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 يقذيح :

عتبر ظاهرة الكذب من الظواهر السلبية التى تعانى منها المجتمعات فى كل مكان وزماان ت       

من تاريخ البشرية، ورغم اهتمام العلماء على مر العصور بهذه الظاهرة والحديث عنها من حيث 

 .مظاهرها وأسبابها وأشكالها وطرق التعامل معها، إال أن هذه الجهود ما زالت متواضعة

 

وال يـــعاـاـادوهام    وعلى األهل أن ال يكذبوا أمام أوالدهم وال يقصوا عليهم القصص الكاذبة      

بالهدايا واأللعاب الكاذبة، الن ذلك أسلوب من أساليب التربية الخااطا اة الاتاى تاعالام األوالد ماناذ 

تباع مبدأ المراوغة والكذب واختراع الحلول التى تنجيهم من الحساب ؛ فاألهل هم اصغرهم على 

ويتطبعون بطباعهم ويتخلقون بأخالقهم ويتعاودون   القدوة ألوالدهم الذين يسيرون على مسيرتهم

والاكاذب والاماكار،   ملؤها الفسق  عاداتهم؛ فإذا كانت هذه القدوة سي ة، كانت تربية األوالد فاشلة

 مما ينعكس سلًبا على مستقبلهم، وعلى عالقاتهم االجتماعية والعملية ومن ثم على نجاحهم.

 

ٍزجؼخ ىيخالص ٍِ ثؼـضغ اىضَض صل اىضزضٚ ـضذ رضنضـضُ٘ خ يؼزجش اىنزة ٍشػب اجزَبػيب، ٗؽشيق      

ؼغ اآلثبء ٗاألٍٖبد  يؼزَذُٗ ػيٚ اىزٖذيذ ٗاىؼشة م٘عييخ ىزشثيخ أٗالدٌٕ ٍَب ؛ فجّزبئجٖب عيجيخ

 وعالجه -نذي األطفال  -انكزب  

 
 أ. إيَبُ ػجذهللا اىغيذ
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مَب أُ ثؼغ اىَذاسط اىزٚ رضخضيضل اىضزػضش  خ؛يذفغ ثٌٖ إىي اىنزة رجْجًب ىيؼقبة ٕٗشثًب ٍِ اىَغئ٘ىي

 فٚ ّف٘ط ؽالثٖب ـذ رذفغ ثٌٖ إىٚ ػذً اىظذل دزٚ ال ينُ٘ ػقبثٌٖ شذيًذا. 

  

يؼزجشأعي٘ة اىؼقبة ٍِ األعبىيت اىخبؽئخ فٚ ػَييخ اىزشثيخ اىؼبٍخ، ألُ اىؼقبة يض٘ىضذ اىضخض٘       

ػْذ األجيبه اىْبشئخ ٗاىخ٘  يذفغ ثٌٖ إىٚ اىنزة رجْجًب ىيقظبص، اىزٙ يضؼضشفضُ٘ ثضقّضٔ ـضذ يضنضُ٘ 

ب ًٍ  .شذيًذا ٗطبس

 

إُ اإلعالً ي٘طٚ اى٘اىذيِ ثقُ يغشعب فؼييخ اىظذل فٚ ّف٘ط األؽفبه دزٚ يشضجض٘ا ػضيضيضٖضب       

ٗـذ أىفٕ٘ب فٚ أـ٘اىٌٖ ٗأد٘اىٌٖ ميٖب؛ فقذ سٗٙ أث٘داٗد ػِ ػجذهللا ثِ ػبٍش، ـضبه   دػضزضْضٚ أٍضٚ 

ب ٗسع٘ه هللا ـبػذ فٚ ثيزْب فقبىذ   رؼبه أػطل  رًَشا؛ فقضبه ىضٖضب سعض٘ه هللا طضيضٚ هللا ػضيضيضٔ  ًٍ ي٘

ٗعيٌ   ٍب أسدد أُ رؼطئ رًَشا، فقبه ىٖب.   إٍب أّل ى٘ ىٌ رؼطٔ شيئًب  مضزضجضذ ػضيضيضل مضزثضخ؛ ٗفضٚ 

 سٗايخ أخشٙ فقبه ػيئ ٗعيٌ. ػيينٌ ثبىظذل ٗإُ سأيزٌ فئ اىٖينخ، فئُ فئ اىْجبح.

 تعريف الكذب :

غيش دقيقٚ ٍغ ٍؼشفخ ثقّٔ مزة؛ أٗ خذاع  آخش ٍِ أجو  ٚءيَنِ رؼشيف اىنزة   ثقّٔ رمش ش     

( ٍٗضغ أُ 5191اىذظ٘ه ػيٚ فبئذح أٗ ٍِ أجو اىزَيض ٍِ أشيبء غيش عبسح )شيضفضش،ٍٗضيضيضَضبُ 

جَيغ األؽفبه ينزثُ٘ أديبًّب إال أُ اآلثبء يَييُ٘ إىٚ اػزجبس اىظذل عَٔ شخظئ أعضبعضيضٔ أمضضضش 

ٍِ جَيغ اىغَبد األخشٙ ٗيشؼشُٗ ثبالّضػبط ػْذٍب ينُ٘ اىضطضفضو غضيضش طضبدل ٗيضشٙ شضيضفضش 

ٍٗييَبُ أُ أؽفبه ٍشديخ ٍب ـجو اىَذسعخ يجذُٗ طؼ٘ثخ فٚ اىزَييض ثيِ ٍضب ٕض٘ خضيضبه ٍٗضب ٕض٘ 

ّٗزيجخ ىزىل فٌٖ ػشػخ ىخذاع اىزاد ٗىيَجبىغخ ٗىيزفنيش،  ثضبىضَضقضبثضو فضئُ اىضَضذسعضخ أمضضضش   دقيقخ

ادزَبالً ىزمش األمبريت ٍِ اىْ٘ع اإلجزَبػٚ ديش يزٌ رمش األمزٗثخ ػِ ـظذ ىزضجضْضت اىضؼضقضبة أٗ 

 ىيذظ٘ه ػيٚ ٍنبعت ػيٚ دغبة اآلخشيِ اىزقييو ٍِ شبٌّٖ .

   : ويًيض تياجيه تيٍ  ثالث يشاحم نًعتقذاخ األطفال حىل انكزب 

ففٚ اىَشديخ األٗىٚ   يؼزقذ اىطفو ثقُ اىنزة خطق، ألّٔ عي٘ك رزٌ ٍشرنجٔ ٍِ ـجو اىنجبس ٗى٘ رضٌ  -

   إىغبء اىؼقبة ألطجخ اىنزة ٍقج٘الً.

