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مقدمه
بزرگترین نگرانی پدر و مادر ها آینده فرزندشان و اینکه آیا زندگی شاد و موفقی خواهند داشت یا نه میباشد
و اکثر پدر و مادرها فکر میکنند که صالح فرزندشان را میدانند و با تنبیه و تشویق سعی میکنند آنهاا را
وادار کنند کاري را که از نظر آنها درست است ،انجام بدهند .سپس آنقدر اصرار میکنند که روابطشاان باا
فرزندان را خراب میکنند طبق این نظریه اگر شخصی را به فعالیتی اجبار کنیم ممکن است مقاومات کناد،
لج کند و احساس بدي حاکی از عدم کنترل بر زندگی خود داشته باشد و رابطه مخدوش شاود .باه عباار
دیگر نظریه انتخاب ،مخالف "سنت من"" ،صالح تو را مي دانم" است؛ چرا که معتقد است بذر تقریبا
تمامی بدبختیهاي ما در سالهایی کاشته میشود که با آدمهایی (مربیانی) سر و کاار داریام کاه معتقدناد
عالوه بر اینکه صالح خود را میدانند ،صالح دیگران را نیز می دانند .آنها احساس میکنند که وظیفه دارند
ما را مجبور کنند کاري که از نظر آنها درست است را انجام دهیم .بعضی مواقع پدر و مادر یا معلماان فکار
میکنند بچهها مال آنها هستند .همانطوريکه کتشان مال آنهاست؛ کیفشان و کتابشان مال آنهاست.
بنابراین هرطوريکه بخواهند آن را میزان کنند یا بشویند یا اتو کنند یاا رناب بزنناد ،اشاکالی نادارد (نگااه
ابزاري به انسان ،که اسالم نیز مخالف آن است) .آنها بعضا به قدري افراط میکنند که تنبیه بدنی بچههاا را
مجاز بلکه حق و وظیفه خود میدانند و بدون احساس گناه و چه بسا کامال غیر انسانی با یک انسان برخورد
میکنند .گالسر معتفد است اگر آدمها ميتوانستند بفهمند آنچه از نظر آنها درست است لزوما از
نظر دیگران درست نیست دنیا شادتر و خوشایندتر مي شد.
از طرفی بچهها در دوران کودکی که کمسنتر ،ضعیفتر و ترسوتر بودهاند ،ناچار بودند بادرفتاري پادر و
مادر را تحمل کنند ،ولی وقتی بزرگتر میشوند از رابطه نامطلوب با پدر و مادرشان فاصله مایگیرناد و باه
اینکه در چارچوب روابط انسانی میتوانناد باه خوشابختی برساند اعتقاادي ندارناد .در ایان مقطاع آنهاا
میخواهند خوش باشند ،در نتیجه دنبال چیزي میروند که در دسترس آنها است ،یعنی لاذ خشاونت و
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مواد مخدر .مطالعا نشان میدهند که زندانها پر از آدمهایی است که در دوران کودکی با آنها بادرفتاري
شده یا مورد غفلت واقع شدهاند.

رویكردهاي تربیتي
والدین براي تربیت فرزندانشان دو رویكرد دارند:
 -6الگوي مجسمهسازي :در رویکرد مجسهسازي ،بچه خمیري است که میخواهیم از آن چیزي بسازیم و
والدین فرصت دارند که آن را بسازند تا زمانی که این بزرگ میشود ،مدرسه برود ،فالن ورزش و موسیقی
را یاد بگیرد ،فالن مهار را بیاموزد.
 -5الگوي باغباني پیاامبران :در رویکارد باغباانی پارورش گیااه مدنظراسات .باغباان مایداناد دو باذر
همخانوادهاي که از یک مجموعه بذر برداشته شده است ،با کار و تالش یکسان ،ممکن اسات یاک گال
سبز بشود و دیگري کمرنبتر شود و باغبان سعی نمیکند دیگاري را سابز کناد ،چاون ویژگایهااي
ژنتیکی آن دو گیاه باهم متفاو است .سعی میکند هر کدام را با ویژگیهااي خاودش پارورش بدهاد.
بندر والدین خودشاان را در نقاش باغباان مایبینناد کاه بایاد پارورش بدهناد .بناابراین مجموعاه
نظریهپردازان تئوري انتخاب ،بر این عقیده هستند که فرزندان را باید به عنوان نهال پرورش داد نه یک
مجسمه و باید به توانمنديهاي فردي آنها واقف شد.

