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بررسي علل و عوامل دروغگويي در كودكان

سختگيريهاي والدين عاملی برای دروغگویی کودکان
راستگوييوداشتنصداقت
يكي از صفاتي است كه
یکتا فراهانی همه آن را تحسين ميكنند
و خودشان هم سعي دارند
به آن پايبند بمانند ،در حالي كه در بسياري
موارد به بهانههاي مختلف ،شيوهاي ديگر پيش
ميگيرند و رفتارهايي ناشي از عدم صداقت
دارند .در اين ميان ،آنچه براي كودكان مهم
است رفتار ماست؛ نه آنچه ادعا ميكنيم و از
فرزندانمان هم ميخواهيم آنگونه عمل كنند.
دروغگويي يكي از موارد اكتسابي است كه
بچهها ميتوانند بهراحتي آن را از رفتار والدين
خود بياموزند .رفتاري كه شايد به آساني در
افراد شكل ميگيرد اما به سختي از بين خواهد
رفت .در اين خصوص و در مورد چگونگي
شكلگيري دروغگويي در كودكان و علل و
عوامل آن با دكتر عسل ناجيان ،روانشناس
باليني گفتوگو كردهايم.
 :خانم دکتر! دروغ گفتن كودكان
چه تفاوتي با دروغگویی بزرگساالن دارد؟
در زندگي همه ما لحظاتي پيش آمده كه به داليل
مختلف از جمله ترس از مواجهه با واقعيت يا
براي رسيدن به هدف خود ،كسب منفعت و...
واقعيت را بهگونهاي تحريف كرده و به اصطالح
دروغ گفتهايم اما هنگامي كه فرزندانمان شروع
به تحريف واقعيت ميكنند نگران و مضطرب
ميشويم چون ميترسيم آنها در آينده دروغگو
شوند.وقتيخودوالدينبهراحتيدروغميگويند
نبايدانتظارداشتهباشندفرزندانشاندروغنگويند.
هنگاميكهكودكشاهددروغگفتنوالدينخود
باشد نميتوان از او انتظار داشت هيچوقت دروغ
نگويد .در واقع فرزندان ما خيلي زود متوجه
ميشوند كه ما از دروغ گفتن بهعنوان يكي از
روشهاي حل مساله استفاده ميكنيم بنابراين
خودشان هم دير يا زود همانگونه عمل خواهند
كرد و از دروغ گفتن بهعنوان يك راهحل براي
رسيدن به خواستههايشان استفاده ميكنند.
:آیاعللدروغگفتندرسنینمختلف
با هم تفاوت دارد؟
بله ،علل دروغ گفتن در سنين مختلف با هم
متفاوت است .مثال كودكان  3-4ساله تفاوت
زياديبرايدنيايواقعيوخياليخودقائلنيستند
بنابراين اگر چيزي خالف واقعيت ميگويند
نميتوان آن را دروغ يا نشانه ضعف شخصيتي
آنها دانست .در مواردي هم ممكن است كودكان
در سنين  4-5سالگی گاهي شخص ديگري را
مسوول اشتباهات خود بدانند .مثال ممكن است
وقتي اتاق را به هم ميريزند يا چيزي را خراب
ميكنند بگويند خواهر كوچكشان كه فقط چند
ماه دارد چنين كاري كرده است .ما نبايد اين كار
كودك را هم دروغ تلقي كنيم.

يكي از داليل دروغگويي
در كودكان تنبيهات
و تهديدهايي است
كه اغلب از سوي پدر
و مادرها يا مربيان
كودك بر او اعمال ميشود .در واقع
بعضي قوانين وضعشده توسط
والدين يا مربيان آموزشي آنقدر براي
كودكان سخت است كه براي فرار از
آنها ،چارهاي جز دروغ برايشان باقي
نميماند .سختگيريهاي والدين هم
از موضوعات ديگري است كه بچهها را
وادار به دروغگویی ميكند

را دوست ندارد و ...فقط مقاومت كودك و ميزان
حساسيت والدين را افزايش ميدهد و در عمل
هم اغلب بدون نتيجه خواهد بود.

سنين باالتر هم مثال  11سالگي كمكم متوجه
ميشوند اساس روابط بايد بر پايه اعتماد باشد
و نبايد با دروغگويي اين اعتماد را سلب کرد.
البته كودكان تا زير  5سال دروغ را نميشناسند
و ما هم نميتوانيم نگران دروغ گفتن آنها شويم
اما از  6سالگي به بعد يعني با ورود كودك به
مدرسهاوديگرمتوجهراستودروغخواهدشد.

