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5فصل اول

پیشگفتارمولفان
ک��ودکان ب��ه عنوان یکی از گروه های س��نی آس��یب پذیر در معرض انواع اخت��الالت رفتاری 
)خودس��ری، طغیان، دزدی، جرایم جنس��ی، اعتیاد، بی بند و باری و دروغگویی( قرار دارند. در 
آسیب شناس��ی اختالالت شخصیتی کودک، روان شناسان رشد به مقتضیات خاص مراحل رشد، 
و روانشناسان یادگیری اجتماعی به شرایط و مقتضیات محیطی کودک  توجه دارند. دروغگویی 
یکی از اختالالت رفتاری  است که پدر و مادر و اطرافیان کودک با آن دست به گریبان اند. خانواده 
اولین پایگاهی اس��ت که کودک در آنجا مورد تربیت و آموزش قرار می گیرد و پدر و مادر اولین 
معلم های کودک هس��تند. بنابراین نوع باورها، ارزش ها، انتظارات و اسنادهای آنان شکل دهنده 

رفتار کودک می باشد. 
کمبود یا عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علت و انگیزه دروغگویی در کودکان و چگونگی 
اصالح این اختالل باعث می ش��ود تا هنگام  مواجهه با دروغگویی کودک، واکنش های نادرستی 
از خود بروز دهند. بطوریکه بسیاری از والدین به جای مداخله به موقع و مناسب به تنبیه و طرد 

کودک روی می آورند.
در ای��ن کتاب ب��ه دروغگویی در کودکان؛ نقش والدین؛ اهداف، نش��انه ها و علل دروغگویی؛ 
دالی��ل دروغگوی��ی از دی��دگاه روان شناس��ان یادگی��ری اجتماع��ی؛ روش ه��ای اص��الح 
دروغگوی��ی؛  و همچنی��ن نکات��ی در زمینه  مض��رات  تنبیه  در کودکان پرداخته ش��ده اس��ت. 
هدف از نگارش این کتاب افزایش آگاهی و اطالعات والدین، مربیان و دست اندر کاران تعلیم 
و تربیت است، تا بتوانند مشکل دروغگویی کودک را در مراحل  اولیه تشخیص داده و به اصالح 
آن بپردازند. زیرا اگر به موقع و با اطالعات درست به انجام یک سلسله اقدامات نپردازند، در آینده 
نه چندان دور این کودک به نوجوانی تبدیل خواهد شد که دارای یک یا چند اختالل شخصیتی 
و رفتاری می باشد. کودکان، زنان و مردان فردایند باید برای تربیت شان کوشا باشیم به امید اینکه 
فرزندان صادقی بپرورانیم تا بتوانند جاده ای روش��ن به س��وی آینده ای موفق با تکیه بر صداقت 

خویش ترسیم کنند.
در نگارش این کتاب از تحقیقات جدید انجام ش��ده در زمینه دروغگویی کودکان بهره گرفته 
شده است که خواندن آن را به تمام پدرها و مادرها، روانشناسان کودک و دست اندرکاران تعلیم 

و تربیت توصیه می کنیم.
عاطفه دبیری
مرضیه کاکوئی
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دروغگویی کودکان 6

مقدمه
طی دو دهه والدین "صداقت" را به عنوان بیشترین ویژگی ای که می خواهند فرزندشان 
داشته باشد رده بندی کرده اند. ویژگی های دیگر همچون اعتماد به نفس1 و عدالت به این 
اندازه مورد توجه نبودند. تحقیقات نش��ان می دهد که کودکان نیز نظر مشابهی دارند . 98 
درصد کودکان می گویند که اعتماد کردن و صداقت داش��تن در روابط ش��خصی، ضروری 
هستند. 96 تا 98 درصد کودکان بر اساس سنشان می گویند که دروغگویی از نظر اخالقی، 
نادرست است. اما تحقیقات نشان می دهند که 96 درصد از کودکان به والدین خود دروغ2 

می گویند3.       
در تحقیقاتی که روی کودکان در خانه هایشان انجام گرفته نتایج بیانگر آن است که کودکان 
4 ساله، هر دو ساعت یکبار دروغ می گویند، در حالیکه یک کودک 6 ساله، هر یک ساعت، 
یک دروغ می گوید. تعداد کمی از کودکان اس��تثناء هستند. در تحقیقات مشابه، 96 درصد 
تمامی کودکان، دروغ می گویند. کودکان خیلی زودتر از آنچه انتظار داریم دروغ گفتن را یاد 

می گیرند. دکتر تالوار طی تحقیقی یک بازی زیر چش��می نگاه کردن را تدارک دید. نتیجه 
اش این بود که یک سوم کودکان 3 ساله که زیر چشمی نگاه کرده بودند  وقتی از آنها سوال 
شد که آیا زیر چشمی نگاه کرده اند، اکثرشان آن را پذیرفتند. اما بیش از80 درصد کودکان 4 
ساله ای که زیر چشمی نگاه کرده بودند، وقتی از آنها سوال شد آیا زیر چشمی نگاه کرده اند، 
به دروغ می خواس��تند  ثابت کنند که این کار را نکرده اند. تقریبًا تمامی کودکان در تولد 4 

سالگی شان تجربه دروغگویی را آغاز می کنند4. 
کودکان��ی که خواهر یا برادر بزرگتر دارند زودت��ر دروغگویی را یاد می گیرند5. با ورود 
به مدرس��ه راهنمایی بس��یاری از کودکان همانند دستگاه کپی برداری به دوستانشان دروغ 
می گویند که روشی برای جبران نا کامی یا جلب توجه است، یا ممکن است تالش کنند تا 

کار بدی را که انجام داده اند جبران نمایند6.
بیشترین صحبت درباره دروغگویی این است " الگویی که باعث شروع دروغگویی در 

1.self confidence 
2.Lie 
3.Bronson & Marryman, 2009 
4.Talwar,2008 
5.Wilson, Smith, Ross and Ross ,2004 
6.Wilson, Smith, and Ross, 2003 
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7فصل اول

کودکان می شود کیست؟ آیا دروغگویی از اوایل زندگی ثابت باقی می ماند؟" برخی کودکان 
می گویند: " من این دروغ رو گفتم و احس��اس خیلی بدی داش��تم. قسم خوردم که دیگر 
هرگز دروغ نگویم." بعضی دیگر از کودکان می گویند:"من هیچ  وقت نمی دونستم که خوب 

می تونم پدرم رو فریب بدم. من می تونم دفعات دیگر هم دروغ بگم". 
دروغ هایی که کودکان زود ش��روع می کنند معنی دار هس��تند. شیوه عکس العمل پدر و 

مادرها می تواند بر دروغگویی کودکان تاثیر بگذارد1.

1.Buffington,1989 

مقدمه
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چرا کودکان دروغ می گویند

تعریف دروغ 
از نظر روانشناسی دروغ تحریف آگاهانه واقعیت، بیان مطلبی است که مطابق با واقعیت 
و حقیقت نیست و دروغگو یعنی شخصی که به قصد گول زدن دیگران خالف واقعه ای را 
بیان کند. معمواًل کسی که دروغ می گوید آگاهانه1 به تحریف حقیقت می پردازد و امری را 

تائید می کند که وجود خارجی ندارد. 
بین دروغ گفتن و انکار2 کردن )به عنوان یک مکانیسم دفاعی( تفاوت وجود دارد. زیرا 
فرد در انکار کردن، حقیقت را به طور کامل رد می کند اما به صورت ناآگاهانه3، در حالیکه 

دروغ به صورت آگاهانه گفته می شود.

دروغگویی در کودکان 
مطالعاتی که درباره مفاهیم4 در کودکان صورت گرفته اس��ت نش��ان می دهند که تحول 
و تکام��ل مفاهیم در ک��ودکان جریان منطقی را طی می کند و صرف نظر از تاثیر هوش5 و 
فرصت های یادگیری6، مفاهیم مختلف در کودکان با افزایش س��ن تغییر می یابند. توجه به 
تحول درک مفهوم  دروغ در کودکان اخیرًا بدلیل اهمیت نظری آن در نظریه ذهن و همگانی

1.consciously 
2.denial 
3.unconsciously 
4.concepts 
5.intelligence 
6.learning 

ول
ل ا

ص
ف

ول
ل ا

ص
ف
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9فصل اول

 بودن تحول مفاهیم در کودکان و از همه مهمتر اهمیت اجتناب از دروغگویی و تشویق به 
راست گویی و استفاده از کودکان  در محاکم قضایی به عنوان شاهد از گستردگی بیشتری 

برخوردار شده است1. 
یک��ی از نکات مهم تربیت��ی جلوگیری  از دروغگویی در کودکان اس��ت. این مس��ئله  
در اغلب خانواده  ها  مطرح اس��ت. بس��یاری از کودکان خردس��ال و آنهای��ی که  در مرز 
2 س��الگی هس��تند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمی گذارن��د و حرفی می زنند که به 
نظ��ر ما دروغ اس��ت اما بای��د بدانیم که در دو س��ال اول زندگی خبره��ای دروغ مربوط 
می ش��ود  به عدم درک و مه��ارت کودک در پی بردن و فهمیدن صحبت  ه��ا. زیرا اواًل در 
این س��ن کودک نمی داند دروغ چیس��ت، و ثانی��ًا چون خزانه لغات وی بس��یار محدود 
اس��ت )مثاًل کلمه بابا را ممکن اس��ت در مورد هر مردی به کار ببرد( لذا نمی تواند آنچه 
را ک��ه دیده یا ش��نیده عین��ًا بیان کند. تا چهار، پنج س��الگی نی��ز دروغگویی اغلب جنبه 
تخیل��ی دارد و کودک به ش��رح زندگی و تصورات خالقه ولی خ��ام و غیر دقیق کودکانه 
و خیالی خود می پردازد و ش��رح این تصورات به معنی دروغگویی نیس��ت بلکه کودک 
فقط می خواهد تصورات خیالی خود را که فکر می کند وجود دارند یا از آنها لذت می برد 
با دیگران در میان بگذارد. بعد از شنیدن داستان های تخیلی و دیدن فیلم های افسانه ای این 
نوع دروغگویی بیش��تر می شود. معمواًل با باالرفتن سن، چون کودک بین واقعیت و خیال  

