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 یکتا فراهانی 

راستگويي و داشتن صداقت 
كه  است  صفاتي  از  يكي 
همه آن را تحسين مي كنند 
و خودشان هم سعي دارند 
به آن پايبند بمانند، در حالي كه در بسياري 
موارد به بهانه هاي مختلف، شيوه اي ديگر پيش 
مي گيرند و رفتارهايي ناشي از عدم صداقت 
دارند. در اين ميان، آنچه براي كودكان مهم 
است رفتار ماست؛ نه آنچه ادعا مي كنيم و از 
فرزندان مان هم مي خواهيم آن گونه عمل كنند.
دروغگويي يكي از موارد اكتسابي است كه 
بچه ها مي توانند به راحتي آن را از رفتار والدين 
خود بياموزند. رفتاري كه شايد به آساني در 
افراد شكل مي گيرد اما به سختي از بين خواهد 
رفت. در اين خصوص و در مورد چگونگي 
شكل گيري دروغگويي در كودكان و علل و 
عوامل آن با دكتر عسل ناجيان، روان شناس 

باليني گفت وگو كرده ايم.

: خانم دكتر! دروغ گفتن كودكان 
چه تفاوتي با دروغگويی بزرگساالن دارد؟

در زندگي همه ما لحظاتي پیش آمده كه به دالیل 
مختلف از جمله ترس از مواجهه با واقعیت یا 
براي رسیدن به هدف خود، كسب منفعت و... 
واقعیت را به گونه اي تحریف كرده و به اصطالح 
دروغ گفته ایم اما هنگامي كه فرزندان مان شروع 
به تحریف واقعیت مي كنند نگران و مضطرب 
مي شویم چون مي ترسیم آنها در آینده دروغگو 
شوند. وقتي خود والدین به راحتي دروغ مي گویند 
نباید انتظار داشته باشند فرزندان شان دروغ نگویند. 
هنگامي كه كودك شاهد دروغ گفتن والدین خود 
باشد نمي توان از او انتظار داشت هیچ وقت دروغ 
نگوید. در واقع فرزندان ما خیلي زود متوجه 
مي شوند كه ما از دروغ گفتن به عنوان یكي از 
روش هاي حل مساله استفاده مي كنیم بنابراین 
خودشان هم دیر یا زود همان گونه عمل خواهند 
كرد و از دروغ گفتن به عنوان یک راه حل براي 

رسیدن به خواسته هایشان استفاده مي كنند.

: آيا علل دروغ گفتن در سنين مختلف 
با هم تفاوت دارد؟

بله، علل دروغ گفتن در سنین مختلف با هم 
متفاوت است. مثال كودكان 4-3 ساله تفاوت 
زیادي براي دنیاي واقعي و خیالي خود قائل نیستند 
بنابراین اگر چیزي خالف واقعیت مي گویند 
نمي توان آن را دروغ یا نشانه ضعف شخصیتي 
آنها دانست. در مواردي هم ممكن است كودكان 
در سنین 5-4 سالگی گاهي شخص دیگري را 
مسوول اشتباهات خود بدانند. مثال ممكن است 
وقتي اتاق را به هم مي ریزند یا چیزي را خراب 
مي كنند بگویند خواهر كوچک شان كه فقط چند 
ماه دارد چنین كاري كرده است. ما نباید این كار 

كودك را هم دروغ تلقي كنیم.

براي بررسي علل دروغگویي در كودكان باید 
به موضوعات بسیار زیادي توجه داشت چون 
مي تواند دالیل بسیار متفاوتي داشته باشد كه در 
راس آنها البته در سنین پایین »تخیل« قرار دارد 
بنابراین والدین باید متوجه تخیالت كودكان 
بشوند و آنها را سركوب نكنند چون این كار جزو 
ویژگي هاي رشدي آنهاست و سركوب آن هم 
مانع از پرورش خالقیت در كودك خواهد شد.
یكي از دالیل دروغگویي در كودك تنبیهات 
و تهدیدهایي است كه اغلب از سوي پدر و 
مادرها یا مربیان كودك بر او اعمال مي شود. 
در واقع بعضي قوانین وضع شده توسط والدین 
یا مربیان آموزشي آنقدر براي كودكان سخت 
است كه براي فرار از آنها، چاره اي جز دروغ 
برایشان باقي نمي ماند. سخت گیري هاي والدین 
هم از موضوعات دیگري است كه بچه ها را 
وادار به دروغگویي مي كند. وقتي كودك كاري 
انجام مي دهد كه مي داند باعث واكنش تند و 
تلخ از سوي والدین خود خواهد شد معموال 
براي فرار از رویارویي با چنین برخوردهایي از 
جانب والدین خود، متوسل به دروغ خواهد شد.

