
  

  علم التباري ومشكالت التقييم

  التلميذ وانعكاساته علىالتقييم 
  

  قلق االمتحان: اوال
 

وهو حالة نفسية تعتري الطالب قبل وأثناء االمتحانات واالختبارات التحصيلية أو    
المقابالت أو االختبارات النفسية تُشِعر الطالب بالخوف واليأس من اإلنجاز في 

  .االمتحانات

  

 تعريف قلق االمتحان

انفعالية مؤقتة تأتي أو تظهر بسبب إدراك الطالب لالمتحان على أنه  حالة"         
موقف تهديد لشخصه ويصحب هذا توتر وحدة انفعالية وانشغاالت عقلية سالبة تقلل 

 ".من التركيز المتوقع من الطالب قبل وأثناء االمتحان

ون مصحوبة تظهر قبل وأثناء االمتحانات تك) طبيعية(حالة نفسية انفعالية " أو      
  "بأعراض جسمية ونفسية 

  

 أسباب قلق االمتحان

 عدم االستعداد لالمتحان.  

 وجود مرض نفسي قد يكون القلق عرًضا له.  

 تخويف الطالب بعضهم لبعض من االمتحانات.  

  بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة عن االختبار وطريقة تصحيحه والنتائج
  .المترتبة عليه

 الوقت،ضيق (نظام االمتحان(......  

 خوف الطالب من النتائج والعواقب الناتجة عن االمتحان. 



  استخدام أساليب التهديد وتخويف الطالب من االمتحانات من قبل أعضاء
 .هيئة التدريس

  

 مصادر قلق االمتحان

  شعوره بأن ما قام به غير كاف وغير فعّال(الطالب نفسه.( 

  باء والخوف على مستقبل أبنائهم االهتمام الزائد من قبل اآل(أسرة الطالب
  ).والتحذيرات المستمرة من الوقوع في األخطاء

 القائمون على عملية التدريس من أعضاء هيئة التدريس.  

 اإلدارة التعليمية. 

 طبيعة المناهج الدراسية. 

 طريقة تقديم المادة الدراسية وتوزيع الدرجات.  

  

  أعراض القلق

  األعراض الجسمية: أوالً 

 :  بعض االضطرابات العصبية الحركية مثل -1     

  رمش المنخر، رمش العينين، تقطيب الجبهة، : (ما يخص الوجه والرأس
مسح األنف واألذن، مص األصابع وخاصة اإلبهام، عض الشفاه، قضم 

  .........).األظافر، عصر حبوب الوجه، 

  والركبة هز القدم : ( ما يخص األطراف السفلى وباقي أجزاء الجسم
وأصابع القدم، هز الكتفين، ثني الجسم، اتخاذ أوضاع جسمية غير 

 .......)مألوفة،

 التنفس العميق، البصق، النحنحة، التنهد، : ( ما يخص التنفس والهضم
  ....).التثاؤب، 

 طرقعة األصابع، ضرب الرأس والجسم، ضم قبضة اليد، : (ما يخص اليدين
  ).هز الذراعين



  كرار بعض الكلمات أو النغمات،ت: (أشياء عامة          (.......... 

  .الصداع والشعور بالتعب وتوتر العضالت  -2

  .سرعة النبض والشعور بضيق الصدر ونقص الحيوية -3

  .ارتفاع ضغط الدم -4

  .اإلسهال وزيادة مرات اإلخراج -5

  .فقد الشهية ونقص الوزن -6

  .األصابعتصبب العرق وعرق الكفين وارتعاش  -7

  األعراض النفسية: ثانيًا

 الشعور بعدم الراحة.  

  سهولة االستثارة والهياج( الحساسية الزائدة.(  

  يخاف الطالب ويشعر أن شيئاً ما سيحدث (الخوف الذي يصل إلى الفزع
  ).ولكنه ال يعرف ما هو

 التردد في اتخاذ القرار، والتشكك واالرتباك.  

 5 (الهم واالكتئاب العابر.  

 6 (ضعف التركيز وشرود الذهن . 

 7 (سوء التوافق.  

 8 (اضطرابات قوة المالحظة.  

  طرق التعرف على القلق

  .اختبارات قلق االمتحان )1

 .المقابلة مع الطلبة )2

  .المالحظة قبل وبعد االمتحان )3

  



  أساليب عالج قلق االمتحان

  ).االمتحاناتالتدريب على ( التعرض المتدرج لمواقف اختبارات فعلية  -1

 .عدم استخدام حبوب السهر والتقليل من المشروبات المنبهة -2

  .استخدام عادات استذكار مناسبة قرب االمتحان -3

  .االسترخاء وإعطاء الجسم ما يستحق من الراحة -4

 .استخدام أسلوب التشجيع وإعادة الثقة بالنفس والشعور باألمن -5

 .ئل واألجهزة واألدوات المسموح باستخدامهاوضع تعليمات لالمتحان والوسا -6

  .وضع درجة كل سؤال وتحديد آلية وطريقة التصحيح لألسئلة قبل االمتحان -7

 : تعديل وتغيير البيئة األسرية المحيطة بالطالب أثناء االمتحانات، مثل -8

 توفير المناخ المالئم للطالب. 

 إبعادهم عن المشروبات المنبهة. 