فرق می گذارد کمتر به دروغگویی تخیلی می پردازد2.
 همانطور که بیان شد تا سنین سه تا چهار سالگی دروغ به مفهومی که برای بزرگساالن 
مطرح اس��ت در کودکان وجود ندارد. بنابراین هرگاه در این سنین، کودک  واقعیت ها را به 
صورت وارونه ارائه کند هدفش کس��ب امتیاز نیس��ت. اما از سن 4 سالگی به بعد تدریجًا 
بر اثر دخالت های عوامل محیطی و تربیت نادرس��ت، دروغ و دروغگویی در کودک شکل 
می گیرد و گاه آنقدر شدید می شود که به صورت مرضی، جزئی از بی بند و باری نوجوانی 

را تشکیل می دهد3.
زمانی که کودک به تشخیص میان واقعیت و خیال پی می برد یاد می گیرد که دروغ، دروغ 
است حتی اگر مصلحتی باشد. در حدود 7 سالگی، کودک نسبت به دروغ گفتن احساس 

1.Wimmer & Perner,1984,1985 

2. میالنی فر، 1379 
2. سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اهلل، 1379    
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دروغگویی کودکان 10

بدی پیدا می کند حتی اگر کسی متوجه دروغگویی وی نشوند. کودک در این سن، مفهوم
کار بد، مجازات، تنبیه و جنایت را درک می کند و شاید می ترسد که حتی اگر والدینش او 
را به خاطر دروغگویی اش تنبیه نکنند خدا او را مجازات کند. کودک در حدود 11 یا 12 
سالگی به ارزیابی واقعیت ها می پردازد که طبق نظریه پیاژه1 نشان دهنده بلوغ و تجربه ی 
کودک است. در این سن، کودک این موضوع را درک می کند که جامعه بر مبنای اعتماد بنا 

شده است و اگر نتواند اعتماد مردم را جلب کند شکست خواهد خورد.

درک کودکان از دروغ و اشتباه 2
پیاژه )1932 به نقل از استریچارتز و برتون، 1990(3 به عنوان یکی از پیشگامان بررسی 
مفهوم دروغ در کودکان و به دنبال او بسیاری دیگر همچون ویمر4، گروبر5 و پرنر6 ) 1985، 
1984( و استریچارتز و برتون)1990( معتقدند که کودکان کم سن و سال درکی از مفهوم 
دروغ ب��ه عنوان یک عبارت فریب دهنده به منظور گم��راه کردن دیگران ندارند. آنها تمام 
اش��تباهات را دروغ قلمداد می کنند و تش��خیص نمی دهند که گفته یک ش��خص به دلیل 
عدم آگاهی او از واقعیت، دروغ نیس��ت بلکه فقط یک "اش��تباه" است7. پیاژه معتقد است 
یک تعریف پیشرفته از "دروغ" که تا سنین خاصی )بین 6 تا 10 سالگی ( تعریف معمول 
کودکان است اشاره به عدم تطابق با واقعیت دارد. با توجه به این توضیحات به شرح زیر 

از یافته های دکتر پاول اکمان از دانشگاه سانفرانسیسکو توجه کنید.
پدری در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه در روز سه شنبه به پسر 5 ساله اش قول داد 
یکشنبه بعد از ظهر او را به بازی بیسبال ببرد. وقتی به خانه رسیدند، پدر فهمید که مادر اول 
صبح برای یکشنبه بعد از ظهر کالس شنا را برنامه ریزی کرده است و نمی تواند آن را تغییر 
دهد. وقتی موضوع را به پسرشان گفتند او خیلی ناراحت شد و وضعیت ناجور گشت. چرا 

کودک آنقدر ناراحت شد؟! پدر که چیزی درباره کالس شنا نمی دانست!
 از نظر بزرگترها پدر دروغ نگفته است اما از نظر کودک، پدر دروغ گفته است. هر گفته 
ساختگی � بی توجه به نیت � دروغ محسوب می شود. بنابراین پدر غیر عمد به پسرش این 

3.Piaget 
2.mistake 
3.Stricharts & Burton,1990 
4.Wimmer 
5.Gruber 
6.Perner 
7.Peterson & Siegal,2002 
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پیام را می دهد که نا خواسته دروغ گفته است1.
برای روش��ن شدن استنباط نادرس��ت کودک به نظریه کلبرگ اش��اره می کنیم. کلبرگ 2

همانند فروید3 اریکس��ون4 و پیاژه معتقد اس��ت که رشد اخالق طی مراحل از قبل برنامه 
ریزی شده پیش می رود. و معتقد است که رشد اخالق و تحول شناختی رابطه نزدیک و 
تنگاتنگ دارند. مراحل رشد اخالقی5 کلبرگ  دارای سه سطح است و هر سطح نیز دارای 
دو مرحله می باشد. سطح اول "اخالق پیش عرفی" نام دارد که شامل سنین 3 تا 10 سالگی 
است )کودک اشاره شده در مثال باال در این سطح از رشد اخالقی قرار دارد � مولفان(. در 
این سطح قضاوت اخالقی کودکان  بیشتر مبتنی بر اجتناب از تنبیه یا کسب پاداش است. 
در مرحل��ه  اجتن��اب از تنبیه، کودک برای گریز از مج��ازات و تنبیه از معیارهای اخالقی 
اطاعت می کند )شامل کودکانی می شود که دروغ را به دلیل تنبیه شدن بد می دانند- مولفان(. 
توجه چندانی به انگیزه و نیت عمل فرد ندارند بلکه بیشتر به پیامد آن فکر می کنند ) کودک  
مثال باال با این تعریف منطبق اس��ت زیرا به نیت پدر توجهی ندارد و لغو ش��دن تماشای 
بیسبال را حمل بر درغگویی پدر می داند � مولفان( در مرحله کسب پاداش، معیار قضاوت 
اخالقی، اطاعت از مقررات برای رس��یدن به پاداش و نوعی س��ودجویی متقابل اس��ت. 

کودکان عملی را خالقی می دانند که برای آنها فایده داشته باشد6. 
پیاژه معتقد است هر چند کودکان 5 تا 7 ساله تفاوت بین عمل عمدی و اشتباه غیر ارادی 
را درک می کنند اما قادر به تمایز قطعی بین این دو مقوله نیستند و هر دو را دروغ می دانند. 
یافته های پیاژه نشان می دهند که در حدود 6 و 7 سالگی کودکان کم کم "اشتباه غیر ارادی" 
را از "دروغ" به خوبی تش��خیص می دهند و یا این تمایز در حال پدید آمدن اس��ت و در 
حدود سن 10 تا 11 سالگی "دروغ" را چیزی می دانند که حقیقت نداشته باشد و به فریب 

یعنی عمل عمدی فکر می کنند7.
کودکان 4 تا 6 س��اله اگرچه از غیرعمدی بودن "باور غلط" آگاه هستند با این حال آن را 
دروغ می دانند8. در پژوهشی9 بر روی کودکان 3 تا 5 ساله ایتالیایی به این نتیجه رسیدند که 
1.Ekman,1989 
2.Kohlberg 
3.Freud 
4.Erikson 
5.moral development 

6. به نقل از احدی و جمهری، 1384 
7.پیاژه،1379 

8 . ویمر، گروبر و پرنر، 1984 و 1985 
9. Gilli, 2001 
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کودکان تمام س��نین اغلب دروغ و اشتباه را بد و منفی می دانستند. پژوهش دیگری1 نیز 
نش��ان داد که در حدود 5 س��الگی کودکان می توانند به توضیح و ارائه مثال درباره دروغ و 

وانمود کردن2 بپردازند و درباره تفاوت های این دو اظهار نظر کنند اما اکثر اوقات عبارت 
های��ی را که به قصد وانمود کردن ارائه می ش��ود دروغ م��ی پندارند یعنی از نوعی ابهام در 
قضاوت درباره "دروغ " و "وانمود کردن" برخوردار بودند اما اگر در داستان ها از آشناترین 
نوع وانمود کردن ها مثل بازی کردن نقش فردی دیگر اس��تفاده ش��ود کودکان 4 س��اله  هم 

مشکلی در تشخیص عبارات دروغ و وانمود کردن نخواهند داشت. 

