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ملخص: 
املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
والدخل  للأم،  للأب/  التعليمي  وامل�ستوى  وال�سف،  اجلن�ص،  متغري  اأثر  وحتديد  الثانوية، 
الدرا�سة من )1147( طالباً  الدوافع. وتكونت عينة  ال�سهري للأ�رسة يف درجة �سيوع هذه 
وطالبة من خلل �ست ع�رسة مدر�سة يف حمافظة رام اهلل والبرية من خلل طريقة املعاينة 
العنقودية، طبق عليهم مقيا�ص دوافع اللجوء اإىل الكذب الذي طور لأغرا�ص الدرا�سة. جاءت 
تقديرات الطلبة لدوافع اللجوء اإىل الكذب منخف�سة، وكان اأعلها للدوافع يف جمايل حماية 
اأثر ملتغري اجلن�ص  الذات والنفعايل، واأدناها للمجال العدواين. كما اأظهرت النتائج وجود 
ال�سف  وملتغري  فقط،  العدواين  املجال  يف  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  على  الذكور  ول�سالح 
الدخل  متغري  اأما  والجتماعي،  العدواين  املجالني  يف  والأم  للأب  التعليمي  وامل�ستوى 

ال�سهري للأ�رسة، فكان موؤثراً يف الأبعاد كافة با�ستثناء البعد ال�سخ�سي. 
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Abstract: 

This study aimed to identify the motives resigning to resort to lying among 
the students of secondary schools, and the effect of gender, class, father and 
mother level of education, and economic status on the use of such motives. The 
sample consisted of (1147) high school students, who filled a questionnaire 
designed to measure students deceptive motives. Results showed that the 
motivation to telling lies among the students was weak, and the most used 
deceptive motives were the emotional and self- protection, while the lowest 
one was aggression motives. The results also showed an effect for gender, 
class, economic status, father and mother level of education of residence 
domains of deceptive motives. 
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مقدمة: 
قد يكون الكذب عند الطفل اأحياناً نتيجة ملا يتعر�ص له من مواقف جديدة يف حياته، 
النوع من  وين�ساأ مثل هذا  عليه،  الكبار  نف�سه من هجوم  الكذب حلماية  اإىل  اأحيانا  فيلجاأ 
الكذب عادة لدى الأطفال الذين ل تتمثل فيهم قوة ال�سخ�سية، وممن تعودوا ال�ستكانة اأو 
اخلنوع بدلً من تنمية الثقة بالذات لديهم. ومثل هذا النوع من الأطفال ي�سوغون الكذبة 
لوقتها، خالية من املحتويات اخليالية بعيدة عن التزوير فياأتونها وكاأنها حقيقة، فتكون 

الكذبة، وكاأنها فعل انعكا�سي دفاعي تولد لتوه )الهابط، 2003( . 
اأو  الطفل  يتعلمها  تورث،  ل  مكت�سبة  �سفة  الكذب  باأن   )2009( اخلطيب  اأ�سار  وقد 
وحيث  باخلوف،  ال�سعور  يكرث  حيث  فيه،  يعي�ص  الذي  بالو�سط  لحتكاكه  نتيجة  يكت�سبها 
يكون  ما  كثرياً  بل  وحده،  الكذب  يظهر  وقلما  الكذب،  يكرث  بالأمن  الطفل  �سعور  يتزعزع 

م�سحوباً ببع�ص اأنواع ال�سلوك ال�سلبي كالغ�ص واخلداع والتخريب. 
وي�سري بياجيه )Piaget( كما ورد يف �سيفر وملمان )1989( ، اإىل اأن مفهوم الكذب 
يتطور مع منو الأطفال اأخلقيا، حيث ميز فيه ثلث مراحل ملعتقدات الأطفال حول الكذب، 
ففي املرحلة الأوىل يعتقد الأطفال اأن الكذب خطاأ، لأنه مو�سوع يعاقب عليه الكبار، مما 
�سيئاً  الكذب  ي�سبح  الثانية  املرحلة  ويف  العقاب.  بغياب  يكون  اأن  ميكن  الكذب  اأن  يعني 
اأُلغيت العقوبة. اأما يف املرحلة الثالثة، فاإن الكذب  خاطئاً بحد ذاته، ويظل كذلك حتى لو 

خطاأ لأنه يتعار�ص مع قواعد املجتمع ومبادئ التعاطف والحرتام املتبادل بني النا�ص. 
غري  اأحداث  و�سف  اأو  رواية  باعتباره  الكذب  �سلوك   )2001( احميدان  اأبو  ويعرف 
موجودة اأ�سلً ب�سكل مبالغ فيه، ويتاأكد املحيطون بالطفل ب�سكل قاطع من عدم �سحة ما 
يرويه الطفل. بالإ�سافة اإىل ما ذكر �سابقاً فاإن الكذب يعني ذكر �سيء غري حقيقي يف القول 
والعمل وال�سلوك، وبنّية غ�ص اأو خداع �سخ�ص اآخر من اأجل احل�سول على فائدة، اأو التخل�ص 
من اأ�سياء غري �سارة، فالكذب عادة واجتاه غري �سوي يكت�سبه الطفل من البيئة التي يعي�ص 

فيها، ويكفي الكذب ت�سنيعاً وتقبيحاً اأن عّده الإ�سلم من خ�سائل النفاق. 
وبالعادة، اعترب الكذب �سيئاً �سيئاً، واآثماً، و�رسيراً، اأو على الأقل غري مرغوب فيه. ورغم 
اعتبار  على  ي�رسون  الأفراد  فاإن  ياأخذها،  التي  املتعددة  والأ�سكال  الكذب،  حدوث  تكرار 
الكذب �سيئاً خاطئاً، ول اأخلقي، وي�ستحق التوبيخ وال�سجب. اإن وجهات النظر هذه الظروف 
 Saxe,( املحيطة التي يكون فيها الكذب بهدف التعاطف لتخفيف اآلم �سخ�ص يعاين اأو يتاأمل

 . )1991
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َا  وجاء النهي عن الكذب يف القراآن الكرمي اأكرث من مرة، قال اهلل تعاىل: {َوال َتُقوُلوا ملمِ
يَن َيْفرَتُوَن  ذمِ َب اإمِنَّ الَّ مِ اْلَكذمِ َتْفرَتُوا َعَلى اللَّ َب َهَذا َحلٌل َوَهَذا َحَراٌم لمِ َنُتُكُم اْلَكذمِ ُف اأَْل�سمِ َت�سمِ
مِ اْلَكذمَِب ال ُيْفلمُِحوَن} �سورة النحل، اآية )116( . ويف �سورة الزمر، اآية )33( قال  َعَلى اللَّ
ُقوَن}. وقال تعاىل اأي�ساً: {َيا  َك ُهُم امْلُتَّ همِ اأُوَلئمِ َق بمِ دَّ ْدقمِ َو�سَ ال�سِّ ذمِي َجاَء بمِ تعاىل: {َوالَّ

نَي} �سورة التوبة، اآية )119( .  قمِ ادمِ َ َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ ُقوا اللَّ يَن اآَمُنوا اتَّ ذمِ َها الَّ اأَيُّ
ولي�ص كل �سلوك للأطفال ميكن ت�سنيفه على اأنه �سلوك م�سكل، فعندما ي�ستجيب الفرد 
اأو غري مقبولة اجتماعياً، فاإننا ن�سمي ال�ستجابة بال�سلوك  اأنها غري ملئمة  بطريقة يرى 
امل�سكل عموما. ول ميكن اأن نعد الطفل ع�سابياً اأو م�سكلً اإل اإذا حالت كرثة ال�ستجابات 
غري امللئمة اأو حدَّت بينه وبني اأن يوؤدي وظائفه ب�سكل منا�سب، اأو بينه وبني اأن ي�ستمتع 
بالتفاعل الجتماعي ال�سوي مع غريه من النا�ص. وهذا يعني اأن ال�سلوك يعد م�سكلً حني يعرب 
عن �سوء التكيف النف�سي والجتماعي، اأما ال�سلوك غري امل�سكل فهو ال�سلوك العادي ال�سحيح 
املرغوب فيه، اأي ال�سلوك املاألوف واملعتدل، اأو بتعبري اآخر هو ال�سلوك الذي يواجه املوقف 
ال�سلوك املعرب عن تكيف منا�سب يكون  النا�ص، وهو  مبا يقت�سيه يف حدود ما يغلب على 
فيه التفاعل بني الفرد وحميطه، وبينه وبني نف�سه تفاعلً مثمراً )العناين وتيم وال�سناوي، 

 . )2003
نوعني  اإىل  الكذب  ق�سموا  النف�ص  علماء  اأن  اإىل   )Kaplan,1991( كابلن  اأ�سار  وقد 
رئي�سني، هما: النوع الأول: يعتمد على الدوافع الكامنة وراء اإتيان �سلوك الكذب وهذا النوع 
من الكذب ل ي�سكل خطورة على �سلوك الطفل، بل اإن معظم الأطفال ميار�سونه، وغالباً ما 
يزول هذا الكذب مبجرد توجيه الطفل وتو�سيح الأمور له، وبخا�سة العوامل الكامنة وراء 
ظهور هذا النوع ترتبط مب�ستوى معني من النمو العقلي والإدراكى، وتنتهي مبجرد و�سول 
دوافع  وراءه  يكمن  الذي  النوع  وهو  الثاين:  النوع  اأما  النمو.  من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  الطفل 
نف�سية معينة، حيث يوجد الطفل يف بيئة تخلق لديه بع�ص الدوافع ال�سلبية، التي تدفعه اإىل 
العقاب،  الدفاعي )اخلوف من  الكذب النتقامي، والكذب  النوع من  اأمثلة هذا  الكذب. ومن 

والكذب الدعائي، والكذب الأناين )بغر�ص ال�ستحواذ( . 
اإن هناك دوافع كامنة وراء اإتيان �سلوك الكذب، والتي ترتبط مب�ستوى معني من النمو 
العقلي والإدراكي، وينتهي هذا النوع مبجرد و�سول الطفل اإىل م�ستوى اأعلى من النمو. ومن 
اأمثلة هذا النوع كذب اخليال الذي ي�سمى كذب اأحلم اليقظة، بالإ�سافة اإىل قلة دراية الطفل 
اأنه  كما  الذاكرة.  اأو  امللحظة  يف  ل�سعف  الوقائع  �رسد  يف  دقته  وعدم  وقوانينه  بالواقع 
ميكن اعتباره رغبة من الطفل يف القيام بعمل يوؤكد فيه ذاته، فهو يكذب ليحمي نف�سه اأو 
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يحمي �سديقاً له من العقاب، كذلك يكمن وراءه دوافع نف�سية معينة، حيث يوجد الطفل يف 
بيئة تولد لديه بع�ص الدوافع ال�سلبية التي تدفعه اإىل الكذب، ومنها على �سبيل املثال الكذب 

النتقامي )الد�سوقي، 2003( . 
ويرغب الأطفال بالكذب يف �سن املدر�سة، حيث يختلقون اأحياناً الكذب لكي يتجنبوا 
العقاب، اأو لكي يتفقوا على زملئهم الآخرين، اأو لكي يت�رسفوا مثل الآخرين، حيث يختلف 
الأطفال يف م�ستوى فهم ال�سدق ويجدون �سعوبة يف التمييز بني الوهم واحلقيقة، خا�سة 

خلل املراحل الأ�سا�سية من املدر�سة )�سيفر ومليمان، 2006( . 
ويذكر هاندل )Handel, 1982( اأن النا�ص يكذبون لأ�سباب عديدة من اأهمها الرغبة 
يف حماية الذات، وجتنب الف�سل، وجتنب الأذى، والظهور ب�سكل متوازن اأمام الآخرين لنيل 
اإىل الكذب  اللجوء  دوافع   )Ekman, 1989( اإيكمان  اأو تقليداً للآخرين. ويح�رس  اإعجابهم، 
عند الطلبة يف جتنب العقاب، وال�سعور بالرتباك والإحراج، وحماية الذات عند �سعور الطالب 

بالتهديد، وحماية الأ�رسة والرفاق، وكنوع من حتدي �سلطة الأبوين واملعلمني. 
املواقف  من  كثري  يف  ويحدث  رئي�سة،  ب�سفة  اجتماعي  �سلوك  هو  والكذب 
علم  ن�ساأة  منذ  الكذب  وقائع  بدرا�سة  البحوث  فاهتمت  عديدة،  لأ�سباب  الجتماعية 
للحقيقة  كنيجة  املو�سوع  هذا  بدرا�سة  الدائم  الهتمام  هذا  كان  وقد  النف�سي.  الإر�ساد 
الذهني للأطفال،  التطور  اأخرى يف  اأن يكون مدخلً ملوا�سيع  الكذب ميكن  باأن  القائلة 
 )Piaget, 1932( الأخلقي  والفهم   ،  )Peterson, 1995; Fu & Lee, 2007( كالذكاء 
الأطفال  و�سلوك   ،  )Hartshorne & May, 1928( ال�سخ�سية  ومكونات  الذات  وتكوين   ،