 ثذذ رارٔ، ٗيظو مزىل دزٚ ى٘ رٌ إىغبء اىؼق٘ثخ.  ٗفٚ اىَشديخ اىضبّيخ   يظجخ اىنزة شيئب خبؽئًب -

 ٗفٚ اىَشديخ اىضبىضخ اىنزة خطق ، ألّٔ يزؼبسع ٍغ اىؼبؽفخ ٗاالدزشاً اىَزجبده . -

 ٍْٖب ـيت اىذقيقخ ٗاىَجبىغخ، االخزال ، اىزغبٍش، االرٖبً :  ويأخــز انكزب أشكاالً يتــعذدج      
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( أُ األؽفبه ينزثُ٘ ألعجبة ػذيذح ٍِ إَٔضٖضب اىضذفضبع ػضِ 5191اىجبؽو، ٗيزمش )شيفش ٍٗييَبُ 

اىْفظ، اإلّنبس، اىزقييذ، اىزفبخش، اخزجبس اى٘اـغ، اى٘الء ، اىَنغت اىشخظٚ، طض٘سح اىضزاد، ػضذً 

اىضقخ، ٗيزغبءه اىجؼغ د٘ه اىؼَش اىزٙ يَنِ أُ ّقشس فئ أُ اىشخض يغزطيغ اىضنضزة إر يضؼضزضقضذ 

ٍؼظٌ اىْبط أُ األؽفبه أثشيبء ٗغيش ـبدسيِ ػيٚ اىضنضزة ٗأّضٖضٌ ال يضَضيضنضُ٘ اىضقضذسح ٗاىضذافضؼضيضٔ 

ىََبسعخ اىنزة، فٚ ديِ رشيش اىذساعبد إىٚ أُ غبىجيخ األؽفبه ينُّ٘٘ ـضبدسيضِ ػضيضٚ ٍضَضبسعضخ 

اىنزة أٗ اىيج٘ء إىئ ثشنو ـظذٙ ٍْز أسثغ عْ٘اد ٗأُ اىزم٘س أمضش مزثًب ٍِ اإلّبس، ٍِٗ ْٕب ىٌ 

يجَزغ ػيَبء اىْفظ ٗػيَبء االجزَبع ػيٚ اإلشبدح ثفؼييخ اىظذل ٗاىزْ٘ئ ثشرييخ  اىنزة ٗخطشٓ 

إذن الكذب هو قول مخالف للحقيقة وعدم مطابقة القول للواقع مطااباقاة ػيٚ األفشاد ٗاىجَبػبد . 

تامة أو تحربف الكالم أو االبتداع أو المبالغة فيما لم يحدث أو هو قول، زور يهدف إلاى تازويار 

الوقا ع حتى يستفيد شخص أو أشخاص  فى مقابل شخص أو مجموعة من األشخاص  سيكوناون 

 الخاسرين من وراء هذا الكذب. 

الكذب هو صفة مكتسبة يتعلمها الطفل من المحيطين به ، وينطوى الكذب على رذا ل خلقاياة      

 عديدة، ألنه يستغل فى تغطية الغش والخيانة والسرقة، وغيرها.

  مناقشة المشكلة 

فاى     الكذب من المشكالت السلوكية وهى سلوكيات مختلفة يقوم بها بعا  األفاراد الاذيان  ُإ    

مثل سنهم وبشكل ال يتسق مع ما هـو محـرم من قبل المجتمــع، والمشكالت الســلوكية لياس لاهاا 

تأثير مباشر فى العملية التربوية ومن أمثلتها العدوان والكذب والضحك، والتحدث بصوت مرتفع 

 والتخريب والغش في االمتحان.

ويعتبر جون لوك ، وجون واطسون ، وبان دورا من رواد المدرسة السلوكية، والسلوكاياة        

ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به من اعتمادهاا عالاى الاماناها   مكانه كبيرة بين مدارس علم النفس لها

العلمى أسلوًبا للبحث بما يتصف به هذا المنه  من دقه وموضوعيه وتناول كمى للسلوك كما إنها 

قـــدمت العـــديد من المبادئ الـــتى تقابــله للتطبيق فى المدارس والمنازل والمؤسسات العالجاياة  

اإلصالحية فقد كان موضوعها األساسى هو سلوك الكا ن الحى بغ  النظر عما يكمن خلف هذا 

 السلوك من دوافع وغرا ز وعواطف ومعتقدات وأفكار .

فكل دوافعنا وغرا زنا وأفكارنا ومعتقداتنا وعواطفنا تعبرعن نفسها من خالل السالاوك وماع      

 .كل ذلك فإن المهم هو كيفية تهذيب أو تشكيل أو حذف هذا السلوك

ٗرذَو اىَـذسعــخ ٍغئ٘ىيـــخ مجيشح فٚ ٍشنيـخ اىنزة، فقٗاٍش اىَذسط اىزٚ ــضـضـضـضذ رـضـضـضـضضيضذ       
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ػيٚ إٍنبّيبد ٗـذساد اىزيَيز اىزٚ رذفؼٔ إىٚ اىنزة دزٚ يؼفٚ ّفغٔ ٍِ اى٘اججبد ٍٗضِ اىضؼضقضبة، 

 ال ينيف هللا ّفًغب إال ٗعؼٖب((ٗـذ ـبه رؼبىٚ 

 :سيكىنىجيح انكزب 

ى٘دع اىقذسح ػيٚ اىنزة فٚ ٗـذ ٍجنش ٗثشنو ينبد ينُ٘ ػبىَيًب فٚ ٍجبه اىَْ٘ اىجششٙ، ٗىقذ     

فغشػيٌ اىْفظ االجزَبػٚ ٗػيٌ ّفظ اىَْ٘ اىنزة ٍِ خاله اىؼَييخ اىؼقييخ اىضزضٚ رضؼضزضَضذ ػضيضٚ أُ 

 اىْبط رفذض ٍذبمبح سد فؼو اآلخشيِ ىقظخ ٗرذذيذ ٍب إرا مبُ عيزٌ رظذيل مزثخ أً ال.

ٍِٗ اىجذيش رمشٓ أُ اىطفو ػْذٍب يجيغ ٍِ اىؼَش ّذـــضـض٘ أسثـضـضغ عضْض٘اد ّٗظضف، رضجضذأ ىضذيضٔ   -

اىقذسح ػيٚ اىنزة اىَقْغ، ـجو ٕزا، يجذٗ أُ األؽفبه ثجغبؽخ غيش ـضبدسيضِ ػضيضٚ إّشضبء األدضذاس، 

ٗيجذٗ أُ ْٕبك  ٗجٖخ ّظش ٗادذح، ٕٗٚ اىخبطخ ثٌٖ، األؽفبه اىظغبس يزؼيَُ٘ ٍِ اىضزضجضشثضخ أُ 

اىنزة يَنٌْٖ رجْت ػق٘ثخ األخطبء، ٗيق٘ه األؽضفضبه أمضبريضت ال رظضذل؛ ألّضٖضٌ يضفضزضقضشُٗ إىضٚ 

 ٍشجؼيخ رقشس ٍْطقيخ األدذاس، فبىنزة عي٘ك ٍزؼيٌ رذذدٓ اىجيئخ .

