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دربارهتقلببچهها

رفتـن به کـژراهـه
تقلب زمانی صورت می گیرد 
که فرد گمراه، فریب خورده یا 
عمدا کاری غیرصادقانه انجام 
می دهد.  بچه ها ممکن است 
در مدرسه، خانه یا هنگام ورزش تقلب کنند. اگر 
یک تیم فوتبال برای بچه های 8 ساله یا کوچک تر 
باشد، حضور و بازی یک کودک 9 ساله در تیم 
تقلب محسوب می شود، حتی اگر توپ را یکی 

بعد از دیگری وارد دروازه کند.
در مدرسه، عالوه بر تقلب در آزمون، کودک ممکن 
است با سرقت ایده شخص دیگری در یک پروژه 
علمی تقلب کند یا با کپی کردن گزارش کتاب از 
طریق اینترنت، طوری وانمود کند انگار که این 
اثر متعلق به خود اوست. کپی کردن کلمات یا اثر 
دیگران و اینکه بگویید این کار متعلق به شماست، 

نوعی کالهبرداری به نام »سرقت ادبی« است.

مردم چگونه تقلب می کنند؟ 
تقلب از راه های مختلفی انجام می شود، مانند: 

 دزدکی پاسخ دادن در آزمون
 شکستن قوانین یک بازی یا مسابقه 

 وانمود کردن به داشتن وسایلی که مال شما 
نیست. 

وقتی افرادی تقلب می کنند، برخالف کودکانی که 
برای آزمون درس خوانده اند یا برندگان واقعی بازی 
و مسابقه، برای سایرین موردپسند نیست. تقلب 
وسوسه انگیز است زیرا باعث می شود کارهای 
دشوار آسان به نظر برسند، مانند به دست آوردن 
تمام پاسخ های درست در آزمون اما این کار 
مشکل عدم اطالع از مواد آزمون را حل نمی کند 
و در آزمایش بعدی کمکی نخواهد کرد، مگر 
اینکه فرد دوباره تقلب کند. گاهی اوقات به نظر 
می رسد متقلبان همه چیز را محاسبه کرده اند. 
آنها می توانند به جای مطالعه برای آزمون امال، 
تلویزیون تماشا کنند اما سایر افراد به افراد متقلب 
احترام نمی گذارند و کمتر به آنها فکر می کنند. 
خود متقلبان ممکن است احساس بدی داشته 
باشند زیرا آگاه هستند که در واقع نمی توانند 
نمرات خوبی کسب کنند و اگر تقلب کردن 
را متوقف کنند، در مدرسه و شاید هم در خانه 

دچار مشکل خواهند شد.

چرا بچه ها تقلب می کنند؟
بعضی از بچه ها به دلیل مشغله یا تنبلی تقلب 
می کنند و می خواهند بدون وقت گذاشتن برای 
مطالعه، نمرات خوبی کسب کنند. بچه های دیگر 
ممکن است احساس کنند بدون تقلب نمی توانند 
آزمون را پشت سر بگذارند. تقلب کردن ایده خوبی 
نیست حتی وقتی به نظر می رسد دلیل خوبی برای 

تقلب وجود دارد. اگر شب گذشته بابت مساله ای 
ناراحت بودید یا احساس کسالت داشتید و توان 
درس خواندن را نداشتید، بهتر است در این باره با 
معلم صحبت کنید. اگر به دلیل تمرین شنا وقت 
کافی برای مطالعه جهت آزمون ندارید، باید با 
والدین خود در مورد چگونگی برقراری تعادل 

بین تمرین شنا و مدرسه صحبت کنید.
کودکی که فکر می کند تقلب تنها راه پشت سر 
گذاشتن آزمون است، باید با معلم و والدین خود 
صحبت کند تا آنها بتوانند با هم راه حل های مختلفی 
پیدا کنند. صحبت در مورد این مشکالت و رفع 

آنها بهتر از تقلب است.

