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مقدمة عن الغش 

 أسباب الغش 

انواع الغش 

الطرق القانونٌة للتعامل مع الغش 

ًالغش االلكترون 

ًادوات الغش االلكترون 

مساوئ الغش االلكترونً على الحاضر والمستقبل 

ًكٌفٌة القضاء على ظاهرة الغش االلكترون 

 المواضٌع الرئٌسٌة



 و الغش له صور متعددة ، و أشكاال . أن الغش ظاهرة خطٌرة و سلوك مشٌن

 متنوعة 

 ، و هذا حق، . الغش انتشارٌشكو كثٌر من المدرسٌن و التربوٌٌن من أصبح

فان ظاهرة الغش بدأت تأخذ فً االنتشار، لٌس على مستوى المراحل االبتدابٌة 

فكم من طالب قدم بحثا لٌس له . فحسب ، بل تجاوزتها إلى الثانوٌة و الجامعة 

و كم من طالب قدم مشروعا و ال ٌعرف عما فٌه . فٌه إال أن اسمه على غالفه 

و قد تعجب من بعض األلفاظ عند بعض الطالب ، فٌصف من لم بل . شٌبا 

و لربما تمادى أحدهم فاتهم . تلك األلقاب .. الخ ٌغش بأنه معقد و متخلف 

 . الطالب الذي ال ٌساعده على الغش بأنه ال ٌعرف معنى األخوة و ال التعاون 

 وقد . إن ظاهرة الغش قد تسربت حتى عند بعض المدرسٌن و المراقبٌن

تطورت هذه الظاهرة من ظاهرة فردٌة ٌمارسها الطلبة إلى ظاهرة جماعٌة 

 الغشٌطلق علٌها ظاهرة 

 المقدمة



 أسباب تتعلق بالطالب  –أوال. 
1-  ضعف اإلٌمان  : 

 فان القلوب إذا ملبت باإلٌمان باهلل ال ٌمكن أن تقدم على الغش و هً تعلم أن ذلك ٌسخط        

2-  تزٌن الشٌطان : 
فالشٌطان ٌزٌن لكثٌر من الطالب أن األسبلة سوف تكون صعبة ، و ال سبٌل إلى حلها و النجاح      

، و اختراع الحٌل و  البراشٌمفٌصرف األوقات الطوٌلة فً كتابة . فً االمتحانات إال بالبرشام و الغش 
 للغشالطرق 

3-  الشخصٌة وضعف  الكسل  : 
وهو دلٌل على ضعف الشخصٌة حٌث أن الذي . الغش هو حٌلة الكسول ، و هو طرٌق الفاشلٌن إن 

ٌغش ال ٌجد الثقة فً نفسه بأنه قادر على تجاوز االمتحانات بنفسه و جهده و استذكار دروسه لوحده 
 .، و من ثم اإلجابة معتمدا على مذاكرته 

4-  الخوف من الرسوب  : 
فإن الخوف من الفشل و الخوف من الرسوب ٌسبب قلقا مستمرا لكثٌر من الطالب مما ٌجعلهم      

 .ٌلجبون إلى الغش كسبٌل للنجاة 
5 –  أو ما ٌسمى بضغط العالمة . للحصول على درجات عالٌة للقبول فً الجامعات. 
6 –  عدم استٌعاب المادة الدراسٌة من قبل الطالب. 
7 –  كره المادة الدراسٌة. 
8 -    للحفاظ على معدل تراكمً جٌد ٌتماشى مع متوسط درجات الطالب. 

 
 

 أسباب الغش 



 أسباب تتعلق باألسرة  –ثانٌا. 
  فال نرى أبا . ضعف التربٌة  خاصة من قبل الوالدٌن أو غٌرهما من المدرسٌن أو المرشدٌن

ٌجلس مع ابنه لٌنصحه و ٌذكره بحرمة الغش ، و ٌبٌن له أثاره و عواقبه ، بل تعجب من بعض 
لماذا ، هل ابنً غشاش ؟ بل ربما لو وقع االبن فً ٌد : اإلباء إذا قلت له ذلك أجابك مباشرة 

 . المراقب ، لجاء ذلك األب ٌدافع عنه بالباطل 

  النظام التعلٌمً  –ثالثا . 
التركٌز المبالغ فٌه على االختبارات التحرٌرٌة كمقٌاس للتحصٌل الدراسً للطالب، مع إهمال  - 1

.. أسالٌب أخرى مهمة للتقوٌم مثل النشاطات المدرسٌة واالختبارات الشفهٌة والواجب المنزلً
 .إلخ
ضعف مستوى التحصٌل الدراسً للطالب ألسباب عدة منها سوء أداء المدرس بسبب تدنً  - 2