  داخل وخارج المنزلمتابعة األبناء. 

 مساعدتهم في المذاكرة. 

 رصد جوائز تشجيعية لهم. 

 رفع روح التفاؤل وعدم التشاؤم. 

 عدم إشغالهم بأعمال منزلية وقت االمتحان.  

وضع قواعد وسياسات االمتحانات وآلية المراجعة وإعادة االمتحان مرة أخرى  - 10
 ).نظم وقواعد الجامعة في االمتحانات النهائية(

عدم تناول الوجبات الدسمة الكاملة قبل االمتحان بساعتين، ويفضل تناول  - 11
وجبة خفيفة ألن الدم يندفع من الدماغ إلى الجهاز الهضمي عند تناول الوجبات 

  .الكاملة

 

 



 في االمتحاناتالغش : ثانيا

  :تمهيد

 حاالت الغش معروفة في جميع المجتمعات

 لكن األمر المحير في هذه الظاهرة كما تبدو اليوم هو في درجة انتشارها

فهي ال تقتصر على الطلبة غير المجتهدين كما قد يتوقع، بل تتجاوزهم إلى 
 ين، وال تقتصر على الذكورالمجتهد

فهل هي عدوى؟ أم هي تقليد؟ أم هي ضرورة يلجأ إليها الطالب حتى ال يوصف 
  بأنه شاذ؟

 الغش تعريف

 معيناتنقل بعض المعلومات من  محاولةأو  نقلالعملية التي يقوم فيها الطالب ب
االمتحانات بغرض الحصول وإضافتها إلى ورقة إجابته أثناء تأديته ألحد الغش، 

 حقأعلى ودون وجه  نقاطعلى 

 الخداعوالتزييف والسرقة عملية الغش عملية مركبة من 

  عندما يحصل الغاش على نقاط أعلى مما يستحق فهو يأخذ مجهود طالب
  يسرقآخر فهو 

  أيضا يسرقوعندما يلتقط بعض األفكار من وراء ظهر الحارس، فهو 
 يزيفب ما حصل عليه أو أعده مسبقا في ورقة اإلجابة فهو وعندما يكت 
  وعندما يقدم هذه المعلومات لتصحح ويحصل على جزاء دون وجه حق فهو

 يخدع
 بعض األسباب  

  

  الغش في االمتحانات باباس

  :للغش أسباب ودوافع كثيرة نذكر منها 

  . األخالقيضعف الوازع -1

  .الجيد للدروس التحضيروعدم  ،المعرفيالضعف -2



  .وميوالتهالعقلية للتلميذ  القدراتعدم توافق الدروس مع -3

  .التلميذ مع طريقة التدريس تكيفعدم -4

  .مع الدروس للتعاملغياب المنهاج السليم -5

  .للعمل الجدي  الدافعيةالناتج عن نقص في  الكسل -6

  .الحاصل في السنوات السابقة  النقص -7

  .ظاهرة الغش بخطورةغياب الوعي  -8

  .المراقبين األساتذة التغاضي عن الغش من طرف و التساهل -9

بدون عناء ، والتخلص من النظرة الدونية من طرف  النجاحالرغبة في تحقيق - 10
  .الفشلاألسرة والمحيط االجتماعي بشكل عام والتي تحصل أثناء 

غير الصحيحة للحياة واالعتقاد بصحة المقوالت الخاطئة ،التي يروجها  نظرةال - 11
  الفاشلون

  .االجتماعي الغاش بالمحيطالتأثر - 12

  

  انعكاسات الغش

 الغش ليس بالجريمة الخالية من الضحايا

  أنا ال اضر أي شخص عندما أمارس الغش(قد يقول الطالب( 

  هو فعال يأخذ بغير استحقاق منصبا أو وظيفة أو مكانة  بينما
 اجتماعية ليست من حقه بل من حق شخص آخر 

  ويزداد األمر ضررا وسوءا عندما يعجز عن أداء الواجب المرتبط
 بهذا المنصب أو الوظيفة

 الغش يولد ثقافة عدم الثقة

  الكل  يمارس الغش(قد يقول الطالب( 

  كان هو يغش وطالب الطب أيضا يغش فإذا 



 وكذلك طالب الهندسة واالقتصاد والزراعة والتربية وغيرهم 

  وكيف يستطيع أن يسلم جسده للطبيب ونفسه للنفساني وابنه للمعلم
 ويسكن بيتا أو يمر بطريق أو على جسر خططه المهندس 

 الغش نافذة محطمة

 ) أن عظيم النار من مستصغَر الشرر تبدأ بالصغائر، أوالكبائر ( 

  الجريمة هي نتاج الفوضى وعدم االلتزام بالنظام في المجتمعات
في الطريق العام، وتُركت هذه  زجاجية إذا حطم أحدهم نافذة. البشرية

النافذة دون تصليح، فسيبدأ المارة في الظن بأنه ال أحد يهتم، وبالتالي 
ومنه فستبدأ نوافذ أخرى تتحطم  فال يوجد أحد يتولى زمام األمور،

على ذات المنوال، وستبدأ الفوضى تعّم البيت المقابل لهذا النافذة، 
 .ومنه إلى الشارع، ومنه إلى المجتمع كله

  

ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َّ   : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل 

    َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا َمنْ 

  )صحيح مسلم(

 


