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 چکیده 

از آنجايی كه شخصیت انسان در دوران كودكی شکل می گیرد ،پس بهتر است قبل از اينکه او به فردي بالغ 

اي تبديل شود ،خصوصیات مثبت و پسنديده را در او تقويت كنیم تا با همان خصلت هاي نیکو به ديگر عرصه ه

زندگی قدم بگذارد.ما بايد استعدادها و خصوصیات منفی كودك را شناسايی كرده و سعی در از بین بردن آنها 

بکنیم . يکی از اين انحرافات كه يك نوع اختالل شخصیت در فرد محسوب می شود صفت ناپسند دروغگويی 

لمان و اولیا قرار می گیرد . اكثر است .دروغگويی از جمله مسائلی است كه همواره دغدغه خاطر مربیان ، مع

والدين از دروغگويی كودكان خود شکايت دارند ولی عامل شکل گرفتن اين پديده را در آنها نمی دانند و آگاهی 

چندانی براي برخورد با اين پديده زشت ندارند و اغلب دست به اقدامات عجوالنه و تنبیهات ناروا و تحقیرات بی 

را  يزیخواهند  چ یافتد كه آنان  م یاتفاق م یزمان يیدروغگو.را وخیم تر می كند مورد می زنند كه وضعیت

 یسالگ 7 اي 6 نیخواستند.در سن یبود كه م يزیآن چ تیكنند كه واقع يیبه اصطالح آرزو اي ندينما فیتوص

است بنا  تیقعوا كيكتمان  ايخالف واقع  و   انیشوند. دروغ  معموالً ب یكار  مطلع م نيا یكودكان از زشت

به واسطه عدم قدرت  ايعمد و  يخالف واقع ،ممکن است از رو انیب .ميشو ليقا زيدو جنبه تما نيا نیب نيبرا

باشد و عده آنان  را هفت نفر  دهيممکن است چهار  كودك را در كوچه د یباشد . مثالًكودك تیواقع صیتشخ

است كه او  نيا گريد لیباشد و دل 7و 4 نیب زیقدرت تم تواند عدم یم  یواقع ریغ انیب نيا  لیدل كيذكر كند. 

است كه  یهيكند. بد انیآن را افزونتر از واقع  ب نيبوده  بنابرا یلیخ دهيرا كه د يیعده بچه ها  ديبگو  خواهدیم

  اي صیو اگر مسأله عدم تشخ میرا مد نظر قرار ده  یتیو ترب يرفتار يها امدی،پیذهن نهیقسمت زم نيدر ا

اينجانب ............ در اقدام پژوهی  فوق رسد.. یبه نظر م دیبع يیصورت اطالق درغگو نيباشد در ا یذهن درك
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تالش نموده ام تا از دروغگويی دانش آموزم علیرضا )اسم مستعار(  جلوگیري كرده و  راهکار هاي آن را در 

 اختیار همکاران گرامی قرار دهم.

 

 

 مقدمه

ي ديگر روانی و عاطفی ابتدا از يك مسئله ساده و كوچك آغاز می شود و چنانچه به دروغگويی مانند بیماريها

موقع درمان نشود به يك بیماري روحی تبديل می شود.يکی از عوارض و مشکالت دروغگويی ، بی اعتباري و 

د و سبب بدبینی سلب اعتماد مردم است . دروغ اعتماد دو جانبه بین افراد را از بین می برد و به آن لطمه می زن

می گردد.همچنین فاش شدن دروغ شخص باعث می شود تا آبروي او بريزدو ارزش و اعتبار خود را از دست 

بدهد .ديگر اينکه سخن فرد دروغگو را حتی در مواردي كه راست هم بگويد ، باور نمی كنند .عالوه بر همه اينها 

و از عوارض آن از بین رفتن ايمان شخص و گمراهی دروغ موجب دردسر و زحمت براي دروغگو و ديگران است 

می باشد.دروغ مانعی براي خودشناسی فرد است.افراد دروغگو غالباً خودشان را غیر از آنچه هستند نشان می 

دهند .آنها بر اثر تکرار دروغگويی باورشان می شود كه واقعاً داراي توانايی هايی هستند و دروغ هايی را كه درباره 

 كيامر نشان دهنده  نيو ديگران گفته اند باور می كنند و به عنوان حقیقت می پذيرند . ظاهر ا خودشان

از بازگو كردن آن وحشت  يیاست كه فردگو یاز وجود احساسات یو حاك ددر درون فر یشورش و انقالب

زجر دادن متوجه  نيا ياگرچه در موارد ستیدر درون او وجود دارد كه قادر به رفع و جبران آن ن یدارد.رنج

 . شود یم زیخودش ن
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ذات با نظام خلقت  انتیدر جهت ص يیروین نیباشد و وجود چن يزيغر تواند یدروغگويی م ياصل و مبنا

 تواند یم اجتماعی – یتیعوامل ترب ریو سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است كه تحت تأث یهماهنگ

 متفاوت باشد.

 

 

 

 

 بیان مسئله

قرار دارد  يیدر مقابل راستگو دروغ. ميدار ينديآن احساس ناخوشا دنیشن ايان همه ما از دروغ گفتن و گم یب

 يامر يیدروغگو ليدال يا شهير یشود. بررس یم یزشت و ناپسند تلق يفرهنگ ها و جوامع امر یو در تمام

رفتار زنانه  كيآن را  یبعض انسان ها دارد. اگرچه ممکن است تیشخص يبه واكاو ازیاست و ن دهیچیپ اریبس

وجود ندارد.  يیدروغگو يمردان و زنان برا نیب يدهد كه تفاوت معنادار یمنشان  قاتیتحق جيكنند، اما نتا یتلق

 كنند.  یم یاز حد فرزندان خود ابراز نگران شیب يیاز دروغگو نيكه والد ديآ یم شیپ يموارد زیدر خانواده ن

 هیخود، فرار از تنب يواكنش ها ايپنهان كردن احساسات  گران،يکردن احساسات ددار ن حهيجر يگاه برا كودكان

سال در 6 ريكودكان ز یدر زندگ لیو تخ تیجاست كه واقع ني.نکته انديگو یپاداش و توجه، دروغ م افتيو در

دروغ »نوع دروغ،  نيآورد. به ا انرسد بر زب یاست و كودك ممکن است هر آن چه را به ذهنش م دهیهم تن

است .مثال پسربچه  یرواقعیو غ زیاغراق آم اریبس يیگفته ها نیموارد چن شتری. در بميیگو یم «دیو سف اهیس

مربوط به  قيكننده حقا انیدر واقع دروغ ب!«دميغول د كي روزيمن د: »ديگو یبه مادرش م جانیبا ه يساله ا6

