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كاربست تئوري انتخاب و واقعيتدرماني بر بهبود كيفيت زندگي

مدرس :دکتر علي صاحبي
مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر
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دكتر ویليام گالسر« :خود ما هستيم كه تمام اعمالمان را انتخاب ميكنيم و دیگران
نه ميتوانند ما را خوشبخت كنند و نه ميتوانند باعث بدبختي ما شوند».

در این دنیاي پر چالش و پر تالطم كه تحت كنترل ما نیست به راستی چگونه میتوان كیفیت زندگی را
همواره ارتقاء داد .باید گفت كه این بهبود مستمر مستلزم تحقق چهار شرط است:
 -6بعد از اتمام تحصیالت آكادمیک دانشگاه؛ آموزش و یادگیري ادامه یابد و به عبارتی براي هر
دوره از زندگی و قبول مسئولیتهاي جدید زندگی مانند ازدواج ،بارداري ،فرزندپروري ،اشتغال
و  ...ابتدا دانش و مهارت آن را كسب كنیم و آموزش ببینیم .این یعنی احساس نیاز به
یادگیري :من باید یاد بگیرم.
 -6بدن خود را مانند یک معبد مقدس دوست بدارید و از آن مراقبت نمایید .به عبارتی زبان
بدن خود و نیازهایش را بشناسید .تغذیه مناسب ،خواب كافی ،ورزش به موقع و ...
 -9زندگی خود را بر اساس نظر خود تنظیم كنیم و بر اساس اظهار نظر دیگران و آنچه كه
آنها میگویند زندگی نكنیم.
 -4زمان ثابتی را براي استراحت و تفریح مشخص كنیم و با توجه به عالیق خود تفریحاتمان
را در زندگی مشخص كنیم .مانند مطالعه ،سینما ،تئاتر و ...

نتیجهگیری :برای ارتقای کیفیت زندگي باید این چهار اصل را عملیاتي نماییم.
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و در نهایت:

بهبود كيفيت زندگي در دست خود ما
است.

چهار بخش مهم زندگي
در زندگی هر انسان چهار بخش مهم وجود داردكه اولویت نخست باید با خانواده باشد .عصاره اصلی خانواده
است و بیشترین وقت كیفی براي خانواده باید صرف شود تا اعضاي خانواده واكسینه (واكسیناسیون تربیتی)
شوند و تحت تاثیر مسایل محیطی قرار نگیرند.

خانواده

پیشرفت
شخصي

شغل و حرفه

امور متفرقه

هر انسانی باید در زندگی خود داراي چارچوبهاي فكري و تئوریک باشد و بر اساس آن مسیر زندگی
خود را مشخص نماید .باید بین ساختار فكري و نوع راه انتخاب شده همسویی وجود داشته باشد .با توجه به
بزرگترین انقالب زندگی بشر علم میباشد ،انسان باید بتواند از تئوري و علم روز استفاده نماید .آنها را
بپذیرد و قدرت تغییر و تحول داشته باشد.
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انتخابها و اعمال ما نتیجه چارچوبها و تئوريهاي مفهومی زندگی ما هستند .بنابراین رفتارهاي ما
توسط فاكتورهاي درونی شكل میگیرد .فاكتورهاي بیرونی اثرگذار هستند ،اما تعیینكننده نیستند .ما
رفتارهایمان را بر اساس انگیزههایمان انتخاب میكنیم.
پس انگیزش« :عاملی درونی است كه موجب رفتار فرد میشود»
زندگی ما برآیند انتخابهاي ماست .بنابراین هر عمل و اقدامی براساس ادراک ،خواستهها و نیازهاي
اساسی ما شكل میگیرند .در حقیقت ما رفتارهایمان را انتخاب ميکنیم.

انواع سرمایهها
ما چندین نوع سرمایه داریم :سرمایه مالی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و سرمایه روانی .به راستی
سرمایه روانی سازمانهاي ما چقدر است؟
سرمایه مالی
براي زندگی
بهتر
سرمایه رواني
بستری برای
سالمت
سرمایههای
دیگر

سرمایه انساني
برای پرورش
انسانهای
ورزیده و ماهر

انواع
سرمایه

سرمایه
اجتماعي برای
خوشنامي و
محبوبیت

چهار عنصر بهداشت رواني
هر مدیري باید چهار عنصر سرمایه روانی را بشناسد:
-6چقدر خوشبینی داریم؟

-6چقدر امید داریم؟

-9چقدر كارآمدي داریم؟

-4چقدر تابآوري داریم؟
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میزان
امید

میزان
کارامدی

چهار
عنصرسرمایه
روان

میزان
خوشبیني

میزان
تابآوری

در مورد تابآوري با توجه به وجود چالشها و استرسها ،اگر استرسی وارد شد چقدر میتوانیم تاب بیاوریم
و چقدر طول میكشد تا خود را احیاء نماییم .این چهار عنصر در حقیقت چهار مهارت هستند كه قابل
آموزش میباشند.

