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 انتخاب یگالسر و تئور امیلیو

س -گالسر  امیلیو کرد. در نظر یکه تئور یک ح  گاه با  یانتخاب، تقر هیانتخاب را مطر سر آ و  یتمام رفتارها را از 
 رندیگیانتخاب در نظر م

کتاب (William Glasserگالسرررر   امیلیو کارها و  روانشرررااسررران و  یایدر دن یارهیجز توانیرا م شیهاو 
 روانپزشکان دانست.

درمان با دارو توسط  جیرا یو الگوها یروانپزشک یاست، از ماتقدان جد یروانپزشک یخواندهکه خود درس او
 روانپزشکان است.

گرفتن از الگوها نیهمچا گالسرررر  ک یدرمان مبتا یمعتقد اسرررت روانپزشرررکان با فافرررله  بر  دیبر مشررراوره و ت 
کرده و فرفا  به مد هایماریب یاشهیاز درمان ر ییایمیدرمان ش  .پردازندیم هایماریعوارض ب تیریفرار 

که خود به آن تعلق دارد،  یاحرفه یاز جامعه یابخش عمده ،یفرد یوقت دیحدس بزن دیتوانیم عتا  یطب را 
 .دهدیخوش نشان نم یهم به او رو یاحرفه یجامعه کاد،یم ینقد و نف

 انتخاب یگالسر و تئور امیلیو

و  یمشررراوره، روانشرررااسررر یاهیخود را در زم یهادگاهید ،یجد یهابا نوشرررتن مقاله ۱۹۶۲از سرررا   گالسرررر 
کرد و تا سا   یروانپزشک ح  کرد، به نوشتن و آموزش ادامه داد. یسالگ ۸۸که در  ۲۰۱۳مطر  فوت 

اسرت.  افتهیدسرت  یجران یکه به شرررت نام دارد Choice Theory ایانتخاب  هیکتاب او، نظر نیترمعروف
که قبل از ا شیهاها و مقالهکتاب ر یسرررا به  ام،یاند، از نظر مفروم و پپس از آن نوشرررته شرررده ایکتاب  نیهم 

 هستاد. کینزد ار یانتخاب بس یبحث تئور

که تقر یدر حد یکینزد نیا انتخاب  یکتاب تئور یاو را به انترا یهاها و نوشرررتهاز مقاله کیهر  با  یاسررررت 
کا کل یچادان یباز هم ناهماهاگ د،یاضرررافه  که هاوز،  دیکایکتاب به وجود نخواهد آمد و احسررراس م تیدر 

 مطالب وجود دارد. نیب یکاف یوستگیپ

 تیها تقورا در ما انسان یکاتر  درون ستمیس کوشدیانتخاب م یتئور -گالسر  امیلیو -انتخاب  هینظر کتاب
 کاد
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کتاب نظر امیلیو کل ای Total Behaviorانتخاب با عاوان  هیگالسر در فصل چرارم  ک نیبر ا یرفتار   دینکته ت 
که:  دارد 

 مرم ما از جاس انتخاب هستاد. یرفتارها یهمه با  یتقر

که آشررکارا و  ییهاروزمره و انتخاب یهامیها، تصررمرابطه تیریرفتار، فرررفا  در سرراختن و مد یواژه جانیا در 
گاهانه انجام م  .شودیخالفه نم میدهیآ

گاهانه، اما بر اسررراس تحل یهسرررتادف رفتار یرفتار انتخاب کیاندوه هم  ای یافسرررردگ یحت  لیکه هر چاد ناآ
 .شودیاتخاذ و انتخاب م ها،اهیماافع و دستاوردها و هز

 است. تر قیدقبا افطالح افسرده بودن،  سهیکردن در مقا یعلت، افسردگ نیهم به

کها، مقاالت و مصرررراحبهدر آموزش ز یکتاب خود و ن یجادر همه گالسرررر  ها، که ما انسرررران کادیم دیها، ت 
که ما تحت عاوان جبر  ی درسررر میریگیم دهیناد یو حت میشرررماریم ز یخود را ناچ یهاسررررم انتخاب معموال  