 نًارا يكزب األطفال؟ 

ىنٚ ينزة اىطفو يذزبط ىقذساد رْٕيخ )رفنيش جيذ ٗرامشح ـ٘يخ ٍْٗـطل ٍضزضـضـضطض٘س ٗخضيضـضـضبه       

ٗاعغ ٗرجشيشاد جبٕضح، ٗـذساد ّفغيخ ٗاّفؼبىضيضخ، ٍضضضال ىضيضزضذضنضٌ ثضَضشضبػضشٓ  ٗرضؼضبثضيضش ٗجضٖضٔ 

ٗرظشفبرٔ ٗرنييفٖب دغت اى٘ػغ اىزٙ يخيقٔ ػْذٍب ينزة(، ٕٗزٓ اىقذساد اىالصٍخ ىضيضنضزة يضجضت 

أُ يشافقٖب اعزؼذاد اىشخض أخالـيبً ٗرشث٘يًب ىضيضنضزة. ٗثشضنضو ػضبً إُ اىؼضؼضيضف ٗاىضزٙ ـضذسارضٔ 

ٍذذٗدح ينُ٘ ىذئ دٗافغ أمضش ىينزة، ثؼنظ اىق٘ٙ ٗاىزٙ يَيل اىنضيش ٍِ اىقذساد رنضُ٘ دٗافضؼضٔ 

بً، ٗاىنزة طفخ ىذٙ غبىجيخ األؽفبه، ٗإُ مضبّضذ ؽضجضيضؼضيضخ فضٚ  ًٍ ىينزة أـو، ٕٗزا ىيظ طذيًذب دٗ

طغبس اىغِ ّزيجخ اىغَ٘ع اىقبئٌ فٚ رْٕٔ ٗػذً اىزَييض ثيِ اىذقيقخ ٗاىخيبه ٗفٚ مضيضفضيضخ رضطض٘س 

اىنزة ػْذ اىطفو يق٘ه اىخجشاء   فٚ ػَش اىضالس أٗ أسثغ عْ٘اد، ينزشف اى٘ىذ أُ ٕضْضبك خضيضبساً 

جذيذاً فٚ اىذيبح، ٕٗ٘ أّٔ يغزطيغ أُ ال يق٘ه مو شٚء ثؼذٍب ينزشف أّٔ ثئٍنبّٔ أُ يضقض٘ه أشضيضبء 

غيش ٍ٘ج٘دح )ٍضو اخزشاع اىقظخ( إُ االّزقبه ٍِ االمزشب  األٗه إىٚ االمزشب  اىضضبّضٚ ٍضشرضجضؾ 

ثشنو ٗصيل جذاً ثزط٘س اىْطل ؛فبىنزة ػْذ اىطفو ٕ٘ رقميذ ىٔ أُ ػبىَٔ اىخيبىٚ اىذاخيٚ يضجضقضٚ ىضٔ 

ٕ٘ ٍٗينٔ اىشخظٚ، ٍِ ْٕب رقرٚ سغجزٔ ثقُ ال يق٘ه مو شٚء ٗأُ يضخضفضٚ ثضؼضغ األشضيضبء ػضِ 

اآلخشيِ، ٗثَب أُ اىطفو فٚ ٕزٓ اىَشديخ، ال يَيل اىقذسح اىزْٕيخ ىزَييض اىؼبىٌ اىذقيقٚ ٍضِ اىضؼضبىضٌ 

اىخيبىٚ، آخزيِ ثؼيِ االػزجبس اىَْؾ اىغشيغ ىزط٘س اىْطل اىَشافضل ىضٖضزٓ اىضَضشدضيضخ، ّضفضٖضٌ ىضَضبرا 

يغزَزغ اىطفو ثبخزشاع ٗرقىيف اىقظض أٍبً اآلخشيِ. ىنِ فٚ ػَش اىغذ ٗاىغجضغ عضْض٘اد، يضجضذأ 
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اى٘ىذ ثبىزَييض ث٘ػ٘ح ثيِ اىظخ ٗاىخطق فٚ ٍذيطضٔ ،ٕٗضزا أٍضش ؽضجضيضؼضٚ فضٚ ٍضجضشٙ اىضزضطض٘س 

األخالـٚ ػْذ اإلّغبُ، ففٚ ٍضو ٕزا اىؼَش رزشعخ األخالل ٗاىقيٌ االجضزضَضبػضيضخ اىظضبىضذضخ ثشضنضو 

ٗؽيذ، ٕٗنزا يزؼيٌ اىطفو ٍِ ّبديخ أُ ـ٘ه اىذقيقخ شٚء ٍشغ٘ة فضيضٔ اجضزضَضبػضيضبً، ٍٗضِ ّضبدضيضخ 

أخشٙ يزؼيٌ أُ اىنزة ـذ يغبػذٓ فٚ اىذفبع ػِ ّفغٔ فٚ ظشٗ  ٍؼيْخ. ٗاىطفو يزؼيٌ اىظذل ٍضِ 

اىَذيطيِ ثٔ إرا مبّ٘ا يشاػُ٘ اىظذل فٚ أـ٘اىٌٖ ٗأػَبىٌٖ ٗٗػ٘دٌٕ، ٗاىطفو اىضزٙ يضؼضيض  فضٚ 

ثيذ ينضش فئ اىنزة ال شل أّٔ يزؼئَ ثغٖ٘ىخ، خظً٘طب إرا مبُ يزَزغ ثبىقذسح اىنالٍضيضخ ٗاىضيضجضبـضخ 

ٗخظ٘ثخ اىخيبه ؛ ألُ اىطفو يقيذ ٍِ د٘ىٔ، فيزؼ٘د ٍْز ؽضفض٘ىضزضٔ ػضيضٚ اىضنضزة. ٗاىضنضزة عضيض٘ك 

ٍنزغت، ٗىيظ عيً٘مب ٍ٘سٗصبً، ٕٗ٘ ىذٙ األؽفبه ثقّ٘اع ٍخزيفخ رخزيف ثبخزال  األعجبة اىذافضؼضخ 

 إىئ.

ويالحظ أن األطفال يكذبون بحكـم ظروف مرحلة النمو التى يمرون بها فالطفل المراهــق قد      

كما يحدث عندما يبالغ فى ذكر مغامراته ألصدقا ه وأناداده   يكذب رغبة فى جذب انتباه اآلخرين

كذلك من المعروف أن الطفل الصغير ال يستطيع أن يميز تمييزا قاطًعا بايان الاحاقاياقاة والاخاياال 

عليه األمر فال يعرف الفرق بين ما حدث بالافاعال   ويدفعه ذلك إلى الكذب فالطفل الصغير يختلط

وبين ما تخيله هو؛ فالقصص واألساطير الخيالية التى يسمعها الطفل الصغير تترجام فاى خاياالاه 

إلى واقع ولذلك يراها تحدث أمامه يراها بعين الخيال كما لو كانت ماثله أمامه فعالً لذلك أعاطاى 

الطفل الفرصة لكى يخبر بنفسه األشياء الحقيقية وتوسيع ذهنه بالمسا ل العلمية فيساعاد ذلاك فاى 

كذلك هناك أطفال يكذبون على سبيل اللعب أو لتأثايار كاذباهام عالاى   التمييز بين الحقيقة والخيال

المستمعين أو الكذب بدافع الخوف أو الوالء. الكذب إذا آفة اجتماعيه يجب معالجتها فاى الامانازل 

 والمدرسة من قبل المسؤولين ألن سلبيات ذلك كثيرة وخاصة عند الكبار.

