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7 ویژگی افراد مثبت
جان.سی مکسول تهیه مطلب: تیم مدیر سبز

که  شنیده اید  را  قدیمی  مطلب  این  حتما  است؟  معنا  چه  به  عالی  نگرش  داشتن 

فرد مثبت نگر، نیمه پر لیوان را می بیند. درست است اما این فقط بخش کوچکی از 

داستان را بیان می کند. من معتقدم افراد مثبت هفت خصیصه دارند:

1. خودباوری
»هرب تورو« می گوید: »بسیاری از افراد زمانی موفق می شوند که هیچ کس باورشان 

نداشته باشد. اما به ندرت کسی که خودش را باور نداشته باشد موفق می شود«. او 

کامال درست گفته است. خود ارزشی مثبت، اصلی ترین خصوصیت یک فرد با نگرش 

خوب است.

هر کس که خودباوری نداشته باشد، نه فقط از خود بلکه از دیگران نیز انتظار بدترین 
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را دارد. اگر اعتمادبه نفس کمی دارید، مجبورید برای تمرکز روی هر چیزی غیر از 

خودتان در تقال باشید چرا که همیشه نگران این هستید که از نظر دیگران چطورید، 

دیگران در مورد شما چه فکری می کنند و یا اینکه دارید شکست می خورید؛ اما 

وقتی خودتان را باور داشته باشید، از این اندیشه ها رها بوده و در آرامش فقط 

به پیشرفت خود و رسیدن به توان درونی تان متمرکز می شوید و این همان چیزی 

است که باعث تغییر می شود. تعجبی نیست که دکتر »جویس برادرز« روانشناس 

می تواند  خود،  از  قوی  و  مثبت  تصویر  بگویم،  اگر  نیست  »گزافه گویی  می گوید: 

بهترین ابزار موفقیت در زندگی باشد«.

2. دیگران را خوب دیدن
من تا به حال فرد مثبتی را ندیده ام که مردم را دوست نداشته و آن ها را خوب 

نبیند. همه ما از دیگران انتظاراتی داریم؛ اما این انتظار را خودمان انتخاب می کنیم 

یا  بی ارزش  کامال  دیگران  کنیم  فکر  باشد. می توانیم  منفی  یا  مثبت  که می تواند 

بسیار شگفت انگیزند. باید تصمیم بگیریم دیگران را به جای بد دیدن، خوب ببینیم. 

توانایی چنین کاری به دو دلیل مورد اهمیت است:

اول: همان گونه که انتظار دارید دیگران را می بینید و اگر فقط چیزهای خوب را در 

دیگران ببینید،  بهتر می توانید نگرش مثبت داشته باشید.

دوم: مردم مطابق با توقع شما رفتار خواهند کرد. اگر با آن ها به  گونه ای مثبت رفتار 

کنید،  آن ها نیز به همان شکل با شما رفتار خواهند کرد. اگر از آن ها انتظار دارید که 

کارشان را خوب انجام دهند، رضایت خود را نسبت به آن ها انجام دهید تا موفق 

شوند. از طرف دیگر اگر مردم با شما خوب رفتار نکردند، برای شما چشم پوشی از 

رفتار آن ها آسان است چرا که می دانید بهترین را انجام داده اید و بدون اینکه رفتار 

آن ها بر شما تاثیر بگذارد، می توانید به راه خود ادامه دهید.

https://modiresabz.com/


3

3. توانایی دیدن فرصت ها در همه جا
یک فیلسوف یونانی به نام »پلوتارک« می نویسد: »همان  طور که زنبورها از گل های 

انسان  آویشن که قوی ترین و خشک ترین گیاه است عسل می سازند، پس یک 

عاقل می تواند از بدترین شرایط نیز به بهترین شکل بهره برداری کند«.

مهم نیست که اوضاع و شرایط چگونه باشد، افراد مثبت همه جا به دنبال فرصت ها 

هستند. آن ها می دانند که فرصت ها هیچ ربطی به شانس و موقعیت ندارد. آن ها 

دست پرورده نگرش صحیح هستند. فرصت همان جا است که پیدایش کنید.