کرده یطیمح ح  گفتگوها در متمم مطر  است(. کیگالسر نزد امیلیبحث و نیبه ا ار یبس م،یاپاران در 

انتخاب بر بحث مرکز  هینظر یکل یکه  مباا دهدیگالسررر نشرران م یهاها و حرفکوتاه بر نوشررته یمرور یحت
 استوار است.  یکاتر  درون

کاتر  درون هینظر یهمه»که:  دهدیم حیتوضررر شیهااز مصررراحبه یکیگالسرررر هم در  خود  یانتخاب در مرکز 
کاتر  توجه دارد. یانتخاب، به درون هیاز نظر یتوجراما بخش قابل شود،یخالفه نم  «شدن مرکز 

کاتر  درون  [ ست؟یچ ی] درس مرتبط: مرکز 

کتاب واقع یحت گالسررر  ها و بعد دیکاتر  نام هیخودش را نظر یهینظر (Reality Therapy  یدرمان تیدر 
که نام نظر  داد. ر ییب تغانتخا هیرا به نظر اشهیبود 

 یو شادمان کینزد یهارابطه

 ها دارد.انسان یشادمان ز یو ن کینزد یبه بحث رابطه ها یاژهیانتخاب، توجه و یدر تئور گالسر 

ک ت،یرضررررا شیافزا ها از جمله انسرررران یریپذ تیو مسرررئول یشررررادمان شیافزا ز یروابط و ن تیفیبربود 
که به ییهادواژهیکل گسترده در نوشتههستاد   .خورندیاو به چشم م یهالیها و تحلفورت 
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به  از یدارد و پس از ن از ین یکه به عشرررق و وابسرررتگ داندیم یاجتماع یموجود ز،یاز هر چ شیانسرررران را ب او
و  یعامل شرررراد نیترمرم ،یانسرررران،  تعلقات و روابط شرررخصررر از ین نیتریاهیماندن و بقا به عاوان پازنده

 . شوندیما محسوب م یناشاد

که در بلادمدت، تارا مشکل جد گالسر   یانسان وجود داشته باشد و باق یدر زندگ تواندیکه م یمعتقد است 
 اطراف. طیشغل و مح کان،یاست: رابطه با دوستان، نزد« رابطه»بماند، مشکل 

گر انسانرا م نیهم به و بربود روابط خود  تیریمد یبرا دیداشته باشاد، با یترسالم یزندگ خواهادیعلت، ا
 وقت بگذارند.

 یروان یماریو ب یروان سالمت

 است. یروان یهایماریگالسر، نگاهش به بحث ب امیلیو یفکر یالگو یهابخش نیزتریبرانگاز بحث یکی

 ی جز در موارد شرررماردیم ز یناچ ار یانسررران، بسررر یهایماریرا در ب کیبدن و ژنت ییایمیسررررم تعاد  شررر او
 یو آمار یصررریتشرررخ یراهاما  DSM   م ل ییالگوها نیچا(. هممریو آلزا اسرررونیماناد پارک ییاسرررت اا

 .ردیگینم ی( را افال  جدیاختالالت روان

ک گالسر  که با دیت  کا یبه بربود و ارتقاء سالمت روان یروان یها یماریدرمان ب یبه جا دیدارد   .میتوجه 

کسرران یو روانشررااسرر سررتیروانشررااسرران و روانپزشررکان تازه ن انیها البته در محرف نیا گرا و  ماناد  یم بت 
کر گمنیسل نیمارت  اند.بحث پرداخته نیپترسون بارها به ا ستوفر یو 

که پشتوانهاز آن اما  ز یو ن ستفین گمنیام ا  پترسون و سل یعلم یپشتوانه یگالسر به اندازه یعلم یجا 
که در  یتیاسررتوار اسررتف و البته لحن تاد و قطع مارانشیتعامل او با ب یبر تجربه شررتر یب شیهاحرف کهنیا

 و روانپزشکان قرار نگرفته است. شااسانروان یمورد استقبا  جامعه رد،یگیکار مبه شیهاها و حرفنوشته

