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شخصیت ما از 3 جزء رفتار، تفکر و احساس تشکیل 
شده است؛ يعني اينکه ما راجع به خودمان، آدم هاي 
اطرافمان و جهان پیرامون خود چه احساس و هیجاني 
داريم، چگونه فکر مي كنیم و چه رفتاري در مقابل 
وقايع مختلف از خودمان نشان مي دهیم و اينها 
نشان مي دهد كه ما چگونه انساني هستیم. بخشي از 
جنبه هاي مختلف شخصیت ما ريشه در ساختار 
ژنتیکي يا سرشتي ما دارد و با ما به دنیا مي آيد 
و ما نقشي در آن نداريم. شايد بتوانیم اندكي آنها 
را تعديل كنیم ولي نمي توانیم تغییر اساسي در آن 
به وجود آوريم. بخشي ديگر از شخصیت ما متاثر 
از محیطي است كه در آن رشد مي كنیم و بزرگ 
مي شويم كه البته اين قابل تغییر و تعديل است.

اين مقدمه از اين جهت گفته شد تا ما بدانیم كه 
همه چیز را نمي توانیم در مورد فرزندمان تغییر 
را  او  تا حدودي سرشت  مي توانیم  ولي  دهیم، 
تعديل كنیم و او را به مسیري بهتر هدايت كنیم و 
همچنین مي توانیم با شیوه برخورد و رفتارهايمان 
در محیط خانواده كاري كنیم تا او را به سمت 
رفتارهاي منفي و غیراجتماعي سوق دهیم. ما حتي 
در يك محیط خانوادگي، كودكاني با ويژگي هاي 
فکري و رفتاري متفاوت مي بینیم. آنها گرچه از 
يك پدرومادر متولد و در يك محیط بزرگ شده اند 
ولي شخصیت هاي متفاوت دارند. يکي محتاط و 
يکي شجاع تر است. يکي درونگرا و يکي برونگرا 
و اجتماعي تر است. يکي آرام و خونسرد و ديگري 
عصبي و هیجاني تر است، ولي اين حرف ها به 
آن معنا نیست كه ما نبايد هیچ اقدامي بکنیم. ما 
مي توانیم كودكي را كه از نظر سرشتي مضطرب 
و وابسته است، بهتر يا بدتر كنیم. مي توانیم كودك 
درونگرا را منزوي تر يا اندكي اجتماعي تر كنیم. 
مي توانیم كودك لجباز و بدقلق را لجبازتر، نافرمان تر 
و ياغي تر كنیم يا كشمکش قدرت و لجبازي با او 
راه نیندازيم، صفات مثبت و مناسب او را تقويت 
كنیم و برخي از رفتارهاي منفي كوچك او را 
ناديده بگیريم و بازخوردهاي تنبیهي مناسب براي 
نافرماني او انتخاب كنیم و اندكي رام اش كنیم. 
و  منفي بین  عصبي،  كودك  مي توانیم صفت  ما 
مقابله جوي خود را اندكي تعديل كنیم. سوژه ای 
كه در صفحه »روان شناسی« اين هفته مورد توجه 
قرار گرفته است، مثبت انديشی است. در اين مطلب 
تالش شده است تا آداب مثبت انديشی را به روشی 

ساده به بچه هايمان بیاموزيم. با ما همراه شويد.

به نظر مي رسد در قدم اول باید تفاوت كودكان را 
بپذیریم حتي كودكاني كه در یك محيط خانوادگي و 
از یك پدرومادر متولد مي شوند را با یكدیگر مقایسه 
نكنيم و این مساله را نيز بپذیریم كه گرچه ایده آل هاي 
ما چيز دیگري بوده، ممكن است فرزندمان كامال منطبق 
بر ایده آل ها و آرزوهاي ما نباشد، ولي در قدم هاي بعدي 
تصميم بگيریم كه چه رفتارهایي را مي خواهيم تغيير 

دهيم و چگونه باید تغيير دهيم.
هر انساني به تدریج كه بزرگ مي شود، جهان بيني اش 
شكل مي گيرد؛ یعني شيوه تفكر و نگرش اش نسبت به 
آدم ها و اتفاقات پيرامون. حتما دقت كرده اید كه برخي 
از آدم ها خوشبين تر هستند و اتفاقات پيرامون خود را 
به طریقي مثبت تحليل مي كنند و برخي برعكس به 
همه چيز با دید منفي، بدبينانه و با احتياط و تامل نگاه 
مي كنند. یك واقعه رخ مي دهد ولي تحليل ها و رفتارهاي 
آدم ها با هم متفاوت هستند. مادر به نوجوانش مي گوید: 
»اتاقت خيلي به هم ریخته است. كمي مرتبش كن.« 
یكي پاسخش این است كه: »آره مادر راست مي گي. 
این چند روزه درگير امتحاناتم بودم. اصال متوجه 
اتاقم نبودم. چشم امروز كه از مدرسه برگشتم حتما 

