمعرفة ما إذا كان ھناك اختالف في األسباب المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة                           .االبتدائیة

، واختبار كروسكول على    )ذكر وأنثى (على متغیرات الجنس     )مان ویتني (ذات داللة إحصائیة لقد استخدم الباحث اختبار         
).المؤھل العلمي، سنوات الخبرة(متغیرات 

جمع البیانات

:لقد تم اتباع اإلجراءات التالیة في تطبیق االستبانھ

.لقد تم إرسال الباحث أداة الدراسة إلى عینة البحث بعد التأكد من صدقھا وثباتھا.1
.ةمعلما ومعلم)174(لقد تم إرسال االستبانھ في صورتھا النھائیة على عینة البحث وعددھم .2
.لقد تم التقدیم شرحًا بسیطًا عن أھداف الدراسة وكیفیة التعامل مع االستبانھ واإلجابة عنھا.3
.لقد منح للمستجیبین ثالثة أیام لإلجابة وإعادة االستبانھ بعد تعبئتھا.4
.لقد تم االستعانة بمجموعة من أعضاء ھیئة التدریس واألقارب في توزیع االستبانھ وجمعھا.5
.تبعد جمع البیانات لقد قام الباحث بإجراء التحلیالت اإلحصائیة للوصول إلى النتائج والتوصیا.6

من المقیاس إلى أعلى     "5"بناء على قیمة المتوسط لخمس درجات مقیاس لكرت، فتشیر قیمة               ولقد تم تحلیل االستبیان    
وألجل تحلیل قیمة       .فھي تدل على أدنى مستوى في الموافقة             "1"مستوى في الموافقة، أما أقل قیمة المقیاس أي                   

والتي تعتبر قیمة دنیة أو ضعیفة،          2.33إلى  1.00قیمة المتوسط بین        :المتوسط لقد تم تقسیمھا إلى ثالثة أقسام وھي             
فتعتبر 5.00إلى  3.68والي یمكن اعتبارھا قیمة متوسطة، أما قیمة المتوسط بین             3.67إلى  2.34وقیمة المتوسط بین     

.2وذلك كالجدول . أعلى قیمة أو جیدة

تصنیف مستویات قیمة المتوسط لالستبیان:2جدول 
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.درجة حدة كل فقرة 

صدق االستبانھ

محكمین من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة في جامعات                 (3) لقد تم عرض االستبانھ في صورتھا األولیة على              
مالیزیة ولیبیة وطلب منھم تحكیم فقرات االستبانھ من حیث مناسبتھا ألغراض الدراسة وكذلك انتماء فقراتھا لمجاالت                          

.الدراسة

ثبات االستبانھ

لغرض استخراج ثبات األداة قام الباحث باستخدام طریقة التجزئة النصفیة على عینة البحث من المعلمین والمعلمات، وتم                   
).92%(استخدام معامل ألفا كرومباخ، حیث كانت قیمة الثبات 

األسالیب اإلحصائیة

سوف یستخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة  :

.النسبة المئویة.1
.المتوسط الحسابي.2
.ویتني لعینتین مستقلتیناختبار مان.3
.اختبار كروسكول ألكثر من عینتین.4
.معامل ألفا كرومباخ عن طریق التجزئة النصفیة.5

لقد استخدم الباحث النسب المئویة والمتوسط الحسابي للتعرف على أسباب تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة                                    
ولمعرفة ما إذا كان ھناك اختالف في األسباب المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة                           .االبتدائیة

، واختبار كروسكول على    )ذكر وأنثى (على متغیرات الجنس     )مان ویتني (ذات داللة إحصائیة لقد استخدم الباحث اختبار         
).المؤھل العلمي، سنوات الخبرة(متغیرات 

جمع البیانات

:لقد تم اتباع اإلجراءات التالیة في تطبیق االستبانھ

.لقد تم إرسال الباحث أداة الدراسة إلى عینة البحث بعد التأكد من صدقھا وثباتھا.1
.ةمعلما ومعلم)174(لقد تم إرسال االستبانھ في صورتھا النھائیة على عینة البحث وعددھم .2
.لقد تم التقدیم شرحًا بسیطًا عن أھداف الدراسة وكیفیة التعامل مع االستبانھ واإلجابة عنھا.3
.لقد منح للمستجیبین ثالثة أیام لإلجابة وإعادة االستبانھ بعد تعبئتھا.4
.لقد تم االستعانة بمجموعة من أعضاء ھیئة التدریس واألقارب في توزیع االستبانھ وجمعھا.5
.تبعد جمع البیانات لقد قام الباحث بإجراء التحلیالت اإلحصائیة للوصول إلى النتائج والتوصیا.6

من المقیاس إلى أعلى     "5"بناء على قیمة المتوسط لخمس درجات مقیاس لكرت، فتشیر قیمة               ولقد تم تحلیل االستبیان    
وألجل تحلیل قیمة       .فھي تدل على أدنى مستوى في الموافقة             "1"مستوى في الموافقة، أما أقل قیمة المقیاس أي                   

والتي تعتبر قیمة دنیة أو ضعیفة،          2.33إلى  1.00قیمة المتوسط بین        :المتوسط لقد تم تقسیمھا إلى ثالثة أقسام وھي             
فتعتبر 5.00إلى  3.68والي یمكن اعتبارھا قیمة متوسطة، أما قیمة المتوسط بین             3.67إلى  2.34وقیمة المتوسط بین     

.2وذلك كالجدول . أعلى قیمة أو جیدة

تصنیف مستویات قیمة المتوسط لالستبیان:2جدول 
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نتائج الدراسة

من معلمي    )174(یحتوي ھذا الفصل على عرض النتائج التي قد تم الحصول علیھا من عینة الدراسة والتي قد بلغت                            
spss ومعلمات المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھ، لقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة              للحصول 15.0

المتوسط الحسابي والنسب المئویة واالنحراف المعیاري واختبار مان         :على النتائج وعن طریق الوسائل اإلحصائیة التالیة   
.ویتني واختبار كروسكول

:فیما یلي عرض للنتائج التي تم الحصول علیھا من استجابات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائیة في مدینة مصراتھ

ما أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:1س

معرفة أھم لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف
.3كما موضح في الجدول .األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:3جدول 

ضعف التوعیة واإلرشاد   "فالنسبة ألھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھي      
الرغبة في تفوق    "وھي    )6(وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم            4.8=والحاصل على أعلى متوسط         "األسري

"وھي     )1(وتأتي بعدھا في المرتبة الثالثة الفقرة رقم            3.89=والحاصلة على متوسط       "أبنائھم كیفما كانت الوسائل      
وتأتي بعدھا في المرتبة الرابعة     3.78=والحاصلة على متوسط "الظروف األسریة والصحیة والنفسیة السیئة لدى التلمیذ 

وتأتي بعدھا في   3.74=والحاصلة على متوسط    "اإللحاح الشدید من قبل األسرة للنجاح والتفوق       "وھي   )4(الفقرة رقم   
وتأتي بعدھا في   3.17=والحاصلة على متوسط     "القیام بأعمال خارج المدرسة    "وھي   )3(المرتبة الخامسة الفقرة رقم      
، والمتوسط  2.94=والحاصلة على متوسط      "عدم توفر وقت كاف للمذاكرة       "وھي    )2(المرتبة السادسة الفقرة رقم        