براي بررسي علل دروغگويي در كودكان بايد
به موضوعات بسيار زيادي توجه داشت چون
ميتواند داليل بسيار متفاوتي داشته باشد كه در
راس آنها البته در سنين پايين «تخيل» قرار دارد
بنابراين والدين بايد متوجه تخيالت كودكان
بشوند و آنها را سركوب نكنند چون اين كار جزو
ويژگيهاي رشدي آنهاست و سركوب آن هم
مانع از پرورش خالقيت در كودك خواهد شد.
يكي از داليل دروغگويي در كودك تنبيهات
و تهديدهايي است كه اغلب از سوي پدر و
مادرها يا مربيان كودك بر او اعمال ميشود.
در واقع بعضي قوانين وضعشده توسط والدين
يا مربيان آموزشي آنقدر براي كودكان سخت
است كه براي فرار از آنها ،چارهاي جز دروغ
برايشان باقي نميماند .سختگيريهاي والدين
هم از موضوعات ديگري است كه بچهها را
وادار به دروغگويي ميكند .وقتي كودك كاري
انجام ميدهد كه ميداند باعث واكنش تند و
تلخ از سوي والدين خود خواهد شد معموال
براي فرار از رويارويي با چنين برخوردهايي از
جانب والدين خود ،متوسل به دروغ خواهد شد.

 :جلبتوجه تا چه حد ميتواند باعث
دروغگوييكودكانشودووالدينچگونهبايد
متوجهاينگونهرفتارهايفرزندانخودشوند؟
گاهي وقتي به كودكان توجه زيادي نميشود و
كمترپيشميآيدموردتوجهاطرافيانبهخصوص
والدين خود قرار گيرند ،كودكان ناچارند براي
ديده شدن ،بعضي موضوعات را ولو بهصورت
اغراقآميز بهقدري بزرگ جلوه دهند تا بهگونهاي
ديده شوند و در واقع بتوانند توجه الزم را از
والدينخوددريافتكنند.درچنينمواقعيوالدين
بايد بهجاي متمركز شدن بر رفتار كودك ،بيشتر
به چگونگي رفتار خودشان بپردازند تا بتوانند
الگوي رفتاري مناسبي براي فرزندانشان باشند.

 :چه هنگام دروغ در كودكان معنا
پيدا ميكند؟
كودكان  5-6ساله بهتدريج با معناي دروغ گفتن
يا در تقابل با آن ،راستگويي آشنا ميشوند.
حتي اگر دروغ بگويند حس خوبي ندارند .در

 :پرحرفي در كودكان تا چه حد
ميتواند منجر به دروغگويي آنها شود؟
بعضي كودكان هوش كالمي بااليي دارند كه
گاهي هم آن را با حرف زدن زياد بروز ميدهند؛
يعني در طول روز از تعداد كلمات بسيار زيادي

استفادهميكنندبنابراينگاهيازجمالتياستفاده
ميكنند كه به نظر ميرسد واقعيت ندارد ،در
حالي كه اين كودكان هدف خاصي از بيان اين
حرفها ندارند .آنها فقط دوست دارند صرفا
حرف زده باشند و از لحاظ رواني ارضا شوند.
البته اين موضوع بيشتر در كودكان بيشفعال ديده
ميشود چون يكي از ويژگيهاي اين كودكان
حرف زدن زياد آنهاست.
 :از چه راهكارهايي ميتوان براي
اصالح دروغگويي كودكان كمك گرفت؟
وقتي متوجه دروغ گفتنهاي فرزند خود
ميشويم مهمترين كار اين است كه بهطور
مستقيم راستگويي را به آنها گوشزد نكنيم ،بلكه
حتما با استفاده از روشهاي غيرمستقيم با آنها
برخوردكنيم.مثالميتوانازطريقكارهاييمانند
قصهگوییوگفتنداستان،پيامدهايراستگوييو
دروغگوييرابرايبچههاتوضيحدهيم.البتهبهتر
استحتماخودشانراهمدرجريانداستانگويي
قرار دهيم و از آنها بپرسيم كه چه نظري در
موردشخصيتهايداستاندارند.سپسميتوانيم
براي كودك توضيح دهيم شخصي كه در داستان
دروغ گفته محكوم به تنهايي شده چون ديگران
نميتوانستند به او اعتماد كنند ،از اینرو ،تنها
مانده است .ضمن اينكه پدر و مادرش هم از
دست او عصباني شدهاند و به اين ترتيب كمكم
دوستانش را هم از دست داده و كسي حاضر

