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 الغّش في امتحان البکالوریا واستخدام التکنولوجیات الحدیثة: 
 بعض المداخل لفهم الظاهرة وتفسیرها 

 
 

 الملخص: 

�س�� هذه الورقة إ�� تحديد �عض املداخل املمكنة ال�ي �ساعد ع�� البحث �� التحّول الذي عرفھ الغّش  

صال وذلك نظرا  
ّ
�خطورة ال�ي صار � ا�إ�� امتحان الب�الور�ا من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

لها الغّش ال ع�� قيمة تلك الشهادة العلمّية فقط بل وع�� رؤ�ة  
ّ
فاعل�ن اجتماعّي�ن مختلف�ن ملقولة  �ش�

والفشل،   الّنجاحإذ  النجاح  �ييصبح 
ّ
ال الغاية  �عضهم،  لدى  استخدام  وقد  الوسيلة. ت�ّ�ر ،  تلك   أّدى 

و���    التكنولوجّيات الغّش،   �� لة 
ّ

املتدخ األطراف  عدد  ز�ادة  هذهإ��  املؤّسسة   إخراج  أسوار  من  العملّية 

��ّددون �� تحو�ل االمتحان إ�� مناسبة �ج�ي األر�اح إّما ع�� ترو�ج �عض  التعليمّية، وظهور فاعل�ن جدد ال ي

و  �عد؛  إجابات عن  تقديم  أو  األمر  الوسائل  يتعا�� عن  هذا  العمق  بنوع من  املسألة   �� الّتفك��  �ستوجب 

د الّزجري  اإلدانة والبحث �� �شديد العقو�ات، باعتبار أن تلك اإلجراءات ع�� أهمّي��ا تخ��ل الظاهرة �� البع

 والّرد�� وال �س�� إ�� فهم مختلف األ�عاد امل�ّونة لتلك الظاهرة. 

صال :ال�لمات املفاتيح 
ّ
 .الغّش، االمتحان، الغّش �� االمتحان، الب�الور�ا، تكنولوجيا املعلومات واالت

 

Abstract: 
This paper seeks to identify some of the possible approaches that help in researching the 

transformation witnessed by cheating in the baccalaureate exam through the use of 

information and communication technology, given the danger that cheating poses not only to 

the value of that scientific certificate, but also to the vision of different social actors of the 

argument of success and failure, where success becomes justified, regardless of the means. 

This use has led to an increase in the number of parties involved in fraud, a process out of the 

walls of the educational institution, and an emergence of new actors who do not hesitate to 

turn the exam into an occasion to make profits, either by promoting some means or providing 

answers from a distance. This necessitates thinking about the issue with a kind of depth that 

transcends condemnation and severity of the penalties. These measures, despite their 

importance, reduce the phenomenon to the deterrent and injunctive dimensions and do not 

seek to understand the various dimensions that make up this phenomenon. 

Keywords: cheating, exam, cheating in exams, the Baccalaureate exam, information and 

communication technology. 

 د. محّمد بالّراشد
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 : مقّدمة  -1

�بوّ�ة    ،إ�� جانب العنف  ،�عت�� الغّش �� االمتحانات
ّ
من أهّم الّتحّديات الّ�ي باتت تواجهها املنظومات ال�

ل الغش �� االمتحانات �ش�ل عامّ 
ّ
انوّ�ة العاّمة)  �� دول كث��ة �� العالم. ويش�

ّ
، و�� امتحان الب�الور�ا (الث

ع ُبنيت  أساسّية  بمبادئ  إخاللھ  م��ا  اعتبارات  لعّدة  ال��بوّ�ة  للمنظومات  كب��ا  تحّديا  خاّص  ل��ا  �ش�ل 

املدرسة ا�حديثة من قبيل االحت�ام ل�جدارة وت�افؤ الفرص وتثم�ن العمل واالج��اد، وم��ا أيضا إحداث  

امتحان   أّن  باعتبار  ا�جام�ّ�  والّتوجيھ  االمتحان  هذا   �� عل��ا  املتحّصل  النتائج  ب�ن  العالقة   �� التوازن 

ح �� اختصاص ما دون غ�� 
ّ

ه. و�ضاف إ�� ما سبق، اه��از العالقة ب�ن  الب�الور�ا محّدد لقبول ذلك امل���

األ  يتعّرض  ما  كث��ا  إذ  بالعنف،  الب�الور�ا   �� الغّش  اق��ان  باألساس ع��  والّناجم  والّتالميذ    ساتذةاملرّ��ن 

ح�ن. 
ّ

 املراقبون لهذا االمتحان للعنف أو للّ��ديد بالعنف من قبل عدد من امل���

اليوم من غ�� املقبول تنا��ي اقتحام التكنولوجيات ا�حديثة    وفضال عن تلك االعتبارات الّسابقة بات

التعليمّية ألّن شر�اء   املؤّسسة  تتجاوز أسوار  العملّية  تلك  والذي جعل  الب�الور�ا  امتحان   �� الغش  عالم 

األسئلة    -خارجّي�ن   عن  أجو�ة  يقّدم  من  وم��م  الغش  ع��  �ساعد  دقيقة  تكنولوجيات  يرّوج  من  م��م 

، فجعلوا الغش �� امتحان الب�الور�ا مسألة تتجاوز    –تلك التكنولوجيات  املطروحة ع��  
ّ
دخلوا ع�� ا�خط

جدران املدرسة، ما �ع�ي أن استخدام تلك التكنولوجيا أقحم فاعل�ن جددا �� الغّش بالوسط املدر��ّي كما  

بة وتحّديا معّقدا يفرض ع��
ّ

املهتّم�ن بالشأن    وّسع من فضائھ. ومن هذا املنطلق، بات الغّش مسألة مرك

اهرة بمنطق أعمق بكث�� من اإلدانة، أي بمنطق يرمي إ�� فهم املسألة  
ّ
�بوّي وع�� الباحث�ن فيھ مساءلة الظ

ّ
ال�

بّ�ن  الب�الور�ا  امتحان   �� الغّش   �� ا�حديثة  التكنولوجيات  ا�ختلفة.؛ ألن استخدام  أ�عادها   �� وتفس��ها 

راف املساهمة �� الغّش، بل و�م�انّية االستثمار �� الغّش سواء ب��و�ج  بوضوح تاّم إم�انّية توّسع دائرة األط

حون ك��  تكنولوجيات أو تقديم أجو�ة عن �عد بمقابل ما��ّ 
ّ

، أو �شراء وسائط تكنولوجّية يرى ف��ا م���

  الغش �� الب�الور�ا ع�� التكنولوجيات ا�حديثة ظاهرة ولكّ��ا ال  ،وسيلة للتعو�ض عن نقائص لد��م. �عم

تخ��ل �� ذلك املعطى لوحده إذ ال تفّسر فقط بيسر ا�حصول ع�� تلك التكنولوجيا، وال يمكن االكتفاء  

بإدانة �ّل من ساهم ف��ا، فذلك هو البعد القانو�ّي أو الزجرّي للمسألة ال غ��، أو هو باألحرى وجھ من وجوه  

 أزمة عميقة �عا�ي م��ا املؤّسسة الّتعليمّية. 

 إشکالّیة البحث:  -2

ل تنامي ظاهرة الغش �� امتحان الب�الور�ا
ّ
وخاصة اق��ان تلك الظاهرة باستخدام التكنولوجيات    -يمث

تّتخذها   الّ�ي  واإلجراءات  االحتياطات  �ل  من  الّرغم  ع��  الّتعليمّية،  املؤّسسة  أسوار  وتجاوزها  ا�حديثة 

�بية والّتعليم  
ّ
ومات ال��بوّ�ة وخطرا كب��ا ع�� جودة أداء  تحّديا كب��ا للمنظ  –الوزارات املشرفة ع�� قطاع ال�

مية وال��بوّ�ة. و�� املقابل، ي��ز ذلك    -تلك املنظومات وع�� املبادئ ال�ي تقوم عل��ا العملّية التعليمّية
ّ
التعل

  صارتالّتنامي وجها من وجوه األزمة الّ�ي باتت تتخّبط ف��ا مؤّسسة املدرسة �عد أن فقدت زمام املبادرة، و 

� مجاراة �غّ��ات محيطها القيمّية والتقنّية املتسارعة، وذلك �عد أن �انت قاطرة الّتغي�� وصا�عتھ، �عمل ع�
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فضال عن �و��ا مصدرا للقيم وفاعال اجتماعّيا مهّما �� نقلها من جيل إ�� جيل وحماي��ا من أّي خلل. وعليھ  

ساؤل عن  
ّ
ش �� الب�الور�ا الّ�ي استفاد القائمون  تصاعد عملّيات الغدالالت  ي�ون من الوجيھ واملنطقّي الت

وعن املداخل املمكنة لفهم تلك الظاهرة وتفس��ها �� ظّل املتغّ��ات    ��ا من تطّور التكنولوجيات ا�حديثة

متعّددة   أطرافا  و�دمج  املدرسة،  جدران  حاجز  يكسر  االمتحان   �� الغّش  من  جعلت  والّ�ي  أحدث��ا  الّ�ي 

 . ومتنّوعة

 : منهجّیة الّدراسة  -3

سم هذه الّدراسة ب�و��ا دراسة وصفّية تحليلّية اعتمدنا ف��ا باألساس ع�� املثال الّتو���ي، و�ن دّعمناه  
ّ
تت

وقد   الّتحّديات.  ذات  من  ومعانا��ا  الثالثة  األمثلة  بتشابھ  مّنا  لقناعة  وذلك  واملغر�ّي  ا�جزائرّي  باملثال�ن 

البلدان ومن مواقع �عض اإلذاعات التو�سّية.  استقينا معطيات الّدراسة باألساس من مواقع �حف ��ذه  

املضام�ن الّ�ي اشتغلنا عل��ا  تراوحت  وعملنا ع�� االستفادة من مختلف الشهادات الّ�ي وردت بتلك املواقع. و 

�بوّ��ن من تالميذ    ،ب�ن نقل أخبار حوادث الغّش و�جراءات مجا����ا
ّ
و��ن نقل شهادات �عض الفاعل�ن ال�

قطاع    نو�دارّ��ن إضافة إ�� الّنقابّي�ن الذين كث��ا ما �انت تصر�حا��م ُمدينة للمسؤول�ن عوأولياء ومدّرس�ن  

ال��بية والّتعليم ل�جزهم عن تأم�ن "االمتحانات الوطنّية" ومنّددة بالعنف الذي يمارس ع�� األطر ال��بوّ�ة  

باألساس قائمة  استكشافّية  دراسة  أمام  ن�ون  و�ذلك  لالمتحانات.  إعالمّية    املراقبة  تحليل مضام�ن  ع�� 

 تتمحور حول الغّش �� امتحان الب�الور�ا. 

 : أهمّیة الّدراسة  -4

الوسط   �� تنتشر  فتئت  ما  بة 
ّ

مرك ظاهرة  وتفس��  فهم  تحاول  �و��ا  من  أهمّي��ا  الّدراسة  هذه  �ستمّد 

اق��اب موعد هذا االمتحان  مع  تنشأ  حالة استنفار  واملالَحظ أّن    .الّتعلي�ّي و�� الغش �� امتحان الب�الور�ا

االستنفار مشروعا ألّن األمر يّتصل �سمعة شهادة وطنّية و�ضرورة  هذا  ن بدا  ل�الوط�ّي ع�� أك�� من صعيد. و 

ح�ن لذلك االمتحان
ّ

الوط�ّي الذي    ا�حافظة عل��ا، فضال عن ا�حافظة ع�� مبدأ ت�افؤ الفرص ب�ن امل���

 
ّ
ھ  يتّوج مرحل�ي الّتعليم األسا��ّي والث

ّ
ساؤل  يبعث  انوّي، و�فتح بّوابة العبور إ�� الّتعليم ا�جام�ّ�، فإن

ّ
ع�� الت

ّن انتشار الغّش وتطّور وسائلھ  املتصاعدة مصاحبة لهذا االستنفار. إحاالت الغش  تجعل عن العوامل الّ�ي

ما �عكس
ّ
الّناشئة ملبدأ    انإن ت�ّ�ر الوسيلة"انتصار  � ذلك من خالل  "الغاية 

ّ
ح�ن ع�� ، و�تج�

ّ
حرص امل���

وهو �ش�� إ�� تحّول �� قناعات التالميذ وكذلك عدد من    .الّنجاح �غّض الّنظر عن الوسائل املستخدمة فيھ

م�ن...) ورؤ���م لالمتحان وأدواره.  ،الفاعل�ن االجتماعّي�ن اآلخر�ن (�عض األولياء
ّ
 �عض املعل

�ك�
ّ
ال� محاول��ا  من  كذلك  الّدراسة  أهمّية  ى 

ّ
تتأ� ��  كما  ا�حديثة  التكنولوجيات  استخدام  أ�عاد  ع��   �

التو�سّية   �بوّ�ة 
ّ
ال� املنظومة  أّن  وا�حال  الغش،  مثاال  –عملّيات  تلك    -باعتبارها  توظيف   �� فشلت 

التكنولوجيات زمن جائحة �ورونا. بمع�ى فرض علينا انتشار استخدام التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش ��  

سّر  عن  ساؤل 
ّ
الت تذليل الب�الور�ا   �� م��ا  االستفادة   �� الوزارة   �

ّ
�ع� مقابل  الغش   �� مستخدم��ا  "نجاح"   

العقبات الّ�ي أوجد��ا ا�جائحة. بمع�ى إذا �ان مسار إدماج تلك التكنولوجيات ا�حديثة كمحامل ودعائم  
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�ا، فإّن توظيفها �� الغش �� االمتحانات الوطنّية يبدو أقّل 
ّ
م متع�

ّ
�ا والدليل ع�� بيداغوجّية ميّسرة للتعل

ّ
 �ع�

ذلك حالة االستنفار القصوى الّ�ي ُ�علن ع��ا عند قرب �ّل امتحان با�الور�ا �� السنوات األخ��ة، هذا فضال  

عن تحّول االمتحان إ�� حقل يتنازع فيھ فاعلون اجتماعّيون ك�� وليسوا تر�وّ��ن فقط، ولتبدأ معھ مرحلة  

الوطنّية �� االمتحانات  الغّش   �� العدالة)  جديدة  إ��  (�سبة  بالعد�ّ�  باألم�ّي  ال��بوّي  ف��ا  يتداخل  ، مرحلة 

 وصوال إ�� تجارة املمنوعات وتّجارها الذين ما فتئت أعدادهم تت�اثر. 

