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الكذب عادة غرض  ارايضل لردعاوق ع رعس ة تريش فيريف ور  ة ر   أن  :األطفالالكذب عند 

إذا  أاليعرد كرذبا ال  عالكرذب نرن العي رش ال ّتر ويش عالفّّيّويرش، بالغرا أع الال ضد؛ تعاء كان ط 

يرش عيفعينرعن أة را صرّيّش والذين يذكضعن أنعضا فعاوضت الةويش عالقصد و  النعضعع؛  عّنو

عّر  أةرص صرّي  ةعديم كراذبين، عالرذل يةقرب خبرضا ف ذلك ال ينكن أن العي  و  الّقيقش خ

بض كاذبا و رذا يةطبرق عّيرص القرعب النفعراضف عّيرص ةا رب لخالصدق وينا يقعب عيكعن اينا نفع

 األعتراط، نرن أيرب ذلرك  انرت ور  ي  بكراذبةا ب الكرذب لر ععّ  غضاضه الك ض لي  بكاوض

 .األخباضعال ّت ويش دضاتات ّعب اتفقصاء  عااليفناعيشال كضيش 

ق الفّقرين ت عرن طضيرلّفرثرض بكرب نرا يفوصرب برص نرن نر رضا عالط ب نةذ عالدفص ينّك اترفعدادا

لبراب عالفقّيد، وإبعاده عن الن رضات التريةش، عفقضيبرص نرن النر رضات الّترةش الصرالّش؛ يرع ا

لعنّيش الفضبيش بصعضة كّيرش،  األتا بنةزلش  ألةصدخالص و  عالم خاب نن الكذب؛ إلالصّي  

ب  بةاء يذا  نضّّرش ب ور  العنا يكفتربص الط ر ؛ ةشث البةاء نفيةا ضاتخااألتا وإذا أّتن النضو

يعرد . عكب ط رب األنضب ا ل ذا فوعّ  العالدين أن يةفغيضه نتفقبال.. نن عنضه يصعب  األعل 

 األط راببد نن نضاعاة وضعق  الّالش خاصش، و ّالش خاصش، عكب نع فُ يعد فغييضه نتفقبال

ا وةّن الذين ة رض و  أط الةا، عكّنرا كةر. عالفعانب نع م بشكب نةاتب و  كب نع ف نخفّف

يفناعويرش نقبعلرش لردس أالترّعكياف م  الط رب عّايفرص، اترفطعةا أن ةيعرب عين أكرض بطبيعرشعا

 .الةا  بقدض أكبض

 عةرص هللاعرانض ضضر    برنهللا؛ وعرن عبرد األط رابإل  صدق و  نعانّش  ملسو هيلع هللا ىلصع د دعا الضتعب 

وقالررت  يررا فعراب أعطيررك، وقرراب ل ررا   اعررد ور  بيفةررا ملسو هيلع هللا ىلص هللادعفةرر  أنرر  يعنرا عضتررعب )  راب 

أنرا إةرك لرع لرم "  ملسو هيلع هللا ىلصهللاوقراب ل را ضترعب ، فنضا   الت "عنا أضدت أن فعطيص؟"  ملسو هيلع هللا ىلص هللاضتعب 

وإذا ةشث الط ب و  بيةش يّفضم أيّ را الّرق عالصردق، عي رعن  ،"(كفبت عّيك كذبش فعطص شيةا

 اآلبراءص وي را يرفخّال  العوراء شرضّعا التربب، ور  بيةرش لّةا  بنا ععدعا، عإذا عيرزعا عرن

صردق نرن يرذه ال م الط ربونن الطبيعر  أن يرفعّباةفّاب النعاذيض، عو  أتضة فّفزم بالصدق؛ 

 مالةررا  بالط ررب عيررب عّي نررا الفررزا لرردان ألصررقالبيةررش الضاةعررش النّيطررش بررص، علنررا كرران العا

يييب و  ال افف بثةص غيرض  ب الذل يثنضه عالده أن طالصدق و  كب فعانب نق أط ال نا.. وال

م الف  فثنض ابةف ا أن فييب عة ا أة را غيرض نعيرعدة لفرفخّص نرن زيراضة أع نرا أالنعيعد، ع

 .ششابص؛ و ذا الط ب يصعب أن يفعّم الصدق عيّفزم بالّقيق
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  األطفالالظاهرة لكذب  األسباب

 .داخّ ا باألنانكك ا ععدم الشععض عف  األتضيشاضطضاب الّياة  .1

 .الشععض بالةقص .2

 .األعالدالفنييز بين  .3

 .اّم الندض  لّطالب الذل يدوعص لّكذب بقصد الخالص .4

 .نفّان رم ال ييضيصالل ض  الذل يّدد نععدالند .5

 .ةب العقابفي .6

 .األةااضالزيع عل ت  .7

 .ال ضب نن النت عليش .8

 .الكذب عّ  تبيب الّعب .9

 .الكذب خعوا نن العقاب .11

بش نن الكباض .11 ّو  .الّصعب عّ  العطف عالن

 .طنق و  فّقيق غض  ة ت  .12

عضق العالدين أبةاءيم و  نعا رف يضرطضعن وي را إلر  الكرذب، ويشرعض الط رب أةرص  .13

 .الكذب ضغم عّ أ

 .فقّيد العالدين ّين يتفنق إل  كذب م .14

 .ين إل  النبالغش و  فةشةش الط ب عّ  الصدق، عالفضييق عّيصليعء العالد .15

 

  األطفالأنواع الكذب عند 

إا رراض الةزعررش القياديررش،  األط ررابيُررضاد ب ررذا الةررعع نررن الكررذب عةررد  .الكررذب الخيررال  .1

إلر   باإلضراوشبثةص ينفّك  عة كاويش لّضدع  عاإلي ام، اآلخضينعنّاعلش اةفزاع إعياب 

الفعبيض عن خيالص الذل يتفخدنص لخّق البطعلرش العينيرش الفر  يفنةر  أن يكرعن عّي را؛ 

 .فزاب بداةيش عنشعششال  علكة ا

عيةا يّفب  العا ق بغيض العا ق، عفّفب  الّقيقرش بالخضاورش، عيفرداخب   االلفبات الكذب  .2

ض نةص يكرعن لط ب، عنضيق الكريالخياب نق العا ق، عيا ض نن القصص الف  يتنع ا ا

 .م الط بالأّ

يّيث الط ب إل  يذا الةعع نن الكذب لفعايم ذافص ويبالغ و  صر افص،    دعاة أالالكذب  .3

دد لشععضه  ّو قص وفيده يبرالغ وينرا ينّرك، أع يبرالغ ور  صر ات بالةأع لّا عض بشكب ن
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عالديص أع أ ضباةص بين أ ضاةرص ب ردف الشرععض برالنضكز؛ أع اترفيابش لنر رضات يفعرض  

 .ل ا و  الندضتش أع غيضيا

يعانرب بقترعة نرن  عيذا الةعع نن الكذب يقعلص الط ب الرذل  االتفّعاذالكذب بغض   .4

يّيرا لرذلك لفّقيرق عالديص، أع يفوصف عالداه بالض ابش النبالغش يّيث لذب لص؛ وةيده داةنرا 

 .ضغبافص

عيرع نرن  د يُترقط الط رب الّرعم عّر  شرخص يكضيرص أع يغراض نةرص؛   ةفقان أالالكذب  .5

، عيّفاج نن الط ب إل  ف كيرض اإلصضاضكذب نق تبق  ألةص، أكرض أةعاع الكذب خطضا

 .بالفعفوض الة ت  بقصدعفدبيض نتبق نصّعبا 

الف  يتعد وي ا ةعع نن الةاام  األتضعيبدض يذا الةعع نن الكذب نن   الكذب الدواع  .6