دروغ نشانه چیست
هر سیل ناگهانی دروغ یا افزایش هیجانی در دروغگویی نشان دهنده آن است که چیزی 
در زندگ��ی ک��ودک اتفاق افتاده اس��ت، چیزی که او را به خطر می ان��دازد و امنیت3 او را 
تهدید می نماید. تالوار )2007( می گوید: دروغ  یک نشانه است، نشانه ای از مشکل بزرگی 
که در پش��ت آن اس��ت و کودک برای حفظ امنیت در خود از این راهبرد استفاده می کند. 
مطالعات طولی نش��ان می دهند کودک 6 س��اله ای که مرتبًا دروغ می گوید در صورتی که 
دروغگویی برایش راهبرد موفقی جهت مواجهه با موقعیت های س��خت اجتماعی ش��ود 
همچنان دروغگو  باقی خواهد ماند. حدود یک سوم کودکان اینگونه اند. اگر کودکی هنوز 
در سن 7 سالگی دروغ می گوید بنظر می رسد برایش عادت شده است و در دام دروغگویی 

افتاده است4. 

آثار و نشانه های دروغگویی
دروغگوی��ی تغییرات��ی را در بدن بوجود می آورد که می توان ب��ه افزایش تعداد ضربان 
قلب، افزایش تنفس، رنگ پریدگی، خشک شدن دهان بطوری که زبان به زحمت در دهان 
حرکت کند، گاهی لکنت زبان، بیهوده گویی بدین معنی که حرف های بی سر و ته می زند و 
از این شاخه به آن شاخه می پرد، ناتوانی در کنترل اعضا بدن، نگاه های حیرت آور، پیدایش 
آثار شرم در چهره، طفره رفتن، پافشاری کردن، چانه زنی، تغییر دادن اظهارات اشاره کرد5.

1.Taylor, Lussier & Maring, 2003 
2.peretending 
3.security 
4.Leach, 2009 
5.Birdwhitesell,1852; Bull & Vrji,2001 
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طبق مطالعات و تحقیقات انجام ش��ده اش��خاص دروغگو افرادی بی قرار، عصبانی و 
ناآرام هستند و دروغگویی نشانه ناراحتی هیجانی و روانی آنان است. دروغگو به حرف 
ه��ای خود اعتماد ندارد بنابراین به طور قاطع صحبت نمی کند. حرف هایش را فراموش 
می کند، اعتماد خود را نسبت به دیگران به تدریج از دست می دهد و به آنها بدبین می شود. 
مهمترین جنبه دروغگویی عبارت اس��ت از تبدیل ش��خصیت حقیقی و واقعی انسان به 

شخصیت ساختگی و تصنعی1 .
 کس��ی که دروغ  می گوی��د در واقع می خواهد خود را از عال��م واقعی بیرون آورده به 
جهان س��اختگی نزدیک س��ازد. دروغ نه تنه��ا اعتماد را از بین می برد بلک��ه آدمی را در 
بین جمع،   بیگانه می سازد،  در مواردی باعث پیدایش درگیری  و سوء تفاهم ها می شود.اصول 
و ضوابط ادب  و اخالق را خدشه دار می سازد و ارزش و لذت زندگی را از بین می برد.

دالیل دروغگویی
طرفداران یادگیری اجتماعی دروغ را وابسته به موقعیت می دانند، روانشناسان رشد آن 
را مرحله ای از رشد کودک به حساب می آورند، روانکاوان آن را نشانه ای از رشد فراخود2 
می پندارند و برخی از صاحب نظران ریشه غریزی آن را در حیوانات به صورت فریبکاری 

و استتار ذکر کرده اند ولی تجربیات روزانه خالف آن را ثابت می کند3.
والتر میشل و بندورا و آرون فرید معتقدند رفتار اخالقی4 بیشتر تحت تاثیر شرطی شدن  
کنشگر5 و یادگیری مشاهده ای6 شکل می گیرد. بنابراین هنگامی که  کودک توسط والدین 
تنبیه می ش��ود، کاهش می یابد و زمانی که تقویت ش��ود افزایش پی��دا می کند. در مکتب 
یادگیری اجتماعی، رشد اخالق یک فرایند مرحله ای نیست بلکه مجموعه ای از رفتارهای 
اکتسابی است که تحت تاثیر تاریخچه ای از برنامه های تشویق، تنبیه و مشاهده الگوهای 
متنوع شکل گرفته و به صورت عادت در می آیند. کودک از خانواده، اجتماع و از کسانی که 
در اطرافش هستند دروغ را می آموزد. به اعتقاد بندورا الگوهای زنده در فیلم و سریال و 
شخصیت های اجتماعی در گسترش ارزش ها و اعمال درست اخالقی نقش موثری دارند. 

4. نقل از شفیع آبادی، 1387 
1.superego 
2.peterson,Peterson & Seeto,1983 
3.moral behavior 
4.operant conditioning 
5.observational learning 
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تمایل به تکذیب حقیقت یا دروغگویی موضوعی است که کودک به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم با آن آشنا شده و بعدها جزء واکنش های او می شود. پایه گذاری این خطا و رفتار 
ناپسند از همان دوران کودکی است. 

هدف از  دروغگویی چیست
معمواًل هدف از دروغگویی، گمراه کردن طرف مقابل و یا به اشتباه انداختن فرد دیگری 
در امری اس��ت تا در س��ایه آن به هدف و مقصودی که مورد نظرش است برسد. کسی که 
دروغ می گوی��د معمواًل قصد دارد از طریق آن به اغفال و فریب دیگران  بپردازد و آنها را 
گول بزند آنچنان   که واقعیت ها را در نیابند و دستش را تا رسیدن به مقصود بازگذارند. این 

هدف یا اهداف ممکن است متعدد و مختلف باشند:

 ترسازتنبیه1
هنگامی که  از کودکان 5 س��اله س��وال شود که آیا همیشه دروغ اشتباه است، 92 درصد 
می گویند بله. 38 درصد کودکان 5 ساله بی حرمتی به مقدسات را دروغ می دانند. اینکه چرا 
کودکان فکر می کنند فحش و ناسزا دروغ است؟ به این دلیل که در ذهن آنها دروغ چیزی 
است که باعث می شود تنبیه یا نصیحت  شوند. و وقتی از آنها می پرسند چرا دروغ گفتن 
اشتباه است؟ بیشترشان پاسخ می دهند که مشکل دروغگویی این است که به خاطر آن  تنبیه 
می شویم. در سن 11 سالگی، 48 درصد کودکان می گویند که مشکل دروغگویی این است 
که  باعث کتمان حقیقت می شود و 22 درصد می گویند  گناه است. با این وجود، یک سوم 

هنوز می گویند که مشکل دروغگویی تنبیه شدن است 2. 
کودکان برای اولین بار دروغ را برای اجتناب از تنبیه می گویند. هر وقت که به نظرشان 
ممکن است تنبیه شوند یکسره دروغ می گویند. یک کودک 3 ساله ممکن است بگوید "من 
خواهرم رو کتک نزدم". در حالیکه پدر و مادر او را در حال کتک زدن خواهرش دیده اند.  
یک کودک 6 س��اله چنین اشتباهی را مرتکب نخواهد شد. او درباره شیطنتش فقط وقتی 

حرف می زند که والدین بیرون از اتاق بودند. تنبیه عامل اولیه دروغگویی است3 .  

1.punishment 
2.Cole & Cole.2001
3.Berthoud Papandropoulou & Kilcher, 2003 
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بررسی های علمی نشان می دهد که بیش از 70 درصد دروغ های کودکان به علت ترس 
از تنبیه ش��دن اس��ت. بنابراین به کودک اطمینان بدهید که اگر به شما راست بگوید، تنبیه 
نخواهد شد. اگر کودک به دلیل راستگویی تنبیه شود در آینده نیز برای رهایی از مجازات 

دروغ خواهد گفت1 .

 تقلیدازوالدین
کودکان مانند دوربین فیلمبرداری هستند. هر چه را که می بینند و می شنوند ضبط می کنند

و بعدًا عین همان را انجام می دهند. کودکان مخصوصًا بیشتر تحت تاثیر اعمال کسانی که 
دوستشان دارند، قرار می گیرند و والدین نخستین کسانی هستند که کودکان از آنها  تقلید 
می کنند. بنابراین، دروغگویی ممکن است بدلیل تقلید از والدین صورت گیرد. برای مثال، 
پدری که به دلیل اس��باب کش��ی س��ر کارش نرفته و در خانه مانده اس��ت به کودک خود 

می گوید:"هرکس آمد یا تلفن کرد بگو پدرم خانه نیست." 
هرگز گمان نکنید که کودک آن را نمی فهمد. او ظاهرًا در برابر رفتار ش��ما آرام اس��ت اما 
همان را یاد می گیرد و انجام می دهد. در اینصورت شما مسئول نتایج  نامطلوب رفتار فرزند 

خود خواهید بود.

 نحوهبیانوبرخوردوالدین
گاهی اوقات نحوه بیان و برخورد پدر و مادر با کودک به گونه ای است که او را وادار به 
دروغ گفتن می کنند و دروغگویی را به او آموزش می دهند. برای مثال، هنگامی که کودک 
کار نادرستی انجام داد والدین به او اصرار می کنند که  او این کار را نکرده است بلکه بچه 
همسایه یا دوستش یا موجودات خیالی اینکار را کرده اند. موقعیت دیگری را تصور کنید 
که در ابتدا کودک کاری را که نباید می کرد انجام داده باشد، بعد از آن برای فرار از مشکل 
بوجود آمده، منکر انجام آن شود. اما این انکار چنان برای والدین قابل قبول و عادی است 
که معمواًل پدر و مادرها آن را نادیده می گیرند. محققان از مطالعات مشاهده ای خود گزارش 
کرده اند که در کمتر از یک درصد چنین مواردی والدین دارند از این فرصت برای آموزش 
دروغگویی استفاده می کنند. در این وضعیت نه تنها والدین او را دروغگو بار می آورند بلکه 
از او حمایت بی مورد کرده و باعث می شوند که او از پذیرش مسئولیت در برابر رفتارش 

1.Poplinger,2007 
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سر باز زند و این امر موجب ناهنجاری های رفتاری در بزرگسالی خواهد شد1. 