ومن عوامل أهمّية هذه الّدراسة كذلك ترك��ها ع�� امتحان الب�الور�ا حيث يحظى هذا االمتحان �عناية  

قّدم ف��ا الهدايا  فهو  ة عاّمة.  خاصة من قبل التو�سّي�ن واملغار�
ُ
ت �� نظرهم إحدى املناسبات الك��ى الّ�ي 

�� ذلك شأن الوالدة وا�ختان والزفاف. إّ��ا مناسبة لتقديم هدّية   اوُ�حتفى ف��ا بالفرد ف�ى �ان أو فتاة شأ�� 

هدّية ش�ل   �� ّدم 
ُ
ق قد  �ان  دين  مسأ  ،و�خالص  باعتبارها  الهدّية  أمام  يجعلنا  الذي  اجتماعّية  األمر  لة 

إليھ مارسيل موس   الّنحو الذي ذهب  إّ��ا مناسبة ألداء واجب اجتما��ّ Marcel Maussباألساس ع��   ، ،  

ومناسبة كذلك لالع��اف بجهود الفرد وقدراتھ ونجاحاتھ، ولكن ماذا لو�ان ذلك الّنجاح حصيلة مخادعة  

 وتحّيل حّ�ى و�ن تّمت �غطية ذلك �عنوان الشطارة واملهارة؟

 : الدراسة اهیم  مف  -5

 : الغشّ  -5-1
اش: ا�خادع

ّ
أو الغش الغاّش  ا: ا�خداع، 

ّ
الغّش 1"الغش لغة من "غّش �غّش غش . وأّما اصطالحا، �ع�ي 

"إخفاء عيب، أو إظهار غ�� ا�حّق، أو نيل ��يء دون وجھ حّق، أو هو تزو�ر �� أمانة مثل الكذب والسرقة  

. فالغّش، ع�� هذا 2"الّسرقة األدبّية (سرقة الّنصوص)وخيانة األمانة، أو �سبة ��يء ال يخّصھ لنفسھ مثل 

قا بتجارة أو ب��و�ر وثيقة، أو �سرقة الغ��  
ّ
املع�ى، �ع�ي ا�حصول ع�� ��يء دون وجھ حّق. وقد ي�ون متعل

 بما �� ذلك الّسرقة األدبّية والفكرّ�ة.  

واأل�شطة الّسلو�ات  "مجموع  بھ  فيقصد  الّتعلي�ّي  ا�جال   �� الغّش  واملمنوعة    وأّما  ��ا  املسموح  غ�� 

م قصد ا�حصول ع�� نتائج وكفايات وامتيازات  
ّ
قانونّيا وتر�وّ�ا، �الّتحايل والغّش والنقل...الّ�ي يقوم ��ا املتعل

 ّن إ ". بمع�ى  3ال باالعتماد ع�� مجهوداتھ ال�خصّية وكفاءاتھ الذاتّية، ولكن باستعمال وسائل غ�� مشروعة

م  الغّش �� ا�جال الّتعل
ّ
ي�ّي سلوك غ�� قانو�ّي غرضھ ا�حصول ع�� نتائج وتقدير إيجا�ّي لكفايات لدى املتعل

 حّ�ى و�ن �ان هذا األخ�� فاقدا لتلك الكفايات. 

 
ب عربّي  -1

ّ
راء الطلبة نحو  2001عربّي، بيروت دار الكـتب العلمّية،  -يوسف شكري فرحات؛ معجم الطال

ٓ
حمد فلوح؛ ا

ٔ
، ورد عند ا

ة العلوم النفسّية والتربوّية 
ّ
 . 94، ص2018) ديسمبر 2( 7ظاهرة الغّش في الوسط الجامعّي، مجل

ة الّشريعة والّدراسات اإلسالمّية، العدد ( -2
ّ
سبابها وطرق الحّد منها، مجل

ٔ
)  18عمران إبراهيم عالم؛ ظاهرة الغّش في االمتحانات: ا

غسطس  –ه  1432رمضان 
ٔ
 .7م، ص2011ا

 . 19، ص2000ديدة، جاح الجمحّمد الشهب؛ المدرسة والّسلوك االنحرافّي: دراسة اجتماعّية تربوّية، الّدار البيضاء، مطبعة النّ  -3
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الفر�سّية   غة 
ّ
الل "كن�  الغّش    le Trésor de la Langue Française (TFLو�حسب م�جم   la) �شتمل 

tricherie   ارت�ابھ خالل امتحان ما، أو �� مناظرة أو ل�حصول ع�� �عض    ع�� معني�ن، فهو إّما احتيال يتّم

االمتيازات. أو هو الر�اء وعدم األمانة األخالقية وغياب االح��ام للقيم ال�ي نّد�� الدفاع ع��ا. وهذا املع�ى 

نة  الثا�ي حاضر بكثافة �� األعمال األنجلوسكسونية الّ�ي �عت�� الغّش املدر��ّي شكال من أش�ال عدم األما

ھ �ستبعد   .academic dishosnestyالعلمّية  
ّ
غة الفر�سّية فغ�� مكتمل ألن

ّ
وأّما املع�ى األّول الوارد �� كن� الل

". و�أخذ "الغّش �� االمتحانات  1الغّش اليومّي الذي يتّم ع�� الطاوالت والواجبات ال�ي تنجز �� اإلطار العائ��

ب
ّ
�و�ر �� درجات ومعّدالت الّتالميذ،    املدرسّية أش�اال متعّددة م��ا غّش الطال

ّ
�� االمتحانات، وعملّيات ال�

ب ا�حقيقّي�ن
ّ
. و�ناء "ع��   2"وتزو�ر شهادات الّتخّرج ودخول أفراد مزّ�ف�ن لألداء �� االمتحانات بدال من الطال

أبحاث أمر�كّية وفر�سّية يمكن وضع قائمة غ�� شاملة �� املمارسات األك�� تواترا واملرتبطة بالغّش وتجميعها  

 �� أر�عة أصناف: 

دة جاره، و��خ نّص أو جزء من نّص وتقديمھ  ��خ، سرقة: ��خ ع�� ورقة ا�ج��ان، واستعادة مسوّ  ●

 طالب آخر دون اعتباره مرجعا.  باعتباره عمال �خصّيا، و�عادة إنتاج عمل

 تزو�ر نتائج تجر�ة بحث وهوّ���ا. ●

مساعدة �عضنا البعض بطر�قة غ�� مشروعة: مطالبة �خص آخر بالقيام �عمل م�اننا؛ اسأل أو   ●

 أعط اإلجابة لطالب آخر، توزيع العمل ع�� عدة أطراف. 

 ".3ذلكاستخدام ورقة غش وسائط غ�� مصرح ��ا، وآلة حاسبة، وهاتف، وما إ��  ●

�ك��  
ّ
لبة إ�� ال�

ّ
م بتوجيھ الط

ّ
ل �� قيام معل

ّ
كما يتضّمن الغّش �� االمتحانات مظهرا آخر غ�� مباشر "يتمث

ع�� أجزاء محّددة من املقّرر الّدرا��ّي ع�� أساس أّن أسئلة االمتحان ستدور حولها، أو قيامھ بتقديم عدد  

". و�مكن أن نضيف إ��  4رهم أّن االمتحان سي�ون من بي��امن األسئلة من املاّدة الّ�ي يدّرسها للطلبة و�خبا 

من   ضروب  ع��  الّتالميذ)  لبعض  يقّدمو��ا  (الّ�ي  ا�خصوصّية  الّدروس  خالل  م�ن 
ّ
املعل �عض  ترك��  ذلك 

ا�خصوصّية عملّيات محا�اة   الّدروس  الّ�ي سيتضّم��ا االمتحان، فتصبح  لتلك  مماثلة  أو  الّتمار�ن شب��ة 

. لن ت�ون الدروس  االمتحانات، فيستفيد الّتالميذ امل�ّجلون بتلك الّدروس دون غ��همم�ن  استباقّية ملضا

إذن   األساس،  هذا  ع��  املستوى  ا�خصوصّية،  لتحس�ن  مجّرد  سبيال  بل  ع�� التعلي�ّي،  ل�حصول  وسيلة 

 أعداد جّيدة �� االمتحانات، و�� تخدم مصا�ح تالميذ ع�� حساب آخر�ن.

 
1- Michaut (C), les nouveaux outils de la tricherie scolaire au lycée, Recherche en Education, n°16-juin2013, p 
132. 

ثرها على مستواهم الّتعليمّي وعالقتها بالكـفايات اإلنتاجّية للّنظام  -2
ٔ
ب الجامعة وا

ّ
علي عبد رّبه؛ انتشار ظاهرة الغّش بين طال

ورد عند بشير عمرّية؛ الغّش في االمتحانات: دراسة تحليلّية نقدّية لمجموعة من الّدراسات والمفاهيم واإلجراءات  65ص ،الّتعليمّي 
ة الّسراج في التربية وقضايا المجتمع، العدد الّثامن (

ّ
 . 8، ص2018)، ديسمبر 8المنهجّية والّنتائج، مجل

3- Michaut (C), op., cit, p 132. 
4- Ibid. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ي سبق،  ما  ع��  �ّل  و�ناء  ى 
ّ
و�تخط لالمتحانات  م 

ّ
املنظ القانون  ين��ك  سلو�ا  االمتحان   �� الغّش  �ون 

�اتيب املدرسّية الّرامية إ�� ضمان ت�افؤ الفرص ب�ن الّتالميذ، فيخلق تفاوتا غ�� م�ّ�ر وغ�� مشروع ب�ن 
ّ
ال�

م�ن، وهو (=الغّش �� االمتحان) متعّدد األوجھ واألطراف، فهو �شمل الغّش من خ
ّ
الل الّنظر إ�� ورقة املتعل

م أو اإلداري لتغي�� أعداد تلميذ أو 
ّ
ل املعل

ّ
الزميل (ة) أو من خالل طلب مساعدة من الّزمالء كما �شمل تدخ

صال الغّش مظهرا جديدا فجعلتھ يتّم عن �ُ 
ّ
عد �عض الّتالميذ...ا�خ. وقد أعطت تكنولوجيا املعلومات واالت

لة فيھ سواء للمساعدة ع�� الغّش أو للوقوف ��  عد أن �ان عن قرب، ووّسعت من دائرة ا�َ 
ّ

ألطراف املتدخ

ز باألساس ع�� هذا الّضرب من الغّش، حيث حضور تكنولوجيا املعلومات  
ّ

وجهھ. و�� هذه الّدراسة سن�ك

صال كثيف، وحيث األطراف املساهمة فيھ متعّددة ومتنّوعة املالمح واألدوار. علما أّن هذا الغّش "ال  
ّ
واالت

ف
ّ
دراسات    يتوق بّينت  وقد  العليا.  الدراسات   �� يتواصل  ما 

ّ
و�ن انوّ�ات)، 

ّ
(الث الثانوّ�ة  املعاهد  أبواب  عند 

عن   التساؤل  إ��  دفع  الذي  األمر  الغّش  ظاهرة  تصاعد  كذلك  أبرزت  بل  هذه،  الّتواصل  حالة  عديدة 

 ".1صالحيات األعداد ومصداقّية الشهادات

 :االمتحان -5-2
ھ  

ّ
بأن االمتحان  عن  �عّرف  عبارة  غالبا  االمتحان  في�ون  املهارات  أو  املعرفة  لتقييم  �ستخدم  "تمر�ن 

الّتلميذ يملك قدرات   مجموعة من األسئلة أو املهاّم �ع�ى بتوليد تمثيل كّ�ي �ستخدم لتحديد ما إذا �ان 

عوب، أو  معّينة أو يفهم معلومات معّينة. و�مكن استخدام االمتحانات ملقارنة األفراد با�جموعات أو ال 
ّ

ش

 ".2لتعز�ز نمّو الفرد

ويعّد االمتحان "الوسيلة الوحيدة لتقو�م العمل األ�ادي�ّي للطالب لينتقل من سنة دراسّية إ�� أخرى،  

ومن مرحلة إ�� أخرى. و�غّض الّنظر عن رأي الفرد �� الفلسفة الّ�ي أّدت إ�� هذا الوضع، فإّن ا�جميع ع��  

الب و�ّل من لھ صلة بھ،  علم ��ذا، هو أمر ثابت ال يتغ�ّ 
ّ
� بتغّ�� املسؤول�ن أو بتغّ�� املراحل. لذلك �عمل الط

زمة  
ّ
الال �اتيب 

ّ
ال� خاذ 

ّ
وات الّتعليمّية، ع�� االستعداد ملواعيد االمتحانات،  بالعملّية  �ّل من لھ صلة  وكذلك 

ما "جعلت منذ القدم ال 3واملناسبة
ّ
ختبار تحصيل الطالب  ". ولهذا يرى الطاهر بن عاشور أن االمتحانات إن

  
ّ
ما هو تقر�ب للطر�قة املطلو�ة، و�ال

ّ
فيما أر�د منھ �عليمھ. والشّك أّن ما يبّ�ن لھ من الّضوابط والقواعد إن

فإّن املرجع �� الّتطبيق هو علم القائم�ن بتنفيذ تلك الضوابط وعدال��م وغ����م ع�� الّرتب العلمّية من أن  

 
1- Frenette (E) &alt, Etude sur la propension à tricher aux examens à l’université : élaboration et processus de 
validation du questionnaire sur la tricherie aux examens à l’université (QTEU), Mesure et Evaluation en 
Education, 2019, vol.42, n°2, Pp.3-4. 

ساسّية في دولة الكويت؛  -2
ٔ
شكالها من منظور طلبة كلّية الّتربية اال

ٔ
سبابها وا

ٔ
لطيفة حسين الكندري؛ ظاهرة الغّش في االختبارات: ا

 .6م، ص 2010 -هـ  1431، الكويت، BE -09 -32بحث ممّول من الهيئة العاّمة للّتعليم الّتطبيقّي والتدريب، رقم 
معيارّية في المجتمع، الفكر العربّي شتاء  مصطفى عمر التير وعث -3

ّ
ميمن؛ الغّش في االمتحانات كمظهر من مظاهر الال

ٔ
مان علي ا

 .  157)، ص1، العدد الخامس وتسعون، السنة العاشرة (1999
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سند لغ�� كف��ا..
ُ
ب  صبح  ي. ل1"�

ّ
مھ، وأّن إنجازه يتطل

ّ
ھ �عل

ّ
بذلك االمتحان اختبارا لطالب العلم فيما يف��ض أن

�اتيب حرص القائم�ن ع�� تطبيقها ع�� ضرورة إسناد الشهادات والّرتب العلمّية ملستحّق��ا  
ّ
إضافة إ�� ال�

ح(ة) لالمتحان دون 
ّ

 غ��ه (ها). دون غ��هم. فاالمتحان مسؤولّية جماعّية وليست فردّية ��ّم امل���

م 
ّ
م وهو بذلك عملّية مالزمة لعملّية الّتعل

ّ
ومن هذا املنطلق، �عت�� االمتحان وسيلة لتقييم عمل املتعل

مة  
ّ
املنظ القوان�ن  ذلك  ع��  تنّص  منمثلما  من    للّتعليم؛  وا�خمس�ن  التاسع  الفصل   �� ورد  ما  مثال  ذلك 

�بية والّتعليم املدر��ّي (تو�س
ّ
لل� الّتوجي�ّي  الّتالميذ بصفة  2002لية  �جو -القانون  ) "يتّم تقييم مكتسبات 

م و�� تفاعل معها. و�كتسب الّتقييم صبغة  
ّ
الّتعل الّتعليم �� ت�امل مع عملّية  مستمّرة خالل �افة مراحل 

م وصبغة إشهادّية �� ��ايتھ، وهو من مشموالت أسرة الّتدريس �� مستوى    أثناء ت�و�نّية و��خيصّية  
ّ
التعل

م وهو من اختصاص  إعداده و�صالح
ّ
ھ واستغاللھ". بمع�ى أّن االمتحان يحتّل جزءا مهّما من عملّية الّتعل

، ومن خالل ذلك نجاح املنظومة  ھأو فشل  املدّرس�ن دون غ��هم. ولعّل أهمّيتھ تكمن �� إقرار نجاح التلميذ

املنظومة ال��بوّ�ة. أي أّن    ، وهذا مع�ى استغالل نتائج االمتحانات لتحس�ن أداءها أو فشل   ال��بوّ�ة �ش�ل عام 

املنظومة   م�ّونات  مختلف  �شمل  ما 
ّ
و�ن املؤّسسة  أو  الفصل  ع��  يقتصر  ال  االمتحانات  نتائج  استغالل 

االمتحانات  إذ  التعليمّية،   نتائج  م��ا  –ت�ون  الوطنّية  تلك    -خاّصة  أداء  نجاعة  مدى  ع��  ل�حكم  معيارا 

 املنظومة. 