اگر بچه ها تقلب کنند، چه اتفاقی 
می افتد؟

بسیاری از بچه ها احساس می کنند حداقل یک بار 
می توانند تقلب کنند. بیشتر بچه ها مقاومت کرده 
و به جای آن تالش می کنند. بعضی از بچه ها یک 
بار تقلب می کنند و آنقدر احساس بدی به آنها 
دست می دهد که دیگر هرگز این کار را انجام 
نمی دهند. دیگران گرفتار شده اما متوجه می شوند  
تقلب ارزش انجام آن را ندارد. متاسفانه، برخی 
بچه ها شروع به تقلب کرده و احساس می کنند  

قادر نیستند جلوی خود را بگیرند.
ممکن است کودکانی که تقلب می کنند، نگران 

گرفتار شدن باشند. خواه آنها گرفتار شوند یا 
نه،  احساس گناه می کنند یا خجالت می کشند 
یا شرمنده می شوند. حتی اگر متقلب احساس 
خوبی کند یا گرفتار نشود، به این معنا نیست که 
اشکالی ندارد. اگر دیدید کسی تقلب می کند، یا 
اگر کسی خواست از روی دستتان کپی کند، 

می توانید به معلم یا  فرد بزرگ ترتان بگویید.
به کودکانی که در زمان تقلب کردن گرفتار می شوند، 
ممکن است در امتحان نمره »صفر« داده شود، به 
دفتر مدیر مدرسه فرستاده شوند و با والدینشان 
تماس بگیرند. بدتر از همه احتمال دارد  باعث 
ایجاد حس ناامیدی در افراد دیگر مانند والدین 
و معلمان شوند. شاید والدین نگران این باشند 
که کودک شخص صادقی نیست و این امکان 
وجود دارد که برای امتحان بعدی، معلم او را 

بیشتر زیر نظر بگیرد.
متقلبان سر خودشان را هم کاله می گذارند زیرا 
تالش صادقانه ای برای یادگیری هرچه بیشتر انجام 
نمی دهند. به عنوان مثال، اگر شما در تست های 
امالیی تقلب کنید، یاد نخواهید گرفت که چگونه 
امال بنویسید. این موضوع می تواند با بزرگ تر 
شدن شما مشکل ساز شود و بزرگساالنی که 
تقلب می کنند در محل کار، ورزش یا روابطشان 
دچار مشکل جدی می شوند، بسیار جدی تر از 

نمره بد آزمون امال!

بازگرداندن
دالیل زیادی وجود دارد که یک کودک نباید تقلب 
کند اما برخی از بچه ها قبال فریب خورده اند. اگر 
شما جزو این گروه هستید، برای کنار گذاشتن تقلب 
هرگز دیر نیست. تقلب می تواند به  عادت تبدیل 
شود ولی مانند سایر عادت های بد، یک کودک 
همیشه می تواند تصمیم بگیرد که بهتر عمل کند و 
انتخاب های بهتری داشته باشد. صحبت کردن با 
والدین، معلم یا مشاور درباره این مشکل، ممکن 
است به کودک کمک کند. انتخاب جوانمردانه و با 
صداقت دوباره می تواند در ایجاد احساس آرامش 
و افتخار به کودک کمک کند. یک جمله قدیمی 
وجود دارد که متقلبان هرگز برنده نمی شوند و 
برندگان هرگز تقلب نمی کنند. این جمله ممکن 
است گیج کننده باشد زیرا گاهی اوقات به نظر 
می رسد متقلب ها پیروز می شوند،  حداقل برای 
لحظه ای اما بچه هایی که تقلب نمی کنند برنده 
واقعی هستند زیرا وقتی آنها پیروز می شوند، این 

کار را منصفانه و صادقانه انجام می دهند.

وقتی کودکتان تقلب می کند
1. سعی کنید دلیل تقلب را دریابید.

2. سطح رقابت را در زندگی فرزندتان بررسی 
کنید.