 احساستحتفشاربودن
اکثر دروغ هایی که کودکان به والدین می گویند  به  منظور سرپوش گذاشتن روی خطا 
و اش��تباه شان است. آنها ممکن است ناخواس��ته دست به کاری بزنند که نباید می کردند، 
سپس برای اینکه شما از آن آگاه نشوید آن را مخفی کنند اما سؤاالت زیاد شما می تواند

باعث شود که آنها به شما دروغ بگویند.

 آزمودنوالدینتوسطکودک
گاهی کودک دروغی می گوید تا بتواند پدر و مادر را آزمایش کرده و عکس العمل آنها را 
در برابر این امر دریابد. برای مثال، سخنی را به دروغ می گوید و منتظر عکس العمل والدین 
می ماند. اگر عکس العمل آنان منفی بود کودک می گوید"شوخی کردم" و اگر عکس العمل 
مثبتی نشان دادند کودک به آن ادامه می دهد. بنابراین این نوع دروغگویی برای کشف2 است 

نه مسئله دیگر .

 تشویقنادرستوالدین
گاهی کودک به علت شیرین زبانی دوران خردسالی دروغی مطرح می کند و والدین بدون 
توجه به عواقب آن شروع به تشویق و بوسیدن او می کنند کودک نیز روز بعد برای اینکه 
محبت بیش��تری ببیند دروغ بزرگتری خواهد گفت و این ام��ر به تدریج در او به صورت 

عادت در می آید.

 حفظاحساساتدوستی
هنگام��ی ک��ه کودکان یکدلی را تجرب��ه کنند و از روابط اجتماعی با خبر ش��وند، موقع 
دروغگویی، دیگران را نیز مورد مالحظه قرار می دهند. آنها برای حفظ احساسات دوستی 
دروغ می گویند. در مدرس��ه ابتدایی"حفظ راز"  قس��مت مهمی از دوستی است از این رو 

ممکن است دروغ گفتن بخشی از آن شود3.

1.Grossman& Lewis,2006; Bussey,2007 
2.discovery 
3.Talwar,2007 
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 درنظرگرفتنمصلحت
موقعیتی را تصور کنید کودک هدیه ای را باز می کند که دوستش ندارد! چه توقعی از او 
داریم؟ ما به عنوان یک بزرگتر از کودک انتظار داریم تا تمامی عکس العمل های  عصبانیت، 
ناراحتی و دلخوری را کنار بگذارد و صادقانه لبخند مودبانه ای بزند! تالوار )2002( آزمایشی 

انجام داد تا توانایی کودکان برای بیان دروغ مصلحتی و خود کنترلی از طریق بیانات چهره 
ای را بررس��ی کند. کودکان طی آزمایش بازی های گوناگون��ی را برای بردن جایزه انجام 
می دادند  اما موقعی که س��رانجام جایزه را گرفتند دیدند که یک تکه صابون کثیف است. 
بعد از چند لحظه مکث برای اینکه کودکان از شک بیرون بیایند محقق از آنها پرسید که چه 
احساسی دارند. حدود یک چهارم پیش دبستانی ها و نیمی از کودکان دوره راهنمایی گفتند که 

از هدیه شان خوششان می آید.
این دروغ  آنها را بس��یار ناراحت  می کرد خصوصًا وقتی از آنها خواسته می شد چند دلیل 
بیاورند که چرا تکه صابون را دوست دارند؟ آنها اخم می کردند و به صابون زل می زدند و 

نمی توانستند در چشمان محقق نگاه کنند.
در این آزمایش والدین در حال تماش��ای کودکشان بودند و مالحظه شد که وقتیکودک 
دروغ مصلحت��ی می گفت لبخند می زدند. تالوار می گوید اغلب والدین افتخار می کنند که 
فرزندشان مؤدب است و اینکار را دروغگویی نمی نامند. تالوار با وجود تعداد دفعاتی که 
ش��اهد این مسئله بوده اس��ت باز هم از ناتوانی آشکار والدین در تشخیص این که دروغ 

مصلحتی نیز دروغ است، تعجب می کند.
هنگامی که از بزرگساالن خواسته شد تا دروغ هایشان را یادداشت کنند آشکار شد که در 
برابر هر 5 برخورد اجتماعی، یک دروغ می گویند یعنی به طور متوسط روزی یک دروغ 
)در مورد افراد کالج دو برابر اس��ت(. میزان گس��ترده ای از این دروغ ها، دروغ مصلحتی 

هستند تا حس خوبی به دیگران منتقل شود1.
با تش��ویق کودکان برای گفت��ن چنین دروغ های مصلحتی، آنها راح��ت با دو رو بودن 
کنار می آیند، در واقع عدم صمیمیت جریان عادی هر روزش��ان می شود. آنان در می یابند

که صداقت فقط باعث درگیری می ش��ود در حالیکه  نادرستی روش آسانی برای اجتناب 
از دیگران است و از نظر روانشناسی دروغگویی به والدین راحت تر می شود. باید بدانیم 

1.DePaula, 1996 
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که کودکان موقعیت های دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن اعمال اشتباهشان، 
اشتباه نمی گیرند. بنابراین اگر پدر و مادر بگویند: " این کارت ها را از کجا آوردی؟! بهت 

گفته بودم حق نداری پول تو جیبیت رو واسه کارت خرج 
کنی !" کودک می تواند پدرش را متقاعد کند که کارت ها، کارت های اضافی دوستش هستند 

و این کار برای کودک بسیار شبیه یک دروغ مصلحتی است.1 

 لوندادن
کودکان قبل از اینکه بتوانند حرف بزنند با لو دادن آشنا هستند. حدود 14 ماهگی وقتی 
کودک دیگری اسباب بازی یا کلوچه شان را بر می دارد با اشاره از مادرشان کمک می خواهند 
بطوریکه از زل زدن و گریه کردن اس��تفاده می کنند. و درخواست از والدین به یک عادت 
تبدیل می ش��ود و حدود 4 س��الگی کودکان قانونی را یاد می گیرند تا آنها را از این عادت 
خالص کند و آن این است "چیزی نگو" یا " لو نده". یعنی والدین از کودکان می خواهند 
که چیزی نگوید و دلیل رفتارشان را اینگونه بیان می کنند که کودکان برای حل مشکالت 
نیاز به قابلیت های اجتماعی دارند و اگر  والدین همیشه دخالت کنند آنها نمی توانند این 

قابلیت را گسترش دهند. اما دهن لقی مورد توجه علمی قرار گرفته است و محققین ساعت 
ها کودکان را در حال بازی تماش��ا کرده اند و دریافتند وقتی کودکی از هر ده بار، نه بار به 
سمت پدر و مادرش می رود تا چیزی را لو بدهد، آن کودک، صادق است. اما از نظر والدین 
او بسیار دهن لق است. کودک هنگامی که  بیش از حد توانش تحمل می کند  سرانجام نزد 
پدر و مادرش می رود، تا حقیقت را به طور صادقانه بگوید اما در جواب این را می شنود، 
"مش��کالتت را به من نگو!" طبق تحقیقات احتمال تنبیه فرزندان برای دهن لقی ده برابر 

سرزنش کردنشان برای دروغگویی است. از این رو، کودکان با قدرت " نگفتن" بزرگ می 
ش��وند و یاد می گیرند بدون آنکه حقیقت را بگویند، خودشان از پس مسائل و مشکالت 
خود بربیایند. به همین خاطر هر سال، می بینیم مسائل و مشکالتی که کودکان با آن دست به 
گریبان اند زیادتر می شود. برای مثال، آنها بچه هایی را می بینند که دیوارها را خراب می کنند 
، از مغازه ها دزدی می کنند، باعث به هم خوردن نظم کالس می شوند، وارد جایی می شوند 

که نباید بش��وند، اما برای اینکه برچس��ب دهن  لق نخورند، ساکت می مانند و چیزی نمی 
گویند. چرا که حرف زدن درباره هر یک از موارد باال موجب خدشه دار شدن عزت نفس 
کودکان می گردد زیرا به آنها آموخته اند که نباید چیزی بگویند و آنها این کار را هنگامی که 
1.Talwar,2007 
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کوچک بودند یاد گرفته اند اما حاال وظیفه والدین است که به آنها بیاموزند تا حرف بزنند1.

 جلبتوجهکردن
گاه��ی اوق��ات بزرگترها س��رگرم بحث و گفتگو باهم می ش��وند و کودک��ی را که بین 
آنهاست فراموش می کنند. در این صورت کودک با بیان مسئله ای که واقعیت ندارد لب به 

سخن می گشاید تا توجه همه را به سوی خود جلب کند.

 رهاییازسرزنش
از آنجایی که کودک ذاتًا خودش را دوست دارد در مواردی که دچار خطا شود برای رهایی 
از خطر سرزنش   و تمسخر تن   به  دروغ می دهد  و بر خالف واقعیت سخن می گوید. 

 حسادتورقابت
منشأ برخی از دروغ های کودکان حسادت و رقابت است گاهی کودک می بیند که برادر یا 
خواهر کوچکترش با شیرین زبانی های خود نظر پدر و مادر را جلب کرده و محبت آنها را 
به خود جلب کرده است بنابراین چون قدرت انجام عمل و رقابت را ندارد دروغ می گوید 

تا بدین وسیله خود را نزد والدین دوست داشتنی نشان دهد2.