 :البكالوریا -5-3
) ما ي��: "ُيختتم الّتعليم  2002من القانون الّتوجي�ّي لل��بية والّتعليم املدر��ّي (جو�لية    62جاء �� الفصل  

انوّي ب�ّل شعبة من شعبھ بامتحان وط�ّي يحصل الّناجحون فيھ ع�� شهادة الب�الور�ا. وتضبط أنواع  
ّ
الث

 
ّ
امل�ل الوز�ر  من  بقرار  الب�الور�ا  امتحان  نظام  و�ضبط  بأمر  الب�الور�ا  هذا  شهادة  ويعطي  بال��بية".  ف 

الّتحديد القانو�ي للب�الور�ا مع�ى االمتحان الوط�ّي املف��ي إ�� ا�حصول ع�� شهادة الب�الور�ا الّ�ي تخّول  

لصاح��ا االلتحاق بالّتعليم ا�جام�ّ� �� تو�س أو خارجها. وعليھ يمكن القول إّن شهادة الب�الور�ا تتّوج مسارا  

ي �� املثال التو���ّي  دراسّيا امتّد من االبتدائّي 
ّ
انوّي، وهو مسار �غط

ّ
سنة. ولعّل ما �س����    13 إ�� ��اية الث

هادة الوحيدة اإلجبارّ�ة الّ�ي يحصل عل��ا التلميذ  
ّ

االهتمام �� هذا الّسياق هو أّن شهادة الب�الور�ا �� الش

لّ�ي ت��ك للّتالميذ حّر�ة املشاركة ��  الّتو���ّي طيلة ذلك املسار إذا ما استثنينا شهادة ختم الّتعليم األسا��ّي ا

 .2املناظرة الّ�ي تف��ي إ�� ا�حصول عل��ا

 
اهر  -1

ّ
راء إصالحّية، القا عاشور؛بن محّمد الط

ٓ
ليس الصبح بقريب: التعليم العربّي اإلسالمّي: دراسة تاريخّية وا

ٔ
هرة، دار الّسالم  ا

ولى، 
ٔ
 . 206م، ص2006 -هـ1427للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة اال

ّنه "يمكن  2002جويلية  23بتاريخ 2002-80من القانون الّتوجيهّي للتربية والّتعليم المدرسّي (القانون عدد  61نّص الفصل  -2
ٔ
) على ا

ساسّي، ولكّل را 
ٔ
ساسّي" حسب في نهاية الّدراسة بالّتعليم اال

ٔ
غب في ذلك اجتياز امتحان وطنّي للحصول على "شهادة ختم الّتعليم اال

ّن هذه الّشهادة كانت في منطلقها إجبارّية.
ٔ
ف بالتربية. علما وا

ّ
 تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكل
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م�ّجال   ح 
ّ

امل��� ي�ون  فقد  بصيغ مختلفة،  يتّم  الجتيازه  الّتقدم  أّن  الب�الور�ا  امتحان  خصائص  ومن 

حا بصفة    بمؤّسسة �عليمّية عمومّية (معهد ثانوي/ ثانوّ�ة) أو بمؤّسسة �عليمّية خاّصة مثلما قد ي�ون 
ّ

م���

االمتحان هذا  ح الجتياز 
ّ

��
ّ
لل� يحّدد سقف عمرّي  وحّرة. وعليھ ال  االمتحان  1فردّية  هذا  خصائص  . ومن 

ھ ال ُيق��ي املساج�ن
ّ
 2.الوط�ّي أن

 : تكنولوجیا المعلومات واالتّصال -5-4
ر  

ّ
توف الّ�ي  واألجهزة  األدوات  "مجموعة  إ��  صال 

ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  مفهوم  تخز�ن  �ش��  عملّية 

صاالت ا�ختلفة إ�� أّي  
ّ
املعلومات ومعا�ج��ا ومن ثم اس��جاعها، وكذلك توصيلها �عد ذلك ع�� أجهزة االت

ي أي منتج يقوم  
ّ
م�ان �� العالم، أو استقبالها �� أّي م�ان �� العالم. مع�ى هذا أن تكنولوجيا املعلومات �غط

رق�يّ  ش�ل   �� الك��ونيا  معلومات  تلّق�  هاو�رسال  ��اومعا�ج  ها �جاع واس�  بتخز�ن  تكنولوجيا  "3�اأو  أن  أي   .

وتخز���ا   واملعلومات  البيانات  جمع   �� �ستخدم  الّ�ي  املتطّورة  الّتقنيات  «�ّل  �شمل  صال 
ّ
واالت املعلومات 

 ".4و�شرها والّ�ي �ستخدم من قبل املستفيدين م��ا �� مجاالت ا�حياة �افة

الغّش �� االمتحانات إش�الّية مسألة االستخدامات االجتماعّية لتلك  و�ث�� حضور هذه التكنولوجيا ��  

والّ�ي  الشرائح)  الفئات،  (الطبقات،  األفراد  مجموعات  أو  األفراد  استخدام  "أنماط  ��ا  واملقصود  التقانة 

ضفي مع�ى . ما �ع�ي أّن هذه االستخدامات �� الّ�ي ت  5"تبدو مستقّرة ع�� مدى ف��ة زمنّية إ�� حّد ما طو�لة..

ف عند التكنولوجيا �� حّد ذا��ا بل البّد من تجاوز    .ع�� تلك التكنولوجيا
ّ
أو �عبارة مغايرة ال يمكن التوق

دها، ف�ي ال تملك قيمة ماّدية
ّ
فها وكذا املعا�ي ال�ي تول

ّ
  ولكن قيمة رمزّ�ة   فحسب  ذلك إ�� "املمارسات ال�ي تخل

 .6أيضا"

 
علن وزير التربية.13:28( 2022جوان  6يوم  Ifm.tnفي هذا الّسياق نشر موقع  -1

ٔ
تي: "ا

ٔ
جوان خالل الّندوة   6..اليوم االثنين ) ما يا

قّل من 2022الّصحفّية الخاّصة باالمتحانات الوطنّية دورة 
ٔ
صغر مترّشح الجتياز البكالوريا عمره ا

ٔ
ّن ا

ٔ
سنة وهو من جهة صفاقس   17، ا

كبر مترّشح 
ٔ
 عاما وهو من معتمدّية وادي مليز الّتابعة لوالية جندوبة".  72فيما يبلغ عمر ا

ّنهم سيجتازون االمتحان   16 )2022(مساجين المترّشحين المتحان البكالوريا دورة بلغ عدد ال -2
ٔ
مترّشحا. وقد شّدد وزير التربية على ا

خرين 
ٓ
 .)13:28( 2022جوان   6يوم  Ifm.tnعن موقع (في نفس ظروف المترّشحين اال

مم المّتحدة   رجاء انصيرة والطاهر ابراهيمّي؛ واقع إدماج تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة -3
ٔ
الجزائرّية في ظّل مقاييس منظمة اال

ة علوم اإلنسان والمجتمع، المجلد 
ّ
ول، جوان  27، العدد07للتربية والعلوم والثقافة "الّتعليم المتوّسط نموذجا"، مجل

ٔ
، الجزء اال

 .23- 22، ص 2018
 .23المرجع نفسه، ص -4

5- Proulx (S), Penser les usages des TIC aujourd’hui : Enjeux, modèles tendances, in Vieira (L) & Pinède (N); 
(eds); Enjeux et Usages des TIC : aspects sociaux et culturels, t1, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2005, P.9. 

جتماعّية يرجى الّرجوع إلى سالف بوصبع؛ سوسيولوجيا االستخدام بين االّتجاهات  للتوّسع في نظرية االستخدامات اال -6
ة الحكمة للّدراسات اإلعالمّية واالّتصالّية، المجلد

ّ
،  2017،  1، العدد5الميكروسوسيولوجية والتوجهات الماكرو سوسيولوجية، مجل

 . 171-156ص



 محّمد بالّراشد   .د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغّش في امتحان البكالوريا واستخدام التكنولوجيات الحديثة

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)125( 

 : رصد الجذور واآلثار : محاولة في  االمتحانات  الغّش في   -6

�عت�� �عض الباحث�ن املهتّم�ن ��ذه املسألة أّن "الغّش �� االمتحانات ليس وليد اليوم، بل إّن تار�خھ بدأ 

الّتحر�رّ�ة االمتحانات  و�عبارة  1"مع  إليھ.  املوّجهة  األسئلة  عن  كتابّيا  اإلجابة  إ��  مدعّو  متَحن 
ُ
امل حيث   ،

ب جهدا من نوع خاّص  مغايرة، �ان ظهور الغّش �� االمت
ّ
حانات نتيجة اعتماد االمتحانات املكتو�ة، الّ�ي تتطل

 سواء ع�� مستوى فهم األسئلة املطروحة أو ع�� مستوى األجو�ة املقّدمة.  

و�ر�ط باحثون آخرون الغّش �� االمتحان بتحّول آخر مهّم عرفتھ أنظمة الّتعليم �� العالم ح�ن انتقلت 

هادات التعليمّية الّ�ي �عّد رخصة  
ّ

قافة العاّمة والّتحصيل املعر�ّ� إ�� أنظمة تمنح الش
ّ
"من أنظمة لنشر الث

أو   أو وظيفة  الغّش    .2"ا�جاه ع��  ل�حصول ع�� مركز  أّن  هادات  بمع�ى 
ّ

الش نتيجة ظهور  �� االمتحان جاء 

العلمّية وارتباطها باملن�لة االجتماعّية أي بالدور ا�جديد الذي صارت تؤّديھ الشهادة العلمّية �� تحديد من�لة 

 �انت الشهادة عنوان االرتقاء �� السلم االجتما�ّ�.عل��ا، فقد ا�حاصل�ن 

الشيخ الطاهر بن عاشور لهذه املسألة �� كتابھ "أليس    تو�س �عد تار��ّ�، فقد �عّرض��    لظاهرة الغّش و 

 �� الز�تونة، فقال "ومن اإلخالل  �� االمتحانات لدى طلبة جامع  الصبح بقر�ب" عند حديثھ عن اإلخالل 

ريعة، وعاّمة  
ّ

خاذ املراقب�ن من عاّمة أعوان دار الش
ّ
االمتحانات خلل آخر وهو سوء يقظة املراقب�ن �سبب ات

نون لطرق استعانة املمتحن�ن �عضهم  مستخدمي خزائ
ّ
ن الكتب و�يت النظارة با�جامع، فهم �جهلهم ال يتفط

��م ال يحيطون بما يقع من اإلعانة و�تبادل األوراق، إذ خمسة أو ستة مراقب�ن أقيموا �حراسة   ،ببعض
ّ
ولقل

واست�حاب تحر�رها  وقت  للمقاالت  �عض  من  �عضهم  التالميذ  استعارة  �انت  تلميذ،  م��م    مائة  فر�ق 

. وُيش�� ابن عاشور من  3"ملقاالت سبق تحض��ها أمرا متفاقما، يجمع املمتحن�ن بيت قد م�� �غ�� نظام ...

ل �� استعانة املمتحن�ن �عضهم ببعض ع�� تبادل األوراق 
ّ
إ�� الغّش �� االمتحان    خالل هذا اإلخالل املتمث

ة عدد املراقب�ن مقارنة �عدد  والذي أرجعھ إ�� عدم كفاءة املراقب�ن، وعدم مالءمة  
ّ
الفضاء لالمتحان، وقل

ساهم �� عملّية الغّش 
ُ
الّتالميذ. ولكّن حديث ابن عاشور عن اإلخالل ي��ز أسبابا و�حّدد أطرافا يمكن أن �

 بطر�قة أو بأخرى و�� أطراف من داخل املؤّسسة التعليمّية.

بالغّش،   با�جديدة  ت��ز شهادة ابن عاشور مسألت�ن تّتصالن  ق بقدم الظاهرة، ف�ي ليست 
ّ
تتعل أولهما 

وليست غر�بة عن "تقاليد "االمتحان �� تو�س، وثان��ما وجود الغّش �� امتحانات جامع الز�تونة، حيث �ان  

نا فليس  طبق ما ورد  يمنع الغّش �� املطلق  . و�ما أّن الّدينالّتعليم دينّيا باألساس
ّ

�� ا�حديث الّنبوّي "من غش

االستعانة  "، وأن �غدَو النجاح ره�ن الغاية ت�ّ�ر الوسيلة" .فمن ال�جيب أن يلتبس هذا التعليم بمبدأ، مّنا"

ق األمر بامتحان �� مواّد دينّية.
ّ
 بالغ�� وتبادل األوراق حّ�ى و�ن �عل

 
سباب انت -1

ٔ
شار ظاهرة الغّش في االمتحانات لدى طلبة المرحلة الّثانوّية في مدارس رشا سامي خابور وعبد الحكيم ياسين حجازي؛ ا

د الّثالث ع (
ّ
بحاث والّدراسات التربوّية والّنفسّية، المجل

ٔ
ة جامعة القدس المفتوحة لال

ّ
) نيسان 10مديرّية تربية لواء الرمثا، مجل

 . 264، ص2015
 . 265المرجع نفسه، ص -2
اهر بن عاشور؛ مرجع -3

ّ
 . 209صّسابق،  محّمد الط
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اإلج حيث  (الكتابّية)  الّتحر�رّ�ة  االمتحانات  إ��  الّتعليمّية  املؤّسسات  توّجھ  سياق   �� الغّش  ابات  جاء 

ب
ّ
�ك��  ،تتطل

ّ
التأليف ب�ن مجموعة من القدرات مثل الفهم والّتحليل والّتأليف...ا�خ. كما ظهر    ،فضال عن ال�

لالغّش   علمّية)مصاحبا  شهادات  (منحهم  التالميذ  إشهاد  إ��  التعليمّية  املؤّسسة  يجعل    .توّجھ  ما  وهو 

ى �ّل ا�حواجز  ا�حرص ع�� الّنجاح �� االمتحان كب��ا وال �ستث�ي أّية وسيل
ّ
ة بما �� ذلك الغّش الذي يتخط

بما ف��ا الدينّية (املقّدسة) مثلما ي��ز من خالل امتحانات جامع الز�تونة املشار إل��ا من قبل الطاهر بن  

 عاشور. 

