
 

 بعض المشكالت في العملیة التربویة

 اوال/ الكذب :

في مذموم عمل وهو عنه. المتحّدث األمر حقیقة أو الحال، لواقع الكالم مطابقة عدم                وهو
عنه وتعالى تبارك اهللا نهى وقد العقالنیة. اإلنسانیة واألعراف والقوانین كافة، السماویة              الشرائع
ِن ِممَّ َأْظَلُم {َوَمْن تعالى: قال الظلم، أنواع أشد من وجعله كثیرة موارد في الكریم القرآن                 في

اِلِمیَن }الصف7   اْفَتَرى َعَلى اهللاَِّ اْلَكِذَب َوُهَو ُیْدَعى ِإَلى اْإلِْسَالِم َواهللاَُّ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

والتالمیذ عام بنحو األطفال لدى یتولد وهو القبیحة، الصفات أسوء من الكذب ویعد               
ظنًا الكذب إلى فیعمدون المخالفات، ببعض قیامهم أو الواجبات بعض في تقصیرهم نتیجة               خاص
به یحیطون بمن الطفل تأثر بسبب ینشأ ما وغالبًا أفعالهم، عواقب من سینجون بأّنهم                منهم

 ویعیشون معه في البیئة نفسها .

 أنواع الكذب :

 تتعدد أنواع الكذب بتعدد دوافعه وأسبابه، ومن أكثر األنواع شیوعا ً:

  1. الكذب الخیالي :

 وهو القول الناشيء من الخیال الواسع الذي یوجد في ذهن صاحبه، إذ تتكّون في ذهن الطفل
 صورًا ومشاهد خیالیة كثیرة الواقع لها وراء الكالم فیتحّدث بها على أّنها حقائق واقعة.

 وبعضهم الیعد هذا النوع من الكذب لدى األطفال كذبًا حقیقیًا ألّن غایته لیست إخفاء حقیقة ما،
 ومنشأه التصورات الخیالیة الموجودة في أذهان األطفال. ولذا فإّن على اآلباء والمعلمین
 والمرشدین أن یوّظفوا قدرات األطفال وقابلیاتهم الخیالیة في الجوانب العلمیة واإلبداعیة
 واستثمارها في أحسن وجه، وأن الیصفوهم بالكذب ألّن ذلك سیعودهم علیه فیما بعد .

  2 - الكذب االلتباسي :

 وهذا النوع من الكذب ینشأ لدى األطفال بسبب التباس الحقائق علیهم فیخلطون بین الحقیقة
 والخیال. وهذا النوع من الكذب سرعان ما یزول عندما تبدأ القدرات العقلیة بالنمو لدى األطفال

 ویعالج األمور معالجات عقلیة ومنطقیة .

  وعادة ما یحدث هذان النوعان من الكذب في مرحلة الطفولة المبكرة

  3- الكذب االدعائي :



 وهو أن یّدعي اإلنسان لنفسه أمرًا لیس له، كأن یّدعي الطفل بأّنه یمتلك قدرة فائقة في مجال ما
 أو یّدعي بأّنه مظلوم ومن أبرز أسباب هذا النوع من الكذب شعور الطفل بالنقص. ویعالج عن

 طریق إمكانیة المرشد في كشف النواحي الطّیبة لدیه وتوجیهها أفضل توجیه .

  4- الكذب االنتقامي :

ویقوم شأنهم، من والتقلیل إیذائهم سبیل في الغیر من االنتقام دافعه یكون الذي الكذب                وهو
أو أهلهم تفریق نتیجة زمالئهم أو إخوانهم من الغیرة بدافع الكذب من النوع هذا بمثل                 األطفال
مراعاة خالل من یتم وعالجه وأحاسیسهم. بمشاعرهم االكتراث وعدم معهم، بالتعامل             معلمیهم
الذین األطفال إحراج وعدم بینهم فیما الفردیة الفروق ومراعاة األطفال لقدرات والمعلمین              اآلباء

 تكون قدراتهم ضعیفة، وكذلك عدم المبالغة بتعظیم أصحاب القدرات العقلیة والمهاریة .

 5- الكذب الدفاعي أو الوقائي :

 وهو الكذب الذي یمارسه الطفل بسبب الخوف الناشيء من المصیر الذي سیالقیه وقسوة العقاب
  الذي یتوقعه، أو بسبب الحفاظ على حسن صورته لدى اآلخرین .