: چه هنگام دروغ در كودكان معنا 
پيدا مي كند؟

كودكان 6-5 ساله به تدریج با معناي دروغ گفتن 
با آن، راستگویي آشنا مي شوند.  یا در تقابل 
حتي اگر دروغ بگویند حس خوبي ندارند. در 

سنین باالتر هم مثال 11 سالگي كم كم متوجه 
مي شوند اساس روابط باید بر پایه اعتماد باشد 
و نباید با دروغگویي این اعتماد را سلب كرد. 
البته كودكان تا زیر 5 سال دروغ را نمي شناسند 
و ما هم نمي توانیم نگران دروغ گفتن آنها شویم 
اما از 6 سالگي به بعد یعني با ورود كودك به 
مدرسه او دیگر متوجه راست و دروغ خواهد شد.

: جلب توجه تا چه حد مي تواند باعث 
دروغگويي كودكان شود و والدين چگونه بايد 
متوجه اين گونه رفتارهاي فرزندان خود شوند؟
گاهي وقتي به كودكان توجه زیادي نمي شود و 
كمتر پیش مي آید مورد توجه اطرافیان به خصوص 
والدین خود قرار گیرند، كودكان ناچارند براي 
دیده شدن، بعضي موضوعات را ولو به صورت 
اغراق آمیز به قدري بزرگ جلوه دهند تا به گونه اي 
دیده شوند و در واقع بتوانند توجه الزم را از 
والدین خود دریافت كنند. در چنین مواقعي والدین 
باید به جاي متمركز شدن بر رفتار كودك، بیشتر 
به چگونگي رفتار خودشان بپردازند تا بتوانند 
الگوي رفتاري مناسبي براي فرزندان شان باشند.

تا چه حد  پرحرفي در كودكان   :
مي تواند منجر به دروغگويي آنها شود؟

بعضي كودكان هوش كالمي باالیي دارند كه 
گاهي هم آن را با حرف زدن زیاد بروز مي دهند؛ 
یعني در طول روز از تعداد كلمات بسیار زیادي 

استفاده مي كنند بنابراین گاهي از جمالتي استفاده 
مي كنند كه به نظر مي رسد واقعیت ندارد، در 
حالي كه این كودكان هدف خاصي از بیان این 
حرف ها ندارند. آنها فقط دوست دارند صرفا 
حرف زده باشند و از لحاظ رواني ارضا شوند. 
البته این موضوع بیشتر در كودكان بیش فعال دیده 
مي شود چون یكي از ویژگي هاي این كودكان 

حرف زدن زیاد آنهاست.

: از چه راهكارهايي مي توان براي 
اصالح دروغگويي كودكان كمك گرفت؟

خود  فرزند  گفتن هاي  دروغ  متوجه  وقتي 
به طور  كه  است  این  كار  مهم ترین  مي شویم 
مستقیم راستگویي را به آنها گوشزد نكنیم، بلكه 
حتما با استفاده از روش هاي غیرمستقیم با آنها 
برخورد كنیم. مثال مي توان از طریق كارهایي مانند 
قصه گویی و گفتن داستان، پیامد هاي راستگویي و 
دروغگویي را براي بچه ها توضیح دهیم. البته بهتر 
است حتما خودشان را هم در جریان داستان گویي 
قرار دهیم و از آنها بپرسیم كه چه نظري در 
مورد شخصیت هاي داستان دارند. سپس مي توانیم 
براي كودك توضیح دهیم شخصي كه در داستان 
دروغ گفته محكوم به تنهایي شده چون دیگران 
نمي توانستند به او اعتماد كنند، از این رو، تنها 
مانده است. ضمن اینكه پدر و مادرش هم از 
دست او عصباني شده اند و به این ترتیب كم كم 
دوستانش را هم از دست داده و كسي حاضر 

نمي شود با او بازي كند. بعد از همه اینها بهتر 
است از كودك بخواهیم او هم نظرش را در مورد 
داستان بگوید. توجه داشته باشیم قصه گویي براي 
بچه ها تاثیر زیادي دارد. آموزش راستگویي به 
كودك به طور غیرمستقیم هم از جمله راهكارهاي 
موثر دیگر در این باره است كه مي تواند مانع از 

دروغگویي كودكان شود.