 عالياخ تظهش عهً انكارب : 

 يزؼَذ اىنبرة دائَبً إصاغخ ثظشح أصْبء اىذذيش. صيغ انثصش: -

يغزخذً اىنبرة أـو ػذد ٍَنِ ٍِ اىنيَبد ٕٗ٘ فٚ اىذقيقخ يضفضنضش فضيضَضب  استخذاو كهًاخ قهيهح : -

 يق٘ه ٍِ أمبريت ْٕٗـــبك أيؼبً مبرثُ٘ يْٖجُ٘ اىؼنظ ىيشثن٘ا اىَغزَغ ٗيضجز٘ا أٌّٖ طبدـيِ.

يَيو اىنبرة إىٚ رنيف ٍْظش اىجبد العيَب فٚ ٗجٖضٔ، إال أّضٔ يضنضشضف ّضفضغضٔ  انتكهف انعصثً : -

 ثجؼغ اىذشمبد اىالإساديخ مَغخ اىْظبسح ٗىَظ اى٘جٔ...إىخ.

 يَيو اىنبرة  إىٚ اعزخذاً ّفظ اىنيَبد ٍشاد ٍززبىيخ ٗمزىل ّفظ اىَجشساد. انتكشاس : -

يذبٗه اىنبرة رجْت ٍغؤىيخ أفؼبىٔ ، ثبعزخضذاً أعضيض٘ة اىضزضؼضَضيضٌ مضقُ يغضقه اىضَضذيضش  انتعًيى : -

 اىَ٘ظف ػِ عجت اىزبخش فيشد اىَ٘ظف )مو اىَ٘ظفيِ يزقخشُٗ........دشمخ اىَشٗس عيئخ(.

يزجْت اىنبرة ػبدحً اعزخذاً ميَضخ )أّضب( ٗيضقض٘ه ثضذالً ٍضْضٖضب )ّضذضِ،  تجُة اإلشاسج إنً انزاخ : -
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 اىْبط، ٍؼظٌ(.

يَيو اىنبرة إىٚ أُ يضْضغضت ىضنخضشيضِ رظضشفضبد ٗأـض٘اه إطالق كهًاخ االستخفاف تاألخشيٍ :  -

سديئخ خظً٘طب سرييخ اىنزة اىزٚ ٕ٘ ٍظــبة ثٖب مَب أّٔ عشيغ اىْغيبُ ٗـذ يفؼخ ّفغٔ ثضْضفضغضٔ 

 ٍِ مضشح ٍ٘اـف اىنزة اىزٚ ػبشٖب ٗرْبـؼٖب أديبّبً.

 

 -أَىاع انكزب:

 ـ انكزب انخيانً:  1

ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىنزة ٍفيذ ىيطفو ألّٔ يَْٚ خيبىٔ، ٗإثذاػٔ، ٗاثزنبسٓ ، ٗصقزٔ فٚ ّضفضغضٔ، يضجضذ      

ٗيجشص إٍنبّبيزٔ، ٗيَْٚ رمضبءٓ، ٗيضْضَضٚ ىضذيضٔ اىضقضذسح ػضيضٚ اىضزضظض٘س ٗفضشع اىضفضشٗع ٗدضو 

 اىَشنالد.

 

ىيظ ىٖزا اىنزة خط٘سح أٗ ٍؤشش ى٘ج٘د اػطشاة ّضفضغضٚ ىضذٙ اىضطضفضو ، رىضل ألُ اىضطضفضو      

اىظغيش فٚ فزشح اىطف٘ىخ اىَز٘عطخ ال يغزطيغ أُ يفشل ثيِ اىظ٘اة ٗاىخطق ، ٗاىظذيضخ ٗغضيضش 

 اىظذيخ، ٗاى٘اـؼٚ ٗاىخيبىٚ، ٍب دذس فٚ اى٘اـغ ٍٗب يزظ٘س دذٗصٔ فٚ خيبىٔ. 

 

أُ يشجؼ٘ا ٕزٓ اىغشيضح ىضذٙ اىضطضفضو  -ثو إُ مضيًشا ٍِ ػيَبء اىْفظ يْظذُ٘ اآلثبء ٗاألجذاد      

ٍِ خاله اعزضَبس عَخ شغف األؽفبه ، عَبع اىقظض ٗاىذنبيبد ٍٗالدظخ ٍذٙ إزَبً ٗاّضزضجضبٓ 

ٗاّفؼبه األؽفبه ثٖب ٗاىقيٌ ٗاىغي٘ك اىزٙ ينزغجٔ اىطفو ٍِ عضَضبع ٍضضضو ٕضزٓ اىضقضظضض، ٗيضجضت 

ٍْبعجخ اىقظخ ٗاىذنبيخ ىغِ اىطفو ، ٍٗذز٘ٙ اىقظخ، ٍٗذٙ ـذسح اىطفو ػيٚ  اىزفشـخ ثيِ اىض٘اـضغ 

 ٗاىخيبه.

إُ عؼخ خيبه اىطفو رذفؼٔ ىزذقيل ٍشبػش اىْجبح ٗرذقيل اىضزاد ٍضِ خضاله إٔٗضبً ٗسغضجضبد      

غيش ٗاـؼيخ، فبىطفو اىظغيش ال يَيض ثيِ اىذقيقخ ٗاىخيبه، ٍِٗ ْٕب فئُ مالٍضٔ يضنضُ٘ ـضشيضجضبً ٍضِ 

اىيؼت، فيزذذس ٗمقّٔ ييؼت ٗيزغيٚ، ٗينُ٘ دذيضٔ ًّ٘ػب ٍِ اىزؼجيش ػِ أدالً ؽف٘ىزٔ أٗ ٍب يطيل 

ػيئ )أدالً اىيقظخ(، اىزٚ رؼجش ػِ سغجبرٔ ٗأٍْيبرٔ اىزٚ يظؼت  اىزؼجيش ػْٖب فضٚ اىض٘اـضغ، ٕٗضزا 

اىْ٘ع ٍِ اىخيبه ال يؼزجش مزثبً، ٗال يْزس ثبّذشا  عي٘مٚ أٗ اػطشاة ّفضغضٚ، ٗـضذ يضيضفضل ؽضفضو 

ػَشٓ أسثغ عْ٘اد ـظخ خيبىيخ، ديش رخزيؾ األفنبس ػْذٓ فال يفضشل ثضيضِ اىظض٘اة ٗاىضخضطضق، أٗ 

اىذقيقخ ٗاىخيبه.. ٕزٓ اىقظخ يجت أال يْظش إىيٖب ػيٚ أّٖب مزة ٍَب ّزؼبس  ػيئ، ديش إُ خيبىضٔ 

 ـبدسػيٚ أُ يجؼو ٍِ األٕٗبً دقيقخ ٗاـؼخ.