.والذي قد تحصلت على المستوى المتوسط3.6=الكلي لألسباب األسریة للغش ھو 

من ھذا العرض یمكن أن نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیر من األسباب األسریة التي تؤثر                      
، أكثر في سلوك الغش عند التالمیذ ھو ضعف التوعیة واإلرشاد األسري، والرغبة في تفوق أبناؤھم كیفما كانت الوسائل                   

.عدم توفر وقت كاف للمذاكرةوأما السبب الضعیف من بین األسباب األسریة ھو

ما أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:2س

معرفة أھم لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف
.4كما موضح في الجدول .األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

قانونیة لكل عدم وجود ضوابط"فالنسبة ألھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو
"المالحظینتھاون"وھي )7(وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم 3.80=والحاصل على أعلى متوسط "من یغش

والحاصلة "المدرسیةالخوف والقلق من االمتحانات"وھي )3(وتأتي بعدھا في المرتبة الثالثة الفقرة رقم 3.75=والحاصلة على متوسط 
والحاصلة "إجراء االمتحانضعف الرقابة أثناء"وھي )5(وتأتي بعدھا في المرتبة الرابعة الفقرة رقم 3.63=على متوسط 
والحاصلة"عدم فھم المادة الدراسیة واستیعابھا"وھي )2(وتأتي بعدھا في المرتبة الخامسة الفقرة رقم 3.60=على متوسط 
والحاصلة على "كثافة التالمیذ في الصف الواحد"وھي )4(وتأتي بعدھا في المرتبة السادسة الفقرة رقم 3.59=على متوسط 

والحاصلة "عدم توفر اإلجراءات األمنیة داخل اللجان          "ھي)6(وتأتي بعدھا في المرتبة السابعة الفقرة رقم 3.52=متوسط 
"صعوبة أسئلة االمتحانات وعدم توقعھا       "وھي  )1(وتأتي بعدھا في المرتبة األخیرة الفقرة رقم             3.42=على متوسط 

والذي قد تحصلت على     3.55=، والمتوسط الكلي لألسباب المدرسیة لسلوك الغش ھو           3.15=والحاصلة على متوسط     
.المستوى المتوسط

األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:4جدول 

من ھذا العرض یمكن أن نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیرا من األسباب المدرسیة التي                             
تؤثر أكثر في سلوك الغش عند التالمیذ ھو عدم وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش، وتھاون المالحظین، وأما السبب                             

.صعوبة أسئلة االمتحانات وعدم توقعھاالضعیف من بین األسباب المدرسیة فھو

ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:3س

لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف معرفة أھم 
.4كما موضح في الجدول .األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

عدم بث  "فالنسبة ألھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                   
وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة   21%ونسبة مئویة قدرھا 3.85=والحاصل على أعلى متوسط "برامج للتوجیھ واإلرشاد 

وتأتي بعدھا  3.68=والحاصلة على متوسط     "تقلید بعض التصرفات التي یشاھدونھا من التلفاز        "وھي   )5(الفقرة رقم   
وتأتي 3.57=والحاصلة على متوسط        "االستماع إلى أخبار الغش وتقلیدھم       "وھي    )2(في المرتبة الثالثة الفقرة رقم          

3.55=والحاصلة على متوسط      "مشاھدة األفالم التي یكثر فیھا الغش       "وھي   )1(بعدھا في المرتبة الرابعة الفقرة رقم         
والحاصلة على متوسط      "الجو اإلعالمي المحیط باالمتحانات     "وھي    )3(وتأتي بعدھا في المرتبة األخیرة الفقرة رقم             

والذي قد تحصلت على المستوى        3.58=، والمتوسط الكلي لألسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم لسلوك الغش ھو                  3.28=
نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیرا من األسباب المتعلقة                         من ھذا العرض یمكن أن            .المتوسط

في سلوك الغش عند التالمیذ ھو عدم بث برامج للتوجیھ واإلرشاد، وتقلید بعض التصرفات التي بوسائل اإلعالم التي تؤثر أكثر
.الجو اإلعالمي المحیط باالمتحاناتیشاھدونھا من التلفاز، وأما السبب الضعیف من بین األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم ھو
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نتائج الدراسة

من معلمي    )174(یحتوي ھذا الفصل على عرض النتائج التي قد تم الحصول علیھا من عینة الدراسة والتي قد بلغت                            
spss ومعلمات المرحلة االبتدائیة بمدینة مصراتھ، لقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة              للحصول 15.0

المتوسط الحسابي والنسب المئویة واالنحراف المعیاري واختبار مان         :على النتائج وعن طریق الوسائل اإلحصائیة التالیة   
.ویتني واختبار كروسكول

:فیما یلي عرض للنتائج التي تم الحصول علیھا من استجابات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائیة في مدینة مصراتھ

ما أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:1س

معرفة أھم لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف
.3كما موضح في الجدول .األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:3جدول 

ضعف التوعیة واإلرشاد   "فالنسبة ألھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھي      
الرغبة في تفوق    "وھي    )6(وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم            4.8=والحاصل على أعلى متوسط         "األسري

"وھي     )1(وتأتي بعدھا في المرتبة الثالثة الفقرة رقم            3.89=والحاصلة على متوسط       "أبنائھم كیفما كانت الوسائل      
وتأتي بعدھا في المرتبة الرابعة     3.78=والحاصلة على متوسط "الظروف األسریة والصحیة والنفسیة السیئة لدى التلمیذ 

وتأتي بعدھا في   3.74=والحاصلة على متوسط    "اإللحاح الشدید من قبل األسرة للنجاح والتفوق       "وھي   )4(الفقرة رقم   
وتأتي بعدھا في   3.17=والحاصلة على متوسط     "القیام بأعمال خارج المدرسة    "وھي   )3(المرتبة الخامسة الفقرة رقم      
، والمتوسط  2.94=والحاصلة على متوسط      "عدم توفر وقت كاف للمذاكرة       "وھي    )2(المرتبة السادسة الفقرة رقم        

.والذي قد تحصلت على المستوى المتوسط3.6=الكلي لألسباب األسریة للغش ھو 

من ھذا العرض یمكن أن نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیر من األسباب األسریة التي تؤثر                      
، أكثر في سلوك الغش عند التالمیذ ھو ضعف التوعیة واإلرشاد األسري، والرغبة في تفوق أبناؤھم كیفما كانت الوسائل                   

.عدم توفر وقت كاف للمذاكرةوأما السبب الضعیف من بین األسباب األسریة ھو

ما أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:2س

معرفة أھم لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف
.4كما موضح في الجدول .األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

قانونیة لكل عدم وجود ضوابط"فالنسبة ألھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو
"المالحظینتھاون"وھي )7(وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم 3.80=والحاصل على أعلى متوسط "من یغش

