
: مفاهیم بنیادی۲فصل 

 چسسون ریشسسه های اصسسلی رفتسسار انسسسان وچرا؟!بسیاری از ما در تعامل با فرزندانمان، شیوه هایی را به کار می بریم که فواید بلند مدت ندارند. 
اهداف پشت رفتار بچه ها را درک نکرده ایم. 

مفاهیم بنیادی طرح شده در این فصل، مبتنی بر نظریات آلفرد آدلر و رادولف درایکسسرز اسسست. راه کارهسسایی کسسه در تعامسسل بسسا بچه هسسا به کسسار
می بریم، یا آن ها را به پیروزی می رساند یا باعث غلبه ی ما بر آن ها می شود. اگردرکی از مفاهیم اصلی نداشته باشیم، ممکن است راه کارهسسا را
تحریف کنیم و به جای اینکه بچه ها را به پیروزی برسانیم و همکاری آن ها را با نهایت میل شان به دست آوریم، بر آن ها غلبه کنیم و از آن هسسا

بازنده بسازیم که یا باعث طغیان آن ها می شود و یا از آن ها «بله قربان گو» می سازد.

اولین مفهوم بنیادی: اعتماد به نفس یا عزت نفس؟!

راه هایی که عموما برای تقویت اعتماد به نفس به کارمی بریم (تشویق کردن، کارت آفریسسن، برچسسسب و سسستاره چسسسباندن و …)، ممکسسن اسسست
بچه ها را به تحسین و عقیده ی دیگران وابسته کند. حال اگر خودارزیابی را به بچه ها آموزش دهیم، آن ها می آموزند که اشتباه ها فرصسست های
فوق العاده ای برای یادگیری هستند، شکست را تجربه می کنند و یاد می گیرند که مشکلتشان را خودشان حسسل کننسسد و دربسساره ی خودشسسان

.حس تعلق و اهمیت داشتناحساس خوبی پیدا می کنند: 

چهار مرحله ی پیروزی بخش
استفاده از این چهار مرحله برای به پیروزی رساندن بچه ها توصیه می شود:

درک احساسات کودک و بیان آن•
همدلی و بازگو کردن موقعیت های مشابه خودمان•
ابراز همدلی•
سوق دادن کودک به سمت حل مساله•

مثال: فرزند شما از مدرسه بازمی گردد و شروع به شکایت از معلمش می کند که جلوی همه سر او داد کشیده است. بجای این  کسسه بسسا لحنسسی
تحقیرآمیز او رامتهم کنید، با لحنی دوستانه بگویید: مطمئنسسم وقسستی معلسسم جلسسوی دیگسسران سسسرت داد کشسسیده اسست، حسسسابی دسست پاچه
شده ای(گام اول: بیان درک). سپس بگویید: یادم میاد یبار کلس چهارم این اتفاق برام افتاد و … (گام دوم: نشان دادن هم دلی بسسدون تاییسسد
کار اشتباه و در میان گذاشتن تجارب مشابه). فرزند شما سر ذوق می آید و ماجرا ار برای شما تعریف می کند و می گوید: منصفانه نبود معلسسم
برای این کار سرم داد بکشد! شما می گویید: خوب می فهمم چه احساسی داشته ای! به نظرت دفعه ی دیگه چیکار می تونی بکنی کسسه چنیسسن

شرایط ناخوشایندی پیش نیاد؟ (گام چهارم: از کودک بخواهید به دنبال راه حل بگردد)    

 با پرهیز از متهم کردن، سرزنش کردن و سخنرانی و نصیحت کردن و با حالتی دوسسستانه، حمسسایت گر و محترمسسانه، می تسسوانیم بچه هسسا را بسسه
پیروزی برسانیم.

احساس پشت رفتار یا گفتار
 

احساسی که پشت رفتار یا گفتار ماست، از آن چه انجام می دهیم یا می گوییم بسیار مهم تر اسسست. احسسساس پشسست گفتسسار از لحسسن کلممسسان
پیداست. سخنان تحقیرآمیز، فضای احترام متقابل را  نقض می کند و «پیامد منطقی» را به «تنبیه» تبدیل می کند. پرسیدن به جای گفتسسن،
از موثرترین شیوه های تربیت سالم است. پرسیدن کودک را به مشارکت وامی دارد؛ در حسسالی که گفتسسن، مقسساومت و سرکشسسی را برمی انگیسسزد.
پرسیدنی که مهرآمیز و قاطعانه باشد نه تحقیرآمیز. اگر کودکی شیر را روی زمین بریزد، پیامد منطقی برای او این خواهد بود کسسه زمیسسن را
تمیز کند. بجای استفاده از عباراتی مثل*چرا انقدر دست و پا چلفتی هستی؟!، زود باش تمیزش کن، از این به بعد خودم برات شیر می ریزم،
خودت که عرضه نداری و ...*، می توانیم با عبارتی مثل *ای واای! حال باید چه کار کنی؟* کودک را به مشارکت بطلبیم. این همسسان رویکسسرد



تربیت سالم است.