 آرزووامید
دروغ کودک در مواردی می تواند نشان دهنده امید و آرزوی او در رسیدن به یک هدف 

باشد، بنابراین آرزوهایش را به صورت تحقق یافته آن مطرح می کند.

 بهبازیگرفتن
گاهی کودک با دروغ های خود، دیگران را بازی می دهد.

 ناراحتکردنوکینهجویی
در مواردی دروغگویی نوعی انتقام گیری است. برای مثال، کودک شیشه ای را می شکند 
و آن را به خواهرش نس��بت می دهد یا کودک س��عی می کند با گفتن دروغ پدر و مادر را 
مضطرب س��ازد و حتی آبروی آنها را ببرد. اینگونه رفت��ار در کودکانی که ظرفیت روانی 

1.Bronson & Merryman, 2009
2.Ross & Bak Lammers, 1998 
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مناسبی ندارند و اغلب احساس ضعف و حقارت می کنند، بیشتر دیده می شود.

 خودنمایی
گاهی کودک برای اینکه در میان جمع خود را دست کم نگیرد به گزافه گویی می پردازد 
و به دروغ از خود یا خانواده اش تعریف می کند. بدین ترتیب که قدرت یا شایستگی قابل 
تمجیدی را به خود یا والدینش نسبت می دهد. برای مثال، می گوید که پدرش صاحب مقام 
و پولدار است . این نوع دروغگویی اغلب در کودکان محروم از محبت یا دارای احساس 

حقارت دیده می شود.

 کسبمنافع
گاه��ی ک��ودک با گفتن دروغ می خواهد خود را به منافعی برس��اند که بزرگترها او را به 
انجامش وا داشته اند. برای مثال به او گفته اند اگر در فالن درس نمره بیست بگیری برایت 

اسباب بازی مورد عالقه ات را خواهم خرید.

 تفکرپیشعملیاتی1
در کودکان کمتر از 5 س��ال به فراوانی دیده می ش��ود که بی��ن واقعیت و تخیل تفاوتی 
قابل نیس��تند و این امر در گفته هایش��ان نمود پیدا می کند از این رو دروغگویی آنها جنبه 
تخیلی دارد. برای مثال، کودکان این دوره هر چه را که فعال )حرکت دارد( اس��ت جاندار 
می پندارند. هنگامی که از کودک بپرسد آیا خورشید جاندار است او می گوید  :" بله ، زیرا 
نور می دهد" و همان بچه می گوید که کوه جاندار نیست زیرا کاری نمی کند. دلیل پاسخش 
این است که طرز فکر او اغلب زنده گرایانه2 یا جاندار پندارانه است یعنی فکر می کنند که 
اشیاء بی جان، زنده و دارای احساس هستند. برای مثال، وقتی از کودکی که سه چرخه اش 
برای چندمین بار شکس��ته است بپرسید فکر می کنی چرا سه چرخه ات شکسته است او 

می گوید:"فکر کنم اضطراب داره برای همین هی می شکنه". 

 عادتوتربیتغلط
عده ای نیز هدف معینی از دروغگویی ندارند بلکه بر اثر عادت و تربیت غلط دروغ می گویند.

1.preoperational thinking 
2.animistic  
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دروغگویی می تواند بدلیل دستیابی به جاه و مقام شخصی، فراموشی، عدم تفاهم، نا آگاهی، 
شتابزدگی و نیز در قالب داستان سرایی رخ دهد.

 دروغگوییدرچهکودکانیبیشتردیدهمی شود
 کودکانی که به صورت افراطی خواستار جلب توجه و محبت اند. 

 کودکانی که شجاعت الزم و کافی را ندارند و ترسو هستند. 
 کودکانی که تکلیف بسیار دشواری بر آنها تحمیل شده   و  قدرت تحمل آن را ندارند. 
 کودکانی که قدرت نیاز در آنها نیرومند و دس��تیابی به هدف برایش��ان دشوار است.

 کودکانی که ضعیف، عصبی و یا هیجانی هستند. 
 کودکانی که ایمانشان ضعیف است     و فشار  و اعمال    قدرت    شما  بر آنها  زیاد می باشد. 
 کودکانی که دوران کودکی توأم با محرومیت و نابس��امانی بسیار داشته اند و محبت 
کاف��ی ندیده ان��د و باالخره آنهای��ی که از تربیت کاف��ی و الزم برخوردار نیس��تند.
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روشهایاصالحودرماندروغگویی
اینکه آیا امکان اصالح  کودک دروغگو وجود دارد یا نه؟

پاسخ مثبت است زیرا کودک در مرحله آغاز زندگی است و امکان ایجاد هر گونه تحول 
و تغییری در او وجود دارد و او بیش از هر سن دیگری تغییر پذیر است. از این رو، پیشنهاد 

می شود گام های زیر را به کار گیرید: 

تشخیصعلتدروغگوییکودک
باید بدانیم چرا کودک دروغ می گوید؟ چه انگیزه و عللی او را به دروغ وا داش��ته اند؟ 
هدف از این نوع دروغ چیست؟ دروغگویی به عنوان یک مشکل علت های مختلفی دارد. 

زمینهسازیتشخیصدروغازواقعیتدرکودک
پس از تشخیص علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطالعات الزم است. اگر کودکی در 
اثر اش��تباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته اس��ت باید متوجه تفاوت بین واقعیت و 
خیال شود. برای کمک به کودک دو، سه یا چهار ساله می توانید موارد زیر را بکار گیرید: 

 بازی بهترین موقعیت برای آموزش اس��ت. بنابراین بازی، تماش��ای تلویزیون به  ویژه 
کارتون، موقعیت های فراوانی دارند که می توانید تفاوت بین واقعیت و تخیل را با کودک 
تمری��ن کنید. برای مثال، آیا یک االغ می تواند تبدیل به یک آدم ش��ود ؟ آیا مرد عنکبوتی 

روش های اصالح و درمان دروغگویی وم
 د
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ف
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ف
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وجود دارد؟ آیا دیو و پری و جادوگر واقعی هس��تند؟ بعد از مطرح کردن س��وال، درباره 
اینکه آیا امکان وقوع چنین چیزهایی ممکن است یا نه با کودک صحبت کنید. آنگاه شرح 

بدهید که چرا  بله و چرا نه!

  ب��ه کودکتان کمک کنید تا تفاوت بین رویا و واقعیت را دریابد و بفهمد که هر چه در 
رویا باش��د و ما آرزوی آن را داریم، واقعیت پیدا نمی کند. پس��ری به دوس��تش می گفت

 که یک س��گ دارد و در حال توصیف سگ پش��مالو و زیبایش بود. در حالیکه  او اصاًل 
س��گ نداشت. مادرش به او گفت درست است که او گاهی با سگ پارچه ای خود بیرون 
می رود، قالده اش را می گیرد و صدای س��گ از خودش در می آورد؛ ولی هنوز یک س��گ 
واقعی ندارد. بنابراین مادر می تواند به کودک پیشنهاد کند تا به دوستش بگوید که شوخی 

کرده و واقعیت ندارد. 
گفته می ش��ود که استفاده کودکان از تخیل در انکار واقعیت جنبه مهمی از رشد خود و 
صیانت نفس می باشد اما هنگامی که این امر تا بزرگسالی ادامه یابد تبدیل به دروغگویی 

بیمارگونه1 می شود. ایگو2ی این افراد در دوره کودکی تثبیت شده است3.
بس��یاری از افراد دارای دروغگویی بیمارگونه نشانه هایی از اختالل نقص توجه / بیش 
فعال��ی)ADHD(4 و اختالل وس��واس بی اختیاری)OCD(5 را دارن��د که از طریق دارو و 
ی��ا روش ه��ای دیگر قابل درمان هس��تند. و ب��رای دروغگویی بیمارگون��ه در اختالالت 
ش��خصیت ترکیب��ی از درم��ان های داروی��ی و درمان رفتاری ش��ناختی پاس��خ می دهد. 
بررس��ی جالب��ی درباره دروغگوی��ی بیمارگونه در ژورنال روانپزش��کی انگلس��تان در 
اکتبر س��ال 2005 به چاپ رس��یده اس��ت که در آن آمده اس��ت مغز کسی که دروغگویی 
بیمارگونه دارد ممکن اس��ت تفاوت اندکی با مغز افراد راس��تگو داشته باشد.افراد دارای 

pathological lying .1: واژه دروغگویی بیمارگونه به معنی دروغگویی غیر قابل کنترل است و کسی که مظنون به دروغگویی بیمارگونه باشد به عنوان 
بیماری  عنوان یک  به  را  بیمارگونه  دروغگویی  روانپزشکان  و  روانشناسان  اما  ندارد  دروغگویی خود  بر  کنترلی  زیرا  گیرد  می  قرار  توجه  مورد  بیمار  یک 
نمی پذیرند)الیس کریستنسن،2010(. این افراد غالبًا در طبقه اختالل شخصیت پسیکوپاتیک قرار می گیرند. خصوصیات اصلی آن، ساختن داستانهای مهیج و 

و دروغین است که بدون استثناء خود شخص نقش محوری را در آن دارد)پورافکاری، ص 1382،840(. 
2.ego 
3.Dike & Baranoski & Griffith  

