


(الدراسي الغشبحث عن )  

(طرق العالج –أثره  –أسبابه  –)مفهومه   

الباحث

 أحمد صالح حسانين
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 المقدمة

ال شك أن عمليتي التربية والتعليم هما صمام األمان ألي أمة أو مجتمع يبحث عن الرقي 

 والتقدم واالزدهار.

عالم، ال لبس فيها وال غموض، بشريعة واضحة الم -صلى هللا عليه وسلم–ولقد جاء النبي 

وال زيغ فيها وال انحراف، وال غش فيها وال خداع؛ فساد أصحابه األرض خالل عقود قليلة 

 من السنين.

وظلت هذه األمة تعطي وتمنح الخير للجميع؛ حتى ظهر فيها ما ظهر في األمم األخرى، 

مثال!وتفشى فيها أمراض األمم السابقة، رغم تحذير هللا لها بضرب األ  

وبدأ ومن هنا بدأ خط األمة في االنحدار، وتخلفت عن ركب القيادة بعد أن كانت تقود زمامه، 

شية في ظاهرة متفاألمر يوسد إلى غير أهله، وكان من أسباب ذلك الغش الدراسي، وأصبح 

(1%".) 78كل المراحل التعليمية؛ "حتى قدروها في مرحلة المتوسط وما بعدها بـ 

%  69% من عينة الدراسة من الطالب غشوا، مقابل  82"توصلت إلى أن ودراسة جابر 

(2من الطالبات".)

 تمع؛والمج والدين العقل والقانون يرفضه مذموم هذا السلوك غير األخالقي، وهو سلوك

 ومع ةرسللمد القانون الداخلي مع يتعارض كما المجتمع، وعادات القيم مع يتعارض ألنه

الواقع. إلى تزييف يؤدي وبالتالي التقويم نتائج تزييف إلى يؤدي ألنه التعليمي النظام

ولهذا كانت هذه الدراسة التي بين أيديكم، تضع يدها على الخلل، وتحلل أسبابه، وتشرع في 

وضع العالج المناسب له.

ات وحجمها، مجلة التربية، جامعة الكويت، العدد ( عودة، أحمد سليمان، ظاهرة الغش في االمتحان1)

216 ،1985

0152( عمارة، سمير، ظاهر الغش أسباب وأساليب وطرق عالج، وزارة البحث العلمي الجزائري، 2)
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:الدراسةمشكلة   

تربوي اللك الممارسة العملية للعمل ذمن خالل االطالع على بعض الدراسات والبحوث، وك

الباحث تفشي هذه الظاهرة بشكل مخيف؛ حتى صارت لدى بعض الطالب وكأنها حق وجد 

مكتسب، يمكنه أن يختلق المشاكل ليتمكن منها، فبدأ الباحث في تحليل هذه الظاهرة وأسبابها، 

  ومن هنا طرح السؤال الرئيس: 
؟ما طرق عالجهمع منه ووالمجت فردلذي أصاب الالخلل اوما  وأسبابه مفهوم الغش ما  

: ا السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع من هذ  

الغش الدراسي في العملية التعليمية؟ مفهومما   

األسباب والدوافع التي تدفع الطالب إلى الغش؟ما   

آثار الغش على الفرد والمجتمع؟ما   

 ما العالج لظاهرة الغش؟

 
:الدراسةأهداف   

ملية التعليمية.الغش الدراسي في العبيان مفهوم  -1  

 في لغشا إلى الطلبة لجوء وراء الكامنة واألساليب والدوافع األسباب على التعرف -2
 .المدرسية االمتحانات

حصر آثار الغش على الفرد والمجتمع، وما يسببه من أضرار آنية ومستقبلية. -3  

وضع تصور لعالج هذه الظاهرة والحد من انتشارها. -4  

 
 

:الدراسةأهمية   

الناجح أو الدراسة الناجحة هي التي يكون لها مكانتها وأهميتها من  باحثالمن شك أن ما 

حيث ما تقدمه من حلول للمشكالت التي تطرقها، كما أن أهميتها تظهر من خالل ما تصل 

إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات يستفيد منها الباحثون في نفس المجال ويمكن تحديد 

في النقاط اآلتية : ةالحالي الدراسةأهمية   

أن كثير من هؤالء الطالب سيكونون غدا في موقع المسؤولية والتوجيه، وعالج هذا  -1

 الخلل، سيؤدي إلى ظهور نماذج صالحة، تعمل جاهدة على الحد من هذه الظاهرة.

