دروغگویی کودکان دالیل و راهکارهای مقابله
ثی گوبى ُوَ هب اص دسّؽ گفتي ّ یب ؽٌیذى آى ازغبط ًبخْؽبیٌذی داسین  .دس ایي هیبى پذس ّ هبدس کَ تشثیت کْدک
خضّ افلی تشیي ّظبیف آى ُبعت ،ثب ؽٌیذى دسّؽ اص کْدک خْد ازغبط ًبسازتی ثیؾتشی هی کٌٌذ  .اهب ثبیذ گفت
کْدکبى ػالٍّ ثش الگْگیشی اص سفتبس ّالذیي ،ثَ دالیل هتؼذد ثَ دسّؽ گفتي سّی هی آّسًذ .
دسّؽ دس همبثل ساعتگْیی لشاس داسد ّ دس توبهی فشٌُگ ُب ّ خْاهغ اهشی صؽت ّ ًبپغٌذ تلمی هی ؽْد  .ثشسعی
سیؾَ ای دالیل دسّ غگْیی اهشی ثغیبس پیچیذٍ اعت ّ ًیبص ثَ ّاکبّی ؽخقیت اًغبى ُب داسد  .اگشچَ هوکي اعت
ثؼضی آى سا یک سفتبس صًبًَ تلمی کٌٌذ ،اهب ًتبیح تسمیمبت ًؾبى هی دُذ کَ تفبّت هؼٌبداسی ثیي هشداى ّ صًبى ثشای
دسّغگْیی ّخْد ًذاسد  .دس خبًْادٍ ًیض هْاسدی پیؼ هی آیذ کَ ّالذیي اص د سّغگْیی ثیؼ اص زذ فشصًذاى خْد اثشاص
ًگشاًی هی کٌٌذ  .عیبهکی خجْؽبى ،کبسؽٌبط اسؽذ سّاى ؽٌبعی ّ هؾبّس خبًْادٍ ّ کْدک ثب ثیبى ایي همذهَ ثَ
خشاعبى هی گْیذ  :دالیل دسّغگْیی دس کْدکبى ثغیبس هتؼذد اعت ّ آغبص آى اص صهبى تکلن کْدک ّ زذّد  ۲عبلگی ثَ
ثؼذ اعت.
کْدکبى گبٍ ثشای خشیسَ داس ًکشدى ازغبعبت دیگشاى ،پٌِبى کشدى ازغبعبت یب ّاکٌؼ ُبی خْد ،فشاس اص تٌجیَ ّ
دسیبفت پبداػ ّ تْخَ ،دسّؽ هی گْیٌذ ً.کتَ ایي خبعت کَ ّالؼیت ّ تخیل دس صًذگی کْدکبى صیش ۶عبل دس ُن تٌیذٍ
اعت ّ کْدک هوکي اعت ُش آى چَ سا ثَ رٌُؼ هی سعذ ثش صثبى آّسد  .ثَ ایي ًْع دسّؽ« ،دسّؽ عیبٍ ّ عفیذ »
هی گْیین .دس ثیؾتش هْاسد چٌیي گفتَ ُبیی ثغیبس اغشاق آهیض ّ غیشّالؼی اعت .هثال پغشثچَ ۶عبلَ ای ثب ُیدبى
ثَ هبدسػ هی گْیذ « :هي دیشّص یک غْل دیذم !»دس ّالغ دسّؽ ثیبى کٌٌذٍ زمبیك هشثْط ثَ اهیذُب ّ دلِشٍ ُب ّ آؽکبس
کٌٌذٍ آى چیضی اعت کَ فشد هی خْاُذ ثبؽذ ّ .الذیي اص طشیك اطالػبتی کَ اص گفتَ ُبی دسّغیي کْدک کغت هی
کٌٌذ ،هی تْاًٌذ ثَ کْدک کوک کٌٌذ تب ّالؼیت سا اص افکبس پْچ ّ خیبلی تؾخیـ دُذ  .فبطوَ صاسع ،کبسؽٌبط هغئْل
ی ثچَ ای هی گْیذ کَ ثشای ػیذ یک فیل صًذٍ
هشکض ثِذاؽت سّاى ّ هؾبّس ثب ثیبى ایي هطلت ثَ ایغٌب هی گْیذ ّ :لت
ثَ ػٌْاى ُذیَ عبل ًْ دسیبفت کشدٍ اعت ،ثبیذ گفت کَ اّ دّعت داسد یک فیل داؽتَ ثبؽذ ّ ًجبیذ اّ سا ثبثت گفتي
ایي خولَ عشصًؼ کشد.