 

إُ اىنزة اىقبئٌ ػيٚ اىخيبه ٕ٘ أعبط اإلثذاع ٕٗ٘ اىزٙ ّجذٓ فضٚ مضبفضخ اإلثضذاػضبد اىضؼضيضَضيضخ      
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 ٗاألدثيخ.

  ـ انكزب االستحىاري  2

 عَٚ مزىل ىشغجخ اىطفو فٚ االعزذ٘ار ٗاالدزفبظ ثقمجش ـذس ٍَنِ ٍِ األشيبء فَضالً ينزة      

ىيذػٚ  ػيبع ّق٘د ٍْٔ، أٗ إُ اىَذيش أٗ اىْبظش يشيذ ٍجيًغب ٍِ اىَبه ، ّٗضزضغضبءه ػضِ عضجضت ٕضزا 

 اىْ٘ع ٍِ اىنزة ٗإٔذافٔ ٕٗو يشجغ اىنزة ٍي٘ىٔ أً ال ؟.

 

 إُ اىطفو ػْذٍب يفقذ اىضقخ فٚ اىجيئخ يشؼش ثبىذبجخ إىٚ اٍزالك أمجش ـذس ٍَنِ ٍِ األشيبء      

 ٕٗ٘ ينزة فٚ عجيو رذقيل رىل .

 

 دقيقخ األٍش أُ ٕزا ىيظ مزثًب ثبىَؼْٚ اىَؼشٗ  ثو رضٗه ٍِ ريقبء ّفغٔ ٍغ ٍؼٚ اى٘ـذ،      

فنيَب اصدادد خجشاد اىطفو ٗاصدادد عْٔ؛ اعزطبع أُ يفشل ثيِ اى٘اـغ ٗاىضخضيضبه ٗيضزضالضشضٚ ٕضزا 

 اىنزة. 

 انكزب االنتثاسً : -3

 ال يغزطيغ أُ يَيض ثيِ اى٘اـغ ٗاىخيبه فنضيًشا ٍب يغَغ ـظخ خشافيخ رَيل ػيئ ٍشبػشٓ صٌ       

 رغَؼٔ فٚ اىيً٘ اىزبىٚ يذنيٖب ػيٚ أّٖب ٗاـغ دذس ثبىفؼو.

     

ب ثؼذ يً٘  فذيَْب ينجش اىضطضفضـضو ٗيظضـضـضـضو       ًٍ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىنزة يضٗه ػبدح ٍِ ريقبء ّفغٔ ي٘

ػقئ إىٚ ٍغز٘ٙ يَنْٔ فئ أُ يفشل ثيِ اىخيبه ٗاىض٘اـضغ ٕٗضزا يضذضزضبط إىضٚ شضٚء ٍضِ اىضزض٘جضيضٔ 

ب صٌ أطجخ يقظٔ ػيٚ أّٔ دذس دقيقخ، ٗىٖزا فضئرا طضخ اىضزضؼضجضيضش  ًَ ٗاإلسشبد فيشثَب سأٙ اىطفو دي

 ػِ ٕزا اىنزة أٗ اىزغَيخ اىظذيذخ  ىٔ  فيجت أُ رطيل ػيئ اعٌ )اىنزة اىجشٙء(.

 

 انكزب االدعائً :  - 4

إُ ثؼغ األؽفبه اىزيِ يشؼشُٗ ثبىْقض يذبٗىُ٘ إشجبع دبجبد اىْضٗع ىضيضغضيضطضـضـضشح  فـضـضٚ      

ّف٘عٌٖ ثبىنزة اىَ٘جٔ ىيؼظيٌ اىزاد ٗجؼيٖب ٍْبساً ىإلػجبة ٍٗشمضاً ىالّزضجضبٓ ، ٍٗضِ أٍضضضيضخ ٕضزا 

اىنزة أُ يزذذس اىطفو ػَب ػْذٓ  ٍِ ىيظ ػْذٓ  ٍْٖب شٚء أٗ ينُ٘ ىذئ اىَقبثو ٗيجبىغ أمضش ٍضِ 

اىالصً ٗيزفبخش ثغالء صَْٖب ٗيؼبػفٔ إىٚ دذ غيش ٍؼق٘ه أٗ يجؼو ثٖب ٍَيضاد ىيغذ ثٖب أطالً أٗ 

يفبخش ثَشمض أثئ ٗعيطشرٔ ػيٚ مو شٚء سغٌ أُ رىل اىَشمض اىزٙ يزذذس ػْٔ أثغضؾ ٍضِ رىضل 

أٗ يزفبخش ثذشيخ ٍفشؽخ ٍِ ـجو ٗاىذئ ٗأٌّٖ ال يزذخيُ٘ فٚ شئّ٘ٔ أٗ ثقٙ شٚء يخظٔ سغضٌ أّضٔ 

 دقيقخ يقغ رذذ ػغؾ شذيذ ٍِ ـجو ٗاىذئ ٗـي٘د ال دظش ىٖب ٗغيش رىل ٍَب ال يخبىف اى٘اـغ.

 

 ٍِ أعجبة ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىنزة  أّٔ يزغجت فٚ ػذً ٍقذسح اىطفو ػيٚ االّغجبً ٍَِ د٘ىٔ     
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ٍِٗ ػيل اىجيئخ اىزٚ يؼي  فيٖب اىطفو، ٗـذ يغيل اىطفو ؽشل أخشٙ فٚ االدػبء ٍضو اىَشع أٗ 

اىظيٌ أٗ ع٘ء اىذع ىيذظو ػيٚ أمجش ـذس ٍَنِ ٍِ اىؼطف ٗاىشػبيخ ألّٔ دشً ٍْٖب فضٚ ٍضذضيضؾ 

 األعشح.

 

 ـ انكزب انغشضً أو األَاًَ : 1

ينزة األؽفبه سغجخ فٚ رذقيل غشع شخظٚ ٗاىغجت فٚ ٕزا اىنضـضـضزة ػـضـضـضـضذً اىضضضقضخ فضٚ      

اآلخشيِ اىَذيطيِ ثٔ، ّٗزيجخ ػذً ر٘افش صقزٔ فٚ ٗاىذئ  ىنضشح ػقبثَٖب ىٔ ٗىض٘ـض٘فضٖضٌ فضٚ عضجضيضو 

رذقيل غبيبرٔ، ىزا يجت االٕزَبً  ثٖزٓ اىْ٘ػيخ ٍِ األؽفبه ٍٗغبػذرٌٖ  ٍِ اىزخيض ٍِ ٕزٓ اىؼبدح 

اىغيئخ ٗرىل ثئشجبع دبجبد اىطفو ٗرذقيل سغجبرٔ ثشٚء ٍِ اىقظذ ٗاىذنَخ  ٗإال أطضجضذضذ ٕضزٓ 

 اىذبىخ ظبٕشح ٍشػيخ خطيشح ػْذ اىطفو.

