
 

 ــ العوامل املدرسية املشجعة على الكذب:
. العقؾبات الذديدة: إّن العقؾبات االنزباطية الرارمة والحرمان مؽ االمتيازات وما  أ

يراحبيا مؽ شدة تجعل التمسيذ يشفر مؽ السعمؼ والتعميؼ، وبالتالي يمجأ لمكذب لؾقاية 
 نفدو مؽ العقؾبة الستؾقعة.

تستعانة بأىمو . تكميف التمسيذ بالؾاجبات البيتية الكثيرة: وىذا يدفع التمسيذ إلى اال ب
في تأدية واجباتو السدرتسية التي يعجز عؽ أدائيا لؾحده، ويّدعي أمام السعمؼ أّنو أّدى 

 واجبو بشفدو.

 ــ أسالية عالج الكذب:

وضع التربؾيؾن عددًا مؽ األتساليب التي يديؼ إتباعيا في عالج عاىرة الكذب ومؽ 
 أىسيا:

 سيًا التيديسيًا.بتسمؾبًا تقؾ أ. أن يكؾن أتسمؾب السرشد والسربي مع مؽ يكذب أ

ب. عدم اتستعسال الذدة والقدؾة، وعدم التجريح والتقميل مؽ شأن مؽ يسـارس 
 الكذب، وعدم التذيير بو.

 ت. تجّشب الغروف التي تدعؾ لمكذب.

 ث.عدم تكميف األطفال بأمؾر فؾق قدرتيؼ.

وإّنسا إشعاره ج. عدم اإلصرار عمى اتستجؾاب الظفل واحاطتو بأجؾاء القمق والخؾف 
 بأّن اليدف األتساس ىؾ صالحو وفائدتو.

 خ. ضرورة إشاعة الردق بيؽ السحيظيؽ بالظفل ألّنو يتأثر بيؼ.

 ثانيا/ الغش يف االمتحانات:

عـاىـرة الغـش عـاىــرة غير تـربؾيــة مـؾجـؾدة عـمى نظــاق واتسـع فـي السجـال التربــؾي 
انات بظرق غير تسميسة التعتسد عمى وىي حرؾل الظمبة عمى درجات في االمتح



القراءة وانسا بظرق ممتؾية التست الى الديؽ واالخالق برمة،وىـي ُمـشتذـــرة فـي كـافــة 
السـراحـل الـدراتسـيـة وليـدـت مـقـرـؾرة عـمى مـرحـمـة دون أخــــرى ، كسـا أّن ُىـشاكـ 

ب دىـائيـؼ وحدـب صـعـؾبـة السشيـج فـشـؾنــًا وطـرائــق لمغـش بيـؽ الظـالب تتـشــؾع حـدـ
وتـؾاطـؤ السـراقـبيـؽ ، إذن !! مـا أتسـبــاب تـؾاطــؤ بعض السعـمسـيـؽ مـع الـظـالب فـي 

 الغـش فـي االخـتبـــار ؟!!

 السذـكـمـة :
السذـكـمة مـتفـذـيـة فـي مـراحل التعـميـؼ جســيعيا ، ولعـل طـمبة السـرحـمة "الُعـميـا " ىـؼ 
أكـثـر تشـاواًل لغـاىـرة الغـش ، ألن الظـالب فـي السـرحـمة االبتـدائيــة يحاذر أن يـقـدم 
عـمى الغـش ؛ ألنـو يخـاف العـقـاب ، زيادًة عمى أن عـقـمو الباطــؽ لـؼ يتظــؾر 
بالظـريـقـة التـي تدفـعـو إلـى مسـارتسـة ىـذا الدـمؾك الخـاطــئ ،لكشيا مؾجؾدة وخرؾصا 

سرحمتيؽ الشيائيتيؽ كسـا أّن عـاىـرة التـؾاطــؤ فـي السـرحـمة األتساتسية أقـل مـؽ في ال
 انتذـــارىـا فـي السـرحـمـة الثـانـؾيـة ..!!