ی ثَ هبدسػ هی گْیذ
ثَ گفتَ صاسع ،گبُی کْدک دسّؽ هی گْیذ ،صیشا اخبصٍ ًذاسد زمیمت سا ثگْیذ  .ثَ ػٌْاى هثبل ّلت
کَ اص ثشادسػ هتٌفش اعت ،تٌجیَ هی ؽْد  .اهب اگش ثالفبفلَ زشفؼ سا پظ ثگیشدّ ،الذیي ،اّ سا ثبثت اًکبس ازغبعؼ
هْسد تؾْیك لشاس هی دٌُذ  .ثب ایي تدشثَ کْدک ًتیدَ هی گیشد کَ اًغبى ثَ دلیل گفتي زمیمت تٌجیَ هی ؽْد .
گبُی ُن ّالذیي ،کْدک سا ثَ دسّغگْ یی تؾْیك هی کٌٌذ  .ثَ ایي فْست کَ کْدک هدجْس هی ؽْد ثَ هٌظْس دفبع
اص خْد دسّؽ ثگْیذ  .ایي کبسؽٌبط اداهَ هی دُذ  :کْدکبى اص ایي کَ ّالذیي اص آى ُب پشط ّ خْ کٌٌذ ،ثیضاسًذ ثَ
خقْؿ ّلتی گوبى کٌٌذ ّالذیي اص لجل پبعخ ُب سا هی داًٌذ  .کْدکبى ُوچٌیي اص عْال ُبی غبفل گیش کٌٌذٍ ثذؽبى
هی آیذ عْاالتی کَ ّاداسؽبى هی کٌذ دسّؽ ثگْیٌذ ،زمیمت سا پٌِبى کٌٌذ ّ خدبلت ثکؾٌذ .
● الگوگیری از کودکان
ًجبیذ اص ًمؼ ّالذیي ّ الگُْبیی کَ دس اختیبس کْدک لشاس هی گیشد ،دس گشایؼ کْدک ثَ دسّغگْیی غبفل ؽذ  .چٌبى
کَ ثَ گفتَ عیبهکی خجْؽبى ،گبُی ّالذیي خْدؽبى ثَ ّضْذ دسّؽ هی گْیٌذ اهب ًبدیذٍ گشفتي زمیمت اص عْی
کْدک سا ثش ًوی تبثٌذ  .دس فْستی کَ چٌیي اًتظبسی ثی خبعت  .گبُی کْدک ثَ ػلت ًذاؽتي توشکض ّ تْخَ ثَ
گزاسًذ.
هسیظ پیشاهْى ،هغبئل سا پظ ّ پیؼ یب ثَ اؽتجبٍ سّایت هی کٌذ ّ ّالذیي ثٌب سا ثش دسّغگْیی کْدک هی
کْدکبى اغلت توبیلی ثَ دسّغگْیی ًذاسًذ اهب ّلتی ثَ زغبعیت ّ ًمطَ ضؼف ّالذیي پی هی ثشًذ ،ثَ دسّغگْیی سّ
هی آّسًذ تب خلت تْخَ کٌٌذ  .ثَ ػٌْاى هثبل چْى کْدک هی داًذ کَ هبدس ًغجت ثَ عالهت اّ زغبط اعت ،ثَ
دسّؽ اص دل دسد ؽکبیت هی کٌذ  .دسّؽ گْیی دس کْدکبى ةاُْػ ،سیغک طلتُ ،یدبى خْاٍ ،تٌْع طلت ّ اختوبػی
ثیؾتش هؾبُذٍ هی ؽْد ّ کْدکبى کوشّ ّ خدبلتی ،ثیؼ فؼبل ّ ػمت هبًذٍ کوتش دسّؽ هی گْیٌذ .
● راهکارها
یکی اص ثِتشیي ساٍ ُبی پیؾگیشی اص دسّغگْیی دس کْدکبى ایي اعت کَ اّ سا ّاداس ًکٌین ثشای دفبع اص خْد دسّؽ ثگْیذ .
ثِتش اعت اگش ًغجت ثَ دسّغگْیی ّی هطوئي ُغتین ،ثذّى اؽبسٍ هغتمین ّ اعتفبدٍ اص ّاژٍ دسّغگْیی اّ سا
هتْخَ کبس اؽتجبُؼ کٌین  .صاسع ثب اؽبسٍ ثَ ایي کَ گبُی ّالذیي خْدؽبى اًگ دسّغگْ ثْدى ثَ کْدک هی صًٌذ،
تقشیر هی کٌذ ّ :الذیٌی کَ داین گفتَ ُبی کْدک سا اًکبس هی کي ًذ ،ثَ طْس غیشهغتمین ثَ اّ هی گْیٌذ کَ دسّؽ

هی گْیذ  .یب ّلتی کْدک دسّؽ آؽکبس هی گْیذ ثَ ؽذت ػقجبًی هی ؽًْذ ّ اّ سا عشصًؼ هی کٌٌذ  .ثِتش اعت
ّالذیي خظ هؾی هؾخقی دس ثشاثش دسّغگْیی کْدک داؽتَ ثبؽٌذ .ثذّى عْال پیچ کشدى یب ثبصخْیی اص کْدک طی
چٌذ عْال ّ خْاة کْتبٍ عؼی کٌٌذ ّالؼیت یب ثخؾی اص آى سا اص صثبى کْدک ثؾًٌْذ ،هْضْع سا ثضسگ ّ هِن خلٍْ
ًذٌُذ ّ ثب لبطؼیت اهب ّاضر ّ ؽفبف دسثبسٍ هْضْع ثب کْدک فسجت کٌٌذ  .کْدک ثبیذ طی گفت ّگْ ازغبط کٌذ
ساعتگْیی ثَ ّی کوک هی کٌذ یب دس پبیبى گفت ّگْ ثَ ایي ًتیدَ ثشعذ  .ثبیذ آگبُبًَ ػسایطی سا ثشای کْدک ایدبد
کٌین کَ دسّؽ ًگْیذ ّ اگش دسّؽ هی گْیذ ًَ ثب ّاکٌؼ ازغبعی ّ ُیدبًی ثلکَ ثَ فْست هٌطمی ثَ اّ ثفِوبًین کَ
ًیبصی ثَ دسّغگْیی ًیغت .