راتبه، أو ارتفاع كثافة الطالب فً الحجرات الدراسٌة، أو مزاولة بعض الطالب للعمل بعد انتهاء 
 .الٌوم الدراسً

مبالغة بعض المؤسسات التعلٌمٌة فً تقدٌر مستوى الطالب، مثل رفع الحد األدنى لعالمة  - 3
 .النجاح

عدم وجود فاصل زمنً كاف بٌن االختبارات، بل إن الطالب قد ٌؤدي أكثر من اختبار فً  - 4
وهذا من شأنه عدم إعطاء الطالب فرصة مراجعة المواد والتهٌؤ لالختبارات، لما  .الٌوم الواحد

 .ٌعانٌه من إرهاق بدنً وذهنً وتوتر نفسً
فبعض المعلمٌن ال ٌتحلون بأخالقٌات مهنة التدرٌس كأن .. غٌاب القوة من جانب المعلم - 5

ٌقوم المعلم بتمٌٌز الطالب الذٌن ٌتلقون على ٌدٌه دروساً خصوصٌة دون سواهم، أو أن ٌتعمد 
 .حجب بعض المعلومات عن الطلبة كوسٌلة تضطرهم إلى أخذ دروس خصوصٌة عنده

 



 مؤسسات المجتمع المدنً  –رابعا. 
ضعف الضبط االجتماعً، فالمعروف أن الضبط االجتماعً أحد وظابف العملٌة  

وهً جمٌع التدابٌر التً  «الرقابة االجتماعٌة»التربوٌة، وٌطلق علٌه ابن خلدون 
 .ٌتخذها المجتمع لحمل األفراد على ممارسة السلوك السوي دون انحراف أو اعتداء

  و ُتعد وسابل اإلعالم من صحافة وإذاعة مسموعة ومربٌة ومكتبات، إحدى مؤسسات
.  التنشبة االجتماعٌة التً تسهم فً تشكٌل سلوك الطالب وصٌاغة منظومة قٌمه

والمفترض فٌها أن ترسخ لدى الطالب الفضابل والقٌم الحمٌدة كالصدق واألمانة 
وال شك أن كثٌراً من أجهزة اإلعالم تقوم بهذه المهمة فٌما تنشره أو تبثه .وإتقان العمل

ولكن بعض هذه األجهزة قد تساهم فً تكرٌس ظاهرة الغش وذلك  .من مواد جٌدة
 :بإحدى وسٌلتٌن

 االهتمام المبالغ فٌه بشؤون االختبارات وتغطٌة أخبارها حتى أصبح اجتٌاز  :األولى
االختبار هو الهدف من التعلٌم، وهو ما قد ٌجعل الطالب وأولٌاء أمورهم فً حالة توتر 

طوال مرحلة االختبارات، وبالتالً تقل جاهزٌة الطالب لالختبارات، وٌضطرون إلى 
 .الغش ألن الغاٌة تبرر الوسٌلة فً نظرهم

 التً ( مسلسالت، مسرحٌات، منوعات فكاهٌة)تقدٌم بعض األعمال الفنٌة : الثانٌة
تتضمن ممارسات سلوكٌة سٌبة تحث على الغش وتشجع الطالب على التمرد على 

 .معلمه، واإلخالل بالنظام فً مدرسته



 األٌدي، السٌقان، األذرع، وكذلك على المقاعد وإن كانت قد أصبحت  –الكتابة على الجسم
 موضة قدٌمة

 ًالساعات المحشوة بأوراق والساعات التً تحتوي على كمبٌوتر صغٌر، وأحٌاًنا الالسلك
 والمحمول

 الكتابة على األوراق الهندسٌة كالمساطر والمثلثات البالستٌكٌة الشفافة التً ال تظهر الكتابة
 علٌها إال إذا وضعت على الورق األبٌض بطرٌقة تشبه الحبر السري

إخفابه فً  التقاط صور المحاضرات و ٌستخدم الهاتف الجوال بأكثر من طرٌقة عن طرٌق
إلى طرٌقة االهتزاز حتى ال ٌسمع  رنٌنهتوصٌله بسماعة وقت الحاجة وتحوٌل او المالبس 

 الرنٌن أحد

  ال والفراشون أًٌضا وسٌلة لتوصٌل إجابات األسبلة من المعلمٌن أو الطالب أو من هم الُعمَّ
 مع المشروباتالكلٌة بالخارج فً بعض اللجان المجاورة أو من خارج 