مفاهیم اصلی روان شناسی آدلر

کودکان موجوداتی اجتماعی هستند.•
کودکان براساس ارتباطشان با دیگران و احساسات آن ها نسبت به خودشان، جهان پیرامون و آنچه باید انجام دهند تا شکوفا شوند یسسا نجسسات

یابند، پنداره هایی شکل می دهند.(خودپنداره)
در پس هر رفتار، هدفی نهفته است.•

هدف اولیه ی هر کس، تعلق داشتن است. گاهی کودکان برای دست یابی به حس تعلق، اشتباه می کنند و به گونه ای رفتار می کنند که بیشتر
طرد می شوند. پس باید به پدیده ی بدرفتاری به گونه ی متفاوتی بنگریم.

هدف اولیه ی هر کودک، «تعلق داشتن» و «احساس اهمیت کردن» است. •
کودک بدرفتار، کودک دل سرد است.•

مسسن فقسسط می خسسواهم تعلسسق داشسستهمعمول برای والدین سخت است که از بدرفتاری کودک بگذرند و پیام اصلی پشت آن را درک کننسسد: «
». وقتی به جای واکنش به رفتار بد آن ها، به باور پنهانشان می پردازید، عمیقا احساس درک شدن خواهند کرد. باشم...
مسئولیت اجتماعی یا احساس جمعی•

مسئولیت اجتماعی یعنی داشتن علقه به هم نوع خود و تمایل صادقانه برای همکاری با جامعه. آمسسوختن مسسسئولیت اجتمسساعی بسسه کودکسسان
خیلی مهم است. آن ها باید اعضای مشارکت کننده ای برای جامعه باشند.  ما با حمایت بیش از حد از کودکان و انجام کارهایی که خود آن ها
از پس انجامشان برمی آیند، این فرصت را از آن ها می گیریم که با تکیه به تجربه ی خود بفهمند چقدر توانا هسسستند و تبسسدیل بسه موجسسوداتی

می شوند که خود را مستحق دریافت خدمات ویژه می دانند. 
تساوی•

تساوی به معنای یکسان بودن نیست،  بلکه یعنی همه در برخورداری از احترام، حق برابر دارند. (احترام متقابل)
اشتباه ها فرصت های  فوق العاده ای برای یادگیری هستند.•

انسان کامل وجود ندارد. یکی از دلگرم کننده ترین و در عین حال سخت ترین مفاهیم برای دست یابی در جامعه، شهامت پذیرفتن
«نقص» است. والدین، بچه هارا به هنگام ارتکاب اشتباه، سرزنش می کنند و بچه ها احساس نالیقی و بی کفایتی می کنند. نسستیجه ی
چنین عملکردی این است که بچه ها تبدیل به بله قربان گوهایی می شوند که حتی به قیمت لطمسسه خسسوردن بسسه عسسزت نفسشسسان،
سعی می کنند همه را راضی کنند. در صورتی که اشتباه، فرصتی برای یادگیری و قبول مسئولیت است. یکی از اصول تربیت سالم
این است که مهم نیست چقدر مرتکسب اشسستباه و خراب کسساری شسده باشسیم؛ همیشسه می تسسوانیم بسه اصسول درسست برگردیسسم، از
اشتباه هایمان درس بگیریم و اوضاع را بهتر کنیم. وقتی بزرگترها مسئولیت اشتباه خود را می پذیرنسسد، بچه هسسا هسسم از آن هسسا الگسسو

می گیرند و مسئولیت پذیری را یاد می گیرند.                                                                                   
اطمینان یابید که پیام محبت منتقل می شود.•

بدرفتاری بزرگسالن در بدرفتاری کودکان تاثیر می گذارد.  وقتی بزرگسالن رفتارشان را تغییر می دهند، کودکان نیز چنین می کنند و وقتی
 مرحله ی جسسبران۳اطمینان می یابند که پیام محبت منتقل شده است، موفقیت و نتایج مثبت را تجربه می کنند. برای رسیدن به این هدف، 

 مرحله ی پیروزی بخش ترکیب کنید! با انتقال محبت، فاصله و دشمنی، جای خود را به نزدیکی و اعتماد می دهد. ۴اشتباه را با 
   