بقي أن �شّدد ع�� العوامل املساعدة ع�� الغش، والّ�ي من شأ��ا أن تقودنا إ�� األطراف الّ�ي �سهم ��  

�قة مباشرة أو غ�� مباشرة. فعدم يقظة املراقب�ن �ش�� إ�� عدم اختصاصهم وعدم وع��م بأهمّية  الغّش بطر 

ر العدد ال�ا�� من املراقب�ن مقارنة �عدد الّتالميذ، ف�ّل ذلك من شأنھ أن ييّسر اإلخالل  
ّ
االمتحان، وعدم توف

 
ُ
سبة إ�� التلميذ امل

ّ
سبة إ�� �ّل الفاعل�ن  �س�� االمتحان. فاالمتحان مسؤولّية ليس فقط بالن

ّ
ما بالن

ّ
متحن و�ن

لون �� االمتحان بطر�قة أو بأخرى.  
ّ

�بوّ��ن الذين يتدخ
ّ
 ال�

قاعة    �� تتّم  فالعملّية  للغّش،  الّداخلّية  الطبيعة   �� االهتمام  �س����  الّ�ي  األخرى  املالحظة  ولعّل 

ساعد اكتظاظ قاعة االمتحان ع�� ذلك.  االمتحان، و�االستعانة بالتلميذ اآلخر و�� غفلة من املراقب، وقد �

لة  
ّ

 �� من داخل املؤّسسة الّتعليمّية.  ف��ا  فنحن أمام عملّية غّش داخلّية بحتة، بمع�ى أّن �ّل األطراف املتدخ

�انت   ولهذا  الّتعليمّية،  املؤّسسة  أسوار  ب�ن  أي  الفصل  قاعة   �� االمتحان   �� الغّش  �شأة  �انت  لقد 

ب داخلّية  كذلك  املراقب  العقو�ات  و�نقلة  زمنّية  لف��ة  االمتحان  إعادة  من  أو  الّنجاح  من  ح 
ّ

امل��� حرمان 

الّتعليمّية   املؤّسسة  داخل   �� يتّم  فالغّش  �عّسفّية).  (نقلة  سكناه  مقّر  عن  �عيد  عمل  مركز  إ��  امل��اون 

ة، استفحلت ظاهرة  والعقو�ات تتّم �� إطار إداري �عيد عن العدالة. وع�� الرغم من تلك اإلجراءات العقابيّ 

الّتعليم الّتالمذة والطلبة بمختلف مراحل  �� صفوف  انتشارا واسعا  وأصبحت ممارسة    .الغّش "وشهدت 

ثم �عّدى ذلك الّسلوك إ�� االمتحانات    ،الغّش أمرا متداوال �� االمتحانات العادّية، أثناء السنة الّدراسّية

 .1 "الوطنّية و�ا�خصوص شهادة الب�الور�ا

ع��  وّمما   ا�حصول   �� القوّ�ة  "الّرغبة  م��ا  ومسّببات  عوامل  الغّش  ظاهرة  انتشار  وراء  أّن  فيھ  الشّك 

الطلبة   من  كث��ا  تدفع  ال�ي  العالية  ال�ليات   �� القبول  لتحقيق  مرتفعة  ��  إ��  درجات  الغش  ممارسة 

الب وانخفاض دافعّيتھ  فإّن ض االمتحانات. وكذلك  
ّ
. و�مكن 2 كبديلھ يلوذ بالغّش نجعال يعف قدرات الط

ال�ي  التالميذ لبعض املواد  إ�� تلك األسباب أخرى من قبيل ضغط روزنامة االمتحانات ونظرة  ضاف 
ُ
ت أن 

 
 .2013الهادي بوحوش ومنجي العكروت؛ الغّش في امتحان البكالوريا الّتونسّية، المدّونة البيداغوجّية، تونس،  -1
 .9عمرية، مرجع ّسابق، صورد عند بشير   -2
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. كما يمكن أن نضيف إ�� تلك األسباب أخرى تّتصل باملراقب�ن 1�عت�� الّتالميذ أّ��ا غ�� أساسّية �� ت�و���م  

 واملشرف�ن ع�� االمتحانات...ا�خ. 

فإن خطورة الغّش �� االمتحان تكمن ��   -والّ�ي سنتعّرض إ�� �عضها الحقا  –من األسباب  ومهما يكن  

مّية وع�� الفرد وع�� املنظومة ال��بوّ�ة بل أيضا ع�� أداء ا�جامعة  ا�ع�اساتھ  
ّ
ع�� العملّية التعليمّية التعل

�الّية وعدم 
ّ
ي    والشهادات العلمّية. فع�� مستوى الفرد ينّ�ي الغش ثقافة االت

ّ
بذل ا�جهد ويساعد ع�� تف��

اس ب
ّ
كها ـ  ما عّ�� عنھ املنصف ون

ّ
فق سل

ّ
. بمع�ى أّن مختلف الوسائل مباحة  2""معضلة تدّبر أمرك كيفما ات

الذات  ع��  والتعو�ل  العمل  قبيل  من  قيما  الّناشئة  إكساب  عن  عاجزا  فضاء  املدرسة  من  يجعل  وهذا 

 واالج��اد واملبادرة. 

م املتساهل �� الغّش  ينعكس الغّش سلبا  
ّ
م لدى الّتالميذ باألساس، فهم و�ن وصفوا املعل

ّ
ع�� صورة املعل

م لصفة القدوة   ب "ا�حن�ن" و
ّ
"الّرجو��"، فإّ��م ال �عت��ونھ قدوة. وهنا تكمن خطورة الغّش، ألّن افتقاد املعل

ع�� نقل املعارف. �عبارة    يجعلھ عاجزا ال عن ترسيخ قيم وسلوكّيات عند التالميذ فقط بل �غدو غ�� قادر

�� اه��از م�انتھ االجتماعّية. و�ذا ما   م ومن ثم 
ّ
�� هّز صورة املعل الغّش  �� عملّيات  ساهل 

ّ
الت أخرى �سهم 

م�ن من قبيل التحّرش ا�جن��ّي ومن قبيل 
ّ
أضفنا إ�� ذلك �عض السلوكّيات األخرى الّ�ي يأت��ا �عض املعل

ر سلبا �� صورة  الّر�ط ب�ن الدروس ا�خصوصّية واألعد
ّ
اد، سنتبّ�ن خطورة انتشار �عض الظواهر الّ�ي ستؤث

م القدوة
ّ
هذا دون أن نن��ى أّن "التحّوالت الّ�ي عرفها ا�جتمع وخياراتھ الّتنموّ�ة أّدت إ�� ظهور فئات    ،املعل

مون 
ّ
م    ـ. ف3"  جديدة وأفول دور فئات أخرى قديمة وم��ا املعل

ّ
(املرّ�ي) تخ��ق  "بمرور الزمن بدأت صورة املعل

(رمز   وأساتذة  م�ن 
ّ
معل يصبحوا  أن  الّصغار  مطمح  �عد  ولم   .�

ّ
ا�ح� العام  الرأي  لدى  سلبّية  بتضمينات 

م" عند الفتيات لصا�ح "العريس  
ّ
الّسلطة، واالح��ام والوقار، واألناقة...) كما تقهقر نموذج "العريس املعل

ساهل �� الغّش 4وقس ع�� ذلك "العريس املهاجر"ا�حامي" و "العريس الطبيب" ثم "العريس الّتاجر"  
ّ
. فالت

م �� ا�جتمع، والّ�ي �� اليوم ليست ع�� درجة عالية من االح��ام. 
ّ
 �عّمق من تدهور صورة املعل

م  
ّ
أّما ع�� مستوى املؤّسسة الّتعليمّية، فال يبدو تأث�� الغّش أقّل خطورة عّما هو عليھ لدى الفرد املتعل

م
ّ
. فاملدرسة مو�ول إل��ا مهام عديدة م��ا التنشئة الّسليمة لألطفال. فإذا انتشر الغش واستباح  أو لدى املعل

 
جل -وفي هذا الصدد يقول يحي (طالب بالسنة الرابعة الثانوية  -1

ٔ
اقتناء سماعات رياضيات) إنه اّتصل بإحدى الصفحات من ا

قالم. وبّرر يحي ذلك بالقول إنه "كطالب 
ٔ
حوا ببعض الوسائل االلكـترونّية كالسّماعات واال

ّ
ن زمالءه استعّدوا وتسل

ٔ
ضاف ا

ٔ
الكـترونّية وا

ب حفظا عن ظهر قلب، وتعتبر إضاعة للوقت تجبرنا على الغّش 
ّ
  في تخّصص علمّي، فإن بعض المواّد كالّتاريخ والجغرافيا الّتي تتطل

يه هي الّتي ُتظهر مستوى الّتلميذ الحقيقّي.
ٔ
ّنها بحسب را

ٔ
ساسّية والعلمّية ال

ٔ
حيانا". لكن يحي مع ذلك ال يشّجع الغّش في المواد اال

ٔ
ورد   ا

دوات الغش ّتزهر في تونس مع امتحانات البكالوريا، 
ٔ
حد  Independentعند هدى الطرابلسي؛ سوق ا

ٔ
  2022يونيو  12عربية، اال

)19:15( . 
ه،  1432 -م 2011منصف وّناس؛ الشخصّية الّتونسّية محاولة في فهم الشخصّية العربّية، تونس، الدار المتوسطية للنشر، ال -2

 . 308 -301ص
نموذج القدوة في المدرسة العربّية المعاصرة (حالة الّتعليم في تونس)،   -3

ٔ
زمة ا

ٔ
بعاد االجتماعّية والّثقافّية ال

ٔ
محّمد نجيب بوطالب؛ اال

 . 279، ص2005مركز الّدراسات والبحوث االقتصادّية واالجتماعّية، خارج السلسلة، تونس كّراسات 
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  -4
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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اشون لوائح املدرسة ا�عكس ذلك سلبا ع�� أداء املدرسة لرسال��ا، و�ؤّدي ذلك ا�� مشا�ل نفسّية عند  
ّ

الغش

م�ن �سبب الّتضارب ب�ن القيم الّ�ي تنشد املدرسة ترس
ّ
يخها لدى التالميذ و��ن الواقع  الكث��ين من املتعل

اليومّي الذي �شّقھ ممارسات ع�� الّنقيض تماما من تلك القيم. بمع�ى أّن انتشار الغّش �� املدرسة يفقدها  

القدرة ع�� تجذير القيم اإل�سانّية الك��ى لدى الّناشئة، هذا فضال عن �ونھ يفقد الشهادات العلمّية الّ�ي  

ا، �عد أن ت��اجع قيم ا�جدارة واالعتماد ع�� الذات واملثابرة لصا�ح قيم "دّبر  تمنحها تلك املؤّسسة قيم��

كها". 
ّ
 رأسك" "تصّرف" "سل

للغّش   السلبّية  اآلثار  هذه  �ّل  من  الّرغم  يظّل ��  وع��  مّية، 
ّ
التعل الّتعليمّية  العملّية  م�ّونات  مختلف 

عامة)، لذلك �شتّد املراقبة و�تّم تجنيد مختلف  الغّش �ابوسا ي��ّدد امتحان شهادة الب�الور�ا (الثانوّ�ة ال

�بوّ��ن لضمان حسن س�� ذلك االمتحان، وهو ما يوجب التأّمل �عمق �� هذه الفرادة الّ�ي تمنح  
ّ
الفاعل�ن ال�

 المتحان الب�الور�ا وملقاومة الغّش.

المتدّخلة  الغّش في البکالوریا: التکنولوجیا الحدیثة توّسع الفضاء وتزید من عدد األطراف    -7
 : فیه 

�� �ّل سنة ومع اق��اب امتحان الب�الور�ا (الثانوّ�ة العامة) �شتّد حّ�ى ا�حافظة ع�� نقاوة ذلك االمتحان  

لهذا   االستعداد  حسن  ع��  ال��بية  وزارة   �� املسؤولون  �شّدد  لذلك  الغش.  من  والسّيما  الشوائب  �ّل  من 

ا الّتداب�� واإلجراءات  مختلف  خاذ 
ّ
وات ف��ا  االمتحان  تتساوى  طّيبة  ظروف  و��  �سالسة  يجري  بأن  لكفيلة 

نجاح   تجعل  ت�اد  الّ�ي  الّرسمّية  األطراف  استعدادات  مقابل  و��  ح�ن. 
ّ

وامل��� حات 
ّ

امل��� جميع  حظوظ 

ح�ن و�عض مناصر��م االستعداد للغّش  
ّ

املوسم الّدرا��ّي ره�ن نجاح امتحان الب�الور�ا، يبدأ �عض امل���

السنو   �� أّن هذه  الذي شهد  حّ�ى  ا�حديثة  التكنولوجيات  استخدام   �� وتطّورا  تناميا م�حوظا  األخ��ة  ات 

  �� ل 
ّ
تتمث الغّش   �� نوعّية  نقلة  أحدثت  أسوار  األخ��ة  خارج  من  لھ  روافد  دائرة  ظهور  وتوسيع  املدرسة 

 املشارك�ن فيھ وهما مسألتان سنو�حهما الحقا. 

الب�الور�ا مسأو   �� الغّش  الّدراسة  ما الشّك فيھ، أن  �� هذه  بة ومتعّددة األ�عاد، ولذلك اخ��نا 
ّ

لة مرك

�ك�� ع�� عناصر نقّدر أّ��ا �ساعد ع�� فهم الظاهرة وتفس��ها كما تحّفز ع�� االستمرار �� 
ّ
تناولها ع�� ال�

 وهذه العناصر �� اآلتية:  .البحث ف��ا

 الب�الور�ا ومن�ل��ا �� ا�خيال ا�جما�ّ�؛ -

 لّتقييم؛ الب�الور�ا و�ش�الية ا -

 الب�الور�ا ومسألة أخالقّيات استخدام التكنولوجيات ا�حديثة؛ -

 الب�الور�ا واختالل منظومة القيم �� ا�جتمع التو���ّي. -
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  :البكالوریا و صورتھا في المخیال الجماعيّ  -7-1
ل اجتياز امتحان الب�الور�ا حدثا ممّ��ا �ستعّد لھ العائالت التو�سّية واملغار�ّية  

ّ
استعدادا خاّصا.  �ش�

فمنذ بداية العام الّدرا��ّي �عمل األسر ع�� تمك�ن بنا��ا وأبنا��ا من الدروس ا�خصوصّية حّ�ى و�ن �ان ذلك 

� من خالل ذلك ا�حرص ع�� الّدروس ا�خصوصّية صورة الب�الور�ا  
ّ

األمر م�لفا ومرهقا مل��انّية األسرة. وتتج�

 التلميذ(ة). باعتبارها امتحانا حاسما ومحّددا ملسار 

توف��  إ��  تتجاوز ذلك  بل  ا�خصوصّية  الّدروس  الّتالميذ من  تمك�ن  تقتصر استعدادات األسر ع��  ال 

ظروف مالئمة للمراجعة �� البيت (الهدوء، األ�ل، القهوة...). وتبذل األّمهات �� هذا اإلطار جهدا كب��ا لتوف��  

الب (ة) المتحان  ح 
ّ

للم��� بالبيت  الّدراسة  ظروف  بنا��ا  �ّل  مع  كب��ا  �ساهال  األسر  تلك  تبدي  كما  �الور�ا. 

خاصة خالل ف��ة التحض�� لالمتحان فتسمح لهن بقضاء الليل عند صديقا��ن واملبيت خارج املن�ل وذلك  

 ��جيعا وتحف��ا لهّن ع�� حسن اإلعداد لالمتحان. 

الّ�ي الب�الور�ا والهالة  ضفى    تكشف هذه االستعدادات وغ��ها عن صورة امتحان 
ُ
تجعل عليھ، والّ�ي  ت

لذلك   (ة)  ح 
ّ

للم��� خدمة  ا�جميع  ف��ا  يجّند  الّ�ي  االستنفار  حالة  إ��  أقرب  البيوت   �� االستعداد  حالة 

جوء إ�� العّراف  االمتحان. بل إّن 
ّ

و إ�� أئمة  ات أ األمر قد يدفع البعض إ�� القيام �سلوكيات غر�بة مثل ال�

...ا� املؤّسسات    -. بمع�ى ثاٍن �عكس استعدادات مختلف األطراف (الوزارة1خاملساجد والّرقاة طلبا لل��كة 

منذ    -األسر  -التعليمّية اإلعالم  وسائل  دخلت  وقد  الب�الور�ا.  امتحان  ع��  إضفاؤها  تّم  هالة  التالميذ...) 