 

 انكزب االَتقايً وانكشاهيح : -6

 ٕ٘ اىنزة اىزٙ يقظذ ثٔ اىطفو إرٖبً غيشٓ ثبرٖبٍبد يزشرت ػييٖب اىؼقبة ٗعـــ٘ء اىغَؼـــخ      

ضب  ًٍ ىيَزٌٖ، ٗيزجغ اىطفو ٕزٓ اىطشيقخ ثبىنزة ثذافغ اىغيشح، فقذ يغبس ٍِ أخئ أٗ ـشيجٔ فينيذ ىٔ اّضزضقضب

ٍْٔ، ٗىزىل فْطيت اىذشص اىزبً ٗاىذزس ىَضو ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىنزة  ٍِ ـجو اآلثبء ٗاىَؼيَيِ ألّضٔ 

 ـبئٌ ػيٚ غيش أعبط ٍِ اىذقيقخ.

 يْظخ مو ٍِ اآلثبء ٗاىَؼيَيِ ثبىَغبٗاح ٗاىؼذه ثيِ األؽفبه ألُ  اىشؼ٘س ثؼذً اىَغبٗح       

 يخيل ػْذٌٕ اىشؼ٘س ثبالّزقبً. 

 ـ انكزب انعُادي : 7

 ٕ٘ اىزٙ يْشق ػِ رذذٙ اىغيطخ اىََضيـــخ فٚ األعشح أٗ اىَذسعـــخ ، خـبطخ إرا مبّذ  شذيذح      

اىشـبثخ ٗاىؼغؾ ـيييخ اىؼطف ٗاىذْ٘، ال رزفبٌٕ ٍغ األؽفبه،ٗال يذبٗه اآلثبء أٗ اىَؼيَُ٘ ٍْضبـشضخ 

 األؽفبه فٚ ٍشنالرٌٖ اىذساعيخ أٗ االجزَبػيخ.

 انكزب انتقهيذي :ـ  9

إُ ثؼغ اآلثبء ٗاألٍٖبد يؼيَُ٘ أٗالدٌٕ اىنزة ٗاىْفبل، ٗال ينزفُ٘ ثزذشيغ أٗالدٌٕ ػيضٚ      

رىل، ٗإَّب يؼيٌَّٖ٘ اىْفبل ٗميف يزقّْ٘ٔ ٗيَضيّ٘ٔ ٗيزؼَقُ٘ فئ ىذسجخ إخشاط ٍضيذ ٍضِ ٍشضبٕضذ 

اىنزة ٗاىْفبل اىزٚ رجزنش خظيًظب ىزضجيذ  ٍظذاـيخ اىنزة ٗاىْفبل األعبعيخ، ٍٗضضضبه رىضل ؽضيضت 

األة ٍِ اثْٔ أُ يشد ػيٚ عَبػخ اىزييفُ٘ ىيْنش أّٔ ٍز٘اجذ ثبىَْضه، صٌ يْبفل األة اىزٙ يزظو ثٔ 

ٗينزة ػيئ ثقّٔ يشيذ ٍنبىَزٔ ٕٗزٓ اىنزثخ رجؼو اىطفو يزؼيٌ اىْفبل ٗاىنزة ٍِ األة ٕٗضزا  يضؼضذ 

ـذٗح عيئخ ىيطفو، ٕٗزا اىْ٘ع ٍِ اىنزة ال يجزه اىطفو فئ ٍجًٖ٘دا ى٘ج٘د َّبرط جبٕضح أٍبٍٔ فضٚ 

اىجيئخ ، ٍٗغ اىزنشاس يظجخ امزغبة اىنزة ػبدح ٗعيً٘مب ٍز٘افقًب ٍغ اى٘اـغ ، ٗيَزذ اىنزة ىضيضظضجضخ 
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 ٗاـًؼب يزؼبٍو ٍؼٔ اىطفو ثغٖ٘ىخ ٗأعبرزرٔ فٚ ٕزا ألٍش اى٘ىذاُ. 

    انكزب انًشضًــ  1

ب،        ًَ  يذفغ اىطفو فئ ّفغٔ دفًؼب شؼ٘سيًب فينـــزة فٚ أغيت اىَـــ٘اـف ٗيؼــش  أّــٔ مبرة دائ

ٗينُ٘ اىطفو ػبدح غيش ّبجخ فٚ ديبرٔ اىَذسعيخ ٗيؼبّٚ شؼً٘سا شذيًذا ثبىْقض . ٗشضؼضً٘سا ثضؼضذً 

اىقجــــ٘ه ع٘اء ٍِ األعشح أٗ ٍِ أـشأّ ال رظبفٔ ثبىنزة، ٍِٗ شذح اىشؼ٘س ثبىْقض ٍــــغ اىؼجض 

فٚ اىْجبح ـذ ييجق إىٚ اىغشـخ ـ فٚ أغيت األديبُ ـ ىيذقل سغجزٔ اىشذيذح فٚ اىْجبح أٗ فٚ رذضقضيضل 

 إٔذافٔ مطفو.

 

 : كزب انتفاخش ـ 51

يشعر بع  األطفال بنقص يجعلهم يلجأون إلى تفخيم الذات أمام اآلخرين ، فيّدعى الطفل أن      

 أسرته غنية أو يدعي منصبا كبيًرا لوالده.

 مثال: كأن يقول الطفل ألقرانه بأنه يمتلك شي ا وهو بالحقيقة ال يمتلك.

 

 كزب انهزج :ـ 00

يَبسعٔ اىطفو أديبّب ىيخيؾ األٍ٘س ػيٚ اىنجيش، ٗي٘ـؼٔ فٚ ثؼغ اىَ٘اـف أٗ يضقضبًٗ عضيضطضزضٔ      

 اىظبسٍخ.

 ٍضبه  مقُ يخجش اىطفو أٍٔ ػِ أثئ ثشٚء ىٌ يفؼئ اى٘اىذ إلدذاس ٍشنيخ.