والحاصلة "المدرسیةالخوف والقلق من االمتحانات"وھي )3(وتأتي بعدھا في المرتبة الثالثة الفقرة رقم 3.75=والحاصلة على متوسط 
والحاصلة "إجراء االمتحانضعف الرقابة أثناء"وھي )5(وتأتي بعدھا في المرتبة الرابعة الفقرة رقم 3.63=على متوسط 
والحاصلة"عدم فھم المادة الدراسیة واستیعابھا"وھي )2(وتأتي بعدھا في المرتبة الخامسة الفقرة رقم 3.60=على متوسط 
والحاصلة على "كثافة التالمیذ في الصف الواحد"وھي )4(وتأتي بعدھا في المرتبة السادسة الفقرة رقم 3.59=على متوسط 

والحاصلة "عدم توفر اإلجراءات األمنیة داخل اللجان          "ھي)6(وتأتي بعدھا في المرتبة السابعة الفقرة رقم 3.52=متوسط 
"صعوبة أسئلة االمتحانات وعدم توقعھا       "وھي  )1(وتأتي بعدھا في المرتبة األخیرة الفقرة رقم             3.42=على متوسط 

والذي قد تحصلت على     3.55=، والمتوسط الكلي لألسباب المدرسیة لسلوك الغش ھو           3.15=والحاصلة على متوسط     
.المستوى المتوسط

األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:4جدول 

من ھذا العرض یمكن أن نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیرا من األسباب المدرسیة التي                             
تؤثر أكثر في سلوك الغش عند التالمیذ ھو عدم وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش، وتھاون المالحظین، وأما السبب                             

.صعوبة أسئلة االمتحانات وعدم توقعھاالضعیف من بین األسباب المدرسیة فھو

ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟:3س

لإلجابة عن السؤال األول تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات الدراسة وذلك بھدف معرفة أھم 
.4كما موضح في الجدول .األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

عدم بث  "فالنسبة ألھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                   
وتأتي بعدھا في المرتبة الثانیة   21%ونسبة مئویة قدرھا 3.85=والحاصل على أعلى متوسط "برامج للتوجیھ واإلرشاد 

وتأتي بعدھا  3.68=والحاصلة على متوسط     "تقلید بعض التصرفات التي یشاھدونھا من التلفاز        "وھي   )5(الفقرة رقم   
وتأتي 3.57=والحاصلة على متوسط        "االستماع إلى أخبار الغش وتقلیدھم       "وھي    )2(في المرتبة الثالثة الفقرة رقم          

3.55=والحاصلة على متوسط      "مشاھدة األفالم التي یكثر فیھا الغش       "وھي   )1(بعدھا في المرتبة الرابعة الفقرة رقم         
والحاصلة على متوسط      "الجو اإلعالمي المحیط باالمتحانات     "وھي    )3(وتأتي بعدھا في المرتبة األخیرة الفقرة رقم             

والذي قد تحصلت على المستوى        3.58=، والمتوسط الكلي لألسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم لسلوك الغش ھو                  3.28=
نستخلص أن المعلمین والمعلمات یرون أن السبب األقوى تأثیرا من األسباب المتعلقة                         من ھذا العرض یمكن أن            .المتوسط

في سلوك الغش عند التالمیذ ھو عدم بث برامج للتوجیھ واإلرشاد، وتقلید بعض التصرفات التي بوسائل اإلعالم التي تؤثر أكثر
.الجو اإلعالمي المحیط باالمتحاناتیشاھدونھا من التلفاز، وأما السبب الضعیف من بین األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم ھو
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األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:5جدول 

عرض وبعد عرض ألھم األسباب لكل فقرة على حدة في جمیع المجاالت األسریة والمدرسیة ووسائل اإلعالم، سوف یتم
.6المتوسطات الكلیة للمجاالت الثالثة األسریة والمدرسیة ووسائل اإلعالم لظاھرة الغش وذلك كالجدول 

األسباب المؤدیة إلى تفشي السلوك العدواني:6الجدول 

وأتت 3.58=فبالنسبة ألھم األسباب المتعلقة بالغش ھي األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم والحاصل على أعلى متوسط                      
األخیرة األسباب األسریة    ولقد جاءت في المرتبة        3.55=بعدھا على التوالي األسباب المدرسیة والحاصل على متوسط               

.3.57=، والمتوسط الكلي ألسباب السلوك العدواني ھو 3.6=والحاصل على متوسط 

:4س

فروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش  باختالف جنس المعلمال:7جدوال 

في األسباب تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة.لعینتین مستقلتین"مان وتني"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار 
، وكان ھذا االختالف لصالح اإلناث،        "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة          "0.026"اإلعالمیة، حیث سجلت القیمة      

.7بینما لم توجد أي اختالفات في األسباب األخرى، كما ھو موضح في الجدول 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                             :5س
العلمي للمعلم؟المؤھل

في األسباب تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة.ألكثر من عینتین"كروسكول"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار 
كانت ھذه ، حیث"0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة "0.040"األسریة المتعلقة بالغش حیث سجلت القیمة 

مع كل من المعھد العالي والمتوسط، بینما لم تظھر أي                    االختالفات واضحة في كل من المؤھل العلمي بكالوریوس               
.8اختالفات أخرى في األسباب باختالف المؤھل العلمي، كما ھو موضح في الجدول 

باختالف المؤھل العلمي للمعلم   فروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش           ال:8الجدول 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                          :6س
سنوات الخبرة؟

باختالف سنوات الخبرةفروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغشال:9جدول 
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األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش:5جدول 

عرض وبعد عرض ألھم األسباب لكل فقرة على حدة في جمیع المجاالت األسریة والمدرسیة ووسائل اإلعالم، سوف یتم
.6المتوسطات الكلیة للمجاالت الثالثة األسریة والمدرسیة ووسائل اإلعالم لظاھرة الغش وذلك كالجدول 

األسباب المؤدیة إلى تفشي السلوك العدواني:6الجدول 

وأتت 3.58=فبالنسبة ألھم األسباب المتعلقة بالغش ھي األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم والحاصل على أعلى متوسط                      
األخیرة األسباب األسریة    ولقد جاءت في المرتبة        3.55=بعدھا على التوالي األسباب المدرسیة والحاصل على متوسط               

.3.57=، والمتوسط الكلي ألسباب السلوك العدواني ھو 3.6=والحاصل على متوسط 

:4س
لمعلم ؟  ا  ا ختال ف   جنس    غش   ب سلو ك   ا ل

فروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش  باختالف جنس المعلمال:7جدوال 

في األسباب تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة.لعینتین مستقلتین"مان وتني"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار 
، وكان ھذا االختالف لصالح اإلناث،        "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة          "0.026"اإلعالمیة، حیث سجلت القیمة      

.7بینما لم توجد أي اختالفات في األسباب األخرى، كما ھو موضح في الجدول 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                             :5س
العلمي للمعلم؟المؤھل

في األسباب تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة.ألكثر من عینتین"كروسكول"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار 
كانت ھذه ، حیث"0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة "0.040"األسریة المتعلقة بالغش حیث سجلت القیمة 

مع كل من المعھد العالي والمتوسط، بینما لم تظھر أي                    االختالفات واضحة في كل من المؤھل العلمي بكالوریوس               
.8اختالفات أخرى في األسباب باختالف المؤھل العلمي، كما ھو موضح في الجدول 

باختالف المؤھل العلمي للمعلم   فروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش           ال:8الجدول 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                          :6س
سنوات الخبرة؟