الصاضم عالعقعبش الشديدة، وفضس الط ب يكذب لي ضب نرن العقراب، ع رد يّصرق الفو نرش 

 نن أن فقق عّيص عقعبش نا. خعوا  لص أع زنيالببضلء تعاء كان أخا 

 

 :األطفالج ظاهرة كذب الع

لدس الط ب، عيع أتّعب  اإليياب والضبط نن القعاعد العانش لفّ يز التّعك   الضبط .1

ب عنّويرش العالنّاعض نة را، عنرن خر األنعضط ب بالياةز نن ال فضبعل إيياب ،ُ يشعض

 اآلخرررضيناّفرررضام  أيضرررا منعررراييض النيفنرررق ع وينرررص، عيرررفعّالضررربط يفشرررضب الط رررب 

عفررعيي  م أن الكررذب نررن  ألبةرراء فعّررين م م أيضررا ولعّقررع  م، عنررن أنررعض الضرربط 

 .ضع عغيض النتفتاغش ايفناعياالفصضوات النخال ش لّش

عد بالقيم الديةويش .2  .الفزو

 . ب بيةش صالّش عالينيق وي ا صاد عن ع دعة ّتةشطأن فكعن البيةش النّيطش بال  .3

 .ط ب بذةبص ييب أن ال يعا ب، بب ُيكاوثال إذا اعفضف .4

 .صدقال القيام بفشييق الط ب عّ   عب .5

عل و  إلصاق ف نش الكذب بال .6  .يثلف الّ اش الط ب لةالفضو

رقرش ال أع الندضتين؛ ال ن ذلك يشيعص عيعطيص األيبط ب ينضض كذبفص عّ  ال ةفضك أال .7

 .عّ  نناضتش الكذب بقدضفص

 .األخعةالنتاعاة بين  .8

 .ط ب بة تصال فةنيش رقش .9
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  طرق معالجتها –نتائجها  –ظاهرة الغش أسبابها 

 :أسباب الغش

  أتباب ففعّق بالطالب  الأع

 .اإلينانضعف  .1

 .فزين الشيطان .2

 .الكتب ع ضعف الشخصيش .3

 .الخعف نن الضتعب .4

 .لّّصعب عّ  دضيات عاليش لّقبعب و  اليانعات .5

 .عدم اتفيعاب النادة الدضاتيش نن  بب الطالب .6

 .كضه النادة الدضاتيش .7

 .لّّ اا عّ  نعدب فضاكن  ييد يفناش  نق نفعتط دضيات الطالب .8

  باألتضةأتباب ففعّق   راةيا

 .الفضبيش خاصش نن  بب العالدين أع غيضينا نن الندضتين أع النضشدينضعف  

  الةاام الفعّين   رالرا

الفّضيضيرش كنقيرا  لّفّصريب الدضاتر  لّطالرب،  االخفباضاتالفضكيز النبالغ ويص عّ   .1

الشر  يش  عاالخفبراضاتنق إيناب أتاليب أخضس ن نش لّفقعيم نرب الةشاطات الندضتيش 

 .عالعايب النةزل 

، أع ترباب عردة نة را ترعء أداء النردض أللب ضعف نتفعس الفّصيب الدضات  لّطا .2

اضف رراع كراوررش الطالررب ورر  الّيررضات الدضاترريش، أع نزاعلررش بعرر  الطالررب لّعنررب بعررد 

 .اةف اء اليعم الدضات 

 األدةر نبالغش بع  الن تتات الفعّينيش ور  فقرديض نترفعس الطالرب، نررب ضورق الّرد  .3

 .الةياح دضيشل

، بررب إن الطالررب  ررد يرر دل أكرررض نررن االخفبرراضاتعرردم عيررعد واصررب زنةرر  كرراف بررين  .4