 . )Goodman et al. , 2006( ك�سهود يف الق�سايا القانونية
املجتمعات يف كل زمان  تعاين منها  التي  ال�سلبية  الظواهر  الكذب من  وتعد ظاهرة 
ومكان من تاريخ الب�رسية، فهي م�سكلة قدمية حديثة، ورغم اهتمام العلماء على مر الع�سور 
بهذه الظاهرة واحلديث عنها من حيث مظاهرها واأ�سبابها واأ�سكالها وطرق التعامل معها، 
الكذب  اأ�سباب  حتديد  يف  وا�سح  ق�سور  وهنالك  متوا�سعة،  زالت  ما  اجلهود  هذه  اأن  اإل 
يف  البارزة  املظاهر  اأحد  هو  والكذب  املتغريات.  ببع�ص  وعلقته  خا�ص  ب�سكل  ودوافعه 
مرحلة املراهقة، حيث يجد املراهق نف�سه اأمام هذه ال�سمة عن عامله اخلا�ص، وبالتايل فاإن 
حتديد دوافع الكذب ي�سهل اإجراءات التعامل معه وحماولة حتديده اأو توجيهه لطرائق اأخرى 

تخدم املراهق، وت�ساعد على تكيفه بطريقة اأكرث فاعلية )غامن، 2006( . 
والرتبية  الرتبوي  الإر�ساد  اأق�سام  مع  التوا�سل  خلل  من  امل�سكلة  هذه  برزت  وقد 
اخلا�سة يف مديريات الرتبية والتعليم، وملخ�سات التقارير ال�سهرية التي ترفع اإىل مكتب 
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الرتبية والتعليم التي تناولت ق�سايا طلبة املدار�ص جلميع املراحل، والتي تتعلق بالنواحي 
واملمتلكات،  والطلب  املعلمني  �سد  العدواين  ال�سلوك  خا�سة  ال�سطرابات،  اأو  الأخلقية 
وكذلك ال�رسقة والكذب. وقد اأكد عدد من املر�سدين واملر�سدات يف املدار�ص اأن كذب املراهقني 
اأمر يلم�سونه ب�سكل ملحوظ لدى معظم الطلبة، لكن ن�سبة الكذب هي التي تختلف بني مراهق 
على  للوقوف  حماولة  يف  ال�سعي  اإىل  ودفع  امل�سكلة،  بهذه  الهتمام  اأثار  كله  وهذا  واآخر. 
الدوافع احلقيقية للكذب لدى طلبة املرحلة الثانوية العامة، خا�سة واأن هذه املرحلة لها 

خ�سائ�سها املعروفة التي تعد اأ�سا�سا يف ت�سكيل هوية الفرد. 
ويف �سوء ما �سبق، تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�س االآتي: 

الثانوية،  املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  ما 
للطالب،  وال�سف  )اجلن�س  املتغريات  بع�س  بح�سب  منهما  كل  واختلف 

والو�سع االقت�سادي وامل�ستوى التعليمي لكل من الوالدين( ؟ . 

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية مو�سوعها واملتغري الرئي�ص الذي ت�سعى ملعاجلته، 
كما تنبع  وهو الكذب ودوافعه لدى فئة عمرية ح�سا�سة ومهمة من �سمن فئة املراهقني. 

اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها: 

اخلطط . 1 و�سع  يف  الثانوية  املدار�ص  يف  الرتبويني  املر�سدين  م�ساعدة  اإىل  ت�سعى 
امللئمة لتعزيز قيم الأمانة وال�سدق، ومواجهة الكذب وعيوبه. 

�سيتيح . 2 مما  الكذب،  اإىل  اللجوء  دوافع  عن  للك�سف  مقيا�ص  تطوير  يف  ت�ساعد  قد 
الفر�سة اأمام باحثني اآخرين ل�ستخدامه يف درا�ساتهم على عينات خمتلفة. 

الطلبة . 3 لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  اإىل  احلقيقية  الدوافع  على  ال�سوء  الدرا�سة  ت�سلط 
العملية  لتح�سني  خطط  وو�سع  جديدة،  �سيا�سات  لر�سم  القرار  اأ�سحاب  اأمام  وو�سعها 

التعليمية والتما�سي مع املتغريات املوجودة يف جمتمعنا. 
قد تكون اأوىل الدرا�سات يف املو�سوع –ح�سب علم الباحثني- لدرا�سة دوافع اللجوء . 4

اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�ص الفل�سطينية. 
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أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 
فهم ومعرفة الدوافع احلقيقية وراء جلوء الطلبة يف مرحلة املراهقة اإىل الكذب، وقد . 1

حددت جمموعة من الأبعاد ملعرفة هذه الأ�سباب، حيث ل مُيكن تاأكيد هذه الأ�سباب م�سبقاً، 
وبناءً على فهم تلك الأ�سباب وت�سخي�سها يكمن معرفة العلج.

اأعمارهم . 2 الثانوية ممن ترتاوح  الطلبة يف املرحلة  الكذب لدى  الك�سف عن دوافع 
بني )16- 18( �سنة.

كاجلن�ص . 3 املتغريات  من  عدد  باختلف  تختلف  الدوافع  هذه  كانت  اإذا  ما  معرفة 
وال�سف للطالب، وامل�ستوى التعليمي للوالدين، والو�سع القت�سادي للأ�رسة.

أسئلة الدراسة: 

حاولت الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
املدر�سية  ● املرحلة  يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  ما  الأول:  ال�سوؤال 

الثانوية؟.
ال�سوؤال الثاين: هل تختلف دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية  ●

وامل�ستوى  القت�سادي،  والو�سع  وال�سف،  اجلن�ص،  الدرا�سة:  متغريات  باختلف  الثانوية 
الثقايف لكل من الوالدين؟ .

 فرضيات الدراسة: 

للإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، فقد و�سعت الفر�سيات االآتية: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات  ♦

ملتغري  تعزى  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  لدوافع  احل�سابية 
اجلن�ص للطالب.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات  ♦
احل�سابية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة املدر�سية الثانوية تعزى ملتغري ال�سف 

للطالب.
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ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات  ♦
ملتغري  تعزى  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  لدوافع  احل�سابية 

الو�سع القت�سادي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات  ♦

ملتغري  تعزى  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  لدوافع  احل�سابية 
امل�ستوى التعليمي للأب.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات  ♦
ملتغري  تعزى  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  لدوافع  احل�سابية 

امل�ستوى التعليمي للأم.

الدراسات السابقة: 
من خلل مراجعة الأدب النظري يف جمال ال�سبكة العنكبوتية وا�ستخداماتها، �ستعر�ص 

الدرا�سات العربية والأجنبية يف هذا الإطار، على النحو الآتي: 
قام العتوم واجلراح )2005( ، بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى �سيوع دوافع الكذب 
لدى عينة من الطلبة املراهقني يف املرحلة الثانوية ترتاوح اأعمارهم من )16- 18( �سنةً، 
دوافع  �سيوع  على  الدميوغرافية  املتغريات  وبع�ص  وال�سف،  اجلن�ص،  اأثر متغريي  ومعرفة 
الكذب.وقد تكونت عينة الدرا�سة من )423( طالباً وطالبة.ولتحقيق هدف الدرا�سة اُ�ستخدمت 
ال�ستبانة، وبعد جمع البيانات ومعاجلتها اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائياً 
اأما ملتغري  بني متو�سطات جميع الأبعاد با�ستثناء الفروق بني البعد ال�سخ�سي والعدواين، 
وال�سخ�سية  والنفعالية  العدوانية  الأبعاد  على  اإح�سائياً  دال  اأثر  هناك  كان  فقد  الإقامة 
لدوافع اللجوء اإىل الكذب.وبينت نتائج الدرا�سة اأي�ساً وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية 

بني طلبة ال�سفني الأول ثانوي والثاين ثانوي وبني الذكور والإناث.
وهدفت درا�سة احلموري )2007( اإىل التعرف اإىل اأ�سباب اللجوء اإىل الكذب عند الطلبة 
الثانوية،  للمرحلة  الأجنبي  الربنامج  الإ�سلمية-  العلمية  الكلية  مدار�ص  يف  املراهقني 
الدميوغرافية  اأثر بع�ص املتغريات  اأعمارهم بني )16- 18( عاماً، ومعرفة  الذين ترتاوح 
على �سيوع اأ�سباب الكذب.�سارك يف الدرا�سة )40( طالباً وطالبة موزعني بالت�ساوي ح�سب 
ال�سـف واجلنـ�ص، ووظفت ا�ستبانة خا�سة جلمع معلومات حول الأ�سباب التي تدفع الطلبة 
ا�ستجابات  اأن متو�سط  النتائج  ال�سلوك من وجهة نظرهم.اأظهرت  للكذب ومدى تف�سي ذلك 
الطلبة على ال�ستبانة ككل بلغ )1.67( من )4( ، وهذا املتو�سط احل�سابي يقع �سمن املعيار 
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بدرجة منخف�ص، اأي اأن اأ�سباب انت�سار الكذب عند الطلبة املراهقني يف املرحلة الثانوية من 
مدار�ص الكلية العلمية الإ�سلمية- الربنامج الأجنبي درجتها منخف�سة من وجهة نظرهم.
متو�سط  بلغ  كما   ،  )1.74( بلغ  الأداة  على  الطلبة  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأما 
الإح�سائي عدم وجود  التحليل  اأظهر  ، وقد  الأداة ككل )1.74(  الطالبات على  ا�ستجابات 

فروق ذات دللة اإح�سائية بني الطلبة الذكور والإناث يف تقدير اأ�سباب الكذب.
اأما درا�سة اأوين ووالرتز (Aune and Walters, 1994( ، فهدفت اإىل معرفة الفروق 
الفردية يف دوافع اللجوء اإىل الكذب وقوة هذه الدوافع ذات الأ�سا�ص الثقايف بني الأمريكيني 
اأمريكا، وتكونت عينة الدرا�سة من )224( فرداً  )Samons( الذين يعي�سون يف  وال�سامونز 
اأقوى  دوافع  لديهم  ال�سامونز  اأن  النتائج  �سنة.اأظهرت   )59  -19( بني  الأعمار  ذوي  من 
للكذب عندما يتعلق الأمر بحماية اجلماعات التي ينتمون اإليها كالأ�رسة والرفاق، يف حني 
كانت دوافع الكذب لدى الأمريكيني اأقوى عندما كانت ترتبط الأمور بحماية خ�سو�سياتهم 

الفردية، اأو تهدد حالتهم النف�سية والنفعالية.
و�سعت درا�سة كابلر وجوردون (Kaplar & Gordon, 2004( اإىل الوقوف على واقع 
الكذب بني املحبني، وحتديد الفروق يف دوافع وت�سخي�ص الكذب بني متلٍق للكذب وملقي 
الكذب من وجهة نظر املحبني اأنف�سهم.اأجريت الدرا�سة على عينة من )108( طالباً جامعياً 
م�سجلني ملقررات الإر�ساد، منهم )41( من الذكور والباقي من الإناث، ومتو�سط اأعمارهم 
)19.15( �سنة.حيث طلب من كل منهم كتابة حقيقتني اإحداهما حول حالة كذب كان هو 
ملق للكذب يف موقف عاطفي والأخرى كان فيها متلقياً لكذبة من الطرف الآخر، وتعبئة 
اجلزء الأول من ا�ستمارة خا�سة بالدرا�سة بعد كتابة الق�سة الأوىل ثم اإكمال اجلزء الثاين من 
ال�ستمارة بعد كتابة الق�سة الثانية.اأظهرت النتائج اأن ملقي الكذب ي�سفون كذبهم اخلا�ص 
والبعيد،  القريب  املدى  بذنبهم على  لكنهم مقتنعون  بالأنانية، ومربراً،  باعتباره مدفوعاً 
وهم يغتاظون كونهم متلقني للكذب اأكرث من كونهم ملقني للكذب.وقد تبني اأن متلقي الكذب 
هم اأكرث قدرة على اعتبار اأن غ�سبهم مربر، واأنهم غري متاأكدين ومرتبكني ب�ساأن ملاذا هم 
كذبوا مقارنة بامللقني للكذب.وبعك�ص التوقعات، اأظهرت النتائج اأن ملقي الكذب ي�سفون 
كذبهم باعتباره مدفوعاً اأكرث بالأنانية والغرور من متلقي الكذب.هذا العك�ص، ي�سري جزئياً 

