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 پیش به سوی مثبت اندیشی

اگر شخص منفی نگری هستید بهترین کار ممکن این است که به  

از   استفاده  با  روانشناس  کنیم.  مراجعه  مجرب  روانشناس  یک 

تکنیک های علمی و عملی به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم مثبت  

بیاندیشیم. یکی از مهمترین اقدامات پیش رو، ریشه یابی و علت  

یابی این موضوع است که شخص چرا می تواند مثبت فکر کند؟  

مواردی همچون شرایط و محیط ناسالم از نظر روانشناختی، یا 

  جزو   توانند  می    آنها   مانند  و   شخصیتی  و  روانی  سالمت عدم

  خود   کمک  با   افکار  بازنگری.  باشند  منفی  تفکرات  اصلی  دالیل

به ریشه یابی موضوع خواهد کرد. پس از    بسیاری  کمک  شخص

 .این مرحله امکان ارائه راهکار مناسب وجود خواهد داشت 

 مشخص کردن واقعیت و تحریفات 

یکی از مهمترین اقدامات برای اصالح تفکرات نادرست و منفی،  

است   ممکن  است.  تحریفات  و  واقعیات  کردن  مشخص  و  مرور 

به محیط اشتباه باشد که  بخشی یا بسیاری از نگرش های ما نسبت  

قدمی    توان  می  آنها   دادن   تعمیم با تصحیح خطاهای شناختی و

بزرگی در این زمینه برداشت. همچنین الزم به ذکر است با مرور 

و بررسی دیدگاه های شخصی نسبت به مسائل مختلف این مشکل  

     .قابل حل است
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     یکی از الگوهای رفتاری سالم در جامعه است.  مثبت اندیشی*

با توجه به اینکه آینده هر شخص تا حد باالیی به نگرش او بستگی 

را  و کامیابی  موفقیت  مقدمات  تواند  اندیشیدن می  مثبت  دارد 

  اندیشی   مثبت برای او فراهم کند. البته الزم به ذکر است که تنها 

  در   مثبت  نگرش  که  باشد  می  معنی   این  به  بلکه  نیست  کار  الزمه

  دیگر   یکی.  دهد  سوق  کامیابی  سمت  به  را  انسان  تواند  می  زندگی

  این   اگر.  است  سالم   روان  داشتن  اندیشی   مثبت   بازخوردهای  از

  می   شده،  کمرنگ  عواملی  بواسطه  یا   و  ندارد  وجود  ما   در  توانایی

نوین  ب   موضوع  این  بایست و  موثر  روشهای  کمک  ه 

درمان   روانشناس توسط روانشناسی علم تحت  و  بررسی  مورد 

 .قرار گیرد 

مثبت اندیشی اثرات بسیار خوبی بر روی زندگی و حتی بدن *

الیی دارد مثبت اندیشی  ما دارد. با توجه به اینکه ذهن قدرت با 

طبق   کند!  می  ممکن  را  ها  غیرممکن  مواقع  از  بسیاری  در 

می       تحقیقات، نگرش و تفکرات ما تکلیف آینده مان را مشخص

کند. به این معنی که مثبت اندیشی می تواند زمینه های اتفاقات 

مثبت در زندگی ما را فراهم کند. در زیر به چند مورد از اثرات  

 :شی اشاره شده استمثبت اندی

 وجود آرامش و اطمینان خاطر در زندگی ✓

 تمرکز بیشتر و بهتر بر روی موفقیت و کامیابی ✓

 بسیج شدن فکر و اعضای بدن برای اتفاق های خوب  ✓

از  ✓ حاصل  مشکالت  وجود  منفی عدم  مانند  افکار 

 استرس، اضطراب و افسردگی 
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 ویژگی های افراد منفی نگر 

و  -1 دارند  شکایت  خود  ی  گذشته  و  موجود  وضع  از  همیشه 

 نسبت به آینده بدبین هستند. 

می  -2 مخالفت  منطقی  دلیل  بدون  دیگران  نظرات  با  غالبا 

 کنند. 

منفی  -3 عبارات  و  کلمات  از  خود  های  گفتار  کرات  در  به 

 استفاده می کنند. 

و  -4 کنند  نمی  تالش  دیگر  مانعی  کوچکترین  با  برخورد  در 

 دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می دانند. 

در -5 و  کنند  می  صحبت  نقیض  و  ضد  و  ندارند  فکر  تمرکز 

رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است به عبارت دیگر اول عمل  

 . می کنند ، بعد فکر

 ن منفی نگر هستند افکارشان بر ان تسلط دارد. چو -6

اگر از آن ها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط -7

به جنبه های منفی آن توجه می کنند و همان را بیان می کنند 

 و به عبارت دیگر نیمه خالی لیوان را می بینند. 