باختالف سنوات الخبرةفروق اإلحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغشال:9جدول 
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تبین عدم وجود أي فروق ذات داللة                 .ألكثر من عینتین    "كروسكول"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار                
إحصائیة ما بین أسباب الغش باختالف سنوات الخبرة، وھذا یعني أن كل الدرجات كانت أكبر من مستوى الداللة حیث                          

أي أن لسنوات الخبرة عدم وجود تأثیر یؤدي إلى اختالف تلك األسباب، كما ھو                     "0.60إلى  0.09"تراوحت ما بین     
.9موضح في الجدول 

المناقشة

ما أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-1س

"لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                                 
الرغبة في تفوق أبنائھم    "، وجاءت الفقرة رقم      4.08=والحاصل على أعلى متوسط      "ضعف التوعیة واإلرشاد األسري   

مع ضعف  ، ویرجع ذلك ضعف قدرات التالمیذ      3.89=في المرتبة الثانیة والحاصل على متوسط          "كیفما كانت الوسائل  
السیئة، وإھمال األب واألم ألبنائھم في النصح واإلرشاد من أھم أسباب ھذا                والتنشئة األسریة األسريالتوعیة واإلرشاد 

األسرة متابعة األبناء في المذاكرة، وخاصة عندما یكتشف الوالدان ضعف تحصیل                        فلھذا یجب على    السلبي،السلوك
.أبنائھم لدروسھم

منمجموعةإكسابھالطفل وفي تعلیمفيبارزًادورًاتلعب...ونظموأفكار واتجاھات وقیمعاداتمنیسودھابمافاألسرة
قدراتھ نمووفيالطفلشخصیةتكوینفيدورًا بارزاً    تلعبكماواالجتماعیة،التربویةوالقیم واألخالقیات    المعاییر
األخالقیةالمعاییرإكساب الطفل   فيقویًاتأثیرًاتؤثراألسرةفإنناحیة أخرى   ومنالصحیح،بالشكلومدركاتھومعارفھ
الطفل، سلوكاضطرابأوصالحفيتؤثربالنفس، كما   الواجبات والثقة   وأداءوالتعاونالصدق واألمانة   مثلالمطلوبة

والمالحظ أن أھم عامل یساھم في تنمیة سلوك الغش لدى التالمیذ ھو مشاھدتھ أو سماعھ لألفراد الذین یقومون بتربیتھ                            
وھم یغشون في أعمالھم أو عالقاتھم، فالتلمیذ الذي یشاھد أبوه وھو یغش سواء في تربیتھ أو معاملتھ یكتسب ذلك منھ                                

).1998الزراد، (وھكذا 
أما بالنسبة إلى تشجیع اآلباء لألبناء للتفوق مھما كانت الوسائل فقد لوحظ في أغلب الدراسات بأن الطبقات العلیا في                                  
المجتمع غالبا ما تشجع أو تضغط على أوالدھا من أجل التفوق والحصول على الدرجات المرتفعة في احتالل مركز                                
مرموق بعد التفوق، على عكس من أسر الطبقات الدنیا حیث تتصف عادة بالمحافظة على القیم والعادات االجتماعیة                               

)1987فالح، (واألخالقیة أكثر من أسر الطبقات الثریة، وھذا یدفع إلى سلوك الغش مھما كانت الوسائل 

ویرجع ذلك إلى   2.94=بمتوسط   "عدم توفر وقت كاف للمذاكرة    "في أقل األسباب شیوعا وھي       )2(وجاءت الفقرة رقم    
األسرة حیث تقع المسؤولیة على ولي األمر فیجب علیھ تنظیم وقت الطالب بحیث یكون ھناك وقت كافي ومناسب                                      

.للمذاكرة ووقت مناسب آخر للترفیھ في األشیاء المفیدة

ما أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-2س

عدم "لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                    
في المرتبة الثانیة    )7(، وجاءت الفقرة رقم      3.80=والحاصل على أعلى متوسط        "وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش       

، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة إلى أن عدم وجود ضوابط                 3.75=بمتوسط عال      "تھاون المالحظین "والتي نصت على      
قانونیة لكل من یغش، یزید من السلوك السلبي لدى التالمیذ، ألن عدم وجود رقیب وال حسیب إلى كل من یغش یؤدي إلى                        

معاقبةفيانخفاض في المستوى التعلیمي، ولھ أضرار مستقبلیة تعود على المجتمع عامة والتالمیذ خاصة، وإن التھاون                   
حقھفيمھمتھممارسةمنالمعلمحرمتالتيالمدرسیةواللوائح والقوانین    األنظمةوإصدارالتالمیذ الذین یغشون،        

ضدصارمةوجود قوانینعدمبسببوشیوعھاتفشیھامنزادبلالغشلظاھرةحدًایضعلمالذيالتالمیذ، األمر    بمعاقبة
.التالمیذمنالسلبیةالتصرفات

المدرسیةالحیاةفيتحتلھا االمتحانات    التيالھامةبالمكانةبعیدأومن قریب    یشعرأسرةوكلتلمیذوكلمعلمكلإن
یكونماوما أكثر    لھا،أنفسھمیعدونوالتالمیذباإلعداد لالمتحانات،    تقوموالجامعیةالمدرسیةوالتعلیمیة، فاإلدارة    

قلماأننالنایبینالعمليالواقعولكنوفرجًا للجمیع،    راحةمنھااالنتھاءیكونكماعلى الجمیع،    شدیدًاوقعًالالمتحانات
تقییمفيمن نتائجھ   االستفادةللمعلمیمكنبحیثالتربویةمن الناحیة   سلیمًابناًءاالمتحانببناءیقوممنالمعلمیننجد من   

السائداالمتحاناتبنظامالمتعلقةمن العوامل  العدیدھناكوأنالتالمیذ،بینفردیةوجود فروق  إلىیضافالتربويعملھ
یرھقممااالمتحاناتفترةفيالیوم الواحد   فيامتحانمنأكثروجودمثلالتالمیذلدىالغشسلوكلظھوروالتي تمھد   

الذيإلى الوسط   ، باإلضافة  فیھالغشیسھلبشكلأو مصمماً   مفاجئًاأوكاٍفغیراالمتحانوقتیكونالتلمیذ، وعندما  
للمراقبالصالحیةإعطاءوعدمالعقوبات الالزمة،تطبیقفيوالتھاونالطلبة وضعف الرقابةعددوكثرةاالمتحانیسود

في المرات  عقوبةوجودعدمتوقعأواحتمالعنالضمانات النفسیة  بعضالتالمیذالالزمة، ویعطي  التخاذ اإلجراءات  
).2009الشویلي، (عملیة الغش علىالطلبةباقيیشجعمماالقادمة

مباشروبشكلیساھمأنبإمكانھوالمعلمالمدارسداخلوالتعلیمیةالعملیة التربویة    فيالرئیسيالعنصریعتبرالمعلمإن
واضحالمعلومات بشكل  لنقلأوللتدریسالالزمةالكفاءةیكون لدیھ العندماالتالمیذلدىالغشعملیةفيغیر مباشر أو

فيعلى الغش التالمیذیشجعتربویًاالخاطئاإلجراءمثل ھذا أو تھاونھ في المالحظة على تالمیذه، إن          للتالمیذومفھوم
.)2009موزان، (الدراسیة المادة

