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خیال پردازی یا دروغگویی
راهکارهای مواجهه با دروغگویی کودکان

برخورد درست
ما به عنوان والد باید رفتــار خودمان را تنظیم کنیم، گاهی 
اغماض کنیم، گاهی رفتار خــود را تغییر دهیم و یا گاهی با 
کودکمان وارد گفت وگو شــویم؛ باید برای کودک توضیح 
دهیم که واقعیت چطور می تواند به ما کمک کند. گاهی کودک 
با وجود اینکه تحت فشار است حقیقت را می گوید. اینجا 
باید تشویقش کنیم و توضیح دهیم که چقدر راستگویی او 
برای والدین، لذتبخش است و اینکه با وجود سختی شرایط، 
حقیقت را گفته قابل تقدیر است. گاهی اما دروغگویی کودک 
به دلیل سختی شرایط بوده؛ باید با او همراه شویم، همدلی 
و درکش کنیم و شرایط را برایش توضیح دهیم تا احساس 
امنیت کند. مدنی می گوید: »برای اینکه متوجه شــویم 
چطور با دروغگویی کودکان روبه رو شــویم باید علت ها و 
ریشه های آن را بشناسیم. بازنگری در روش های تربیتی، 
میزان سختگیری، نوع تنبیه ها و میزان تناسب تنبیه یا روش 
برخورد ما با عملکرد خطای کودک معموال ریشه دروغگویی 
را آشکار می کند. ما نباید واکنش هیجانی و سخت داشته 
باشــیم. برای این کار تمرین تأمل کردن در موقعیت ها و 
رفتار کودک توسط والدین خیلی راهگشا خواهد بود.  نکته 
مهم این است که برچسبی به کودک نزنیم، زیراترس های 
جدیدی در او به وجود می آید که باعث اضطراب و دروغگویی 

بیشتر می شود.

مکث

نان خشک را دور نریز
زوائد نانی کــه جمع آوری 
می کنیــد معمـــــوال در 
نهایــت دور می ریزیــد. 
در میان نان های خشــک 
جمع آوری شــده تکه هایی 
یافت می شوند که همچنان 
قابلیــت اســتفاده دارند و 

می توان با روش هایی آنها را تغییر داد.  بعضی خانم های خانه 
نان های خشک را آب زده و خیس می کنند و برای پرندگان 
می ریزند. بهتر است از اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت برای 
پرندگان نان نریزید، این زمان فصل زادآوری است و ممکن 
است نان های خشک در گلوی جوجه های تازه متولد شده با 
بزاق دهانشان ترکیب شده و حجیم شوند و در نهایت جوجه 
را خفه خواهند کرد. به جز این می توان تکه های نان خشک را 

آسیاب و پودر کرد و از آن پودر سوخاری تولید کرد. 
با افزودن کمی نمک و فلفل و زردچوبه به نان های پودرشده، 
پودر ســوخاری خوش طعم و خانگی خواهید داشت. یکی 
دیگر از راه های استفاده از نان های خشــک،  قراردادن آنها 
در ته قابلمه به عنوان ته دیگ اســت. این نان های خشک یا 
نان هایی که به هر دلیل استفاده از آنها باب میل تان نیست، 
می توانند ته دیگ های خوشمزه و جذابی شوند. یکی دیگر 
از راه های تبدیل وضعیت نان خشــک،  تهیه دویماج است؛ 
میان وعده ای مخصوص اســتان های ترک زبان ایران. طرز 
تهیه این میان وعده تقریبا در همه جا یکســان است و تنها 
تفاوت های اندکی در مواد دارد.  تبریزی ها دویماج را اینگونه 
درست می کنند:نان های خشک شده را خوب خرد کنید و در 
یک کاسه بزرگ بریزید. سپس آب یا دوغ را آرام آرام به خرده 
نان ها اضافه کنید و هم بزنید تا خوب مخلوط شــوند. اجازه 
دهید تا نان ها برای چند دقیقه خیس بخورند اما توجه داشته 
باشید که تکه های نان نباید کامال له شوند و همین که کمی 

نرم شوند و سفت و خشک نباشند کافی است.
 سپس پنیرهای خرد شده، گردوی خرد شده و کره آب شده 
را به نان ها اضافــه کنید و هم بزنید. بعد از آن ســبزی های 
معطر را ریز خرد کرده و به مایه دویماج اضافه کنید و همه 
مواد را هم بزنید تا با هم مخلوط شوند. سپس با سلفون درب 
کاسه را بپوشــانید و اجازه دهید تا دویماج برای یک تا دو 
ساعت استراحت کند تا طعم مواد خوب به خورد هم بروند و 

چسبندگی الزم را پیدا کند.
 سپس با یک قاشق غذاخوری مقداری از مواد دویماج را کف 
دست خود بگذارید و آن را گلوله کنید.دویماج ها را در ظرف 
ســرو بچینید و آنها را با خیار، گوجه فرنگی و تربچه تزئین 
کنید.  چیپس نان هم میان وعده دیگری است که می توان با 
نان های خشک تهیه کرد؛ تکه های نان را با روغن زیتون،  پودر 
فلفل،  سیر،  نمک،  سبزی های معطر و... مزه دار کرده و در فر 

قرار دهید تا آماده شود.

یک موجود خیلی عجیب
کتــاب »یک موجــود خیلی 
عجیــب«  دربــاره مواجهــه 
حیوانات با یک موجود عجیب 
در جنگل اســت امــا جانوران 
در انتها می فهمنــد یک نوزاد 
انسان است. بچه گریه می کند 
و جانوران نمی داننــد با او چه 

کنند و هرکدام از ظن خود با او یار می شوند!  تا اینکه مادر 
نوزاد سر می رسد و او را آرام می کند. ایجاد کنجکاوی در 
کودکان، پرسشگری و آشنایی با ویژگی های جانوران 
از نکته های مثبت کتاب است. این کتاب همچنین به 
احساس امنیتی اشاره می کند که کودک در حضور مادر 
حس می کند. »روندا آرمتیج« نویسنده کتاب، چندین 
سال معلم دبستان بود و تصویرگر کتاب، »الین مارلو«  
تاریخ هنر خوانده است. »آتوسا صالحی« شاعر، نویسنده 
نیز مترجم این کتاب است. این کتاب را کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 

صبر داشته باش
به هیچ کس امید نبند مگر به پروردگار. فقط امیدت به خدا باشد. 
ایرادی ندارد اگر وقتی آدم مهربانی به تو وعده داده که کارت را 
درست کند، دوست خوبی داری گفته غصه نخور من کار تو را 
درست می کنم، این ایراد ندارد. اما نیت ات این باید باشد که اگر 
خدا بخواهد فالنی کار مرا درست می کند. اما اگر خدا را فراموش 
کنی،  شاید او هم منصرف شود از کمک به تو و برود. امیدت فقط 
به خدا باشد. اجر صابران بی حساب است. معصیتی پیش آمده، 
صبر کن. یک وقتی هست که معصیت است دلت می خواهد انجام 
دهی،  صبر کن. گاهی هم هست دلخواه نیست مثال بزرگ تر در 
منزل حرف تلخی زد،  صبر کن جواب نده،  چیزی نمی شود. ایمان 
دارد،  نماز می خواند، روزه می گیرد اما در منزل دائم داد می زند 
و یک جو صبر ندارد، پس ایمانش ضعیف است. ایمان کامل این 
است که صبر داشته باشد. از امشــب برو در منزل صبور باش. 
یادتان باشد،  نیکو گذشت کنید. در قرآن هم به این موضوع اشاره 
شده است. ما یک وقتی از کســی می گذریم اما بر سرش منت 
می گذاریم، به او می گوییم درست است که ما را به خاک سیاه 
نشاندی اما از تو می گذریم،  نباید منت بگذاریم، این گذشت،  زیبا 
نیست. گذشت زیبا این است که بگوید:  » رها کن، چیزی نگو...«. 

 )گزیده ای از سخنان مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا(

روشنا

راهنما

کودک؛ آینه رفتار بزرگساالنزیست به
گاهی کودک الگوهایی از دروغگویی دارد که در اکثر موارد ممکن اســت 
والدین او باشند؛ حتی دروغ هایی که به چشم نمی آید هم مؤثرند؛ مثال کودک 
خوراکی ای می خواهد و ما در پاسخ می گوییم »نداریم!« ولی کودک آن را 
دیده و از وجود آن خبر دارد. ممکن است ما در آن لحظه حوصله بحث کردن 
و مخالفت کردن را نداشته باشــیم؛ مثال »االن مناسب وضعیت تو نیست، 
مریض هســتی و این برای تو ضرر دارد.« کودکان مشــاهده گران دقیقی 
هستند. ممکن است ما در یک مکالمه یا تماس تلفنی چیزی را بگوییم که 
همه واقعیت نباشد. این اتفاق برای کودک کنجکاو ما به شکل یک راه فرار 
خوب دیده می شود. ممکن است هیچ وقت هم به ما نگوید که خودتان هم 
به همین صورت دروغ گفته اید ولی این راهکار به نظر او مورد تأیید والدین 

است و آن را به کار می گیرد.

اولین باری که پســرم با 
مهدکودک به باغ وحش 
رفت، از او پرسیدم کدام 
بخش باغ وحش برایش جذاب بــوده و او در نهایت تعجب من 
گفت: قفس دایناسور بزرگ! به مربی اش نگاه کردم و او پرسید: 
دایناسورش چقدر بزرگ بود؟ و پسرم دست هایش را باز باز کرد 
و گفت اینقدر. این دایناسور آنقدر برایش واقعی بود که با تمام 
جزئیات و اشتیاق برایم از آن تعریف می کرد. خدا را شاکرم که 
مربی مهد، مرا آگاه کرد که حرف های پسرم نشان از تخیالت 
و آرزوهای او است وگرنه من به او برچسب دروغگویی می زدم 
و برخورد اشــتباهی با او می کردم. بسیاری از اطرافیان پسرم 
را به دروغگویی و زندگی در خیــاالت متهم می کردند اما من 
می دانستم اینها نشانه آرزوهای او است و به زودی از آنها عبور 
خواهد کرد و سخت نمی گرفتم. کودکان دنیا را از زاویه دید خود 

می بینند و در مراحل مختلف رشدی خود مسائل خاصی را تجربه 
می کنند. یکی از موارد مهم در طول رشد کودک، خیال پردازی 
و یادگرفتن مهارت روبه رو شدن با فشار است؛ نکاتی که اغلب با 
دروغگویی اشتباه گرفته می شوند. در این رابطه با دکتر مدنی فر، 
مشــاور فرزندپروری گفت وگو کردیم تا ریشه ها و راه حل های 
مواجهه با ناراســت گویی کودکان را بشناسیم. طیبه مدنی فر، 
در گفت وگو با همشهری در رابطه با مشکل دروغگویی کودکان 
گفت: »گاهی والدین در مواجهه با دروغگویی کودکان نگران 
می شوند، ممکن است به تربیت خودشان شک کنند  یا نگران 
باقی ماندن این عادت روی کودکشان شوند. نگرانی از مالمت و 
سرزنش اطرافیان هم بار زیادی را روی دوش آنها می گذارد و همه 
این موارد ممکن است باعث بروز برخوردی شدید با کودک شود 
اما چنین برخوردی از نظر تربیتی صحیح نیست و بیشتر به دلیل 

نگرانی های ذهنی خود والدین است«.

