
فصل اول: رویکرد تربیت سالم

چرا بچه ها مثل گذشته رفتار نمی کنند و مطیع و فرمان بردار والدین نیستند؟
زندگی های از هم پاشیده، تماشای زیاد تلویزیون، بازی های رایانه ای و مادران شاغل؟! این عوامل هرچند خیلی شایع

هستند ولی علت چالش های کنونی ما با بچه ها نیستند.
طبق نظریه ی درایکرز، طی سال های گذشته تغییرات مهمی در جوامع رخ داده است که تفاوت های کودکان امروزی

با گذشته را توجیه می کند:
دیگر بزرگسالن برای بچه ها الگوی فرمان برداری نیستند. الگوهای فرمان برداری در گذشته زیاد بودند: مادر.1

از پدر، پدر از رئیس و …  درایکرز می گوید: «وقتی پدر کنترل مادر را از دست داد، آن ها هر دو کنترل
بچه ها را از دست دادند.»

بچه ها فرصت های کمتری برای یادگیری مسئولیت پذیری و تقویت انگیزه دارند. در گذشته بچه ها.2
 را مسئولیت پذیریکمک خرج و نان آور خانه بودند اما امروزه فقظ سرویس دریافت می کنند. آن ها زمانی
 و قاطعیت و محبتمی آموزند که فرصت یادگیری مهارت های زندگی و اجتماعی را در محیطی لبریز از

 داشته باشند.احترام

، جهت پرورش افراد توانمند:  مهارت ها و باورهای ضروری زندگی
باور نسبت به توان مندی های شخصی..1
باور نسبت به اهمیت داشتن در روابط خانوادگی و اجتماعی..2
باور نسبت به تسلط و تاثیرگذاری خود بر زندگی..3
مهارت های درون فردی نظیر درک احساسات و هیجانات خود برای تربیت نفس و خویشتن داری..4
مهارت های بین فردی نظیر کار گروهی، همدلی، مشارکت و … ..5
مهارت های سیستمیک نظیر انعطاف پذیری، توافق و سازش، احساس مسئولیت و … ..6
مهارت های داوری نظیر ارزیابی موقعیت ها مطابق با نظام ارزشی..7

ریشه ی بیشتر بدرفتاری ها را می توان در رشد نیافتگی این مهارت ها و باورهای هفت گانه ی مهم پیدا
کرد.

سه دیدگاه اصلی برای تعامل کودک-بزرگسال
قوانین سفت و سختی وضع می شوند و آزادی و حق انتخاب از کودک سلب می شود. رفتارنگرش سخت گیرانه: 

بچه ها توسط والدین کنترل می شود و در ازای سرپیچی از قوانین، تنبیه می شوند. (هرچند رفتار بد، بلفاصله بعد از
تنبیه متوقف می شود، ولی به زودی دوباره شروع می شود و این مساله بارها ادامه می یابد.)

قوانین و مقرراتی وجود ندارند و بچه ها کامل آزاد و رها هستند. (نتیجه، بچه هایی هستند کهنگرش سهل گیرانه: 
والدین را به خدمت خود می گیرند و از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند. )



بزرگسالن با مشارکت بچه ها مقرراتی وضع می کنند و به بچه ها حق انتخاب داده می شود. درنگرش تربیت سالم: 
صورت سرپیچی از مقررات، بچه ها با پیامد انتخاب خود مواجه می شوند. خارج از محدوده ی مقررات، بچه ها آزاد

هستند. روابط بر اساس احترام متقابل و محبت همراه با قاطعیت شکل می گیرد.
وقتی برای بار اول از شیوه های تربیت سالم استفاده می شود، ممکن است بدرفتاری بیشتر شود؛ چون بچه ها عادت
دارند پاسخ  های مشخصی از والدین دریافت کنند و وقتی با پاسخ های جدید روبرو می شوند، احتمال در رفتارشان

زیاده روی می کنند تا والدین را وادار کنند به گونه ای که آن ها انتظار داشتند پاسخ دهند. اما بعد از به کار بردن
 این شیوه ها، هم فاصله ی بین بدرفتاری ها بیشتر می شود و هم از شدت آن ها کاسته می شود. هدف تربیتمستمر

سالم، دست یابی به نتایج بلندمدت مفید و هم چنین مسئولیت پذیری و شوق همکاری در زمان حال است. 

نتایج بلند مدت تنبیه
تنفر.1
تلفی.2
وتمرد .3
که به دو شکل موذیانه و عزت نفس کاهش یافته اتفاق می افتد.تسلیم .4

بچه هایی که تنبیه زیاد را تجربه می کنند یا به شدت سرکش می شوند یا به طرز وحشتناکی مطیع!

تاثیر دیدگاه تربیت سالم در بلند مدت را می توان به صورت زیر خلصه کرد:
چهار معیار برای تربیت اثربخش

در عین قاطعیت، محبت آمیز هم باشد؛.1
قاطعیت به معنای تنبیه، سخنرانی یا کنترل نیست. هنگام تعیین محدودیت ها و اعمال آن ها، بچه ها را هم مشارکت

دهید. وقتی محدودیتی شکسته می شود، تنبیه یا سخنرانی نکنید. مشارکت محترمانه با کودک را ادامه دهید.
می توانید سوال های کنجکاوانه بپرسید: «چه اتفاقی افتاد؟! فکر می کنی چه چیزی باعث آن شد؟ حال برای حل

مشکل چه فکری داری؟ چیکار کنیم که دفعه ی بعد این مشکل برات پیش نیاد؟»

 منظم است. والدین و بچه ها می توانند در این نشست های خانوادگی، برپایی ارتباط موثریک راه فراگیری
جلسات، درباره ی راه حل مشکلت، فکرپرانی کنند و راه حل هایی را که برای همه محترمانه است انتخاب کنند.

به بچه ها کمک کند تا احساس تعلق و اهمیت بکنند؛.2
تعلق داشتن و مهم بودن از اهداف اولیه ی همه ی انسان ها و به خصوص بچه هاست. تنبیه به بچه ها کمک نمی کند

احساس تعلق و اهمیت پیدا کنند و این یکی از دلیل بی اثر بودن تنبیدر بلندمدت است.

در بلندمدت نتایج مثبت داشته باشد؛.3
یکی از دلیل اولیه ای که والدین و معلمین به تنبیه روی می آورند، اثربخش بودن آن در کوتاه مدت است. دلیل دیگر



این است که می ترسند تنها گزینه بجز تنبیه، آسان گیری باشد. آن ها می ترسند اگر کنترل بیرونی را رها کنند، دیگر
نتوانند به عنوان والدین یا معلم، کارهایشان را انجام دهند. دلیل سومی هم وجود دارد و آن این است که تنبیه،

آسان ترین کار است. تنبیه یک پاسخ «واکنشی» است؛ اما استفاده از تربیت سالم، نیاز به تلش زیاد و مهارت آموزی
دارد.

مهارت های ارزشمند زندگی را برای دست یابی به یک شخصیت خوب و سالم، آموزش دهد..4
خشونت، موذی گری، عزت نفس پایین، بله قربان گو شدن و بسیاری مهارت های منفی دیگر، از آثار بلند مدت تنبیه
است. استفاده از شیوه های تربیت سالم، نه تنها بدرفتاری را متوقف می کند، بلکه مهارت های زندگی و اجتماعی را

آموزش می دهد.

تنبیه هیچ یک از این معیارها را برآورده نمی کند.✔
مهربانی و قاطعیت همزمان، مفهوم زیربنایی تربیت سالم است. وقتی این دو با هم آمیخته می شوند،  به✔

معنای احترام به بچه ها، احترام به خودمان و احترام به موقعیت است. 

به سفر تربیت سالم خوش آمدید!
خوب است مقصدی در ذهن داشته باشید. برای فرزندانتان چه می خواهید؟

خودپنداره ی مثبت•
علقه به یکدیگر•
مسئولیت•
نزاکت•
صداقت•
همکاری•
صبر•
خودکنترلی•
خودانضباطی•
احترام به خود و دیگران•
•...