، و�ادرت إ�� تخصيص حصص إذاعّية و
ّ
تلفزّ�ة تتّم خاللها استضافة مختّص�ن �� علم   سنوات ع�� ا�خط

لّنفس وعلم االجتماع ومرّ��ن وكذلك أولياء ل�حديث عن كيفّية حسن االستعداد المتحان الب�الور�ا وتقديم  ا

حات عملّية اجتياز االمتحان. ول�ن تحّولت تلك ا�حصص اإلعالمّية  
ّ

ح�ن وامل���
ّ

الّنصائح الّ�ي تيّسر للم���

ح�ن أك�� منھ 
ّ

ح�ن أنفسهم، فإّ��ا ضاعفت من الهالة  �� غالب األحيان إ�� حوارات مع أولياء امل���
ّ

مع امل���

 املضفاة ع�� امتحان الب�الور�ا والّ�ي جعلتھ �� ا�خيال ا�جما�ّ� امتحانا مص��ّيا. 

�جما�ّ�. فهو امتحان  ا  �س���� مختلف االستعدادات االنتباه أل��ا �عكس من�لة ذلك االمتحان �� ا�خيال

ھ ين�خ نتائجها، إذ ال تبقى �� الذاكرة ا�جماعّية إال  مص��ّي، أهّم بكث�� من �ّل االمتحانا 
ّ
ت الّ�ي سبقتھ بل إن

ب عن ذلك املعّدل. و�� سياق تلك الّصورة الّ�ي ُرسمت  
ّ
نتيجة الب�الور�ا، ومعّدل الب�الور�ا والتوجيھ امل��ت

الّ�ي تطلق �� ، و�� الصفة  2للب�الور�ا بدأت االحتفاالت با�حصول ع�� تلك الشهادة توصف بفرحة العمر

بالنسبة   خرافيا  الب�الور�ا "شكال  با�حصول ع��  الفرحة  أخذت  الّزواج كذلك. وقد  �  �إتو�س ع�� فرحة 

ألوالد والبنات.  � ا�إلم �عد املفرقعات والزغار�د لوحدها تكفي بالنسبة  ا، إذ  لبعض ال ينساه �ّل من حضره ا

ى ال 
ّ
جوء يتّم  أو  �� أفضية تؤّجر للغرض،  لتستقّر  البيت  جدران  فرحة  و�� �عض األحيان تتخط

ّ
�� أحيان    ال�

 
 . 18/7/2022نظر في هذا المجال؛ سلطاني بركاتي؛ البكالوريا ليست الّنهاية، الشروق الجزائرّية ا -1
نظر راضية مرباح؛ بورصة إكرامّيات  -2

ٔ
 ا

ٓ
يفون،  الّناجحين تلهب الجيوب: هدايا البكالوريا من العطور والصابون إلى الذهب واال

ون الين 
ٔ
   .19/7/2022الشروق ا
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اطئ أو الغابة أو اختيار موقع ذي شهرة عاملية حّ�ى إن    أخرى 
ّ

إ�� أف�ار مبتكرة كتنظيم مأدبة عشاء ع�� الش

فهم األمر مساهمة ب�ن أك�� من �خص�ن ناجح�ن
ّ
 .1"�ل

ب إم�انّيات مادّية ال �س��ان ��ا،  تحّول الّنجاح �� الب�الور�ا إ�� مناسبة احتفالّية ك��ى  يهكذا  
ّ
ما  كتتطل

ما املوسرة م��ا �� إقامة حفالت الّنجاح و�� نوعّية الهدايا املقّدمة  لمنافسة ب�ن العائالت ال سيّ بابا ل  فتحي

ة من امليسور�ن سّيارة. و��ذا ت�ون الهالة    ،هاتفا محموال من آخر طراز   همالّ�ي قد ت�ون لدى �عض
ّ
ولدى قل

ح�ن الجتيازه  تضفىال�ي  
ّ

حات وامل���
ّ

وعليھ ال ي��ّدد �عض    . ع�� امتحان الب�الور�ا عامل ضغط ع�� امل���

م��م �� ر�وب ا�خاطرة للّنجاح. فللمسألة صدى اجتما�ّ� أك�� منھ �علي�ّي وتر�وّي. ولهذا إذا �ان الّنجاح  

من  و سيؤّدي إ�� تلك االحتفاالت  
ّ
ي الفشل إ�� انت�اسة نفسّية بل و���  ال غرابة أن يؤدّ ف��� هدايا باهظة الث

 2.رّدة فعل عنيفة قد تصل �� حاالت نادرة إ�� املوت

صورة جعلت الّنجاح فيھ أمرا �ستوجب الّتكر�م، ف�انت النتيجة أن بات  إذن  ُرسمت المتحان الب�الور�ا  

الّصورة الّ�ي ر�خت �� الذاكرة  الفشل فيھ أمرا مخيفا �عمل ا�جميع ع�� تفاديھ �شّ�ى الطرق. بمع�ى أّن  

ا�جماعّية للمغار�ة عاّمة وللتو�سّي�ن خاّصة �� صورة تجعل امتحان الب�الور�ا �ستد�� حسن االستعداد  

ب أيضا ر�وب ا�خاطر بالنسبة إ�� البعض
ّ
ى الغّش. فع�� الّرغم من مخاطره، ال ي��ّدد    ،ولكّنھ يتطل

ّ
وهنا يتأ�

 
ّ

ال�  �� ح�ن 
ّ

امل��� يتّوج  الكث�� من  الذي  �� ذلك االمتحان "املص��ّي"  التفّوق  لتحقيق  م��م  إليھ سعيا  جوء 

�عب��ا   بذلك  الغّش  في�ون  ا�جام�ّ�،  بالّتوجيھ  ارتباطھ  باعتبار  املستقبل  خطوط  و�رسم  طو�ال  مسارا 

ع  بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة عن تفاعل الّتالميذ مع هالة أضفيت ع�� الب�الور�ا وصورة لها ر�خت م

 الزمن �� الذاكرة ا�جماعّية.

 :ییمالباكالوریا ومسألة التّق -7-2
 أّن عملّية الغّش تحّولت إ�� سلوك رس�ّي    يقول الباحث املغر�ّي محّمد الشهب "...

ّ
ومن خالصات امللف

لدى عدد من الّتالميذ، سلوك ينّم عن قيمة أخالقّية �عت�� الغّش حنكة و�قظة...، وهكذا أصبح التلميذ  

ّن الغّش وممارستھ حّق يجب الّدفاع عنھ والّدخول �� مواجهات صر�حة ضد من ير�د أن يحرمھ من  �عت�� أ

إ�� نظام امتحانات البا�الور�ا، و�ا�خصوص إ��    -أساسا  - ممارستھ...أّما عن أسباب الظاهرة ف��جعها امللف

�� االمتحانات و�� الّتعليمّية  العملّية  �ّل  يخ��ل  الذي  الّنظام  ال��بوّ�ة واملعرفّية  طبيعة هذا  ا�جوانب  ّمش 

اهد الذي يقّدم تفس��ا النتشار ظاهرة الغّش ��  3"والت�و�نّية للتلميذ
ّ

.  ويستوقفنا ا�جزء األخ�� من هذا الش

مّية وال��بوّ�ة �� �عد واحد أال    - �و��ا �عود إ�� نظام امتحان الب�الور�ا الذي يخ��ل العملّية التعليمّية
ّ
التعل

 ن.وهو االمتحا
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أّيام معدودات (سّتة أّيام)، ووفق روزنامة يتّم   و���يء من الّتفصيل، نقول ُيجرى امتحان الب�الور�ا �� 

ضبطها منذ بداية العام الّدرا��ي، ووفق تراتيب تحّولت �� أغل��ا مع مرور الوقت إ�� نوع من العرف الذي  

ينب��   ال  ا�خصوصّية  هذه  ولكّن  االمتحان.  ذلك  س��  عملّية  لهذا  يحكم  جوهرّ�ة  خاصّية  عّنا  تخفي  أن 

ھ يتّوج مس��ة امتّدت ع�� سنوات و�� ذات الوقت يرسم مالمح املستقبل ملا لھ  
ّ
االمتحان الوط�ّي أال و�� أن

من عالقة وطيدة وقوّ�ة بالّتوجيھ ا�جام�ّ�. ومن هذه ا�خاصّية نتبّ�ن أهمّية تلك األّيام ا�حدودة �� إيجاد  

املا��ي (املسار الدرا��ّي) وا�حاضر (�حظة الب�الور�ا) واملستقبل (الّتعليم ا�جام�ّ�). نوع من الّتمفصل ب�ن  

 فتصبح تلك األّيام املعدودات حاسمة �� تحديد مص�� التلميذ (ة). 

يبدو جلّيا من خالل اخ��ال عملّية الّتقييم �� أّيام محدودة أّن الغاية �� تقييم معارف ال غ�� بمع�ى أن  

م لتعرف) وال  الّتقييم �� ه
ّ
ذا االمتحان الوط�ّي الذي يتّوج مسارا �عليمّيا ال يالمس إال ا�جانب املعر�ّ� (�عل

�بوّ�ة الّ�ي �� متعّددة ا�جوانب  -يو�� اهتماما كب��ا لبا�� م�ّونات العملّية التعليمّية
ّ
مّية وال�

ّ
و�كفي أن    .التعل

ر �� هذا الّسياق باأل�عاد الّ�ي حّدد��ا اليو�س�
ّ

م  نذك
ّ
و �� تقر�رها املعنون: التعليم ذلك الكن� املكنون، �عل

م لتشارك اآلخر�ن
ّ
م لت�ون، �عل

ّ
م لتعمل، �عل

ّ
سم امتحان الب�الور�ا ب�ونھ  1لتعرف، �عل

ّ
. و�عبارة أخرى، يت

ز ع�� تقييم م�ّون املعارف ال غ��، وهو بالّتا�� ��ّمش البعد ال��بوّي والّت�و��ّي. ولعّل املالحظة  
ّ

األبرز ��  يرك

صبح  يهذا اإلطار هو أّن نتائجھ معزولة عن نتائج مسار درا��ّي طو�ل بذل فيھ التلميذ(ة) جهودا كب��ة، ل

ذلك االمتحان �حظة ممّ��ة �� ا�حكم ع�� مسار ال تؤخذ فيھ الّنتائج الّسابقة �ع�ن االعتبار. وهنا يبدو من  

ساؤل عّما إذا �ان من املنطقّي أن تحسم  
ّ
أّيام معدودات مسارا امتّد ع�� سنوات وتحّدد معالم  الوجيھ الت

 مستقبل؟

ز إال ع�� م�ّون واحد  
ّ

مة المتحان الب�الور�ا مس��ة دراسّية �� أّيام معدودات، وال ترك
ّ
�اتيب املنظ

ّ
تخ��ل ال�

مّية وال��بوّ�ة، فتعطي للب�الور�ا مع�ى االمتحان وليس مع�  -من م�ّونات العملّية التعليمّية
ّ
 ، ى الّتقييمالتعل

حساب   ع��  الّتقييم  إ��  تنتصر  والّ�ي  �بوّي 
ّ
ال� للفعل  املوّجهة  البيداغوجّية  للمقار�ات  مفارق  مع�ى  وهو 

صوا �عد من سلطة االمتحان. و�تعب�� مغاير، ال  
ّ
�بوّي لم يتخل

ّ
االمتحانات. بمع�ى أّن القائم�ن ع�� الشأن ال�

بمعناه التقليدّي، حيث ينصّب االهتمام    a docimologielيزال امتحان الب�الور�ا �ج�ن علم االمتحانات

 2.ع�� العالمات والتنقيط

يضفي هذا املع�ى ع�� امتحان الب�الور�ا صفة االمتحان ا�خّصص ل��تيب التالميذ بناء ع�� العالمات  

الّنقاط    املتحّصل عل��ا خالل هذا االختبار ال غ��، ومن ثم توج��هم إ�� شعب محّددة تن�جم باألساس مع 

ح�ن وال حّ�ى تثم�ن مجهودا��م الّ�ي ُبذلت �� سنوات سابقة    ،املتحّصل عل��ا
ّ

فال تتّم مراعاة رغبات امل���

والّ�ي ُيف��ض أن تؤّدي دورا �� رسم مستقبلهم الّتعلي�ّي كما االجتما�ّ�. وعليھ ال يخلو امتحان الب�الور�ا من  

ما وهو  امتحانات،  من  سبقھ  ملا  بإن�اره  ذلك    حيف  إنجاز  ع��  ا�حرص  �ان  إذا  عّما  ساؤل 
ّ
الت إ��  يدفعنا 

 
 .77، ص1999اليونسكو؛ الّتعليم ذلك الكنز المكنون، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة،  -1
لة الدوسيمولوجيا -2

ٔ
 يمكن الّرجوع إلى: la docimologieحول مسا

داب، عد
ٓ
غات واال

ّ
 . 176 -571ص،  2016، 46دالطاهر بلعز؛ مدخل إلى الدوسيمولوجيا : دراسة نقدّية، الّتواصل في الل
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نا �عتقد 
ّ
روف بالنسبة إ�� �ّل الّتالميذ املعنّي�ن �افيا لضمان ت�افؤ الفرص بي��م؟ إن

ّ
االمتحان �� نفس الظ

ھ  
ّ
أن حسن تنظيم امتحان الب�الور�ا عنصر أسا��ّي من مجموعة عناصر تضمن ت�افؤ الفرص. بمع�ى أن

�انت   املعارف  طاملا  م�ّون  ع��  ز 
ّ

ترك االمتحان  تنظيم  الّدروس  -طر�قة  انتشار  إ��  أف��ى  الذي  األمر 

ا�خصوصّية حّ�ى أّن الكث�� من الّتالميذ يفّضلون عدم ا�حضور �� الفصل واالنتظام �� حضور الّدروس  

ة تقييمّية شاملة، ألّن هذه الّدروس �� حّد ذا��ا مص  .-1ا�خصوصّية
ّ
ھ ال �عّد محط

ّ
در من مصادر ان��اك  فإن

واالقتصادّي   االجتما�ّ�  املوقع  أهّمها  لعّل  عديدة  بمعطيات  الصلة  وثيقة  ألّ��ا  نظرا  الفرص،  ت�افؤ  مبدأ 

 للو�ّ�. 

