
 

 

 وطرق التعامل معه الكذب عند األطفالأسباب 

في  التطورية الناحية من ا  طبيعي ا  أمر عند األطفال الكذب يعد  

 ،ا  كثير الطفل يكذب عندما حتىمراحل الطفولة المختلفة 

 الخيال بين الحدود باختبار لألطفال الكذب يسمححيث 

 تفكير كيفية وفهم أفعالهم عواقب من أنفسهم لحماية والواقع

 .أفضل بشكل اآلخرين

 كاذبين أطفالهم يصبح أن من بالقلق اآلباء بعض يشعر

 عند الكذب يكون ما ا  نادر ذلك ومع ،قهريين أو مرضيين

 . للقلق مدعاة األطفال

 أن   على عالمة يكون وقد طبيعي أمر عند األطفال الكذبف

 .مناسبة نمو مراحل يحقق الطفل

 الكذب عند األطفالأسباب 

التي يكذب األطفال لمجموعة متنوعة من األسباب النمطية 

  يلي: ما تشمل

  تطوير نظرية العقل 

ع ما يعتقده أو يشعر به نظرية العقل هي القدرة على توق  

معتقدات ومشاعر اآلخرين تختلف عن  اآلخرون وفهم أن  

 . ناومشاعر نامعتقدات

 سنواتالثالث ر في سن عادة ما تبدأ نظرية العقل في التطو  

 .وهو الوقت الذي تصبح فيه أكاذيب األطفال أكثر تكرارا  



 

 

 تطور الشعور باألخالق 

كثر عندما يزداد إحساسهم أ بالظهور الكذب عند األطفاليبدأ 

أكثر قدرة على توقع يصبحون والخطأ هذا ألنهم  بالصواب

 السلوكيات التي قد تسبب لهم المشاكل.

 لهروب من العقوبةا 

قد تؤدي العقوبات فاألطفال الذين يخشون العقاب قد يكذب 

الكذب عند  تكرار في تأديب الطفل إلى والمبالغة الشديدة

 .األطفال

 التجريب واإلبداع 

بون الختبار عندما يكتسب األطفال القدرة على الكذب فقد يكذ  

 تهم الجديدة.امهار

 تعزيز احترام الذات 

 أقرانهم احترام لكسبكمحاولة  األطفال عند كذبال ينتج قد

أو قد يكذبون على والديهم ألنهم بحاجة إلى الحب  ،وعاطفتهم

 واالهتمام.

 الصدمة وسوء المعاملة 

الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو  األطفالالكذب عند نشأ قد ي

للتستر على اإلساءة أو الكذب بشأن تجاربهم  وذلك الصدمات

 أو الخوف من قول الحقيقة للبالغين.

 وعدم الشعور باألمان قلقال  



 

 

مرتبطة  نفسية قد يكذب األطفال الذين يعانون من تشخيصات

 عواقب قول الحقيقة.من ن يقلقفتراهم بالقلق 

 نفسيةمشاكل الصحة ال  

 نشوء في نفسيةالاألمراض عة من قد تتسبب مجموعة متنو  

قد يتصرف الطفل على سبيل المثال  ،األطفال عند كذبال

ثم يكذب يندم عليها أثناء نوبة الهوس  ق  ثنائي القطب بطر

 بشأن هذا السلوك.

 الكذب عند األطفالكيف أتعامل مع 

الكذب د عليها أثناء التعامل مع هناك عدة أمور يجب التأكي

 ومنها: عند األطفال

 االعتراف على إجباره أو الطفل تخويف محاولةاالبتعاد عن  -1

 تجريم منهم يُطلب عندما سيكذبون الكبار حتى الناس معظم ألن  

  .أنفسهم

    أن   الطفل يعرف" اللعبة؟ كسرت هل: "الطفل  سألت عندمامثال  

 لها سيكون" الكلمة " وأن   سلبية عواقب لها سيكون" نعمكلمة  "

 بما مقنع بشكل كذبي أن هو المتبقي الوحيد الخيارف ،سلبية عواقب

 .الكفاية فيه

 أرى): واقعي وبشكل بهدوء للطفل لوقيمكن أن ت ذلك من بدال  لذا 

  (؟ ذلك حيال نفعل أن يجب ماذا اللعبة كسرت أنك

 إيجابية بطريقة الكاذب الطفل مواجهة -2



 

 

( السبت يوم السيرك إلى ذهبت): يقول الطفلعندما تسمع مثال  

 إلى الذهاب حق ا تريد أنك أعلم) :أن تقول له وهو لم يذهب يمكن

 األسبوع نهاية في هناك إلى ذهبت أنك لتتخي   لذلك السيرك

  (.الماضي

 . (أضربه لم): ينالطفليقول أحد عند الشجار بين طفلين مثال آخر 

 نرى دعونانا يساعد ال الكذبو ا  صحيح ليس هذا أن أعلم): األب

 .(ا  مع المشكلة حل   يمكننا كيف

 التعديالت إلجراء الفرصة الطفل منح -3

  .(المنزلي؟ واجبك أنجزت هل) تسأل الطفل أن من بدال  فمثال  

 من بعد المنزلي واجبك تنجز لم أنك أرى) تقول له أن يمكنك

 .(ا  جاهز يصبح أن بمجرد إياه أرني فضلك

 األطفال عند كذبال سبب تفهم ةحاولم -4

 وكنا المدرسة في الرياضيات في األفضل أنه الطفل ادعى إذامثال  

 لتعزيز طريقة إيجاد حاولعلينا أن ن ،صحيح غير هذا أن   علمن

 يحتاج ال حتى الرياضيات في التحسن على مساعدتهو لذاته تقديره

 .الكذب إلى

 أن   من التأكد فعلينا العقوبة بلتجن   الكذب عند األطفالكان  إذا

  .ردة فعلنا من يخافوا ال حتى للغاية قاسيا   ليس أسلوب تربيتنا

 على حكمنا بناء جنبنت فعلينا أن األشقاء بين نزاع هناك كان إذا

  إقناعا . األكثر القصة

 حبال على التركيز -5



 

 

 حتى أنه يعرف الطفل دعنو ،المشروط غير الحب علينا أن نمنح

 .حبهن فنحن أخطاء   يرتكب عندما

كأهل  تقع على عاتقنا ةإن  بناء أطفال صادقين خلوقين مسؤولية هام  

ويمكن تحقيق ذلك  ،لقيام بها على أكمل وجهالسعي ليتوجب علينا و

باالنطالق من ذواتنا واالبتعاد عن الكذب حتى األبيض منه 

إظهار ب من أطفالنا وعلينا التقر  ينبغي كما  .وخاصة أمام أطفالنا

ل مشاعرهم وأخطائهم ومساعدتهم على الحب الكافي لهم وتقب  

 تجاوزها.

 


