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پیشکش به

نوجوانانی که والدین خوبی ندارند

و بــه همــة معلمــان مشــفق و فهیمــی کــه بــا رابطــه ای کــه در مدرســه بــا ایــن 

ــد دوم« آن هــا می شــوند و آن هــا  ــد، »وال ــوع دانش آمــوزان ایجــاد می کنن ن

ــیله در  ــن وس ــد و بدی ــت می کنن ــر محافظ ــیب های بیش ت ــر آس را در براب

ــد. ــی می کنن ــان ارزش آفرین جه
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  مترجم مقدمة
  

 را در جايگـاه  كتاب حاضـر دانـش تئـوري انتخـاب و مهـارت ويليـام گلسـر       
بـه   شـان، والدينهاي  چالش نوجوانان و مشكالت گر، در خصوصدرمان واقعيت

  .گذارد مي هدر اختيار خوانند ،باليني و تربيتيهاي  عيني و با مثال طور
ي تـر  عميقست اگر والدين اين كتاب را به دقت بخوانند، درك گلسر مدعي

اين درك عميـق،   ةخواهند آورد و در ساي به دستاز سازوكار رفتار فرزندشان 
از  شـان برقـرار كننـد،   نبهتري با فرزندا ةتوانند رابط مي علمي و بسيار كاربردي

لـذت ببرنـد و از ابـتالي نوجوانـان بـه       فرزنـدپروري  نظير كمفرايند و موهبت 
گلسـر   ،در مـتن كتـاب  . پيشگيري كننـد نيز تخريبگر تخريبگر و خودهاي  رفتار

مشـاوره بـا تئـوري     و تئـوري انتخـاب  ، اش مكرر خواننده را به كتـاب اصـلي  
خوانـدن   ،اين كتـاب را مفيـد يافتيـد   ي ها اگر آموزه .ارجاع داده است ،انتخاب
زنـدگي   سراسـر ي در تـر  بـيش  هـاي  تواند سـودمندي  مي تئوري انتخابكتاب 

  .وردابرايتان به ارمغان بي
رسـيدم   مـي  بارها هنگامي كه به جمالتيو اين كتاب بارها  ةدر حين ترجم

 ،و بر مبناي چارچوب منسجم تئـوري انتخـاب   فهم همهكه گلسر با زبان ساده، 
يي روانـي،  اشـتها  بـي ماننـد   را پيچيده و بـه ظـاهر بغـرنج نوجوانـان    هاي  فتارر
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سـايكوتيك  هـاي   رفتـار  و ي، گرايش به مواد مخدر،بدقلقافسردگي، لجاجت و 
عملي براي كمك به نوجوان و خودشـان  هاي  تشريح كرده و به والدين توصيه

 عر بـه ذهـنم  ايـن شـ   دار نوجـوان هـاي   ، همواره خطاب به پـدر مـادر  دادهارائه 
  ».بر خويش كند هر كه نخواند ما را ظلم«: د كهرسي مي

خوديـاري نيسـت كـه بـدون     هاي  اين كتاب همانند بسياري از ديگر كتاب
فرد هـر كـودك و نوجـوان،     به منحصرهاي  فردي و ويژگيهاي  توجه به تفاوت

  .كنند ميكلي و عمومي به والدين هاي  توصيه
است و سپس با فهم مباني اصلي رفتـار   اساس كتاب بر يك تئوري منسجم

اصـلي پـرورش فرزنـد    رمز  وراز  گلسر بر ،كودك و نوجوان در سراسر كتاب
والـدين نوجوانـان    و فرساينده كـه معمـوالً   درپي پي هاي بدون دردسر و چالش

اصـلي تئـوري    ةدر تمام فصول گلسر آموزتقريباً  .كند مي تأكيد كنند، مي تجربه
هـاي   ختي يـا نشـانه  شـنا  روانمشـكالت  : كنـد  مي ين گوشزدانتخاب را به والد

بـا   دار مشـكل  ةوجود يك رابطبه دليل  ت رواني و رفتاري در نوجوانانالاختال
يا از ترس از دست دادن رابطه با آدم مهـم   زندگيشانوالدين يا ديگر افراد مهم 

  .از ديگران است »جدا افتادن«و  زندگيشان
تان بيش از پيشرفت در مدرسه و درس و نمره نفرزندا: پيام كتاب اين است

فنـي و ورزشـي و   هـاي   آموزي و يادگيري موسيقي و رشـته  و فراسوي مهارت
. با شما هستند خشرضايتبخوب، صميمي و  اي هنيازمند داشتن رابط... المپياد و

را ايجاد و نگهداري كنيد، با خيال آسوده بدانيد كه  اي يد چنين رابطهستتواناگر 
در امـا  . را خواهـد يافـت   شادكاميدتان خودش راه بهروزي و موفقيت و فرزن

صورت عدم توانايي در ايجاد و نگهداري رابطه بـا شـما و سـپس افـراد مهـم      
را  »والـد دوم «مـد كـه بتوانـد نقـش     ا، اگر با يك معلم مشـفق و كار شا زندگي



 9 ...........   مترجم ةمقدم      

 ختي واشـن  روانبه سمت مشكالت  كه اينبرايش ايفا كند برخورد نكند، امكان 
بندوباري جنسي، خشونت  يا الكل، بيمخدر اختالالت رفتاري يا اعتياد به مواد 

  .و بزهكاري كشيده شود بسيار زياد است
همـان  يـا   دسـت نزنـد و وارد دانشـگاه   هـا   انتخـاب گونـه   ايـن اگر به حتا 
داب، فردي شـا  كه اينآموزشي مورد نظر شما شود، باز هم احتمال هاي  فعاليت

. و از گذر زمان لذت ببرد بسيار اندك اسـت  نود و رضايتمند باشدبانشاط، خش
  .است »ايجاد و حفظ رابطه« لذتبخشو  مؤثر فرزندپروريمعماي كليد حل 

كـه   انجام دهيم راپيونددهنده الزم است هفت رفتار  ،براي ايجاد اين رابطه
كـه   گونـه  پذيرش او همان .4 سپردن گوش .3تشويق  .2حمايت  .1 :عبارتند از

و بـراي  ، هـا  و اخـتالف هـا   تفاوت در بارة مذاكره .7احترام  .6اعتماد  .5 هست
اجتنـاب   رابطـه  ةنگهداري رابطه الزم است از انجام هفت رفتار يا عادت كشند

تنبيـه   .6تهديد  .5 غرغر .4شكايت  .3سرزنش  .2انتقاد  .1: كه عبارتند از كنيم
  .رشوه و باج دادن براي كنترل او .7

نمايـد   مـي ممكـن   غيـر تقريباً  ها عيار و كامل از اين رفتار ه پرهيز تمامچاگر
يم هـر روز از  تـوانيم بكوشـ   مـي  ،ولي اگـر ضـرورت آن را خـوب درك كنـيم    

 ةكشـند هـاي   و رفتار نيماستفاده ك تر بيش كمييا پيونددهنده  رفتارهاي سازنده
  .گيريم به كارتر  كمرا رابطه 

با جوان ام  هآن و كيفيت رابط ةو اكنون از نتيجام  همن اين كارها را انجام داد
ايـن  هاي  اميدوارم آموزه. بسيار خرسندمام  هسال هفدهساله و نوجوان  يك و بيست

  .كتاب براي شما نيز سودمند باشد
  