  

 الدراسات السابقة :

إن أسبــاب ودوافــع الكذب غير محدده فى أدبيات الموضوع بل تتفاوت مان فارد إلاى آخار      

ومن ثقافة إلى أخرى، األمر الذى يعنى أن الناس يلجأون إلى الاكاذب ألسابااب كاثايارة وماتاعاددة 

بعضها يتعلق بالفرد وسماته الشخصية وخصا صه النما ية والبع  اآلخر يتاعالاق باعاالقاتاه ماع 

اآلخرين وأسلوبه فى تنظيم هذه العالقات وقد أجريات باعا  الادراساات السااباقاة ذات الاعاالقاة 

بالموضوع بهدف التعرف عليه وإضفاء مزيد من الفهم حوله، ففى دراسة قام بها لويس وستانجر 

، أكدت أن أطفال الثالث سنوات قادرون على الاكاذب حاياث حااول الابااحاثاون 0191وسوليفان 

على   ( طفال فى غرفه خاصة وتم إعالمهم أن الباحث سيغادر الغرفة بعد وضع  لعبة25وضع )

المنضدة التى تقع خلف األطفال وطلب منهم عدم النظر إلى اللعاباة أو الالاعاب باهاا حاتاى عاودة 

طفال قاموا بالنظر إلى اللعبه وماحااولاة  51الباحث، وعند مراقبة األطفال بطريقه سريه تبين أن 

% ماناهام قاد أناكاروا 21تفحصها وعندما س ل األطفال عما إذا كانوا قد نظروا إلى اللعاباة فاإن 

 النظر إليها.
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سنوات هو عبــارة عن إن  4ولقد  أعلنت دراسة مصريه حديثه أن الكذب عند االطفال دون     

، يدل على الخيال وخصوبتاه عاناد األطافاال 2 - 4خيال وال خوف منه، حيث أن الكذب فى سن 

 اختالط الخيال بالواقع.  ويكون نتيجة

منها: الكذب االلاتابااساى وهاو   وأضافت الدراسة أن هناك عدة عوامل تدفع الطفل إلى الكذب    

نتيجة الخلط  بين الواقع والخيال، والكذب الدعا ي وهو أن يدعاي الاطافال وجاود شايء عاناده ، 

وفيه يحاول الطفل إبعاد التهمه عنه وينساباهاا لشاخاص آخار،   لشعوره بالنقص، الكذب االنتقامى

الكذب التقليدى وهو بتقليده للناس الذين يسكناون ماعاه كااآلبااء واألماهاات، والاكاذب خاوفاا مان 

 العقاب.

وتشير الدراسة إلى أن خصوبة الخيال عند الطفل قد تكون من أسباب الكذب، فيبادأ باتاألاياف      

الروايات، ليدخل السرور على األهل، أو لحماية نفساه مان الضارب أو النشاغاال األهال وعادم 

 االهتمام به؛ مما يدفعه للكذب ليجذب انتباههم.

وأوصت الدراسة إلى التذكير الدا م بقيمنا وديننا اإلسالمى وبالعقاب الاذى ياناتاظار الاكااذب،       

وأهمية التحدث عن الصدق من خالل القصص والقيم والدين، ناصحة األم بأنه فى حالة مالحظة 

أن الطفل خصب الخيال يجب أن تشاركه فى خياالته وتركه ليتحدث عنها أو أن يكتبها، واالبتعاد 

يزيد من المشكلة ، كما أكدت الدراسة أنه يجب على اآلباء أن ياكاوناوا قادوة   عن الضرب، ألنه

وال يكذبون أمام الطفل، فضال عن أن تعزيز الطفل ومكافأته عندما ينطق بالصدق، يعطى نتاا ا  

  إيجابية.

توصال إلى إحـدى عشر شكالً  5991فى دراسة أخرى لعبدالسالم الشيخ ، ماجدة خميس،      

للكـــذب تمثلت من خالل تحليل اإلجابات وهى من أجل الصلح بين زوجين أو صادياقايان، ومان 

أجل إيقاع األذى بإنسان ما، من أجل المجاملة، من أجل محاولة إخفاء خطأ ما، تاحاسايان صاورة 

الذات، والتخلص من الحرج، ومن أجل إرضاء األسرة والمجتمع، ولقد توصلت الدراسة إلاى أن 

 اإلناث أكثر كذًبا من الذكور، وارتفاع نسبة الكذب عند المصريين والعرب أكثر من اإلنجليز. 

 :طشق عالج انكزب 

  اىنزة ثَب أّٔ عي٘ك ٍنزغت فٖ٘ ال يْشق ٍغ اىفشد إَّب يزؼئَ ٗينزغجـضـضـضٔ ىـضـضـضزا الثضذ ىضيض٘اىضذيضِ -

اىزٚ رْشق ىذٙ أؽفضبىضٖضٌ دضزضٚ ال رضنضجضش   اىنزةاالػزْبء ثزشثيخ أثْبئٌٖ ػيٚ اىظذل ٗػالط دبالد 

ٍؼٌٖ فزظجخ جضءاً ٍِ عي٘مٌٖ فيظؼت ػييٌٖ اىزخيض ٍِ آفزٔ ٗىؼضالط ٕضزٓ اىضظضبٕضشح فضيضْضظضخ 

 ثبآلرٚ  

http://www.analoza.com/vb/t14658.html
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أُ رنُ٘ اىجيئخ اىَذيطخ ثبىفشد ثيئخ طبىذخ ٗاىجَيغ فيٖب طبدـُ٘ ٗيشضنضيضُ٘ ـضذٗح دغضْضخ ىضٔ  -5

ٍغ رٖيئخ  “ كثش يقتاً عُذ هللا أٌ تقىنىا يا ال تفعهىٌ  ”ٗيفؼيُ٘ ٍب يق٘ىّ٘ٔ ٍغززمشيِ اآليخ اىنشيَخ

 اىضنضزةاألج٘اء اىْفغيخ اىَشيذخ في األعشح فبىطفو اىَطَئِ ال ينزة أٍبً اىطفو اىخبئف فييجق إىٚ 

 م٘عييخ ىيٖشٗة ٍِ اىؼقبة.

إرا اػزش  اىطفو  ثزّجٔ فال داػٚ ىؼقبثٔ ػضْضٔ، ألُ ٍضِ اػضزضش  يضجضت أُ يضنضبفضق ػضيضٚ ٕضزا  -1

 االػزشا  ٍغ اىز٘جئ اىذـيل؛ ششؽ أال يغزَش اى٘ـ٘ع فٚ اىنزة.

 اىقيبً ثزشجيغ اىطفو ػيٚ ـ٘ه اىظذل. -1

ىيطفو ـجو اىزقمذ ىئال يقىف اىضيضفضظضخ  ىنزةّظخ اآلثبء ٗاىَذسعيِ اىزشث٘ييِ ثؼذً إىظبل رَٖخ ا -4

ٗيغزٖيِ ثئؽالـٖب مقُ ّزَٖٔ ثبىنزة صٌ ّغذت ٕزا االرٖبً ثؼذ رىل، فيؼؼف ٍِ ٍ٘ـفْب اىضزضشثض٘ٙ 

ٍِٗ ـيَخ أدنبٍْب اىقبثيخ ىيْقغ. أػف إىٚ رىل االرٖبً اىؼش٘ائٚ ٗاىزٙ ىضٌ يضضضجضذ طضذـضٔ يشضؼضش 

اىفشد ثشٗح اىؼذاء ٗاىنشإيخ رجبٓ اآلخشيِ ٗىينِ شؼبسّب مو إّغبُ ثشٙء دزٚ رضجذ إداّزٔ ٗىيظ 

 اىؼنظ.