يث�� اخ��ال هذا االمتحان ملسار درا��ّي وتحديده ملستقبل التلميذ (ة) أسئلة كث��ة �� ذهن الّتالميذ الذين  

بالنسبة  سيج��دون �� البحث عن سبل رفع   عدد م��م.  �  �إالتحّدي الذي يطرحھ؛ وهنا ي��ز الغّش خيارا 

م�ن ع�� الّنجاح  
ّ
مات واملتعل

ّ
وهو ما �ع�ي أّن نظام االمتحانات حامل لثغرة رئيسّية �� ترك�� اهتمام املتعل

الذا�ّي   الت�ّون  وخاصة  الّت�و�ن  ع��  منھ  حثيثا  l’autoformationأك��  الّنجاح  إ��  الس��  ومعھ    ،في�ون 

ما تتالت   .تتحّول الّدروس ا�خصوصّية إ�� عملّيات بيضاء يتدّرب خاللها الّتالميذ ع�� أنواع من الّتمار�ن
ّ
و�ل

الّتمار�ن وك��ت ضمن التلميذ (ة) فرصا أك�� �� الّنجاح، وهنا ت��ز إش�الّية أخرى ال تقّل خطورة عن �غييب 

�بوّي والّت�و��ّي أال و�� إش�اليّ 
ّ
ة الّتفك�� واملبادرة إ�� إيجاد ا�حلول بدل تطبيق تمشّيات جاهزة  البعدين ال�

معّينة،   وضعّية   �� ي�ون  عندما  م 
ّ
املتعل معّينةو�زاء  �عتمدها  االمتحان  .مسألة  تنظيم  طر�قة   �� ،  أليس 

قة ��  حينئذ،
ّ
 النفس؟ ما ��ّمش القدرة ع�� اإلبداع والّتفك�� بحّر�ة و�ضعف الث

�عط الذي  السياق  هذا  ع�� ضمن  كث��ا  التدّرب  تّم  وطرائق  تمشيات  ولتطبيق  للمعارف  ا�حظوة  ي 

استخدامها يجد �عض الّتالميذ أنفسهم �� وضعّية الّتفك�� �� بدائل من بي��ا الغّش. بمع�ى أّن التفك�� �� 

من   تحقيق الّنجاح وتجّنب اإلهانة الّ�ي ت�حق بالفاشل (عند االمتحان يكرم املرء أو ��ان)، تفرض ع�� عدد

اإلهانة   تجّنب  �� سبل  الّتفك��  الب�الور�ا-الّتالميذ  امتحان  أضفيت ع��  الّ�ي  الهالة  أمام  في�ون    -خاّصة 

 الغّش من البدائل املطروحة.

الب�الور�اي إ�� �عض    ، إذن،تحّول امتحان  التلميذ(ة) ألسباب متعّددة كّنا أشرنا  إ�� عامل ضغط ع�� 

م�ن البحث عن سبل ا�خالص من هذا الضغط، ومن خالل  
ّ
مات واملتعل

ّ
املتعل م��ا، و�ذلك يصبح هاجس 

لة �� هذا االمتحان، وأمام  
ّ

ذلك تجّنب اإلهانة خاّصة أمام االستعدادات الّ�ي تبد��ا األطراف ا�ختلفة املتدخ

الّتقييم  ا التلميذ(ة). ومن هنا ي�ون ملنطق  �� مص��  مها 
ّ

نتائجھ وم��ا تحك ��ا  الّ�ي تحظى  ألهمّية القصوى 

 املعتمد �� امتحان الب�الور�ا تأث�� �� أنماط رّدات فعل الّتالميذ نحوه.  

 
 . من مقابلة مع بعض تالميذ البكالوريا بجهة بنزرت (شمال تونس) -1
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 :البكالوریا واستخدام التكنولوجیات الحدیثة -7-3
الّسنوات    �� الب�الور�ا  امتحان   �� الغش  سم 

ّ
استخدام  ا� وهو  أال  جديد  معطى  بدخول  األخ��ة 

التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش �� الب�الور�ا. وقد أسهم ذلك �� بروز فاعل�ن جدد �� عملّية الغّش، م��م  

من يرّوج تلك التكنولوجيات وم��م من يقّدم األجو�ة بمقابل...ا�خ. وضمن هذا اإلطار جاء �� موقع موزاييك  

fm  نت الوحدات األمنّية من القبض  17:14(  2022/ 6/ 9بتار�خ
ّ

) وتحت عنوان "الغّش تجارة" ما يأ�ي: "تمك

ع�� شبكة مختّصة �� الغّش �� امتحانات الب�الور�ا تنشط ب�ن تو�س والقصر�ن وسيدي بوز�د، ومن بي��م  

زمة من أجهزة ال سلكّية وسّماعات ذات تكنولوجيا متطّورة. وتّم 
ّ
إثر ذلك نصب    مزّود يبيعهم املعّدات الال

كم�ن محكم لهم بالطر�ق الوطنّية الّرابطة ب�ن تو�س والقصر�ن. و�ان املزّود ع�� م�ن شاحنة خفيفة رفقة  

بطار�ة متطّورة    100سّماعات ذات تكنولوجيا متطورة و  10السلكّية و  أجهزة   6أ�خاص آخر�ن بحوز��م    4

اقتناء هذه املعّدات من �خص يقطن �� مدينة  مم. واع��ف املظنون ف��م أ��م قاموا ب  1ال يتجاوز قطرها  

يتّم تمكي��م    دينار فيما   600ـ  دينارا ل�جهاز الواحد ثم يقومون ببيعھ ب  450فر�انة بوالية القصر�ن مقابل  

 دينارا". 1200من اإلجابة ع�� االمتحانات بمبلغ جم�� قدره 

 عّدة م��ا: و���ز هذا ا�خ�� تحّوال �� عملّيات الغّش ع�� مستو�ات 

 تحّول أدوات الغّش إ�� نوع من أنواع الّتجارة املمنوعة؛  -

�بوّي   -
ّ
ال� الفضاء  من  الغّش  عملّية  تقديم    – انتقال  حيث  خارجھ  إ��  االمتحان...)  (قاعة  املدر��ّي 

�� ا�حيط    ااإلجابة بمقابل ما�ّ�، وهذا ضرب آخر من ضروب الّتجارة ودليل ع�� أّن للغّش امتداد

 صادّي للمدرسة.اقت-السوسيو

ما   - وهو  االمتحان،   �� استخدامها  للّتالميذ  ييّسر  بما  حجمها  وصغر  املعروضة  التكنولوجيا  ة 
ّ
دق

 ، بف�ح عن تحّول نو�ّ� �� أدوات الغّش ووسائلھ

تحّول مسألة الغّش إ�� مسألة أمن وط�ّي، حيث األمن يالحق املرّوج�ن لهذه التكنولوجيا ويعمل ع��  -

 تقديمهم للقضاء؛ 

ر ع�� نوع من االس��تار بقيمة  �ع -
ّ

ّدد األطراف ال�ي باتت �ساهم �� عملّية الغّش وتنّوعها، وهذا مؤش

 الشهادات العلمّية. 

من   أك��  ع��  بالغّش  املعنّي�ن  دائرة  من  وّسعت  قد  ا�حديثة  التكنولوجيات  ت�ون  األساس  هذا  وع�� 

متحان الب�الور�ا. خاّصة أمام تواتر أخبار عن  مستوى؛ األمر الذي �عكس تحّوال خط��ا �� عملّية الغّش �� ا

أحيانا باس 
ّ
الل من  مستفيدين  الوسائل  لهذه  وامل���ح�ن  امل���حات  �عض  ع��    1استخدام  القدرة  ومن 

 
ذن في باكالوريا الجزائر ؛ موقع العين اإلخبارّية بتاريخ  -1

ٔ
يمكن الّرجوع في هذا اإلطار إلى مقال خمار وبلوتوث: الغّش باال

بوظبي والذي جاء فيه  01:43( 15/6/2022
ٔ
لقانونّي والقضائّي على الغّش بامتحانات البكالوريا في بعد تضييق الخناق ا "ص بتوقيت ا

ّول هو الّتطبيق الّصارم للغّش 
ٔ
مرين اال

ٔ
الجزائر عادت "موضة" "الخمار والبلوتوث" وكشفت امتحانات الّثانوية العاّمة بالجزائر عن ا



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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يونيو    24وضعها �� األذن ع�� الّرغم من ا�خاطر الّ�ي تحملها حيث جاء �� �حيفة القدس العر�ّي بتار�خ  

"املغرب:    2022 الطلبة  وتحت عنوان  جمعّيات  حاد 
ّ
وات العامة  الثانوّ�ة  بامتحانات  مظاهر سلبّية مرتبطة 

قل من مركز االمتحان �� مدينة  
ُ
�شت�ي لل�حافة أّن " أحد الطالب املر�ح�ن المتحانات الثانوّ�ة العاّمة ن

�، وذلك �عد شعوره بآالم شديدة �� أذنھ مباشرة �اف
ّ

عد التوّصل  س إ�� قسم املست�جالت �� املستشفى ا�ح�

 بورقة االمتحان ع�� إثر انحشار سّماعة دقيقة �ستعمل �� الغش بداخل أذنھ.

وقال مصدر إن هذا ا�حادث �سّبب �� حالة استنفار إلدارة الّتعليم والّسلطة األمنّية ا�ختّصة، �� الوقت 

الب املع�ّي  
ّ
�ان يرغب �� ممارسة  الذي فتح فيھ تحقيق �� املوضوع حيث تبّ�ن من خالل املعطيات أن الط

يقارب حّبة   الذي  ا�� صغر حجمها  الّسماعة ونظرا  أّن هذه   
ّ
إال أذنھ،   �� عة دقيقة 

ّ
باستعمال سما الغّش 

 عدس نفذت إ�� عمق األذن لتستقّر هناك وتتسّبب للمع�ي �� ألم وصداع شديدين. 

لت ع�� الفور من أجل محاولة
ّ

الب و�خراج    وأضافت ال�حيفة ذا��ا أن ال�وادر الطبّية تدخ
ّ
إسعاف الط

الب 
ّ
تلك السّماعة الدقيقة ال�ي استقّرت بداخل أذنھ فيما استمعت اإلدارة األمنّية �عد هذه العملّية إ�� الط

��دف ا�حصول منھ ع�� أدّق الّتفاصيل واملال�سات املرتبطة ��ذه القضّية ومحاولة الوصول إ�� مصدر هذه  

املمنوعة، وذلك قصد توقيف مرّوجها و�حالتھ إ�� ا�حاكمة". وهو ما  السماعة الّ�ي �عت�� من أدوات الغّش  

ي��ز دخول أطراف أخرى م��ا األطباء األمر الذي يقودنا إ�� ا�جدل الذي عرفتھ تو�س �عد إشارة وز�ر ال��بية  

مر  وهو األ   ،إ�� إم�انّية تورط �عض األطباء �� وضع سماعات �� آذان م���ح�ن ع�� عملّية جراحّية �سيطة

الذي رفضتھ عمادة األطباء الّ�ي نفت توّرط هذا السلك �� عملّيات من هذا القبيل مشّددة ع�� استعدادها  

 1.ملعاقبة �ّل من يتوّرط من األطباء �� هذه األمور 

 
علنت الّسلطات الجزائرية "الحرب على الغش في االمتحانات" بعقوبات تصل الى 

ٔ
سنة سجنا نافذا غير قابلة للنقض وهو   51بعد ان ا

ّدى الى تراجع حاالت الغش في امتحانات البكالوريا مقارنة بالسنوات الماضية.
ٔ
 ما ا

مر الثاني كان عودة "موضة" البلوتوث" خالل بكالوريا 
ٔ
بطال الوقائع من "اإلناث" والغريب في  2022اال

ٔ
ن معظم ا

ٔ
فت ا

ّ
لكن الال

مّ 
ٔ
 هات" وصفحات عبر مواقع التواصل. قصص الغش الجديدة توّرط "ا

من صديقات لها في شارع "البريد المركزي" في العاصمة الجزائرية، وصباح  4"العين اإلخبارية" التقت سيدة جزائرية كانت مع 
 الثالثاء وهي تخبر صديقاتها عن "بلوتوث" تحت الخمار.

لها عن حقيقة الخمار والبلوت
ٔ
ستاذة وخرجت للتو من حراسة امتحان البكالوريا استوقفتها "العين اإلخبارّية" لتسا

ٔ
ّنها ا

ٔ
وث فكشفت با

ت عن ذكر اسمها. 
ّ
 في إحدى الثانويات القريبة لكنها تحفظ

ن سمعوا صوتا غريبا  
ٔ
ستاذا كان معها في الحراسة شاهد طالبة وهي تغّش في االمتحان بعد ا

ٔ
ستاذة قالت ل "للعين اإلخبارية" "إن ا

ٔ
اال

ذنها".
ٔ
 صادرا عن ا

ستاذ الذي 
ٔ
نا واال

ٔ
ي ارتباك لكن ما فضحها صوت غريب في الصّف، اقتربنا ا

ٔ
وتابعت "الطالبة ترتدي الحجاب، لم يكن ظاهرا عليها ا

ذن تلك الطالبة الّتي كانت تستعمل بلوتوث صغير جّدا".
ٔ
 كان معي من كل طالب وإذا بالصوت من ا

نه تّم توقيفها وإخراجها من الصّف وتحرير محضر
ٔ
وضحت ا

ٔ
ن تقوم الجهات المعنّية ببقية الّتفاصيل القانونّية. كما  وا

ٔ
بالحادث على ا

ن ظاهرة استعمال "البلوتوث" في الغّش باالمتحان عادت خالل البكالوريا هذا العام بعد تضييق الخناق القانوني  
ٔ
ستاذة با

ٔ
ّكدت اال

ٔ
ا

ن هذه الموضة القديمة تجّددت مع الطال 
ٔ
كـثر حيث يجدن سهولة في وضعه تحت الخمار".على طلبة البكالوريا ولفتت إلى ا

ٔ
 بات ا

صوات من المهّم الّرجوع في هذا الّسياق إلى :  -1
ٔ
ذان   maghrebvoicesمغاربية  موقع ا

ٓ
طباء تونسيين بزرع سماعات في ا

ٔ
اّتهامات ال

  .2022يونيو 13بتاريخ تالميذ لمساعدتهم على الغش بالبكالوريا 
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لقد أصبح الغّش �� امتحان الب�الور�ا أك�� �عقيدا، و�اتت أطرافھ متعّددة، فلم �عد الّتالميذ ومراقبوهم  

مون أي أفراد �ان ينتظر م��م أن يحّفزوا   وحدهم  ن�لاملسؤو 
ّ
عن عملّيات الغّش بل انضّم إل��م أولياء بل ومعل

ھ عند ا�حديث عن الغّش باستخدام التكنولوجيات ا�حديثة املتطّورة  
ّ
أبناءهم ع�� العمل واالج��اد. بمع�ى أن

أخرى.   أطراف  إ��  (ة)  التلميذ  تتجاوز  مسألة  بالضرورة  نث��  تو�س  ونحن  أنباء  موقع  ذكر  اإلطار  هذا   ��

Kapitalis    ر معلومات تفيد باستعمال تلميذة لهاتفها ا�جّوال داخل قاعة القسم أثناء اجتياز
ّ
ھ "إثر توف

ّ
أن

ت فرقة األبحاث والتفتيش التا�عة ل�حرس الوط�ي  
ّ
امتحان الب�الور�ا واستغاللھ �� اإلجابة ع�� االختبار، تول

� إرسال  يلبحث �� املوضوع و�جراء عمليات فنّية ل �� القصر�ن يوم أمس ا
ّ
تبّ�ن أّن معلم ابتدائي مباشر، يتو�

 إجابة االختبار للتلميذة. 

نت فرقة األبحاث والتفتيش التا�عة ل�حرس الوط�ي �� القصر�ن �عد نصب كم�ن محكم من إلقاء  
ّ

وتمك

العمومية النيابة  وأذنت  م، 
ّ
املعل ع��  باالحت  ،القبض  شأنھ  باستشار��ا،   �� األبحاث  ومباشرة  باملعلم  فاظ 

السبت   اليوم  أم"  أف  "اكس��س  إذاعة  أوردتھ  ما  حسب  زمة 
ّ
الال القانونّية  اإلجراءات  خاذ 

ّ
ن  جوا  11وات

20221" . 