3. از فرزندتان خیلی انتظار نداشته باشید.

4. به فرزند خود پیام دهید که تقلب قابل قبول 
نیست.

5. به او برچسب متقلب نچسبانید.
6. به فرزند خود نشان دهید استرس او را درک 

کرده و با او همدردی می کنید.

راه های آسان برای جلوگیری از 
تقلب در مدرسه

 سیاست روشنی از قوانین و پیامدها داشته باشید.
 دانش آموزان خود را بشناسید.

 بدانید که چگونه ممکن است تقلب کنند.
 نحوه آزمایش خود را تغییر دهید.

 تست را مهر و موم شده نگه دارید.
 تست مخصوص خود را درست کنید.

 نسخه های متعددی از آزمون آماده کنید.
 امکان تقلب را سخت تر  کنید تا آنها نتوانند از 

شخص دیگری کپی کنند.
اگر متوجه شدید کودکتان تقلب کرده، فوری اقدام 
کنید. مهم است که کودک بی درنگ بفهمد  او را با 
هیچ چیزی عوض نخواهید کرد. در ادامه راهنمایی 
سنی برای مقابله با تقلب فرزندتان آورده شده است:
زیر 5 سال: بالفاصله واکنش نشان بدهید اما با 
روشی آرام، حتی با شوخی کردن درباره اتفاقی 
که رخ داده است. این کار به کودک نشان می دهد 
تقلب کردن کاری است که او نمی تواند بدون تنبیه 
از زیر عواقب آن شانه خالی کند، با اینکه احتماال 

در وهله اول ندانسته مرتکب خطا شده است.
سنین 5 و باالتر: با کودکان در این سن باید در 
عکس العمل خود، کمی سختگیر باشید اما از مجازات 
بیش از حد خودداری کنید. درعوض، فرزند خود 
را بنشانید و از او بپرسید چرا تقلب کرده است. 
درباره جدی بودن این موضوع توضیح بدهید و از 
او در مورد انواع استرس ها و فشارهایی که ممکن 
است وی را وادار به تقلب کرده باشد، سوال کنید.
اگر فرزند شما 8 ساله یا بزرگ تر است: اگر کودکی 
در این سن همچنان به مشکل تقلب مزمن ادامه 
می دهد یا در مدرسه برچسب »متقلب« خورده، 

ممکن است به کمک بیشتری نیاز داشته باشد. 
غالبا تقلب در این سن عالمت  درگیری عاطفی 
درونی یا فشار همساالن است. از مشاور بهداشت 
روان یا کلینیک راهنمای کودک کمک بخواهید.

جلوگیری از تقلب در آینده
در حالی که برخی کودکان هر از گاهی تقلب 
می کنند، کارهایی وجود دارد که والدین می توانند 
برای جلوگیری از تکرار رفتار فرزندشان انجام 

بدهند. در ادامه چند راهنما آورده شده است:
 یک مثال خوب بیاورید. به زندگی خود خوب 
نگاه کنید. آیا شما یا همسرتان هر از گاهی »تقلب« 
می کنید؟ اگر صندوقدار پول اضافه به شما پرداخت 
کند، آن را باز می گردانید؟ آیا دروغ سفید)دروغ 
مصلحتی( درباره مالیات بر درآمد خود گفته اید؟ 
آگاه باشید که اینها ارزش های اخالقی است که 
به فرزند خود می آموزید. نسبت به نمونه هایی 

که تعیین کرده اید، حساس باشید.
 تاکید کنید که پیروزی همه چیز نیست. از آنجا 
که جامعه ما بر پیروزی بسیار تاکید دارد، والدین 
باید در خانه این پیام را خنثی کنند. اطمینان حاصل 
کنید که فرزندتان می داند انجام صادقانه و باختن، 