 الكتب والمذكرات للجوء إلٌها إذا تعذر استخدام الوسابل  لتخببةدورات المٌاه فهً أمن مكان
 األخرى

 ٌساعدون الطالب على الغش ألسباب كثٌرة لٌست كلها من أجل  -لألسف  –المعلمون
 الدروس الخصوصٌة والمصالح

 

 وسابل الغش 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 انقر على الرابط اسفل

video 

 مثال توضٌحً

نظارة الغشاشين أو نظارات بلوتوث الاستقرائي.mp4


 أخطر أنواع الغش هو الغش فً األمور التعلٌمة ، و ذ لك لعظٌم أثره و شره ، من 

أن ممارسة الطالب للغش فً االختبارات ُتعد مظهراً من مظاهر عدم الشعور بالمسؤولٌة، وسبباً لتكاسل الطالب  -أ  

 وعزوفهم عن استذكار المقررات الدراسٌة

 أن الغش ٌؤدي إلى قتل روح المنافسة بٌن الطالب   -ب. 

 ٌقلل من أهمٌة االختبارات فً تقوٌم التحصٌل المدرسً للطالب، وٌؤدي إلى إعطاء عابد غٌر حقٌقً وصورة   -ج
 .مزٌفة لناتج العملٌة التعلٌمٌة تنتهً إلى تخرٌج أفراد ناقصً الكفاءة وأقل انضباطاً فً أعمالهم

 إ ن مضارَّ الغش تمتد إلى ما بعد الدراسة، فالموظف أو المهنً الذي اعتاد الغش أثناء تعلٌمه، قد ٌستحلُّ المال  -ه

وعلٌه فإن مكافحة الغش .العام، وٌمارس الكسب غٌر المشروع والتزوٌر فً األوراق الرسمٌة، وقد ٌستحل الرشوة

 .تكفل رفع مستوى الكفاءة وتحسٌن أداء األفراد بعد تخرجهم فً مجاالت الحٌاة العملٌة
أنه سبب لتأخر األمة ، و عدم تقدمها و عدم رقٌها ، و ذلك ال ن األمم ال تتقدم إال بالعلم و بالشباب المتعلم ، فإذا   -و 

ماذا سوف ٌنتج لنا هؤالء الطلبة الغشاشون : كان شبابها ال ٌحصل على الشهادات العلمٌة إال بالغش ، فقل لً برٌك 

؟ ما هو الهم الذي ٌحمله الواحد منهم ؟ ما هو الدور الذي سٌقوم به فً بناء األمة ؟ ال شًء ، بل غاٌة همه ؛ 

و . ال هم له فً تقدٌم شًء ٌنفع األمة ، أو حتى ٌفكر فً ذلك . وظٌفة بتلك الشهادة المزورة ٌأكل منها قوته و رزقه 

نرى ذلك واضحا جلٌا ، فعدد الطالب : و نظرة تأمل للواقع . هكذا تبقى األمة ال تتقدم بسبب أولبك الغشاشة بٌنها 

المتخرجٌن فً كل عام باآلالف و لكن قل بربك من منهم ٌخترع لنا ، أو ٌكتشف ، أو ٌقدم مشروعا نافعا لألمة ، قلة 

 .  قلٌلة ال تكاد تذكر 

 .  أن الغاش غدا سٌتولى منصبا ، أو ٌكون معلما و بالتالً سوف ٌمارس غشه لألمة ، بل ربما علّم طالبه الغش  -ز

أن الوظٌفة التً ٌحصل علٌها بهذه الشهادة المزورة ، أو التً حصل علٌها بالغش سوف ٌكون راتبها حراما ، و  -ر

 .أٌما جسد نبت من حرام فالنار أولى به 

 آثار الغش 



 
ال شك أن الغش ٌمثل آفة من آفات التعلٌم فً واقعنا المعاصر، وٌتطلب عالج هذه الظاهرة إجراء       

. دراسات متعمقة للوقوف على أسبابها ودوافعها والعوامل المؤثرة فٌها، والعمل على تفادي حدوثها
وهنا ٌؤخذ على وزارات التعلٌم فً األقطار العربٌة أنها تكافح ظاهرة الغش بمنطق القانون الجنابً، 

ولٌس القانون الوقابً، فهً تعاقب المخطا دون أن تعالج أسباب الجرٌمة، وبالتالً ٌستمر الطالب فً 
وعلٌه فإن مكافحة الغش ٌجب أن تبدأ بإصالح النظام التعلٌمً بأكمله . التحاٌل على األنظمة والقوانٌن
–األسرة : وهً عملٌة تشترك فٌها جمٌع مؤسسات التنشبة االجتماعٌة. وتنتهً بالتشرٌعات الصارمة