اإىل اأن قائلي الكذب يركزون ق�س�سهم على دوافعهم اأكرث من متلقي الكذب.
وهدفت درا�سة ك�سو وزملئه (Xu, Fu, Bao, Talwar, & Lee, 2010( اإىل حتديد 
بني  ما  اأعمارهم  طفلً   )120( من  مكونة  عينة  لدى  احلقيقة  وقول  الكذب  بني  العلقة 
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)7- 14( �سنة من خلل فهمهم الأخلقي للكذب، وحقيقة �سلوك الكذب لديهم يف مواقف 
الكيا�سة.اأظهرت النتائج اأنه مع التقدم يف العمر فاإن هنالك زيادة يف تقومي الأطفال للكذب 
بالنظر اإليه بدرجة اأدنى من ال�سلبية يف املواقف التي حتتاج اإىل كيا�سة، وهم اأنف�سهم مييلون 
اإىل قول الكذب يف مواقف م�سابهة.وعلى العك�ص من النتائج ال�سابقة، فاإن ثقافة الأطفال 
الأخلقية- الجتماعية عن الكذب ترتبط ب�سكل وثيق ب�سلوكهم الفعلي.وبالتحديد، عندما 
احلقيقية  بدوافعهم  ترتبط  اإمنا  فهي  املحددة،  الأخلقية  اأحكامهم  بتربير  الأطفال  يقوم 

للكذب اأو قول احلقيقة يف املواقف التي حتتاج اإىل الكيا�سة.
وباالطلع على الدرا�سات ال�سابقة ميكن تلخي�سها ومناق�ستها كاالآتي: 

بع�ص الدرا�سات اهتمت بدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف عمر املراهقة من  ♦
اأنف�سهم، كدرا�سة العتوم واجلراح )2005( ، ودرا�سة احلموري )2007(  وجهة نظر الطلبة 
الكذب،  اإىل  للجوء  الدوافع  يف  الثقافية  بالفروق   )1994( ووالرتز  اأوين  درا�سة  واهتمت   ،
بينما ركزت درا�سة كابلر وجوردون )2004( على الفروق بني ملقي ومتلقي الكذب من 
درا�سة  �سعت  الكذب، يف حني  اأ�سكال  بتحديد  ال�سيخ وخمي�ص فاهتمت  درا�سة  املحبني.اأما 
ك�سو وزملئه )2010( اإىل ربط الكذب بالفهم الأخلقي، وحقيقة �سلوك الكذب يف ومرقف 

الكيا�سة.
اإن الدرا�سات الواردة ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي �سواء اأكان ذلك من خلل  ♦

اأدوات نوعية اأم كمية يف جمع البيانات.
التكرارات  ♦ خلل  من  كانت  الدرا�سات  يف  امل�ستخدمة  الإح�سائية  الأ�ساليب  اإن 

والن�سب املئوية للتعرف اإىل درجة �سيوع كل دافع من دوافع اللجوء اإىل الكذب.
احلموري  ♦ ودرا�سة   )2005( واجلراج  العتوم  درا�سة  تناغماً يف  اأن هناك  ويلحظ 

)2007( والدرا�سة احلالية، اإل اأن هذه الدرا�سة متيزت باهتمامها ببيئة اجتماعية ونف�سية 
لها خ�سائ�سها وظروفها املرتبطة بواقع الحتلل، وانعكا�ص ذلك على متغريات الدرا�سة، 

كما اأن الدرا�سة احلالية �ستنوع من الأ�ساليب الإح�سائية يف معاجلة البيانات.
وقد ا�ستفيد من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف بناء الإطار النظري للدرا�سة و�سياغة 
اأهداف  وحتديد  القيا�ص،  اأدوات  وبناء  امللئمة،  الفرو�ص  و�سياغة  وحتديدها،  امل�سكلة 
الدرا�سة، والأ�سلوب الإح�سائي لتحليل النتائج ومناق�ستها.فكانت هذه الدرا�سة تاأكيداً على 
ما جاء يف العديد من الدرا�سات ال�سابقة، وهدفت اإىل حتديد دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى 

طلبة املدار�ص الثانوية يف فل�سطني.
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التعريفات اإلجرائية: 
الكذب: هو الإخبار عن ال�سيء بخلف ما هو فيه، مثلً: قيام اأحد الطلبة بالتلفظ  ◄

 DePalulo and( باألفاظ نابية يف املدر�سة، وعند مواجهته بذلك ُينكر قيامه بهذا العمل 
. )Rosenthal, 1979

اإىل حتقيق هدف  ◄ ال�سلوك وتدفعه  ا�ستثارة وتوتر داخلي تثري  هي حالة  الدوافع: 
لتربير  الطالب  يتخذها  التي  الأ�سباب  يف  الدرا�سة  هذه  �سمن  اإجرائيا  تتمثل  معني.وهي 
عملية الكذب، والتي تندرج حتت دوافع )اأبعاد( متعددة، هي: العلقات الجتماعية، واحلالة 

النفعالية، وال�سخ�سية، وحماية الذات، والعدوانية.
الطلبة: هم جمتمع الدرا�سة املتمثل يف طلبة املرحلة املدر�سية الثانوية )متثل اآخر  ◄

ان احلادي ع�رس والثاين ع�رس( ، والذين  �سنتني من مراحل الدرا�سة يف املدر�سة، وهما: ال�سفَّ
ترتاوح اأعمارهم بني )15- 18( �سنة.

إجراءات الدراسة: 

أوال- منهج الدراسة: 

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي الذي يعّد اأكرث املناهج �سيوعاً يف مثل 
هذا النوع من الدرا�سات، علماً اأن هذا املنهج يعمل على و�سف الظاهرة وحتليلها وتف�سريها 

وربطها مع الظواهر الأخرى.

ثانيا- جمتمع الدراسة: 

ترتاوح  الذين  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
اقت�رس على مدار�ص حمافظة  فقد  املتاح  اأما املجتمع  �سنة،  اأعمارهم ما بني )15- 18( 
رام اهلل والبرية للعام الدرا�سي 2009/ 2010، لنف�ص الفئة العمرية، والبالغ عددهم ح�سب 
والبرية )37259( طالباً وموزعني  اهلل  رام  والتعليم يف حمافظة  الرتبية  بيانات مديرية 

على )160( مدر�سة، منهم )16792( ذكوراً و )20467( اإناثاً.

ثالثا- عينة الدراسة: 

املقدمة من  الإح�ساءات  بناءً على  العنقودية  املعاينة  الدرا�سة بطريقة  حددت عينة 
اإىل وجود )160( مدر�سة ثانوية  اأ�سارات الإح�ساءات  وزارة الرتية والتعليم العايل، حيث 
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 )16( منها  فاختري  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  �سمن  م�سجلة 
مدر�سة م�سجلة جميعها لدى مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة رام اهلل والبرية كمدار�ص 
ثانوية، وعدد الطلبة الإجمايل فيها حوايل )11500( طالباً.بعد ذلك حدد حجم عينة الدرا�سة 
بحيث تكون هذه العينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة بن�سبة )10%( من عدد الطلبة يف املدار�ص 
التي اختريت العينة منها، وحوايل )3%( من العدد الإجمايل للطلبة يف املدار�ص احلكومية 
يف حمافظة رام اهلل والبرية.وهي تعُد ن�سبة ممثلة ملجتمع الدرا�سة يف مثل هذا النوع من 
الدرا�سات امل�سحية.وبعد اعتماد حجم عينة الدرا�سة املطلوب، ق�سمت مدار�ص املحافظة اإىل 
اأربع )مناطق( ، هي: اخلط ال�رسقي، واخلط الغربي، وخط املدينة، وخط بريزيت، للح�سول على 
ن�سبة متثيل اأقرب واأدق ملجتمع الدرا�سة، ثم وزعت ال�ستمارات بالعدد املطلوب )1147( 
ال�سخ�سية مع  الثانوية، وقد اعتمد على املقابلة  ا�ستمارة على )16( مدر�سة من املدار�ص 
تف�سيلي  ياأتي و�سف  ال�ستمارات.وفيما  لتعبئة  املدار�ص  هذه  الثانوية يف  املرحلة  طلبة 

ملجتمع وعينة الدرا�سة تبعاً ملتغرياتها امل�ستقلة: 
الجدول (1) 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس والصف الدراسي

الن�سبة املوؤية%التكرارمتغري ال�سف الدرا�سيالن�سبة املوؤية%التكرارمتغري اجلن�س

56249.0الأول ثانوي50443.9ذكر
58551.0ثاين ثانوي64356.1اأنثى

100%1001147%1147املجموع

الجدول (2) 
وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة بالشيكل

الن�سبة املئوية%التكرارمتغري الدخل ال�سهري للأ�رضة بال�سيكل

30226.3اأقل من 2000
3000 – 200145139.3

39434.4اأعلى من 3001 �سيكل 

100%1147املجموع
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الجدول (3) 
وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى تعليم األب/ األم

الن�سبة املئوية%التكراراأب/ اأممتغري م�ستوى تعليم االأب/ االأم

اأمي
363.1الأم
534.6الأب

ابتدائي
11510.0الأم
14112.3الأب

اإعدادي
26222.8الأم
14112.3الأب

ثانوي
40435.2الأم
41736.4الأب

دبلوم
1129.8الأم
11510.0الأب

جامعي
21819.0الأم
1089.4الأب

100%1147املجموع

رابعا- أداة الدراسة: 

طورت اأداة خا�سة لقيا�ص دوافع اللجوء اإىل الكذب من خلل مراجعة الأدب النظري 
والدرا�سات ال�سابقة حول املو�سوع كدرا�سة العتوم )2003( ، ودرا�سة احلموري )2007( ، 
وقد ح�رست اأ�سباب الكذب عرب توجيه �سوؤال مفتوح اإىل عينة اأولية ا�ستطلعية مكونة من 
)اأولياء اأمور الطلبة، واملعلمني، والطلبة اأنف�سهم( ، بذكر دوافع الكذب لدى املراهقني عامة، 

والطلبة يف املرحلة الثانوية خا�سة.وتكونت اال�ستبانة من ق�سمني: 
اجلن�ص،  ♦ وهي:  امل�ستقلة،  الدرا�سة  متغريات  تت�سمن  عامة  بيانات  الأول-  الق�سم 

وال�سف للطالب، والو�سع القت�سادي، وامل�ستوى التعليمي للأب، وامل�ستوى التعليمي للأم.
الق�سم الثاين- خا�ص بدوافع اللجوء اإىل الكذب، وا�ستمل على الفقرات التي �سيجيب  ♦

والبعد  الجتماعي،  البعد  ، هي:  )اأبعاد(  اأن وزعت على خم�سة جمالت  بعد  الطلبة،  عليها 
النفعايل، والبعد ال�سخ�سي، وبعد حماية الذات، والبعد العدواين.
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صدق أداة الدراسة: 

لختبار �سدق اأداة الدرا�سة، عر�ست يف �سورتها الأولية على جمموعة من املحكمني 
املتخ�س�سني يف الإر�ساد الرتبوي، واأع�ساء هيئات تدري�ص يف جامعات فل�سطينية، والبالغ 
املوافقة  من  الأدنى  احلد  على  ح�سولها  لعدم  فقرات  خم�ص  حمكماً.فحذفت   )13( عددهم 
وهو )75%( لتكون يف �سورتها النهائية مكونة من )37( فقرة، توزعت على اأبعاد الأداة 

اخلم�سة.