كه از گفته  یاطالعات قياز طر نيواهد باشد. والدخ یاست كه فرد م يزیآن چ ندهو دلهره ها و آشکار كن دهایام
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 یالیرا از افکار پوچ و خ تیتوانند به كودك كمك كنند تا واقع یكنند، م یكودك كسب م نیدروغ يها

 دهد. صیتشخ

شده است. به  نیانسان با راستى عج هيرمایانسان است. خم تیو صداقت, نشانه اصالت و شخص ىيراست گو

براساس صداقت  شيها و خنده ها هيه از مادر متولد مى شود, تمام كارها, نگاه ها و گرهنگامى ك لیدل نیهم

آن را  ديو با ديتواند دروغ بگو نمىوقتى زبان باز مى كند, راستى از گفتارش معلوم است. او  نیمى باشد. همچن

داند و  یمل حق مرا سخن راست، قول حق، فعل و ع يی.دهخدا در لغت نامه خود صداقت و راستگواموزدیب

 .كند یم فيمقابل راست و مقابل صدق تعر قت،یرا سخن ناراست، قول ناحق، خالف حق يیدروغگو

 

از جمله: صداقت در گفتار, صداقت در رفتار, صداقت در وعده و قول و قرارها,  ;و راستى انواعى دارد صداقت

و با  شتنيدوستدها, صداقت با خدا و با خوصداقت در امضاها و تعهدات, راستى در معاشرت, در معامالت و دا

  مى كند.  دایموارد مفهوم خاصى پ نيمردم, صداقت در هركدام از ا

 توصیف وضع موجود

اينجانب .................. .... ............آموزشگاه .............. هستم و مدت ......... سال است كه سابقه خدمت در آموزش و 

تحصیلی اخیر نکته اي كه توجه مرا به خود جلب نمود دروغگويی تعدادي از دانش آموزان  پرورش دارم. در سال

با توجه به شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم و مخصوصا يکی از آنان  به نام علیرضا  )اسم مستعار( بود و

 كه مشکل اخالقی و انضباطی دانش آموزان  به قرار زير بود:

تحصیلی متوجه برخی دروغگويی از جانب تعدادي از دانش آموزان مخصوصا  علیرضا  در روزهاي آغازين سال

شدم به حدي كه اين مسئله نوعی گريز و بیزاري به من القا كرد. اما بعد از دو سه روز از سال تحصیلی متوجه 
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مدرسه رو به شدم كه  با صحبت هاي من علیرضا كمی صادق تر و متمايل تر به راستگويی شده بود و كمی جو 

 دوستی پیش می رود و به اين نتیجه رسیدم كه می توان از در دوستی با ايشان وارد شد  .

 گرد آوري شواهد يك

 او عاديرفتارهاي غیر داليل و شود تر روشن برايم بود، كرده مشغول خود به را ذهنم كه اي مسئله اينکه براي

 .برآمدم مختلف ومنابع روشها از اتاطالع آوري جمع درصدد دهم، قرار بررسی مورد را

 : از عبارتند شده، گرفته بهره آنها از پژوهش اين در كه روشهايی

 مختلف هاي موقعیت آموزدر دانش رفتار مشاهده – 0

 او والدين و آموز دانش خود با مصاحبه – 1

  پرسشنامه اجراي – 1

 كالس در سنجی گروه اجراي – 4

 :باشد می زير قرار به نیاز مورد اطالعات كسب منابع

 آموز دانش خود:  الف

 آموز دانش والدين:  ب

 او هاي همکالسی:  ج

 آموزگاران سال هاي گذشته:  د

 وي تحصیلی پرونده:  ه

. شدم جويا وي رفتار مورد در را نظرشان و رفتم آموزگاران سال هاي گذشته علیرضا  سراغ به مرحله اولین در

 و كردند می متهم خود، كردن مطرح براي دروغگويی به را وي آموزگاران. بودند ناراضی او از آموزگاران اغلب

 بود. شده اخراج كالس از آموزگاران توسط نوبت چندين حتی
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 و دارد قبول را خودش حرف است، خودش فکر به فقط كه دانستند می فردي را او هم علیرضا  هاي همکالسی

 . كند جهتو آموزان دانش ديگر نظرات به نیست حاضر

 او خود آموز، دانش مورد در اطالعات كسب منابع از يکی كه آنجايی از و علیرضا  وضعیت از دقیق بررسی براي

 سئوال اش عاليق مورد در او از و بیايد مدرسه دفتر وقتی كالس تمام شد به كه كردم دعوت وي از باشد، می

خوشم از دروغگويی نمی آيد ولی بعضی اوقات نمی  كه داشت بیان او كند؟ می چه فراغت اوقات اينکه و كردم

 دانم چرا دروغ می گويم.

 براي. نمودم اكتفا هايش خواسته و عاليق درباره صحبت تنها او، اعتماد جهت به اول جلسه در است ذكر به الزم

 مورد در تا دادم قرار علیرضا  قبلی  آموزگاران اختیار در و نمودم تهیه اي پرسشنامه تر دقیق اطالعات گردآوري

 و حاالت پرسشنامه اين اجراي از شده استخراج نتايج براساس كه نمايند نظر اظهار او رفتاري خصوصیات

 .داشت را فراوانی بیشترين زير رفتارهاي

 مورد بی و زياد بحث و جر – 0

 اطرافیان نظرات و ها خواسته به توجه عدم – 1

 اطفعو و احساسات كنترل در توانايی عدم – 1

 اطرافیان سخنان پذيرش در كردن مقاومت – 4

 و دروغگويی زياد سئواالت كردن مطرح – 5

 نمی جدي را كارهايم و كنند نمی درك مرا آنها ": گفت كردم، سئوال خانواده اعضاي با اش رابطه مورد در

 ناراحت خیلی مرا رهاكا اين كنند،كه می نصیحت هستند،خیلی ازكارهايم گرفتن اشکال دنبال به همیشه. گیرند

 "! فهمم نمی چیزي و ام بچه هنوز كه كنند می فکر كند، می وعصبی
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تصمیم گرفتم با والدين وي صحبت نمايم و به همین خاطر چند بار به آنها گفتم ولی مراجعه نمی كردند چند 

ف بزنیم ولی نتیجه اي نمی بار هم به خود دانش آموز گفتم كه بايد پدر و يا مادرت به مدرسه بیايند تا با هم حر

گرفتیم. يك روز كه به وي بسیار اصرار نموده بودم دانش آموز مورد نظر آمد و گفت كه مادرم مسافرت است . 