افتخارآمیز تر از تقلب و پیروزی است.
 انتظارات خود را پایین بیاورید. درصد زیادی 
از کودکانی که تقلب می کنند، انگیزه ای برای 
برآورده کردن انتظارات والدین خود دارند. بگذارید 
فرزندتان بداند که شما او را دوست دارید و به 
او افتخار می کنید حتی اگر در مسابقه برنده نشود 

یا نمره بد کسب کند.
 تمایل فرزندتان را به انجام کار درست پرورش 
دهید. بچه ها دوست دارند احساس خوبی نسبت 
به خود و آنچه انجام می دهند داشته باشند. فرزندتان 
را ترغیب کنید که با صداقت، ارزش خود را 
ابراز کند، از انجام کار خود به درستی، احساس 
غرور کند و عشق به یادگیری و دانش را به 

خاطر خودش پرورش دهد.
 بگذارید فرزندتان تالش کند. بچه ها برای کار 
سخت ارزش قائل هستند زیرا می بینند والدینشان 
سخت کار می کنند. اگر کمک کردن را ترک 
نکنید، کودک شما یاد می گیرد که تالش نکند.

 به فرزند خود بیاموزید که چگونه با شکست 
روبرو شود. بگذارید فرزندتان ببیند که شما نیز 
ایده هایی دارید و گاهی اوقات آنها را به دست 
نمی آورید. با او در مورد چگونگی کنار آمدن با 
شکست صحبت کنید، بنابراین کودک می آموزد 
که چگونه با شکست کنار بیاید. این ترس از 
شکست است که بسیاری از بچه ها را به تقلب 

وادار می کند.
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  ترجمه:
هدا صادقیان 

حقیقی

تقلب زمانی صورت می گیرد که فرد 
گمراه، فریب خورده یا عمدا کاری 

غیرصادقانه انجام می دهد.  بچه ها 
ممکن است در مدرسه، خانه یا 

هنگام ورزش تقلب کنند. اگر یک 
تیم فوتبال برای بچه های 8 ساله 

یا کوچک تر باشد، حضور و بازی یک 
کودک 9 ساله در تیم تقلب محسوب 
می شود، حتی اگر توپ را یکی بعد از 

دیگری وارد دروازه کند

اختالل وسواس فکری شرایطی است که باعث می شود افراد از جمله 
کودکان افکار، احساسات و ترس های ناخواسته ای داشته باشند. این اختالل 
باعث ایجاد اضطراب می شود. وسواس برای رفع نگرانی و اضطراب، 
بچه ها را به سمت انجام رفتارهایی تحت عنوان اجبار که به آن آیین نیز 

گفته می شود، سوق می دهد.

وسواس چیست؟
وسواس ترس هایی است که بچه های مبتال به آن نمی توانند از فکر کردن 
به آنها اجتناب کنند. آنها ممکن است درک کنند افکارشان منطقی نیست 

اما همچنان نسبت به برخی موارد اضطراب دارند.
این ترس ها شامل موارد زیر هستند:

 ترس از بیماری، صدمه دیدن یا مرگ خودشان یا شخص دیگر
 دیگران حرف بدی زدند، فکر بدی در ذهن داشتند یا اشتباه کردند.
 افراد قانون شکنی کرده، کار بدی انجام داده یا مرتکب گناه شده اند.

 وسیله ای تمیز، کثیف یا میکروبی است.
 وسیله ای مستقیم، صاف یا درست در جای خود قرار داده نشده.

 موردی خوش شانس یا بدشانس، بد یا خوب، ایمن یا مضر است.