ثبات أداة الدراسة: 

حتقَّق الباحثان من ثبات اأداة الدرا�سة بطريقتني، هما: 
عينة  ♦ على  بتطبيقها  الثبات  معامل  ح�ساب  خلل  ومن  التطبيق:  اإعادة  طريقة 

اأفرادها بطريقة ع�سوائية، وقد بلغ  اأختري  ا�ستطلعية من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتها، 
الرتبية  )مديرية  الدرا�سة وخارج عينتها  و )50( من جمتمع  عددهم )50( طالباً وطالبة 

والتعليم يف رام اهلل( ، حيث وجد اأن قيمة معامل الثبات بطريقة الإعادة بلغت )0.949( .
األفا  ♦ الأداة من خلل معادلة كرونباخ  الداخلي: حيث قي�ص ثبات  طريقة الت�ساق 

التي ت�سري اإىل التجان�ص الداخلي لكل حمور من حماور الأداة وللأداة ب�سكل عام، وجاءت 
النتائج كما يبينها اجلدول )4( : 

الجدول (4) 
 معامات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ألبعاد المقياس ولألداة الكلية

قيمة معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتعنوان الق�سمرقم الق�سم

الثاين

دوافع اللجوء اإىل الكذب

80.791البعد الأول: البعد الجتماعي
70.762البعد الثاين: البعد النفعايل

50.745البعد الثالث: البعد ال�سخ�سي
50.786البعد الرابع: بعد حماية الذات
70.781البعد اخلام�ص: البعد العدواين

320.935القيمة الكلية للق�سم الثاين
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األفا– لكل حمور من  – كرونباخ  الثبات  قيم معامل  اأن  ال�سابق  اجلدول  نلحظ من 
ثبات  على  يدل  مما   )0.791–0.745( بني  ما  وتراوحت  مرتفعة  جاءت  الدرا�سة  حماور 
اأن قيمة معاملي الثبات للأداة )الق�سم الثاين( جاءت  اأي�ساً  حماور ال�ستبانة، كما نلحظ 
عك�ص  يف  البيانات  قدرة  على  توؤكد  مرتفعة  قيمة  وهي   ،  )0.935( وبلغت  اأي�ساً  مرتفعة 

نتائج العينة على جمتمع الدرا�سة.
طريقة تف�سري النتائج ملقيا�س دوافع الكذب )معيار التقومي( : 

بعد حتويل املتو�سطات احل�سابية اإىل ن�سب مئوية تف�رس النتائج على هذا الأ�سا�ص وفق 
املعيار املو�سح يف اجلدول )5( الآتي: 

الجدول (5) 
آلية تفسير النتائج لمقياس دوافع اللجوء إلى الكذب

درجة دوافع الكذب الوزن بالن�سبة املئوية 

منخف�سة جداًاأقل من %20
منخف�سةمن20- %39.9

متو�سطةمن 40- 59.9 %
مرتفعة %60- 79.9

مرتفعة جدا80% فما فوق 

درجة  يحدد  الذي  ليكرت  واأ�سلوب  املقيا�ص  نتائج  اإىل  التف�سري  هذا  يف  ا�ستند  وقد 
املبحوث على املقيا�ص يف �سوء درجة موافقته اأو عدم موافقته على بنود املقيا�ص، حيث 
تتحدد دوافع اللجوء اإىل الكذب باإعطاء اأوزان خمتلفة لل�ستجابة، في�ستجيب املبحوث على 

ميزان مت�سل رتبي متدرج ي�ستمل على خم�ص نقاط.
خامسا- حمددات الدراسة: 

ميكن تعميم نتائج الدرا�سة يف �سوء املحددات االآتية: 
املحددات الب�رسية: اقت�رست الدرا�سة على طلبة ال�سفني الأول والثاين ثانوي يف  ●

مدار�ص حمافظة رام اهلل والبرية احلكومية.
املحددات املكانية: نفذت هذه الدرا�سة يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة رام  ●

اهلل والبرية.
الدرا�سي 2009/  ● العام  الأول من  الف�سل  الدرا�سة يف  الزمانية: طبقت  املحددات 
.2010
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هذه  ● يف  الواردة  وامل�سطلحات  املفاهيم  على  اقت�رست  املفاهيمية:  املحددات 
الدرا�سة.

النتائج ومناقشتها: 
النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الأول:  ◄

اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية  ما درجة دوافع اللجوء 
الثانوية؟ 

املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  اأجل  من 
ودرجة دوافع اللجوء اإىل الكذب، واجلداول )6، 7، 8، 9، 10( تبني ذلك: 

جمال البعد االجتماعي: 
الجدول (6) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدوافع اللجوء 
إلى الكذب تبعًا لمجال البعد االجتماعي مرتبة تنازليًا 

درجة الدوافعاالنحراف الن�سبة املئويةاملتو�سطفقرات البعد االجتماعيالرقم

منخف�سة1.8837.510.34340ل اأقول ال�سدق عندما اأعي�ص يف بيئة متار�ص الكذب1
منخف�سة1.7735.310.42610ل اأقول ال�سدق عندما اأريد جتنب العنف الوالدين2
منخف�سة1.7534.980.43779ل اأقول ال�سدق عندما اأريد اإثارة انتباه الآخرين3
منخف�سة1.7534.950.43677ل اأقول ال�سدق عندما اأريد ان اأجامل غريي4
منخف�سة1.7334.570.23529ل اأقول ال�سدق عندما ا�سعر بعدم ثقة اهلي مبا اقول5
منخف�سة1.7134.300.44889ل اأقول ال�سدق عندما ل اأجد من ي�سوب اأخطائي6
منخف�سة1.7134.180.45366ل اأقول ال�سدق عندما اأريد ان اظهر يف �سورة جيدة يف عني اأهلي7
منخف�سة1.6833.600.45453ل اأقول ال�سدق عندما ل اأريد ان اغ�سب اأهلي مني8

منخف�سة1.7434.880.23529الدرجة الكلية للبعد االجتماعي

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )40( درجة

املرحلة  لدى طلبة  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  اأن درجة   )6( اجلدول  يت�سح من خلل 
املدر�سية الثانوية تبعاً ملجال البعد الجتماعي كانت منخف�سة على جميع الفقرات )1- 8( 
، حيث تراوحت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات ما بني )%37.5- 
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33.6%( ، وكذلك الدرجة الكلية ملجال البعد الجتماعي كانت اأي�سا منخف�سة، حيث بلغت 
الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املفحو�سني على هذا املجال )%34.88( .

جمال البعد االنفعايل: 
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدوافع اللجوء 
إلى الكذب تبعًا لمجال البعد االنفعالي مرتبة تنازليًا 

درجة الدوافعاالنحراف املعياريالن�سبة املئويةاملتو�سطفقرات البعد االنفعايلالرقم

منخف�سة1.8035.930.40295ل اأقول ال�سدق عندما اأقوم بعمل حمرج1

ل اأقول ال�سدق عندما ا�سعر باأن 2
منخف�سة1.7835.660.41252املحيطني من حويل غري �سادقني

ل اأقول ال�سدق عندما اأريد ان اأتهرب من 3
منخف�سة1.7835.580.43198امل�سوؤوليات

ل اأقول ال�سدق عندما اأريد تربير 4
منخف�سة1.7835.570.41745اأخطائي

ل اأقول ال�سدق عندما اأريد ان اخفف عن 5
منخف�سة1.7635.240.43009نف�سي ال�سغط

منخف�سة1.7234.310.25194ل اأقول ال�سدق عندما ا�سعر بعدم الر�سى6

ل اأقول ال�سدق عندما يتم ا�ستفزازي ممن 7
منخف�سة1.7034.020.45535هم حويل

منخف�سة1.7635.140.25194الدرجة الكلية ملجال البعد االنفعايل

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )35( درجة

املرحلة  لدى طلبة  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  اأن درجة   )7( اجلدول  يت�سح من خلل 
الثانوية تبعاً ملجال البعد النفعايل كانت منخف�سة على جميع الفقرات، حيث  املدر�سية 
تراوحت املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات ما بني )1.70- 
بلغ  حيث  منخف�سة  اأي�سا  كانت  فقد  النفعايل  البعد  ملجال  الكلية  الدرجة  اأما   ،  )1.80
توافق  اإىل  ي�سري  مما   ،  )1.76( املجال  هذا  على  املفحو�سني  ل�ستجابات  الكلي  املتو�سط 
اآراء املبحوثني حول دوافع اللجوء اإىل الكذب واملتعلقة بالبعد النفعايل، حيث لوحظ  يف 
النتائج  من  النفعاىل.ويت�سح  بالبعد  املتعلق  الكذب  اإىل  يلجاأون  ما  قليلً  املبحوثني  اأن 
ال�سابقة اأن الطلبة يلجاأون اإىل الكذب عندما يقومون بعمل حمرج، باعتبارها اأقوى الفقرات 
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اإىل  الطلبة  واأن جلوء  النفعايل،  الكذب واملتعلقة بالبعد  اإىل  اللجوء  املذكورة حول دوافع 
الكذب عندما ُي�ستفزون هي اأ�سعف الفقرات املذكورة يف هذا املحور.

جمال البعد ال�سخ�سي: 
الجدول (8) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدوافع اللجوء 
إلى الكذب تبعًا لمجال البعد الشخصي مرتبة تنازليًا 

درجة الدوافعاالنحراف املعياريالن�سبة املتو�سطفقرات البعد ال�سخ�سي الرقم

منخف�سة1.8035.960.40165ل اأقول ال�سدق عندما اأريد فر�ص �سخ�سيتي على من حويل1
منخف�سة1.7534.920.43562ل اأقول ال�سدق عندما ا�سعر باحلاجة اإىل حقوق اإ�سافية2
منخف�سة1.7234.330.28812ل اأقول ال�سدق عندما ل ا�ستطيع تقدير الأمور ونتائجها3
منخف�سة1.7034.050.45081ل اأقول ال�سدق عندما اأريد ان اأحقق ذاتي4
منخف�سة1.6733.470.45733ل اأقول ال�سدق عندما ل ا�ستطيع حتمل امل�سوؤولية امللقاة علي5

منخف�سة34.550.28812 1.73 الدرجة الكلية البعد ال�سخ�سي

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )25( درجة

يت�سح من خلل اجلدول )8( اأن املتو�سط الكلي للمحور )1.73( اأن هناك موافقة  -
منخف�سة من املبحوثني على الفقرات املذكورة يف هذا املحور، حيث تراوحت املتو�سطات 
احل�سابية ما بني )1.67–1.80( ، وهذا ي�سري اإىل قراءة جيدة وا�ستجابة متجان�سة لفقرات 
هذا املحور من املبحوثني كافة.وقد لوحظ وجود تقارب يف املتو�سطات احل�سابية للفقرات 
واملتعلقة  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  حول  املبحوثني  اآراء  يف  توافق  اإىل  ي�سري  مما  كافة، 
بالبعد ال�سخ�سي، حيث اإن املبحوثني قليلً ما يلجاأون اإىل الكذب املتعلق بالبعد ال�سخ�سي.

ويت�سح من النتائج ال�سابقة اأن الطلبة يلجاأون اإىل الكذب عندما يريدون فر�ص �سخ�سيتهم 
بالبعد  واملتعلقة  الكذب  اإىل  الطلبة  جلوء  دوافع  حول  املذكورة  الفقرات  اأقوى  باعتبارها 
اأ�سعف  امل�سوؤولية هي  ي�ستطيعون حتمل  الكذب عندما ل  اإىل  الطلبة  واأن جلوء  ال�سخ�سي، 

الفقرات املذكورة يف هذا املحور.
يرى الطلبة يف عينة البحث اأن الفقرة )1( والتي ت�سري اإىل جلوء الطلبة اإىل الكذب  -

عندما يريدون فر�ص �سخ�سيتهم على من هم حولهم هي اأقوى فقرات البعد الثالث، بحيث 
ميكن اعتبارها يف راأ�ص قائمة الأبعاد ال�سخ�سية، والتي تدفع الطلبة اإىل اللجوء اإىل الكذب، 
وبالتايل فاإن لها الأولوية يف املواجهة، والعمل على التخل�ص منها اأو اأ�سعافها، فقد جاءت 
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موافقة  وبدرجة   )1.80( بقيمة  ح�سابي  مبتو�سط  الفقرة  هذه  على  العينة  اأفراد  اإجابات 
منخف�سة.

جمال بعد محاية الذات: 
الجدول (9) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدوافع اللجوء إلى الكذب 
تبعًا لمجال بعد حماية الذات مرتبة تنازليًا 

االنحراف الن�سبة املتو�سطفقرات بعد حماية الذاتالرقم
املعياري

درجة 
الدوافع

منخف�سة 1.7635.230.42629ل اأقول ال�سدق عندما اأخاف من العقاب1
منخف�سة 1.7635.130.42944ل اأقول ال�سدق عندما اريد ان احمي نف�سي من امل�سكلت2
منخف�سة 1.7635.130.42946ل اأقول ال�سدق عندما ا�سعر باأنني مذنب3
منخف�سة 1.7534.990.27381ل اأقول ال�سدق عندما اأح�ص اأنها و�سيلة للدفاع عن نف�سي4
منخف�سة 1.7534.950.43359ل اأقول ال�سدق عندما ارغب يف حتقيق هدف غري مقبول ممن هم حويل5

منخف�سة 1.7535.090.27381الدرجة الكلية لبعد حماية الذات

 أقصى درجة للفقرة )5(   وللمجال )25( درجة

يت�سح من خلل اجلدول )9( اأن املتو�سط الكلي للمحور )1.75( اأن هناك موافقة  -
منخف�سة من املبحوثني على الفقرات املذكورة يف هذا املحور، حيث تراوحت املتو�سطات 
احل�سابية ما بني )1.75– 1.76( ، وهذا ي�سري اإىل قراءة جيدة وا�ستجابة متجان�سة لفقرات 
احل�سابية  املتو�سطات  يف  تقارب  وجود  يلحظ  حيث  كافة،  املبحوثني  من  املحور  هذا 
الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  حول  املبحوثني  اآراء  يف  توافق  اإىل  ي�سري  مما  كافة،  للفقرات 
الذات. الكذب املتعلق ببعد حماية  اإىل  الذات، فاملبحوثني يلجاأون  واملتعلقة ببعد حماية 

ويت�سح من النتائج ال�سابقة اأن الطلبة يلجاأون اإىل الكذب عندما يريدون حماية اأنف�سهم من 
امل�سكلت باعتبارها اأقوى الفقرات املذكورة حول دوافع جلوء الطلبة اإىل الكذب واملتعلقة 
ببعد حماية الذات، وكذلك احلال للفقرة )3( التى ح�سلت على النتيجة نف�سها، بينما كان 
مقبول ممن هم حولهم هي  يرغبون يف حتقيق هدف غري  عندما  الكذب  اإىل  الطلبة  جلوء 

