
در این مجال پیش آمده، فرصت را مغتنم مي شمارم 
و از منظر مادری که فرزند پسر کنکوری داشته و این 
مرحله را گذرانده است و نیز دانش آموختة روان شناسی 

و با رویکرد آدلری١ است، برایتان می نویسم.
کنکور واژه ای اســت که به تنهایی بار استرسی برای والدین 
و دانش آمــوزان ایجاد می کند؛ رقابتی کــه باید آموخته های 
دوازده ساله، یک روزه و در عرض چند ساعت سنجیده شوند و 

معیاری برای انتخاب رشته و شغل در آینده باشند.
برای والدین دهه های پنجاه و شصت مفهوم استرس کنکور 
آشناســت. آنچه بنده به عنوان والد دهه پنجاهی، درخصوص 
پســر دهه هفتادی ام تجربه كردم، بسیار متفاوت بود. مفهوم 
اســترس برای دهه های هفتادی و هشــتادی، البته براساس 
مشــاهداتم و مصاحبه هایی که با تعدادی از این دانش آموزان 
داشتم، بیشتر ناشی از اســترس والدین بود که می خواستند 
فرزندانشــان به ایده آل های ذهنی شان برســند و ناخودآگاه 
ثمره های زندگی شــان را به دست ماشین سرکوبگری به نام 

کنکور می سپردند.
در مراجعاتم به مشاور مدرسه که البته مدرسه اي دولتی در 
منطقة سه تهران است، متوجه نکاتی شدم که مهم ترینشان 
توصیه هایی به والدین در قالب نســخه های یکسان و مشابه، 
بدون مصاحبة بالینی فردی براي تشخیص ریشه های استرس 
بودند؛ نه اینکه آیا استرس کنکور به انتظارات والدین کمال گرا 
مربوط اســت یا به ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی 

دانش آموز و ...؟!
جلساتی فرمایشــي با عنوان »راهکارهای مقابله با استرس 

کنکور« برگزار می شــد؛ به صورت گروهــی. تمام والدین پایة 
دوازدهم دعوت می شــدند. نکاتی قالبی و کلیشــه ای تجویز 
می شدند که با جست وجویي ساده در وب، قابل دسترس بودند.
دغدغة من به عنوان مادر این بود که کاش مشاوران محترم 
ابتــدا بروشــورهایی از ســبک های فرزندپروری بــه والدین 
ارائه می دادند تا آن ها به این بینش برســند که کدام ســبک 
فرزندپروری را دارا هســتند، تا با تغییر در ســبک و نگرش و 
باورهای خود، نه تنها استرس کنکور تعدیل یابد، بلکه بتوانند 
تمامی استرس های زندگی فرزندانشان را اصالح و تعدیل كنند. 
اما نکتة قابل توجه تر این بود که در انتهای جلسات، گروهی از 
مادران و پدران دغدغه مند دور مشاور حلقه می زدند و به دنبال 
راهکارهایی کارآمدتر بودند که از طریق کارت ویزیتشــان به 

کلینیکشان ارجاع داده می شدند.
در ادامه، آنچه نگاشته می شــود، از مفاهیم اساسی رویکرد 

آلفرد آدلر هستند.

  روان شناسی فردنگر
آلفرد آدلر برداشتی از ماهیت انسان ارائه می دهد که افراد 
را قربانی غریزه ها و تعارض ها و محکوم به نیروهای زیستی و 
تجربه هاي کودکی توصیف نمی کند، زیرا آدلر بر بی همتابودن 
هر فرد تأکید داشت. ازنظر آدلر، هوشیار نه ناهوشیار، جوهر 
شــخصیت اســت )بر خالف فروید(. به جای اینکه توســط 
نیروهایی برانگیخته شــویم که نمی توانیم آن ها را ببینیم و 
کنترل کنیم، به طور فعال در آفریدن خودمان و هدایت کردن 

آیندة خویش مشارکت داریم.

