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  للكذب ؟!اب التي تدفع طفلك في بعض األحيان سبما األ

 ما دور اآلباء في غرس بذور الكذب أو الّصدق في نفوس أبنائهم ؟

 بيل لتعزيز الّصدق كمنهجيّة حياة في عقلية الطفل ؟وما السّ 

توازنة وعقليّة صحيّة تقود ة لبناء شخصيّة م  حيحة واإليجابيّ كآباء إلى تربية أطفالنا على القيم الصّ نا نسعى جميع  

روب األكثر أماناً، تقيهم من عثرات الحياة، تمنحهم القّوة والّشجاعة لمواجهة أصعب المواقف أطفالنا  إلى الدّ 

نعمل جاهدين لتنميتها وتعزيزها في نفوس أطفالنا،  تي علينا أنالّ  روف، ولعّل الّصدق الّسمة األهمّ وأحلك الظّ 

تهم على حيث يدفعهم لتطوير مهاراتهم وعقليّ  فالّصدق هو القارب الذي يحمل أطفالنا إلى بحر الحياة بأمان،

 ستقبالً.مشكالت قد يواجهونها م   فس لمعالجة أيّ ة بالنّ م ثقة حقيقيّ يمنحهأسس ثابتة ومتينة و

نين األولى من عمره نتيجة عّدة فل منذ السّ طّور لدى الطّ مو والتّ ات المكتسبة تبدأ بالنّ دق كغيره من الّصفالصّ 

هم أطفالهم والمنزل مدرست   األبوان هم قدوة   وألن   ،عوامل وظروف تلعب دوراً حيويّاً في إنشاء طفل صادق

ة ه للقيم اإليجابيّ فل من حيث تبنيّ عقليّة الطّ ر على ربية المنزليّة تعد من أهم العوامل التي تؤثّ األولى واألهم فالتّ 

 .دقالصَ ها والصحيّة وأهمّ 

 ال يمكن تجزئتهاتسيطر على عقليّة الّطفل فالّصدق سمة متكاملة ، !ةلحقيقه لعلى قولفل الطّ  ال يقتصر صدق

البحث في اج، حليل واالستنتج حيث يبدأ بالتّ ضفل وصوالً لمرحلة النّ ومفهوم متطّور ينمو مع نمو عقلية الطّ 

ً  اً دق أمراألسباب التي تجعل الصّ   ات وسمات أخرىة سلوكيّ الّصدق ليشمل عدّ  يتّسع مفهوم ، حيثجيّداً وهاّما

االعتراف بالخطأ، إبداء المشاعر الحقيقيّة وغيرها من  الوفاء بالعهود والمواثيق، كاإلخالص، فللدى الطّ 

فل الذي يعترف بخطئه في زرعها وتعزيزها في نفوس أطفالنا فالطّ ر جهداً كآباء علينا أن ال نوفّ تي مات الّ السّ 

ً يبقى م   فل الذي يفي بالوعود التي يقطعها ووالطّ  ويسعى إلصالحه هو طفل ّصادق مع نفسه، يقه في لصد خلصا

صائح النّ  روف هو طفل يصّدر الّصدق في أروع معانيه وأسمى أشكاله، سنتناول في هذا المقال أهمّ أحلك الظّ 

 بشكل صّحي وإيجابي عاملتساعدهم على تربية طفل صادق من خالل التّ تي الّ هة لآلباء وجّ ات الم  االستراتيجيّ و

 في عقليّةة دق كسمة هاّمة وأساسيّ مفهوم الصّ تعزيز باإلضافة إلى فل للكذب ر فيها الطّ مع المواقف التي يضطّ 

 الطفل.
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َ

 طفالهمألقدوةََادقينَخيرالصَ اآلباءَ .1

ها طالما ؤتي ثمار  دة في نفوسهم لن ت  مات الجيّ حيحة وتنمية السّ لوكيات الصّ السّ مساعي األبوين لتعليم أطفالهم  إن  

 مات !صفان بتلك السّ لوكيات أو يتّ الس   بعان تلك  األبوين ال يتّ  أن  



 

 

ى ، فحين تتلقّ ةربيةَالمنزلي َالت َرجة األولى من للصدق أو الكذب يأتي بالدّ فل م الطّ اآلباء هم قدوة أطفالهم فتعل   ألن  

د على األريكة تحاول االسترخاء، سيكون مد  في الحقيقة م   نشغل في العمل وأنت  ك م  أن   اتصاالً من صديق وتخبره  

اختالق بعض األكاذيب، ولكن في في التهّرب من األصدقاء من خالل ذلك المشهد بالنسبة لطفلك درساً هاّماً 

ول االسترخاء وأخذ قسط من الراحة، فذلك الرد سيعلّم طفلك أن في المنزل ولكن تحا كك أن  صديق   حال أخبرت  

 يكون صادقاً في جميع األحوال.

