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پس با اين س��ؤال كه آيا تا به حال نس��بت به موضوعي 
يا كاري بدبيني و نگرش منفي داش��ته ايد، ذهن هايتان 
را آم��ادة مطالعة بقية متن مي كنيم. حس��ي كه ش��ايد 
بتوان گفت، ذهن ها به مرور زمان، برحس��ب تجربه هاي 
منف��ي در امور به آن سمت وس��و مي روند. نگرش منفي 
چيزي نيس��ت كه فقط به افراد مقابل صدمه وارد كند، 
بلكه بيش��ترين صدمات روحي را به خود فرد منفي نگر 
مي زن��د؛ حتي ام��كان دارد هم��كاران و اطرافيان او نيز 
در اين بدبيني صدمه ببينند. اين مش��كل همان قدر كه 
آزاردهنده است عواقب زيادي هم دارد. البته راهكارهايي 

نيز براي برطرف شدن اين حس وجود دارد.
فرد بدبين معموالً با عين��ك بدبيني به همة رويدادهاي 
زندگي نگاه مي كند، اعتماد الزم را نسبت به موضوع ندارد 
و شغل خود را ناامن مي داند. اين حس زماني پيش مي آيد 
كه فرد خودخواه باش��د و خود را حق به جانب بداند؛ البته 
آنان كه اعتمادبه نفس خوبي دارند نيز ممكن است با تكرار 
وض��ع موج��ود و مصداق هاي زياد  جامع��ه كم كم تغيير 

نگرش دهند.
 براي رس��يدن به موفقيت، مثبت باشيد و براي باال رفتن 
از پله هاي موفقيت ش��غلي از ديگران كمك بگيريد. اگر 
هميشه اين توهم را داريد كه آموزش وپرورش قابل اعتماد 
نيست، فقط خودتان را آزار مي دهيد. فكر كردن به مسائل 
منفي و دليل تراشيدن براي آن ها آسان ترين كار است. اما 
بهتر اين است كه هر بار اين تفكرات به سراغ شما آمدند به 

چنين مسائلي فكر كنيد:
 شغلي دارم كه مي توانم به آن افتخار كنم.

 به ش��غلي مشغول شده ام كه نزد خدا و پيغمبر، عزيز 
و مورد احترام است.

 وظيفة خطيري بر دوش من نهاده ش��ده و شغل من 
حساسيت و اهميتي دارد كه شغل هاي ديگر ندارند.

 مي توانم نمونه و سرمشق ديگران باشم.
در همه حال، به ش��غلتان ديد باز داش��ته باشيد. اين كار 
كمك مي كند بر ناامني تصور خود غلبه كنيد. بايد بدانيد 
نگرش منفي زمان به س��راغ ش��ما مي آيد ك��ه در مورد 

همة ما واقفيم كه نگرش معلمان در گرايش به افزايش توان علمي، نحوة رفتار با دانش آموز، تعهد كاري، ميزان 
تالش كالسي و... تأثير مي گذارد و نارضايتي نسبت به آموزش وپرورش، از جمله آفت هايي است كه در طول 15� 

10 سال اخير در معلمان به وجود آمده است. 

دگرگوني در نگرش، مقدمة تغيير
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خود احساسات و تفكرات منفي داريد. بدبيني در نتيجة 
ترس هاي شما ناشي از نداشتن اعتمادبه نفس است. پس 
سعي كنيد اعتمادبه نفس خود را باال ببريد. بي اعتمادي را 
ب��ه زندگي خود تعميم ندهيد. فائق آمدن بر بي اعتمادي 
به اين مفهوم است كه بتوانيد بدبيني هاي خود را كنترل 

كنيد و آن ها را كنار بگذاريد.

نگرش
نگرش عبارت است از روشي نسبتاً ثابت در فكر، احساس 
و رفتار نس��بت به افراد، گروه ها و موضوع هاي اجتماعي، 
يا قدري وس��يع تر، هرگونه حادثه در محيط. مؤلفه هاي 
نگ��رش عبارت ان��د از: افكار و عقايد )مؤلفة ش��ناختي1، 
احساس��ات و عواط��ف )مؤلف��ة عاطف��ه اي2، و تمايالت 
رفتاري )مؤلف��ة رفتاري3. مؤلفة اول به فكر و تغييرهاي 
خ��اص، مؤلفة دوم به هيجان��ات منفي يا مثبت و مؤلفة 

سوم به نحوة خاصي از كنش فرد اشاره دارد.

خاصيت نگرش
چ��ون نگرش بر افكار اجتماعي مؤثر اس��ت، بر پردازش 
اطالعات نيز مؤثر اس��ت و به عنوان طرحي ذهني عمل 
مي كند و چارچوب شناختي اطالعات را در مورد مفاهيم 
و حوادث و موقعيت ها، سازمان دهي و نگهداري مي كند. 
سرانجام بر فرايند رفتار تأثير مي گذارد. بايد بدانيم اعمال 
و رفتارهايي كه بعضي ها به آن پايبند هس��تند و عده اي 
هم نه، ب��ه نوع نگرش آن ها بس��تگي دارد. نگرش هايي 
كه با تجربه و بي واس��طه حاصل شده اند، زودتر به ذهن 

مي آيند و به رفتار شكل مي دهند.