● ریشه یابی علت دروغگویی
اعتفبدٍ اص ّاژٍ ُبی «الکی»« ،ؽْخی» ّ یب «دسّؽ» ًجبیذ دس خبًْادٍ سّاج داؽتَ ثبؽذ ّ کْدک ثبیذ ثذاًذ دسّؽ دس
ُش ؽکلی ًبپغٌذ اعت  .عیبهکی ثب ثیبى ایي هطلت کَ ثِتش اعت سیؾَ دسّغگْیی کْدک سا دسیبثین ،تبکیذ هی
کٌذ :ثِتش اعت ثَ خبی دس ًظش گشفتي تٌجیَ یب تِذیذ کْدک تالػ کٌین ثَ هْضْع اص دیذ کْدک ثٌگشین تب دسیبثین کْدک
اص دسّغگْیی چَ ًفؼی هی ثشد ّ ثَ دًجبل چیغت  .عپظ ثَ اّ ًضدیک ؽْین ُ .وچٌیي ُشگض اًگ دسّغگْ ثْدى ثَ
کْدک ًضًین .ثِتش اعت ثَ تخیالت کْدک ازتشام ثگزاسین ّ اّ سا ثبثت زشف صدى دسثبسٍ هْضْػبتی هثل غْل ّ فشؽتَ ّ
زیْاًبت ػدیت ّ غشیت عشصًؼ ًکٌین .
گبُی ّالذیي اص دسّغگْیی همبثل کْدک اختٌبة هی کٌٌذ اهب دس ػْك پٌِبى کبسی سا ثَ اّ یبد هی دٌُذ  .پٌِبى کبسی
ُن ؽکل دیگشی اص دسّؽ اعت ّ دس طْل صهبى کْدک یبد هی گیشد کَ چَ طْس زشف ثضًذ تب هتِن ثَ دسّغگْیی ًؾْد .
ُوچٌیي کبُؼ اع توبد ثَ ًفظ دس کْدک ثب توبیل ثَ دسّغگْیی دس استجبط اعت ّ ثچَ ُبیی کَ ػضت ًفظ پبییي
داسًذ ثَ «خْدیبسی کبرة » یب ثَ ػجبستی ثَ اغشاق دس ثیبى تْاًبیی ُب ّ زْصٍ اختیبسات خْد سّی هی آّسًذ تب آى خالء سا
خجشاى کٌٌذ.
اگش دسّغگْیی تب  ۷عبلگی دسهبى ًؾْد ُوضهبى ثب سػ د کْدک ؽبخَ ّ ثشگ ثیؾتشی پیذا هی کٌذ ّ دسهبى آى
دؽْاستش هی ؽْد  .عیبهکی خجْؽبى ثب اؽبسٍ ثَ ایي هطلت هی گْیذ  :یک داًؼ آهْص دثیشعتبًی ًبخْاعتَ دسّؽ
ًوی گْیذ ثلکَ ثب ظشافت ّ صیشکی ّالؼیت سا طْس دیگشی خلٍْ هی دُذ  .اغلت ایي داًؼ آهْصاى ثشای فشاس اص تٌجیَ یب
دسیبفت پبداػ دسّؽ هی گْیٌذ  .ایي اهش زبکی اص آى اعت کَ ؽبلْدٍ سفتبس اخاللی دس دّساى کْدکی آى ُب ثَ دسعتی
 .دس ایي عٌیي
پی سیضی ًؾذٍ اعت ّ زبال دس دّساى ثضسگغبلی ثشای سعیذى ثَ اُذاف خبؿ دسّؽ هی گْیٌذ
فؾبسُبی ّالذیي هْلؼیت سا ثذتش هی کٌذ ّ ساُی خض دسّغگْیی ثشایؾبى ثبلی ًوی هبًذ.
هٌجغ:سّصًبهَ خشاعبى