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

نقطه شروع
توجه به بازه سنی و مرحله رشدی کودک، به درک درست ما از این مسئله کمک می کند. کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه، خیال پرداز 
هستند و اغلب در دنیای غیرواقعی و فانتزی زندگی می کنند. آنها در مرحله رشدی خودمحوری هستند و از زاویه دید مخصوص خود به مسائل 
نگاه می کنند. ما به عنوان والد نباید رویاپردازی را با دروغگویی اشتباه بگیریم؛ به عبارتی آنها دروغ نمی گویند و صبحت های خالف واقع آنها به 
دنیای خیالی شان مربوط می شود. مدنی فر می گوید: »والدین در مواجهه با رویاپردازی کودک می توانند گاهی با او همراه شوند، وارد دنیای 
خیاالتش شوند؛ مثال کودک ممکن است بگوید دوستی در اتاقش دارد که همبازی او است یا ممکن است بگوید من روی دیوار خط نکشیدم 
و کار شخص یا حتی موجود خیالی دیگری بوده. در این شرایط یک والد آگاه، بدون ترس از نگرانی های ذهنی خود، با دنیا و مرحله رشدی 

کودک خود همراه می شود و در کنار همراهی، مرز واقعیت و خیال را نیز به او نشان می دهد«.

تفاوت دنیاها
در واقع این حرف ها و ادعاهای خالف واقع، مربوط به تفاوت 
درک کودکان و درک بزرگســاالن از دنیاســت. مدنی فر با 
اشــاره به اینکه در آســتانه ورود بچه ها به مدرسه تا حدود 
۱۰سالگی، کودکان به مرور تفاوت واقعیت و خیال را متوجه 
می شــوند و آرام آرام به این تشخیص می رســند که آیا یک 
مســئله واقعا وجود دارد یا مربوط به دنیای ذهنی آنهاست، 
می افزاید: »در این صورت اگر به صورت موردی دروغ بگویند 
قابل اغماض است اما نباید به ریشه های آن اتفاق بی توجهی 
کرد. اگر این رفتار به یک روال تبدیل شد، تداوم پیدا کرد و در 
موقعیت های مختلف اتفاق افتاد، باید حتما بررسی کرد که 
از کجا نشأت گرفته است. در این مرحله دروغگویی را ناشی 
از یک فشار هیجانی می دانیم. بنابراین دروغگویی در مواجهه 
با موقعیت نگرانی و ترس، مثــل پناهگاهی امن برای کودک 
است و به صورت یک مکانیزم دفاعی در برابر فشار هیجانی از 
او محافظت می کند. این اتفاق در نگاه روانشناسی یک رفتار 
منفی نیست اما باید بررســی کنیم که چرا کودک تا این حد 
تحت فشار است و برای محافظت از خودش به دروغگویی پناه 

برده است«.

عوامل تأثیرگذار
گاهی والدین سختگیر، کنترل گر و مقرراتی با وضع باید و نبایدهای 

زیاد برای کودک، او را در موقعیت ناامنی 
قــرار می دهند؛ وقتی کــودک خطایی 
مرتکب می شــود و یا می ترسد که مبادا 
رفتار یا حرف او مورد تأیید والدینش نباشد، 
شــروع به دروغگویــی و صحبت خالف 
واقع می کند. به گفتــه مدنی فر اگر ما در 
واکنش به رفتارهای اشتباه کودک، او 

را نصیحت یا توبیخ کنیم و به ریشه 
این رفتار او توجه نکنیم، مانند این 
اســت که عالئم را درمان کنیم و 
عفونتی که باعث این تب شده را 
نادیده بگیریم! این در حالی است 
که رفع ریشه های آن عفونت مهم 
است. پس دروغگویی ناشی از فشار 

هیجانات، نیاز به بررسی ریشه ای و 
بستر ارتباط کودک با اطرافیان مهم 

طرح: بهرام غرویزندگی اش دارد. 