: عالوه بر قصه گويي چطور مي توان 
لزوم برخورداري از صداقت و راستگويي را 

براي كودكان توضيح داد؟
پدر و مادرها همیشه باید دنبال نكات ریز و 
با  راه هایي براي آموزش به كودكان باشند و 
ارزش گذاري هاي غیرمستقیم بر راستگویي، آن 
را به فرزندان خود آموزش دهند. ما مي توانیم 
فرزندان مان را متوجه رفتار هاي ناشي از صداقت 
و راستگویي و در مقابل، دروغگویي اطرافیان 
كنیم و با سوال كردن از خودشان، آموزش الزم 
را در این خصوص به آنها بدهیم. مثال وقتي فیلم 
یا كارتوني را با كودك نگاه مي كنیم مي توانیم 
عالوه بر كودك با دیگر اعضاي خانه هم در 
مورد شخصیت هاي مختلف آن از جمله افراد 
معتمد یا غیرپایدار و نامطمئن گفت و گو كنیم. به 
این ترتیب، كودك به طور غیرمستقیم متوجه اصل 
ماجرا مي شود. در صورتي كه استفاده از روش هاي 
مستقیم یا تكرار عباراتي مانند نباید به كسي دروغ 
بگویي، چرا اینقدر دروغ مي گویي، كسي دروغگو 

را دوست ندارد و... فقط مقاومت كودك و میزان 
حساسیت والدین را افزایش مي دهد و در عمل 

هم اغلب بدون نتیجه خواهد بود.

: ابراز احساسات تا چه حد مي تواند 
با دروغگويي كودكان در ارتباط باشد؟

یكي از راه هاي اصالح دروغگویي ایجاد فضایي 
است كه كودك بتواند به راحتي احساسات خود 
را بیان كند. در صورتي كه والدین اغلب براي 
چنین كاري حوصله ندارند و معموال فكر مي كنند 
فرزندشان باید مطابق میل آنها رفتار كند. كودك 
باید بتواند احساسات خودش را آن گونه كه 
خودش مي خواهد بیان كند. اگر هم از كسي یا 
چیزي خوشش نمي آید به جاي اینكه او را وادار 
به دروغ گفتن بكنیم مي توانیم خیلي راحت، ساده 
و صمیمي علتش را جویا شویم و بكوشیم او را 
درك كنیم. در واقع صمیمیت والدین و كودكان، 
فضایي بین آنها به وجود مي آورد كه كودك دلیلي 

براي نگفتن واقعیت نمي بیند.
توجه داشته باشیم سركوب احساسات كودك از 
جمله كارهایي است كه منجر به ناامني كودك و 
در نهایت نیز دروغگویي او خواهد شد. وقتي ما 
نمي توانیم متوجه احساسات كودك بشویم او هم 

تمایلي به راستگویي نخواهد داشت.
نكته بسیار مهم دیگر هم این است كه اجازه 
دهیم بچه ها خطا كنند و در مقابل خطاي شان 
هم برخوردي متناسب با سن و سال آنها در 
پیش بگیریم، نه اینكه مانند یک فرد بزرگسال 
كه به عمد مرتكب خطا و اشتباه شده درصدد 

تنبیه و بازخواست او برآییم.
تنبیه نامتناسب با سن كودك منجر به مشكالت 
زیادي از جمله دروغگویي مي شود. ضمن آنكه 
وقتي كودكان به اندازه كافي محبت كالمي والدین 
خود را دریافت نمي كنند، به قدر كافي نوازش 
نمي شوند یا به آنها توجه الزم نمي شود. گاهی 
براي جبران چنین كمبودهایي متوسل به دروغ 
مي شوند، بلكه بتوانند به این طریق توجه پدر 

و مادرشان را به خود جلب كنند.