از کاه کوه می سازند و از درگیر شدن با مشکالت گریزان  - 8

 د. هستن

و  -9 عصبی   ، اشتها  کم   ، بدخواب   ، خلق  کج   ، افسرده  غالبا 

 ناتوان هستند 

همه چیز در نظر آن ها غم انگیز و نا امید کننده است و از  -10

 آنچه که دارند هیچ لذتی نمی برند. 

در ارتباط های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک  - 11

ها توطئه می  آن    و سوء ظن دارند و فکر می کنند که همه علیه

                                               کنند.

 "باشید مثبت اندیش"
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 ویژگی افراد مثبت گرا 

زندگی  با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده در زمان حال  1-

 می کنند و از آنچه دارند، راضی و خشنود هستند. 

از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می کنند و برای  2-

 رد کردن نظرات نادرست، حتما دلیلی منطقی دارند. 

بخش  3- امید  و  مثبت  عبارات  و  کلمات  از  خود  گفتارهای  در 

 استفاده کنند. 

موفقیت برسند و اگر در  همیشه می کوشند با تالش و همت به  4-

بیرونی   شرایط  در  سپس  خود  در  را  عامل  نشوند  موفق  کاری 

 جست و جو می کنند. 

همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن، فکر می کنند. به همین  5-

 دلیل کمتر دچار خطا  و اشتباه یا ضد و نقیض می شوند. 

 چون ذهن مثبتی دارند می توانند افکار خود را کنترل کنند. 6-

کنند با   ر گر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهار نظا7-

وجود تفکر در جنبه های منفی موارد مثبت آن را بیان می کنند 

و موضوع را به فال نیک می گیرند به عبارت دیگر نیمه پرلیوان  

 را می بینند. 

مشکالت را ناچیز می شمارند و برای حل آن ها از توانایی - 8

 ان استفاده می کنند. راهنمایی دیگر خود و

اغلب اوقات بشاش، سرزنده و پرانرژی، توانا و خوش مشرب  -9

 هستند. 

همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت بخش است و می کوشند از  -10

 مواهب زندگی، بیشترین استفاده را کنند. 

ظن    - 11 حس  دیگران،  با  خود  اجتماعی  های  ارتباط  در 

می   و  ببینند(  را  آن  خالف  به  دارند)مگر  توان  حد  در  کوشند 

 . دیگران خدمت و کمک کنند
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 امید به زندگی برابر است با مثبت فکر کردن 

به  * امید  دارای زمینه  اگر شخصی  باشد حتما  زندگی داشته 

فکری مثبت می باشد. در ادامه به مجموعه راهکارهای افزایش  

 .امید به زندگی خواهیم پرداخت

بررسی انتظارات خود از زندگی: ببینید که چه آینده ای را  *

در نظر خود دوست دارید؟ چه اهدافی دارید؟ انتظارات خود  

رت می توانید برای رسیدن  را از زندگی بشناسید. در این صو 

می تواند   به آنها با امید و انگیزه بیشتری تالش کنید. نوشتن  

یک کمکی بسیار موثر باشد. انتظارات خود را از یک زندگی 

برای   آنها،  کردن  بندی  اولویت  با  سپس  بنویسید.  آل  ایده 

 .رسیدن به آنها تالش کنید 

ناامیدی در  تقویت کردن ارتباطات اجتماعی: یکی از عالئم  *

می       زندگی، گوشه گیری و ترجیح تنهایی است. بنابراین اگر 

است   بهتر  کنید،  تقویت  خود  در  را  زندگی  به  امید  خواهید 

 .روابط اجتماعی خود را گسترش دهید و تقویت نمایید 

به  * فعلی:  زندگی  کنار  در  آل  ایده  زندگی  تفاوت  بررسی 

آلی   ایده  زندگی  و  فعلی  زندگی  های  ذهن  تفاوت  در  که 

دارید، فکر کنید. اینکار در تقویت امید به زندگی و همچنین  

تقویت اراده شما برای رسیدن به زندگی ایده آل بسیار موثر  

 .است

شرکت در فعالیت های لذت بخش: کارهایی که به آنها عالقه *

مند هستید را کشف کنید. ببینید دوست دارید در چه فعالیت  

انجام چه کارهایی را لذت بخش تلقی می  هایی شرکت کنید؟ 

کنید؟ که می تواند حال شما را خوب کند. شرکت کردن در این  

فعالیت ها می تواند تاثیر گذاری بسیار زیادی در تقویت امید  

 .به زندگی در شما داشته باشد
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