اجبار چیست؟
اجبار)آیین( رفتارهایی است که بچه های مبتال به وسواس به طور مکرر 
انجام می دهند. وسواس باعث می شود بچه ها احساس کنند باید رفتار هایی 
داشته باشند تا مطمئن شوند همه چیز تمیز، ایمن، متعادل، منظم یا کامال 
درست است. به نظر می رسد برای بچه های مبتال به وسواس، آیین ها 

قدرت جلوگیری از وقوع اتفاقات بد را دارند.
آیین ها شامل این موارد هستند:

 شستشو و تمیز کردن
 پاک کردن وسایل در بیشتر اوقات، نوشتن دوباره، یا خواندن مجدد

 تکرار یک کلمه، عبارت یا سوال بسیار بیشتر از حد ضروری
 چند بار پشت سر هم از در وارد شدن و بیرون رفتن

 کنترل کردن مکرر برای اطمینان از خاموش بودن المپ، قفل بودن 
در یا بررسی دوباره تکالیف

 لمس یا ضربه زدن به دفعات یا روش مشخص

 داشتن امور با نظم خاص
 شمارش یک عدد »خوب« خاص، جلوگیری از شمارش اعداد 

»نامطلوب« 

چرا افراد به بیماری وسواس مبتال می شوند؟
دانشمندان هنوز نمی دانند چرا افراد دچار بیماری وسواس می شوند اما 
احتمال می دهند عوامل زیستی در آن تاثیر داشته باشد. کودکان به دلیل 
وجود ژن ها یا یک عفونت به وسواس مبتال می شوند. افراد مبتال به وسواس 
ممکن است در ساختارهای مغزی و فعالیت مغزی تفاوت هایی با دیگران 

داشته باشند اما وسواس تقصیر کودک یا والدین نیست.

مشکالت بچه های مبتال به وسواس چیست؟
بچه ها همیشه در مورد ترس ها و رفتارهای وسواس گونه خود صحبت 
نمی کنند. آنها ممکن است از ترس خود احساس خجالت یا سردرگمی 
کنند و این مشکل را به صورت راز در خود نگه دارند.گاهی کودکان، 
اجبار را از دیگران مخفی کنند. این امکان وجود دارد که کودکان وسواسی 

به دلیل نگرانی از آزار دیگران، ترس و اجبارهای خود را پنهان کنند. 
کودکان مبتال به وسواس، قادر نیستند روی وسواس خود تمرکز نکنند. 
آنها احساس می کنند برای محافظت از اتفاقات بدی که نگران وقوع آنها 
هستنند، باید این آیین ها را انجام دهند. برای برخی از کودکان، انجام اجبار 

تنها راهی است که احساس می کنند »همه چیز خوب است.«

والدین باید به چه مواردی توجه کنند؟
بسیاری از کودکان قبل از اینکه والدین، معلمان یا پزشکان متوجه شوند، 
به وسواس مبتال هستند. ممکن است والدین فقط در مورد وسواسی 
که فرزندشان به آنها می گوید اطالع داشته باشند، یا اگر متوجه نگرانی 
بیش از حد کودک بشوند یا کودک رفتارهایی را انجام می دهد که اجبار 

به نظر می رسد.
والدین ممکن است متوجه مشکالت دیگری بشوند که می تواند نتیجه 

وسواس باشد. به عنوان مثال:
 مشکل تمرکز در کارهای مدرسه یا لذت بردن از فعالیت ها

 احساس ناراحتی، غمگینی، اضطراب و تحریک پذیری 

 عدم اطمینان از مطلوب بودن اوضاع و کارها
 مشکل در تصمیم گیری یا انتخاب 

 انجام کارهای روزمره در مدت خیلی طوالنی، مانند لباس پوشیدن، 
سازماندهی کوله پشتی، انجام کارهای خانه یا دوش گرفتن

 احساس ناراحتی و عصبانیت به علت ناتوانی در انجام کار به صورت 
کامل یا نبودن وسایل در جای خودش  

 اصرار بر اینکه والدین به روش درست و کامل حرف برنند یا کاری 
را انجام بدهند.