وضعیت موجود جهان
وضعیت موجود جهان حاضر به صورتی است كه رشد تكنولوژیک به صورت فزایندهاي حاصل گردیده استت.
محققین اعالم كردهاند كه متوسط میزان برخورداري از موهبتهاي زندگی انسان امروزین از پادشاهان قترن
هجدهم دو برابر بهتر شده است .از سویی در سده اخیر وضعیت حقتوق بشتر بستیار پیشترفت كترده استت.
شرایط بر این منوال است؛ حق تحصیل ،ارتقاي زنان،كسب پست هاي مدیریتی و  ...امتا میتزان شتادمانی از
سال  6391ثابت مانده و باالتر نرفته است .امروزه همه چیز هست اما شادي نیستت .روابتط انستانی مبتتذل
شده و از غنا افتاده است .توجه به خانواده جزو اولویتها نبوده و روابط سست شده است .همه به دنبال رفتع
نیازهاي كاذب بیشتر مانند خانه بزرگتر ،ماشین گرانتر ،پول بیشتر و  ...هستند .در حالی كه به دست آوردن
این خواستهها فقط براي دو هفته تا دو ماه وضعیت روحی شما را باال نگه میدارد و بعد عادي میشود .تنهتا
چیزي كه هیچگاه عادي نمیشود و باال میماند رابطه خوب با عزیزان و خانواده است .مغز نسبت بته روابتط
خوب عادي نمیشود.
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نیازهای انسانها
نیازهاي برشمرده ذیل را تمامی انسانها دارند ،اما میزانش در افراد متفاوت است.
 -6نیاز به بقا (زنده ماندن) هر انسانی براي زنده ماندن نیاز به غذا ،مسكن ،پوشاک و امنیت دارد.
 -6نیاز به پیشرفت ،احساس ارزشمندي ،نیاز به قدرت جهت كنترل موثر زندگی ،نیتاز بته یتادگیري و
رشد .این نیاز مربوط به احساس توانمندي ،كارآمدي و پیشرفت است.
 -9نیاز به عشق و احساس تعلق :نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن .متا بته عشتق ورزیتدن و
مراقبت كردن از دیگران نیاز اساسی داریم و همچنین نیاز به آن داریم كه بدانیم براي دیگران عزیز
و دوست داشتنی هستیم.
 -4نیاز به آزادي كه خود فرد تعیین كند چگونه زندگی كند و آزاد باشد .در واقتع نیتاز بته استتقالل و
خودمختاري؛ امكان و توانایی انتخاب كتردن ،كشت كتردن و بیتان آزادانته ختود و داشتتن حتریم
شخصی.
 -5نیاز به تفریح كه باید برایش وقت تعری كرد و با توجه به عالیق انجامش داد.گرایش به لذت بتردن
از كار و هیجانزده شدن ازپروژههاي كاري ،شوخ طبعی حتی در مسائل جدي ،داشتن اوقات فراغتت
و تعطیالت ،لذت ناشی از یادگیري.
نكته مهم :گاه تمام تالشها براي رفع یک نیاز است؛ در حالی كه براي تعادل در زندگی باید به همه نیازها
توجه شود.
هر روز براي خودتان یک ساعت فعاليت كنيد و خود را از
وظيفهمداري جدا كنيد تا كسب انرژي نمایيد و
تابآوريتان ارتقاء یابد.

توصیههایي طبق تئوری انتخاب
به طوركلی تئوري انتخاب در چهار اصل خالص شدنی است:
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*نیاز * خواسته * ادراک * رفتار
منبع و انگیزه انسان نظام درونی نیازهاي آدمی است .تمامی مشكالت روانشناختی فرد ریشه در مشكالت
رابطهاي دارد .رابطه و ارتباطات خراب كشمكش ایجاد میكند .بنابراین بیاموزیم كه كسی را كنترل نكنیم و
از ابزار كنترل مانند انتقاد كردن ،باج دادن ،غرغر كردن ،مقایسه كردن ،تهدید كردن و تنبیه كردن اجتنتاب
كنیم.
زبان ما ابزاري است كه میتواند هم دردي بیدرمان و هم گنجی بیپایان باشد.

ما در همه حال در حال انتخاب هستيم و
باید مسئوليت انتخابهاي خود را بپذیریم.

سه باور نادرست
باید براي سالمت ماندن ،سه باور نادرست را از خود دور كنیم:
-1رفتار ما همواره واکنش و یا پاسخي به محرکهای بیروني است :در حالی كه رفتتار متا از درون متا
بلند میشود .محرک نمیتواند رفتار ما را بسازد .ما محرک را معنا میكنیم؛ این متا هستتیم كته محترک را
انتخاب میكنیم.
-2من ميتوانم دیگران را وادار به انجام کاری کنم که مایل نیستتند انجتام دهنتد :در حتالی كته
هیچكس نمیتواند كسی را وادار به انجام كاري كه مایل نیست نماید ،مگر به صتورت متوقتی و بته صتورت
كوتاهمدت.
-3من وظیفه اخالقي و اجتماعي دارم که از افراد انسانهای بهتری بسازم :ما فقط میتوانیم از خود
انسان بهتري بسازم و بس .رسالت فرد فقط در مورد خودش است نه دیگران.
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دو رویكرد تربیتي والدین
والدین براي تربیت فرزندان خود دو رویكرد متفاوت دارند:
 -6الگوی مجسمهسازی :در این رویكرد بچه خمیري است كه میشود از آن چیزي ساخت و والدین
فرصت دارند كه آن را بسازند تا زمانی كه بزرگ شود ،مدرسه برود ،فالن ورزش و موسیقی را یاد
بگیرد و فالن مهارت را بیاموزد.
 -6الگوی پیامبران :رویكرد باغبانی كه میخواهد گیاهی را پرورش دهد .باغبان میداند دو تا تخم را
از یک مجموعه بذر برداشته كه از یک خانواده است .آنها را آب میدهد ،یک گل سبز است و
دیگري كمرنگتر است و باغبان سعی نمیكند دیگري را سبز كند ،چون ویژگیهاي ژنتیكی آن دو
گیاه با هم متفاوت است .سعی میكند هر كدام را با ویژگیهاي خودش پرورش دهد .البته والدین
به ندرت خودشان را در قالب باغبانی میبینند كه باید گیاهی را پرورش دهد.
مجموعه نظریهپردازان تئوري انتخاب ،بر این عقیده هستند كه فرزندان را باید به عنوان نهال پرورش
داد نه یک مجسمه و باید از توانمنديهاي فردي آنها آگاه باشیم.

شادمانگي
تمامی رسالت پیامبران آسمانی عمل صالح بوده كه بعد از كلمه اهلل در قرآن كریم باالترین تكرار را داشته
است.
"سوفیا لومرسكی" با پژوهش بر روي  611میلیون نفر (در  669كشور) نشان داده است كه:
 51 درصد شاديهایمان مرتبط با ژن ما است.
 61 درصد به شرایط زندگی ما بازمیگرد ،برخورداري از پدر و مادر متعادل  /نامتعادل و ...
 41 درصد شادمانی ما برمیگردد به فعالیتهاي شادمانیساز (.)Happiness Related Activities

پس فعالیتهایی را انتخاب كنیم كه شاديافزا باشند.
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فعالیتهای مرتبط با شادمانگي
-6
-6
-9
-4
-5
-2
-9

روابط غنی اجتماعی (از قانون كشاورزي تبعیت كنید ،اول بتذر دوستتی بكاریتد ،بعتد درو كنیتد و
انسانها به سمت شما میآیند)
قدرشناسی از مواهب
عمل مهربانانه نسبت به دیگران بدون چشمداشت در یک روز مشخص
قدردانی از كسانی كه به ما خدمت كردهاند
فعالیتهاي ورزشی مرتب و مكرر
خوشبینی و امیدواري
هدفمندي
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سه گام
در پنجاه ثانيه:

-1هرگاه ناراحتید و حس
منفي دارید ،حس بد خود را در یک
دفتر یادداشت کنید .اگر این حس بد را
تخلیه نكنید دچار دردهای شناور
ميشوید.
 -2هر هفته در یک روز معین و ثابت عمل مهربانانه
بدون چشمداشت برای جهان هستي انجام دهید.
-3در هفته یک روز برای خودتان قرار بگذارید که موهبتها و
نعمتهایتان را ذکر کنید و بگویید از آنها خوشنودم و خدا را شكر
کنید .

مطالعات نشان داده است كه اگر بیماران افسرده براي دو بار در هفته مواهب خود را به مدت پنج دقیقه بیان
نمایند ،احساساتشان بهبود پیدا میكند.
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