تغطية الدراسة لظاهرة الغش الدراسي من جميع جوانبها، وبيان أسبابها وآثارها، ووضع  -2

عالج لذلك.خطة ال  

 تضع اليد على األسباب الحديثة لعملية الغش، والمرتبطة بالتقدم التكنولوجي. -3

 مديرين والمعلمين والمرشدين التربويين.لتوفر سبل العالج واالستفادة ل -4

 

:الدراسةحدود   

الغش الدراسي، مفهموه، وآثاره، في الحد الموضوعي وهو ) الدراسةدود يمكن حصر ح

أنواع الغش األخرى، كغش الموظفين والتجار، فلن يتطرق الباحث إلى  الجه(وأسبابه، وع

 حيث ستكون الدراسة قاصرة على ما سبق التنويه إليه.وغش الراعي لرعيته أو العكس؛ 
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السابقة: دراساتال  

لم يجد دراسة تناولت هذا الموضع بهذه بعد اطالع الباحث في هذا الموضوع الذي بصدده، 

جها هنا، منوها بها، ومعلقا عليها:راسات قريبة من هذه الدراسة فأدركن وجد دالكيفية، ول  

( بعنوان: 2018 – كتابدراسة ) -1

( الطلبة نظر وجهة من التربية كلية طلبة لدى االمتحانات في الغش أسباب) 

 قسم طلبته في عدد يبلغ الطلبة والذي مجتمع هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على حالة

 التربية كلية في الرابعة( ، الثالثة ، )الثانية المرحلة وقسم الكيمياء والنفسية التربوية علومال

 طالباً وطالبة. ( 697 ) القادسية جامعة

 البحث من مناهج واحد وهو البحث أهداف لتحقيق الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت

 بقصد تشخيصها الواقع في القائمة الظاهرة وتشخيص االستقصاء على يعتمد اذ العلمي

 الظاهرة وانما وصف حدود عند يتوقف وال عناصرها بين العالقة وتحديد جوانبها وكشف

 التعليمات. الى وصوالً  االجزاء ومقارنة وتغير تحليل على يعمل

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

الرسوب، من الطلبة خوف مقدمتها في كانت التي الخاصة سبابهأ االمتحانات في للغش -1

. بالمذاكرة االهتمام وقلة مالهواإل

.خالقيواأل الديني الوازع من جيد بمستوى الطلبة يتمتع -2

.المذاكرة في الصحيحة األساليب يستعملون التربية كلية طلبة -3

في استغالله وعدم الوقت استعمال سوء من معاناتهم بقدر النسيان من الطلبة يعاني ال -4

. تراكمها قبل وقاتهاأ في وقرائتها الدروس جعةمرا

بعنوان: (1979)والخضري جابر دراسة -2

(المدرسي بالغش المرتبطة العوامل بعض)

 الغش ظاهرة حجم على للتعرف 1979 والخضري جابر بها قام التي الدراسة هدفت

 الغش قةوعال الخليجية الجامعات إحدى وطالبات طالب لدى المدرسية االمتحانات في

 وتكونت والقيم الذكاء ومستوى الدراسي التحصيل ومستوى الجنس منها المتغيرات ببعض

 المستخدمة واألدوات الجامعيين الطلبة من ( طالبا156و )  طالبة (132)  من الدراسة عينة

 الذكاء واختبار التعليمي النفس علم مادة في تحصيلي اختبار في تتمثل الدراسة هذهفي 

 للدكتور القيم واختبار خيري السيد للدكتور الذكاء واختبار زكي أحمد لدكتورل المصور

 بتصحيح للطلبة الفرصة إتاحة أسلوب تباعبا الدراسة هذه خالل الغش قيس وقد، هنا عطية

 منهم. بكل الخاص التصحيح درجة المحاضرة وتملية بأنفسهم لتحصيلا اختبار
 :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 في غشوا الذين بينما %(  26.2وا )يغش لم الذين ب الطال نسبة أن الدراسة توصلت حيث 