نميشود با او بازي كند .بعد از همه اينها بهتر
است از كودك بخواهيم او هم نظرش را در مورد
داستانبگويد.توجهداشتهباشيمقصهگوييبراي
بچهها تاثير زيادي دارد .آموزش راستگويي به
كودكبهطورغيرمستقيمهمازجملهراهكارهاي
موثر ديگر در اين باره است كه ميتواند مانع از
دروغگويي كودكان شود.
 :عالوه بر قصهگويي چطور ميتوان
لزوم برخورداري از صداقت و راستگويي را
براي كودكان توضيح داد؟
پدر و مادرها هميشه بايد دنبال نكات ريز و
راههايي براي آموزش به كودكان باشند و با
ارزشگذاريهاي غيرمستقيم بر راستگويي ،آن
را به فرزندان خود آموزش دهند .ما ميتوانيم
فرزندانمان را متوجه رفتارهاي ناشي از صداقت
و راستگويي و در مقابل ،دروغگويي اطرافيان
كنيم و با سوال كردن از خودشان ،آموزش الزم
را در اين خصوص به آنها بدهيم .مثال وقتي فيلم
يا كارتوني را با كودك نگاه ميكنيم ميتوانيم
عالوه بر كودك با ديگر اعضاي خانه هم در
مورد شخصيتهاي مختلف آن از جمله افراد
توگو كنيم .به
معتمد يا غيرپايدار و نامطمئن گف 
اينترتيب،كودكبهطورغيرمستقيممتوجهاصل
ماجراميشود.درصورتيكهاستفادهازروشهاي
مستقيم يا تكرار عباراتي مانند نبايد به كسي دروغ
بگويي،چرااینقدردروغميگويي،كسيدروغگو

چرا برای کنترل کودک نباید از صفحات نمایش خانگی استفاده کرد؟

مراقب«سستیهاوتنبلیهای»آخرهفتهباشید

محققان طی تحقیقات و مشاهدات خود به این نتیجه
رسیدند که در حال حاضر تنها 15درصد کودکان
پیشدبستانی کانادا ،دستورالعملهای کانادایی برای
مقابله با کمتحرکی و بیتحرکی را رعایت و اجرا
میکنند و تنها 15درصد ایشان فقط یک ساعت در روز
را با صفحات دیجیتالی سپری میکنند .آنها از والدین
سوال کردند که چگونه بر ساعاتی که فرزندشان با

همانطور که نباید از شیرینیجات بهعنوان
تشویق کودک استفاده کرد ،از صفحات
دیجیتالی خانگی نیز نباید برای تشویق
یا تنبیه وی کمک گرفت چون در
طوالنیمدت نتیجه عکس عاید
والدین خواهد شد .وقتی شما
بهعنوان جایزه از غذاهای شیرین
استفاده میکنید ،فرزندتان دیگر
تمایلی به خوردن هویج و دیگر
میوهها و سبزیجات مقوی نخواهد
داشت و این همان مسالهای است
که در خصوص صفحات نمایش
خانگی مطرح میشود

والدین باید الگوی فرزندان باشند

عامل مهم دیگر این است که آیا والدین وقتی در نزدیکی
و کنار فرزندان خود هستند ،وقتشان را با این صفحات
نمایش خانگی سپری میکنند یا نه .محققان معتقدند
این احتمال وجود دارد که والدین به بچهها اجازه دهند
تا همه با هم تلویزیون ببینند یا همه با هم و در یک
زمان ،مقابل صفحات نمایش خانگی قراربگیرند .البته
الزم به ذکر است که برای والدین کودکان کوچکتر،
این موضوع خیلی متداول نیست زیرا آنها معموال وقتی
بچهها خواب هستند سراغ صفحات نمایش میروند
اما با بزرگ تر شدن بچهها ،وقت گذراندن در مقابل
صفحات خانگی ،آنهم بدون حضور آنها ،برای والدین
واقعا دشوارتر میشود .سرانجام ،این مطالعه نشان داد
كودكانی كه مجاز به استفاده از تلویزیون هنگام صرف
وعدههای غذایی بودند معموال بیشتر از کودکان دیگر
تمایل به این صفحات دارند ،به همین دلیل محققان به
تمام والدین توصیه میكنند تا به کودکان اجازه ندهند که
در زمان صرف غذا به تلویزیون دسترسی داشته باشند.
این زمان بسیار خوبی برای ارتباط اعضای خانواده است
و والدین باید به یاد داشته باشند که اگر حین غذا فرزندان
را از دسترسی به صفحات نمایش منع میکنند ،خودشان
نیز باید در این خصوص ثابتقدم باشند و از این
قانون پیروی کنند .با این مطالعه ،محققان امیدوارند
که یکبار دیگر به والدین در مورد عادات بدی که
منجر به افزایش زمان استفاده از صفحات نمایش
در یک خانواده میشود ،هشدار دهند چون وقتی
اینزمانافزایشمییابد،خطرکمتحرکیوافزایش
چاقی در تمام اعضای خانواده وجود خواهد داشت
و درنهایت این بچهها هستند که بزرگترین آسیبها
رامتحملمیشوندوازمهارتهایتحصیلیواجتماعی
ضعیفتری برخوردار خواهند شد.

منبعrf.enizagametnas :

محققان دریافتهاند كودكانی كه
ترجمه:
والدینشان بهعنوان پاداش یا تشویق
عفت
به آنها اجازه میدهند با تلویزیون
عباسیان
یا رایانه وقت بیشتری بگذرانند یا
بهعنوان تنبیه یا مجازات ،آنها را از صفحات نمایش
خانگیمحروممیکنند،بیشترازكودكانیكهوالدینشان
به این دو حربه متوسل نمیشوند ،وقت بیشتری را با
تلویزیون،رایانهیاتبلتسپریمیكنند.محققانهمچنین
اهمیت احترام به دستورالعملهای رسمی را در این
زمینه یادآوری میکنند زیرا اگر این عادت بد از سنین
پایین شروع شود ،میتواند در طول زندگی ادامه یابد.
تبلتها،تلفنهایهوشمند،رایانههاو...صفحاتنمایش
خانگیِ امروز محسوب میشوند و همانطور که امروز
همگی شاهد آن هستیم ،کودکان هر روز بیشتر از روز
قبل تمایل دارند تا وقت خود را با این صفحات سپری
کنند ،حال آنکه وقت گذراندن با خانواده و سرگرم
شدن در کانون گرم خانواده برای رشد مناسب آنها
ضروری است .پیش از این ،مطالعات بسیاری اهمیت
تنظیم زمان استفاده کودکان از صفحات نمایش خانگی
را از سنین پایین یادآوری کردهاند اما اکنون براساس
مطالعهای که توسط محققان دانشگاه گلف انجام شده
است ،به والدین توصیه میشود تا از این اشیاء بهعنوان
پاداشیاتنبیهکودکاناستفادهنکنند.براساساینتحقیق،
کودکانی که اجازه استفاده از صفحات نمایش خانگی
را بهعنوان پاداش رفتار خوب خود دریافت کردهاند یا
برعکس بهخاطر عملکرد یا رفتار بدشان از این صفحات
محروم شدهاند ،بیشتر از کودکان دیگر به استفاده از این
وسایل تمایل دارند.

پروفسور جسهاینز ،که در این مطالعه شرکت کرده
است ،میگوید« :صفحات نمایش خانگی برای کودک
شبیه به استفاده از خوراکیها و غذاهای شیرین است.
همانطور که نباید از شیرینیجات بهعنوان تشویق
کودک استفاده کرد ،از صفحات دیجیتالی خانگی نیز
نباید برای تشویق یا تنبیه وی کمک گرفت چون در
طوالنیمدت نتیجه عکس عاید والدین خواهد شد.
وقتی شما بهعنوان جایزه از غذاهای شیرین استفاده
میکنید ،فرزندتان دیگر تمایلی به خوردن هویج و
دیگر میوهها و سبزیجات مقوی نخواهد داشت و
این همان مساله ای است که در خصوص صفحات
نمایش خانگی مطرح میشود.
در این مطالعه تعداد ساعاتی که  62کودک  18ماهه
تا  ۵سال در مقابل صفحات نمایش خانگی سپری
کردهاند و همچنین دستورالعملهای والدین آنها مورد
بررسی قرار گرفته است .این گروه سنی بهطور تصادفی
انتخاب نشده است زیرا دقیقا در همین رده سنی است
که عادتها شکل میگیرند و درنهایت در طول زندگی
و برای همیشه حفظ میشوند.