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder.4 :  دارای س��ه نش��انه است که عبارتند از: کمبود توجه، بیش فعالی و تکانشگری. شروع اختالل 
قبل از 7 سالگی است و عالئم باید بمدت 6 ماه دوام داشته باشند. چنین کودکانی معمواًل نمی توانند آرام بنشینند، در بازیهای گروهی تحمل رعایت نوبت را 
ندارند، غالبًا قبل از اینکه س��ئوال تمام ش��ود پاس��خهایی می پرانند، حواسشان براحتی پرت می شود، زیاد صحبت می کنند، در کار دیگران مداخله می کنند و 

بنظر می رسد به چیزی که به آنان گفته می شود توجهی ندارند )نقل از پورافکاری، ص331 ،1382(.
در ح��ال حاض��ر خ��ود اخت��الل را نمی ت��وان درم��ان ک��رد ام��ا مش��کالت ثان��وی را می ت��وان از طری��ق ش��یوه های درمان��ی مانن��د دارو درمان��ی، 

رفتار درمانی و اصالح شناختی رفتاری که مهمتر و مفیدتر از سایر شیوه ها هستند درمان کرد)نقل از علیزاده، ص10، 1388(. 
رفتارهایی  از  بی اختیاری عبارتست  پاگیر و مزاحم می باشد و  تکراری، دست و  تفکراتی  بمعنای  Obsessive Compulsive Disorder .5 : وسواس 
یکنواخت و کلیشه ای که کودک احساس می کند مجبور به انجام آنهاست. این اختالل نسبتًا نادر است. مهمترین اختالالت وسواس بی اختیاری در کودکان 

عبارتند از: ریاضی یا عددی، کلمه سازی، لمس، شک، سئوال کردن و استمنا )نقل از سیف نراقی و نادری، ص1379،106(. 
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دروغگویی بیمارگونه در قطعه پیش��انی کرتکس مغزش��ان 26 درصد ماده سفید بیشتری 
نس��بت به افراد دارای اختالالت ش��خصیت دیگر که دروغگویی نداش��تند نشان دادند. 
بدیهی اس��ت که ماده س��فید مغز با توانایی در دروغگویی در ارتباط اس��ت. نمونه بارز 
مقدار کم ماده س��فید در مغز افراد دارای س��ندرم اوتیسم1 است که بطور کلی نمی توانند 

دروغ بگویند2.  
کودکان بزرگتر از ده س��اله ای که به طور مداوم دروغ های بزرگ می گویند، ممکن است 
دچار مش��کالت جدی عاطفی و روانی باش��ند. برخی از کودکان نمی توانند بین رویا و 
واقعی��ت تفاوت��ی بگذارند. برخی دیگر می دانند که به رویا بافی مش��غولند، ولی اصاًل از 
این موضوع احس��اس ناراحتی نمی کنند. تمام این  کودکان به مشورت با یک متخصص 
نیازمندن��د. در ص��ورت دروغگویی مداوم و جدی، از ی��ک متخصص کمک بخواهید3 .  

ایجادمحیطسالمدرخانه
خانواده ه��ا بای��د اهمیت صداقت را در زندگی ش��خصی ش��ان در نظ��ر بگیرند. وی 
اکث��ر اوق��ات ک��ردار و رفتار والدین اس��ت که ب��ه کودکان نش��ان می ده��د صداقت و 
راس��تی را م��ورد تقدیر ویژه قرار دهن��د. ما صراحتًا به آنها نمی گویی��م دروغ بگویند اما 
آنه��ا م��ا را در ح��ال دروغگویی می بینند. می بینند ک��ه به مغازه دار م��ی گوییم من اینجا 
فق��ط ی��ک مهمان هس��تم و می بینن��د که برای آس��ان ک��ردن روابطمان الف م��ی زنیم4. 
یک��ی از والدی��ن می گوی��د:" به کودکان��م یاد دادم ک��ه دروغگویی م��ال آدم های بد و 
جادوگرهاست، آدم های خوب   و فرشته ها هرگز دروغ نمی گویند."چنین پیامی می تواند

 باعث ش��ود کودکان اس��تنباط کنند کس��ی که آدم خوبی اس��ت می توان به صداقت در 
گفتارش اعتماد کرد اما ممکن اس��ت برای کودکانی که می بینند والدین یا اطرافیان ش��ان 

برای رسیدن به اهدافشان دروغ می گویند گیج کننده باشد5.
از آنجایی که در کودکی جنبه نقش پذیری و تقلید در کودک بسیار فعال است محیط خانه 

و تربیت کودک باید بدون هرگونه دروغ و فریب کاری باشد. 

6.Autism 
7.Ellis Christensen 

1 .گاربر، 1388 
2.Talwar,2006 
3.Lewis,1993
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ایجادارتباطصمیمیواحساساعتماددرکودک
بس��یاری از کودکان به این دلیل به ما دروغ می گویند که فرصت و امکان راس��تگویی را 
از آنها گرفته ایم. اگر به آنها بگوییم که آزادند بدون ترس و وحش��ت از تنبیه و س��رزنش، 
مسئله و مشکل خود را با ما در میان بگذارند و نیازهای خود را به ما بگویند دیگر مشکل 
دروغ گویی نخواهند داش��ت. اصواًل محیط صادقانه و صمیمی در تربیت و اصالح افراد 

موثر است. 

باعثدروغگوییکودکنشوید
آی��ا هیچ گاه در خانه تان چیز شکس��ته ای پیدا کرده اید که بع��د فهمیده اید کار یکی از 
فرزندانتان بوده است؟ مثاًل وقتی بپرسید کی کنترل تلویزیون را خراب کرده؟ ممکن است 
این چیزها را بش��نوید" من اون رو توی دستم گرفته بودم و فقط بهش نگاه می کردم" تنها 

چیزی که نمی شنوید این است که او و برادرش آن را دور تا دور اتاق مثل توپ فوتبال به 
یکدیگر پاس دادند و بعد آن خورد به دیوار.

ک��ودکان براحت��ی از حرفی که بتواند آنها را گرفتار کند ف��رار می کنند. به این عبارت ها 
توجه کنید:

" از این به بعد  ..."
" همه اش اتفاقی بود ..."

" آهای ببین ...."
" چیز دیگری که می دانم ...."

" قبل از اینکه خیلی دیر شود ..."
" قباًل فهمیده بودم که اون ..."

وقتی ش��ما از عبارت هایی ش��بیه یکی از موارد ذکر ش��ده بعنوان جواب صحبت های 
کودکتان استفاده می کنید به طور قطع کودکتان تمام اطالعاتی را که شما برای پی بردن به 
اصل ماجرا نیاز دارید به شما نخواهد گفت1. در چنین شرایطی حتی راستگوترین کودکان 

نیز دروغ می گویند. بنابراین توضیه می شود:

1.Walters,2001 
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 سوال نکنید. به جای سوال کردن  به صورت جمله خبری به کودک بگویید که چه کاری 

کرده است. بهتر بود مادر می گفت :" واقعًا از دستتان عصبانی ام ، چون با کنترل تلویزیون 
بازی کردید و آن را شکستید!"

 وقتی واضح و آشکار است که کودک آن را انجام داده، انکار کودک را نادیده بگیرید و به 
اصل ماجرا بپردازید. اگر کاماًل اطمینان ندارید که کودک مقصر است، باز هم سوال نکنید. 
نظرتان را به طور واضح بیان کنید. اگر کنترل تلویزیون شکس��ته اس��ت و شما واقعًا فکر 
نمی کنید که تقصیر برادر کوچکتر باشد به کودک بزرگتر بگویید:" فکر نمی کنم کار برادرت 

باشد، به نظرم تو این کارو کردی!"

ایمنکردنکودکازتنبیهومجازات
برای درمان دروغگویی کودک هرگز به تنبیه متوسل نشوید، زیرا این نوع درمان، سطحی 

و یک بازدارنده موقتی است و این رفتار ناپسند را از بین نمی برد.
تنبیه و سرزنش برای مواردی است که عمدی در کار باشد، بعالوه اگر در همان کار عمدی 
نیز حرف راستی گفته شود باید میزان مجازات کمتر در نظر گرفته شود. فرزندان ما باید در 
خانه احساس آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای غیر عمدشان بخشوده 

می شود، به توصیه های زیر توجه کنید:

  کودک را برای راس��تگویی اش مورد تحس��ین قرار دهید. این روش س��اده ترین راه 
برای تش��ویق به راس��تگویی اس��ت. مطمئن شوید که تحس��ین کودک  متناسب با سنش 
باش��د. برای مثال، اگر با کودک س��ه، چهار ساله ای روبرو شوید که شیشه مربا را شکسته 
اس��ت و در حالیک��ه مک��ث کوتاهی کرده ب��ه جای اینک��ه بگوید من نک��ردم می گوید

"ببخشید!" فورًا به او بگویید از راستگویی او بسیار خوشحال هستید و رفتارش عالی است؛ 
بعد جریمه ای برای شکستن شیشه مربا تعیین کنید.

  برای راس��تگویی به کودک پاداش بدهید. اگر کودک به ش��ما راست می گوید که کجا 
ب��وده به او بگویی��د از این به بعد به او اطمینان دارید و ب��ه او اجازه می دهید به جاهای 
بیش��تری ب��رود. اگر دیدید همیش��ه کودک س��ر وقت بر م��ی گردد و فقط ب��ه محل های 
مجاز می رود، این رویه را ادامه دهید و به او اطمینان کنید. اگر کودکتان قبل از اینکه  شما 
بفهمید نزد ش��ما آمد و گفت که چه کار کرده، او را کمتر از حالت معمول تنبیه کنید. البته  
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اجازه ندهید کودک از این روش برای فریب دادن شما استفاده کند. وقتی رفتار راستگویی 
را در ک��ودک تقوی��ت و تثبیت کردید تحس��ین ها و پاداش ها را ب��ه تدریج کاهش دهید. 