%(. 24.3)  نسبتهم بلغت اختبارين في غشوا والذين  %( 49.5)نسبتهم بلغت واحد اختبار
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 التعليق على الدراسات السابقة:

، باإلضافة الدوافع وراء الغش وهو غشاهتمت الدراسات السابقة بالتركيز على جانب فقط من جوانب ال

إلى اعتمادها على الجانب الميداني، بينما الدراسة التي بين أيديكم دراسة مكتبية، وتوسعت في توضيح 

 الغش وأسبابه وآثاره؛ مع وضع خطة عالجية له.مفهوم 

:الدراسةمنهج   

الوصفي: المنهج الوصفي، ويقصد بالمنهج  الدراسة هفي منهجية كتابة هذسلك الباحث 

األوضاع الراهنة للخصائص من حيث خصائصها، أشكالها، عالقاتها، والعوامل دراسة 

 العلمي(. البحثالمؤثرة في ذلك. )عليان، 
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األول المبحث  

الغش الدراسي مفهوم  

 تمهيد:

  .إن ظاهرة الغش اليوم انتشرت انتشار النار في الهشيم؛ حتى ضج منها الحاضر والباد

بل صار للغش فنونه وأصوله، وأسبابه وتداعياته، وطرقه وأساليبه؛ حتى صار التفنن فيه صنعة، 

 واإلكثار منه مهارة.

ولذلك كانت هذه الدراسة التي تسعى للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وتحليلها وتفكيكها، مع 

متعلم.لعلم، وفائدة لملرصد مظاهرها وتبعاته، ثم وضع العالج الناجع لها؛ لعله يكون عونا ل  

:الغش تعريف  
 لغة: الغش
 (3)النصيحة. هيمحض لم أي غشا يغش فالنا فالن غش

، كغَشََّشه   أو أْظَهَر له ِخالَف ما أْضَمَره  ، لم َيْمَحْضه  النُّْصَح ، : َغشَّه  وجاء في القاموس: 

ً  . الَكِدر  الَمش وب   : َغَشش  و  )4.)ولَِقيت ه  ِغشاشا

نقيض النُّْصح وهو مأْخوذ من الغََشش الَمْشَرب الكِدر ؛ أَنشد ابن  : الِغشُّ  وفي اللسان: 

في  الغشُّ  أَي غير كدر وال قليل ، قال : ومن هذا َغَششْ  األَعرابي : وَمْنَهل تَْرَوى به غير

 )5) .البياعات

 (6.)بالماءقال: غش اللبن؛ أي: خلطه َخْلط الشيء بغيره، مما هو أقل منه في الثمن، يويقال: 

 

اصطالحا: الغش  

حة، مما سبق نجد أن معاني الغش في اللغة ال تخرج عن معنى الكدر، وعدم صدق النصي
 بشكل عام؟ غشفما تعريف الاألمور،وخلط 
ديء بالجي ِّد".) بأنه: العام مفهومه في غشال يعرف  (7"ما يخلط من الرَّ

ن الغش هو خلط األمور، وهذا التعريف يتطابق تماما مع التعريف اللغوي، من كو
 يحها من سقيمها، وجيدها من سيئهاوتكديرها؛ بحيث ال يعرف صح

 بشكل خاص؟ الغش الدراسيمفهوم بشكل عام، فما  غشهذا بالنسبة لتعريف ال

                                                 

 280ص  3ج ،2003(، 1( أحمد، الخليل، العين، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط )3)

يعقوب، ت: محمد نعيم العقسوسي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط ( الفيروز آبادي، محمد بن 4)

 600ص  2005( 8)

 360، ص6، ج2010ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ط )  (، ( 5)

 0082 -هـ  2914، عالم الكتب، (1ط)عمر،  أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ( 6)

 1619 صـ - 2جـ 

، ت: عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، التوقيف على مهمات التعاريف( المناوي، عبدالرؤوف، 7)

 252، ص 1990(، 1ط)
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  :الغش الدراسيتعريف 
 :تجاءت عدة تعريفات للغش الدراسي، ومن هذه التعريفا

 أو التالميذ لدى تظهر االنتشار كثيرة الظواهر بين من ظاهرةالغش  تعريف ملحم: "
 تحقق التي المكاسب ونوع المتبعة الطريقة اختالف مع الجنسين من الراشدين أو األطفال