 أتسـبــاب السـذكـمــة :
 ُىـشاك عـؾامــل كـثـيـرة تـمعــب دوًرا فـي ىـذه السذـكـمـة ومشيـا :

 أواًل : عـؾامــل نـفـدـيـة :

يـدتؾلـي عـمى الظـالب قـبل االخـتبـار وفي أثـشـائـو ، وأكـثـر الظمبة ال ألّن الخـؾف 
ُيـمقـي بـااًل لدراتسـتــو وال ُيـشغسيـا أثـشـاء الدـشــة فـيقـع فـي دائــرة القـمــق والتــؾتـر 
ويحـتــار فـي الكـيـفـيـة التـي تسيجتاز فييـا االخـتبـار فـيمجــأ لمغـش ، كسـا أّن ضعـف 

إلرادة لدى الظـالب والخـؾف مـؽ صعـؾبـة األتسـئـمة والخـؾف مـؽ الـرتسؾب كميـا ا
 عـؾامـل تدـاعـد فـي تـمػ الغـاىــــرة .

 ثانيـًا : عـؾامـل بيـئـيــّـة :
مـثـل فـقـر العـائـمة ، فـال يتسـكـؽ الظـالب مـؽ وضـع مـدرتسـيـؽ خرؾصييؽ مـثـاًل لتدارك 

أ لمغـش كـؾتسـيمة الجـتيـاز االخـتبـار ، وقـد يذجـعـو إخـؾتــو ضعف مـدـتؾاه ، فـيمجــ
 وزمالئو عـمى ذلـػ ، والـذيـؽ يـراىـؼ يقـررون ويمجئؾن لـتمػ الؾتسـيـمة الخـاطـئــة 



 
 ثالثـًا : ضعـف الـرقـابـة وتؾاطـؤىـا:

سعـمؼ أو لو أبمـغ األثـر فـي تـمػ الغـاىـرة فـربسـا يكـؾن الدـبـب ضـعـف شخـرـية ال
حـد  تجـاىـمو عســًدا عـؽ غـش الظـالب لـؾجـؾد قـرابـة مــثـاًل أو صحـبــة مـع والــد

كـسعمؼ  الظـمبة أو مـع الظـالب بعـيشـو !! إذ أّن كـثـيـًرا مـؽ السعمسيؽ ال يحـترم مـؾقـعـو
ـقال وتشـقـمب ومـرّبـي لألجـيـال فـيـدتيـيؽ باالخـتبار ويظـمق الحبـل عـمى الغارب كسـا يُ 

 األمـؾر عـيـًرا عمى عـقــب .

رابًعا : أحـد أتسـباب الغـش أيـزـًا ىـؾ اتسـتذعـار الظـالب أنـو قـادر عـمى مسـارتسـة ذلـػ 
 الدـمؾك مـؽ بـاب الذجـاعـة عـمى فعـل مـا ال يدـتظـيعـو غـيــره !!

ي مـدألة الغـش الزعف خامًدا : مـؽ األتسـباب أيزـًا والتـي تجـعـل السعمؼ يتيـاون ف
الدياتسي واإلداري لمبمد يشعكس تسبال عمى العسمية التربؾية برمتيا فتكثر الغؾاىر 

 الدمبية كالغش والرشؾة ......الخ 

 رأي املتخـصصـيــــن :

صـحـيح أن الغـش فـي االخـتبـار مـؾجـؾٌد وال ُيـسـكـؽ إنكــاره ، ولكــؽ األدىــى مـؽ ذلـػ 
 مــرارة أن يكــؾن السدرس ُمـدـاعــًدا فـي تـمػ الغــاىـرة الدـيـئـة ..!!واألكـثـر 

ُيـداعـد عـمى نذــر تـمػ  -رّبـسا  -ويـرى السخـترــؾن أن أتسـمؾب التـدريـس الخــاطـئ 
الغـاىـــرة ، فعــدم تحـقـيـق االندجـام فـي الذـــرح وتحـميـمــو بذـكـل جـّيــد لمظــالب 

غـيـر فـاىـسيـؽ لمسؾضؾع خـرـؾصــًا إذا كـانـت السشاىــج صعـبة عـمييـؼ وال يجـعـميـؼ 
يجــدون مـؽ يـذـرحـيـا ليـؼ بظـريـقــة إيجـابيــة فزال عؽ أّن ضـعـف الـرقـابــة تدـاعـد 
عـمى تـفذـي تمػ الغـاىـرة وانعـــدام الزسـيـر األخـالقـــي وضعــف الؾازع الديـشــي لــو 

 ي كــل ذلـػ .دور فـ

إذن البـد مـؽ عسـميـة تـقـؾيـسـيـة لكـل األتسـبــاب الدافـعـة لغـش الظـالب وتـؾاطــؤ 
 السـراقـب ثـؼ بعد ذلػ تحميميا وعالجيا.

 