طیبه پناه
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تجربه
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  منبع تالش انسان: احساس  حقارت
آدلر معتقد بود، احســاس  حقارت2 همیشه به  عنوان نیروی 
برانگیزننده در رفتار وجود دارد. آدلر نوشت: انسان بودن یعنی 

خود را حقیر احساس کردن.
او معتقد بود: احساس حقارت منبع تمام تالش های انسان 
است. رشد فرد از جبران3، یا تالش های ما برای چیره شدن بر 

حقارت های واقعی یا خیالی مان حاصل می شود.
ناتوانی در چیره شدن بر احســاس حقارت، آن ها را تشدید 
می کنــد و به پــرورش عقدة حقارت4 منجر می شــود. عقدة 
حقارت ممكن است در کودکی از سه منبع سرچشمه بگیرد: 

»حقارت عضوی، لوس کردن و غفلت«.
منبع عقده هرچه باشد، فرد ممکن است جبران افراطی کند 
و چیزی را کــه آدلر عقدة برتری نامیده پرورش دهد. فرد در 

این حالت، دربارة توانایی ها و موفقیت های خود اغراق می کند. 
چنین فردی ممکن اســت در درون احساس رضایت و برتری 
کند و نیازی به آشــکار نمودن برتری خود با دســتاوردها و 
موفقیت ها نشــان ندهد، یا اینکه ممکن است چنین نیازی را 
احســاس کرده و بکوشد تا شدیداً موفق شود. در هر دو مورد، 
کسی که عقدة برتری دارد، الف می زند، تکبر دارد، خودخواه 

است و دیگران را تحقیر می کند.
آدلر اصطالح »غایت نگری«6 را به این صورت به کار برد که ما 
هدفی اساسی، حالتی نهایی برای بودن و نیازی داریم که باید 
به ســمت آن پیش برویم. ما برای آرمان هایی تالش می کنیم 

که به صورت ذهنی در ما وجود دارند.
آدلــر به این مفهوم با عنوان غایت نگری خیالی7 رســمیت 
بخشــید؛ دیدگاهی که اعالم مــی دارد، وقتی در جهت کامل 
 بودن تالش می کنیم، عقاید خیالی، رفتار ما راهدایت می کنند.
از منظر والدیــن جامعة کنونی ما، کنکور یعنی غایت نگری 
که البته از نظر بعضی از دانش آموزان، بیشتر نوعی غایت نگری 

خیالی است!
در ادامه گذری اجمالی بر چهار ســبک فرزندپروری خواهم 

داشت:
الف. آسان گیری )والدینی که فرزند را لوس می کنند(؛

ب. دموکراسی )بر پایة عقل سلیم، برابری، عدالت و احترام 
متقابل(؛

ج. بی اعتنایی )والدینی که نادیده می گیرند(؛
د. استبدادی )والدینی که تحکم می کنند(؛

رسیدن به شناخت و بینش در والدین کلید حل بسیاری از 
تعارض ها و اضطراب ها و اســترس های مرحلة حساس و مهم 
نوجوانی است. یکی از مهم ترین ها در جامعة کنونی ما استرس 

ناشی از کنکور است.

نکتة مهم و کاربردی: ســعی نکنیــد نوجوانتان را تغییر 
دهید، بلکه خودتان تغییر کنید. در این صورت احتمال تغییر 

فرزندتان نیز در پاسخ به رفتار جدید شما افزایش می یابد.

  همدلی
والدیــن باید همدلی8 یا درک مشــفقانه و 
قابل درکی نسبت به نوجوانان داشته باشند تا 
بتوانند به طور مؤثری با مشکالت آن ها مواجه 

شوند.
همدلی یعنی تالش بــرای درک دیگری، 
طوری که نشــان دهید می توانید از دریچة 
چشم او ببینید، احساس کنید و تا جایی که 

ممکن است او را می فهمید.

توصیه هایي مهم و مؤثر برای والدین
۱. نسبت به خود با گذشــت و بخشنده باشند تا نوجوانان 
بــرای بی عیب و نقص  بــودن دلگرم باشــند و بدین طریق 

استعدادهایشان را نشان دهند.
۲. با دقت گوش کنند.

۳. نســبت به فرزنــد خویش حمایتگر، دوست داشــتنی و 
عالقه مند باشند تا نوجوانان از اهداف اشتباهشان دست بردارند. 
4. نوجوانــان را در جهت اینکه افرادی مشــارکت کننده در 

اجتماع و دارای احساس تعلق خاطر باشند، هدایت کنند.
این تالش ها رمزهای دستیابی به بخشی از شادکامی هستند 
که هزینة سنگینی ندارند و فقط تالش و شکیبایی مي طلبند.

پي نوشت ها
1. این رویكرد براساس روان شناسی فردنگر پایه گذاری شده است.

2. Inferiority Feelings
3. Compensation
4. inferiority Complex
5. Superiority Complex
6. Finalism
7. Fictional Finalism
8. Empathy
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رشد شناخت و 
بینش والدین 

كلید حّل بسیاري 
از تعارض ها و 
اضطراب ها در 
دورة حساس 
نوجواني است
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