4. تمرکز روی راهکارها
کسانی که نگرش مثبت دارند، روی زمان و راه حل ها تمرکز می کنند نه روی مشکالت. 

در حالی  که اکثریت مردم فقط مشکالت را می بینند و این نگاه هیچ کار خاصی 

انجام نمی دهد اما افراد مثبت اندیش راه حل را پیدا کرده و ذهن خود را طوری 

برنامه ریزی کرده اند که در هر شکل به راه حل ها بیندیشند و از هر غیرممکنی، یک 

ممکن بسازند. 

دنیا  در  که  باارزشی  کارهای  »بیشتر  »لوئیس دی براندیز« می گوید:  که  همان طور 

انجام شده است، قبل از انجام، غیرممکن اعالم شده بودند«.

5. تمایل به بخشش
بخشش باالترین درجه زندگی است. افراد بخشنده افرادی مثبت هستند، آن ها 

وقت و انرژی خود را روی این صرف می کنند که به دیگران چیزی بدهند نه اینکه 

چیزی بگیرند، هر چقدر انسان بخشنده تر باشد، نگرش او بهتر است.

بیشتر افراد ناموفق این مفهوم را درک نمی کنند. باور آن ها چیزهایی است که از 

و بسیار  دارد  به داشته هایشان  و نگرش آن ها بستگی  به دست می آورند  مردم 

مادی فکر می کنند؛ اما این اصال درست نیست. 
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بزرگی  بخشنده های  اما  دارند  کمی  خیلی  چیزهای  که  می شناسم  را  کسانی  من 

هستند و کسانی را هم می شناسم که ثروتمند بوده و خانواده و شغلی عالی دارند 

اما بسیار خسیس و کوته نظرند و نسبت به دیگران سوء ظن دارند. اینکه چقدر 

دارید مهم نیست، مهم این است که با آن داشته ها چه کاری انجام می دهید و این 

بستگی به نوع نگرش شما دارد.

6. پافشاری
»دان بی اونز« می گوید: بسیاری از مردم شکست می خورند چون به این ضرب المثل 

برای موفق  اما  امتحان کن«  را  »اگر در کاری موفق نشدی، کار دیگری  معتقدند: 

شدن باید از این نصیحت دوری کرد. 

کسانی که آرزوهایشان به تحقق پیوسته، همگی از این کار پرهیز کرده اند. آن ها از 

ناامیدی سر باز زده اند و نگذاشته اند بر آن ها غلبه کند.

این خصوصیات، یعنی چسبیدن به هدف، غلبه بر ناامیدی و ادامه دادن حرکت 

حتی در شرایط ناامیدی، همگی نتیجه داشتن نگرش خوب و مثبت است.

وقتی که نگرش مثبت داشته باشید، پایدار بودن آسان تر است. وقتی بدانید که 

موفقیت در همین نزدیکی است، آنگاه به حرکت ادامه می دهید. وقتی باور داشته 

باشید که همه چیز به نتیجه عالی منتهی می شود، دیگر از ناراحتی ها نمی ترسید.

اگر نگرشی مثبت داشته باشید وقتی که همه چیز مغشوش و نا به سامان می شود 

باز هم پایدار می مانید چرا که باور دارید کمک در راه است.

7. مسئولیت زندگی را پذیرفتن
دارند  دوست  اشخاص  این  که  است  این  مثبت اندیش  افراد  خصیصه  آخرین 

مسئولیت زندگی شان را خود بر عهده بگیرند. 
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افراد ناموفق مسئولیت را به گردن دیگران می اندازند اما یک فرد موفق می داند 

که هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد مگر اینکه تمام مسئولیت فکر و اعمال خود 

را بپذیرد. فقط زمانی که مسئولیت خود را بپذیرید و صادقانه به خود نگاه کنید و 

ضعف ها و نقاط قوت خود را شناسایی کنید، می توانید تغییر کنید.
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