 إظهار إلى يؤدي مما الحال واقع على يلالتحا إلى تهدف سلوكية عادة وأصبح، ذلك من
 أو التقصير أو العجز تغطية أو معين هدف إلى للوصول حقيقي غير بشكل األمور حقائق

 (8".)اإلهمال
، وهذا التعريف أقرب إلى المفهوم منه إلى التعريف؛ حيث أسهب فيه صاحب التعريف

 وشرح مآالت األمر.
 وأ معنوي وأ مادي مشروع غير كسب لتحقيق الواقع تزييف الى يهدف سلوكوعرفه بكيش: "

 عناصر أهم من هو يالذ التقويم نتائج تزييف هو الجامعي والغش .نفسية حاجة إرضاء
 (9.)المنهج

 :التعريف اإلجرائي
 وبناء على ما سبق يعرف الباحث الغش الدراسي:

ات كل الطرق التي يقوم بها الطالب داخل حجرة الدراسة وخارجها؛ ليحصل بها معلوم
 يدونها لكسب درجات؛ بطرق غير شرعية.

 - : الغش مفهوم

ن مداححيث أشار  عملية يتضح مفهوم الغش،ومن خالل التعريفات السابقة، والممارسات ال

 إلى مفهوم الغش بقوله:

 قةبطري ما لسؤال المطلوبة اإلجابة على الطالب بحصول االختبارات في الغش يتمثل"
 من ينقلها نأك ؛ الغالب في الشخصي هونمو لتعلمه بناءة أو عادية غير أو مشروعة غير
 لغرض جدار على أو المقعد من أو ديةعا خاصة أوراق أو مذكرة أو كتاب أو له قرين

 ونمو لحياته بأهميتها وعي دون أو لتعلمها يذكر اعتبار دون الدراسية المادة تمرير
 (10".)مستقبله

 وأشار فضيلة إلى مفهوم الغش بقوله:
 أو الطالب ينقلها صحيحة إجابات على للحصول مشروعة غير وسائل استخدام هو" 

 الظلم من ضرب هو بل واالدعاء السرقة من ضرب فهو ،حق وجه دون من الطلبة
 والصدق األمانة على صارخ عدوان وهو،  الفرص تكافؤ لقيمة إهدار وهو .والتزييف
 لسعياو ه األهم لكن .المنظمة بالقوانين مقاومته يجب تربوي مرض وهو.  كله والمجتمع

 تقدير أو مجموع على للحصول الغش يحاولون لطلبة التربوية المنظومة لتعديل الجاد
 وبذلك يتضح تعريف الغش ومفهومه. (11".)كبير

                                                 

 2007 ،ط )  ( العربي، الفكر دار األطفال، عند النفسية المشكالت ، ملحم، محمد سامي( 8)
 أسبوع مجلة، الثانوية المدرسة يف االمتحانات في الغش ظاهرة حول دراسة ن، سليما عمر ،بكيش (9)

 .1979 ، الكويت في معلمين جمعية السابع، التربية
 .9991، ط )  (، االختبارات في والغش الموضوعية اختبارات تقييم اختبارات ،زياد محمد ،حمدان( 10)
 

 المرحلة طلبة لدى المدرسية االمتحانات في الغش ظاهرة محمد، عرفات فضيلة، السبعاوي  (11)

 .2007، 3ة، العدد التدريبي مجلةال عالجها، وطرق أساليبها أسبابها عدادية،اإل
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المبحث الثاني
للغش األسباب والدوافع  

 حاوليال شك أن هناك عومل متداخلة ومتشابكة تدفع الطالب إلى الغش؛ في هذا المبحث 

 نا تكو  معبر الباحث أن يضع يده على أهم هذه األسباب، وتحليلها، عبر الدراسات السابقة، و

ديه من مخزون الخبرة عبر ممارسة العملية التعليمية خالل خمس عشرة سنة.ل

ويمكن اإلشارة إلى األسباب في النقاط التالية:

.ضعف اإليمان باهلل تعالى، وقلة الخوف منه (1)

لل واع الخل أنوهذه بداية أي خلل في الحياة؛ فالحياة التي ال تنضبط بشرع هللا يظهر فيها ك

دار.وأسباب االنح

(12)بعدما غاب عن التعليم أجواء التربية اإلسالمية". ظهر الغش واالحتيال"

.جهل المسلم بحرمة الغش، وأنه من الكبائر (2)

 .ولويةإعطائها لهذا األمر أعدم وهذا راجع إلى التنشئة األولى، وإلى وضع المناهج و

بمعناها األصيل عن مناهج   ة"ويرجع ذلك إلى االستعمار الغاشم الذي أخفى التربية اإلسالمي

 (13المدارس في أغلب الدول اإلسالمية".)