اأ�سعف الفقرات املذكورة يف هذا املحور.
يرى الطلبة يف عينة البحث اأن الفقرة )2( ، والتي ت�سري اإىل جلوء الطلبة اإىل الكذب  -
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ميكن  بحيث  الرابع،  البعد  فقرات  اأقوى  هي  امل�سكلت  من  اأنف�سهم  حماية  يريدون  عندما 
اعتبارها يف راأ�ص قائمة الأبعاد املتعلقة بحماية الذات والتي تدفع الطلبة اإىل اللجوء اإىل 
اإ�سعافها  اأو  التخل�ص منها  الأولوية يف املواجهة، والعمل على  لها  فاإن  الكذب، وبالتايل 
على الأقل، فقد جاءت اإجابات اأفراد العينة على هذه الفقرة مبتو�سط ح�سابي مقداره )1.76( 

وبدرجة موافقة منخف�سة.
هناك موافقة منخف�سة على بقية الفقرات املتعلقة بدوافع جلوء الطلبة اإىل الكذب  -

واملتعلقة ببعد حماية الذات.
تعُد الفقرة )5( ، والتي ت�سري اإىل جلوء الطلبة اإىل الكذب عندما يرغبون يف حتقيق  -

هدف غري مقبول ممن هم حولهم هي اأ�سعف الأبعاد املتعلقة بحماية الذات املذكورة، والتي 
تدفع الطلبة اإىل اللجوء اإىل الكذب، فقد ح�سلت هذه الفقرة على متو�سط ح�سابي بقيمة بلغت 
)1.75( وبدرجة موافقة منخف�سة، وبالتايل تكون هذه الفقرة من اأ�سعف الأبعاد املتعلقة 
الكذب بحيث ميكن اعتبارها لي�ست ذات  اإىل  اللجوء  اإىل  الطلبة  الذات والتي تدفع  بحماية 

اأولوية حقيقية يف املواجهة.
جمال البعد العدواين: 

الجدول (10) 
المتوسطات الحسابية منخفضة والنسب المئوية لدوافع اللجوء 

إلى الكذب تبعًا لمجال البعد العدواني مرتبة تنازليا 

درجة الدوافعاالنحراف الن�سبة املتو�سطفقرات البعد العدواينالرقم

منخف�سة1.7334.610.44397ل اقول ال�سدق لإيقاع الأذى بهدف النتقام1
منخف�سة1.6332.520.48405ل اقول ال�سدق لأنها اأ�سبحت هواية2
منخف�سة1.6032.000.30058ال�سدق ل يثبت ذكائي للآخرين3
منخف�سة1.5931.820.49011ل اقول ال�سدق عندما اأريد اإيقاع امل�سكلت ملن هم حويل4
منخف�سة1.5931.760.49190ل اقول ال�سدق عندما ا�سعر ان الكذب مهم5
منخف�سة1.5831.530.49241ل اقول ال�سدق لأنة من ال�سعب اكت�ساف كذبي6
منخف�سة1.5030.040.49430لاقول ال�سدق عندما ا�سعر باحلاجة لإثبات ذاتي7

منخف�سة 1.6032.050.30058الدرجة الكلية ملجال البعد العدواين

 أقصى درجة للفقرة )5(     وللمجال )35( درجة
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اأي  -  ،  )1.60( العدواين  للبعد  الكلي  املتو�سط  اأن   )10( اجلدول  خلل  من  يت�سح 
البعد،  هذا  يف  املذكورة  الفقرات  على  املبحوثني  من  منخف�سة  بدرجة  موافقة  هنالك  اأن 
حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية ما بني )1.50– 1.73( ، وهذا ي�سري اإىل قراءة جيدة 
وا�ستجابة متجان�سة لكافة فقرات هذا البعد من املبحوثني، حيث لوحظ وجود تقارب يف 
اآراء املبحوثني حول دوافع  املتو�سطات احل�سابية لكافة الفقرات، مما ي�سري اإىل توافق يف 
اللجوء اإىل الكذب واملتعلقة بالبعد العدواين.وهذا يوؤ�رس اإىل اأن املبحوثني قليلً ما يلجاأون 
اإىل الكذب املتعلق بالبعد العدواين، حيث يت�سح من النتائج ال�سابقة اأن الطلبة يلجاأون اإىل 
اأقوى الفقرات املذكورة حول دوافع جلوء  الكذب لإيقاع الأذى بهدف النتقام باعتبارها 
الطلبة اإىل الكذب واملتعلقة بالبعد العدواين، واأن جلوء الطالب اإىل الكذب لإثبات ذاته هي 

اأ�سعف الفقرات املذكورة يف هذا املحور.
اأن الفقرة )1( التي ت�سري اإىل جلوء الطلبة اإىل الكذب  - يرى الطلبة يف عينة البحث 

لإيقاع الأذى بهدف النتقام هي اأقوى فقرات البعد اخلام�ص، بحيث ميكن اعتبارها يف راأ�ص 
قائمة الأبعاد العدوانية التي تدفع الطلبة اإىل اللجوء اإىل الكذب، وبالتايل فاإن لها الأولوية 
يف املواجهة، والعمل على اإ�سعافها على الأقل، فقد جاءت اإجابات اأفراد العينة على هذه 

الفقرة مبتو�سط ح�سابي بقيمة )1.73( ، وبدرجة موافقة منخف�سة.
هناك موافقة )منخف�سة( على كل الفقرات املتعلقة بدوافع جلوء الطلبة اإىل الكذب  -

واملتعلقة بالبعد العدواين، مع ملحظة اأن م�ستويات املوافقة املنخف�سة خمتلفة من فقرة 
لأخرى، فهي موافقة اأكرث انخفا�ساً للفقرات )4، 5، 6، 7( .

الفقرة )7( والتي ت�سري اإىل جلوء الطلبة اإىل الكذب لإثبات الذات، هي اأ�سعف الأبعاد  -
الفقرة على  الكذب، فقد ح�سلت هذه  اإىل  اللجوء  اإىل  الطلبة  التي تدفع  العدوانية املذكورة 
متو�سط ح�سابي بقيمة بلغت )1.50( وبدرجة موافقة منخف�سة، وبالتايل فاإن هذه الفقرة 
هي من اأ�سعف فقرات البعد العدواين التي تدفع الطلبة اإىل اللجوء اإىل الكذب بحيث ميكن 

اعتبارها من الفقرات املنخف�سة والتي لي�ص لها تاأثري كبري مقارنة بفقرات البعد الأخرى.
ملخ�س عام للنتائج: 

الجدول (11) 
الفقرات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في كافة المحاور

املتو�سط العبارةاملحورالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

1.880.34340ل اأقول ال�سدق عندما اأعي�ص يف بيئة متار�ص الكذب البعد الأول: البعد الجتماعي1
1.800.40165ل اأقول ال�سدق عندما اأريد فر�ص �سخ�سيتي على من هم حويل املحور الثالث: البعد ال�سخ�سي2
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املتو�سط العبارةاملحورالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

1.800.40295ل اأقول ال�سدق عندما اأقوم بعمل حمرج البعد الثاين: البعد النفعايل3

البعد الرابع: بعد حماية الذات 4
1.760.42629ل اأقول ال�سدق عندما اأخاف من العقاب 

1.760.42944ل اأقول ال�سدق عندما اأريد اأن احمي نف�سي من امل�سكلت
1.730.44397ل اأقول ال�سدق لإيقاع الأذى بهدف النتقام البعد اخلام�ص: البعد العدواين 5

ويلحظ من اجلدول ال�سابق اأن الفقرة املتعلقة بلجوء الطلبة اإىل الكذب عندما يعي�سون 
التي  الأبعاد  اأهم واأقوى فقرة يف  الأبعاد الجتماعية، هي  الكذب، كاأحد  يف بيئة متار�ص 
تدفع الطلبة اإىل اللجوء للكذب كافة، لأنها ح�سلت على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغت قيمته 
التي  الأ�سباب  قائمة  راأ�ص  يف  اعتبارها  ميكن  بحيث  منخف�سة،  موافقة  وبدرجة   )1.88(
اإىل الكذب، وبالتايل فاإن لها الأولوية يف املواجهة، والعمل على  اللجوء  اإىل  تدفع الطلبة 
التخل�ص منها اأو اأ�سعافها، تليها الفقرة اخلا�سة بلجوء الطلبة اإىل الكذب عند قيامهم بعمل 
الكذب عندما يريدون  اإىل  الطلبة  والفقرة اخلا�سة بلجوء  النفعالية،  الأبعاد  حمرج كاأحد 
فر�ص �سخ�سيتهم على من حولهم كاأحد فقرات البعد ال�سخ�سي، اللتان تدفعان الطلبة اإىل 
اللجوء للكذب، حيث ح�سلتا على متو�سط ح�سابي مت�ساوي وبقيمة بلغت )1.80( ، وبدرجة 
موافقة منخف�سة، تلي هذه الفقرات الفقرة اخلا�سة بلجوء الطلبة اإىل الكذب عندما يريدون 
حماية اأنف�سهم من امل�سكلت كاأحد اأبعاد حماية الذات، والتي ح�سلت على متو�سط ح�سابي 

)1.76( وبدرجة موافقة منخف�سة.
ترتيب املجاالت والدرجة الكلية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة 

الثانوية يف املدار�س ح�سب درجة الدوافع: 
الجدول (12) 

ترتيب المجاالت تنازليًا والدرجة الكلية ودرجة دوافع اللجوء إلى الكذب لدى الطلبة 

درجة الدوافع االنحراف املعياريالن�سبة املئوية املتو�سط احل�سابيدوافع اللجوء اإىل الكذبالرتتيب

منخف�سة 1.7635.140.25194البعد النفعايل1
منخف�سة 1.7535.090.27381بعد حماية الذات2
منخف�سة 1.7434.880.23529البعد الجتماعي3
منخف�سة 1.7334.550.28812البعد ال�سخ�سي4
منخف�سة 1.6032.050.30058البعد العدواين5

منخف�سة 1.7234.350.20957الدرجة الكلية
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يت�سح من خلل اجلدول )12( اأن املتو�سط احل�سابي الكلي ي�ساوي )1.72( ، مما يدل 
على اأن هناك موافقة منخف�سة من املبحوثني على الأبعاد املذكورة ب�سكل عام، وتراوحت 
يف  تقارب  وجود  على  يدل  مما   ، ما بني )1.60–1.76(  للأبعاد  احل�سابية  املتو�سطات 
فقرات  على  الإجابة  يف  تقارب  وجود  وبالتايل  املذكورة،  الأبعاد  على  املوافقة  درجات 
البعد  اأن  ال�سابقة  النتائج  اأظهرت  حيث  ككل،  الكذب-  اإىل  اللجوء  دوافع  الثاين–  الق�سم 
املتعلق بالبعد النفعايل يعّد اأقوى الأبعاد املذكورة بح�سوله على اأعلى متو�سط ح�سابي، 
يليه  بقيمة )1.76( وبدرجة موافقة منخف�سة،  لهذا املحور  املتو�سط احل�سابي  حيث جاء 
املحور اخلا�ص ببعد حماية الذات مبتو�سط ح�سابي )1.75( ودرجة موافقة منخف�سة، بينما 
البعد على  املذكورة حيث ح�سل هذا  الأبعاد  اأ�سعف  العدواين  بالبعد  يعّد املحور اخلا�ص 

متو�سط ح�سابي بقيمة بلغت )1.60( ودرجة موافقة منخف�سة.
يت�سح من خلل اجلدول )12( ما ياأتي: 

اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة املدر�سية الثانوية  - اإن الدرجة الكلية لدوافع اللجوء 
كانت بدرجة منخف�سة، حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات املفحو�سني 

على جميع الفقرات جلميع املجالت )1.72( .
املرحلة  - طلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  لدرجة  تبعاً  املجالت  ترتيب  اإن 

فالبعد  الذات،  حماية  بعد  ثم  النفعايل،  البعد  الأتي:  النحو  على  جاء  الثانوية  املدر�سية 
الجتماعي، فالبعد ال�سخ�سي، واأخرياً البعد العدواين.

النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة: 

نتائج الفر�سية االأوىل:  ◄
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات 
احل�سابية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تعزى ملتغري 

اجلن�ص.
م�ستقلتني  ملجموعتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�ص  اأجل  ومن 

)Independent t- test( كما هو مو�سح يف اجلدول )13( .
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الجدول (13) 
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب تبعًا لمتغير الجنس

 اجلن�س

اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب

 )ت( اأنثى )ن=643( ذكر )ن=504( 
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

1.75900.228261.73240.240181.900.06البعد الجتماعي
1.75920.241041.75510.260350.270.78البعد النفعايل
1.74100.269921.71710.301421.390.16البعد ال�سخ�سي

0.09- 1.73950.271611.76670.275151.67بعد حماية الذات
1.63990.286111.57300.308513.750.00البعد العدواين

1.75900.228261.70920.215491.480.13الدرجة الكلية 

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى        )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 
 بدرجة حرية )1145( 

الأبعاد:  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
الكلية  الدرجة  الكذب، وعلى  لدوافع  الذات(  وال�سخ�سي، وحماية  )الجتماعي، والنفعايل، 
لدوافع الكذب تبعاً ملتغري اجلن�ص على التوايل )0.06، 0.78، 0.16، 0.09، 0.13( ، وهذه 
الفر�سية  نقبل  اأننا  .اأي   )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيم 
احل�سابية  املتو�سطات  يف  درجة  يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  توجد  ل  باأنه  القائلة  ال�سفرية 
لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة على هذه الأبعاد، اأما بالن�سبة للبعد العدواين فقد بلغت 
قيمة م�ستوى الدللة املح�سوبة من العينة على هذا البعد )0.00( ، وهذه القيمة اأقل من قيمة 
م�ستوى الدللة املحدد )α≥0.01( .اأي اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية القائلة باأنه ل توجد 
فروق دالة اإح�سائياً يف املتو�سطات احل�سابية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة على هذا 

البعد، وقد كانت الفروق ل�سالح الذكور.
نتائج الفر�سية الثانية:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات 
احل�سابية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تعزى ملتغري 

ال�سف.
Indepen-( م�ستقلتني ملجموعتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�ص  اأجل   ممن 

dent t- test( كما هو وا�سح يف اجلدول )14( .
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الجدول (14) 
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب لدى الطلبة تعزى لمتغير الصف

ال�سف 
اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب

 )ت( ثاين ثانوي )ن=585( اأول ثانوي )ن=562( 
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

0.00- 1.72450.245541.76290.223592.77البعد الجتماعي
0.06- 1.74300.268891.77030.233931.83البعد النفعايل
0.13- 1.71460.293421.74010.282611.49البعد ال�سخ�سي

0.91- 1.75380.280881.75560.267070.11بعد حماية الذات
1.62210.297231.58350.302822.170.03البعد العدواين

0.36- 1.71160.218291.72290.200860.91الدرجة الكلية 

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى         )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 
 بدرجة حرية )1145( 

الأبعاد  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )14( اجلدول  من  يت�سح 
)النفعايل، ال�سخ�سي، حماية الذات( وعلى الدرجة الكلية لدوافع اللجوء اإىل الكذب تبعاً 
قيمة  من  اأكرب  القيم  وهذه   ،  )0.36  ،0.91  ،0.13  ،0.06( التوايل  على  ال�سف  ملتغري 
القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي   )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى 
يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  توجد  ل  باأنه 
املرحلة الثانوية يف مدار�ص حمافظة رام اهلل والبرية احلكومية تبعاً ملتغري ال�سف على 
الدللة  م�ستوى  قيمة  بلغت  فقد  والعدواين،  الجتماعي  للبعدين  بالن�سبة  الأبعاد.اأما  هذه 
قيمة  من  اأقل  القيم  وهذه   ،  )0.05  ،0.00( البعدين  هذين  على  العينة  من  املح�سوب 
القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  اأننا  اأي   ،  )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى 
باأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف املتو�سطات احل�سابية لدوافع اللجوء اإىل الكذب لدى 
الطلبة على هذين البعدين.وقد كانت الفروق يف البعد الجتماعي ل�سالح طلب ال�سف الثاين 

ثانوي، اأما بالن�سبة للبعد العدواين فقد كانت الفروق ل�سالح طلب ال�سف الأول ثانوي.
نتائج الفر�سية الثالثة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف درجة دوافع 
ال�سهري  الدخل  تبعاً ملتغري  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  الطلبة يف  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء 
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للأ�رسة بال�سيكل.
ومن اأجل فح�ص الفر�سية اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعاً ملتغري الدخل ال�سهري 
للأ�رسة بال�سيكل ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One- way ANOVA( للتعرف 
اإىل دللة الفروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية 

تبعاً ملتغري الدخل ال�سهري للأ�رسة بال�سيكل، واجلدولن )15( و )16( تبينان ذلك: 
الجدول (15) 

المتوسطات الحسابية لدرجة دوافع اللجوء إلى الكذب لدى الطلبة 
تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة بالشيكل

 الدخل ال�سهري للأ�رضة بال�سيكل 
اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب 

اأعلى من 20013001- 3000اأقل من 2000

املتو�سط املتو�سطاملتو�سط 

1.71241.76351.7461البعد الجتماعي
1.71901.77211.7687البعد النفعايل
1.70751.73621.7332البعد ال�سخ�سي

1.70941.76411.7788بعد حماية الذات
1.58291.63101.5847البعد العدواين

1.68621.73341.7229الدرجة الكلية 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )15( اجلدول  خلل  من  يت�سح 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل 

التباين الأحادي )One- way ANOVA( ، واجلدول )16( يو�سح ذلك: 
الجدول (16) 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب 
تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة بالشيكل

الدخل ال�سهري للأ�رضة 
درجات م�سدر التباينبال�سيكل

احلرية
جمموع مربعات 

االنحراف
متو�سط 
االنحراف

»ف«
م�ستوى الداللةاملح�سوبة 

البعد الجتماعي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.475
62.968
63.443

0.237
0.0554.31**0.00
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الدخل ال�سهري للأ�رضة 
درجات م�سدر التباينبال�سيكل

احلرية
جمموع مربعات 

االنحراف
متو�سط 
االنحراف

»ف«
م�ستوى الداللةاملح�سوبة 

البعد النفعايل
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.592
72.085
72.677

0.296
0.0634.69**0.00

البعد ال�سخ�سي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.169
94.881
95.050

0.084
0.0831.010.36

بعد حماية الذات
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.886
84.960
85.846

0.443
0.0745.95**0.00

البعد العدواين
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.608
102.841
103.449

0.304
0.0903.38*0.03

الدرجة الكلية 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
1144
1146

0.420
49.910
50.330

0.210
0.0444.81**0.00

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى         )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

البعد  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )16( اجلدول  من  يت�سح 
ال�سخ�سي لدوافع الكذب تبعاً ملتغري الدخل ال�سهري للأ�رسة بال�سيكل )0.36( ، وهذه القيمة 
اأكرب من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة )α≥0.05(، اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية 
على هذا البعد، بينما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب على بقية الأبعاد )الجتماعي، 
الدخل  تبعاً ملتغري  الكذب  لدوافع  الكلية  الدرجة  العدواين( وعلى  الذات،  النفعايل، حماية 
قيمة  من  اأقل  القيم  وهذه   ،  )0.00  ،0.03  ،0.00  ،0.00( التوايل  على  للأ�رسة  ال�سهري 
م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة )α≥0.05( ، اأي اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية على هذه 

الأبعاد وعلى الدرجة الكلية للدوافع.
 ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي باختبار 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )17( يبني ذلك: 
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الجدول (17) 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء 

إلى الكذب لدى الطلبة تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة 

البعد الجتماعي
اأعلى من 20013001- 3000اأقل من 2000املتو�سطاملقارنات

- 1.74610.051اأقل من 2000

البعد النفعايل
- 1.74610.053اأقل من 2000

3000 -20011.76350.049 -
- 0.069- 1.74610.054اأقل من 2000بعد حماية الذات

- 1.76350.048اأقل من 2000البعد العدواين

- 0.036- 1.71240.047اأقل من 2000الدرجة الكلية لدوافع اللجوء اإىل الكذب

 )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

يت�سح من خلل اجلدول )17( ما ياأتي: 
يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  فروق  وجود  الجتماعي:  البعد 
من  الدخل  م�ستوى  بني  للأ�رسة  ال�سهري  الدخل  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية  املرحلة 

)2001- 3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية.
البعد النفعايل: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة 
 -2001( من  الدخل  م�ستوى  بني  للأ�رسة  ال�سهري  الدخل  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية 
3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية، وبني م�ستوى الدخل 

)اأكرث من 3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية.
بعد حماية الذات: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة 
 -2001( من  الدخل  م�ستوى  بني  للأ�رسة  ال�سهري  الدخل  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية 
3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية، وبني م�ستوى الدخل 

من )اأكرث من 3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية.
البعد العدواين: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة 
 -2001( من  الدخل  م�ستوى  بني  للأ�رسة  ال�سهري  الدخل  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية 

3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية.
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الدرجة الكلية: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة 
 -2001( من  الدخل  م�ستوى  بني  للأ�رسة  ال�سهري  الدخل  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية 
3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية، وبني م�ستوى الدخل 

من )اأكرث من 3000( وبني م�ستوى الدخل )اأقل من 2000( ، ل�سالح الفئة الثانية.
اإيحابية ما بني  اأن هناك علقة عك�سية  ال�سابقة  النتائج  ا�ستنتاج: يت�سح من خلل 
دوافع  ازدادت  كلما  الدخل،  م�ستوى  زاد  فكلما  الطلبة،  لدى  الكذب  ودوافع  الدخل  م�ستوى 

اللجوء اإىل الكذب.
نتائج الفر�سية الرابعة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف درجة دوافع 
اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تبعاً ملتغري امل�ستوى التعليمي 

للأب.
ومن اأجل فح�ص الفر�سية، ح�سبت املتو�سطات احل�سابية تبعاً للم�ستوى التعليمي للأب 
ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One- way ANOVA( ، للتعرف اإىل دللة الفروق 
يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تبعاً ملتغري 

امل�ستوى التعليمي للأب، واجلدولن )18( و )19( تبينان ذلك: 
الجدول (18) 

المتوسطات الحسابية لدرجة دوافع اللجوء إلى الكذب لدى الطلبة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب

 امل�ستوى التعليمي للأب 
اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب 

جامعيدبلومثانوياإعداديابتدائي اأمي

املتو�سط 

1.71881.72671.70101.74851.75781.7940البعد الجتماعي
1.65521.75741.71881.77841.75191.7821البعد النفعايل
1.63191.69121.69051.75381.71071.7672البعد ال�سخ�سي

1.71161.73331.74541.77501.72411.7623بعد حماية الذات
1.54891.48731.58381.62391.58381.6637البعد العدواين

1.65331.68151.68791.73591.70571.7539الدرجة الكلية 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )18( اجلدول  خلل  من  يت�سح 
اختبار  ا�ستخدم  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  اإىل  و�سلت  قد  الفروق  هذه  كانت  اإن  معرفة 
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حتليل التباين الأحادي )One- way ANOVA( ، واجلدول )19( يو�سح ذلك: 
الجدول (19) 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب 
لدى الطلبة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب

امل�ستوى التعليمي 
درجات م�سدر التباينللأب

احلرية

جمموع 
مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

البعد الجتماعي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

1.115
62.328
63.443

0.223
0.0554.080.00

البعد النفعايل
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

1.082
71.595
72.677

0.216
0.0631.440.12

البعد ال�سخ�سي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

1.494
93.556
95.050

0.299
0.0822.640.14

بعد حماية الذات
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.425
85.420
85.846

0.085
0.0751.130.52

البعد العدواين
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

2.750
100.699
103.449

0.550
0.0886.220.00

الدرجة الكلية 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.968
49.362
50.330

0.194
0.0434.470.00

 )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

الأبعاد  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )19( اجلدول  من  يت�سح 
)النفعايل، ال�سخ�سي، حماية الذات( تبعاً ملتغري م�ستوى تعليم الأب على التوايل )0.12، 
0.14، 0،52( ، وهذه القيمة اأكرب من م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة )α≥0.05( اأي اأننا 
نقبل الفر�سية ال�سفرية على هذه الأبعاد، بينما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب على 
بقية الأبعاد )الجتماعي، العدواين( وعلى الدرجة الكلية لدوافع الكذب تبعاً ملتغري م�ستوى 
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تعليم الأب على التوايل )0.00، 0.00، 0.00( ، وهذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى الدللة 
وعلى  الأبعاد،  هذه  على  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  اأننا  اأي   )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد 

الدرجة الكلية للدوافع.
ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي باختبار 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )20( يبني ذلك: 

الجدول (20) 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب 

لدى الطلبة تبعًا لمتغير مستوى تعليم األب

البعد الجتماعي
جامعيدبلومثانوياإعداديابتدائي اأمياملتو�سطاملقارنات

- 1.72670.067ابتدائي
- 1.70100.047اإعدادي

البعد العدواين
- 1.54890.114اأمي

- 1.48730.136ابتدائي

الدرجة الكلية 
لدوافع اللجوء اإىل 

الكذب

- 1.65330.100اأمي
- 1.68150.054ابتدائي
- 1.68790.066اإعدادي

 )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

يت�سح من خلل اجلدول )20( ما ياأتي: 
يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  فروق  وجود  الجتماعي:  البعد 
وثانوي  اإعدادي  م�ستوى  الأب بني  تعليم  م�ستوى  تبعاً ملتغري  الثانوية  املدر�سية  املرحلة 