 ویعالج هذا الكذب بعدم استخدام الشدة والقسوة في عقاب األطفال، وبتعظیم الصدق وتحقیر
 الكذب.

 6- كذب التقلید :

 ویراد منه تقلید األطفال لمن معهم من اآلباء وغیرهم مّمن یحیطون بهم إذا كانوا یكذبون، ویمثل
 هذا النوع البادرة األولى لألفعال السیئة عند األطفال. إذ إّن الطفل إذا اعتاد على الكذب منذ
 صغره سیتخذه منهجًا في حیاته والعكس بالعكس. ویعالج باعتماد أفراد العائلة الصدق وعدم

 الكذب ولو بالهزل فقد ورد عن النبي (صلى اهللا علیه وآله) ما مضمونه: " لعن اهللا الكاذب ولو
  كان مازحًا .

 العوامل المدرسیة المشجعة على الكذب :

 أ- العقوبات الشدیدة : إّن العقوبات االنضباطیة الصارمة والحرمان من االمتیازات وما
 یصاحبها من شدة تجعل التلمیذ ینفر من المعلم والتعلیم، وبالتالي یلجأ للكذب لوقایة نفسه من

 العقوبة المتوقعة .

 ب- تكلیف التلمیذ بالواجبات البیتیة الكثیرة : وهذا یدفع التلمیذ إلى االستعانة بأهله في
 تأدیة واجباته المدرسیة التي یعجز عن أدائها لوحده، ویّدعي أمام المعلم أّنه أّدى واجبه بنفسه .

 أسالیب عالج الكذب :

 وضع التربویون عددًا من األسالیب التي یسهم إتباعها في عالج ظاهرة الكذب ومن أهمها :



 أ. أن یكون أسلوب المرشد والمربي مع من یكذب أسلوبًا تقومیًا التهدیمیًا

 ب. عدم استعمال الشدة والقسوة، وعدم التجریح والتقلیل من شأن من یمـارس الكذب، وعدم
 التشهیر به

 ت. تجّنب الظروف التي تدعو للكذب

 ث.عدم تكلیف األطفال بأمور فوق قدرتهم

 ج. عدم اإلصرار على استجواب الطفل واحاطته بأجواء القلق والخوف وإّنما إشعاره بأّن الهدف
 األساس هو صالحه وفائدته

 خ. ضرورة إشاعة الصدق بین المحیطین بالطفل ألّنه یتأثر بهم .

 

 

 ثانیا/ الغش في االمتحانات :

 ظـاهـرة الغـش ظـاهــرة غیر تـربویــة مـوجـودة عـلى نطــاق واسـع فـي المجـال التربــوي
 وهي حصول الطلبة على درجات في االمتحانات بطرق غیر سلیمة التعتمد على القراءة وانما

 بطرق ملتویة ال تمت الى الدین واالخالق بصلة ،وهـي ُمـنتشـــرة فـي كـافــة المـراحـل
 الـدراسـیـة ولیـسـت مـقـصـورة عـلى مـرحـلـة دون أخــــرى ، كمـا أّن ُهـناكـ فـنـونــًا

 وطـرائــق للغـش بیـن الطـالب تتـنــوع حـسـب دهـائهـم وحسـب صـعـوبـة المنهـج وتـواطـؤ
 المـراقـبیـن ، إذن !! مـا أسـبــاب تـواطــؤ بعض المعـلمـیـن مـع الـطـالب فـي الغـش فـي

 االخـتبـــار ؟

  أسـبــاب المـشكـلــة :

  ُهـناك عـوامــل كـثـیـرة تـلعــب دوًرا فـي هـذه المشـكـلـة ومنهـا

  أوًال : عـوامــل نـفـسـیـة :

 ألّن الخـوف یـستولـي عـلى الطـالب قـبل االخـتبـار وفي أثـنـائـه ، وأكـثـر الطلبة ال ُیـلقـي بـاًال
 لدراسـتــه وال ُیـنظمهـا أثـنـاء السـنــة فـیقـع فـي دائــرة القـلــق والتــوتـر ویحـتــار فـي

 الكـیـفـیـة التـي سیجتاز فیهـا االخـتبـار فـیلجــأ للغـش ، كمـا أّن ضعـف اإلرادة لدى الطـالب
 والخـوف مـن صعـوبـة األسـئـلة والخـوف مـن الـرسوب كلهـا عـوامـل تسـاعـد فـي تـلك

  الظـاهــــرة .

