
چگونه دروغ گویی کودکان را مدیریت کنیم؟
برای مدیریت دروغگویی، ابتدا باید ببینید این دروغ از

چه نوعی و چقدر آسیب زا است. برای مدیریت این
رفتار، اقدامات ذکر شده را انجام دهید:

الگوی مناسبی از راست گویی برای کودک باشید:

سعی کنید خودتان الگوی مناسبی برای کودک باشید

و دروغ گویی را مستقیم و غیرمستقیم ترغیب نکنید؛
برای مثل، نگویید: «به بابا نمیگیم امروز چقدر خرج

کردی یا فالن نمره را گرفتی یا اینکه فردا می خواهیم

به گردش برویم، ولی به مدرسه ات میگوییم مریض
شده ای»

برخی دروغ ها را نادیده بگیرید: برخی دروغ های جزئی،

مثل خیال بافی ها، ااغراق گویی ها و داستان سرایی ها

را نادیده بگیرید و به آن ها توجه نکنید، به خصوص اگر
به قصد توجه طلبی است.

نپذیرفتنی بودن دروغ گویی را به کودک اعالم

کنید: در مواجهه با دروغ هایی که به قصد پنهان کاری
یا فریب است، به کودک اعالم کنید این رفتار

نادرست است و شما ان را نمی پذیرید و درباره

اهمیت راست گویی، به زبان ساده به کودک اموزش

دهید. فرزندتان را آگاه کنید که دروغ گفتن باعث

می شود دیگران به هم اعتماد نکنند و در صورت

تکرار، هیچ کس حرف او را باور نمی کند (می توانید از
قصه ی چوپان دروغگو یا پینوکیو کمک بگیرید).

راست گویی را تشویق کنید: هنگامی که کودک

واقعیت مسئله ای را به ما می گوید، به خصوص زمانی

که خطایی مرتکب شد است، او را به خاطر

راست گویی و شجاعتش در گفتن حقیقت تشویق

کنید.

 

تفاوت بین دروغ و رازداری را به کودک توضیح

دهید: برخی موضوعات، ممکن است جز حریم

خصوصی خانواده باشد و نخواهید کودک، آن ها را

برای دیگران بازگو کند. به کودک آموزش دهید

موضوعات مربوط به حریم خصوصی را نباید در جایی

مطرح کند و البته الزم هم نیست که به دروغ و به

شکلی دیگر در مورد آن ها صحبت کند. همچنین به

کودک آموزش دهید مواردی را که برای او یا دیگران

آسیب زا و خطرناک هستند، حتی اگر از سوی افراد

خانواده باشد، به فرد مظمئنی از دیگر اعضا بگوید.
هیچ گاه از صفت دروغ گو برای کودکان استفاده

نکنید: چنانچه کودک درباره ی موضوعی دروغ
می گوید، او را با صفت دروغگو خطاب نکنید. این

موضوع باعث می شود که او به تدریج بپذیرد فردی

دروغگو است و نمی تواند راست بگوید.
درباره کودک، قضاوت زود هنگام نکنید: وقتی

کودک واقعیت حادثه یا اتفاقی را برای شما بیان

می کند، درباره ی او سریع قضاوت نکنید و او را

مقصر ندانید.

با کودک، با خشونت رفتار نکنید: هرچند استفاده
از تنبیه، در شرایط و با روش مناسب، به حذف

خطاها و رفتارهای نامطلوب کودک کمک می کند،

ولی تنبیه ها نباید بدنی، همراه با خشونت، تحقیر یا

توهین باشند؛ زیرا این روش کودک را وادار به

دروغگویی می کند.

برای برخی از دروغ گویی ها تنبیه منایب در نظر

بگیرید: در صورت ادامه ی این رفتار، برای ان
محرومیت یا جریمه ی رفتاری در نظر بگیرید و ان را با

ثبات اجرا کنید. کودک باید بداند پیامد این رفتارش

چیست؛ بنابراین باید از قبل به او اعالم شده باشد.
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