صفحات نمایش خانگی سپری میکند ،نظارت دارند
و چگونه این ساعات را مدیریت میکنند و اینکه
آیا خود والدین تمایل دارند تا در حضور فرزندان
خود از این صفحات استفاده کنند (اگر جواب مثبت
است ،چند ساعات در روز را کنار فرزندانشان و با
این صفحات سپری میکنند) .نتایج نشان میدهد
که بهطور متوسط ،کودکان حدود ۱/۵ساعت در
روزهای هفته و بیش از دو ساعت در روز در آخر
هفته ،مقابل صفحات نمایش خانگی مینشینند .اما
در خصوص والدین ،آنها در روزهای هفته بهطور
متوسط  ۲ساعت و در آخر هفته نیز کمی بیشتر از ۲/۵
ساعت در روز را با این صفحات وقت میگذرانند.
محققان خاطرنشان میکنند كه در كودكان ،تعداد

ساعاتی كه به صفحه نمایش اختصاص مییابد تحت
تاثیر همان عوامل فوق قرار دارد ،از جمله اینکه
والدین از آنها بهعنوان پاداش استفاده میكنند یا نه
بنابراین ،والدین تمایل دارند که این عادت بد را در
آخر هفتهها نیز اعمال کنند ،در نتیجه کودکان آخر
هفتهها بهطور متوسط  20دقیقه بیشتر از روزهای
دیگر صرف صفحات نمایش میکنند .محققان بر
این باورند که این زمان برای آخر هفته بیش از حد
زیاد است چون قاعدتا آخر هفتهها کودکان باید با
والدین تعامل بیشتری داشته باشند حال آنکه این
تحقیق بیانگر مساله دیگری است که میتواند در
طوالنیمدت به یک معضل حلنشدنی تبدیل شود.

 :ابراز احساسات تا چه حد ميتواند
با دروغگويي كودكان در ارتباط باشد؟
يكي از راههاي اصالح دروغگويي ايجاد فضايي
است كه كودك بتواند بهراحتي احساسات خود
را بيان كند .در صورتي كه والدين اغلب براي
چنينكاريحوصلهندارندومعموالفكرميكنند
فرزندشان بايد مطابق ميل آنها رفتار كند .كودك
بايد بتواند احساسات خودش را آنگونه كه
خودش ميخواهد بيان كند .اگر هم از كسي يا
چيزي خوشش نميآيد به جاي اينكه او را وادار
بهدروغگفتنبكنيمميتوانيمخيليراحت،ساده
و صميمي علتش را جويا شويم و بكوشيم او را
درك كنيم .در واقع صميميت والدين و كودكان،
فضايي بين آنها بهوجود ميآورد كه كودك دليلي
براي نگفتن واقعيت نميبيند.
توجه داشته باشيم سركوب احساسات كودك از
جمله كارهايي است كه منجر به ناامني كودك و
در نهايت نيز دروغگويي او خواهد شد .وقتي ما
نميتوانيممتوجهاحساساتكودكبشويماوهم
تمايلي به راستگويي نخواهد داشت.
نكته بسيار مهم ديگر هم اين است كه اجازه
دهيم بچهها خطا كنند و در مقابل خطايشان
هم برخوردي متناسب با سن و سال آنها در
پيش بگيريم ،نه اينكه مانند يك فرد بزرگسال
كه به عمد مرتكب خطا و اشتباه شده درصدد
تنبيه و بازخواست او برآييم.
تنبيه نامتناسب با سن كودك منجر به مشكالت
زيادي از جمله دروغگويي ميشود .ضمن آنكه
وقتيكودكانبهاندازهكافيمحبتكالميوالدين
خود را دريافت نميكنند ،بهقدر كافي نوازش
نميشوند يا به آنها توجه الزم نميشود .گاهی
براي جبران چنين كمبودهايي متوسل به دروغ
ميشوند ،بلكه بتوانند به اين طريق توجه پدر
و مادرشان را به خود جلب كنند.