 من با ارتباط در كه مشکالتی بنا بر اين به دفتر رفتم و شماره پدرش را گرفتم و با وي تماس گرفتم. و در مورد

 خیلی علیرضا  كه بود معتقد مطالب اين  تايید ضمن وي نمودم، رحمط مسائلی را داشت ها همکالسی و

 خانه در و ندارد قبول را هیچکس گیرد، می اشکال چیز همه به است، كرده سر درد دچار هم را ما و دروغگوست

 .كنند اجرا را او دستورات همه دارد انتظار

 سر كودكان ويژگیهاي و با دروغگويی ارتباط رد كه مقاالتی و كتب و متون به آمده بدست اطالعات تکمیل براي

 مورد آموز دانش مشکل با مرتبط شده مطرح موارد از اي خالصه به كه نمودم مراجعه ، داشتم اختیار در ، آمد

 .شود می اشاره بررسی،

 

 

 

 

 

 پرسشنامه :

ر دادم و برای سنجش دروغ گویی دانش آموز پرسشنامه زیر را تنظیم و در اختیار دانش آموز قرا

 آن را پر نماید. و صداقت از او خواستم تا به دقت
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 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  گويید؟ می مصلحتی دروغ بیگاه و گاه آيا(0

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟از دانش آموزان ديگر برداشته ايد چیزي حال به تا آيا(1

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟درسه گرفته ايدو مرخصی از م زده تمارض به را خودتان حال به تا آيا (1

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟تا به حال  برتر از آنچه كه هستید به معلم نشان داده ايد آيا (4

 بگیرند؟ نظر در هستید، آنچه ازبهتر را شما ديگران كه كنید می رفتار طوري آيا (5

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 كنید؟ می حمايت او از آيا گويد، می دروغ تان دوستان از یيک كه بدانید اگر (6

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 گیرد؟ قرار مجازات و تنبیه مورد اشتباهاً ايد، شده مرتکب شما كه خالفی كار بابت تان دوست حاضريد آيا (7

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 محل و يا معرفی خود خسارت پرداخت بدون آيا ،كرده باشید جايی خسارتی وارد به اتفاقی كامالً طور به اگر (8

 كنید؟ می ترك را

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 پلیس ماموران يا كالنتري به آن تحويل از آيا كنید، پیدا پول از پر كیفی ، عمومی اماكن يا خیابان در اگر (۹

 داريد؟ برمی خودتان براي را كیف كنید می خودداري

 □ نمی دانم   □ یرخ   □بلی 

 ( آيا براي ننوشتن تکالیف خود به معلم دروغ گفته ايد ؟ 01
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 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 (آيا به پدر و مادر خود دروغ گفته ايد ؟00

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 دهید ؟ مین( آيا اگر كار خالفی از دانش آموزان ديگر ديده باشید به معلم و مسئولین مدرسه اطالع  01

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 داريد؟ برمی خودتان براي را اضافی مبلغ آيا برگرداند، زيادي ، تان پول دادن پس هنگام ، داري مغازه اگر (01

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 كنید؟ می خودداري آن خسارت پرداخت از آيا بشکنید، را اي شیشه اگر (04

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 عبور اعتنا بی ،«نشويد چمن محوطه وارد» مثل ، عمومی اماكن در هشداردهنده عالئم و تابلوها كنار از آيا (05

 كنید؟ می

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 :آزمون امتیاز محاسبه نحوه

 باشید داشته توجهدر نظر گرفتم .) امتیاز يك «دانم نمی» پاسخ هر ازاي به و امتیاز 1 «خیر» پاسخ هر ازاي به

 به بود خواهد 11 و صفر بین عددي كه را خود امتیازات مجموع كافیست حاال (.ندارد امتیازي «بلی» پاسخ كه

 :آوريد دست

 و روراست شريف، صادق، درستکار، افراط حد به و شدت به فردي كه است آن نمايانگر: 11 تا 16 بین امتیاز-

  می باشد . پاكدست و راستگو
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  می باشد . راستگو و روراست شريف، صادق، درستکار، كامال فردي كه است آن نمايانگر: 15 تا 11 ینب امتیاز -

  می باشد . متوسط باالي فردي كه است آن نمايانگر: 10 تا 08 بین امتیاز -

 می باشد . متوسط و حال میانه فردي كه است آن نمايانگر: 07 تا 01 بین امتیاز -

  می باشد .دروغگو  و متقلب باز حقه حدي تا فردي كه است آن نمايانگر: 01 تا ۹ بین امتیاز -

  می باشد . غگوودر و متقلب باز، حقه فردي كه است آن نمايانگر: 8 تا 5 بین امتیاز -

 می باشد . غگوودر و متقلب باز، حقه شدت به فردي كه است آن نمايانگر: 4 تا 1 بین امتیاز -

 نکته :

پاسخگويی دانش آموز را در پاسخنامه به علت اينکه شايد پاسخ ها را صادقانه پر نکرده باشد  بخاطر اينکه ضريب

، از موارد كمك از پدر و مادر ، معلم ها و مسئولین مدرسه و ساير دانش آموزان براي جمع آوري و اعتبار سنجی 

 پاسخ هاي وي استفاده كردم .

 جدول دوجهی پاسخ ها :

 پاسخ ها          

 اره سوالشم

 

 بلی

 

 خیر

 

 نمی دانم

 

 امتیاز

0     1 

1     1 

1     1 

4     1 

5     1 

6     1 
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7     1 

8     1 

۹     1 

01     1 

00     1 

01     1 

01     0 

04     1 

05     1 

 ۹ جمع كل امتیاز

 

 تا دانش آموز كه است آن رنمايانگ ۹می باشد كه با مراجعه به شاخص پرسشنامه عدد  ۹امتیاز دانش آموز عدد 

 . باشد می دروغگو و متقلب باز حقه حدي

 

 تجزيه و تحلیل و تفسیر داده ها:

بود و من در صدد پیدا كردن معضل اين كالس برآمدم و براي  مشکل چنان كه قبالٌ ذكر شد دروغگويی علیرضا

 م.پرسش براي تجزيه و تحلیل استفاده كرد 6رسیدن به راههاي مطلوب از روش 

 به شرح ذيل:

 اينقدر دروغگو . . . شود؟ چه عواملی باعث شده است كه علیرضا -0
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 اين كالسها تمايلی به بهبود وضعیت رفتاري ندارد؟ چرا علیرضا -1

 چگونه می توان اين وضعیت نامطلوب را به سمت وضعی مطلوب سوق داد؟ -1

 اري براي بهبود اوضاع كالسها( ياري دهند؟چه كس يا كسانی می توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهک -4

 را به بهبود اوضاع مايل كنم؟ از كجا شروع كنم تا بتوانم علیرضا -5

 اجرا كنم؟ از چه زمانی می توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع علیرضا -6