صعوبة االمتحان   :والتي جاءت في المقدمة أھم ثالث أسباب للغش وھي  )1979(واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة بكیش  
.عدم كفایة الوقت الالزم لإلجابة–مفاجأة االختبار وعدم اإلعالن المسبق عنھ مما یعني عدم االستعداد لھ –وغموضھ 

والتي توصلت إلى أن أھم األسباب التي جاءت في المقدمة صعوبة أسئلة                      )1981(واختلفت أیضا مع دراسة الزراد         
.االمتحانات وعدم توقعھا، وكثرة االختبارات، عدم فھم المادة الدراسیة

، إن   3.15=بمتوسط     "صعوبة أسئلة االمتحان وعدم توقعھا        "في أقل مستوى والتي نصت             )1(وجاءت الفقرة رقم       
ولكن أخالقنا التعلیمیة جرت على ما یناقض ھذا أشد التناقض، ففھمنا االمتحان               ...األصل في االمتحان أنھ وسیلة ال غایة       

وإذن فالتلمیذ منذ أن یدخل المدرسة موجھ إلى االمتحان أكثر مما ھو موجھ إلى العلم، مھیأ                           ...على انھ غایة ال وسیلة      
وتتجلى خطورة سلوك الغش من الناحیة التربویة والتعلیمیة باالستمرار في الضعف               لالمتحان أكثر مما ھو مھیأ للحیاة،       

الدراسي من عام إلى آخر، وزیادة التخلف الدراسي وإعاقة عملیة التعلم والتعلیم، وحدوث صعوبات في مجال التعلم                              
والتلمیذ الذي یتعود الغش في أدائھ المدرسي، یمكنھ أن یغش في حیاتھ االجتماعیة سواء داخل المدرسة أو خارجھا، مما                        
یترتب علیھ العدید من المشكالت المدرسیة والدراسیة وعدم القدرة على التوافق المدرسي وأن تفشي ظاھرة الغش في                           
االمتحانات المدرسیة من شأنھا أن تعطینا صورة غیر موضوعیة عن نتائج ھذه االمتحانات وكذلك صورة مزیفة عن                            
نتائج التقویم التربوي، فلھذا یجب على المعلم الدقة والشمولیة في وضع األسئلة حیث یوجد فیھا السھل والمتوسط                                      

.والصعب وذلك لتمییز التالمیذ

عدم وجود    :والتي جاءت ثالثة أسباب في المؤخرة على النحو التالي               )1979(واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة بكیش           
.خلو موضوعات المقرر من عناصر التشویق–وجود فرص للغش –إشراف دقیق 

ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-3س

المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة              لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم                 
في )5(، وجاءت الفقرة رقم        3.85=والحاصل على أعلى متوسط        "عدم بث برامج للتوجیھ واإلرشاد       "االبتدائیة ھو    

، ویمكن تفسیر ھذه      3.68=بمتوسط    "تقلید بعض التصرفات التي یشاھدونھا من التلفاز          "الترتیب الثاني والتي نصت       
تقدم لھم المؤسسات اإلعالمیة النصائح واإلرشادات،             البد من أن     النتیجة إلى أن المحافظة على خلق وقیم التالمیذ                 

ً عملیاً  وتوظیف العملیة اإلعالمیة لصالح العملیة التربویة، وإن یحقق إعالماً                     اإلسالمیة یقوم بتحقیق األھداف     تربویا
اإلنساني ھذا إلى جانب       االجتماعي البناء  األخالقي البناء  البناء:البناءالمرجوة من التالمیذ، ویسھم في عملیة           السامیة

إلى تحصیل العلم والمعرفة،       یكون معینا لتوجیھ وإرشاد التالمیذ        تربویًاالمطلوب إعالماً  فإن.التربوي والتعلیمي  البناء
.وتأصیل القیم اإلسالمیة النبیلة، والتحلي بھا

، في أقل األسباب المؤدیة إلى          3.28=بمتوسط    "الجو اإلعالمي المحیط باالمتحانات     "وھي    )3(وجاءت الفقرة رقم      
تفشي ظاھرة الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة فیستعد التالمیذ في أنحاء العالم لالمتحانات كل بطریقتھ، فمع إعالن                            
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تبین عدم وجود أي فروق ذات داللة                 .ألكثر من عینتین    "كروسكول"لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار                
إحصائیة ما بین أسباب الغش باختالف سنوات الخبرة، وھذا یعني أن كل الدرجات كانت أكبر من مستوى الداللة حیث                          

أي أن لسنوات الخبرة عدم وجود تأثیر یؤدي إلى اختالف تلك األسباب، كما ھو                     "0.60إلى  0.09"تراوحت ما بین     
.9موضح في الجدول 

المناقشة

ما أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-1س

"لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب األسریة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                                 
الرغبة في تفوق أبنائھم    "، وجاءت الفقرة رقم      4.08=والحاصل على أعلى متوسط      "ضعف التوعیة واإلرشاد األسري   

مع ضعف  ، ویرجع ذلك ضعف قدرات التالمیذ      3.89=في المرتبة الثانیة والحاصل على متوسط          "كیفما كانت الوسائل  
السیئة، وإھمال األب واألم ألبنائھم في النصح واإلرشاد من أھم أسباب ھذا                والتنشئة األسریة األسريالتوعیة واإلرشاد 

األسرة متابعة األبناء في المذاكرة، وخاصة عندما یكتشف الوالدان ضعف تحصیل                        فلھذا یجب على    السلبي،السلوك
.أبنائھم لدروسھم

منمجموعةإكسابھالطفل وفي تعلیمفيبارزًادورًاتلعب...ونظموأفكار واتجاھات وقیمعاداتمنیسودھابمافاألسرة
قدراتھ نمووفيالطفلشخصیةتكوینفيدورًا بارزاً    تلعبكماواالجتماعیة،التربویةوالقیم واألخالقیات    المعاییر
األخالقیةالمعاییرإكساب الطفل   فيقویًاتأثیرًاتؤثراألسرةفإنناحیة أخرى   ومنالصحیح،بالشكلومدركاتھومعارفھ
الطفل، سلوكاضطرابأوصالحفيتؤثربالنفس، كما   الواجبات والثقة   وأداءوالتعاونالصدق واألمانة   مثلالمطلوبة

والمالحظ أن أھم عامل یساھم في تنمیة سلوك الغش لدى التالمیذ ھو مشاھدتھ أو سماعھ لألفراد الذین یقومون بتربیتھ                            
وھم یغشون في أعمالھم أو عالقاتھم، فالتلمیذ الذي یشاھد أبوه وھو یغش سواء في تربیتھ أو معاملتھ یكتسب ذلك منھ                                

).1998الزراد، (وھكذا 
أما بالنسبة إلى تشجیع اآلباء لألبناء للتفوق مھما كانت الوسائل فقد لوحظ في أغلب الدراسات بأن الطبقات العلیا في                                  
المجتمع غالبا ما تشجع أو تضغط على أوالدھا من أجل التفوق والحصول على الدرجات المرتفعة في احتالل مركز                                
مرموق بعد التفوق، على عكس من أسر الطبقات الدنیا حیث تتصف عادة بالمحافظة على القیم والعادات االجتماعیة                               