کتاب یکیدر  او نوع  نیشرما مررر باشرد، ا یسرالمت ذها یبرا تواندیم یبا عاواِن اخطار: روانپزشرک شیهااز 
کرده است  +(. تر افتهیو ساختار تر یجد یرا به شکل شیهادگاهید ح   مطر

کر یاسررررت. در حد شیهاکتاب ر یاز سررررا تر یکتاب او، جد نیبر ا ز یانتقادها ن عتا  یطب در  تیوا سرررتوفر یکه 
  +(: دیگویم نیکتاب اختصاص داده چا نیکه به نقد ا یامقاله
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و  که توسط نسل قبل ]معلمان کادیم یمعرف ییهارا شارالتان یروانپزشک یگالسر، تمام فعاالن حرفه دکتر 
 یروان یهایماریاز ب یاریبسرر کوشررادیم کهنیحداقل ا ایاند داده شررده یمغز ی[ شررسررتشررودشررانیاسررات

 کااد. یمعرف کیولوژیزیف یشهیبا ر ییهایماریشان را به عاوان بمراجعان

 یارهیو موثر، اما جز دیمف

گر  مواضررع او  ینظر از برخکه فرررف مییبگو دیبا د،یگالسررر بدان یکارها یمتمم را درباره یبادجمع دیبخواه ا
کرده اسررت  م ل افرررار بر راهکار   ییباال تیکه با قطع  یو جد هایماریاز ب یاریبسرر یبرا ییایمیرشرریاظرار 

کتاب یارزشررماد فراوان اتارزشررماد(، نک یعلم با دسررتاوردها کیبه عاوان  ینگرفتن روانپزشررک گالسررر در  ها 
 وجود دارد.

گر چا دیآیکه در موارد فراوان، با ماطق و تجربه هم جور درم ینکات کتابرا نیو ا ها در گالسرررر سررررا  ینبود، 
کز متعدد با تک شررردیسرررراسرررر جران، با عالقه مطالعه نم و  گرفتادیگالسرررر شرررکل نم یهابر آموزش هیو مرا

کتاب  .کردندینم هیتوف گر یکدیرا به  شیهاخوانادگان، 

گالسرررر، هرگز نکوشررر میبه خاطر داشرررته باشررر دیرا هم با نیا اما  ر یخود را با سرررا یهاو حرف هادگاهید دیکه 
 کاد. کپارچهیحوزه،  نیدانشمادان در ا یهاتالش

کتاب نظر در  رفرنس و  چیه با  یتقر ،یهم در موضرروعات فرعشررمار و آننگشررتانتخاب، جز در موارد ا هیتمام 
کار ه یارجاع  ادیکه شما را به  ی. سبکدیروبرو هست یلیتحل ینگارخاطره یو با نوع دیایبینم یگریفرد د چیبه 
 باشد(. اسیگالسر با آن دو قابل ق گاهیقدرت و جا کهآنی البته ب اندازدیم ونگیو  دیفرو یکتابرا

کارها نیبه هم دیشا که با وجود  گالسر، در بس یعلت باشد  کتاب یاریبزرگ و ارزشماد  که به  یمطرح یهااز 
ح در تحل ز یو ن یشااس تیشخص یهاهینظر از  ینام پردازند،یها مو رفتار انسان زهیانگ لیدانشمادان مطر

کتاب نظر میایبیگالسر نم  ایِاِون  یشااس تیشخص یها هیظرکتاب ن ایشولتز  تیشخص یها هی از جمله در 
 انگلر(. تیکتاب شخص

گالسررر هم مدل یدر حال نیا که   رفتیانتظار م دیارائه داده و شررا یانسرران یهازهیانگ یهامولفه یبرا یاسررت 
 .میو بخوان میایاشاره بب کیدر حد  ینام او را حت
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کتابرا یبرخ  گالسر امیلیو یاز 

 (Choice Theoryانتخاب   هینظر 

 (Reality Therapy  یدرمان تیواقع 

 (Positive Addictionم بت   ادیاعت 

کالس درس   هینظر   (Choice Theory in Classroomانتخاب در 

 (Schools Without Failureمدارس بدون شکست   

 از متمم
 