 يافته هاي تحقیق

 8نابهنجار خود ،دروغگويی را به  كتاب رفتارهاي بهنجار و 61در صفحه  0170دكتر شکوه نوابی نژاد : سال  

 : دسته تقسیم می كند

 . دروغ بازي : كه براي بیان حوادث تخیلی يا بازي با ديگران از آن استفاده می شود -0

دروغ مبهم : كه ناشی از ناتوانی كودك در گزارش دقیق جزئیات و يا مطالعه كردن يك مسئله بنا به پیشنهاد  -1

 . و تشويق فرد ديگري است

 . دروغ پوچ: كه كودك براي جلب توجه ديگران به كار می برد -1

 .دروغ انتقام جويانه : كه از نفرت ناشی می شود -4

 .دروغ محدود : كه نتیجه ترس از نظم شديد خانوادگی يا تنبیه بدنی است -5

 . هد بدست آورددروغ خودخواهانه : دروغ حساب شده اي جهت گول زدن ديگران تا كودك آنچه را می خوا -6

 . دروغ عرفی يا وفادارانه : كه به منظور حفظ و يا مراقبت از يك دوست به كار برده می شود -7

 .دروغ عادتی : كه به دلیل نتیجه گیري از الگوهاي در دسترس گفته می شود -8

ه بیشتر جنبه خیالبافی سال 6يا  5يافته هاي روانشناسان بر اين نکته تاكید دارد كه گفته هاي كودكان زير      

 . دارد
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سال در  5آنها اغلب احساسات و تخیالت خود را درباره پديده هاي اطرافشان بیان می كنند .كودكان زير      

دنیاي تصور و خیال زندگی می كنند و به انديشه ها و روياها و افکار خود وجود خارجی می بخشند و حتی 

ورند .درك آنان از چیزها و يا كارهاي خوب و بد ضعیف است، به طوري كه اشیاء بیجان را جاندار به حساب می آ

سالگی به بعد شروع می شود زيرا از نظر رشد  6يا  5نمی توانند بین آنها فرقی بگذارند .دروغگويی در كودكان از 

سن به بعد  ذهنی آنها به مرحله اي می رسند كه به تدريج می توانند راست را از دروغ تشخیص دهند .از اين

صفت دروغگويی در بعضی كودكان به تدريج شکل می گیرد و گاهی آنقدر شديد می شود كه به صورت مرض 

درآمده و جزئی از شخصیت بزرگسالی او می شود .در واقع می توان گفت پايه و اساس دروغگويی در بزرگسالی 

 از كودكی گذاشته می شود

هايی دارد كه با توجه به آنها می توان به دروغگو بودن وي پی  دروغگو كیست؟ شخص دروغگو عالئم و نشانه

 گزافه– زياد هیجان از برخورداري– عصبانیت و قراري بی – ترسوئی – طبی برتري –برد ، ازجمله جاه طلبی 

ستحقاق آن را ندارند ( ظاهر سازي ا كه هستند چیزهايی خواستار معموالً) تنبلی و بینی بزرگ خود و گويی

 . د پذيري و حساسیت زيادانتقا

 نشانه هاي دروغگويی

دروغگويی در كودكان و افرادي كه هنوز به دروغ عادت نکرده اند معموالً با نشانه هايی همراه است .اين      

-تگی و سرخ شدن صورتبرافروخ– تنفسی هاي ناراحتی – عضالنی واكنش–نشانه ها عبارتند از رنگ پريدگی 

– فريبی خود – خودنمايی – تصنعی رفتار -شدن پاچه و دست و زبان لکنت –ديد قلب هیجان زياد و ضربان ش

 به اما. باشد نشده مسلط خود هاي واكنش بر فرد كه دارد وجود زمانی تا عالئم اين. فراموشی و گويی تناقض

متر ظاهر می وغگويی عادت كرد .عالئم فوق روز به روز كدر به و شد مسلط خود هاي واكنش بر فرد كه تدريج

 . شود تا جايی كه فرد بدون بروز هیچگونه نشانه اي به راحتی دروغ می گويد
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 يیعلل دروغگو  

گفتن از هر نوع كه باشد داراي علت هايی است از اين رو براي درمان آن الزم است ابتدا علت هاي به  دروغ

 . وجود آورنده اين عادت زشت شناخته و سپس درمان شود

 در ذهن كودك الیو خ تیقعوا یختگیآم-0

 یدر زندگ ديوجود فشارها و تهد-1

 كودك یدر زندگ يیدروغگو يوجود الگوها -1

 عدم اعتماد به نفس-4

 یارتباط يازهاین-5

 از رنج يیرها-6

 جلب توجه -7

 :دانش آموز در مدرسه يیرفتار دروغگو يها نشانه

 .دينما یاق م،اغر اتيیجز  نيكوچکتر یموضوع ها و حت يدر مورد همه -0

 .ديگو یدرباره آنچه  انجام داده و انجام نداده،دروغ م-1

 .بهبود بخشد گرانيخود را در نظر د ري، تصو نيريخود و سا يكند از راه دروغ گفتن  درباره  یتالش م-1

 .است يیاحتماالً فرد تنها -4

خود   بيمعا يیه سر هم نمودن داستانهاكند  تا از را یو تالش م رديپذ یرا نسبت به خود نم  نيريانتقاد سا -5

 .را پوشش دهد

را نسبت به دروغ  راني، همکالسان ،معلمان ،مشاوران  و مد نياعم از والد نيريسا تيكند  كه حما یتالش م -6

 .ديخود جلب نما يها
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 درمدرسه يیدروغگو  يامدهایو پ آثار

دانش آموز  يمراقب رفتارها ديآموزان با كه معلم و دانش يشود بطور یم جاديدر كالس ا یجو منف كي-0

 .دروغگو باشند

 .شود یمعلم  و همکالسان خود طرد م يدانش آموز از سو نيا-1

 .ردیگ یبه خود م یمعلم و همکالسان دانش آموز در مقابل او حالت تدافع-1

 .است ريناپذ رییتغدانش آموز  نيكننده بوده و ا دینا ام تیبرسد كه وضع جهینت نيممکن است معلم به ا  -4

دانش  یكند و باعث رنجش و افسردگ یم ديامر مسأله را تشد نيدروغگو را دوست ندارد و ا كيكس  چیه-5

 .شود یآموز دروغگو م

 دیرفتار كن ديگو یكه دروغ م ینوجوان ايبا كودك   نگونهيا

تواند به او در  یآگاه مفرد  كياست و  تیموفق يبرا یفرصت يجستجو د،دريگو یكه همواره  دروغ م یكس-0

 .ندياهداف از راه مثبت كمك نما نيبه ا دنیرس

 .خواهد گفت يبزرگتر ي. تجربه نشان داده كه اگر به آن توجه نشود دروغ هاديرینگ دهيرا ناد يیدروغگو-1

 ليبرخوردار است. دال نيیدانش آموز معموالً از عزت نفس پا نيا ديببر یپ یاصل لیكه به دل دیكن یسع-1

از  انتیص يشود بعنوان ابزار برا یم يیعوامل كه باعث دروغگو يذكر شد. همه  يیدر مورد دروغگو یمختلف

 .باشد یخود م

 ".يیگویدانم تو راست م یمن م یواقعه را شرح ده یستیتو مجبور ن"د،یبه كودك اعتماد به نفس بده-4

 .دیكن تيبرد و آنان را تقواز رفتار به كار ب یآگاه شيرا جهت افزا یخود كنترل ینوع -5

را قطع خواهد  يیدروغگو جي.او بتدردیمثبت كودك توجه كن يكوچك به رفتارها يتوجه به دروغ ها يبجا-6

 .كرد
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دانش  دیكن یكه احساس م یصورت در هنگام ني. بددیاستفاده كن "منصرف نمودن" كیاز تکن دیتوان یم-7

مثال با قطع كردن حرف  ي.براديیبحث را عوض نما ریمس ینوع كرده است به يیكودك شروع به دروغگو ايآموز 

 ".دياوریب ميكتاب را برا نيممکنه ا"ديیاو بگو

 .ديیارتباط مناسب برقرار نما يبا و يافراد نیچن نيطرد نمودن ا يبجا-8

 .درخواست كمك است يبرا "كردن  هيگر"كه دروغ به مثابه  دیقبول كن-۹

به اصالح  یطيشرا نی. در چنديبپرداز نيخانواده است ،به مشاوره با والد يیوغگوكه علت در ديببر یاگر پ -01

 .ديینما جاديا  یاساس رییو اخالق و رفتارشان  تغ تیو در ن دیخانواده توجه كن

 يریتواند در جلوگ یم یهمزمان با شروع  دوره دبستان ژهيآموزش ها، به و ني: اینيو د یاخالق يآموزش ها-00

را دارند و  یو اخالق  یاجتماع يقواعد  و دستورها رشيپذ یو آمادگ یمؤثر باشد. كودكان دبستان يیواز دروغگ

 .دهند یمورد استفاده قرار م اریمالك و مع عنواناطراف،ب طیمح عيخود از وقا يها یابيآنها را دررفتارها و ارز

 كودكان دروغگو ايبا دانش آموزان  يیارويمتداول در رو ياشتباهها 

 .دیدانش آموزان را دروغگو خطاب كن نيا-0

 .ديریبگ دهياو را ناد-1

 .دیو انزوا قرار ده هیو او را در حاش ديینما ميتحر یدانش آموز را به كل نيا -دروغگويی–صفت  كيبخاطر -1

 .دیرا مورد انتقاد قرار ده يكند،بالفاصله و یرا بازگو م یقياو حقا  یوقت-4

 .ديینما غياز كمك كردن به او در دیدانش آموزكمك كن ايبه كودك  دیخواهن نکهيبخاطر ترس از ا-5

 .دانش آموز نيمدرسه، مشاوران به منظور كمك به ا رانياو، مد نيارتباط با والد يدر برقرار یكوتاه-6

 .دروغ است ديگو یدانش آموز م نيكه هر آنچه ا ديیتصور نما-7

 .ديریدر نظر بگ ندهيدر آ يیروغگوتکرار د يرا برا يیدهايها و تهد هیتنب-8
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 تجزيه و تحلیل داده ها

 ببرند . یآن پ راتیو تأثراستگويی  تیبچه ها به اهم ديبا

 كمك شود . انكه امکان دارد به خانواده دانش آموز يیتا جا -

 به هنجار و نابهنجار افراد حداقل شناخت را حاصل كرد . ياز مجموعه رفتارها ديبا -

 فعاالنه و مستمر باشد . ديبا نهیزم نيو معلم در ا نيوالد يهمکار -

 . ردیقرار گ یدر مدرسه از طرف معلم و همساالن مورد بررس دروغگوفرد  رشيپذ زانیم -

 . ردیصورت گ يشد ه و جهت اصالح آن اقدام جد یابيفرد ارز یرفتار اجتماع -

 . ردیصورت گ يبه صورت انفراد دروغگوفرد  يمصاحبه  -

 سالم و ورزش سوق داد . حاتيرا به طرف تفر دروغگو فرد  ياده خانو -

 خوب . ياو در رابطه با انجام كارها بیو ترغ قيو تشو ندهيكردن دانش آموز به آ دواریام -

 دوستان و همساالن ي هینکردن دانش آموز با بق سهيمقا -

 و دادن مسئولت به او آرامش دادن به دانش آموز و استفاده كردن از او جهت سرگروه كالس -

 اجراي راهکار هاي پیشنهادي و نظارت بر آنها:

 راهکارهاي پیشنهادي را می توان از درون داده ها چنین بدست آورد و نتیجه گرفت:

 گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستی -0

 گرفتن ايده هاي ايشان براي حل معضل مشورت و جلسه با اولیاي مدرسه و همکاران و -1

 مشورت با اولیاي دانش آموزان براي حل معضل -1

 ايجاد انگیزه با ترتیب دادن برنامه هاي متنوع، اردو و برنامه هاي شاد -4

 تقويت اعتماد به نفس و تشويق و ترغیب ايشان به بهود اوضاع -5
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دي كه به مسئله تربیتشان لطمه نزند و به آنها كمك توجه به محاسن و نديدن و اغماض عیوب ايشان تا ح -6

 كند.

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوين -7

گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستی. در اين مورد چنانچه به -0

انش آموزان سعی كردم خودم هم كمی خاطر دارم، در اوايل امر به دلیل كم تجربگی خودم و عدم شناختم از د

خشك برخورد كنم و فکر می كردم اگر با بچه ها راحت تر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیريم و 

اين را يکی از عواملی ديدم كه در خراب شدن اوضاع اين كالسها و ايجاد فاصله بین من و دانش آموزانم و سخت 

ل زمانی كه حتی دانش آموزان  ابراز عالقه به اينجانب می نمودند حال يا به زبان شدن كار مؤثر بود. به طور مثا

می آوردند يا به هر نحو ديگري، من نیمه ي خالی لیوان را می ديدم و فکر می كردم همه ي اين رفتارهاي آنها 

ي اين اقدام چاپلوسی است و همین امور باعث ايجاد شکاف و مشکل شد. تا اينکه در طی اين مدتی كه رو

 پژوهی انجام می دادم به اين نتیجه رسیدم 

 مشورت و جلسه با اولیاي مدرسه در راستاي حل معضل بچه ها به داليل ذيل به وقوع نپیوست: -1

اول اينکه مسئله را با اولیاي مدرسه مطرح كردم و از آنها راهکار خواستم و گفتم كاش همه همکارانی كه با بچه 

و كار دارند را در يك جلسه گرد هم می آورديم و با مطرح كردن مسئله از نظرات ايشان نیز  هاي اين كالس سر

بهره می برديم. ايشان گفتند در يك جلسه شوراي آموزگاران مسئله را عنوان می كنیم كه جلسه شورا يکی دو 

بود مانع از طرح مسئله  بار پس از اين صحبت تشکیل شد كه همیشه متأسفانه مسائلی كه از ديد مدرسه مهم تر

كالس شد و اين مسئله هیچ گاه در شورا مطرح نشد. اين بود كه تصمیم گرفتم با ايجاد پرسشنامه از نظرات 

همکاران استفاده كنم كه متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست به عنوان راهکاري مؤثر واقع شود. در مورد 

 ن هم همین موانع وجود داشت.نظرات اولیاي دانش آموزان و جلسه با ايشا
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 در زمینه ايجاد انگیزه با ترتیب دادن اردو و برنامه هاي شاد اينگونه عمل كردم: -1

زمانی كه تصمیم به رفتن به اردو با بچه ها گرفتم، متأسفانه متوجه شدم بخشنامه آمده كه همه ي اردوها لغو   

م دهم اين بود كه چند بار كه كالسم با برنامه ي جشن شده است. و تنها كاري كه توانستم در اين مورد انجا

هاي پرورشی مدرسه برخورد می كرد و اختیار را به همکاران می دادند كه اگر می خواستند می توانستند كالس 

را تشکیل دهند، براي آنکه بچه ها بتوانند در آن ساعات از نظر روحی آرام شوند و بتوانند خود را با شادي و 

جشن تخلیه روانی كنند، اجازه رفتن به جشن را به آنها می دادم. در ضمن خودم هم سعی می كردم  شركت در

همراه با آنها و در نزديکترين مکان به آنها حضورمی يا فتم. و متأسفانه با توجه به شرايط تنها كاري كه از دستم 

 برآمد اينهايی بود كه مطرح كردم و نه بیشتر.

نديدن و اغماض عیوب ايشان تا حدي كه به مسئله ي تربیتشان لطمه نزند و به آنها توجه به محاسن و  -4

كمك كند. در اين زمینه سعی كردم همیشه توانايی هاي بچه هاي مذكور را درشت تر ببینم و گه گاه برخی 

ارتباط اند و به  كارهاي مثبتشان را در كالس هاي ديگر به عنوان الگو مطرح كنم. از آنجايی كه بچه ها با هم در

يکديگر اطالع می دهند كه فالن معلم راجع به شما چه می گفت، بچه ها باور كردند كه نقاط مثبتی هم دارند. 

يك مرتبه هم از مديرت مدرسه تقاضا كردم كه به عنوان تشويق در صف صبحگاه نامی از اين كالسها بیاورد كه 

ثر بود. در ضمن هر گاه از دفتر به اين كالسها می رفتم حتی به اين كار در بهبود وضع رفتاري بچه ها خیلی مو

صورت مصلحتی به بچه ها می گفتم: بچه ها جديداً دفتر از شما خیلی رضايت دارد. اين را خودتان می دانستید 

كه خیلی عوض شده ايد؟ و اين كار خیلی آنها را بزرگ می كرد و در جهت بهبود ديدگاه مسئوالن مدرسه سعی 

كردم معايب بچه ها را كمتر مطرح كنم، مگر زمانی كه به كمك ايشان جداً نیازمند بودم و محاسن بچه ها  می

را بزرگ كرده به مسئوالن گوشزد كنم كه اين كار در بهبود روابط بچه ها با دفتر مدرسه نیز بسیار مؤثر واقع 

 شد. 
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ه ي ايشان سعی كردم ايشان را تشويق كنم كه پس از گرفتن يك آزمون و مشاهده ي نتايج مطلوب تر از گذشت

 در جهت جلب اعتماد به نفس و ايجاد انگیزه و ايجاد رابطه ي حسنه ي خودم با بچه ها بسیار مؤثر بود.

پرسشنامه اي ترتیب دادم و نظرات همکاران را جويا شدم كه پیشنهادات و اظهار نظرات ايشان نیز مرا در اين 

    امر تا حدي ياري رساند.

 اجراي راه حل ها :

 يداده شده اند به من كمك كردند برا حیراه حل ها توض يكه به طور كامل در اجرا یانتخاب يراه حل ها ياجرا

شد  یمدرسه داده م ريمد ليشد و تحو یهر ماه پر م اءیكرده بودم با كمك اول هیكه ته یبهتر شدن كارم جدول

مثمر ثمر  یلیكارم را گزارش دادم كه خ ي جهیقرار دادم در نت يه امربوطه جداول را در پوش ريمد يبا همکار

 . واقع شد

 

 :2گردآوري شواهد 

با توجه به طرح معضل و يافتن راهکارها پس از پرسش از بچه ها و همکاران و مشورت و همیاري دوستان و 

با كامالً قابل دريافت بود  تهیه كردم كه سیر تدريجی بهبود اوضاع   همکارانم عکس ها و اسنادي از علیرضا

خوشحال  یلیمشاهده كردم و خ علیرضارا در  صداقت و راستگويیو نشاط و  یمراحل انجام شده شاداب ياجرا

آموزش  نيادیانقالب با توجه به بند تحول بن ریانجام دهم طبق سفارش رهبر كب يدیبودم كه توانسته ام كار مف

 ايباشد  یاسالم يدر طراز جمهور ديبا دیده یننظام م نيا ليشما تحو كه یو پرورش كه فرموده اند : محصوالت

، با نشاط ، خالق ، خود باور و .... داشته باشند اگر  ی، متخلق به اخالق اسالم زكاری: مؤمن ، پره رینظ يیهایژگيو

 . شود یم فتدیاتفاق ب نيا
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 ارزشیابی تأثیر اقدام جديد و تعیین اعتبار:

 ثیرات اقدامات انجام شده را بنا به داليل زير مثبت ارزيابی كردم:تأ 1براساس شواهد 

 گزارشی از كالس هاي مذكور توسط مدير محترم تهیه شد و تعیین اعتبار از طريق افراد زير انجام گرفت: 

 توسط خودم -1 به وسیله پرسشنامه ارزيابی طرح توسط دانش آموزان -0

 به وسیله كتاب ها  -4  توسط همکاران و آموزگاران  -1  

 :دانش آموزان ىيعوامل عدم راست گو 

 ابىيبه علت  ازىیانسان ها به امانت گذاشته شده است, ن عتیآن جا كه راستى و درستى در فطرت و طب از