ل�سالح اإعدادي، وبني م�ستوى ابتدائي وجامعي ل�سالح ابتدائي.
البعد العدواين: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة 
ل�سالح  وثانوي  ابتدائي  م�ستوى  بني  الأب  تعليم  م�ستوى  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية 

ابتدائي، وبني م�ستوى اأمي وجامعي ل�سالح اأمي.
يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  فروق  وجود  الكلية:  الدرجة 
ابتدائي  م�ستوى  بني  الأب  تعليم  م�ستوى  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية  املرحلة 
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اأعدادي، وبني م�ستوى  اأعدادي وجامعي ل�سالح  وثانوي ل�سالح ابتدائي، وبني م�ستوى 
اأمي. ل�سالح  اأمي وجامعي 

اإيحابية ما بني  اأن هناك علقة عك�سية  ال�سابقة  النتائج  ا�ستنتاج: يت�سح من خلل 
م�ستوى تعليم الأب ودوافع الكذب لدى الطلبة، فكلما زاد م�ستوى تعليم الأب ازدادت دوافع 

الكذب.
نتائج الفر�سية اخلام�سة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف درجة دوافع 
اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تبعاً ملتغري امل�ستوى التعليمي 

للأم.
حتليل  ا�ستخدم  ثم  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  ح�سبت  الفر�سية  فح�ص  اأجل  ومن 
التباين الأحادي )One- way ANOVA( للتعرف اإىل دللة الفروق يف درجة دوافع اللجوء 
اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية الثانوية تبعاً ملتغري امل�ستوى التعليمي للأم، 

واجلدولن )21( و )22( تبينان ذلك: 
الجدول (21) 

المتوسطات الحسابية لدرجة دوافع اللجوء إلى الكذب لدى الطلبة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألم

 امل�ستوى التعليمي للأم 
اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب 

جامعيدبلومثانوياإعداديابتدائي اأمي

املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سطاملتو�سط 

1.75941.72871.71731.74041.77281.8176البعد الجتماعي
1.69571.76531.73901.76101.77601.7921البعد النفعايل
1.65941.71071.71821.72751.75831.7782البعد ال�سخ�سي

1.73521.74851.75881.75311.74811.7736بعد حماية الذات
1.51571.52241.60591.60401.66831.6623البعد العدواين

1.67311.69691.70791.71721.74471.7648الدرجة الكلية 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )21( اجلدول  خلل  من  يت�سح 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل 

التباين الأحادي )One- way ANOVA( ، واجلدول )22( يو�سح ذلك: 
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الجدول (22) 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب 

لدى الطلبة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألم 

درجات م�سدر التباينامل�ستوى التعليمي للأم 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

البعد الجتماعي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.955
62.488
63.443

0.191
0.0553.480.00

البعد النفعايل
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.491
72.186
72.677

0.098
0.0631.550.17

البعد ال�سخ�سي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.699
94.351
95.050

0.140
0.0831.680.13

بعد حماية الذات
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.076
85.770
85.846

0.015
0.0750.200.96

البعد العدواين
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

2.184
101.265
103.449

0.437
0.0894.910.00

الدرجة الكلية 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

5
1141
1146

0.520
49.811
50.330

0.104
0.0442.38 0.03

 )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

الأبعاد:  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )22( اجلدول  من  يت�سح 
التوايل )0.17،  الذات( تبعاً ملتغري م�ستوى تعليم الأم على  ال�سخ�سي، حماية  )النفعايل، 
0.13، 0،69( ، وهذه القيمة اأكرب من م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة )α≥0.05( اأي اأننا 
نقبل الفر�سية ال�سفرية على هذه الأبعاد، بينما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب على 
بقية الأبعاد )الجتماعي، العدواين( وعلى الدرجة الكلية لدوافع الكذب تبعاً ملتغري م�ستوى 
تعليم الأب على التوايل )0.00، 0.00، 0.03( ، وهذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى الدللة 
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وعلى  الأبعاد  هذه  على  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  اأننا  اأي   ،)0.05≤α( للدرا�سة  املحدد 
الدرجة الكلية للدوافع.

 )LSD( ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق اأتبع حتليل التباين الأحادي باختبار
للمقارنات البعدية، واجلدول )23( يبني ذلك: 

الجدول (23) 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة دوافع اللجوء إلى الكذب 

لدى الطلبة تبعًا لمتغير مستوى تعليم األم 

جامعيدبلومثانوياإعداديابتدائي اأمياملتو�سطاملقارنات

البعد الجتماعي
- 1.81760.088ابتدائي
- 1.77280.055اإعدادي

- 1.66230.096اأميالبعد العدواين

الدرجة الكلية لدوافع 
اللجوء اإىل الكذب

- 0.091- 1.76480.071اأمي
- 1.74470.067ابتدائي

 )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى 

يت�سح من خلل اجلدول )23( ما ياأتي: 
البعد الجتماعي: وجود فروق يف درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف  -

ابتدائي وجامعي  الأم بني م�ستوى  الثانوية تبعاً ملتغري م�ستوى تعليم  املرحلة املدر�سية 
ل�سالح ابتدائي، وبني م�ستوى اإعدادي ودبلوم ل�سالح اإعدادي.

يف  - الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  فروق  وجود  العدواين:  البعد 
وجامعي،  اأمي  م�ستوى  بني  الأم  تعليم  م�ستوى  ملتغري  تبعاً  الثانوية  املدر�سية  املرحلة 

ل�سالح اأمي.
يف  - الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  درجة  يف  فروق  وجود  الكلية:  الدرجة 

املرحلة املدر�سية الثانوية تبعاً ملتغري م�ستوى تعليم الأم بني م�ستوى اأمي ودبلوم ل�سالح 
ل�سالح  وجامعي،  ابتدائي  م�ستوى  وبني  اأمي،  ل�سالح  وجامعي  اأمي  م�ستوى  وبني  اأمي، 

ابتدائي.
ا�ستنتاج: يت�سح من خلل النتائج ال�سابقة اأن هناك علقة عك�سية اإيحابية ما بني  -

م�ستوى تعليم الأم ودوافع الكذب لدى الطلبة، فكلما زاد م�ستوى تعليم الأم ازدادت دوافع 
الكذب.
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ملخص النتائج ومناقشتها: 
يف ما ياأتي ملخ�ص للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، وبح�سب اأ�سئلة الدرا�سة: 

املرحلة  ◄ يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  ما  الأول:  ال�سوؤال 
املدر�سية الثانوية؟ 

كانت  الكذب  اإىل  اللجوء  لدوافع  الثانوية  املدر�سية  املرحلة  يف  الطلبة  تقديرات  اإن 
بدرجة »منخف�سة« للدرجة الكلية وجلميع املحاور الفرعية.اأما بالن�سبة لرتتيب املجالت، 
والتي كانت جميعها بدرجة منخف�سة، فقد جاء جمال حماية الذات اأولً حيث ح�سل على 
البعد  فمجال  النفعايل  البعد  جمال  الأهمية  حيث  من  تله  احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى 

الجتماعي وجمال البعد ال�سخ�سي، واأخرياً جمال البعد العدواين.
ويت�سح من خلل اجلدول )6( اأن درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة 
املدر�سية الثانوية تبعاً ملجال البعد الجتماعي كانت منخف�سة على جميع الفقرات )1- 8( 
، حيث تراوحت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات ما بني )%37.5- 
اأي�ساً منخف�سة، حيث بلغت  البعد الجتماعي فكانت  الكلية ملجال  الدرجة  اأما   ،  )%33.6

الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املفحو�سني على هذا املجال )%34.88( .
اإن هذه النتائج تن�سجم مع الأهمية للتوازن النفعايل و�سبط الذات وحمايتها، الذي 
اأقل  يحتاجه الطلبة يف هذه املرحلة العمرية مقارنة مع فقرات الأبعاد الأخرى التي تعد 
تهديداً للذات.وهي تتوافق مع النتائج لدرا�سة هاندل )1982( ، التي اأظهرت اأن اأهم دافع 

للجوء اإىل الكذب هو دافع الرغبة يف حماية الذات.
وت�سري هذه النتائج اإىل توافق يف اآراء املبحوثني حول دوافع اللجوء اإىل الكذب املتعلقة 
اأن املبحوثني قليلً ما يلجاأون اإىل الكذب املتعلق بالبعد  بالبعد الجتماعي، حيث لوحظ 
بيئة  يف  يعي�سون  عندما  الكذب  اإىل  يلجاأون  الطلبة  اأن  النتائج  من  ويت�سح  الجتماعي، 
متار�ص الكذب باعتبارها اأقوى الفقرات املذكورة حول دوافع اللجوء اإىل الكذب واملتعلقة 
بالبعد الجتماعي، واأن جلوء لطلبة اإىل الكذب عندما ل يريدون اإغ�ساب الأهل هي اأ�سعف 
الفقرات املذكورة يف هذا املحور، وهذا يتفق مع ما جاء يف اخلطيب )2009( ، باأن الكذب 
الذي يعي�ص  اأو يكت�سبها نتيجة لحتكاكه بالو�سط  الطفل  �سفة مكت�سبة ل تورث، يتعلمها 
فيه.وتعزو الباحثة ذلك اإىل كون الوالدين هم النماذج اجليدة يف حياتهم وكل �سلوك لهم 
يتاأثر به الأولد، فالطفل ينظر اإىل الوالدين واإىل �سلوكهم واألفاظهم حيث يكت�سبها ب�سهولة 

وتعديلها يكون اأ�سعب بكثري من اكت�سابها لأول مرة.
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ويت�سح من خلل اجلدول )7( اأن درجة دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى طلبة املرحلة 
الثانوية تبعاً ملجال البعد النفعايل كانت منخف�سة على جميع الفقرات، حيث  املدر�سية 
تراوحت املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات ما بني )1.70- 
بلغ  حيث  منخف�سة،  اأي�سا  كانت  فقد  النفعايل  البعد  ملجال  الكلية  الدرجة  اأما   ،  )1.80
توافق  اإىل  ي�سري  مما   ،  )1.76( املجال  هذا  على  املفحو�سني  ل�ستجابات  الكلي  املتو�سط 
اأن  النفعايل، ولوحظ  بالبعد  واملتعلقة  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  املبحوثني حول  اآراء  يف 
املبحوثني قليلً ما يلجاأون اإىل الكذب املتعلق بالبعد النفعايل، حيث يت�سح من النتائج 
ال�سابقة اأن الطلبة يلجاأون اإىل الكذب عندما يقومون بعمل حمرج باعتبارها اأقوى الفقرات 
اإىل  الطلبة  واأن جلوء  النفعايل،  الكذب واملتعلقة بالبعد  اإىل  اللجوء  املذكورة حول دوافع 
الكذب عندما ُي�ستفزون هي اأ�سعف الفقرات املذكورة يف هذا املحور.اإن الطلبة اإذ ميار�سون 
التعبري عن م�ساعر احلب والكره والتربير، ظناً منهم  اإمنا يحاولون  الكذب،  النوع من  هذا 
اإ�سافة اإىل جتنب  اأو من يحبون من العقاب وحتمل امل�سوؤولية،  اأنهم بذلك يحمون ذواتهم 
ت�سكل  النفعالية  احلاجات  العمرية، حيث  مرحلتهم  اأخطائهم خا�سة يف  وتربير  الإحراج 

حاجة ما�سة وقوية.
وهذا يتفق مع ما جاء لدى العناين وزملئه )2003( لأ�سباب الكذب، ويعزى ذلك اإىل 
وجود �سعور بالنق�ص لدى هوؤلء الطلبة وعدم ال�سعور بالثقة من قبل الوالدين، وهذا يعود 
اأمام هوؤلء الطلبة  اإىل طبيعة التن�سئة الجتماعية املبنية على الت�سكيك وعدم ترك جمال 
تربير  اإىل  الطلبة  هوؤلء  ي�سطر  وبالتايل  باأريحية،  اأخطائهم  وعن  م�ساعرهم  عن  للتعبري 
املبحوثني  اأن  لوحظ  لذاته.حيث  لي�سمن �سورة جيدة  اللوم  من  اأنف�سهم  اأعمالهم وحماية 
قليلً ما يلجاأون اإىل الكذب املتعلق بالبعد ال�سخ�سي، وتوؤ�رس النتائج ال�سابقة اإىل اأن الطلبة 
املذكورة  الفقرات  اأقوى  باعتبارها  �سخ�سيتهم  فر�ص  يريدون  عندما  الكذب  اإىل  يلجاأون 
حول دوافع جلوء الطلبة اإىل الكذب واملتعلقة بالبعد ال�سخ�سي، واأن جلوء الطلبة اإىل الكذب 