)1987فالح، (واألخالقیة أكثر من أسر الطبقات الثریة، وھذا یدفع إلى سلوك الغش مھما كانت الوسائل 

ویرجع ذلك إلى   2.94=بمتوسط   "عدم توفر وقت كاف للمذاكرة    "في أقل األسباب شیوعا وھي       )2(وجاءت الفقرة رقم    
األسرة حیث تقع المسؤولیة على ولي األمر فیجب علیھ تنظیم وقت الطالب بحیث یكون ھناك وقت كافي ومناسب                                      

.للمذاكرة ووقت مناسب آخر للترفیھ في األشیاء المفیدة

ما أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-2س

عدم "لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب المدرسیة المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ھو                    
في المرتبة الثانیة    )7(، وجاءت الفقرة رقم      3.80=والحاصل على أعلى متوسط        "وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش       

، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة إلى أن عدم وجود ضوابط                 3.75=بمتوسط عال      "تھاون المالحظین "والتي نصت على      
قانونیة لكل من یغش، یزید من السلوك السلبي لدى التالمیذ، ألن عدم وجود رقیب وال حسیب إلى كل من یغش یؤدي إلى                        

معاقبةفيانخفاض في المستوى التعلیمي، ولھ أضرار مستقبلیة تعود على المجتمع عامة والتالمیذ خاصة، وإن التھاون                   
حقھفيمھمتھممارسةمنالمعلمحرمتالتيالمدرسیةواللوائح والقوانین    األنظمةوإصدارالتالمیذ الذین یغشون،        

ضدصارمةوجود قوانینعدمبسببوشیوعھاتفشیھامنزادبلالغشلظاھرةحدًایضعلمالذيالتالمیذ، األمر    بمعاقبة
.التالمیذمنالسلبیةالتصرفات

المدرسیةالحیاةفيتحتلھا االمتحانات    التيالھامةبالمكانةبعیدأومن قریب    یشعرأسرةوكلتلمیذوكلمعلمكلإن
یكونماوما أكثر    لھا،أنفسھمیعدونوالتالمیذباإلعداد لالمتحانات،    تقوموالجامعیةالمدرسیةوالتعلیمیة، فاإلدارة    

قلماأننالنایبینالعمليالواقعولكنوفرجًا للجمیع،    راحةمنھااالنتھاءیكونكماعلى الجمیع،    شدیدًاوقعًالالمتحانات
تقییمفيمن نتائجھ   االستفادةللمعلمیمكنبحیثالتربویةمن الناحیة   سلیمًابناًءاالمتحانببناءیقوممنالمعلمیننجد من   

السائداالمتحاناتبنظامالمتعلقةمن العوامل  العدیدھناكوأنالتالمیذ،بینفردیةوجود فروق  إلىیضافالتربويعملھ
یرھقممااالمتحاناتفترةفيالیوم الواحد   فيامتحانمنأكثروجودمثلالتالمیذلدىالغشسلوكلظھوروالتي تمھد   

الذيإلى الوسط   ، باإلضافة  فیھالغشیسھلبشكلأو مصمماً   مفاجئًاأوكاٍفغیراالمتحانوقتیكونالتلمیذ، وعندما  
للمراقبالصالحیةإعطاءوعدمالعقوبات الالزمة،تطبیقفيوالتھاونالطلبة وضعف الرقابةعددوكثرةاالمتحانیسود

في المرات  عقوبةوجودعدمتوقعأواحتمالعنالضمانات النفسیة  بعضالتالمیذالالزمة، ویعطي  التخاذ اإلجراءات  
).2009الشویلي، (عملیة الغش علىالطلبةباقيیشجعمماالقادمة

مباشروبشكلیساھمأنبإمكانھوالمعلمالمدارسداخلوالتعلیمیةالعملیة التربویة    فيالرئیسيالعنصریعتبرالمعلمإن
واضحالمعلومات بشكل  لنقلأوللتدریسالالزمةالكفاءةیكون لدیھ العندماالتالمیذلدىالغشعملیةفيغیر مباشر أو

فيعلى الغش التالمیذیشجعتربویًاالخاطئاإلجراءمثل ھذا أو تھاونھ في المالحظة على تالمیذه، إن          للتالمیذومفھوم
.)2009موزان، (الدراسیة المادة

صعوبة االمتحان   :والتي جاءت في المقدمة أھم ثالث أسباب للغش وھي  )1979(واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة بكیش  
.عدم كفایة الوقت الالزم لإلجابة–مفاجأة االختبار وعدم اإلعالن المسبق عنھ مما یعني عدم االستعداد لھ –وغموضھ 

والتي توصلت إلى أن أھم األسباب التي جاءت في المقدمة صعوبة أسئلة                      )1981(واختلفت أیضا مع دراسة الزراد         
.االمتحانات وعدم توقعھا، وكثرة االختبارات، عدم فھم المادة الدراسیة

، إن   3.15=بمتوسط     "صعوبة أسئلة االمتحان وعدم توقعھا        "في أقل مستوى والتي نصت             )1(وجاءت الفقرة رقم       
ولكن أخالقنا التعلیمیة جرت على ما یناقض ھذا أشد التناقض، ففھمنا االمتحان               ...األصل في االمتحان أنھ وسیلة ال غایة       

وإذن فالتلمیذ منذ أن یدخل المدرسة موجھ إلى االمتحان أكثر مما ھو موجھ إلى العلم، مھیأ                           ...على انھ غایة ال وسیلة      
وتتجلى خطورة سلوك الغش من الناحیة التربویة والتعلیمیة باالستمرار في الضعف               لالمتحان أكثر مما ھو مھیأ للحیاة،       

الدراسي من عام إلى آخر، وزیادة التخلف الدراسي وإعاقة عملیة التعلم والتعلیم، وحدوث صعوبات في مجال التعلم                              
والتلمیذ الذي یتعود الغش في أدائھ المدرسي، یمكنھ أن یغش في حیاتھ االجتماعیة سواء داخل المدرسة أو خارجھا، مما                        
یترتب علیھ العدید من المشكالت المدرسیة والدراسیة وعدم القدرة على التوافق المدرسي وأن تفشي ظاھرة الغش في                           
االمتحانات المدرسیة من شأنھا أن تعطینا صورة غیر موضوعیة عن نتائج ھذه االمتحانات وكذلك صورة مزیفة عن                            
نتائج التقویم التربوي، فلھذا یجب على المعلم الدقة والشمولیة في وضع األسئلة حیث یوجد فیھا السھل والمتوسط                                      

.والصعب وذلك لتمییز التالمیذ

عدم وجود    :والتي جاءت ثالثة أسباب في المؤخرة على النحو التالي               )1979(واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة بكیش           
.خلو موضوعات المقرر من عناصر التشویق–وجود فرص للغش –إشراف دقیق 

ما أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش؟-3س

المؤدیة إلى تفشي سلوك الغش لدى تالمیذ المرحلة              لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب المتعلقة بوسائل اإلعالم                 
في )5(، وجاءت الفقرة رقم        3.85=والحاصل على أعلى متوسط        "عدم بث برامج للتوجیھ واإلرشاد       "االبتدائیة ھو    