  ثانیـًا : عـوامـل بیـئـیــّـة :



 مـثـل فـقـر العـائـلة ، فـال یتمـكـن الطـالب مـن وضـع مـدرسـیـن خصوصیین مـثـًال لتدارك
 ضعف مـسـتواه ، فـیلجــأ للغـش كـوسـیلة الجـتیـاز االخـتبـار ، وقـد یشجـعـه إخـوتــه وزمالئه

  عـلى ذلـك ، والـذیـن یـراهـم یقـصرون ویلجئون لـتلك الوسـیـلة الخـاطـئــة .

 ثالثـًا : ضعـف الـرقـابـة وتواطـؤهـا

 له أبلـغ األثـر فـي تـلك الظـاهـرة فـربمـا یكـون السـبـب ضـعـف شخـصـیة المعـلم أو تجـاهـله
 عمــًدا عـن غـش الطـالب لـوجـود قـرابـة مــثـًال أو صحـبــة مـع والــد حـد الطـلبة أو مـع
 الطـالب بعـینـه !! إذ أّن كـثـیـًرا مـن المعلمین ال یحـترم مـوقـعـه كـمعلم ومـرّبـي لألجـیـال
 فـیـستهـین باالخـتبار ویطـلق الحبـل عـلى الغارب كمـا ُیـقال وتنـقـلب األمـور ظـهـًرا على

 عـقــب .

 رابًعا : أحـد أسـباب الغـش أیـضـًا هـو اسـتشعـار الطـالب أنـه قـادر عـلى ممـارسـة ذلـك
  السـلوك مـن بـاب الشجـاعـة عـلى فعـل مـا ال یسـتطـیعـه غـیــره .

 خامًسا : مـن األسـباب أیضـًا والتـي تجـعـل المعلم یتهـاون في مـسألة الغـش الضعف السیاسي
 واإلداري للبلد ینعكس سبال على العملیة التربویة برمتها فتكثر الظواهر السلبیة كالغش والرشوة

 ......الخ

  رأي المتخـصصـیــــن :

 صـحـیح أن الغـش فـي االخـتبـار مـوجـوٌد وال ُیـمـكـن إنكــاره ، ولكــن األدهــى مـن ذلـك
 واألكـثـر مــرارة أن یكــون المدرس ُمـسـاعــًدا فـي تـلك الظــاهـرة السـیـئـة ، ویـرى

 المخـتصــون أن أسـلوب التـدریـس الخــاطـئ - رّبـما - ُیـساعـد عـلى نشــر تـلك الظـاهـــرة ،
 فعــدم تحـقـیـق االنسجـام فـي الشـــرح وتحـلیـلــه بشـكـل جـّیــد للطــالب یجـعـلهـم غـیـر

 فـاهـمیـن للموضوع خـصـوصــًا إذا كـانـت المناهــج صعـبة عـلیهـم وال یجــدون مـن
 یـشـرحـهـا لهـم بطـریـقــة إیجـابیــة فضال عن أّن ضـعـف الـرقـابــة تسـاعـد عـلى تـفشـي تلك
  الظـاهـرة وانعـــدام الضمـیـر األخـالقـــي وضعــف الوازع الدیـنــي لــه دور فـي كــل ذلـك .

 إذن البـد مـن عمـلیـة تـقـویـمـیـة لكـل األسـبــاب الدافـعـة لغـش الطـالب وتـواطــؤ المـراقـب ثـم
  بعد ذلك تحلیلها وعالجها

 اآلثـار التـربـویــة : (على الطالب والمعلم واالسرة و المجتمع )

 1- عـلى الطـالب : تعـود ظــاهـرة الغـش باألثــر الســيء عـلى الطـلبة إذ تدفعــه إلى الكــسـل
  واالتكـال عـلى الغـش ،وبالتالي سیكـون تحـصـیله ضـعیـفــًا.

 2- عـلى المعـلم : المعـلم الـذي ال ُیـبالي بهـذه الظـاهـرة سـیجـني عـدم التقـدیـر مـن الطـالب
 الـذیـن تـواطـأ مـعـهـم وكـذلك مـن الطـالب الـذیـن سمـعـوا عـنـه ذلك العمـل ، وسیكـون المعـلم

  قـاصـًرا فـي نظــر الطـالب فـال احـترام وال تقـدیـر وال حـیـاء.