ً تكون صادق على أن   احرص    ل واألهم.مهم األوّ علّ  م   أمام أطفالك فأنت   ا

 

 

 خاذَموقفَصارمَمنَالكذبات َ .2
ة لوكيات والمفاهيم اإليجابيّ فل إلى المدرسة، ال يكفي أن ننقل ألطفالنا السّ تي يدخل فيها الطّ في المرحلة الّ 

ة، العوامل الخارجيّ ره بتأثّ فل نتيجة سلوك خاطئ قد يصدر عن الطّ  تقويم أيّ أيضاً حيّة، بل يتوّجب علينا والصّ 

عدم فل، فسلوك قد يكذب فيه الطّ  من أيّ  جادَوحازمخاذ موقف اتّ  ب منكاً يتطلّ صادقليكون تربية طفلك  لذلك فإن  

سيكون بمثابة  ضحكاً أمام أصدقائهسليّاً أو م  و م  ذي يختلق بعض األكاذيب ليبدطفلك الّ ة فعل تجاه إبدائك ألي ردّ 

كاذيب أو ة ببعض األه الوهمي  حجر األساس لبناء عقليّة نمو غير صحيّة وشخصيّة مهزوزة يبني فيها الطفل ثقت  

ة كمحاورة إيجابيّ  أكثر   تتعامل مع موقف كهذا بأسلوب   ! ،فمن األفضل أن  صص التي ينسجها من مخيلتهالق

شعبيّة  فل ليكون أكثر  فل حول أهميّة قول الحقيقة واالبتعاد عن اختالق األكاذيب، والعمل على تعزيز ثقة الطّ الطّ 

َبين أصدقائه بعيداً عن الكذب.

 تجاه طفلك في حال قام بالكذب. اً جادّ  اً خذ موقفالمهم أن تتّ من 

 

 الص دقَمنجاةَ .3

ما، ويعود الّسبب لعدم تصّرف األبوين بشكل  في الكثير من األحيان يدفع الخوف طفلك إلخفاء الحقيقة حول أمر  

 إيجابي وصحيح في بعض المواقف كقيامهم بمعاقبة طفلهم بشّدة عند ارتكابهم لخطأ ما!

نفسك  لمحاسبة طفلك على ذلك، اسأل   بتزوير عالمة تقدير االختبار، قبل أن تهمّ  طفلك قام   أن   ففي حال اكتشفت  

أم أنّه متخّوف من رؤية عالمات ، ؟ تي دفعت طفلك لعدم قول الحقيقة، هل هو قلق من رّدة فعلكعن األسباب الّ 

الّصدق هو منجاة من  لى تعليم طفلك أنّ ع احرص  ، !؟ ذي اعتاد على رؤيته سعيداً وفخوراً الّ الخيبة على وجهك 

 طر التخاذه منطلقاً للكذب.كي ال يضّ  زمات، وال تزرع الخوف في نفسهالوقوع في المشاكل واأل

 .فل على قول الحقيقة واالبتعاد عن الكذبكي يعتاد الطّ  طفلك بحكمةمع أخطاء  تعامل  

 

ادقةَتستحقَالث ناءالشَ َ .4  خصي ةَالص 

دق إلظهار لوكيات ومنها الصّ شيد بتلك السّ فل، من المهم أن ن  ة التي يقوم بها الطّ لوكيات اإليجابيّ للحفاظ على السّ 

فل قول الحقيقة، فاعتراف ب فيها على الطّ خص الصادق ومكانته خصوصاً في المواقف التي يصع  ة الشّ أهميّ 

ب أهميّة االعتراف باألخطاء وعدم التهر  ناء لتكريس خطئ يستحق منك بعض عبارات المديح والثّ ه م  طفلك بأن  

دم على ذلك، بدالً من ه المسؤول عن كسر بعض األطباق وإبدائه النّ فعند اعتراف طفلك بأن  ة، من المسؤوليّ 

 األهم." هو على اإلشادة بصدقه بجملة من قبيل "أحسنت ألنك كنت صادقاً، وهذا ، احرص  بقسوة توبيخه



 

 

 صادقاً. والمديح في حال كان   ناءعلى منح طفلك الثّ  احرص  

 

 خيرَالص دقالوفاءَبالعهودََ .5

االلتزام بالوعود دق هو فل المعنى الحقيقي للصّ تي تعلّم الطّ اجحة الّ ات النّ فيدة واالستراتيجيّ روس الم  من أفضل الدّ 

وع وتتخلّف عن ذلك، سيعلّم ذلك اطئ في عطلة نهاية األسبهاب إلى الشّ ، فعندما تعد أطفالك بالذّ والوفاء بالعهود

على مساعدة طفلك على االلتزام بالوعود التي  ال مشكلة بنقض الوعود وعدم االلتزام بها، احرص   أن   كطفل

وتقديم عذر يقطعها لتكريس معنى الّصدق بشكل عملي وملموس مع االلتزام بتحقيقك ألي وعد تمنحه ألطفالك 

 .قهكافي في حال لم تكن قادر على تحقي

ً ها لطفلك لتشجيعه على أن يكون صادقبالوعود التي تقطع   م  تزال   تجاه الوعود التي يقطعها. ا

 

 رَلألطفالََب َلهمةَعَ القصصَالمَ َ .6

ً ة لألطفال أسلوبسائل اإليجابيّ ر والرّ ب  مة التي تحمل الع  له  تعد القصص الم   ً ناجح ا في تعليم األطفال القيم  وفعّاالً  ا

دق كسبيل لبناء شخصيّة طفل ة الصّ ظهر أهميّ تي ت  دق، فقراءة القصص لطفلك الّ ومنها الصّ حيّة والهاّمة الصّ 

تي األسباب الّ  فكير واستنتاجناقشة الّطفل بأحداث القّصة وحثّه على التّ صادق تعد خطوة هاّمة، باإلضافة إلى م  

 كأبطال حقيقيون لها.القّصة يظهرون  ادقة فيالصّ  خصيّاتشّ الجعلت 

لهمة التي ت وّضح أهميّة الّصدق.اقرأ  ل  طفلك القصص الم 

 

 بعد قراءة المقال، أّي االستراتيجّيات الّسابقة تراها األفضل لتعزيز سمة الّصدق لدى الطفل؟

 وهل ترى أّن تربية طفل صادق تحتاج بالّضرورة ألبوين صادق ين ؟!

شاركة المقال مع   األصدقاء.إذا أعجبك المقال، ال تنس  إبداء رأيك وم 