 .اخفباض و  اليعم العاّد

 يرات ن ةرش الفردضي  اليفّّرعن بثخال  وربع  النعّنرين غياب القرعة نرن ياةرب النعّرم .5

خصعصريش دعن ترعايم، أع يديرص دضعترا كثن يقعم بفنييز الطالب الرذين يفّقرعن عّر  
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نعّعنررات عررن الطّبررش كعترريّش فضررطضيم إلرر  أخررذ دضع  أن يفعنررد ّيررب بعرر  ال

 .خصعصيش عةده

يفنرراع ، وررالنعضعف أن الضرربط أالضررعف الضرربط   ن تتررات النيفنررق النرردة   ضابعررا

ي  ينيق الفدابيض الف  يفخذيا النيفنرق لّنرب عيفناع  أّد عااةف العنّيش الفضبعيش، أال

 عّ  نناضتش التّعك التعل دعن اةّضاف أع اعفداء.  األوضاد

 

 :وسائل معالجة الظاهرة

 .القيم عالغايات الفضبعيش عنق اإلتالمفعضي  نخاطض الغف عفعاضضص نق نبادئ  .1

عالفضكيز و  العايبات النةزليرش الفر  يكّرف ب را الطالرب عأن ففةاترب  اإلييازنضاعاة  .2

 .نق الندس الزنة  النطّعب إةيازيا ويص

 .االخفباضب اصب زنة  بين نعاد  االّف اا .3

 .خفباضاتالضوق نتفعس يايزيش الطّبش ل .4

 .أل نن عزاضات الفعّيم ،نضكزيا االخفباضاتأن يفم إعداد  .5

 .النعضععيش األتةّشعالبعد عن  االخفباضاتو   النقال  األتةّشاعفناد  .6

 .إصداض فشضيق يّاض عّ  نكافب خدنات الطّبش إعداد بّــعث لّطّبـش .7

اع  وررر  ف يةرررش الطالرررب ة تررريا يفنرررأال عاالخفصاصررر ف عيرررب دعض النضشرررد الطرررالب   .8

 .األتةّشخفباضات ععّ  أتّعب الفعانب الصّي  نق عض ش الل

 .فشديد العقعبش عّ  نن يناض  الغف نن الطالب أع نن يتن  بالغف نن النضا بين .9

 

 .نادل أع نعةعل ءك ش الّالش ة تيش ففنرب و  التع  ةّع انف  الغيرة

 

فّصب الغيضة بين الطالب وينا بية م عي  ّالش نتريطض عّي را   الغيرة في المجال المدرسي

عالتبب أن النعّم ّيةنا يعدب بين الطّبش بالفعانب اليعن  عالدضيات يخ ف نن ّالرش الغيرضة 

 .لدس الطّبش
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ور  ترةفص الراةيرش إلر   يع اتفيابش اة عاليش نفعّنرش ففّرعب نرق ةنرع الط رب عبخاصرش  العدوان

ةنرش الخبرضات الترابقش العيرع الترّعك الرذل يةشرث عرن ّالرش عردم ن، عدعان بإشباع الّايرات

عن لردس ال رضد إّبراط لّ ضد نق الخبضات عالّعادث الّاليرش، عإذا دانرت يرذه الّالرش واةرص يفكر

العا ررق ّفرر  فصررب  يررذه عدعاةيررش نررن شررثة ا أن فّرردث فغيررضات ورر   تررّعكيات عةررصيةررف  

 .ةنش لّخبضات عالن اييم الف  لدس ال ضدالالفغيضات ن

 :أنواع العدوان

 .عدعان يتن  كالضضب عالعضاك .1

 .عالشفم كاإلياةشعدعان ل ا   .2

 .عدعان عّ  شكب ةعبات غضب .3

 .عن طضيق شخص أخض كاالعفداء عدعان غيض نباشض .4

 .عدعان تّب  نرب العةاد، النناطّش، الفدخب النفعند .5