 3- عـلى األسـرة : الطـالـب ذو الكـفـاءة المنخـفـضـة یكـون ِعـبـئـًا عـلى أسـرتـه ولو فرضنا
 أنـه تجـاوز تـلك المـرحـلة بذلك األسـلوب الخـاطـئ فإنـه سـیلـقـى العـنــاء فـي المـراحـل

 التـالیـة ، وقـد یجــّر ذلك عـلیـه الرســوب فیكـون عالة على أهـله الـذیـن یسعــون قـدر
 اإلمـكـان ِلـتـأمـیـن الدروس الخصـوصـیـة لـه ممـا یشـكـل عـبئـًا مـالیـًا ونـفسـیـا سـیئـًا عـلى

  األســرة .

 4- على المجـتمـع : إّن تخـریـج طـلبــة مـن ذوي الكـفـاءات الضعیـفـة ال یكـون لـه أثــًر
 إیجـابٌي فـي المجـتمـع ؛ بـل عـلى العـكــس تمـامـًا یكـون ضــرره أكـبر مـن نـفـعـه عـلى

 مجـتمـعـه .

 عــالج المـشـكـلــة :

 1- یـتم ذلـك بتكــویـن العـالقــة الصحـیـحـة بیـن الطـالب والمعلم ومـعرفـة كـل واحـد مـنهـم
 لحــدوده ، وأن یعـرف المدرس واجـبــه تجــاه الطـالب وأن یدرك أن رسـالتـه هـي تخـریج

  طـالب أكـفــاء ، ولیـس طـالبـًا مـستهـتریـن ال یبـالون بالتعـلیم وواجـبـاتـه ومـسؤولیـاته .

 2- ویـتم أیـضـًا باخـتیـار نمـاذج أسـئـلة مـفـیدة ولیـست ُمـعـقـدة وتكـون هـادفـة تسـتطیـع
 كـشـف مـستـوى الطالب دون أن تكـون ُمـرهـقـة وُمـتعـبـة لـه تجـعـله یهـتم باالخـتبـار أكـثـر

  ممـا ینبغـي فـیقـع في مصـیدة الغـــش .

 3- الصـرامـة فـي استـخـدام األسـالیـب الـزاجــرة للقـضـاء عـلى تـلك الظـاهـرة واتخـاذ أقـسـى
 العـقـوبـات بحـق المـدرس المـتواطــئ مـع بـعـض الطـــالب .

 4- رفع الضغط النفسي عن التالمیذ لمزید من التحصیل ، وعدم مطالبة األسرة أوالمعلم أي
 تلمیذ إلنجاز ما ال یستطیع أصًال ،أو یمثل خالف قدرته أو طاقته اإلدراكیة والتحصیلیة . وإذا

 كان البد من زیادة تحصیل التلمیذ فیجب توجیهه ألنشطة إضافیة متدرجة فبصعوبتها وتتفق
 بشكل أساسي مع قدرته الحاضرة ثم تقویة هذه القدرة مرحلة بعد أخرى حتى یصل التلمیذ ذاتیًا

 إلى المستوى التحصیلي المطلوب .

 5- مقابلة التلمیذ و مناقشته عن سبب قیامه بالغش ثم محاولة توجیهه لما هو أفضل من خالل
 أمثلة اجتماعیة وثقافیة متنوعة وإظهار خطورتها على شخصیته و سلوكه العام حیث من
  المتوقع أن یتكون لدیه قناعة ذاتیة مؤدیًا به إلى اتخاذ قرار حاسم بتجنبه واالبتعاد عنه .

 6- احیاء الوازع األخالقي وتنمیة الضمیر الداخلي بأن اهللا رقیب على عباده حسیب لهم فیما
 یأتون من أعمال وتذكیرهم بالحدیث الشریف (من غشنا فلیس منا) .

 7- تفعیل دور مجالس اآلباء واألمهات مع المدرسین واإلدارة وتبادل المعلومات وتعزیز الثقة
 بین البیت والمدرسة من اجل التخفیف والحد من انتشار السلوكیات الخاطئة لدى أبنائنا الطلبة

  والتخلص منها .



 