، ویمكن تفسیر ھذه      3.68=بمتوسط    "تقلید بعض التصرفات التي یشاھدونھا من التلفاز          "الترتیب الثاني والتي نصت       
تقدم لھم المؤسسات اإلعالمیة النصائح واإلرشادات،             البد من أن     النتیجة إلى أن المحافظة على خلق وقیم التالمیذ                 

ً عملیاً  وتوظیف العملیة اإلعالمیة لصالح العملیة التربویة، وإن یحقق إعالماً                     اإلسالمیة یقوم بتحقیق األھداف     تربویا
اإلنساني ھذا إلى جانب       االجتماعي البناء  األخالقي البناء  البناء:البناءالمرجوة من التالمیذ، ویسھم في عملیة           السامیة

إلى تحصیل العلم والمعرفة،       یكون معینا لتوجیھ وإرشاد التالمیذ        تربویًاالمطلوب إعالماً  فإن.التربوي والتعلیمي  البناء
.وتأصیل القیم اإلسالمیة النبیلة، والتحلي بھا

، في أقل األسباب المؤدیة إلى          3.28=بمتوسط    "الجو اإلعالمي المحیط باالمتحانات     "وھي    )3(وجاءت الفقرة رقم      
تفشي ظاھرة الغش لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة فیستعد التالمیذ في أنحاء العالم لالمتحانات كل بطریقتھ، فمع إعالن                            
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حاالت الطوارئ في البیوت استعدادًا لھذه المناسبة الحرجة، فالجو اإلعالمي داخل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم                         
.والرھبة من االمتحانات وكثرة الخوف منھا یزید من حاالت الغش لدى التالمیذ

الخالصة

األسباب المتعلقة بوسائل   (لقد جاءت في مقدمة األسباب المؤدیة إلى تفشي السلوك العدواني لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة                 
ویفسر الباحث ذلك إلى إن التلفزیون والسینما واإلنترنت والصحف وغیرھا من وسائل اإلعالم ھي في الواقع                         )اإلعالم

سالح ذو حدین، وإن لإلعالم دور كبیر في االبتعاد عن االنحراف واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ألنھ یعتبر من                           
الوسائل المھمة في المجتمع ففي دراسة ھدفت إلى بیان العوامل واألسباب التي تقتضي تطویر القیم االجتماعیة، فقد حدد                      

والقصةالكتابأھمیةمنالرغموعلى .أسبابا منھا ، التغیر السلبي في الدور الذي یقوم بھ وسائل اإلعالم              )1999غانم،  (
علىیعتمدألنھالعملیةھذهفيتأثیرًاالوسائلأكثرمنھوأن وسائل اإلعالم   إالالتالمیذلدىالقیملتنمیةكوسائطوالمجلة

كلدخلقدبینما التلفاز    عملھ،مجالتمنمجالأومكانكلفياإلنسانیرافقالمذیاعأصبحفقد.السمع والبصر    
علىأثرھافيتطغىبدأتالوسائلھذهمثلقلنا إن    إذانبالغالإنناحتىالوسائلھذهمثلأھمیةتكمنھنامنالبیوت،

تقومالتيالوسائلھذهبرامجإلىفائقةعنایةلتوجیھملحةضرورةأن ھناك    إلىیقودوھذااألخرى،المؤسساتدور
الجریمةتشجعالتيالعواملمنالوسائلھذهتكونوأالوحاجاتھوثقافتھالمجتمعطبیعةمعتنسجمبحیثعلیھ،

).1994وآخرون، جرادات(بین التالمیذ وبخاصةوالفسادواالنحراف

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                       :4س
جنس المعلم؟

في األسباب المدرسیة     "0.05"ذات داللة إحصائیة عند المستوى        "مان وتني "تبین وجود فروق عن طریق اختبار          
وكان ھذا االختالف لصالح        "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة            ”0.026“المتعلقة باإلعالم حیث سجلت القیمة          

اإلناث، بینما لم توجد أي اختالفات في األسباب األخرى، ویمكن یرجع ذلك إلى غلبة الناحیة الوجدانیة لدى المعلمات                       
.ومیلھن أكثر من المعلمین إلى الجانب العاطفي

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                       :5س
المؤھل العلمي للمعلم؟

في األسباب األسریة المتعلقة بالغش حیث سجلت القیمة           "0.05"تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى        
، حیث كانت ھذه االختالفات واضحة في كل من المؤھل العلمي                   "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة            ”0.040“

بكالوریوس مع كل من المعھد العالي والمتوسط، بینما لم تظھر أي اختالفات أخرى في األسباب باختالف المؤھل                               
العلمي، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن المعلمین والمعلمات من حملة البكالوریوس یدرسون العلوم بشكل أوسع وأكبر        
من زمالئھم من حملة المعھد العالي والمتوسط، وأن معلمي ومعلمات البكالوریوس لقد تلقوا معارف علمیة وتربویة                         

المتوسطة، فلھذا ھم یرون أن أسباب الغش قد تكون أسریة أكثر من تكون مدرسیة                أوسع وأشمل من حملة المعاھد العلیا أو         
.أو متعلقة بوسائل اإلعالم

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                             :6س
؟"سنوات الخبرة

أسریة أو مدرسیة أو      "ما بین أسباب سلوك الغش     "0.05"تبین عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى           
باختالف سنوات الخبرة، وھذا یعني أن كل الدرجات كانت أكبر من مستوى الداللة حیث تراوحت ما بین                                "إعالمیة

أي أن لسنوات الخبرة عدم وجود تأثیر تؤدي إلى اختالف تلك األسباب، ووجود تجانس كبیر                      ”0.60“ .0إلى  ”0.09“
فھمھم ومعرفتھم لتلك األسباب وكیفیة عالجھا        من حیث الخبرة، فھي ال تعتمد على خبرة المعلم أو المعلمة وإنما على مدى                     

.من منظور إسالمي بغض النظر عن سنوات خبرة المعلم أو المعلمة

الخالصة

لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب األسریة المتعلقة بالغش ضعف التوعیة واإلرشاد األسري، وأن من أھم األسباب                     
المدرسیة المتعلقة بالغش عدم وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش، وأن من أھم األسباب اإلعالمیة المتعلقة عدم بث                                

.برامج للتوجیھ واإلرشاد

ولقد أوضحت النتائج أن ھناك فورق من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف الجنس                             
األسباب األخرى، وأن ھناك فورق      حیث كانت في األسباب اإلعالمیة وكانت لصالح اإلناث بینما ال توجد أي فورقات في                     

العلمي حیث كانت في األسباب األسریة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف المؤھل
وكانت بین البكالوریوس مع كل من المعھد العالي والمتوسط، وعدم وجود فورق من وجھة نظر المعلمین والمعلمات                             

.تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف سنوات الخبرة

وأوصت الدراسة بتوعیة األسرة بأھمیة دورھا في استعداد أبنائھا لالمتحان والتخفیف من القلق الناجم عنھ لما لذلك من                         
لكل من یغش، ألن عدمھا       أثر على أداء التلمیذ في الموقف االختباري، وتشجیع المدرسین على وضع ضوابط قانونیة                    