الشر�ك  األ يبدو   لالنتباه ألّن  الغّش  مر مث��ا   ��  �� م، أي �خصّية خ��ت االمتحانات وتثّمن قيم��ا 
ّ
معل

الّتعليم  املسار   للتلميذ(ة). ولكن األمر ال يقتصر ع�� أهل  ��    –الّدرا��ي  �عّد  الغّش   �� أّن مشارك��م  ع�� 

األخطر األولياء  -اعتقادنا  �شمل كذلك  (جنوب    ،بل  أن "محكمة غرداية  اإلخبارّ�ة  الع�ن  موقع  أورد  فقد 

ع��   ابن��ا  بمساعدة  لقيامها  ت 
ّ
املؤق ا�حبس   �� سّيدة  بوضع  قضت  ماّدة  ا�جزائر)  اجتيازها  أثناء  الغّش 

 ".2الّتار�خ وا�جغرافيا لنيل شهادة الّتعليم املتوّسط بالّتواصل معها بالهاتف الّنقال

رئيس   أّن  مغر�ية  �حيفة  ذكرت  فقد  أعاله،  إل��ا  املشار  األطراف  ع��  املشاركة  األطراف  تقتصر  وال 

"صدور مذكرات توقيف بحق أك��    0142، كما أّن تو�س شهدت سنة  3جماعة محلّية ضبط �� حالة غّش 

تو�سيا ب��مة استعمال الغّش بالهواتف ا�جّوالة �� امتحان الب�الور�ا (الثانوّ�ة العامة) الذي يتأّهل    20من  

) األر�عاء  اليوم  قضائّية  مصادر  أعلنت  ما  بحسب  العا��،  الّتعليم  إ��  فيھ  حز�ران    11الناجحون  يونيو/ 

2014( "4. 

 
نباء تونس  -1

ٔ
 11؛ كان يرسل إجابة االختبار لتلميذة: تورط معلم ابتدائي في الغش في امتحان البكالوريا بالقصرين، Kapitalisا

 . 2022يونيو 
ربعاء العين اإلخبارة؛ خم -2

ٔ
ذن" في بكالوريا الجزائر؛ اال

ٔ
بو ظبص بتوقيت  01:43( 15/6/2022ار وبلوتوث "الغش باال

ٔ
 )يا

خبارنا المغربية بتاريخ  -3
ٔ
في مقال لمحمد الميموني حمل عنوان فضيحة بطاطا ...ضبط رئيس جماعة   14/7/2022جاء في موقع ا

فادت 
ٔ
ستاذا مكلفا بحراسة اختبارات الدورة االستدراكّية متلّبسا بالغّش في اختبارات الباكالوريا ما يلي " ا

ٔ
ن ا

ٔ
ية بطاطا ا

ّ
مصادر محل

حرار متلّبسا في حالة غّش.  ووفقا لذات المصدر، فبعد التحّقق من هوّية المعني 
ٔ
لشهادة الباكالوريا، ضبط مترّشحا ضمن فئة اال

ّنه يشغل منصب رئيس جماعة بإقليم طاطا وينتمي على حزب م
ٔ
مر تبّين ا

ٔ
غلبّية الحكومّيةباال

ٔ
هذا وقد جرى الّتعامل مع  .شارك في اال

رئيس الجماعة "الغّشاش" وفقا لما تنّص عليه اإلجراءات القانونّية المعمول بها، إذ تّم سحب ورقة االختبار منه وحّرر محضر رسمّي 
 في الواقعة قبل إخراجه من مركز االمتحان. 

 ..هـ 1435شعبان  12م الموافق  1420يونيو  10 4295الوسط (البحرين)؛ العدد -4
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 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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طراف املشاركة �� عملّية الغّش عن التحّول الكب�� الذي أحدثتھ تكنولوجيا املعلومات  و�كشف �عّدد األ 

سعت  
ّ
صال �� الغّش �� الب�الور�ا، ولرّ�ما �� امتحانات أخرى. فقد �عّددت األطراف املساهمة فيھ، وا�

ّ
واالت

ھ صار �عكس ثقافة    دائرة الغّش ولم �عد مقتصرة ع�� الفضاء املدر��ّي. وعليھ بات األمر أك�� خطورة،
ّ
ألن

 فرعّية بدأت �� االنتشار محورها "دّبر راسك". 

  �� الغّش  عملّيات   �� املتطّورة  صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عن  بة 

ّ
امل��ت الّنتائج  وتث�� 

ت اكتساح  أن  بمع�ى  التكنولوجيا.  تلك  استخدام  أخالقّيات  أال و��  األهمّية  غاية   �� لك  الب�الور�ا مسألة 

ر لهما، حّ�ى 
ّ

التكنولوجيا اليوم �جميع جوانب حياتنا صار واقعا وحقيقة ال يمكن التغا��ي ع��ما وال التنك

ص �ش�ل ال نظ�� لھ �� تار�خ البشرّ�ة حيث باتت ا�حياة ال�خصّية وا�حميمّية لألفراد  
ّ
أّن ا�جال ا�خاّص تقل

مأمن    �� أحد  وال  ر،  وُ�صوَّ ر  ُيصّوِ فا�جميع  تلتقط    منمهّددة،  الّتواصل  لھ  أن  مواقع  ع��  وتنشر  صور 

بل   علمھ،  دون  أو  �علمھ  استخدام  إاالجتما�ّ�  بلغ  فقد  واستغالل.  اب��از  مصدر  بات  ما  الّصور  من  ّن 

صال درجة الهوس،  
ّ
م�ّونا من م�ّونات ا�حياة اليومّية لإل�سان �ش�ل عام،  وصار  تكنولوجيا املعلومات واالت

العمرّ�ة   الشرائح  هذه  ولبعض  بتوظيف  االمتحانات   �� الغّش  �عت��  أن  يمكن  ذلك ال  الشباب، ومع  مثل 

ھ
ّ
  ، التكنولوجيات مسألة ترتبط �سوء توظيف تلك التكنولوجيا ال غ��. ولكن �� املقابل البّد من اإلقرار بأن

استخدامها وذلك    تث�� أسئلة تّتصل بأخالقّياتفإّ��ا  بقدر األهمّية امل��ايدة لهذه التكنولوجّيات �� حياتنا،  

 ليتّم تفادي توظيفها بصفة سلبّية �� حياتنا عاّمة و�� امتحاناتنا املدرسّية وا�جامعّية خاّصة.

انوّ�ة �� السنوات األخ��ة تطّور لقد  
ّ
�� استخدام تكنولوجيا    اكب��   اكشف الغش �� امتحانات املرحلة الث

صال �� الوقت الذي �ان ُيف��ض فيھ أن  
ّ
م املعلومات واالت

ّ
ف تلك التكنولوجيا �� تجو�د الّتعليم والتعل

ّ
وظ

ُ
ت

م ومن وسائل  
ّ
و�� تحس�ن املكتسبات والّتحصيل. ولكّن تلك التكنولوجيا تحّولت من وسائط ميّسرة للتعل

م�ن املنحدر�ن من أوساط اجتماعّية  
ّ
م عن �عد بما �عنيھ ذلك من قدرة ع�� جسر الفجوة ب�ن املتعل

ّ
للتعل

�� االمتحانوسيإ��  متباينة،   للغّش  والّتخطيط  الغّش  انحراف    ،لة من وسائل  �افية ع��  و�� ذلك داللة 

مهيمنا ��    "الغاية ت�ّ�ر الوسيلة "لتلك التكنولوجيا �عد أن صار شعار  من ا�جتمع    استخدام شرائح واسعة

�ي �شهد كث�� من ا�جتمعات، 
ّ
ات وهوس الّر�ح. ال

ّ
 تنامي نزعات األنانّية وحّب الذ

ثقافة  ضمن   صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  و�استخدام  االمتحانات   �� الغّش  �عكس  الّسياق  هذا 

الوسيلة" ت�ّ�ر  القطاع  "  الغاية  حجم  م 
ّ

ت�خ أبرزها  لعّل  ظواهر عديدة  فهم  �ساعدنا ع��  أن  يمكن  الّ�ي 

أن تصبح  فين. وال غرابة  املوازي �� االقتصاد الّتو���ّي. فاملهّم هو الّنجاح أو تحقيق الّر�ح بأقّل جهد ممك

التكنولوجيات ا�حديثة وسيلة من ب�ن سائل مختلفة يمكن أن �ستخدم للغش بل لتحقيق الّر�ح (ع�� البيع  

و��   اإلشهار   �� اإلعالم  قبيل وسائل  الوسائط وغ��ها من  تلك  �ستعمل  أال  األجو�ة).  تقديم  خالل  أو من 

لغة و��و�ل بل من مغالطة. فالوسائل التكنولوجية �� هذه  الّدعاية مع ما �شتمل عليھ هذان الفعالن من مبا

 ا�حالة ال �عدو أن ت�ون وسائط �� اس��اتيجّيات وضعها وحّددها فاعلون لهم غايا��م وأهدافهم.

تيس��   سياق   �� تتنّ�ل  الّ�ي  األصلية  مهاّمها  عن  ��ا  وحادوا  ا�حديثة  بالتكنولوجيات  مون 
ّ
املتعل انحرف 

صعو� وتذليل  م 
ّ
من  التعل ومنع��م  الكث��ين  أمام  حاجزا  وقفت  ما  كث��ا  ال�ي  م 

ّ
التعل   مسارهم مواصلة  ات 
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الغّش عملّية مخاطرة قد  التعلي�يّ   �� إ�� مراهن�ن، فاستخدامها  م�ن 
ّ
املتعل التكنولوجيا حّولت  تلك  لكن   .

ف��ي إ�� الّنجاح كما قد تؤّدي إ�� الفشل والعقو�ة املشّددة ال�ي تمنع صاح��ا من  
ُ
انوّ�ة  ت

ّ
إجراء اختبار الث

 الّ�جن.�� سنوات مثال، بل قد تزّج ببعض املشارك�ن �� العملّية   5مّدة   )العاّمة (البا�الور�ا �� تو�س

ا�حديثة    ا�حاجةإّن   صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أخالقّيات  لتوط�ن  وم�ّحة  ماّسة  تبدو 

شّبع باألخالقّيات أي باملعاي��  واملتطّورة لدى مختلف شرائح ا�جتمع وخاّصة  
ّ
باب. فالت

ّ
م��م الّصغار والش

و��   االمتحانات   �� الغّش   �� توظيفها  تفادي  ع��  �ساعد  التكنولوجيا  تلك  الستخدام  املوّجهة  األخالقّية 

أو   التكنولوجيات ي�حبھ جهل بأخالقيا��ا  اليوم ع�� تلك  أّن اإلقبال  بمع�ى  البشر.  ان��اك خصوصّيات 

لك األخالقّيات األمر الذي جعل توظيفها �� الغّش ال يلقى صّدا من أطراف عديدة، بل ع�� العكس  تجاهل لت

 من ذلك ان��ى البعض ساعيا إ�� االستفادة من تلك التقانة. 

�ستخدمها   الذي  اإل�سان  وحده  خبيثة،  صناعات  وال  بر�ئة  صناعات  ا�حديثة  التكنولوجيات  ليست 

مناسبة يراها  الّ�ي  تلك  بالطر�قة  إدماج  عملّية   �� االعتبار  �ع�ن  األخذ  الّضرورّي  من  بات  وعليھ   .

ھ البعد األخال�ّ� لالستخدام  
ّ
م ما هو أعمق بكث�� من البعد الّتق�ّي، إن

ّ
التكنولوجيات �� عملّية الّتعليم والتعل

يتّم ا�حّد   �  –ولو بقدر    –وذلك حّ�ى 
ّ

التخ� عن اإلجراءات    من االستخدامات السلبّية. ولكن هذا ال �ع�ي 

وغ��   مستمّرة  ت�ون  أن  ينب��  الّ�ي  التوعية  حمالت  عن  وال  بأخطار  مناسباتّيةالقانونّية  فالّتوعية   .

سعت  
ّ
ا� وطاملا  طو�لة،  زمنّية  ف��ة  ع��  امتّدت  طاملا  مهّمة  ا�حديثة  الّتكنولوجيا  لتلك  الّسل�ّي  االستخدام 

 و�� حالتنا هذه الّتالميذ.  وشملت فئات أوسع، وطاملا شارك فيھ فاعلون معنّيون 

عامال محّفزا ع�� الغّش �� الب�الور�ا، لكن  ، �� حّد ذا��ا،  ال يمكن اعتبار التكنولوجيا ا�حديثة املتطّورة

لة، األمر  
ّ

مع ذلك ال يمكن إن�ار التحّول الذي أحدثتھ �� عملّيات الغّش وخاّصة ع�� مستوى األطراف املتدخ

التوعية  إ��  الذي �ستوجب باألساس مقار�ة أخرى لتوط�ن تلك التكنولوجيات �� مجتمعاتنا، مقار�ة �ستند  

 تلك الوسائط حّ�ى ال تخ��ل �� �عد واحد من أ�عادها. ل�ي الطا�ع الّتقوتجاوز 

ص من تأث�� ا�جغرافيا والزمان  
ّ
أوجد اإل�سان الوسائط التكنولوجية لتيّسر لھ ا�حياة ا�جماعّية وتقل

ھ �ان يف��ض أن �ساعد ع��  
ّ
سر الفجوة ب�ن كع�� حّد سواء، لكن تلك الوسائط صارت مصدر قلق، ألن

وجد حلوال ملشا�ل�وّسع  ا �ولك�ماعّية  مختلف الشرائح االجت
ُ
تخلق مشا�ل  ، فأ�حت  �ا. و�ان يف��ض أن ت

أخرى معّقدة، تطيح بأعرق مؤّسسة اجتماعّية أوجدها اإل�سان لنقل منظومة القيم من األجيال الراشدة  

وط�ن  . ومن هنا ي�ون من الضرورّي االشتغال ع�� تE. Durkheimإ�� تلك األقّل ن�جا حسب ايميل دور�ايم

القيم   ترسيخ  نحو  أي  إ�سا�ّي  هو  ما  نحو  وتوّجهھ  استخدامها  ر 
ّ
تؤط قيم  منظومة  ضمن  الوسائط  تلك 

 اإل�سانّية الك��ى مثل املساواة واإلنصاف والعدالة...ا�خ. 

الطرف   ف��ا  بما  األطراف  مختلف  ل 
ّ

تدخ وخاصة  واألخالقّيات  التوعية  أهمّية  تتأ�ى  املنطلق  هذا  من 

فاألطراف الّنقابّية دأبت ع��    .الغّش فعل جما�ّ� ي��جم ثقافة التعاون ال االّ��ام واإلدانة  الّنقا�ي. فمقاومة
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الوطنّية االمتحانات  تلك  تأم�ن  عن  بال�جز  واّ��امھ  اإلدارّي  رف 
ّ
الط امتحان  1إدانة  نجاح  أّن  وا�حال   ،

وائب الّ�ي �شو�ھ  –الب�الور�ا  
ّ

ب تظافر جهود مخت  -ع�� الّرغم من الش
ّ
لف الفاعل�ن ال��بوّ��ن. و�تعب��  يتطل

و�� مقّدم��ا   اإلش�الّيات  تلك  تجّنب  �ساعد ع��  ال��بوّ��ن ال  الفاعل�ن  ب�ن  املتبادلة  االّ��امات  إن  مغاير، 

 توظيف التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش.