عندما ل ي�ستطيعون حتمل امل�سوؤولية هي اأ�سعف الفقرات املذكورة يف هذا املحور.
ويعزى ذلك اإىل الرغبة يف التميز، ورمبا يعود ذلك اإىل طبيعة التن�سئة الجتماعية، 
ال�سخ�سية  بت�سكيل هويته  فيها  الطفل  يبداأ  التي  النمائية  املرحلة  اإىل طبيعة  بالإ�سافة 
ابناً  يفرز  التن�سئة  من  النوع  وهذا  حرماناً،  اأو  زائدة  حماية  اإما  لذاته،  مفهوماً  ويكِون 
يكون  التي  الأ�رس  يف  العقاب  من  اخلوف  الأ�سلوب.اإن  هذا  اإىل  يلجاأ  ويجعله  �سوي،  غري 
مل�سكلت  معاجلتهم  طريقة  يف  والأمهات  الآباء  يختلف  حيث  اأو  �سارماً،  النظام  فيها 
اأبنائهم، في�سدد الأب اإىل درجة الإفراط وتلني الأم اإىل درجة التفريط، هنا يلجاأ الأبناء 
اإىل الكذب للإفلت من الأمل والعقاب وكثرياً ما يتفنن الطفل يف ذلك، وينتقل من كذبة 
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مبال  غري  غريه  طفل  باأي  التهمة  لإل�ساق  ذكاء،  من  لديه  ما  كل  م�ستخدماً  اأخرى  اإىل 
الآخر من عقوبة. مبا يتعر�ص له 

وقد اأ�سار اإىل ذلك اخلطيب )2009( ، فذكر باأن اأكرث اأنواع الكذب خطراً على �سحة الطفل 
النف�سية وعلى كيان املجتمع ومثله ومبادئه هو الكذب املبني على الكراهية والنتقام، وهو 
اإىل  فلجاأ  الطفل  اأخاف  طارئ  ظرف  وليد  فالأخري  اخلوف،  عن  الناجت  الكذب  عن  يختلف 
الكذب ملتم�ساً احلماية، اأما الكذب الناجت عن الكراهية واحلقد فهو كذب مع �سبق الإ�رسار، 
ويحتاج من الطفل اإىل تفكري وتدبري يق�سد بهما اإحلاق الأذى وال�رسر بال�سخ�ص املكروه، 
ويكون يف العادة م�سحوباً بنوع من الأمل والتوتر النفعايل، ولذلك كان الطفل الذي يت�سف 
بهذا النوع من الكذب طفلً مري�سا بائ�ساً، وما الكذب يف حالته اإل و�سيلة من و�سائل تعبريه 

عن عدم تكيفه للو�سط الذي يعي�ص فيه.
يف  ◄ الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  تختلف  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

املرحلة املدر�سية الثانوية باختلف متغريات الدرا�سة؟ 
اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف 
املتو�سطات احل�سابية ملجالت دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى الطلبة يف املرحلة املدر�سية 

الثانوية، تعزى ملتغري اجلن�ص، وقد كانت الفروق ل�سالح الذكور.
درا�سة احلموري  واختلفت مع   ، العتوم )2005(  درا�سة  النتيجة مع  اتفقت هذه  وقد 
)2007( .اإن متغري اجلن�ص يعد من املتغريات املهمة التي توؤثر يف مفهوم الذات، فهو يحدد 
اإىل حد ما اأ�ساليب التعامل الوالدية.وقد ترى الفرق وا�سحاً يف تعامل الوالدين مع اأبنائهما، 
حيث يعطى الولد الرعاية والعناية والهتمام بقدر يفوق البنت كما اأنه مينح حرية احلركة 
الأول  اأو  البنت، ويعد كذلك املمثل احلقيقي  اأكرث من  اآرائه وميوله وتطلعاته  والتعبري عن 
لتطلعات الوالدين واآمالهم وخا�سة الأب، الأمر الذي ل ميكن اإل اأن يلقي بظلله على روؤية 
اإذا ما قورنت  اإىل املراأة اختلفت ب�سكل كبري جداً  اأن النظرة  كل منهما لنف�سه.وبالرغم من 
يف  الرجل  و�ساركت  املختلفة،  احلياة  ميادين  يف  كبري  دور  لها  فاأ�سبح  �سابقة،  بعهود 
فروقا  الدرا�سات  وجدت  لذلك  امل�ساواة،  حد  اإىل  بعد  ت�سل  مل  النظرة  اأن  اإل  عدة،  جمالت 

بينهما.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف املتو�سطات 
الثانوية،  املدر�سية  املرحلة  يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  ملجالت  احل�سابية 

تعزى ملتغري الو�سع القت�سادي.
اإن كل طبقة اجتماعية داخل املجتمع ت�سكل بع�ص القيم والتقاليد والثقافة اخلا�سة 
بها، وهى توؤدي دوراً مهماً يف ت�سكيل وحتديد اأ�ساليب املعاملة الوالدية، واأ�ساليب اأفرادها 



51

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )1( - نيسان 

نظرية  اأ�سحاب  اإن  الطبقة.وحيث  بها  تت�سم  التي  والثقافة  للقيم  وفقا  الطفل  تن�سئة  نحو 
الأولية  الأ�سا�سية  احلاجات  اإ�سباع  على  الأ�رسة  قدرة  اأن  عن  يتحدثون  النف�سي  التحليل 
للأبناء ينعك�ص اإيجاباً على اتزان �سلوكهم وثباته، فاإن الفكرة ال�سائدة ت�سري اإىل وجود فروق 
بني الطبقات الجتماعية يف اأ�سلوب واأمناط التن�سئة للأبناء اإل اأن هذه امل�ساألة لي�ست ثابتة 
متاماً، اإمنا تتغري من وقت لآخر، ومن جمتمع لآخر، ومن ثقافة لأخرى )علونة، 2004( 
.اإل اأن هذه الدرا�سة تو�سلت اإىل اأنه كلما زاد م�ستوى الدخل، كلما ازدادت دوافع اللجوء اإىل 

الكذب، وقد ل ن�ستطيع تعميم هذه النتيجة خل�سو�سيتها اإذ ارتبطت ببيئة معينة.
املتو�سطات  يف   )0.05≤α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
الثانوية يف املرحلة  الطلبة يف املرحلة  الكذب لدى  اإىل  اللجوء  احل�سابية ملجالت دوافع 

املدر�سية الثانوية، تعزى ملتغري امل�ستوى الثقايف للأب.
املتو�سطات  يف   )0.05≤α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
الثانوية،  املدر�سية  املرحلة  يف  الطلبة  لدى  الكذب  اإىل  اللجوء  دوافع  ملجالت  احل�سابية 

تعزى ملتغري امل�ستوى الثقايف للأم.
اإىل وجود  النتائج  العتوم )2005( .حيث ت�سري  النتيجة مع درا�سة  وقد اختلفت هذه 
اأثر للم�ستوى التعليمي لكل من الأب والأم يف اأبعاد دوافع اللجوء اإىل الكذب من خلل منط 
التن�سئة واأ�سلوب الرتبية مع الأبناء، واأن الوالدين الأدنى م�ستوى تعليمياً يلجاأون اإىل اأمناط 
الداخلية  الأنا  ينف�ص عن  الطفل  اأطفالهم، ومثل هذا  التعامل مع  العقاب يف  تعتمد  قا�سية 
ب�سلوك غري مرغوب، وقد يفرز ذلك على �سبيل املثال ب�سلوكيات عدوانية اأو اللجوء اإىل الكذب 
وال�رسقة والغ�ص.ومن خلل ا�ستقراء الواقع، فاإن كثرياً من الآباء يطالبون اأبناءهم ب�سلوك 
يتنا�سب مع و�سعهم الجتماعي بناء على امل�ستوى الثقايف والتعليمي.لذلك قد يحدث الل 
توافق النف�سي للطفل، لأنه ل ي�ستطيع اإر�ساء مطالب والديه، وبهذه احلال فهو ينا�سل على 
جبهتني، جزء من طاقته النف�سية تتمركز حول مقاومة توتره الداخلي وم�سكلته ال�سخ�سية، 
اأن ي�سعر  اإىل  وجزء اآخر من طاقته يتجه نحو ك�سب والديه واإر�سائهما، وقد يدفعه احلال 

باأنه اأدنى من غريه الأمر الذي يوؤثر �سلبا يف روؤيته لنف�سه.
كذلك فاإن الأ�رسة تعد امل�سوؤول الأول اأمام جميع املحيطني بها عن تربية الأبناء، فهي 
ت�سعى دائماً اإىل الكمال حتى ل تتعر�ص للنقد اأو الهجوم عليها، وعلى اأ�ساليب التعامل مع 
الأهل باأن يقدموا  اأبنائها، ورغبة  اأحيانا على  التميز تق�سو  ال�سديدة يف  الأبناء، ولرغبتها 
بالن�سبة  مزعجة  طرق  اإىل  يلجاأون  جتعلهم  ما  كثرياً  اأحياناً،  للأبناء  عندهم  ما  اأح�سن 
لأبنائهم �سواء بال�سوؤال عن المتحانات اأو املقارنة بني الأبناء اأو الأ�سدقاء وما �سابه، مما 

ي�سطر الأبناء للجوء اإىل الكذب لإر�ساء الأهل واخلل�ص من اجلدل واملناق�سات. 
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التوصيات: 

مهم  مو�سوع  لدرا�سة  الفل�سطينية  البيئة  يف  متوا�سعة  بداية  احلالية  الدرا�سة  ت�سكل 
جمال  يف  التو�سيات  بع�ص  و�سع  اإىل  يدعو  الذي  الأمر  املدار�ص،  طلبة  فئة  لدى  خا�سة 

تطوير الإر�ساد الرتبوي لطلبة املدار�ص م�ستقبلً، وكالآتي: 
الدرا�سات الرتبوية لل�ستفادة منها، وت�سمني . 1 تزويد املر�سدين الرتبويني بنتائج 

خمرجاتها يف براجمهم الإر�سادية واأن�سطتهم. 
واأي�سا . 2 اأبنائهم،  مع  التعامل  بكيفية  لتب�سريهم  للآباء  اإر�سادية  برامج  اإعداد 

لتوعيتهم باأ�ساليب التن�سئة الجتماعية ال�سليمة. 
على . 3 لي�سهل  القيا�ص  اأداة  وحت�سني  املو�سوع،  لبلورة  الدرا�سات  من  مزيد  اإجراء 

املعنيني من مربني واأولياء اأمور حتديد دوافع اللجوء اإىل الكذب والتعامل معها. 
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املصادر واملراجع: 

القرآن الكريم. 

أوال- املراجع العربية: 

اأبو حميدان، يو�سف عبد الوهاب )2001( . العلج ال�سلوكي مل�سكلت الأ�رسة واملجتمع، . 1
الإمارات العربية املـحدة، العني: دار الكتاب اجلامعي. 

الطلبة املراهقني يف مدار�ص . 2 الكذب عند  اإىل  اللجوء  اأ�سباب   . احلموري، ربى )2007( 
الإ�سلمية–الربنامج الجنبي، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة  العلمية  الكلية 

العربية املفتوحة–كلية العلوم والرتبية، عمان. 
املكتب . 3 القاهرة:  والنف�سية،  ال�سلوكية  الأطفال  م�سكلت   .  )2009( مو�سى  اخلطيب، 

العربي للمعارف. 
الد�سوقي، جمدي حممد )2003( . �سيكولوجية النمو من امليلد اإىل املراهقة، القاهرة: . 4

مكتبة الجنلو امل�رسية. 
م�سكلتها . 5 واملراهقة،  الطفولة  �سيكولوجية   ،  )2006( هاورد  وميلمان،  �سارلز  �سيفر، 

للن�رس  الثقافة  دار  العزة، عمان:  �سعيد ح�سني  وترتيب  ترجمة  واأ�سبابها وطرق حلها، 
والتوزيع. 

واأ�ساليب . 6 واملراهقني  الأطفال  م�سكلت   ،  )1989( هاورد  وميلمان،  �سارلز  �سيفر، 
امل�ساعدة فيها، ترجمة ن�سيمة داود ونزيه حمدي، عمان: من�سورات اجلامعة الأردنية. 

العتوم، عدنان واجلراح، عبد النا�رس )2005( . دوافع اللجوء اإىل الكذب لدى املراهقني . 7
يف املرحلة الثانوية، جملة درا�سات )العلوم الرتبوية( ، 32 )1( ، 128- 139. 

الر�سد، . 8 اإىل  الطفولة  من  الإن�ساين  التطور  �سيكولوجية   .  )2004( فلح  �سفيق  علونه، 
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