چگونه وسواس تشخیص داده می شود؟
برای تشخیص بیماری وسواس باید با روان شناس کودک یا روان پزشک 
مالقات کنید. او برای یادگیری جزییات بیشتر با شما و فرزندتان گفت وگو 
خواهد کرد. همچنین می توانید چک لیست ها و پرسشنامه ها را پر کنید. 
این اقدامات به روان شناس یا روان پزشک در تشخیص کمک می کند و 

هیچ آزمایشگاهی برای تشخیص وسواس وجود ندارد!
هنگامی که بیماری وسواس تشخیص داده می شود، می تواند برای کودکان و 
والدین تسکین دهنده باشد. وسواس با توجه و مراقبت مناسب بهتر می شود.

وسواس چگونه درمان می شود؟
وسواس با دارو و درمان بهبود می یابد. پزشکان برای کودکانی که 

به دارو نیاز دارند، داروهای سی سی آر ای )داروهای مهارکننده 
جذب مجدد سروتونین( مانند زولوفت، اووکس و پروزاک 

را تجویز می کنند.
درمانگران، اجبار را با درمان شناختی رفتاری 

درمان می کنند. طی این نوع گفت وگو و 
اقدام درمانی، بچه ها در مورد اجبار 

مواردی را یاد می گیرند و شروع 
می کنند.  آن  بهتر  درک  به 

انجام  می آموزند  آنها 
آیین باعث تقویت اجبار 

آن  ندادن  انجام  و  می شود 
به تضعیف اجبار کمک می کند. 

کنار  با ترس،  مقابله  راه های  کودکان 
آمدن با آنها و مقاومت در برابر انجام آیین 

را یاد می گیرند. یادگیری این مهارت ها به متوقف 

کردن چرخه اجبار کمک می  کند.
بخشی از درمان، مربیگری والدین برای کمک به بهبود بچه هاست. والدین 
می آموزند که چگونه به موقعیت های وسواس پاسخ دهند و از چه طریقی 

از پیشرفت فرزندشان حمایت کنند، بدون اینکه به اجبار بپردازند.

والدین چه کاری می توانند انجام بدهند؟
با فرزند خود در مورد آنچه اتفاق می افتد، صحبت کنید. حمایتگرانه 
گفت وگو کنید، گوش کنید و عشق خود را به کودک نشان بدهید. حرفی 
بزنید که برای وضعیت فرزندتان مفید باشد، مثال بگویید: »من متوجه هستم 
که نگرانی مبادا روکش تختت صاف نباشد، جوراب هایت مرتب باشند، 
و کفش هایت را جفت می کنی. من می دانم که اگر نتوانی این مسائل را 

برطرف کنی، تحت فشار قرار خواهی گرفت.«
برای فرزندتان توضیح دهید وسواس ممکن است باعث نگرانی و حاالت 
وسواس گونه شود. پزشک می تواند تشخیص بدهد آیا این حاالت همان 
وسواس است یا نه. به کودک اطمینان دهید  حالش بهتر می شود و شما 

به او کمک می کنید. 
به چند توصیه زیر توجه کنید:

 با روان پزشک کودک یا روان شناس مالقات کنید. پزشک می تواند به 
شما در یافتن درمان مناسب کمک کند.

 در درمان فرزندتان مشارکت داشته باشید. اقدامات و روش های 
چگونگی کمک والدین به فرزند خود در صورت داشتن وسواس را 
یاد بگیرید. غلبه بر وسواس یک فرایند است و قرار مالقات های 
درمانی زیادی خواهد داشت. الزم است در تمام این 
قرارها حضور داشته باشید. مواردی را که درمانگر 
توصیه می کند تمرین کرده و کودکتان را در این 

راه تشویق کنید.
 دریافت پشتیبانی و حمایت را 
فراموش نکنید. برای والدین و 
خانواده هایی که با وسواس 
و  منابع  دارند  کار  و  سر 
دارد.  وجود  زیادی  پشتیبانی 
دانستن اینکه تنها نیستید می تواند به 
شما در مقابله با مشکالت کمک کند. به 
اشتراک گذاشتن داستان های موفقیت با والدین 

دیگر می تواند به شما امید و اطمینان ببخشد.

وسواس در کودکان 

شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت


