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دکتــر ویلیــام گلســر کــه دهههــا بــه عنــوان رواندرمانگــر ،بــه والدیــن و نوجوانــان مشــاوره مــیداد ،ایــن کتــاب را بــر
اســاس تئــوری انتخــاب نوشــته اســت .گلســر در ایــن کتــاب از والدیــن میخواهــد قضــاوت را کنــار بگذارنــد و بــه آنهــا
میگویــد بــا کنتــرل محیــط خانــه و وضــع قوانیــن اجبــاری بــه امیــد تغییــر رفتــار نوجوانــان ،بــه نتیج ـهای نمیرســند .در
عــوض ،گلســر هفــت عــادت خطرنــاک والدیــن را بیــان میکنــد و ســپس بــه آنهــا نشــان میدهــد کــه چگونــه بــا تغییــر
رفتــار خــود میتواننــد اهــداف خــود را محقــق کننــد .گلســر میگویــد:
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مــا در دنیــای کنتــرل بیرونــی زندگــی میکنیــم کــه باعــث شــده اســت شــاهد
ناخشــنودیهای زیــادی در همــه جــا باشــیم .شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر نمیتوانیــد
از ایــن دنیــا فــرار کنیــد .ولــی هــر چقــدر کــه بتوانیــد فضــای خانــه را بــا تئــوری
انتخــاب پــر کنیــد و کمتــر از کنتــرل بیرونــی اســتفاده کنیــد ،زندگــی لذتبخشتــری را
بــرای خــود و عزیزانتــان خواهیــد آفریــد .اســتفاده از تئــوری انتخــاب یــک انتخــاب
اســت.

گلســر بــر راز و رمــز اصلــی پــرورش فرزنــد بــدون دردســر و چالشهــای پــی در پــی و فرســاینده کــه معمــوال والدیــن
و نوجوانــان تجربــه میکننــد ،تاکیــد میکنــد .وی در بخــش دیگــری از کتــاب آورده اســت:
تنهــا راهــی کــه میتوانیــم نیــاز بــه قــدرت و نیــاز بــه عشــق ورزیــدن را ارضــاء کنیــم،
آن اســت کــه بــه انســانهایی کــه در زندگیمــان حضــور دارنــد احتــرام بگذاریــم،
عشــق بورزیــم و بــا آنهــا صــادق باشــیم .اگــر بخواهیــم آنهــا را کنتــرل کنیــم ممکــن
اســت عشــق آنهــا را در دل خودمــان نگــه داریــم ،ولــی هرگــز احتــرام صادقان ـهای از
جانبشــان دریافــت نخواهیــم کــرد .زمانــی مــورد احتــرام واقعــی قــرار میگیریــم کــه
بــا مــا صادقانــه برخــورد شــود و آنهــا نیــز مــا را دوســت بدارنــد .در ایــن صــورت
اســت کــه واقعــا احســاس قــدرت و تشــخص خواهیــم کــرد و بــرای احســاس قــدرت
نیــازی بــه ایجــاد رعــب و وحشــت نداریــم.

ویلیــام گلســر مدعیســت کــه اگــر والدیــن ایــن کتــاب را بــه دقــت بخواننــد ،درک عمیقتــری از ســازوکار رفتــار
فرزندشــان بــه دســت خواهنــد آورد و در ســایه ایــن درک عمیــق و کاربــردی میتواننــد رابطــه بهتــری بــا آنهــا برقــرار
کــرده و ار فراینــد و موهبــت فرزندپــروری لــذت ببرنــد.