 .إلخ.. المسجد -اإلعالموسابل -الكلٌة
 :وفٌما ٌلً مقترحات وقابٌة وعالجٌة لمعالجة هذه الظاهرة السٌبة

توضٌح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ اإلسالم ومع القٌم والغاٌات التربوٌة، من خالل اإلذاعة  - 1
المدرسٌة، ومن خالل المنابر فً المساجد، وأن ٌتم ذلك فً إطار تربٌة إسالمٌة قوٌمة ترسخ لدى 

 .الطالب قٌم اإلسالم وأخالقٌاته السامٌة
مراعاة اإلٌجاز والتركٌز فً الواجبات المنزلٌة التً ٌكلف بها الطالب وأن تتناسب مع المدى  – 2

إذ إن إثقال كاهل الطالب بواجبات مطولة، قد ٌضطره إلى االستعانة . الزمنً المطلوب إنجازها فٌه
كما ٌتعٌن التنسٌق بٌن المدرسٌن فً هذا الشأن لعدم تحمٌل . بغٌره إلنجازها، أو تلخٌصها بشكل مخل

 .الطالب من الواجبات ماال ٌطٌق
االحتفاظ بفاصل زمنً بٌن مواد االختبار ولو لمدة ٌوم، فهذا أدعى لتمكٌن الطالب من التركٌز  - 3

 .واالستعداد لالختبار
 

   الغش ظاهرةوسابل معالجة 



4 -  مجموعات التقوٌة بالمدارس، : رفع مستوى جاهزٌة الطلبة لالختبارات، وذلك عبر أسالٌب شتى منها
المقهى األكادٌمً، حلقات الدرس بالمساجد والجمعٌات الخٌرٌة، كما ٌمكن استخدام الهاتف بالمدارس للرد 

على استفسارات الطالب ومساعدتهم فً فهم ما ٌغمض علٌهم من المقرر، وذلك بتخصٌص بعض المدرسٌن 
ومما ٌفٌد فً هذا الشأن أٌضاً، البرامج التعلٌمٌة المتلفزة، كما هو موجود . خارج أوقات الدوام لهذه المهمة

فً بعض الدول العربٌة، وتتضمن شرحاً مختصراً ومسلسالً للمقررات الدراسٌة لطلبة الشهادة الثانوٌة 
كما ٌمكن الترخٌص لبعض الجهات بتسجٌل شروح المقررات الدراسٌة على أشرطة تسجٌل أو . العامة

وهذا التنوٌع فً أسلوب توصٌل المقررات التعلٌمٌة للطالب . أشرطة فٌدٌو، والسماح ببٌعها إلى الطالب
 .أدعى إلى تحقٌق االستٌعاب من االقتصار على القراءة، ألن الطالب أحٌاناً ٌسأم من مطالعة الكتب

أن ٌتم إعداد االختبارات مركزٌاً، أي من وزارات التعلٌم، وال مانع من أن ٌكون تصحٌح أوراق اإلجابة  - 5
  .ال مركزي

تتٌح  المقالٌةفً االختبارات والبعد عن األسبلة الموضوعٌة، وذلك ألن األسبلة  المقالٌةاعتماد األسبلة  - 6
وبشكل ٌضٌق على . للطالب عرض ما استوعبه من المادة، أما الثانٌة فإنها قد تحصره فً جزبٌة بسٌطة

له من المادة أجب بنعم أو ال، اختر اإلجابة : ومن أمثلة األسبلة الموضوعٌة. الطالب فرصة التعبٌر عما حصَّ
 .كما أن األسبلة الموضوعٌة تسهل على الطالب ممارسة الغش فً االختبارات. إلخ.. الصحٌحة

إصدار تشرٌع ٌحظر على مكاتب خدمات الطلبة إعداد بحــوث للطلبـة، باعتبار هذا نوعاً من التدلٌس،  - 7
 .وتوقٌع عقوبات على من ٌخالف ذلـك

تفعٌل دور المرشد الطالبً واالختصاصً االجتماعً فً تهٌبة الطالب نفسٌاً لالختبارات وعلى أسلوب  - 8
للطالب إلزالة الحاجز  -على سبٌل التجربة- التعامل الصحٌح مع ورقة األسبلة، وحبذا لو تم إجراء اختبارات

 .النفسً لدٌهم من اختبارات نهاٌة العام الدراسً
تشدٌد العقوبة على من ٌمارس الغش من الطالب أو من ٌسمح بالغش من المراقبٌن، وهنا ال ٌكفً  - 9

 .إلغاء اختبار الطالب، بل ال بد من عقاب رادع