بررسي علل و عوامل دروغگويي در كودكان

سخت گيري هاي والدین عاملی برای دروغگویی کودکان
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یكي از دالیل دروغگویي 
در کودکان تنبيهات 
و تهدیدهایي است 

که اغلب از سوي پدر 
و مادرها یا مربيان 

کودك بر او اعمال مي شود. در واقع 
بعضي قوانين وضع شده توسط 

والدین یا مربيان آموزشي آنقدر براي 
کودکان سخت است که براي فرار از 
آنها، چاره اي جز دروغ برایشان باقي 

نمي ماند. سخت گيري هاي والدین هم 
از موضوعات دیگري است که بچه ها را 

وادار به دروغگویی مي کند

كه  كودكانی  دریافته اند  محققان 
والدین شان به عنوان پاداش یا تشویق 
به آنها اجازه می دهند با تلویزیون 
یا رایانه وقت بیشتری بگذرانند یا 
به عنوان تنبیه یا مجازات، آنها را از صفحات نمایش 
خانگی محروم می كنند، بیشتر از كودكانی كه والدین شان 
به این دو حربه متوسل نمی شوند، وقت بیشتری را با 
تلویزیون،  رایانه یا تبلت سپری می كنند. محققان همچنین 
اهمیت احترام به دستورالعمل های رسمی را در این 
زمینه یادآوری می كنند زیرا اگر این عادت بد از سنین 
پایین شروع شود، می تواند در طول زندگی ادامه یابد.

تبلت ها، تلفن های هوشمند، رایانه ها و... صفحات نمایش 
خانگِی امروز محسوب می شوند و همان طور كه امروز 
همگی شاهد آن هستیم، كودكان هر روز بیشتر از روز 
قبل تمایل دارند تا وقت خود را با این صفحات سپری 
كنند، حال آنكه وقت گذراندن با خانواده و سرگرم 
شدن در كانون گرم خانواده برای رشد مناسب آنها 
ضروری است. پیش از این، مطالعات بسیاری اهمیت 
تنظیم زمان استفاده كودكان از صفحات نمایش خانگی 
را از سنین پایین یادآوری كرده اند اما اكنون براساس 
مطالعه ای كه توسط محققان دانشگاه گلف انجام شده 
است، به والدین توصیه می شود تا از این اشیاء به عنوان 
پاداش یا تنبیه كودكان استفاده نكنند. براساس این تحقیق، 
كودكانی كه اجازه استفاده از صفحات نمایش خانگی 
را به عنوان پاداش رفتار خوب خود دریافت كرده اند یا 
برعكس به خاطر عملكرد یا رفتار بدشان از این صفحات 
محروم شده اند، بیشتر از كودكان دیگر به استفاده از این 

وسایل تمایل دارند.

پروفسور جس هاینز، كه در این مطالعه شركت كرده 
است، می گوید: »صفحات نمایش خانگی برای كودك 
شبیه به استفاده از خوراكی ها و غذاهای شیرین است. 
همان طور كه نباید از شیرینی جات به عنوان تشویق 
كودك استفاده كرد، از صفحات دیجیتالی خانگی نیز 
نباید برای تشویق یا تنبیه وی كمک گرفت چون در 
طوالنی مدت نتیجه عكس عاید والدین خواهد شد. 
وقتی شما به عنوان جایزه از غذاهای شیرین استفاده 
می كنید، فرزندتان دیگر تمایلی به خوردن هویج و 
دیگر میوه ها و سبزی جات مقوی نخواهد داشت و 
این همان مساله ای است كه در خصوص صفحات 

نمایش خانگی مطرح می شود.
در این مطالعه تعداد ساعاتی كه 62 كودك 18 ماهه 
تا 5 سال در مقابل صفحات نمایش خانگی سپری 
كرده اند و همچنین دستورالعمل های والدین آنها مورد 
بررسی قرار گرفته است. این گروه سنی به طور تصادفی 
انتخاب نشده است زیرا دقیقا در همین رده سنی است 
كه عادت ها شكل می گیرند و درنهایت در طول زندگی 

و برای همیشه حفظ می شوند.

مراقب »سستی ها و تنبلی های« آخر هفته باشید
محققان طی تحقیقات و مشاهدات خود به این نتیجه 
رسیدند كه در حال حاضر تنها 15درصد كودكان 
پیش دبستانی كانادا، دستورالعمل های كانادایی برای 
مقابله با كم تحركی و بی تحركی را رعایت و اجرا 
می كنند و تنها 15درصد ایشان فقط یک ساعت در روز 
را با صفحات دیجیتالی سپری می كنند. آنها از والدین 
سوال كردند كه چگونه بر ساعاتی كه فرزندشان با 

