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نقش والدين در

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﻋﻠﻞ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ درﻣﺎن دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 -۹ﺗﻈﺎﻫﺮ :ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﮐﺎر ،ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن ﺑﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ؛ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔنت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را
اﻧﺠﺎم منﯽدﻫﺪ ،و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮده و ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اوﻟﯿﺎی او اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ وی را ﻧﯿﺰ ﺗﱪﺋﻪ منﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻮﻋﯽ ﻻف زدن ﺑﯿﺠﺎ ﺷﮑﻠﯽ از دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺒﻊ و ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرﺗﯽ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎذب از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 -۱۰ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮان :ﺑﺰرﮔﱰﻫﺎ ﻫامن ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﮑﺮی ﺧﻮد
را از ﮐﻮﭼﮑﱰﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮام
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروغ ﮔﻔنت ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺑﻪ منﺮهی ﺑﯿﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﻮزده
ﺑﮕﯿﺮد ،ﻟﺬا ﻧﻮﺟﻮان در ﯾﮏ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ روﺣﯽ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮد ،اﮔﺮ منﺮه ﺧﻮب ﻏﯿﺮ
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دروغ ،ﺗﻘﻠﺐ در ﮔﻔنت ،دﺳﺘﮑﺎری در ﻟﯿﺴﺖ منﺮه ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
 -۱۱ﺗﺮس و ﺿﻌﻒ ﻋﺠﺰ :اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻋﺠﺰ و ﺿﻌﻒ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓنت ﺧﻮد
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﴩ را از راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻄﺮت راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰﻫﮑﺎری ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ
ﴎﮐﺎر منﯽرود و ﺑﻪ ادارهاش زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻘﺪهﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺿﻌﻒﻫﺎی دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﻣﺎن دروﻏﮕﻮﯾﯽ :ﺑﺮای ﮐﺎﺳنت از ﻣﯿﺰان دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﮔﺮاﯾﺶ اوﻟﯿﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ :واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی

ﺑﺎﯾﺪ از دادن ﻗﻮلﻫﺎی دروغ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﻫﯿﺰ منﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ منﺎﯾﻨﺪ ﻗﻮﻟﺶ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .دادن وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ و دروغ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای
دروﻏﮕﻮﯾﯽ در اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .روراﺳﺖ ﺑﻮدن ،وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺪادن ،
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و در ﻣﻮارد ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد،
اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮدن  ،ﻧﻮﻋﯽ آﻣﻮزش ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و دوری از دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺮدﺑﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ :ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ واﻟﺪﯾﻦ از
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آن ﻫﺎ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد دروغ و ﺧﻼﻓﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ
آن ﻫﺎ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﺸﺎن دادن در راه ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺟﱪان
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﯾﮏ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ روﺣﯿﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﻋﺪم اﺗﻬﺎم دروﻏﮕﻮ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﻓﺮاد از روی ﻗﺼﺪ و
اراده ی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ وی را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ زﺷﺖ
را در وی ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺧﻄﺮات دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺎی راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﴐب اﳌﺜﻞ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی
اﻓﺮاد ﻣﺘﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -۴آﻣﻮز ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ :اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﺸﺨﺺ رﻓﺘﺎری ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋامﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،زﺷﺖ و
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﺗﺜﯿﺖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻧﮑﺮدن واﻟﺪﯾﻦ :ﺟﻬﺖ ﻣﭻﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﺠﺴﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ.
 -۶زﻣﯿﻨﻪی اﯾﺠﺎد دروغ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد :ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ آزادی و
ﺑﺪون ﺗﺤﮑﻢ و دﺳﺘﻮر دادن ﺷﺪﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
و رﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻮک ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دروغ ﮔﻔنت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﺧﻄﻮر منﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫامن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