چگونه نسبت به شغل معلمي افكار مثبت 
داشته باشيم )مثبت گرايي(

فهرستي از رفتارهاي مثبت تهيه كنيم:
 به موفقيت ها و توانايي هاي ديگران در اين شغل توجه 

داشته باشيم.
 نسبت به خود و شغلمان احساس خوبي داشته باشيم 

و خود را خوب، توانا و شغلمان را باارزش بدانيم.
 سعي كنيم در گفتار و برخوردهاي روزانه از كلمات و 

جمالت مثبت شغل خود استفاده كنيم.
 به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتني محل كار 

و شغل خود فكر كنيم.
 هرگ��ز و به هيچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده 

احساس نكنيم.
 به سبب شغلي كه داريم و كاري كه براي رضاي خدا 

انجام مي دهيم، منتظر تأييد يا تكذيب ديگران نباشيم.
 به اين جمله ايمان داش��ته باشيم كه به سبب ارزش 

شغلي، با پيامبران و امامان هم تراز هستيم.
 با اين ديدگاه به شغلمان بنگريم كه اجر اصلي زحمات 

خود را در جايي ديگر دريافت خواهيم كرد.
 به قرب و مقام شغل خود فكر كنيم.

اگر ما معلمان نگاه خود را نسبت به 
شغلمان تغيير دهيم و از خوبي ها، اهميت و 
قداست آن براي ديگران بگوييم، ديگران 
هم نگاهشان را تغيير خواهند داد.
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 به اهميت ش��غلمان ك��ه همانا تغيير و ش��كل دهي 
انسان هاست بينديشيم.

بدانيم نمونه و الگو هس��تيم و اين ديدگاه بس��يار مهم 
است. انس��ان بزرگ، بزرگي خود را در رفتارش با مردم 

كوچك نشان مي دهد.
تك تك امتيازهايي را كه در زندگي از آن ها برخورداريم 
بشماريم و هميش��ه به جاي اينكه روي نداشته هايمان 

تمركز كنيم، به خاطر داشته هايمان سپاس گزار باشيم.

تغيير ديدگاه در نگاه معلمان و مديران
اگر ما معلمان نگاه خود را نسبت به شغلمان تغيير دهيم 
و از خوبي ها، اهميت و قداست آن براي ديگران بگوييم، 
ديگران هم نگاهشان را تغيير خواهند داد. همه مي دانيم، 
از طريق مثبت گرايي به راحتي مي توان به سمت موفقيت 
سوق پيدا كرد. اما آيا شما حسي مثبت و دائمي را نسبت 

به فضاي بيرون از خود به نمايش مي گذاريد؟
اگر به طور دائم و هميش��ه در اين ترس باشيد كه شغل 
و حرفة قاب��ل اعتمادي نداريد، حس نااميدي در ش��ما 
ش��دت مي گيرد. سعي كنيد با مهرباني و تسلط بر افكار 
منفي خود، خود و ديگران را خوشحال كنيد؛ سعي كنيد 
مثبت فكر كنيد. از اينكه اين شغل را داريد، خوشبخت 
هس��تيد. باور كنيد از داش��تن ش��غلتان خوش��حال و 

خوشبخت هستيد.
مديران و مسئوالن بدانند ژرف ترين نياز در آدم ها تعريف 
و تمجيد شدن و كليد موفقيت در كارها برقراري روابط 
انساني مثبت است. با توجه به اينكه هر فردي نياز دارد 
مورد توجه قرار گيرد، سعي كنيد از توانايي هاي ديگران 
تقدي��ر كنيد، به آن ها احت��رام بگذاريد و رفتاري توأم با 
مهرباني داشته باشيد. اين شيوة برخورد، نه تنها انساني 
اس��ت و به رش��د انس��ان ها كمك مي كند، بلكه به شما 
روحي��ة خوبي مي دهد و راه برخ��ورد با موانع را برايتان 
آسان تر مي سازد. چه بسا معلماني كه كارهايشان را دور 
از انتظار انجام مي دهند، مس��تحق تشكر و تمجيد شما 
باشند. البته اگر اين كار را در حضور ديگران انجام دهيد، 

تأثير آن صدچندان مي ش��ود، زي��را آن حس مهم بودن 
را احس��اس مي كند. رهبران حرفه اي و موفق كس��اني 
هس��تند كه بتوانند در ميان همكاران و كارمندان خود 
شور و اش��تياق ايجاد كنند. اگر پاس��خي تقويت شود، 
احتمال وقوع آن بيش��تر مي شود. لذا براي تغيير نگرش 

بايد تقويتي قوي تر از تقويت نگرش قبلي حاصل شود.
اس��كات كوك، رئيس ش��ركتي كه ج��زو ميليونرها هم 
هس��ت، روزي گفت: »مردم به چيزي فراتر از حقوق سر 
م��اه نياز دارن��د«. اين گفته كاماًل صح��ت دارد. مگر در 
زماني حتي نه چندان دور، معلمان مكتب خانه ها حقوق 
دريافت مي كردند؟ معلمان دنبال آن حقوق از دست رفتة 

خود هستند كه همانا شأن و مقام معلمي است.
مدي��ران بايد دائم به دنبال يافتن راه هايي باش��ند تا به 
اش��خاص كمك كنند توانايي هاي خوي��ش را افزايش و 
نگرش هاي خويش را وس��عت دهند. بايد به ياران خود 
ب��ال و پر بدهند. اين موضوع در آموزش وپرورش بايد در 
رأس امور باشد. هيچ گزينشي بيشتر از »شوق به تغيير« 

سبب موفقيت در تغيير نگرش نمي شود.

پی نوشت 
1. Cognitive
2. Affective
3. Behaviuoral
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