
 
 

 الملخص

الدولة  الطالب على سلوك الغش كلیة علم النفس إلى الدافعالعالقة بین .٢٠١٢.نور، أنیسة
 العلوم كلیة .جامعىالبحث . ماالنج إبراھیم مالك موالنا جامعة اإلسالمیة

ماغستوتي رتنا:مشرف .ماالنج إبراھیم موالنامالك جامعة اإلسالمیةالنفس
  .الماجستیر

ع الد رسالتش :الكلمات الرئیسیة  الغشسلوك, ج

االمتحانات . تدریسھا للموادالتي تم فھم الطالب ىدم لقیاس تقییم نظام وتجر
. موضوع واحد أو الفي النجاح كأحد محددات أیضا االمتحاناتفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك

جتیاز االمتحان، من الطرق ال أداء مجموعة متنوعةانخفاض و الحافز الذین لدیھم للطالب
 ءلإلجا عندماعنامتحان، بحیث للتحضیر لال للتعلم كسالى انھم .عن طریق الغش نھمواحد م

من  القیام بھ غیر شریف ھوعمل السلوك ھوالغش .خداع إلى یمیلون وسوف بة على األسئلة
 ھذه الدراسة وكان الغرض من .دیمیة األكا للحصول على میزة ن امتحا خالل قبل شخص

 سلوك للتعلم الدافعیة، والعالقة بین الغش سلوكمستوى لتعلم ول الدافعیة تحدید مستوى إلى
  .ماالنج إبراھیم لك ما موالنا كلیة علم النفس في الجامعة اإلسالمیة الغش في

 وسلوكیاتالمتغیرات المستقلة و للتعلم الدافع مع كمي البحث ھووجود ارتباط ھذا
النفس في  كلیة علم في ٢٠١١-٢٠٠٩طالب ھذه الدراسة سكان وكان المتغیرات المستقلةالغشو

 من كمیة .طالب ٤٨٧من  ویبلغ عدد سكانھا ,ماالنج إبراھیم الجامعة اإلسالمیة موالنامالك
 یتناسب طبقیة تم الحصول علیھا من كل جیل في السكان كل من ١٥% في العینة المأخوذة

 ٧٤یدعدد العیناتوتول الموضوع، سكان على اسم السحب في، وذلك العینة العشوائیة أسلوب
 والنفسیةالوثائق والمقابالت و المالحظة المستخدمة ھي استرجاع البیانات طرق .طالبا

 لمنتجة تقنی تستخدم. الغشسلوك النفسي و الدافع المقیاس ھوالمقیاس المستخدم .المقاییس
 الدافعیة وىمست تصنیف ثم.الغش لدراسة سلوك الدافعدراسة العالقة بین لحظة ل ارتباط

أولمتوسط افتراضیة االنحراف من خالل تحدید الغش سلوكمستوى للتعلم و   .ومستو
  

 ،طالبا ٦٦ھو )٨٩,١٩(% عالیة في فئة الحافزطالب أن مستوى أظھرت النتائج
 الغش لسلوك.منخفض للتعلم الدافع الطالب الذي لدیھ ولیس طالب ٨ من)١٠,٨١(%معتدل

 طالبا ٣٦ ھو )٤٨,٦٥(% الذي معتدل ،طالب ٣ ھو )٤,٠٥(% لفئات عاال مستوى على
یبین عدد  الغش لدراسة سلوك العالقة بینالدافع نتائج .طالب ٣٥ من )٤٧,٣٠(% وانخفاض,
 .>٠,٠٥P.ألن بین االثنین ھوھام السلبیة أن العالقة علىوھذا یدل =p.٠,٠٠٠مع-٠,٤٦٨

 .الغش سلوك ستوىتدني م التحفیزلدراسة على مستوى عال من، إذا كان ھكذا
 