ائل الوسولذا صار الطالب ال يدركون ويستشعرون قيمة العلم ومكانته؛ مما جعل تحصيله ب

 غير المشروعة أمر طبيعي عند الكثير من الطالب.

:األسرية العوامل -3

 قيةأخال ومحاكاة ومعايير أفكارو ومفاهيم وعادات قيم من فيها يسود بما األسرة إن

 الدينيةو التربوية األخالق من مجموعة واكتساب الطفل وتربية تعليم في مهما دورا تلعب

 (14ة.)االجتماعي التنشئة مؤسسات إحدى األسرة واعتبار واالجتماعية،

التي  قياتولذك فدور األسرة محوري في هذا األمر؛ بما تغرسه في الطفل من القيم واألخال

 ينشأ عليها.

ولذك يمكن أن تكون األسرة أحد األسباب الدافعة إلى الغش، "عن طريق تأثر الطفل بأحد 

 (15أفراد أسرته في الغش؛ دون إدراك لمخاطره".)

 (16ومنها أن "يراه المعلم أو وليه وهو صغير يمارس الغش فال ينهاه عن ذلك".)

:االمتحانات نظام -4

 ثبحي التالميذ لدى الغش سلوك تنامي في المساهمة لالعوام إحدى االمتحانات نظام

كبيرال والحرص لها الكافي االستعداد وعدم وكذلك وضوحها وعدم االمتحانات صعوبة إن

 وكرهها الدراسية المادة استيعاب وعدم وأعلى جيدة ودرجات نتائج على الحصول على

 2010دار ابن حزم، ( كرزون، أحمد حسن، الغش في االختبار خيانة وانهيار، 12)
( المرجع السابق.13)
2007 ،ط )  ( العربي، الفكر دار األطفال، عند النفسية المشكالت ، ملحم، محمد سامي (14)
، أبو أنس محمد بن موسى، جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة، مكتبة ( آل نصر15)

 2008(، 1الفرقان، ط)
 .2002( العصيمي، متعب بن سريان، ليس منا، دار القاسم، 16)
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 الوسط في وتفشيه الغش سلوك ظهور إلى حتما يؤدي المراقب تهاون إلى باإلضافة

 كما جيدة، نتائج على الحصول بهدف الغش ممارسة إلى التالميذ يلجأ، والمدرسي

يدةج نتائج على الحصول في القوية الرغبة بمعنى العالمة ضغط أن الدراسات بعض أكدت

 جديد تراكمي معدل على والحفاظ الكرامة، الحفاظ أجل من مناسبة اجتماعية مكانة وشغل

 لغشا ممارسة إلى التالميذ من كبيرة أعداد تدفع التالميذ، درجات متوسط مع يتماشى

 (17ت.)الواجبا أداء أو االختبارات في المدرسي

دعة:عدم تطبيق عقوبات را -5

عديدة رة وفرغم وجود قوانين صارمة لمنع الغش؛ إال أن هذه القوانين ال تطبق ألسباب كثي

 ومتشابكة.

ى عمليات الغش، ومرور االمتحانات بهدوء؛ حرصا على "كحرص اإلدارة على التستر عل

 (18سمعة مؤسستها".)

بل وأكثر من هذا مساهمة بعض المعلمين في عملية الغش الجماعي وتسهيلها؛ فقد ثبت 

بالدراسات: "من أسباب الغش وجود المراقب المتساهل؛ إما تعاطفا مع طالبه، أو لضياع 

 (19القيمة األخالقية في حياته".)