أال ّزشك اىفشد يَضشس  اىنزةثؼغ اآلساء اىزشث٘يخ رشيش إىٚ أّٔ ٍِ اىق٘اػذ اىَزجؼخ فٚ ٍنبفذخ  -1

دائضَضبً، فضجضَضجضشد   اىضنضزةمزثزٔ ػيٚ اآلخشيِ ألُ ٕزا يشجؼٔ ٗيؼطئ اىضقخ ثقذسرٔ ػيٚ ٍضَضبسعضخ 

ٍغ اىززمضيضش ثضقُ إّضضاه ػِ اىنزة إشؼبسّب ىٔ أّْب امزشفْب مزثٔ فٖ٘ ع٘  يذجٌ فٚ اىَشاد اىزبىيخ 

اىؼق٘ثخ ثؼذ االػزشا  ثزّجٔ رؼزجش ػق٘ثخ ػيٚ ـ٘ه اىظذل فيجت اىزغييضٌ أُ االػضزضشا  ثضبىضخضطضق 

 فؼييخ.

 رذقيش اىطفو ٗإٕبّزٔ ٍغ رؼضيض صقزٔ ثْفغٔ. ػِاالثزؼبد  -6

ػضْضذ اىضطضفضو ىضيضزضؼضش  ػضيضٚ األعضجضبة  ىضنضزةاٍشاجؼخ اىؼيبداد اىْفغيخ فٚ دبىخ اعزَشاسيضخ  -1

 ٗاىذٗاػٚ اىالشؼ٘سيخ ٗساء ٕزا اىغي٘ك.

يجب أن يشعر الطفل بأن الصدق يجلب له النفع وانه ياخافاف مان وطاأة الاعاقااب فاى حاالاة  - 9

ويجب أن يقتنع الطفل بأنه يؤدى إلى فقدان الثقة بالنفس وبااآلخاريان والاحارماان   ارتكاب الخطأ

 وعدم احترام اآلخرين له.

يجب أن نكون أوفياء إذا قطعنا عهًدا على الطفل ، ألنه  يصاب بصادماة قاوياة إذا خالافاناا   —1

 الوعد، ومن ثم يتحلل من االلتزام بالصدق فى أقوله.

يجب أن نتيح للطفل فرصة للمغامرة المعقولة واالستماع بحياة مشوقة ، فاالاحامااياة الازا ادة  -01

للطفل ومنعه من االختالط واللعب والتفاعل االجتماعى تضر بشخصيته وتادفاعاه إلاى الاكاذب ، 

وتجعله يتطلع إلى المشاركة الوجدانية فى السلوك االجتماعى ألقرانه وتشعره بالاكابات والضاياق 

 والملل.
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 : وخالصة القول       

يجب علينا إشباع حاجات الطفل النفسية، وأن ندرك متى يمكنه أن يفـــرق بايان الاواقـاـاـاـاـاع      

والخيال فنبصره بأهمية األمانة والصدق فيما يقوله ويفعله، ونشجعه على ذلك ، مع عدم المبالغة 

والقلق على تنش ة الطفل على الصدق، فإن الطفل إذا نشأ فى بي ة شعارها الصادق قاوالً وعاماالً 

فإنه ينشأ صادًقا وأميًنا، وال يعانى من الشعور بالنقص ومن ثم ال يلجأ إلى التعوي  أو المراوغة 

 أواالنتقام عن طريق الكذب.

وهناك ثالث قواعد أساسيـــة ناظمــــة لتربية الطفل يتعين على الوالاديان ماراعااتاهاا، وهاذه      

القواعد سهلة التطبيق، غالًبا ما تجنب المتاعب السلوكية التى تصدر عن أوالدهما، وااللتزام بهذه 

 القواعد يستوجب االستمرارية واتخاذهما نهًجا تربوًيا أساسًيا، وهذه القواعد هى :

 :إثابة السلوك المقبول إثابة سريعة بدون تأجيل ـ  5

وذلك بطريقة عاطفية أو كالمية بالمدح والتشجيع والتقبيل أو مادية مثل إعطاء قطعة حلوى       

أو أى هدية مادية، فيتعلم الطفل الكالم، واالعتماد على ذاته بكيفية ارتاداء الاماالباس، ومشااركاة 

األطفال فى التسلى باللعب، ألنه يتلقى االهتمام، واإلثابة من قبل الوالدين وأفراد األسرة والمحيط 

الذى يعيش فى كنفه وإطاره، ويقع على الوالدين بالدرجة األولى ممارسة اإلثاباة كاناها  أسااساى 

تربوى فى تسييس الولد، والسيطرة على سلوكه، وتطويره تطويًرا سلاياًماا وماتاكاياًفاا، وإياجااباياة 

 اإلثابة فى تعزيزالسلوك الحسن.

 .إثابة طار ة عارضة، أو بصورة غير مباشرةعدم إثابة السلوك السيىء ـ  5

إن السلوك غير المرغوب فيه يمكن أن يتكرر لــدى الطفل وذلك بسباب انشاغاال اآلبااء فاى      

أعمالهم وعدم قضاء أوقات كافية مع أوالدهم لمالحظة سلوكهم ومتابعتهم متابعاة تارباوياة وهاذا 

يسبب متاعب لألوالد فى المستقبل فمثالً الطفل العنيد الذى يجبر أمه على تلبية رغابااتاه وطالاباه 

 ويجب على األم عدم تلبية هذه الرغبة. 

 ـ معاقبة السلوك السيىء عقاًبا ال قسوة فيه وال عنف شديد.  3

إن الطفل يحمل الدوافع والغرا ز التى تتجه نحو اإلشباع والتلبية من جانب المحاياط، وهاذه       

الدوافع التى تخدم الذات كثيرة ما تتضارب فى وسا ل إروا ها وإشباعها ماع الاناظام والاماعاايايار 

االجتماعية واألخالقية السا دة، والعملية التعليمية يتحتم فيها الترشاياد لالاسالاوك باماعاناى ماعااقاباة 

السلوك السيىء الخاطىء غير المقبول بصورة خفيفة ال قسوة فيها، ألن الغر  منها أساًسا عدم 
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تعزيز السلوك السيىء والحيلولة دون تكراره مستقبالً، وليس إيذاء الطفل وإلحاق الضرر بجساده 

ونفسيته من وراء العقوبة، كما يتصرف بع  اآلباء فى تربية أبنا هم، ونذكر من هاذه الاعاقاوباة 

مثالً التوبيخ والتنبيه لعواقب السلوك السيىء، والحجز لمدة معينة، والعقوبة الجسدية، ونمتنع عن 

العقوبة القاسية المعنوية كالتحقير، وإنقاص الذات، أوالضرب الجسدى العنيف الاماؤذى ألن ذلاك 

يخلق ردود أفعال سلبية تتمثل فى الكيد واإلمعان فى عداوة األهل من خاالل الاتاماساك باالسالاوك 

 السلبى غير المرغوب لمجرد االنخراط فى صراع مع الوالدين وتحدى سلطتهما.  
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