مرتبش مي كنم«، ولي یك نوجوان دیگر ممكن است 
پاسخش این باشد: »شما در همه كارهاي من دخالت 
مي كني. اصال اتاق خودمه. مگه من به اتاق شما كار 
دارم. همه اش مي خواهي به من گوشزد كني كه شلخته 
و بي نظم هستم. اصال تو هيچ كار منو قبول نداري!«

یا در نظر بگيرید كودكي سر كالس وقتي طبق درخواست 
معلم شروع به خواندن كتاب مي كند و كلمه اي را اشتباه 
مي خواند كه شبيه كلمه خنده داري مي شود و بچه هاي 
كالس همه مي خندند. یك كودك ممكن است فكر 
كند كه همه بچه هاي كالس مسخره ام كردند. من 
اصال نمي توانم كارهایم را درست انجام بدهم، حتي 
روخواني از یك متن ساده را، ولي دیگري خودش 
نيز خنده اش مي گيرد و با كالس مي خندد و مي گوید: 
»ببين چي گفتم؟ بچه ها دوباره از نو مي خونم. این دفعه 

قول ميدم درست بخوونم...«
مثال هاي متعددي مي توان زد از این قبيل كه واقعه 
و شرایط یكي بوده ولي برداشت آدم ها و رفتارشان 
متفاوت بوده و مشخص است چيزي كه زیر این رفتار 
قرار دارد، همان شيوه نگرش، تفكر، برداشت و تحليل 

آدم ها از آن اتفاق است.

10 گام تا مثبت اندیشی کودکان
رعایت توصيه های زیر مي تواند كمك كند تا شما 
اگر  حتي  كه  دهيد  رشد  جهتي  در  را  فرزندتان 
اندكي تعدیل  ناسازگار داشته،  سرشتی دشوار و 
شود و برداشت هایش از حوادث و اتفاقات مثبت 
نيست كه  معنا  بدان  این  البته  باشد.  و واقع بينانه 

واقعيت هاي منفي پيرامونش را نبيند:
1. كودكان از ما الگو مي گيرند. سعي كنيد در حضور 
آنها حرف ها و صحبت هایي كه پس زمينه منفي و بدبينانه 
دارد، محدود كنيد و مواظب رفتارها و تعبيرهاي منفي 
خود از وقایع باشيد؛ مثال اگر هنگام رانندگي ماشيني 
جلوي شما پيچيد، بالفاصله بر سرعت خود نيفزایيد 
تا بخواهيد درسي به طرف مقابل بدهيد و نگویيد 
مي خواهد حال مرا بگيرد، حق با من بود، مراعات 
حق دیگران را نمي كند بلكه این پيام را منتقل كنيد 
كه حتما عجله دارد. در ضمن در زمان رانندگي نباید 

لج و لجبازي كرد.
2. نگرش هاي منفي و بدبينانه كودك خود را اصالح 
كنيد. مثال چنانچه فرزند شما شكایت داشت كه دوستش 
جامدادي نو خریده و آن را به مدرسه آورده تا فخرفروشي 

كند و دل بچه هاي دیگر را بسوزاند، به او بگویيد: »نه 
فكر نمي كنم این طور باشد. او از اینكه وسيله نویي 
خریده خوشحال و ذوق زده است و مي خواهد شما 

را هم در این احساس خود شریك كند.«
3. سعي كنيد اعتماد به نفس كودك خود را تقویت 
كنيد. كودكاني كه اعتماد به نفس خوبي دارند معموال 
شرایط را طوري تعبير نمي كنند كه در آن مفهوم حقارت، 
سرشكستگي و بدبيني وجود داشته باشد. كودكاني 
كه اعتماد به نفس پایيني دارند معموال برداشتي منفي 
و تحقيرآميز نسبت به خود دارند و رفتار و برخورد 
دیگران را منفي تعبير مي كنند مثل: مرا مسخره مي كند، 
مي خواست مرا خرد و تحقير كند، مي خواست مرا 
جلوي دیگران كوچك كند، هيچ كس مرا دوست 