لك يمكن إجمال األسباب التي أوردها الباحث في:وبذ

.ضعف اإليمان باهلل تعالى، وقلة الخوف منه*

 .جهل المسلم بحرمة الغش، وأنه من الكبائر*

 ة.األسري العوامل*

 ت.االمتحانا نظام*

 دم تطبيق عقوبات رادعة.*ع

 0052، دون طبعة، والتوزيع للنشر الصفاء دار المدرسي، الصف إدارة السالم، عبد أملالخليل،  (17)

 ،18هيم، ظاهرة الغش، أسبابها، وطرق الحد منها، مجلة الشريعة اإلسالمية، العدد ( عالم، عمر إبرا18)

2011

.2002العصيمي، متعب بن سريان، ليس منا، دار القاسم،  (19)
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 المبحث الثالث

 آثار الغش على الفرد والمجتمع

قع يجد أن الغش قد أحدث آثارا وخيمة في مجتمعاتنا، ووضع أناس غير إن المدقق في الو

أكفاء في مناصب حساسة؛ مما أدى إلى وصول األمة إلى هذا المنحدر التاريخي الحضاري 

 غير المسبوق في تاريخها.

ث  الصحيح: "بْيَنما النبيُّ َصلَّى هللا  عليه وسلََّم في َمْجِلٍس ي َحد ِ حديث الولعل هذا مصداق 

، فَقاَل  ث  ِ َصلَّى هللا  عليه وسلََّم ي َحد ِ القَْوَم، َجاَءه  أْعَراِبيٌّ فَقاَل: َمتَى السَّاَعة ؟ فََمَضى َرسول  َّللاَّ

ْم: بَْل لَْم يَْسَمْع، حتَّى إذَا قََضى َحِديثَه  قاَل:  بَْعض  القَْوِم: َسِمَع ما قاَل فََكِرهَ ما قاَل. وقاَل َبْعض ه 

ِ، قاَل: فَإِذَا -أ َراه   -أْيَن  ي َِعتِ  السَّائِل  َعِن السَّاَعِة قاَل: َها أنَا يا َرسوَل َّللاَّ فَاْنتَِظِر  األَمانَة   ض 

دَ األْمر  إلى غيِر أْهِلِه فَاْنتَِظِر السَّاَعة") س ِ  (20السَّاَعةَ، قاَل: كيَف إَضاَعت َها؟ قاَل: إذَا و 

 على المجتمع:واحد وأثر  على الفردواحد ونشير هنا إلى أثر 

الخمول والكسل:-1

لي التافالطالب الذي يغش يصيبه نوع من اعتياد الخمول والكسل والركون إلى الراحة وب

لى أً عإيجاد أشخاٍص سلبيين من شأنهم إحباط المجتمع وجره إلى الحضيض وأن يكونوا عب

.أسرهم وعلى أنفسهم حتى

(21لدى الطالب المجتهد".)بل وأكثر من ذلك؛ "بقتل روح الطموح 

تفوق؛ ب الوهذا أمر طبيعي، فمن سهر الليالي، وبذل واجتهد عندما يجد الفاشل يزاحمه ركا

فسوف يكون لذلك أثر وخيم عليه.

 2002(، 1، دار ابن كثير، ط)59( البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري 20)

، 18ق الحد منها، مجلة الشريعة اإلسالمية، العدد عالم، عمر إبراهيم، ظاهرة الغش، أسبابها، وطر ( 21)

2011
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اإلضرار بالمجتمع: -2

غش ما يحيث يكون للغش عواقب وخيمة على المجتمع الذي يعيش فيه الطالب، حيث إن ه عند

جح في إن ن المصيرية والنهائية لمهنٍة معينٍة فإنه بذلك ال يستحق المهنةفي االمتحانات 

االختبار وبالتالي فإن ه يغش أفراد المجتمع ويؤذيهم. 

(22"فالغش سبب في إيجاد مجتمع فاشل في كافة المجاالت".)

ويترتب على ذلك "شيوع روح عدم الثقة بين أبناء المجتمع وعدم ائتمان أحد على 

(23عمل".)

