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  يتوجه يب  -  يحيتر ج تفكر   -   يپر توقع

طرز  نيا .خواهم رفتار كند يكه من م يبه شكل ديمن با فرزند :پندارند يخدا گونه م ياست كه به موجب آن پدر و مادر به شكل ينگرش يتوقع پر
رامجبور به رفتار مطابق  يگريهر فرد د ايوجود نداردكه فرزند شما  عتيدر طب يقانون چيه رايز.است يمنطق ريو غ نانهيخشك ،خود ب اريتفكر ،بس

شده  الماع ني،قوان يكودك نافرمان در مواقع ديدانيهمان طور كه م رايشما ندارد ؛ز تيعصبانجز  يا جهينت چيه يخودخواه نيا.دستور شما كند
و خواسته  التيتما ليشما به تبد شيهمانا گرا شود يم نگرش  نيه اكه منجر ب يا يروان شناخت يساز و كارها.توسط شما را نقض خوهد كرد

داشته  يخواهم فرزندم رفتار بهتر يم د،چونييگو يشما به خود م.باشد يم»تحمل ،و مطلق رقابليخشك ،غ يتقاضا«،و به »خود« يمنطق يها
 نيا.وجود دارد ي انهيمقابله جو ينسبت به فرزند و رفتارها يهتوج ي،بيفكر فيط نيا يانتها در . انجام دهد ميگويرا كه من م يقأكاريباشداو دق

 نديگو يطرز تفكر به خود م نيآنها در واقع با ا.باشدي،ميانگاشتن مشكالت كودك و حذف تمام توقعات از و دهينگرش به صورت ناد
 كيمعموال پس از  يتوجه يب نيا.خواهد بكند يتواند هر كار كه م ياو م.مراقبت از او ندارم يبرا يقدرت چيه گري؛د ستيبه فرزندم ن يديگراميد:

به خود  ديده حيترج يو يكودك را برنافرمان يو فرمان بر يهمكار شهياست كه هم نيا يمنطق نگرش .ديآ يم ديپد يپرتوقع يدوره 
وقت  چياو ه اما .كنم تا بهتر رفتار كند يم ييراهنماالزم باشد او را كمك و  ييو من تا هر جا رديبگ اديرا  يفرزندم همكار دوارميام:دييبگو

فرزندتان احساس  يشود و هنگام بد رفتار يشما م تيطرز تفكر باعث كاهش عصبان نيا .بدهد  خواهم انجام يرا كه من م يكار ستيمجبور ن
است كه بتوانند هنگام  نيوالد يبرا يمان ،انتخاب راهبه فرزدان نافر يپرتوقع نگرش  زدست برداشتن ا.رديگ يشما را در بر م يكم يو ناكام ينگران

  .ندياعمال نما زيرا ن يفيالزم و خف هيحال تنب نيبر اوضاع داشته باشند و در ع يشتريب يجانيفرزد خود ،كنترل ه ينافرمان
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