  دفتری برای راستگویی کودک تهیه کنید و هر روز اعمال و رفتار خوب کودک از جمله  
راس��تگویی وی را در آن بنویس��ید. در حضور کودک، برخی از یادداشت ها را برای افراد 

دیگر بخوانید1. 

اگ��ر دروغگوی��ی ک��ودک م��ورد نظارت و رس��یدگی ق��رار نگی��رد منجر ب��ه اختالل 
دروغگویی سواس��ی2 در کودک می گردد. گاهی مش��کل دروغگویی وسواسی در کودکان 
می توان��د راه را برای اختالالت رفت��ار اجتماعی مانن��د 3ADHD/ADD باز کند. اولین 
ق��دم در درمان ش��خص دارای دروغگویی وسواس��ی این اس��ت که وی مش��کل خود 
را بفهمد و بپذیرد. از آن جایی که دروغگویی وسواس��ی جزیی از وجودش��ان می ش��ود 

دستیابی به این آگاهی واقعًا مشکل است. از اینرو اولین قدم در اثربخشی درمان، پذیرش 
است. قبل از درمان ارزیابی ذهنی بعمل می آید. درمان دروغگویی وسواسی می تواند شامل 

روان درمانی، رفتار درمانی، جلسات مشاوره، دارودرمانی و درمان های دیگر باشد4.

پذیرش5دروغگوییازطرفکودک
اقرار به دروغ از طرف کودکان پاس��خی اس��ت که به دنبالش هس��تید. آیا وقتی کودک 
بپذیرد که اش��تباهی انجام داده است او را تنبیه می کنید؟ وقتی کودک مسئولیت رفتارش 
را پذیرفت، آن موقع مطمئن می ش��وید که رفتار کودک رفتاری بوده که ش��ما از آن متنفر

بودید و کودک فهمیده که  برای شما شخص مهمی است. این نکته ای است که وقتی کودک آن را 
بفهمد می تواند مسئولیت دروغ خود را بپذیرد، خودش را مسئول نتایج آن بداند و بعد رفتارش 
را اصالح کند. بعنوان پدر و مادر باید فرصت اصالح رفتار را به کودک بدهید. او را آگاه کنید 
که چرا رفتارش غیر قابل پذیرش است و بعد درباره رفتارهای مناسب به او آگاهی بدهید6. 

1 .گاربر، 1388 
2.compulsive lying
3.Attention Deficit and Hyperactivity Disorder/Attention Deficit Disorder 
1.Karta,2009
2.acceptance 
3.Walters,2001 
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پذیرشکودکازطرفوالدین
والدین و مربیان عماًل باید نشان دهند که آماده پذیرش کودک و حتی خطاهای او هستند. 
حاضرند به حرف های او گوش دهند و به احساس��ات و عواطف او احترام بگذارند. در 
برابر لغزش او خش��ونت به خرج ندهند و آبرویش را در بین جمع حفظ نمایند. این امر 

زمینه و امکان دروغگویی را از کودک می گیرد و او را در مسیر اصالح قرار می دهد.

رازداربودنوالدین
 گاهی برخی از فرزندان، حقایق خود را با والدین در میان نمی گذارند زیرا احس��اس

می کنند آنها رازدار نیستند و اگر حقیقت مسئله را بدانند آن را نزد این و آن بازگو می کنند 
و در آن صورت آبروی کودک می رود. اگر کودک احساس کند آبرویش رفته 

است، فردی خطرناک خواهد شد و همیشه به فتنه گری و دروغ خواهد پرداخت. و 
همواره باید در مورد حرف هایی که می زند تأمل کرد.

نصیحتکردنکودک
نصیح��ت ک��ردن در کودکان بیش��تر تاثی��ر دارد زیرا آن��ان هنوز از فط��رت پاک خود 
فاصل��ه چندان��ی نگرفته ان��د و درون ضمیرش��ان پاک و صاف اس��ت. بی��ان اینکه خدا 
از آدم دروغگ��و راض��ی نیس��ت می توان��د در بازداش��تن او از ای��ن کار تاثی��ر داش��ته 
باش��د. بهت��ر اس��ت والدین به ک��ودک بفهمانن��د که خود آنه��ا هم وقتی به س��ن کنونی 
فرزن��دان خ��ود بودن��د اغلب خطاهایی نظی��ر آنچه از آنها س��ر زده مرتکب می ش��دند 

که با ارائه راه های صحیح از طرف بزرگان خانواده اصالح شده اند1.

چشم پوشیازدروغکودک
در مورد کودکان خردس��ال دروغش��ان اعتماد به نفس آنها را که کودکان خوبی هستند

و کاره��ای خوب��ی می کنند به چالش می طلب��د از این رو بخش��ش در خانه برای تربیت 
فرزندان در رعایت   ضوابط اخالقی ضروری است ولی زیاده روی در آن، درست نیست. 
ب��رای وا داش��تن کودک به راس��تگویی ض��روری اس��ت در بعضی م��وارد، از برخی

 خطاهای کودک چشم پوشی کنیم. حتی رعایت عدالت ایجاب می کند که  او در مواردی 

1.DePaulo,2004
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کارهای جزئی خود را که آش��کار ش��دن آنها موجب ش��رمندگی و خجالتش می ش��وند 
از ما پنهان کند البته در صورتی که ضد اخالقی نباشد. 

محدودکردنتوقعاتمانازکودک
از کودک انتظار نداش��ته باشید که همه خواسته های ش��ما را برآورده کند و کاری را که 
شما از انجامش ناتوان هستید یا تنبلی تان می آید آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد.

محبتکردنبهکودک
باید به کودک محبت کرد به طوری که او گرمی و لذت آن را بچش��د و احس��اس کند. 
محبت باعث می شود که کودک نیازی به تظاهر نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. 
محبت او را وادار می کند در مسیری حرکت نماید که والدین برای او ترسیم کرده اند. البته 
این محبت آن است که در مواردی خطای او نادیده گرفته شود و اگر هم خطایی مستحق 

تنبیه انجام داد او را ببخشید. 

بیانعواقبونتایجدروغگویی
کودکان سن و تجربه ای ندارند تا در سایه آن  بتوانند آینده را آنچنان که هست ببینند و یا 
تجربیات زیادی ندارند تا بتوانند عواقب نامطلوب وضعی را که در اثر دروغ پدید خواهد 
آمد درک کنند. در اینجاست که والدین و مربیان می توانند به کمک داستان های مربوط به 
دروغگویی1 و بیان نتیجه آن، کودک را راهنمایی کنند. البته داس��تان گویی از همان س��نین 

نوباوگی زمانی که  کودک هنوز وارد این مرحله نشده است موثرتر می باشد2. 

هشداردادنبهکودک
معم��واًل تالش م��ی کنیم به کودک بفهمانیم که راه او راهی نادرس��ت اس��ت. البته این

 سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست. این کار مستلزم آن است که کودک از قبل بداند 
که دوست داشتن والدین چه معنایی دارد و دوست نداشتن شان چه زیان هایی 

ب��رای او خواهد داش��ت. بعدها می توان ب��ه اوگفت که خدا این کار را دوس��ت ندارد و 
چیزی را که خدا دوس��ت نداش��ته باشد برایش عقوبت و مجازات تعیین می کند، او را به 

1.می توانید داستان چوپان دروغگو را بخوانید.  
2.Arruda,2007 
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جهنم می برد و از محبت ها و لذت ها محروم می کند.

اعالمنارضایتیوالدین
پدر و مادر با نشان دادن حالت خود )غیر کالمی(1 و با بیان خویش )کالمی(2 به او تفهیم 
کنند که از عمل او راضی نیستند، دوست ندارند دروغ او را بشنوند و از اینکه او در حضور 
جمع دروغی به این بزرگی گفته، خوشحال نیستند. والدین در مواردی با نشان دادن قیافه 
مظلومانه و حق به جانب به او نش��ان دهند که آبرویش��ان با این دروغ رفته است و آنها از 
این مسئله ناراحت هستند. باید مسئله را به گونه ای در ذهن کودک بزرگ کرد تا دیگر این 

حالت تکرار نشود3.

بیانشرایطارزشمندبودنکودک
والدین و مربیان باید به کودک تفهیم کنند که اگر برای او ارزش و احترامی قائلند بخاطر 
صداقت اوس��ت و اگر صداقت و درس��تی را رعایت نکند احترامی نخواهد داشت. به او 
تفهیم کنند که باید به آن اندازه از رش��د اخالقی برس��د که اگر راستگویی به ضرر و زیان 
او باش��د باز هم راس��ت بگوید و صراحت و قاطعیت را از دست ندهد. کودکان و حتی 
بزرگساالن باید بدانند که محبوبیت ارزشمند از طریق راستگویی به دست می آید نه دروغ 
و فریب��کاری. بنابرای��ن به او میدان حرکت و تالش بدهید و او را آزاد بگذارید تا خود را 
بیازماید و قدرت و ظرفیت خود را کشف کند و برای اثبات ارزش وجودی خود نیازمند 

به دروغگویی نباشد4. 

ندادنفرصتبهکودک
اگ��ر نمی توانید کس��ی را از دروغگوی��ی بازدارید می توانید از اینک��ه قربانی دروغش 
باش��ید اجتناب کنید. تنها عامل کلیدی دروغگویی که اندک��ی به آن کنترل دارید، فرصت 
دادن ب��ه  فرد دروغگوس��ت و ش��ما با ن��دادن فرصت به او باعث می ش��وید تا نتواند به 
ش��ما دروغ بگوید. همیش��ه به نقش تان در موقعیتی که کسی به شما دروغ می گوید توجه

 کنید شاید خودتان این فرصت را به او داده اید!
3.nonverbal 
4.verbal 
5.Davis,1998 
2.Lee,2007
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ایجادسرخوردگیدرکودک
در مواردی که دروغگویی کودکان تکرار شود می توان در حد اعتدال سرخوردگی در او 
ایجاد کرد، برای مثال موقعی که سرگرم دروغگویی است با قیافه ای گرفته، بدون لبخند و 
بدون تائید با او مواجه ش��وید و در برابر حرف هایش بی تفاوت باشید، و میان صحبتش، 
خودتان با فرد دیگری صحبت کنید و موضوع بحث را عوض کنید تا بفهمد موفق نشده 

است. 
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هشداربهوالدیندربارهتنبیهکودکان

برخی از والدین هنگامی که هیچ یک از موارد باال فایده ای نداشته باشد کودک را  تنبیه 
می کنند تا او را از دروغگویی دور س��ازند. البته این روش چندان عملی نیس��ت. اسکینر 
بدالیلی اس��تفاده از تنبیه در خاموش کردن یک رفتار نامطلوب را رد می کند که به ذکر آن 

می پردازیم:

 تنبیه در دراز مدت بی اثر است �  تنبیه تنها اثری ناپایدار بر جای می گذارد یعنی صرفًا 
بطور موقت باعث می شود تا رفتار ظاهر نشود و هنگامی که دیگر تهدید تنبیه وجود 

نداشته باشد، باز هم بروز خواهد کرد . مثاًل کودک در غیاب افرادی که او را تنبیه می 
کنند ممکن است به کودکان فحش بدهد،  شیشه بشکند،  با بزرگترها بی ادبانه رفتار کند 
و غیره. این کودک یاد گرفته که در حضور فرد تنبیه کننده این رفتار را ظاهر نسازد اما 

دلیلی نمی بیند که در غیاب عامل تنبیه کننده این رفتارها را انجام ندهد.

تنبیه آثار هیجانی نامطلوبی به بار می آورد � فردی که تنبیه می شود می ترسد و این ترس 
به هر آنچه که هنگام تنبیه شدن او حضور دارند تعمیم می یابد. مثاًل اگر کودک را در 
حمام خانه بفرستید که تنبیه شود، هر گاه برای حمام کردن او را به داخل حمام ببرید 

هیجان ترس را بروز خواهد داد.

تنبیه به فرد نش��ان می دهد که چه کاری نکند نه اینکه چه کاری بکند � در مقایس��ه با 
تقویت کردن، تنبیه عماًل هیچ گونه اطالعی در اختیار ارگانیسم قرار نمی دهد. تقویت 

نشان  می دهد  رفتاری  که  کودک  انجام داده،   موثر بوده است. تنبیه غالبًا می گوید
که رفتار فرد موثر نبوده و نیاز به یادگیری بیشتری دارد، اما چیزی را به فرد یاد نمی دهد.

تنبیه صدمه زدن  به دیگران را توجیه می کند � این امر در مورد کودکان بیش��تر صادق 
اس��ت زیرا وقتی کودکان تنبیه می ش��وند تنها چیزی که یاد می گیرند این است که در 

بعضی موقعیت ها صدمه زدن به دیگران جایز است. 
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 تنبیه نس��بت به فرد تنبیه کننده پرخاشگری ایجاد می کند � تنبیه در شخص تنبیه شده 
پرخاشگری ایجاد می کند  بطوریکه ممکن است او به صورت کالمی یا جسمی به فرد 

تنبیه کننده حمله کند.

تنبیه اغلب یک رفتار نامطلوب را جانشین رفتار نامطلوب دیگری می کند�  کودکی که 
برای ریخت و پاش چیزها تنبیه می شود، یک بچه  گریه کن از آب در می آید، درست 
مثل شخصی که به دلیل دزدی تنبیه می شود و در فرصت مناسب به جرایم سنگین تری 

دست می زند.
اس��تفاده از تنبیه در مقابل اس��تفاده از پاداش یک روش کاماًل ناکارآمد برای مادران در 
تربیت درست فرزندان شان است. شواهد نشان می دهند مادرانی که کودکان خود را برای 
مدفوع کردن در شلوار تنبیه می کردند فرزندانشان مبتال به شب ادراری شدند. مادرانی که 
کودکان خود را برای وابسته بودن به دیگران  تنبیه می کردند از مادرانی که کودکان خود را 
برای این کار تنبیه نمی کردند کودکان وابسته تری داشتند. تنبیه شدید بدنی با پرخاشگری 

شدید و مشکالت تغذیه کودکان همراه بود. 

پسچراتنبیهکاربردیچنینفراواندارد؟
عمل تنبیه برای شخص تنبیه کننده، تقویت کننده است. بی تردید تنبیه شدید بالفاصله 
میل به انجام رفتار نامطلوب را کاهش می دهد. ش��کی نیس��ت که این نتیجه دلیل استفاده 

فراوان از تنبیه است1. 

1. هرگنهان و السون، 1386
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مالحظاتپایانی

محیط خانواده مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک است و پدر و مادر برای کودک، 
نخستین الگوها به شمار می روند. بنابراین قبل از هر چیز، خودتان باید راستگو و درست 
کردار باشید و نباید بین اعمال شما و اندرزهایی که به کودک می دهید تفاوت وجود داشته 

باشد. هرگز به کودک قولی ندهید که قادر به انجام آن نباشید.
 به یاد داشته باشید که هرگاه به کودک قولی می دهید باید تا جایی که امکان دارد به آن 
عمل کنید زیرا در غیر اینصورت، کودک توجیهات شما را درک نخواهد کرد و شما را متهم 
به دروغگویی خواهد نمود؛ در صورت تکرار بدقولی تان، زشتی دروغگویی نزد کودک از 

بین می رود و او دروغگویی را مسئله ای بی اهمیت تلقی خواهد کرد.
باید بدانید که با اس��تفاده از تنبیه نمی توانید دروغ را از ذهن کودکتان پاک کنید بله تنها 
بط��ور موقت جل��وی دروغگویی او را آن هم در نزد خود می گیرید و احتمااًل کودکتان در 

فرصتی مقتضی به این کار اقدام خواهد کرد.
اگر می خواهید راس��تی و درس��تی را در کودکت��ان پرورش دهید باید آماده ی ش��نیدن 
حقایق تلخ و ش��یرین از زبان کودک باشید. باید به کودک اجازه دهید تا احساسات مثبت 
و منف��ی خود را بدون ترس و واهمه بیان کند. عکس العمل ش��ما در مقابل حرف هایش 

زمینه فکری او را در مورد فایده و مضرات راستگویی شکل می دهد. 
هرگز کودک را در مورد موضوعی که مایل به دانستنش هستید سئوال پیچ نکنید. اطفالی 
که مورد بازخواست قرار می گیرند ناراحت و دست پاچه می شوند، بخصوص اگر شک 
کنند که شما پاسخ سئوال را می دانید. بنابراین از مطرح کردن سئواالتی که جنبه تله و دام 

دارد و کودک را وادار به دروغگویی می کند بپرهیزید. 
ه��رگاه از کودکت��ان دروغ��ی ش��نیدید موض��وع را زیاد ب��زرگ نکنی��د، او را وادار به 
اعتراف نکنید، با خش��م و عصبانیت با او برخورد نکنید، می توانید با خونس��ردی به او 
بگویی��د ک��ه دروغ گفتن ضرورتی ن��دارد. هرگز از کودک توقع انج��ام کاری که خارج از 
توان جس��می و ذهنی اش است را نداشته باش��ید. کودک از رنجش پدر و مادر می ترسد

و نگران می ش��ود و برای اینکه عالقه و محبت ش��ما را از دس��ت ندهد متوسل به دروغ 
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می شود.
هرگز کودکتان را تحقیر نکنید. خانواده هایی که دائمًا کودکشان را تحقیر می کنند و وی 
را دست کم می گیرند باعث می شوند تا کودک برای ارضای حس خودنمایی خود و نشان 

دادن عرضه خویش، متوسل به دروغ های عجیب و غریب شود.
کودکت��ان را با کودکان دیگر یا با خواهر برادرش مقایس��ه نکنی��د زیرا با این کار حس 

حسادت وی را تحریک می کنید و خود حسادت باعث دروغگویی کودک می شود.
خودتان برای کودک الگوی مناس��ب و مطلوبی باش��ید و با اعمالتان به او بفهمانید که 
طرفدار راس��تی و صداقت هستید حتی اگر به ضرر شما باشد. توجه داشته باشید که تنها 

حرف زدن کافی نیست بلکه کودکان از اعمال شما یاد می گیرند1.
 اگر کودکتان الگویی از دروغگویی پیدا کرده و یا در مورد مسائل مهمی دروغ می گوید،

و حتی بعد از معلوم ش��دن حقیقت نیز بر دروغ خود اصرار می ورزد، روش منطقی این 
است که با روانشناس کودک مشورت کنید2. 

1.معتمدی، 1374
2.پنتلی، 1384
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