صفحات نمایش خانگی سپری می كند، نظارت دارند 
و چگونه این ساعات را مدیریت می كنند و اینكه 
آیا خود والدین تمایل دارند تا در حضور فرزندان 
خود از این صفحات استفاده كنند )اگر جواب مثبت 
است، چند ساعات در روز را كنار فرزندان شان و با 
این صفحات سپری می كنند(. نتایج نشان می دهد 
در  1/5ساعت  حدود  كودكان  متوسط،  به طور  كه 
روزهای هفته و بیش از دو ساعت در روز در آخر 
هفته، مقابل صفحات نمایش خانگی می نشینند. اما 
در خصوص والدین، آنها در روزهای هفته به طور 
متوسط 2 ساعت و در آخر هفته نیز كمی بیشتر از 2/5 
ساعت در روز را با این صفحات وقت می گذرانند. 
محققان خاطرنشان می كنند كه در كودكان، تعداد 

ساعاتی كه به صفحه نمایش اختصاص می یابد تحت 
اینكه  از جمله  قرار دارد،  تاثیر همان عوامل فوق 
والدین از آنها به عنوان پاداش استفاده می كنند یا نه 
بنابراین، والدین تمایل دارند كه این عادت بد را در 
آخر هفته ها نیز اعمال كنند، در نتیجه كودكان آخر 
هفته ها به طور متوسط 20 دقیقه بیشتر از روزهای 
دیگر صرف صفحات نمایش می كنند. محققان بر 
این باورند كه این زمان برای آخر هفته بیش از حد 
زیاد است چون قاعدتا آخر هفته ها كودكان باید با 
والدین تعامل بیشتری داشته باشند حال آنكه این 
تحقیق بیانگر مساله دیگری است كه می تواند در 
طوالنی مدت به یک معضل حل نشدنی تبدیل شود.

والدین باید الگوی فرزندان باشند
عامل مهم دیگر این است كه آیا والدین وقتی در نزدیكی 
و كنار فرزندان خود هستند، وقتشان را با این صفحات 
نمایش خانگی سپری می كنند یا نه. محققان معتقدند 
این احتمال وجود دارد كه والدین به بچه ها اجازه دهند 
تا همه با هم تلویزیون ببینند یا همه با هم و در یک 
زمان، مقابل صفحات نمایش خانگی قرار  بگیرند. البته 
الزم به ذكر است كه برای والدین كودكان كوچک تر، 
این موضوع خیلی متداول نیست زیرا آنها معموال وقتی 
بچه ها خواب هستند سراغ صفحات نمایش می روند 
اما با بزرگ تر شدن بچه ها، وقت گذراندن در مقابل 
صفحات خانگی،  آن هم بدون حضور آنها، برای والدین 
واقعا دشوارتر می شود. سرانجام، این مطالعه نشان داد 
كودكانی كه مجاز به استفاده از تلویزیون هنگام صرف 
وعده های غذایی بودند معموال بیشتر از كودكان دیگر 
تمایل به این صفحات دارند، به همین دلیل محققان به 
تمام والدین توصیه می كنند تا به كودكان اجازه ندهند كه 
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 كه اگر حین غذا فرزندان 
را از دسترسی به صفحات نمایش منع می كنند، خودشان 
نیز باید در این خصوص ثابت قدم باشند و از این 
قانون پیروی كنند. با این مطالعه، محققان امیدوارند 
كه یک بار دیگر به والدین در مورد عادات بدی كه 
منجر به افزایش زمان استفاده از صفحات نمایش 
در یک خانواده می شود، هشدار دهند چون وقتی 
این زمان افزایش می یابد، خطر كم تحركی و افزایش 
چاقی در تمام اعضای خانواده وجود خواهد داشت 
و درنهایت این بچه ها هستند كه بزرگ ترین آسیب ها 
را متحمل می شوند و از مهارت های تحصیلی و اجتماعی 

ضعیف تری برخوردار خواهند شد.

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

همان طور که نباید از شيرینی جات به عنوان 
تشویق کودك استفاده کرد، از صفحات 
دیجيتالی خانگی نيز نباید برای تشویق 

یا تنبيه وی کمک گرفت چون در 
طوالنی مدت نتيجه عكس عاید 
والدین خواهد شد. وقتی شما 

به عنوان جایزه از غذاهای شيرین 
استفاده می کنيد، فرزندتان دیگر 

تمایلی به خوردن هویج و دیگر 
ميوه ها و سبزی جات مقوی نخواهد 
داشت و این همان مساله ای است 

که در خصوص صفحات نمایش 
خانگی مطرح می شود

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان


