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 چکیده 

از آنجایی كه شخصیت انسان در دوران كودكی شکل می گیرد ،پس بهتر است قبل از اینکه او به فردی بالغ 

تبدیل شود ،خصوصیات مثبت و پسندیده را در او تقویت كنیم تا با همان خصلت های نیکو به دیگر عرصه های 

ستعدادها و خصوصیات منفی كودك را شناسایی كرده و سعی در از بین بردن آنها زندگی قدم بگذارد.ما باید ا

بکنیم . یکی از این انحرافات كه یك نوع اختالل شخصیت در فرد محسوب می شود صفت ناپسند دروغگویی 

كثر است .دروغگویی از جمله مسائلی است كه همواره دغدغه خاطر مربیان ، معلمان و اولیا قرار می گیرد . ا

والدین از دروغگویی كودكان خود شکایت دارند ولی عامل شکل گرفتن این پدیده را در آنها نمی دانند و آگاهی 

چندانی برای برخورد با این پدیده زشت ندارند و اغلب دست به اقدامات عجوالنه و تنبیهات ناروا و تحقیرات بی 

را  یزیخواهند  چ یافتد كه آنان  م یاتفاق م یمانز ییدروغگو.مورد می زنند كه وضعیت را وخیم تر می كند

 یسالگ 7 ای 6 نیخواستند.در سن یبود كه م یزیآن چ تیكنند كه واقع ییبه اصطالح آرزو ای ندینما فیتوص

است بنا  تیواقع كیكتمان  ایخالف واقع  و   انیشوند. دروغ  معموالً ب یكار  مطلع م نیا یكودكان از زشت

به واسطه عدم قدرت  ایعمد و  یخالف واقع ،ممکن است از رو انیب .میشو لیقا زیجنبه تما دو نیا نیب نیبرا

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

است كه او  نیا گرید لیباشد و دل 7و 4 نیب زیتواند عدم قدرت تم یم  یواقع ریغ انیب نیا  لیدل كیذكر كند. 

است كه  یهیكند. بد انیآن را افزونتر از واقع  ب نیبوده  بنابرا یلیخ دهیرا كه د ییعده بچه ها  دیبگو  خواهدیم

  ای صیو اگر مسأله عدم تشخ میرا مد نظر قرار ده  یتیو ترب یرفتار یها امدی،پیذهن نهیقسمت زم نیدر ا

فوق تالش   پژوهشاینجانب ............ در رسد.. یبه نظر م دیبع ییدرغگوصورت اطالق  نیباشد در ا یدرك ذهن
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نموده ام تا از دروغگویی دانش آموزم علیرضا )اسم مستعار(  جلوگیری كرده و  راهکار های آن را در اختیار 

 همکاران گرامی قرار دهم.

 

 

 مقدمه

سئله ساده و كوچك آغاز می شود و چنانچه به دروغگویی مانند بیماریهای دیگر روانی و عاطفی ابتدا از یك م

موقع درمان نشود به یك بیماری روحی تبدیل می شود.یکی از عوارض و مشکالت دروغگویی ، بی اعتباری و 

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

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

بدهد .دیگر اینکه سخن فرد دروغگو را حتی در مواردی كه راست هم بگوید ، باور نمی كنند .عالوه بر همه اینها 

ص و گمراهی دروغ موجب دردسر و زحمت برای دروغگو و دیگران است و از عوارض آن از بین رفتن ایمان شخ

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

دهند .آنها بر اثر تکرار دروغگویی باورشان می شود كه واقعاً دارای توانایی هایی هستند و دروغ هایی را كه درباره 

 كیامر نشان دهنده  نیبه عنوان حقیقت می پذیرند . ظاهر اخودشان و دیگران گفته اند باور می كنند و 

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

زجر دادن متوجه  نیا یاگرچه 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 ییروین نیباشد و وجود چن یزیغر تواند یدروغگویی م یاصل 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  ییدر مقابل راستگو دروغ. میدار یندیآن احساس ناخوشا دنیشن ایگمان همه ما از دروغ گفتن و  یب

 یامر ییدروغگو لیدال یا شهیر یشود. بررس یم یزشت و ناپسند تلق یفرهنگ ها و جوامع امر یو در تمام

رفتار زنانه  كیآن را  یانسان ها دارد. اگرچه ممکن است بعض تیشخص یبه واكاو ازیاست و ن دهیچیپ اریبس

وجود ندارد.  ییدروغگو یمردان و زنان برا نیب یدهد كه تفاوت معنادار یمنشان  قاتیتحق جیند، اما نتاكن یتلق

 كنند.  یم یاز حد فرزندان خود ابراز نگران شیب ییاز دروغگو نیكه والد دیآ یم شیپ یموارد زیدر خانواده ن

 هیخود، فرار از تنب یواكنش ها ایساسات پنهان كردن اح گران،یدار نکردن احساسات د حهیجر یگاه برا كودكان

سال در 6 ریكودكان ز یدر زندگ لیو تخ تیجاست كه واقع نی.نکته اندیگو یپاداش و توجه، دروغ م افتیو در

دروغ »نوع دروغ،  نیآورد. 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 ییگفته ها نیموارد چن ترشی. در بمییگو یم «دیو سف اهیس

مربوط به  قیكننده حقا انیدر واقع دروغ ب!«دمیغول د كی روزیمن د: »دیگو یبه مادرش م جانیبا ه یساله ا6

كه از گفته  یاطالعات قیاز طر نیخواهد باشد. والد یاست كه فرد م یزیآن 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 یها

 دهد. صیتشخ

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

براساس صداقت  شیها و خنده ها هی, نگاه ها و گرهنگامى كه از مادر متولد مى شود, تمام كارها لیدل نیهم

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

داند و  یرا سخن راست، قول حق، فعل و عمل حق م یی.دهخدا در لغت نامه خود صداقت و راستگواموزدیب

 .كند یم فیمقابل راست و مقابل صدق تعر قت،یراست، قول ناحق، خالف حقرا سخن نا ییدروغگو

 

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

و با  شتنیصداقت در امضاها و تعهدات, راستى در معاشرت, در معامالت و دادوستدها, صداقت با خدا و با خو

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

 بیان وضع موجود

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

خود جلب نمود دروغگویی تعدادی از دانش آموزان  پرورش دارم. در سال تحصیلی اخیر نکته ای كه توجه مرا به

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

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

تعدادی از دانش آموزان مخصوصا  علیرضا  در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی دروغگویی از جانب

شدم به حدی كه این مسئله نوعی گریز و بیزاری به من القا كرد. اما بعد از دو سه روز از سال تحصیلی متوجه 
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شدم كه  با صحبت های من علیرضا كمی صادق تر و متمایل تر به راستگویی شده بود و كمی جو مدرسه رو به 

 ین نتیجه رسیدم كه می توان از در دوستی با ایشان وارد شد  .دوستی پیش می رود و به ا

 اهداف گزارش :

 هدف اصلی :

 كاهش خصلت دروغگویی دانش آموز

 اهداف جزئی :

 بررسی علل دروغگویی دانش آموز

 بکارگیری روش هایی جهت برطرف سازی خصلت دروغگویی در دانش آموز

 مقایسه با شاخص :

 وز  دیگر نباید دروغ بگوید .در مقایسه با شاخص دانش آم

 جمع آوری اطالعات

 او عادیرفتارهای غیر دالیل و شود تر روشن برایم بود، كرده مشغول خود به را ذهنم كه ای مسئله اینکه برای

 .برآمدم مختلف ومنابع روشها از اطالعات آوری جمع درصدد دهم، قرار بررسی مورد را

 : از عبارتند شده، گرفته هرهب آنها از پژوهش این در كه روشهایی

 مختلف های موقعیت آموزدر دانش رفتار مشاهده – 1

 او والدین و آموز دانش خود با مصاحبه – 0

  پرسشنامه اجرای – 1

 كالس در سنجی گروه اجرای – 4
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 :باشد می زیر قرار به نیاز مورد اطالعات كسب منابع

 آموز دانش خود:  الف

 آموز دانش والدین:  ب

 او های همکالسی:  ج

 آموزگاران سال های گذشته:  د

 وی تحصیلی پرونده:  ه

. شدم جویا وی رفتار مورد در را نظرشان و رفتم آموزگاران سال های گذشته علیرضا  سراغ به مرحله اولین در

 و دندكر می متهم خود، كردن مطرح برای دروغگویی به را وی آموزگاران. بودند ناراضی او از آموزگاران اغلب

 بود. شده اخراج كالس از آموزگاران توسط نوبت چندین حتی

 و دارد قبول را خودش حرف است، خودش فکر به فقط كه دانستند می فردی را او هم علیرضا  های همکالسی

 . كند توجه آموزان دانش دیگر نظرات به نیست حاضر

 او خود آموز، دانش مورد در اطالعات كسب ابعمن از یکی كه آنجایی از و علیرضا  وضعیت از دقیق بررسی برای

 سئوال اش عالیق مورد در او از و بیاید مدرسه دفتر وقتی كالس تمام شد به كه كردم دعوت وی از باشد، می

خوشم از دروغگویی نمی آید ولی بعضی اوقات نمی  كه داشت بیان او كند؟ می چه فراغت اوقات اینکه و كردم

 .دانم چرا دروغ می گویم

 برای. نمودم اكتفا هایش خواسته و عالیق 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 ای پرسشنامه تر دقیق اطالعات گردآوری

 و حاالت پرسشنامه این اجرای از شده استخراج جنتای براساس كه نمایند نظر اظهار او رفتاری خصوصیات

 .داشت را فراوانی بیشترین زیر رفتارهای
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 مورد بی و زیاد بحث و جر – 1

 اطرافیان نظرات و ها خواسته به توجه عدم – 0

 عواطف و احساسات كنترل در توانایی عدم – 1

 اطرافیان سخنان پذیرش در كردن مقاومت – 4

 و دروغگویی زیاد سئواالت كردن مطرح – 5

 نمی جدی را كارهایم و كنند نمی درك مرا آنها ": گفت كردم، سئوال خانواده اعضای با اش رابطه مورد در

 ناراحت خیلی مرا كارها این كنند،كه می نصیحت هستند،خیلی ازكارهایم گرفتن اشکال دنبال به همیشه. گیرند

 "! فهمم نمی یچیز و ام بچه هنوز كه كنند می فکر كند، می وعصبی

تصمیم گرفتم با والدین وی صحبت نمایم و به همین خاطر چند بار به آنها گفتم ولی مراجعه نمی كردند چند 

بار هم به خود دانش آموز گفتم كه باید پدر و یا مادرت به مدرسه بیایند تا با هم حرف بزنیم ولی نتیجه ای نمی 

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

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

 خیلی علیرضا  كه بود معتقد مطالب این  تایید ضمن وی نمودم، مطرح 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 ستدروغگو

 .كنند اجرا را او دستورات همه دارد انتظار

 سر كودكان ویژگیهای و با دروغگویی ارتباط در كه مقاالتی و كتب و متون به آمده بدست اطالعات تکمیل برای

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

 .شود می اشاره بررسی،
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 پرسشنامه :

براي سنجش دروغ گويي دانش آموز پرسشنامه زير را تنظيم و در اختيار دانش آموز قرار دادم و 

 آن را پر نمايد. و صداقت از او خواستم تا به دقت

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  گویید؟ می مصلحتی دروغ هبیگا و گاه آیا(1

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟از دانش آموزان دیگر برداشته اید چیزی حال به تا آیا(0

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟و مرخصی از مدرسه گرفته اید زده تمارض به را خودتان حال به تا آیا (1

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی  ؟ه كه هستید به معلم نشان داده ایدتا به حال  برتر از آنچ آیا (4

 بگیرند؟ نظر در هستید، آنچه ازبهتر را شما دیگران كه كنید می رفتار طوری آیا (5

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 كنید؟ می حمایت او از آیا گوید، می دروغ تان دوستان از یکی كه بدانید اگر (6

 □ می دانمن   □ خیر   □بلی 

 گیرد؟ قرار مجازات و تنبیه مورد اشتباهاً اید، شده مرتکب شما كه خالفی كار بابت تان دوست حاضرید آیا (7

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 محل و یا معرفی خود خسارت پرداخت بدون آیا ،جایی خسارتی وارد كرده باشید به اتفاقی كامالً طور به اگر (8

 كنید؟ می ترك را

 □ نمی دانم   □ خیر   □ی بل



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0333 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

12 

 

 پلیس ماموران یا كالنتری به آن تحویل از آیا كنید، پیدا پول از پر كیفی ، عمومی اماكن یا خیابان در اگر (2

 دارید؟ برمی خودتان برای را كیف كنید می خودداری

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 ؟( آیا برای ننوشتن تکالیف خود به معلم دروغ گفته اید  12

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 (آیا به پدر و مادر خود دروغ گفته اید ؟11

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 می دهید ؟ن( آیا اگر كار خالفی از دانش آموزان دیگر دیده باشید به معلم و مسئولین مدرسه اطالع  10

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 دارید؟ برمی خودتان برای را اضافی مبلغ آیا برگرداند، زیادی ، تان لپو دادن پس هنگام ، داری مغازه اگر (11

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 كنید؟ می خودداری آن خسارت پرداخت از آیا بشکنید، را ای شیشه اگر (14

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 

 عبور اعتنا بی ،«نشوید چمن محوطه وارد» مثل ، عمومی اماكن در هشداردهنده عالئم و تابلوها كنار از آیا (15

 كنید؟ می

 □ نمی دانم   □ خیر   □بلی 
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 :آزمون امتیاز محاسبه نحوه

 باشید داشته توجهدر نظر گرفتم .) امتیاز یك «دانم نمی» پاسخ هر ازای به و امتیاز 0 «خیر» پاسخ هر ازای به

 به بود خواهد 12 و صفر بین عددی كه را دخو امتیازات مجموع كافیست حاال (.ندارد امتیازی «بلی» پاسخ كه

 :آورید دست

 و روراست شریف، صادق، درستکار، افراط حد به و شدت به فردی كه است آن نمایانگر: 12 تا 06 بین امتیاز-

  می باشد . پاكدست و راستگو

  می باشد . راستگو و روراست شریف، صادق، درستکار، كامال فردی كه است آن نمایانگر: 05 تا 00 بین امتیاز -

  می باشد . متوسط باالی فردی كه است آن نمایانگر: 01 تا 18 بین امتیاز -

 می باشد . متوسط و حال میانه فردی كه است آن نمایانگر: 17 تا 11 بین امتیاز -

  می باشد .دروغگو  و متقلب باز حقه حدی تا فردی كه است آن نمایانگر: 10 تا 2 بین امتیاز -

  می باشد . غگوودر و متقلب باز، حقه فردی كه است آن نمایانگر: 8 تا 5 بین یازامت -

 می باشد . غگوودر و متقلب باز، حقه شدت به فردی كه است آن نمایانگر: 4 تا 2 بین امتیاز -

 نکته :

پر نکرده باشد بخاطر اینکه ضریب پاسخگویی دانش آموز را در پاسخنامه به علت اینکه شاید پاسخ ها را صادقانه 

، از موارد كمك از پدر و مادر ، معلم ها و مسئولین مدرسه و سایر دانش آموزان برای جمع آوری و اعتبار سنجی 

 پاسخ های وی استفاده كردم .

 جدول دوجهی پاسخ ها :

  پاسخ ها          

 بلی

 

 خیر

 

 نمی دانم

 

 امتیاز
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 شماره سوال

1     2 

0     2 

1     2 

4     2 

5     2 

6     0 

7     2 

8     2 

2     0 

12     2 

11     0 

10     0 

11     1 

14     2 

15     2 

 2 جمع كل امتیاز
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 تا دانش آموز كه است آن نمایانگر 2می باشد كه با مراجعه به شاخص پرسشنامه عدد  2امتیاز دانش آموز عدد 

 . باشد می دروغگو و متقلب باز حقه حدی

 

 حلیل و تفسیر داده ها:تجزیه و ت

بود و من در صدد پیدا كردن معضل این كالس برآمدم و برای  مشکل چنان كه قبالٌ ذكر شد دروغگویی علیرضا

 پرسش برای تجزیه و تحلیل استفاده كردم. 6رسیدن به راههای مطلوب از روش 

 به شرح ذیل:

 ود؟اینقدر دروغگو . . . ش چه عواملی باعث شده است كه علیرضا -1

 این كالسها تمایلی به بهبود وضعیت رفتاری ندارد؟ چرا علیرضا -0

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

 چه كس یا كسانی می توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهکاری برای بهبود اوضاع كالسها( یاری دهند؟ -4

 را به بهبود اوضاع مایل كنم؟ رضااز كجا شروع كنم تا بتوانم علی -5

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

 یافته های تحقیق

 8كتاب رفتارهای بهنجار و نابهنجار خود ،دروغگویی را به  61در صفحه  1171دكتر شکوه نوابی نژاد : سال  

 : دسته تقسیم می كند

 . ای بیان حوادث تخیلی یا بازی با دیگران از آن استفاده می شوددروغ بازی : كه بر -1

دروغ مبهم : كه ناشی از ناتوانی كودك در گزارش دقیق جزئیات و یا مطالعه كردن یك مسئله بنا به پیشنهاد  -0

 . و تشویق فرد دیگری است
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 . دروغ پوچ: كه كودك برای جلب توجه دیگران به كار می برد -1

 .ام جویانه : كه از نفرت ناشی می شوددروغ انتق -4

 .دروغ محدود : كه نتیجه ترس از نظم شدید خانوادگی یا تنبیه بدنی است -5

 . دروغ خودخواهانه : دروغ حساب شده ای جهت گول زدن دیگران تا كودك آنچه را می خواهد بدست آورد -6

 . ز یك دوست به كار برده می شوددروغ عرفی یا وفادارانه : كه به منظور حفظ و یا مراقبت ا -7

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

ساله بیشتر جنبه خیالبافی  6یا  5یافته های روانشناسان بر این نکته تاكید دارد كه گفته های كودكان زیر      

 . دارد

سال در  5ره پدیده های اطرافشان بیان می كنند .كودكان زیر آنها اغلب احساسات و تخیالت خود را دربا     

دنیای تصور و خیال زندگی می كنند و به اندیشه ها و رویاها و افکار خود وجود خارجی می بخشند و حتی 

اشیاء بیجان را جاندار به حساب می آورند .درك آنان از چیزها و یا كارهای خوب و بد ضعیف است، به طوری كه 

سالگی به بعد شروع می شود زیرا از نظر رشد  6یا  5انند بین آنها فرقی بگذارند .دروغگویی در كودكان از نمی تو

ذهنی آنها به مرحله ای می رسند كه به تدریج می توانند راست را از دروغ تشخیص دهند .از این سن به بعد 

شدید می شود كه به صورت مرض  صفت دروغگویی در بعضی كودكان به تدریج شکل می گیرد و گاهی آنقدر

درآمده و جزئی از شخصیت بزرگسالی او می شود .در واقع می توان گفت پایه و اساس دروغگویی در بزرگسالی 

 از كودكی گذاشته می شود

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

 گزافه– زیاد هیجان از برخورداری– عصبانیت و قراری بی – ترسوئی – طبی برتری –جاه طلبی برد ، ازجمله 
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ستحقاق آن را ندارند ( ظاهر سازی ا كه هستند چیزهایی خواستار معموالً) تنبلی و بینی بزرگ خود و گویی

 . انتقاد پذیری و حساسیت زیاد

 نشانه های دروغگویی

دروغگویی در كودكان و افرادی كه هنوز به دروغ عادت نکرده اند معموالً با نشانه هایی همراه است .این      

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

– فریبی خود – خودنمایی – یتصنع رفتار -شدن پاچه و دست و زبان لکنت –هیجان زیاد و ضربان شدید قلب 

 به اما. باشد نشده مسلط خود های واكنش بر فرد كه دارد وجود زمانی تا عالئم این. فراموشی و گویی تناقض

وغگویی عادت كرد .عالئم فوق روز به روز كمتر ظاهر می در به و شد مسلط خود های واكنش بر فرد كه تدریج

 . نشانه ای به راحتی دروغ می گوید شود تا جایی كه فرد بدون بروز هیچگونه

 ییعلل دروغگو  

گفتن از هر نوع كه باشد دارای علت هایی است از این رو برای درمان آن الزم است ابتدا علت های به  دروغ

 . وجود آورنده این عادت زشت شناخته و سپس درمان شود

 در ذهن كودك الیو خ تیواقع یختگیآم-1

 یزندگ در دیوجود فشارها و تهد-0

 كودك یدر زندگ ییدروغگو یوجود الگوها -1

 عدم اعتماد به نفس-4

 یارتباط یازهاین-5

 از رنج ییرها-6
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 جلب توجه -7

 :دانش آموز در مدرسه ییرفتار دروغگو یها نشانه

 .دینما ی،اغراق م اتییجز  نیكوچکتر یموضوع ها و حت یدر مورد همه -1

 .دیگو یداده،دروغ مدرباره آنچه  انجام داده و انجام ن-0

 .بهبود بخشد گرانیخود را در نظر د ری، تصو نیریخود و سا یكند از راه دروغ گفتن  درباره  یتالش م-1

 .است ییاحتماالً فرد تنها -4

خود   بیمعا ییكند  تا از راه سر هم نمودن داستانها یو تالش م ردیپذ یرا نسبت به خود نم  نیریانتقاد سا -5

 .را پوشش دهد

را نسبت به دروغ  رانی، همکالسان ،معلمان ،مشاوران  و مد نیاعم از والد نیریسا تیكند  كه حما یتالش م -6

 .دیخود جلب نما یها

 درمدرسه ییدروغگو  یامدهایو پ آثار

دانش آموز  یمراقب رفتارها دیكه معلم و دانش آموزان با یشود بطور یم جادیدر كالس ا یجو منف كی-1

 .نددروغگو باش

 .شود یمعلم  و همکالسان خود طرد م یدانش آموز از سو نیا-0

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

 .است ریناپذ رییدانش آموز تغ نیكننده بوده و ا دینا ام تیبرسد كه وضع جهینت نیممکن است معلم به ا  -4

دانش  یكند و باعث رنجش و افسردگ یم دیامر مسأله را تشد نیرد و ادروغگو را دوست ندا كیكس  چیه-5

 .شود یآموز دروغگو م
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 دیرفتار كن دیگو یكه دروغ م ینوجوان ایبا كودك   نگونهیا

تواند به او در  یفرد آگاه م كیاست و  تیموفق یبرا یفرصت یجستجو د،دریگو یكه همواره  دروغ م یكس-1

 .ندیمثبت كمك نما اهداف از راه نیبه ا دنیرس

 .خواهد گفت یبزرگتر ی. تجربه نشان داده كه اگر به آن توجه نشود دروغ هادیرینگ دهیرا ناد ییدروغگو-0

 لیبرخوردار است. دال نییدانش آموز معموالً از عزت نفس پا نیا دیببر یپ یاصل لیكه به دل دیكن یسع-1

از  انتیص یشود بعنوان ابزار برا یم ییباعث دروغگوعوامل كه  یذكر شد. همه  ییدر مورد دروغگو یمختلف

 .باشد یخود م

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

 .دیكن تیاز رفتار به كار ببرد و آنان را تقو یآگاه شیرا جهت افزا یخود كنترل ینوع -5

را قطع خواهد  ییدروغگو جی.او بتدردیمثبت كودك توجه كن یكوچك به رفتارها یتوجه به دروغ ها یبجا-6

 .كرد

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

دن حرف مثال با قطع كر ی.برادییبحث را عوض نما ریمس یكرده است به نوع ییكودك شروع به دروغگو ایآموز 

 ".دیاوریب میكتاب را برا نیممکنه ا"دییاو بگو

 .دییارتباط مناسب برقرار نما یبا و یافراد نیچن نیطرد نمودن ا یبجا-8

 .درخواست كمك است یبرا "كردن  هیگر"كه دروغ به مثابه  دیقبول كن-2

به اصالح  یطیشرا نی. در چندیبپرداز نیخانواده است ،به مشاوره با والد ییكه علت دروغگو دیببر یاگر پ -12

 .دیینما جادیا  یاساس رییو اخالق و رفتارشان  تغ تیو در ن دیخانواده توجه كن
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 یریتواند در جلوگ یم یهمزمان با شروع  دوره دبستان ژهیآموزش ها، به و نی: اینیو د یاخالق یآموزش ها-11

را دارند و  یو اخالق  یاجتماع ید  و دستورهاقواع رشیپذ یو آمادگ یمؤثر باشد. كودكان دبستان ییاز دروغگو

 .دهند یمورد استفاده قرار م اریمالك و مع عنواناطراف،ب طیمح عیخود از وقا یها یابیآنها را دررفتارها و ارز

 كودكان دروغگو ایبا دانش آموزان  ییارویمتداول در رو یاشتباهها 

 .دیدانش آموزان را دروغگو خطاب كن نیا-1

 .دیریبگ دهیاداو را ن-0

 .دیو انزوا قرار ده هیو او را در حاش دیینما میتحر یدانش آموز را به كل نیا -دروغگویی–صفت  كیبخاطر -1

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

 .دیینما غیه او دراز كمك كردن ب دیدانش آموزكمك كن ایبه كودك  دینخواه نکهیبخاطر ترس از ا-5

 .دانش آموز نیمدرسه، مشاوران به منظور كمك به ا رانیاو، مد نیارتباط با والد یدر برقرار یكوتاه-6

 .دروغ است دیگو یدانش آموز م نیكه هر آنچه ا دییتصور نما-7

 .دیریدر نظر بگ ندهیدر آ ییتکرار دروغگو یرا برا ییدهایها و تهد هیتنب-8

 ه هاتجزیه و تحلیل داد

 ببرند . یآن پ راتیو تأثراستگویی  تیبچه ها به اهم دیبا

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

 به هنجار و نابهنجار افراد حداقل شناخت را حاصل كرد . یاز مجموعه رفتارها دیبا -

 .فعاالنه و مستمر باشد  دیبا نهیزم نیو معلم در ا نیوالد یهمکار -

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

 . ردیصورت گ یشد ه و جهت اصالح آن اقدام جد یابیفرد ارز یرفتار اجتماع -
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 . ردیصورت گ یبه صورت انفراد دروغگوفرد  یمصاحبه  -

 وق داد .سالم و ورزش س حاتیرا به طرف تفر دروغگو فرد  یخانواده  -

 خوب . یاو در رابطه با انجام كارها بیو ترغ قیو تشو ندهیكردن دانش آموز به آ دواریام -

 دوستان و همساالن ی هینکردن دانش آموز با بق سهیمقا -

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

 نظارت بر آنها:اجرای راهکار های پیشنهادی و 

 راهکارهای پیشنهادی را می توان از درون داده ها چنین بدست آورد و نتیجه گرفت:

 گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی -1

 مشورت و جلسه با اولیای مدرسه و همکاران و گرفتن ایده های ایشان برای حل معضل -0

 لیای دانش آموزان برای حل معضلمشورت با او -1

 ایجاد انگیزه با ترتیب دادن برنامه های متنوع، اردو و برنامه های شاد -4

 تقویت اعتماد به نفس و تشویق و ترغیب ایشان به بهود اوضاع -5

توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان تا حدی كه به مسئله تربیتشان لطمه نزند و به آنها كمك  -6

 ند.ك

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوین -7

گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی. در این مورد چنانچه به -1

خاطر دارم، در اوایل امر به دلیل كم تجربگی خودم و عدم شناختم از دانش آموزان سعی كردم خودم هم كمی 

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

این را یکی از عواملی دیدم كه در خراب شدن اوضاع این كالسها و ایجاد فاصله بین من و دانش آموزانم و سخت 
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انب می نمودند حال یا به زبان شدن كار مؤثر بود. به طور مثال زمانی كه حتی دانش آموزان  ابراز عالقه به اینج

می آوردند یا به هر نحو دیگری، من نیمه ی خالی لیوان را می دیدم و فکر می كردم همه ی این رفتارهای آنها 

 پژوهشچاپلوسی است و همین امور باعث ایجاد شکاف و مشکل شد. تا اینکه در طی این مدتی كه روی این 

 انجام می دادم به این نتیجه رسیدم 

 مشورت و جلسه با اولیای مدرسه در راستای حل معضل بچه ها به دالیل ذیل به وقوع نپیوست: -0

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

كردن مسئله از نظرات ایشان نیز  های این كالس سر و كار دارند را در یك جلسه گرد هم می آوردیم و با مطرح

بهره می بردیم. ایشان گفتند در یك جلسه شورای آموزگاران مسئله را عنوان می كنیم كه جلسه شورا یکی دو 

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

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

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

 نظرات اولیای دانش آموزان و جلسه با ایشان هم همین موانع وجود داشت.

 ا ترتیب دادن اردو و برنامه های شاد اینگونه عمل كردم:در زمینه ایجاد انگیزه ب -1

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

شده است. و تنها كاری كه توانستم در این مورد انجام دهم این بود كه چند بار كه كالسم با برنامه ی جشن 

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

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

ی دادم. در ضمن خودم هم سعی می كردم شركت در جشن تخلیه روانی كنند، اجازه رفتن به جشن را به آنها م
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همراه با آنها و در نزدیکترین مکان به آنها حضورمی یا فتم. و متأسفانه با توجه به شرایط تنها كاری كه از دستم 

 برآمد اینهایی بود كه مطرح كردم و نه بیشتر.

ن لطمه نزند و به آنها توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان تا حدی كه به مسئله ی تربیتشا -4

كمك كند. در این زمینه سعی كردم همیشه توانایی های بچه های مذكور را درشت تر ببینم و گه گاه برخی 

كارهای مثبتشان را در كالس های دیگر به عنوان الگو مطرح كنم. از آنجایی كه بچه ها با هم در ارتباط اند و به 

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

یك مرتبه هم از مدیرت مدرسه تقاضا كردم كه به عنوان تشویق در صف صبحگاه نامی از این كالسها بیاورد كه 

تی به این كار در بهبود وضع رفتاری بچه ها خیلی موثر بود. در ضمن هر گاه از دفتر به این كالسها می رفتم ح

صورت مصلحتی به بچه ها می گفتم: بچه ها جدیداً دفتر از شما خیلی رضایت دارد. این را خودتان می دانستید 

كه خیلی عوض شده اید؟ و این كار خیلی آنها را بزرگ می كرد و در جهت بهبود دیدگاه مسئوالن مدرسه سعی 

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

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

 شد. 

پس از گرفتن یك آزمون و مشاهده ی نتایج مطلوب تر از گذشته ی ایشان سعی كردم ایشان را تشویق كنم كه 

 عتماد به نفس و ایجاد انگیزه و ایجاد رابطه ی حسنه ی خودم با بچه ها بسیار مؤثر بود.در جهت جلب ا

پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جویا شدم كه پیشنهادات و اظهار نظرات ایشان نیز مرا در این 

 امر تا حدی یاری رساند.   
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 اجرای راه حل ها :

 یداده شده اند به من كمك كردند برا حیراه حل ها توض یطور كامل در اجراكه به  یانتخاب یراه حل ها یاجرا

شد  یمدرسه داده م ریمد لیشد 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 ی جهیقرار دادم در نت یمربوطه جداول را در پوشه ا ریمد یبا همکار

 . واقع شد

 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

با توجه به طرح معضل و یافتن راهکارها پس از پرسش از بچه ها و همکاران و مشورت و همیاری دوستان و 

با تهیه كردم كه سیر تدریجی بهبود اوضاع كامالً قابل دریافت بود    همکارانم عکس ها و اسنادی از علیرضا

خوشحال  یلیمشاهده كردم و خ علیرضارا در  صداقت و راستگوییو نشاط و  یمراحل انجام شده شاداب یاجرا

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

 ایباشد  یاسالم یدر طراز جمهور دیبا دیده یننظام م نیا لیكه شما تحو یو پرورش كه فرموده اند : محصوالت

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

 . شود یم فتدیاتفاق ب نیا

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

 دالیل زیر مثبت ارزیابی كردم: تأثیرات اقدامات انجام شده را بنا به 0براساس شواهد 

 گزارشی از كالس های مذكور توسط مدیر محترم تهیه شد و تعیین اعتبار از طریق افراد زیر انجام گرفت: 

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

 به وسیله كتاب ها  -4  توسط همکاران و آموزگاران  -1  
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 نقاط ضعف :

 ری كم والدین دانش آموزهمکا

 نتیجه گیری

بداند دروغ  دیدر خانواده رواج داشته باشد و كودك با دینبا« دروغ» ایو  «یشوخ» ،«یالک» یاستفاده از واژه ها

 دیتاك م،یابیكودك را در ییدروغگو شهیمطلب كه بهتر است ر نیا انیبا ب یامکیناپسند است. س یدر هر شکل

تا  میكودك بنگر دیبه موضوع از د میكن تالشكودك  دیتهد ای هیدر نظر گرفتن تنب یكند: بهتر است به جا یم

هرگز انگ  نی. همچنمیشو كی. سپس به او نزدستیبرد و به دنبال چ یم یچه نفع ییكودك از دروغگو میابیدر

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

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

دهند. پنهان  یم ادیرا به او  یكنند اما در عوض پنهان كار یمقابل كودك اجتناب م ییاز دروغگو نیوالد یگاه

به كه چه طور حرف بزند تا متهم  ردیگ یم ادیاز دروغ است و در طول زمان كودك  یگریهم شکل د یكار

 ییدر ارتباط است و بچه ها ییگوبه دروغ لیكاهش اعتماد به نفس در كودك با تما نینشود. همچن ییدروغگو

خود  اراتیها و حوزه اخت ییتوانا انیبه اغراق در ب یبه عبارت ای« كاذب یاریخود»دارند به  نییكه عزت نفس پا

 .آورند تا آن خالء را جبران كنند یم یرو

كند و  یم دایپ یشتریدرمان نشود همزمان با رشد كودك شاخه و برگ ب وران دبستاندر د ییدروغگو اگر

 یرستانیدانش آموز دب كی: دیگو یمطلب م نیخبوشان با اشاره به ا یامکیشود. س یدرمان آن دشوارتر م

ش آموزان دان نیا اغلبدهد.  یجلوه م یگریرا طور د تیواقع یركیبلکه با ظرافت و ز دیگو یناخواسته دروغ نم

در دوران  یاز آن است كه شالوده رفتار اخالق یامر حاك نی. اندیگو یپاداش دروغ م افتیدر ای هیفرار از تنب یبرا
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 یبه اهداف خاص دروغ م دنیرس یبرا ینشده است و حاال در دوران بزرگسال یزیر یپ یآن ها به درست یكودك

 ماند. ینم یباق شانیبرا ییجز دروغگو یكند و راه یر مرا بدت تیوقعم نیوالد یفشارها نیسن نی. در اندیگو

 پیشنشهادات

. از ارزش صداقت برای دانش آموزان صحبت كنیم. به آنها بگوییم كه این برای همه شما خیلی مهم است كه 1

بتوانید همیشه روی همدیگر برای شنیدن حقیقت، حتی اگر سخت باشد، حساب كنید. اگر بین والدین و بچه ها 

اقت نباشد، اعتماد و نزدیکی در محیط آموزشی وجود نخواهد داشت. صداقت پایه و اساس روابط و اعتماد و صد

احترام متقابل است. به دانش آموزان بگوییم كه برای حمایت و دفاع از آنها هر كاری از دستمان برآید انجام 

 ه ایجاد شود.میدهیم،. وقتی اعتماد از بین برود، زمان زیادی میخواهد تا دوبار

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

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

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

باید ایجاد محیطی آزاد باشد كه هیچ پنهان كاری وجود نداشته و همه دانش آموزان برای گفتن حقیقت 

 احساس راحتی كنند.

شان.  به دانش آموزان نشان دهیم كه تاكیدمان بیشتر بر صداقت آنهاست تا بر تنبیه آنها بخاطر بی صداقتی -0

بله میتوانید برای دروغ دانش آموزان عواقبی در نظر بگیرید اما الزم است كه برایشان توضیح دهید كه راستگویی 

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

 ا وجود آن تنبیه، از صداقتشان تشکر كنید.بگیرید، اینکار را با دقت و مالیمت انجام دهید و ب



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0333 فقط قيمت با گزارش تخصصي

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

27 

 

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

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

 آنها نهادینه می كند(این كار صداقت را در 

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

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

 فرار از آنرا پیدا خواهند كرد  قوانین و مقر رات سخت در كالس ایجاد نکنیم زیرا دانش اموزان راههای -5

تفاوت های فردی دانش اموزان را بشناسیم و در سدد براییم تا به نیازهایی كه آنان را وادار به دروغگویی و  -6

 عدم صداقت می كند در حد امکان پاسخ دهیم 

ایی و مثبتی ورزش صبحگاهی در مدارس در تقویت صداقت دانش آموزان و ایجاد ارامش آنها تاثیر به سز -7

 دارد 

 آموزان  متناسب سازی حجم و محتوی كتب درسی با توانمندی ها و ویژگی های دانش -8

 آموزان و پرهیز از ایجاد رقابت های ناسالم  تقویت روحیه تعاون و همکاری و كارگروهی بین دانش-2

 های دینی، فرهنگی، اجتماعی  آموزان در عرصه مشاركت دانش-12

 ون توانمند و مبلغان مذهبی مجرب در مدرسه.حضور روحانی-11

مشاوره تربیتی دانش آ موزا ن مبتنی بر مبانی اسالمی با به كارگیری مشاوران متخصص در تمام پایه های -10

 تحصیلی.

 شاداب سازی فضای مدارس و ایجاد جذابیت و نشاط در نمازخانه مدرسه -11
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 شود:صداقت درونی باید بر اساس عقل و خرد پی ریزی 

صداقت زمانی ایجاد می شود كه هیچ گونه تضادی میان افکار، الفاظ و اعمال افراد وجود نداشته باشد. این 

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

تو و با تمام انسان های دیگر با راستگویی برخورد من با “شود. یك فرد راستگو همواره به وجدان خود می گوید: 

باید همیشه كارهایی را انجام دهید كه برای رابطه شما مفید و مناسب باشد. اگر باطناً صادق باشید، ” می كنم.

 نخواهد باقی – شوند می افکار و اذهان در اغتشاش ایجاد موجب كه –دیگر هیچ جایی برای نیرنگ و ریاكاری 

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

 تمایالت درونی تان است.

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

نگی میان افکار، الفاظ و اعمال خود بوجود بیاورید، می گفته هایتان باشد. اگر بتوانید یك چنین اتحاد و هماه

توان شما را به عنوان نمونه كامل یك انسان شریف به دیگران معرفی كرد. كسانی كه اصل صداقت را رعایت 

نمی كنند، دور تا دور خود مرز می كشند و تمایلی به برقراری ارتباط متقابل با دیگران ندارند، این امر در حالی 

 كه سایرین نیز هیچ گونه تمایلی به برقراری ارتباط با چنین افرادی ندارند.است 

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

صداقت نیست؛ صداقت درست مثل یك تکه الماس درخشنده است كه درخشش آن تحت هیچ شرایطی از چشم 

پنهان نخواهد ماند و طبیعتاً ارزش آن در رفتار و برخورد دیگران در برابر شما نمایان خواهد شد. صداقت ها 

درونی باید بر اساس عقل و خرد پی ریزی شود تا قدرت و استقامت شما را در زندگی افزایش دهد. اگر بتوانید با 

ی توانید به توانایی های بالقوه خود اتکا كرده و درون خود با قاطعیت كامل برخورد كنید، آنگاه خیلی راحت تر م

از آنها كمك بگیرید. این امر سبب می شود كه رفته رفته حس عزت نفس در شما افزایش پیدا كند و به واسطه 
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آن جرات شما نیز چند برابر خواهد شد. اگر شما از نظر باطنی نسبت به فرد، شیء، و یا عقیده ای دلبستگی 

ن وابستگی به عنوان مانعی بر سر راه حقیقت بینی و واقع گرایی قرار می گیرد و ممکن است داشته باشید، ای

رفتارهایتان به طور ناخواسته و به مثابه تفکراتتان تغییر پیدا كند. از آنجاییکه رفتار و اعمال انسان ها آیینه تمام 

به خاطر وابستگی، منفی گرایی به نمای شخصیت و ذهنیت آنها هستند، شما نباید به خود اجازه دهید كه 

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

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

 خصوصیات ناشایست عمل كند.
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