الگوي شما چیست؟
 مجسمهسازي؟یا
 -باغبانی؟
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تفاوت فرزندپروري براساس نظریه انتخاب و نظریه کنترل بیروني
بر اساس نظریه کنترل بیرونی زمانیکه کودك بدرفتاري میکند والدین میکوشند با تهدید ،تنبیه یا تشویق
وي را کنترل کنند .واقعیت این است که تالش براي کنترل دیگران سودي ندارد و تنها باعث میشود آنهاا
در تکرار رفتار قبلی خود مصرتر ولجوجتر شوند .کودکان نیز مانند بزرگساالن به هماین صاور باه کنتارل
بیرونی پاسخ میدهند .ولی بر اساس نظریه انتخاب یا روانشناسي کنترل دروني والدین تواناایی زیاادي
براي تاثیرگذاري بر رفتار فرزندشان دارند و این کار را با کنترل بیرونی وي انجام نمیدهند .واقعیت این است
که والدین نمیتوانند فرزندشان را وادار به انجام یا عدم انجام کاري بکنند .ایان فرآیناد جدیاد فرزنادپروري
کیفیت روابط بین والدین و کودکان را بهبود میبخشد و به آنها کمک مایکناد شایوههااي بهتاري باراي
ارضاي نیازهایشان بیابند.

نیازها
کودکان بر اساس برنامهریزي ژنتیکی مشابه ،نیازهایی مشابه بزرگساالن دارند.
این نیازها عبارتند از:

نياز به بقا

نياز به عشق و تعلق

نياز به اختيار و آزادي

نياز به قدرت و موفقيت

نياز به لذت و تفريح
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نیازها ،علت بیشترین بروز تعارضها
بیشتر تعارضها بین والدین و کودکان به شیوهاي که کودکان براي ارضااي نیازهایشاان اساتفاده مایکنناد
مربوط است .بر اساس آموزههاي نظریه انتخاب :رفتار کلی هدفمند است و هدف رفتار کلی ارضااي نیازهااي
ژنتیک است.
با توجه به مفاهیم نیازها و رفتار شما به جاي این که بپرسید:
 چرا فرزندم به حرف من گوش نمیکند؟ از خود بپرسید:
 فرزندم چه چیزي ميخواهد که سعي ميکند به این شیوهي نامناسا

آن را باه دسات

آورد؟
ما میدانیم که انگیزهي رفتار کلی چیست (ارضاي نیازها) ،ولی نمیدانیم فرزندمان چه چیازي مایخواهاد.
زمانیکه دریابیم او چه میخواهد ،میتوانیم راهی مناسب و موثر باراي رسایدن باه خواساتههاایش باه وي
بیاموزیم.
با توجه به وجود نیاز به عشق و تعلق در شما و فرزندانتان از رفتارهاي ارتباطدهنده به جاي رفتارهاي
تخریبگر بهره گیرید .این رفتارها عبارتند از:
 مراقبت کردن ،گوش دادن ،حمایت کردن ،مشارکت کردن ،تشویق کردن ،اعتماد کاردن،
احترام به تفاوتها
استفاده از این رفتارها ارتباط شما را با کودكتان تقویت میکند .کودکان نیاز دارند که بدانند شما دوستشان
دارید .محبت و عشق خود را به فرزندتان نشان دهید .هر روز به او بگویید چقدر دوستش دارید.
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از رفتارهاي مخرب در رابطه با کودکتان پرهیز کنید .این رفتارها براي هر رابطهاي چه با فرزندتان و چه با
دیگران تخریبگر هستند ،این رفتارها عبارتند از:
 انتقاد کردن ،سرزنش کردن ،شكایت کردن ،غر زدن ،تهدید کردن ،تنبیه کاردن ،پااداش
دادن (براي کنترل)
با توجه به وجاود نیاز به تفریح و لذت در شما و فرزندانتان باازيکاردن و خندیادن باا فرزنادتان را در
اولویت قرار دهید.
 کودکان به تفریح نیاز دارند .شما نیز به عنوان یک والد نیازمند تفریح هستید.
 اگر گاهی رهبري را به فرزندتان بسپارید میتوانید زمان بیشتري را با هم صرف بازي و خنده کنید.
 داشتن فعالیتهاي تفریحی و بازي با کودكتان روشی خوب براي باال بردن کیفیت رابطاه شاما باا
وي است.
 همچنین میتوانید احتمال انجام کارهایی را که از فرزندتان میخواهید با چاشانیکاردن باازي باه
درخواست خود افزایش دهید.
 کودکتان میداند چگونه هر چیزي را به بازي تبدیل کند.
 بنابراین نگران پیدا کردن ایدههاي جدید نباشید.

تصاویر دنیاي کیفي

یکی دیگر از مفاهیم نظریه انتخااب دنیااي کیفاي و
تصاویر دنیاي کیفي است .افراد داراي نیازهاي ژنتیک
مشابهی که شامل نیااز باه بقاا ،عشاق و تعلاق خااطر،
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قدر  ،تفریح و آزادي است میباشند ،ولی هرکدام تصاویر خاص و منحصربفردي باراي ارضااي ایان نیازهاا
دارند که تصاویر دنیاي کیفي نامیده می شود .دنیاي کیفی شما :دنیاي کوچاک شخصای کاه هار کسای
اندکی پس از تولدش آن را در حافظه خلق میکند و در طول زندگی خلق آن را ادامه میدهد وگاهی نیز آن
را یکباره خلق میکند .این دنیا از گروه کوچکی از عکسها تشکیل شاده کاه بهتارین راه ارضااي نیازهااي
اساسی را نشان می دهد .این عکسها سه چیز را به تصویر میکشند:
 -1آدمهایي که بیش از دیگران خواهان بودن با آنها هستیم
 -2چیزهایي که بیش از هر چیز دیگر خواهان داشتن آنها یا تجربهکردن آنها هستیم.
 -3عقاید یا نظامهاي عقیدتيکه بر بخش اعظم رفتار ما حاکم هستند.
وقتی ما احساس بسیار خوبی پیدا میکنیم که طوري رفتار کنیم تا شخص ،چیز یا عقیدهاي در دنیاي واقعی
با تصویر آن شخص ،چیز یا عقیده در دنیاي کیفی ما هماهنب و همتا شود .انسانها در دنیا بیش از هر چیز
(در طول زندگی) با دنیاي کیفي خود تماس نزدیک دارند.

مادرمریم میخواهد نیاز خود به قدر را به عنوان مادري تواناا کاه باه دختارش در انجاام
تکالیف کمک میکند ارضا کند ،در حالیکه مریم میخواهد نیازهایش براي آزادي و قادر
را با انجام تکالیفش به صور مستقل ارضا نماید .آنها نیازهاي متعارضی ندارند ولی تصاویر
دنیاي کیفی آنها با هم در تعارض است.
زمانیکه شما و فرزندتان تصاویر دنیاي کیفی متفاوتی دارید نخستین گام این است کاه وقتای را باراي
روشن کردن تصویر دنیاي کیفی خود صرف کنید :این که شما چه ميخواهید .گام دوم این اسات کاه از
فرزندتان بپرسید که تصاویر دنیاي کیفی او چیست :این که او چه ميخواهد .سپس همراه با هم میتوانید
راه حلی پیدا کنید که تصاویر دنیاي کیفی هر دوي شما را تا حدي ارضا کند.
شما میخواهید دختر  66سالهتان در روز تعطیل اتاقش را تمیز کند .صبح به اتاق او میروید تا ببینیاد
چه کرده و مشاهده میکنید که هنوز خواب است .فکر کنید تا راه حلی براي این موقعیت پیدا کنید .از ایان
7

تئوري انتخاب ،فرزندپرور :خلق دنياي كيفي
فرصت براي فرزندپروري به شیوهاي تازه بهره گیرید .در این موقعیت باه روشانی در ماییابیاد کاه شاما و
دخترتان دو چیز متفاو میخواهید .با فرزندتان حرف بزنید و به او بگویید چه مایخواهیاد .اگار موقعیات
مناسب است از او بپرسید که چه میخواهد و دربارهي راه حلی که به هر دوي شاما کماک کناد باه آنچاه
میخواهید برسید صحبت کنید.
 تکالیف
 رفتار فرزندتان را با دقت زیر نظر بگیرید.
 درباره اینکه با رفتارهاي خاصش میخواهد چه نیازي را ارضا کند ،فکر کنید.
 درباره اینکه با رفتار خاصش میخواهد به چه خواستهاي برسد ،فکر کنید.
 اگر نمیدانید چه خواستهاي دارد از او این موضوع را بپرسید.
 مشاهدا و افکار خود را با اعضاي گروه در میان بگذارید.

حلقهي پسخوراند منفي
یکی از مشکال اینجا است که مغز ما در یادگیري از تجربیا بد ،خوب اسات و در یاادگیري از تجربیاا
خوب ،بد است .مغز ما طوري سیمکشی شده است که به رویادادها ،حارفهاا و رفتارهااي منفای زودتار از
چیزهاي مثبت واکنش نشان میدهد مغز ما به سرعت متوجه میشود چه چیز نادرست است و با آن واکنش
نشان میدهد .ما متوجه آنچه درست است نمیشویم .این بدین معناست که تفاو بین آنچه مایخاواهیم و
آنچه به عنوان واقعیت ادراك میکنیم رفتار ما را شکل میدهد.
• درباره کاربرد این اطالعا براي شما به عنوان یک والد فکر کنید.
• شما خود بخود متوجه شیوههاي مثبت فرزندپروري خود نمیشوید ولی به آسانی اشتباها خود را
بخاطر میآورید و احساس پشیمانی میکنید.
• این الگو همچنین به رفتارهاي کودکتان هم تعمیم مییابد .شما به راحتی رفتارهاي نادرست وي را
به یاد میآورید .ولی به رفتارهاي خوبش توجه کمتري دارید.
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• شما باید آگاهانه در برابر این الگو مقاومت کنید و به جنبههاي مثبت شیوههاي فرزندپروري خاود و
ویژگیهاي مثبت کودکتان توجه بیشتري بکنید.

تكلیف
• بکوشید از رفتارهاي ارتباطدهنده به جاي رفتارهاي تخریبگار در ارتبااط باا فرزنادتان بهاره
گیرید.
• فکرکنید تا وظایفی مانند بیرون بردن سطل آشغال را به یاک باازي بادل کنیاد و ایان باازيهاا را
امتحان کنید.
• همه ویژگیهاي فرزندتان که باعث شادي و سرافرازي شما میشود را فهرست کنید.

آزادي
زمانیکه پدر یا مادر میشوید براي تمام عمر ترسها و نگرانیهایی را براي حفظ امنیت فرزنادتان باه جاان
میخرید .ولای وقتي ميخواهید فرزنداني مستقل و غیر وابسته تربیت کنید باید باه آنهاا آزادي
بدهید.
آزادي تا چه حد مورد نیاز و کافی است؟ پاسخ این سوال به سن کودك بستگی دارد .بین  5تا  61ساالگی،
شما به عنوان یک والد نیاز به تصمیمگیري درباره میزان آزادي یا محدودیتی که در ارتباط با کودك اعماال
میکنید دارید .فرزندتان میتواند درباره این که چه میزان آزادي بیش از حد یا چقدر کم است به شما کمک
کند.
 زمانیکه فرزندانتان نشان میدهند که مایتوانناد در هنگاام اساتفاده از آزادي بیشاتر ،رفتارهااي
مسئوالنهاي داشته باشند وظیفه دارید این آزادي را به آنها بدهید.
 به جاي جواب ”نه“ از ” بله“ استفاده کنید.
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 زمانیکه فرزندتان درخواستی از شما دارد بکوشید پاسخ خودکار ”نه“ را تغییر دهیاد .در عاوض باه
دنبال یافتن جنبههایی از ” بله“ در ”نه“ باشید.
” بله ،ولی اینگونه“ و در این هنگام با گفتن بله بدون قید و شرط فرق زیادي دارد.
 این کار به شما نشان میدهد که با وجود تعارض بین تارس و دادن آزادي مایتوانیاد راهای باراي
ارضاي هر دو پیدا کنید.

 11سالگي

اختیار و آزادي فرزندان

اختیار و آزادي فرزندان

2سالگي
اعتماد و اعتمادسازي
اعتمادسازي یعنی به فرزندان خود بفهمانید که هر کاري بکنند یا هر حرفی بزنند طردشاان نخواهیاد کارد.
البته وقتی بچهها وارد مقطع نوجوانی میشوند انجام این عمل سخت اسات .باا ایان حاال بهتار اسات کاه
طردشان نکنید .منظور این نیست که در زمینههایی که با آنها مخالف هستید حمایتشان کنید .اگار روزي
فهمیدید که دیوارهاي اعتماد بین شما و فرزندتان فرو ریخته هراسان نشوید ،زیرا نه والدین و نه فرزندان به
راحتی قادر نیستند دیگري را از دنیاي کیفی خود خارج کنند .در چنین حالتی با فرزندتان حرف بزنید یا به
او گوش بدهید و به تدریج به سمت او حرکت کنید .وقتی با کودکی سر و کار دارید که به شاما بایاعتمااد
است اشتباها خود را به سرعت بپذیرید .نه شما از او انتظار دارید کامل باشاد و ناه او از شاما انتظاار دارد
کامل باشید .قبول اشتباه راهی براي اعتمادسازي اسات .ایانچناین پادر و مادرهاایی در مقابال آن پادر و
مادرهایی که همیشه حق را به خود میدهند قابل اعتمادتر هستند.
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 براي داشتن فرزندانی قابل اعتماد باید به کودکانتان اعتماد کنید .زمانیکه به آنها اعتماد کنیاد ،آنهاا
نیز وقتیکه شما براي نظار حضور ندارید و زمانیکه باید به تنهایی تصمیمگیري کنند ،به قضاو خود
تکیه میکنند.
 به کودکانتان رفتارهاي مسئوالنه را بیاموزید تا بتوانند با موقعیتهاي جدیاد برخاورد مناسابی داشاته
باشند .سپس به آنها آزادي بدهید تا فرصت تمرین این رفتارها را پیدا کنند.
 اگر پسرتان به شما میگوید میخواهد شب تعطیل به خانه ي دوستش برود به او بگویید انتظاار داریاد
همانجاییکه میگوید باشد.
 اعتمادکردن به فرزندتان را انتخاب کنید .به او بگویید که به وي اعتماد دارید .وقتای اعتمااد کاردن باه
آنها را انتخاب میکنید ،در واقع به آنها یاد میدهید که قابل اعتماد باشند.

کنترل و تعیین مرزهاي آزادي
اصل اساسی در نظریه انتخاب این است که هر فردي باید احساس کنترل روي زندگی خود داشته باشد .چرا
که هر انسانی همیشه سعی میکند بیشترین و موثرترین کنترل را روي زندگی خود اعمال نمایاد؛ بناابراین
مربی یا پدر و مادر یا هر کسی که بخواهد کار تربیتی انجام دهد نباید کاري کند که فارد احسااس کنتارل
روي زندگی خود را از دست بدهد چرا که در این صور  ،کار به مقاومت کشیده و نتیجه نخواهد داد .مسئله
بر سر بود و نبود کنترل والدین نیست ،بلکه بر سر آن است که کنترل منطقی چیست و پدر یا مادر تاا چاه
حد باید زندگی فرزند را کنترل کند .بچه ها اگر به والدین خاود عشاق و عالقاه داشاته باشاند ،از مادیریت
مادرانه و پدرانه آنها استقبال میکنند ،ولی دوست ندارند سررشته زندگی خود را به یکباره به دست دیگران
بسپارند .تقریبا در همه سنین ،بچه ها از والدین انتظاار دارناد اختیاار الزم را باراي انجاام آنچاه در زنادگی
برایشان معنا دارد ،به آنان تفویض کنند.
 شما میدانید که نمیتوانید رفتار فرزندتان را کنترل کنید ،ولی این بدین معنا نیست که هر کاريکاه او
انجام دهد قابل قبول است.
 وظیفه شما تعیین مرزهایی است که به فرزندتان تنها در حدي آزادي میدهد کاه بتواناد باا رفتارهااي
مسئوالنه از آن بهره گیرد.
 فرزندپروري بر اساس نظریه انتخاب ،یک شیوه فرزندپروري سهلانگارانه نیست.
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 تفاو بین این شیوه و دیگر شیوهه اي فرزندپروري در ناوع مرزهاا و قاوانینی کاه باراي کاودك وضاع
میشود نمیباشد ،بلکه در چگونگی کنترل خود و رفتار ما زمانی است که کاودك ایان قاوانین را اجارا
نمیکند.
گامهایي براي تعیین مرزهاي آزادي
 گام اول :قوانین یا مرزهایي را وضع کنید.
به فرزندتان توضیح دهید چرا باید مرزها یا قوانینی را وضع کنید .حتیاالمکان نظر فرزندتان را بپرسید و
در قوانین یا حدودي که وضع میکنید آن را در نظر بگیرید.
 گام دوم :قوانین را عملي کنید.
به فرزندتان توضیح دهید که قانون یا استاندارد مورد نظر شما چیست .از او بپرسید کاه آیاا آن را درك
میکند و آیا میخواهد آن را اجرا کند .به او بگویید که انتظار دارید این قوانین را اطاعت کند.
 گام سوم :براي موارد عدم رعایت قوانین از قبل برنامهریزي کنید.
با فرزندتان درباره اینکه در صور عدم رعایت قوانین توسط وي باید چه کنید حرف بزنید .از او بپرسید
میخواهد مسئولیت خود را چگونه مدیریت کند .به او بگویید که مایخواهیاد از تنبیاهکاردن و تهدیاد
پرهیز کنید .برایش توضیح دهید که هدف این است که به همراهی هم به اهداف مشترکتان برسید.
 گام چهارم :اگر فرزندتان قوانین یا حدود را رعایت نكرد برنامه از پیش طرحریزي شده را اجرا
کنید.
برنامهاي را که با هم براي موارد عدم رعایت قوانین طارحریازي کارده بودیاد اجارا کنیاد .از فرزنادتان
بپرسید که چه چیزي میخواهد که سعی میکند آن را با قانون شکنی به دسات آورد .باا هام گفتگاو
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کنید تا به استاندارد یا قانون جدیدي که مورد موافقت هر دوي شماست برسید .این بدین معناست کاه
ممکن است الزم باشد انتظار یا قانون خود را کمی تغییر دهید.

 گام پنجم :پیگیر باشید.
به کارگیري مراحل  6تا  4را آنقدر ادامه دهید تا به قوانین و استانداردهاي مورد توافق دوجانبه برساید.
وقتی کارکردن بر روي این موضوع را ادامه دهید فرزندتان در مییابد که شما تا زمانیکاه باه موفقیات
نرسید عقبنشینی نمیکنید.
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