 :الغّش في البكالوریا باعتباره شكال من اختالل المعاییر -7-4
"التغ عنوان  تحت  شرت 

ُ
� دراسة   ��  �� الغش  نموذج  األهداف:  تحقيق  ووسائل  القيم  أ�ساق   ��  ��ّ

"، قّدم الباحثان مصطفى عمر الت�� وعثمان ع�� أميمن تفس��ا للغّش �� االمتحانات باعتباره  2االمتحانات

��  شكال من أش�ال األنوميا أو الالمعيارّ�ة. و�عت�� الدراسة �� غاية األهمّية ألّ��ا تطرح مسألة اختالل املعاي

�� مؤّسسة وظائفها "عموما ومقاصدها ُجعلت من أجل القضاء ع�� مختلف أش�ال األنوميا وا�حّد م��ا  

 .3"امهما �ان نوعه 

الالتينّية   ال�لمة  املشتّقة من  الالمعيارّ�ة  "�لمة  أو  Anomie�ع�ي  ا�خطة،  ا�عدام  أو  القانون  ا�عدام   ،

ك. وقد أوردت �عض  
ّ

» لتع�ي حالة من   Anomie القواميس ال�لمة ع�� ش�ل «ا�عدام الثقة أو �ع�ي الش

�ستخدمها   وعندما  قانون.  بدون  ا�حياة  أو  اليق�ن،  عدم  أو  الشّك  أو  الّنظام  اختالل  أو  االضطراب 

ق بالبناء االجتما�ّ�، أو  
ّ
أحد األنظمة باملتخّصصون �� العلوم االجتماعّية فإّ��م �ش��ون إ�� خاصّية تتعل

الّ�ي ب م��ا، وليست    االجتماعّية 
ّ

الّ�ي تحكم �  �إي��ك املعاي�� االجتماعّية  ا��يار  �عّ�� عن  حالة ذهنّية. ف�ي 

الّسلوك، كما �عّ�� أيضا عن ضعف الّتماسك االجتما�ّ�. وعندما تنتشر حالة الالمعيارّ�ة �ش�ل واسع ب�ن  

. ويعت�� دور�ايم  4أو قو��اأعضاء مجتمع من ا�جتمعات، تفقد القواعد الّ�ي تحكم الّسلوك فيھ مفعولها  

أن   كما  االجتماعّية،  العلوم  أدبيات   �� لھ  ورّوجوا  املفهوم  هذا  فوا 
ّ
وظ الذين  االجتماع  علماء  أبرز  من 

 قّدم بدوره إسهاما مهّما �� �شر هذا املفهوم وتوظيفھ.  Mertonم��تون 

وا مجال  لتفس��  تص�ح  أش�الها  آخر   �� معيارّ�ة 
ّ
الال "نظرّ�ة  أن  الّسلوك  و�اعتبار  أنماط  من  سع 

��  5"املنحرف الغّش  سلوك  ألّن  نظرا  بمع�ى،  االمتحان.   �� الغّش  سلوك  تفس��  ع��  �ساعد  فإّ��ا   ،

م العملّية الّتعليمّية، فهو بذلك لون من ألوان  
ّ
وائح الّ�ي تنظ

ّ
االمتحانات، يخالف ما تنّص عليھ القوان�ن والل

 
دوات الغّش االلكـترونّية تزدهر في تونس مع امتحانات البكالوريا على موقع  -1

ٔ
نظر هدى الطرابلسي؛ سوق ا

ٔ
عربية،  Independentا

حد 
ٔ
ق على واق19:15( 2022يونيو  12اال

ّ
عة تسريب امتحان  )، وفيه تورد موقف الكاتب العام للجامعة العامة للّتعليم الّثانوي الذي عل

مين االمتحانات الوطنّية، فضيحة تتكّرر كّل سنة وتفسد  
ٔ
خرى يفشلون في تا

ٔ
الفلسفة بالقول عبر صفحته في موقع "فيسبوك" "مّرة ا

مم.  كل ذلك هدم ممنهج لقيمة المعرفة ومكانة المدرسة". 
ٔ
 قيمة االمتحان، وتجعل مّنا مسخرة بين اال

ميمن  -2
ٔ
هداف، بيروت، دار الكـتاب الجديد المتحدة، مصطفى عمر التير وعثمان ا

ٔ
نساق القيم ووسائل تحقيق اال

ٔ
 2003؛ التغّير في ا

ثيرها في المدرسة، مجلة دراسات، المجلد -3
ٔ
نوميا االجتماعّية وتا

ٔ
 .36، ص2020/السنة  01، العدد09يوسف بن صالح؛ اال

ميمن، -4
ٔ
هداف،  مصطفى عمر التير وعثمان ا

ٔ
نساق القيم ووسائل تحقيق اال

ٔ
 .75مرجع ّسابق، صالتغّير في ا

ميمن؛ الغش في االمتحانات كمظهر من...، مرجع سابق، ص -5
ٔ
 . 145مصطفى عمر التير وعثمان ا
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جو
ّ

معيارّ�ة لفهم وتفس�� تلك الظاهرة الّ�ي بدأت الّسلوك غ�� السوّي. وعليھ يمكن أن ال�
ّ
ء إ�� نظرّ�ة الال

 .تلقي بثقلها ع�� س�� امتحان الب�الور�ا

رات عّدة م��ا انخراط �عض األولياء �� عملّية الغّش 
ّ

� اختالل املعاي�� من خالل مؤش
ّ

إّما بتمك�ن   ،يتج�

لطرف ع��م، أو بتقديم األجو�ة مثلما سبقت  أبنا��م و�نا��م من شراء تلك الّتجه��ات الدقيقة، أو �غّض ا

اإلشارة إ�� ذلك أعاله. فاملف��ض أّن األولياء يمنعون منظور��م من االنخراط �� هذه العملّية ا�خط��ة الّ�ي  

ت��   قد 
ّ
ما ت �غّ��ا  أّن  بمع�ى  مباشرة.  أو غ��  ف��ا بطر�قة مباشرة  ��م �سهمون  فإذا  ب ع��ا عواقب وخيمة، 

سرة لسبل الّنجاح حّ�ى بات �عض األولياء يضفون نوعا من الشرعّية ع�� ذلك الّسلوك  حدث �� رؤ�ة األ 

مة المتحان الب�الور�ا واملناقض للقيم الّ�ي �شتغل املدرسة ع�� ترسيخها وتجذيرها  
ّ
�اتيب املنظ

ّ
ا�خالف لل�

  �� القانون (بما  الذات واح��ام  الّناشئة مثل العمل وا�جدّية والّتعو�ل ع��  �� لدى  القانون املدر��ّي  ذلك 

مختلف أ�عاده وخاصة �� �عده املّتصل باالمتحانات). وقد ُيحيلنا هذا الّسلوك األسرّي إ�� سلوك آخر ما  

ل �� تقديم املساعدة املالّية للّراغب�ن �� ال�جرة غ�� الشرعّية من  
ّ
ف�ئ ينتشر اليوم ب�ن األسر التو�سّية و�تمث

العائالت �عد  لم  حيث  استعداد    األبناء،  ع��  ف�ي  ولذلك  ال�جرة،  من  الّصنف  ذلك  �خطر  اعتبارا  تو�� 

 "ا�حرقة" أي ال�جرة بطر�قة غ�� نظامّية.  التقديم املساعدة املالية ألبنا��ا حّ�ى �ستطيعو 

م�ن الذين يتساهلون مع الغّش أو حّ�ى الذين  
ّ
ي��ز اختالل املعاي�� كذلك من خالل سلوك �عض املعل

، بدعوى مساعدة الّتالميذ ع�� اجتياز االمتحان،  إليھ االمتحانات مثلما سلفت اإلشارة  يقّدمون أجو�ة عن

ھ مص��ّي، أو بدعوى أّن املراقب�ن �� جهات أخرى يتساهلون  
ّ
ساهل مرتبط فقط ��ذا االمتحان ألن

ّ
وأّن هذا الت

ح�ن...ا�خ. كما تتمظهر الالمعيارّ�ة من خالل تحو�ل الّدروس ا�خصوصيّ 
ّ

ة إ�� ورشات تدر�ب ع��  مع امل���

ع��   الّتالميذ  مساعدة  ع��  العمل  دون  الب�الور�ا  امتحان  يتضّم��ا  قد  الّ�ي  لتلك  مشا��ة  تمار�ن  إنجاز 

معا�جة نقاط ضعفهم �� هذه املاّدة الّدراسّية أو تلك، فتتحّول تلك الّدروس إ�� مصدر مال بالنسبة إ�� 

غ�� ال  االمتحان  الجتياز  ووسيلة  م�ن 
ّ
�عليمّية    املعل مقاصدها  "تبدو  الدروس  فهذه  الّتالميذ.  إ��  بالنسبة 

ت�و�نّية �� الظاهر وتراهن ع�� تحس�ن مستوى الّتلميذ الذي �ش�و �عض الصعو�ات �� �عض املواد...إال  

أّن واقعها و�اط��ا دون ذلك فقد تضمحّل رهانات الّت�و�ن والّتعليم أمام حقيقة االستثمار وامل�اسب املادّية  

شاط األّول عند املرّ�ي ويس�� إليھ  
ّ
ھ أض�� الن

ّ
شاط، إ�� درجة أن

ّ
الهائلة الّ�ي يجن��ا املرّ�ون من وراء هذا الن

تلك الّدروس انحرفت عن وظيف��ا الرئيسّية (تحس�ن  ف.  1"جاهدا من أجل كسب أك�� ما يمكن من الز�ائن...

يحكمها هو الّر�ح املا��. وقد تدّعم هذا االنحراف  صار الهاجس الذي  و مستو�ات الّتالميذ ونوعّية ت�و���م)  

ا�خصوصّيةحسب   الّدروس   �� الّتالميذ  من  "الغالبّية  بھ  صّرح  أّن  "،  2ما  ��  إذ  لهم  تقّدم  الّ�ي  "الّتمار�ن 

�ي  نفسهات�ون  االمتحان ت�اد  
ّ
��م  وقع التطّرق إل��ا �� الّساعات الزائدة. كما يتمّتع الّتالميذ الز�ائن عند مر�ّ   ال

  . 3بأحسن األعداد �� ح�ن يظّل بقّية الّتالميذ �� مرتبة ثانية
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ٔ
نوميا االجتماعّية وتا

ٔ
 . 45-44رجع سابق، صم ،يوسف بن صالح، اال

 . 45المرجع نفسه، ص -2
 . الصفحة نفسهاسه، المرجع نف -3
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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معيارّ�ة أيضا من خالل سلوك مرّو�� هذه التكنولوجيا ا�حديثة فيتعاملون معها باعتبارها  
ّ
� الال

ّ
تتج�

الّسلبّية   بآثارها  بالر�ح غ�� عابئ�ن  �عود عل��م  و��  مجّرد بضاعة  الوطنّية  الشهادات  ت  مستو�ا��  سمعة 

م�ن. بمع�ى أّن اخ��ال تلك التكنولوجيا  ��  مردود املؤّسسة الّتعليمّية و  ��التالميذ و
ّ
ت�افؤ الفرص ب�ن املتعل

معيارّ�ة الّ�ي �عيش ع�� وقعها فئات من ا�جتمع التو���ّي، 
ّ
ل ضر�ا من ضروب الال

ّ
�� بضاعة مناسباتّية �ش�

نم األموال �غّض الّنظر عن مصدرهفتبادر إ�� ترو�ج مختلف أنواع املمنوعات ��دف الّر�
ُ
. لقد �ان  اح وغ

م ومتعّدد 
ّ
لدخول هؤالء "الّتجار ا�جدد" دور �� نقل الغّش من مغامرة �� جّل األحيان فردّية، إ�� عمل منظ

 األطراف. 

  �� وتوظيفها  تلك األجهزة  الّتالميذ ع�� شراء  إقبال عدد من  أيضا من خالل  معيارّ�ة وا�حة 
ّ
الال تبدو 

الب�الور�ا، واالنخراط ضمن جماعات صغ��ة، ذات ثقافات فرعّية ت�ّ�ر الّنجاح �عّض الّنظر عن    امتحان

وهم يقبلون ع�� شراء تلك    ،سلوك الّتالميذإّن  الوسائل املؤّدية إليھ، فال �عبأ الّتالميذ بخطورة ذلك األمر.  

ب�ات الّ�ي ترّوجها
ّ

الّنجاح و�ن تحّقق بأساليب غ�� شرعّية،  �عكس حرصا ع��   ،الّتجه��ات والّتواصل مع الش

اح��ام   للّنجاح، وال حّ�ى  يبذلون جهدا  الذين  الّتالميذ  بقّية  اح��ام  املدرسّية وال  القوان�ن  اح��ام  أي دون 

م�ن بذلوا ت�حيات من أجل إنجاح التالميذ. 
ّ
 �جهود معل

معيارّ�ة وا�حة من خالل السلوكيات املذ�ورة أعاله، و�� ت�
ّ
�جم رؤ�ة براغماتّية تحكم سلوك  تبدو الال

عديد الفاعل�ن االجتماعّي�ن داخل الفضاء املدر��ّي وخارجھ، والذين ال يرون شروطا محّددة للّنجاح وللر�ح، 

فالغاية ت�ّ�ر الوسيلة. و�بدو اّن هذا املنطق ليس بمعزل عن املنطق املهيمن �� ا�جتمع التو���ّي اليوم، و��  

هاجس الّر�ح واملص�حة ا�خاّصة طاغيا،  يظّل  ة بل و�� جّل مجتمعات العالم حيث  سائر ا�جتمعات املغار�يّ 

مجاالت   اجتاحت  مختلفة  ن�ّ�ر سلوكيات  الضرائب، وكيف  أداء  األثر�اء من  كبار  ��ّرب  نفّسر  و�ال كيف 

 الر�اضة والّتجارة ...ا�خ. 

 : خاتمة  -8

�� االمتحانات املدرسّية وا�جامعّية. ولكّ��ا    �عّد مسألة الغّش �� امتحان الب�الور�ا وجها من وجوه الغّش 

ا�جميع بأّن ا�حصول  اقتناع  تحظى بأهمّية خاّصة نتيجة الهالة الّ�ي أضفيت ع�� الب�الور�ا ع�� الّرغم من  

تلك   ع��  ا�حاصل�ن  فأعداد  االجتما��،  م 
ّ
السل  �� االرتقاء  إ��  بالضرورة  يف��ي  ال  قد  هادة 

ّ
الش تلك  ع�� 

�وا �� مسارهم الّتعلي�ّي أو أتّموا ذلك املسار دون أن يقدروا ع�� الولوج إ�� عالم الشغل  الشهادة والذين �ع
ّ
�

غ�� قليلة. ومع ذلك ينب�� أن تتّم دراسة ظاهرة الغّش �� الوسط املدر��ّي �ش�ل عام، و�� الب�الور�ا �ش�ل  

ل املمكنة من قبيل الّتقييم، خاص من زوايا مختلفة. وقد حاولنا �� هذه الدراسة اإلشارة إ�� �عض املداخ

الت ا�جماعّية للب�الور�ا واستخدامات التكنولوجيات ا�حديثة وأخالقيا��ا فضال عن مدخل األنوميا  
ّ
والتمث

 واختالل املعاي��. 
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 :المراجع

 :باللّغة العربیّة
غات   -1

ّ
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