 عىیطب ریامر انحرافى و غ كيعسل و شورى نمك كه از ذات آن دو مى جوشد, ولى دروغ  نىيریمانند ش ;ندارد

نفرت دارد. حتى شخصى كه  وغهر انسانى از در عتیاست, فطرت و طب تیف وجدان و انساناست. دروغ برخال

 .است زاریهمواره احساس پستى و حقارت مى كند و از خودش ب ستیصادق ن

است هر كسى در  عىینادرست خانوادگى است. طب تی, تربىياز علل انحراف دانش آموزان از راست گو کىي

اگر اشتباهى كردند, ظرفى را  نيبنابرا ;ستندیقاعده مستثنا ن نياز ا زیانش آموزان نزندگى اشتباهاتى دارد, د

با  زیبه صورت خشونت آم انیو مرب ایپدر و مادر و اول دينماز آنان قضا شد, نبا ايبه خانه آمدند  ريشکستند, د

نجات  هيمى آورند و اگر دروغ ما به دروغ پناه انیگاهى بچه ها از ترس پدر و مادر و مرب رايآنان برخورد كنند, ز

 ىيدانش آموزان را به راست گو ديگونه موارد با نيآن را ادامه مى دهند. در ا جيآن ها شد به تدر شرفتیو پ

 می, ولى درس عبرت مى گرفتمینوع اشتباهات داشت ني, از اميگفت:, ما هم وقتى سن شما بود ثالًم ;كرد قيتشو

 .میتا تکرار نکن

 تیآلوده, دوستان دروغ گو, شکست ها, محروم طی, مح انیادرست دانش آموزان از پدر و مادر و مربن رىیالگوگ

, آگاه نبودن از ضرر اني, عقب افتادگى راست گوانيهاى نسبى دروغ گو تی, آموزش هاى غلط, موفقرهایها, تحق
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حراف دانش آموزان از صداقت عوامل ان وهاى مادى, معنوى, اقتصادى و اجتماعى دروغ, از جمله علل  انيو ز

امن در خانه و  طیمح جاديافراد, ا تیارزش هاى آن, احترام به شخص انیو ب ىيراست گو تياست. از طرفى تقو

 .مى شود ىيدانش آموزان به راست گو شگراي موجب كه هستند عواملى جمله از …مدرسه وفاى به عهد و

 شترىیتادانش آموزان آگاهى ب میاشاره كن ىيت دروغ گوقسمت الزم است به چند نکته درباره خطرا نيا در

 .برندارند ىيوقت دست از راست گو چیكنند و ه دایدرباره آن پ

 ديدروغ گو اریخداوند متعال, زبانى است كه بس شگاهیگناه در پ نيعلى)ع( فرمود: )بزرگ تر امام

, دروغ آن دیسته اى گذاشته شده كه كل: )تمام زشتى ها و گناهان در خانه بديحسن عسکرى)ع( مى فرما امام

 است.(

 راهکارهاي الزم جهت افزايش صداقت در دانش آموزان:

. از ارزش صداقت براي دانش آموزان صحبت كنیم. به آنها بگويیم كه اين براي همه شما خیلی مهم است كه 0

اگر بین والدين و بچه ها  بتوانید همیشه روي همديگر براي شنیدن حقیقت، حتی اگر سخت باشد، حساب كنید.

صداقت نباشد، اعتماد و نزديکی در محیط آموزشی وجود نخواهد داشت. صداقت پايه و اساس روابط و اعتماد و 

احترام متقابل است. به دانش آموزان بگويیم كه براي حمايت و دفاع از آنها هر كاري از دستمان برآيد انجام 

 زمان زيادي میخواهد تا دوباره ايجاد شود.میدهیم،. وقتی اعتماد از بین برود، 

نه تنها در كلماتتمان بلکه در سبك عملمان هم براي دانش آموزان الگوي صداقت باشیم. اگر خودتمان با دانش 

آموزانمان صادق نباشیم، نمیتوانیم از آنها انتظار داشته باشیم كه حقیقت را به ما بگويند. در واكنش به سواالتی 

سعی كنیم به جاي دروغ گفتن، توضیح مختصري بدهیدم و در حد سنشان پاسخ دهیم. هدفتان  كه میپرسند،

بايد ايجاد محیطی آزاد باشد كه هیچ پنهان كاري وجود نداشته و همه دانش آموزان براي گفتن حقیقت 

 احساس راحتی كنند.
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تنبیه آنها بخاطر بی صداقتی شان.  به دانش آموزان نشان دهیم كه تاكیدمان بیشتر بر صداقت آنهاست تا بر -1

بله میتوانید براي دروغ دانش آموزان عواقبی در نظر بگیريد اما الزم است كه برايشان توضیح دهید كه راستگويی 

شان هم فوايدي برايشان خواهد داشت. گر هنوز الزم میدانید كه باوجود گفتن حقیقت، تنبیهی برايشان در نظر 

 دقت و ماليمت انجام دهید و با وجود آن تنبیه، از صداقتشان تشکر كنید.بگیريد، اينکار را با 

صداقت و راستی و اينکه خداوند ناظر اعمال ماست را به دانش آموزان آموزش داده و سعی كنیم از مراقب در  -1

مراقب جلسات امتحان استفاده نکم )امتحان بدون حضور مراقب و مقايسه نفرات دانش اموزان در زمان حضور 

 (اين كار صداقت را در آنها نهادينه می كند

محول كردن هزينه پرداخت خوراكی از بوفه مدارس به دانش آموزان بدون حضور بوفه دار اين كار به آنها  -4

 كمك می كند تا با خودشان صادق باشند و در صورت عدم پرداخت احساس گناه كنند

 نیم زيرا دانش اموزان راههاي فرار از آنرا پیدا خواهند كرد قوانین و مقر رات سخت در كالس ايجاد نک -5

تفاوت هاي فردي دانش اموزان را بشناسیم و در سدد برايیم تا به نیازهايی كه آنان را وادار به دروغگويی و  -6

 عدم صداقت می كند در حد امکان پاسخ دهیم 

يجاد ارامش آنها تاثیر به سزايی و مثبتی ورزش صبحگاهی در مدارس در تقويت صداقت دانش آموزان و ا -7

 دارد 

 آموزان  متناسب سازي حجم و محتوي كتب درسی با توانمندي ها و ويژگی هاي دانش -8

 آموزان و پرهیز از ايجاد رقابت هاي ناسالم  تقويت روحیه تعاون و همکاري و كارگروهی بین دانش-۹

 نگی، اجتماعیهاي دينی، فره  آموزان در عرصه مشاركت دانش-01

 حضور روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی مجرب در مدرسه.-00
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مشاوره تربیتی دانش آ موزا ن مبتنی بر مبانی اسالمی با به كارگیري مشاوران متخصص در تمام پايه هاي -01

 تحصیلی.

 شاداب سازي فضاي مدارس و ايجاد جذابیت و نشاط در نمازخانه مدرسه -01

 بر اساس عقل و خرد پی ريزي شود: صداقت درونی بايد

صداقت زمانی ايجاد می شود كه هیچ گونه تضادي میان افکار، الفاظ و اعمال افراد وجود نداشته باشد. اين 

خصیصه اخالقی بايد در ابتدا در درون خود فرد معنا پیدا كند و سپس در برابر ديگران در معرض ظهور گذارده 

من با تو و با تمام انسان هاي ديگر با راستگويی برخورد “وجدان خود می گويد:  شود. يك فرد راستگو همواره به

بايد همیشه كارهايی را انجام دهید كه براي رابطه شما مفید و مناسب باشد. اگر باطناً صادق باشید، ” می كنم.

 نخواهد باقی – ندشو می افکار و اذهان در اغتشاش ايجاد موجب كه –ديگر هیچ جايی براي نیرنگ و رياكاري 

ه شمار می رود، چراكه ظاهر شما، آيینه اي از ب كمال سمت به شما سیر خط منزله به صداقت وجود. ماند

 تمايالت درونی تان است.

اگر می خواهید صادق باشید، بايد دقیقاً همانطور كه فکر می كنید، صحبت كنید؛ و رفتارتان نیز دقیقا مطابق 

توانید يك چنین اتحاد و هماهنگی میان افکار، الفاظ و اعمال خود بوجود بیاوريد، می گفته هايتان باشد. اگر ب

توان شما را به عنوان نمونه كامل يك انسان شريف به ديگران معرفی كرد. كسانی كه اصل صداقت را رعايت 

دارند، اين امر در حالی نمی كنند، دور تا دور خود مرز می كشند و تمايلی به برقراري ارتباط متقابل با ديگران ن

 است كه سايرين نیز هیچ گونه تمايلی به برقراري ارتباط با چنین افرادي ندارند.

اين ” من انسان صادقی هستم، اما هیچ كس مرا درك نمی كند.“ممکن است برخی از افراد با خود بگويند كه: 

ن تحت هیچ شرايطی از چشم صداقت نیست؛ صداقت درست مثل يك تکه الماس درخشنده است كه درخشش آ

ها پنهان نخواهد ماند و طبیعتاً ارزش آن در رفتار و برخورد ديگران در برابر شما نمايان خواهد شد. صداقت 
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درونی بايد بر اساس عقل و خرد پی ريزي شود تا قدرت و استقامت شما را در زندگی افزايش دهد. اگر بتوانید با 

كنید، آنگاه خیلی راحت تر می توانید به توانايی هاي بالقوه خود اتکا كرده و  درون خود با قاطعیت كامل برخورد

از آنها كمك بگیريد. اين امر سبب می شود كه رفته رفته حس عزت نفس در شما افزايش پیدا كند و به واسطه 

اي دلبستگی  آن جرات شما نیز چند برابر خواهد شد. اگر شما از نظر باطنی نسبت به فرد، شیء، و يا عقیده

داشته باشید، اين وابستگی به عنوان مانعی بر سر راه حقیقت بینی و واقع گرايی قرار می گیرد و ممکن است 

رفتارهايتان به طور ناخواسته و به مثابه تفکراتتان تغییر پیدا كند. از آنجايیکه رفتار و اعمال انسان ها آيینه تمام 

نبايد به خود اجازه دهید كه به خاطر وابستگی، منفی گرايی به نماي شخصیت و ذهنیت آنها هستند، شما 

صورت ناآگاهانه به سراغتان بیايد. خودخواهی، افکار مبهم، عادات نامتعارف و افکار منفی، صرفاً به منزله لکه 

هايی هستند كه روح شما را تیره می كنند. در مقابل، صداقت می تواند به عنوان پاك كننده تمام اين 

 صیات ناشايست عمل كند.خصو

 نتیجه گیري

بداند دروغ  ديدر خانواده رواج داشته باشد و كودك با دينبا« دروغ» ايو  «یشوخ» ،«یالک» ياستفاده از واژه ها

 دیتاك م،یابيكودك را در يیدروغگو شهيمطلب كه بهتر است ر نيا انیبا ب یامکیناپسند است. س یدر هر شکل

تا  ميكودك بنگر ديبه موضوع از د میكن تالشكودك  ديتهد اي هیدر نظر گرفتن تنب يكند: بهتر است به جا یم

هرگز انگ  نی. همچنميشو كي. سپس به او نزدستیبرد و به دنبال چ یم یچه نفع يیكودك از دروغگو میابيدر

درباره و او را بابت حرف زدن  ميكودك احترام بگذار التی. بهتر است به تخمیدروغگو بودن به كودك نزن

 .میسرزنش نکن بيو غر بیعج واناتیمثل غول و فرشته و ح یموضوعات

دهند. پنهان  یم اديرا به او  يكنند اما در عوض پنهان كار یمقابل كودك اجتناب م يیاز دروغگو نيوالد یگاه

ه كه چه طور حرف بزند تا متهم ب ردیگ یم ادياز دروغ است و در طول زمان كودك  يگريهم شکل د يكار
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 يیدر ارتباط است و بچه ها يیگوبه دروغ ليكاهش اعتماد به نفس در كودك با تما نینشود. همچن يیدروغگو

خود  اراتیها و حوزه اخت يیتوانا انیبه اغراق در ب یبه عبارت اي« كاذب ياريخود»دارند به  نيیكه عزت نفس پا

 .آورند تا آن خالء را جبران كنند یم يرو

كند و  یم دایپ يشتریدرمان نشود همزمان با رشد كودك شاخه و برگ ب ران دبستاندر دو يیدروغگو اگر

 یرستانیدانش آموز دب كي: ديگو یمطلب م نيخبوشان با اشاره به ا یامکیشود. س یدرمان آن دشوارتر م

آموزان  دانش نيا اغلبدهد.  یجلوه م يگريرا طور د تیواقع یركيبلکه با ظرافت و ز ديگو یناخواسته دروغ نم

در دوران  یاز آن است كه شالوده رفتار اخالق یامر حاك ني. انديگو یپاداش دروغ م افتيدر اي هیفرار از تنب يبرا

 یبه اهداف خاص دروغ م دنیرس يبرا ینشده است و حاال در دوران بزرگسال يزير یپ یآن ها به درست یكودك

 ماند. ینم یباق شانيبرا يیجز دروغگو یكند و راه یم را بدتر تیوقعم نيوالد يفشارها نیسن ني. در انديگو
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