.2002العصيمي، متعب بن سريان، ليس منا، دار القاسم،  (22)
 ،18عالم، عمر إبراهيم، ظاهرة الغش، أسبابها، وطرق الحد منها، مجلة الشريعة اإلسالمية، العدد  (23)

2011
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 المبحث الرابع

 عالج ظاهرة الغش

ال توجد ظاهرة إال ولها عالج، إذا خلصت النوايا، واهتم القائمون على األمر، ونضع هنا 

 (24)العالج مقترحات

– واألهداف القيم ومع الحنيف اإلسالم مبادئ مع وتعارضه الغش مخاطر توضيح *

 منو للطالب، تقدم أن يمكن التي والمطويات والملصقات اإلعالنات خالل من التربوية

إدارة في ذلك يتم نأو المساجد، في والمنابر المدارس في التربوي اإلرشاد تفعيل خالل

 ة.السامي وأخالقياته اإلسالم قيم الطلبة لدى ترسخ قومية اإلسالمية تربية

 - نم األولى المراحل يف الخاصة المنزلية الواجبات في والتركيز اإليجاز مراعاة *

المدى مع ناسبيت وأن الطلبة بها يكلف يوالمتوسطة، الت االبتدائية كالمرحلة الطالب التعليم

 إلى يضطره دمطولة، ق بواجبات الطلبة إثقال إن إذ فيه إنجازها المطلوب الزمني

ألسلوبا ذلك على معتمدا يجعله امخل، مم بشكل تلخيصها أو إلنجازها، بغيره االستعانة

 . حياته طوال

- البالط لتمكين أدعى يوم،فهذه لمدة ولو االختبار مواد بين زمني بفاصل االحتفاظ *

.لالختبار واالستعداد التركيز من

 - الحديثة التدريس طرائق باستعمال والمدرسين المعلمين تدريب على العمل *

توثيق ةكيفيوعمله،  في ناجحة يةتربو نواتج تحقيق ةالتقليدية، وكيفي الطرائق عن واالبتعاد

 . الطالب وبين بينه المهنية العالقة

- على . تعويده مع السابقة المراحل في شامال تربويا إعدادا الطالب بإعداد الهتماما *

. النفس على واالعتماد المسؤولية تحمل

 - لكوذ االختبار في المقالية واألسئلة الموضوعية األسئلة بين المزاوجة ضرورة *

تحصره قد نهافإ الثانية االمادة، أم من استوعبه ما عرض للطالب تتيح المقالية األسئلة ألن

.والمجتمع بالطال على أثرها ، الغش ظاهرة حسين، عماد( مرشدي، 24)
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.المادة من حصله عما التعبير فرصة الطالب على يضيق وبشكل بسيطة جزئية في

 وأيضا من وسائل العالج:

 * استطالع عام أول السنة ومنتصفها للتالميذ حول المواد الصعبة، ومحاولة طرق

 (25تذليلها.)

*تعزيز دور مجلس اآلباء، لتعزيز الثقة مع المعلمين والمساهمة معا في عالج هذه 

 (26الظاهرة.)

هذا استعراض لوسائل ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة.

آل نصر، أبو أنس محمد بن موسى، جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة، مكتبة  (25)
 2008(، 1الفرقان، ط)

.والمجتمع الطالب على أثرها ، الغش ظاهرة حسين، عمادمرشدي،  (26)
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: التوصياتو النتائج  

ملها في يج نتائج ، توصل الباحث إلىللغش وأسبابه وآثاره وظواهرهبعد هذا االستعراض 

النقاط اآلتية:

تفشي ظاهرة الغش الدراسي في جميع المستويات الدراسية. -1

غياب الوازع الديني سبب رئيس لتفشي هذه الظاهرة. -2

عدم تفعيل العقوبات الرادعة للغش، وعدم سن قوانين خاصة بالمعلمين المساهمين في -3

عملية الغش.

الباحث: توصياتوبناء على ذلك جاءت 

وية لوضع تصور شاملضرورة عقد ورش عمل على جميع المستويات اإلدارية والترب -1

وكامل لكيفية عالج ظاهرة الغش الدراسي.

أخالقية تربوية في جميع مراحل التعليم تتناول ظاهرة الغش من زواياتضمين مادة  -2

.مختلفة وآثارها على الفرد والمجتمع

بالطالب مع سن قوانين تردع المعلمين الذين تفعيل قوانين عقوبات الغش الخاصة -3

يساهمون في عملية الغش، مع ضرورة متابعة تطبيق هذه القوانين سواء في حق الطالب أو 

المعلم.
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