ندارد، من به درد هيچ كاري نمي خورم.
4. مواظب كلماتي كه مفاهيمي مطلق دارند، در 
مكالمات و ارتباطات خود باشيد؛ كلماتي مانند هميشه، 
هيچ وقت، اصال، به هيچ وجه و...  اگر كودك شما 
خطایي مي كند، هرگز با این كلمات او را توصيف 
نكنيد: »تو چرا هيچ وقت به بزرگ ترهات سالم نميدي، 
هميشه همين طور بدخط مي نوشتي... تو هيچ وقت 

یاد نگرفتي چطوري از خودت دفاع كني.« چون 
دقيقا پس از مدتي آنها به همين باور در مورد خود 
مي رسند كه من هيچ وقت نمي توانم درست عمل 
كنم و بعد از مدتي همين برداشت را به رفتار دیگران 
هم تعميم مي دهند كه منظور معلمم از اینكه چنين 
حرفي را زد این است كه من دانش آموز كندذهني 

هستم و هيچ چيز را درست یاد نمي گيرم.
5. كودكاني كه با استرس ها، سختي ها و نامالیمات 
زیادي روبرو مي شوند ممكن است بعد از مدتي به 
این نتيجه برسند كه همه چيز سخت، بد و نامناسب 
است. پس سعي كنيد زیبایي ها را به فرزندتان نشان 
بدهيد. استرس هاي محيطي او را كم كنيد. بعضي از 
وقایع اجتناب ناپذیر هستند ولي مي توانيم كاري كنيم 
كه برخی از آنها به وجود نيایند یا به شكل خفيف تری 

تجربه شوند.
6. از تنبيه كودك بپرهيزید و با او بدرفتاري نكنيد. 
وقتي كودكان مورد اذیت و آزار قرار مي گيرند، جهان 

را تهدیدكننده و ناامن درك مي كنند.
7. برخي از واقعيت هاي منفي و تلخ در زندگي وجود 
دارد. فرزندان ما باید به طور واقع بينانه با حوادث و 
وقایع برخورد كنند. واقعا قلدري در مدارس وجود دارد. 
كودك باید واقعيت این مفهوم را درك كند و راه هاي 
مقابله با آن را بياموزد. اگر دانش آموز دیگري بخواهد 
او را مجبور به انجام كاري كند یا به زور خوراكي هایش 
را بگيرد او باید بياموزد كه این شخص قلدر و هدفش 
تعرض به حدود دیگران است. پس من در مقابل این 
قلدري مي ایستم. تحليل درست واقعيت ها و برخورد 

منطقي با آنها جزو بدبيني نيست.
8. سعي كنيد عشق و مهرورزي به دیگران را به كودك 
بياموزید. بياموزید كه انسان ها به كمك یكدیگر نياز 
دارند. ما باید به همنوعان خود خدمت كنيم و آنها را 

دوست داشته باشيم.
9. به كودكان بياموزید كه حتي از چيزهاي كوچك 
هم مي توان لذت برد و شاد شد. براي شادي الزم نيست 
حتما ما یك موفقيت بزرگ یا اتفاق بسيار بزرگ و مثبت 
را تجربه كنيم. لذت ها و شادي هاي ساده زندگي كم 
نيست. درك خوشبختی از طریق درك همين شادی ها 

و لذت های دم دستی زندگی امكان پذیر است.
10. به كودكان بياموزید خوبي هاي حتي كوچك و 
اندك دیگران را ببينند و بازخورد مثبت بدهند. این 
رفتار باعث مي شود تا دیگران نيز به ما بازخورد مثبت 
بدهند. فراموش نكنيد كه گاهي دید منفي و بدبينانه، 
نشانه اي از یك اختالل اعصاب و روان مانند افسردگي، 
اضطراب، اختالل سلوك و شخصيت یا مشكل و 
اختالل دیگري است و چنانچه نمي توانيد شيوه نگرش 
منفي كودك خود را اصالح كنيد، شاید روان پزشك 

یا روان شناس كودك بتواند به شما كمك كند.

10 راه تقويت تفكر مثبت در كودكان

چگونه مثبت اندیشی را به فرزندمان بیاموزیم؟
به كودكان 

بیاموزید خوبي هاي 
كوچك و مختصر 

دیگران را هم 
ببینند و بازخورد 

بدهند. این رفتار 
باعث مي شود 
تا دیگران نیز 
به ما بازخورد 
مثبت بدهند. 

فراموش نكنید 
كه گاهي دید 

منفي و بدبینانه 
می تواند نشانه اي 

از یك اختالل 
اعصاب و روان 

مانند افسردگي، 
اضطراب، اختالل 

سلوك، اختالل 
شخصیت یا 

مشكالت دیگری 
از این قبیل باشد

 دكتر فريبا عربگل
فوق تخصص روان پزشكي كودك و 

نوجوان، عضو هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي
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