تساعد على انتشار ظاھرة الغش بین التالمیذ، والتأكید على وسائل اإلعالم في عقد برامج للتوجیھ واإلرشاد، وإقامة                               
الندوات الدینیة لتوضیح مخاطر الغش وتعارضھ مع مبادئ الدین ومع القیم والغایات التربویة وتوعیة التالمیذ بااللتزام                       
بتعالیم الدین الحنیف وأخالقھ وجعلھا ممارسة في حیاتھ الیومیة والتركیز على تكریم التالمیذ المتفوقین في أدائھم                                     

.وأنشطتھم، وأھمیة التأكید على الجانب الدیني في رعایة السلوك اإلیجابي وتقویم السلوك السلبي
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حاالت الطوارئ في البیوت استعدادًا لھذه المناسبة الحرجة، فالجو اإلعالمي داخل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم                         
.والرھبة من االمتحانات وكثرة الخوف منھا یزید من حاالت الغش لدى التالمیذ

الخالصة

األسباب المتعلقة بوسائل   (لقد جاءت في مقدمة األسباب المؤدیة إلى تفشي السلوك العدواني لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة                 
ویفسر الباحث ذلك إلى إن التلفزیون والسینما واإلنترنت والصحف وغیرھا من وسائل اإلعالم ھي في الواقع                         )اإلعالم

سالح ذو حدین، وإن لإلعالم دور كبیر في االبتعاد عن االنحراف واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ألنھ یعتبر من                           
الوسائل المھمة في المجتمع ففي دراسة ھدفت إلى بیان العوامل واألسباب التي تقتضي تطویر القیم االجتماعیة، فقد حدد                      

والقصةالكتابأھمیةمنالرغموعلى .أسبابا منھا ، التغیر السلبي في الدور الذي یقوم بھ وسائل اإلعالم              )1999غانم،  (
علىیعتمدألنھالعملیةھذهفيتأثیرًاالوسائلأكثرمنھوأن وسائل اإلعالم   إالالتالمیذلدىالقیملتنمیةكوسائطوالمجلة

كلدخلقدبینما التلفاز    عملھ،مجالتمنمجالأومكانكلفياإلنسانیرافقالمذیاعأصبحفقد.السمع والبصر    
علىأثرھافيتطغىبدأتالوسائلھذهمثلقلنا إن    إذانبالغالإنناحتىالوسائلھذهمثلأھمیةتكمنھنامنالبیوت،

تقومالتيالوسائلھذهبرامجإلىفائقةعنایةلتوجیھملحةضرورةأن ھناك    إلىیقودوھذااألخرى،المؤسساتدور
الجریمةتشجعالتيالعواملمنالوسائلھذهتكونوأالوحاجاتھوثقافتھالمجتمعطبیعةمعتنسجمبحیثعلیھ،

).1994وآخرون، جرادات(بین التالمیذ وبخاصةوالفسادواالنحراف

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                       :4س
جنس المعلم؟

في األسباب المدرسیة     "0.05"ذات داللة إحصائیة عند المستوى        "مان وتني "تبین وجود فروق عن طریق اختبار          
وكان ھذا االختالف لصالح        "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة            ”0.026“المتعلقة باإلعالم حیث سجلت القیمة          

اإلناث، بینما لم توجد أي اختالفات في األسباب األخرى، ویمكن یرجع ذلك إلى غلبة الناحیة الوجدانیة لدى المعلمات                       
.ومیلھن أكثر من المعلمین إلى الجانب العاطفي

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                       :5س
المؤھل العلمي للمعلم؟

في األسباب األسریة المتعلقة بالغش حیث سجلت القیمة           "0.05"تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى        
، حیث كانت ھذه االختالفات واضحة في كل من المؤھل العلمي                   "0.05"وھي أصغر من قیمة الداللة            ”0.040“

بكالوریوس مع كل من المعھد العالي والمتوسط، بینما لم تظھر أي اختالفات أخرى في األسباب باختالف المؤھل                               
العلمي، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن المعلمین والمعلمات من حملة البكالوریوس یدرسون العلوم بشكل أوسع وأكبر        
من زمالئھم من حملة المعھد العالي والمتوسط، وأن معلمي ومعلمات البكالوریوس لقد تلقوا معارف علمیة وتربویة                         

المتوسطة، فلھذا ھم یرون أن أسباب الغش قد تكون أسریة أكثر من تكون مدرسیة                أوسع وأشمل من حملة المعاھد العلیا أو         
.أو متعلقة بوسائل اإلعالم

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف                             :6س
؟"سنوات الخبرة

أسریة أو مدرسیة أو      "ما بین أسباب سلوك الغش     "0.05"تبین عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى           
باختالف سنوات الخبرة، وھذا یعني أن كل الدرجات كانت أكبر من مستوى الداللة حیث تراوحت ما بین                                "إعالمیة

أي أن لسنوات الخبرة عدم وجود تأثیر تؤدي إلى اختالف تلك األسباب، ووجود تجانس كبیر                      ”0.60“ .0إلى  ”0.09“
فھمھم ومعرفتھم لتلك األسباب وكیفیة عالجھا        من حیث الخبرة، فھي ال تعتمد على خبرة المعلم أو المعلمة وإنما على مدى                     

.من منظور إسالمي بغض النظر عن سنوات خبرة المعلم أو المعلمة

الخالصة

لقد أوضحت النتائج أن من أھم األسباب األسریة المتعلقة بالغش ضعف التوعیة واإلرشاد األسري، وأن من أھم األسباب                     
المدرسیة المتعلقة بالغش عدم وجود ضوابط قانونیة لكل من یغش، وأن من أھم األسباب اإلعالمیة المتعلقة عدم بث                                

.برامج للتوجیھ واإلرشاد

ولقد أوضحت النتائج أن ھناك فورق من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف الجنس                             
األسباب األخرى، وأن ھناك فورق      حیث كانت في األسباب اإلعالمیة وكانت لصالح اإلناث بینما ال توجد أي فورقات في                     

العلمي حیث كانت في األسباب األسریة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف المؤھل
وكانت بین البكالوریوس مع كل من المعھد العالي والمتوسط، وعدم وجود فورق من وجھة نظر المعلمین والمعلمات                             

.تتعلق بأسباب سلوك الغش باختالف سنوات الخبرة

وأوصت الدراسة بتوعیة األسرة بأھمیة دورھا في استعداد أبنائھا لالمتحان والتخفیف من القلق الناجم عنھ لما لذلك من                         
لكل من یغش، ألن عدمھا       أثر على أداء التلمیذ في الموقف االختباري، وتشجیع المدرسین على وضع ضوابط قانونیة                    

تساعد على انتشار ظاھرة الغش بین التالمیذ، والتأكید على وسائل اإلعالم في عقد برامج للتوجیھ واإلرشاد، وإقامة                               
الندوات الدینیة لتوضیح مخاطر الغش وتعارضھ مع مبادئ الدین ومع القیم والغایات التربویة وتوعیة التالمیذ بااللتزام                       
بتعالیم الدین الحنیف وأخالقھ وجعلھا ممارسة في حیاتھ الیومیة والتركیز على تكریم التالمیذ المتفوقین في أدائھم                                     

.وأنشطتھم، وأھمیة التأكید على الجانب الدیني في رعایة السلوك اإلیجابي وتقویم السلوك السلبي
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