
 چگونه ذهن خود را کنترل کنیم ؟

 مقدمه 

ممکن است بگذارند.  ریتوانند بر رفتار شما تأث یمختلف است که هرکدام م یاز بخش ها یاریذهن متشکل از بس

 یو مواد مغذ یاز ذهن شما که در مورد کالر ی. به عنوان مثال، بخشدیده رییرا تغ تان قسمت اعظم ذهن دیبخواه

د که ندان یاز شما م یگریبخورد، اما بخش د یچرب از یغن یکند، ممکن است از خوردن غذاها یمراقبت م یکاف

کنترل ذهن  یبرا کند.  یشما را خراب م یجسم ریشما و تصو یغذا، سالمت از حد شیب خوردندر دراز مدت، 

 دیتوان یترفند که م یتعداد که است. یدیکل د،یده رییتغ دیخواه یکه م ییشما، اعمال کنترل خود بر رفتارها

 وجود دارد. دیرفتار خود استفاده کن تینها درذهن و  رییتغ یبرا

 گام اول 

 متفاوت است هاتفکر

. دیخواه یکه واقعا نم یزمان یحت د،یفکر کن یمنف یزیدر مورد چ شما ممکن است. اجتناب از نشستن  - 1

  : دیرا متوقف کن دیکنترل ذهن خود استفاده کن یبرا دیتوان یکه م ییها یاز کالهبردار یتعداد

 شود  یو مانند آن فقط باعث م رسدیم یرعادیبه نظر غ نی. اگر چه ادیفکر کن ویسنار نیمورد بدتر در

 دیکن یفکر م ویسنار حالت نیبدترکه شما در مورد  یزمان رد،یقرار بگ دیدر معرض د شتریب یکه حت

که  دیتصور کن دیتوان یم شما احتماال د؛یکن تیریآن را مد دیتوان یم ایکه آ دیکن یو سپس فکر م.

 شما را کاهش دهد. یتواند نگران یم نیو ا دیکن یرا کنترل م تیخودتان موقع

 فکر کردن در مورد مشکل خود،  ی. با کنار گذاشتن زمان برادیکن میخود تنظ ینگران یخود را برا وقت

تواند به  یم نیآن را جلب کند. ا یازهایبه ن که ممکن است توجه دیحاصل کن نانیاطم دیتوان یم

 .دیخواه ینم شماکه  یاز حد در مورد مشکل شما کمک کند زمان شیاز تفکر ب یریشما در جلوگ

 یسخت نیچن بایتقر دیقصد ندار د،یده رییتغ دیتوان یکه م دی. اگر باور نکندیده رییو خودتان را تغ دیباور کن - 2

که از تفکر مثبت  دیحاصل کن نانیاطم ن،یاست. بنابرا ریامکان پذ تیموفق دیکن یاگر فکر م رایز د،یرا امتحان کن

راه را که فکر  دیتوان یکه م دیبه خاطر داشته باش دیکن ی. سعدیکن یکنار آمدن با مشکل خود استفاده م یبرا

 ببخشید.بهبود  دیتوان یم د،یده رییتغ دیکن یم

 را نسبت به  یشتریکنند بهبود ب یم بیترغ "رشد"را  شیراگ نیکه ا یدهد افراد یمطالعات نشان م

 دهند. یم شیدانند، افزا یم رییقابل تغ ریو مهارت آنها را ثابت و غ ییکه توانا یافراد



خود  ییدر مورد توانا قیکه داشتن دق دیشما ممکن است فکر کن . دیباش نیخود خوشب یها ییدر مورد توانا - 3

در مورد  بودن نانهیاز حد خوش ب شیدهد که ب یحال، مطالعات نشان م نیاست. با ا یدیکنترل خود، کل یبرا

 .ی کنترل کند حت کند کمک به شما تواند یم خود کنترل رفتار یبرا خود  ییتوانا

 یکند حت یکه شما موفق خواهد شد و ذهن شما را کنترل م دییبه خودتان بگو دیکن یخوشبختانه سع 

 .دیباور نکن یاگر در لحظه ا

 فقط به دیکن یادآوری د،یذهنتان را در نظر گرفت تیکه با موفق یخودتان را از زمان دیکن یسع نیهمچن .

 .دیاشته باشد کنترل که ممکن است خود یشکست ها یو نه بر رو دیها توجه کن تیموفق نیا

و طرح آن بر  یتجربه منف کیمنفرد از  دادیرو کیآن است که  یبه معنا . Overgeneralization توقف- 4

از حد  شیکه ب یباشد. به عنوان مثال، کس ندهیآ یشما در مورد چگونگ یها ینیب شیپ ای گرید اتیتجرب یرو

 یبرا "خواهد بود. ردشوا شهیهم یام برا یزندگ نیداشتم، بنابرا یدشوار یمن دوران کودک" د،یگو یم یعموم

 ، شما ممکن است:overgeneralizingاز  یریجلوگ

 ی. به عنوان مثال، اگر کودکدیده رییخود تغ ندهیآ یکار سخت و استقامت، خودتان را برا قیاز طر 

را که  ییها وهیدشوار است، ممکن است ش شهیهم یشما برا یزندگ دیکن یو فکر م دیداشت یدشوار

 .دیبهبود آنها تالش کن یو برا دیکن ییشناسا ده،یخود را بهبود بخش یزندگ دیخواه یم

 یبرا یی. شما ممکن است راه هادیخواه یشما روابط معنادار و کار بهتر را م دیمثال، شا نیدر ادامه ا 

به اهداف  دنیرس یحوزه ها برا نیو سپس اهداف خود را در ا دیابیرا ب زهایچ نیبه دست آوردن ا

 .دیکن نییخود تع

که خارج  ییزهایچ یخود را برا یشخص تیتله فکر است که در آن مسئول کی نیا . یساز یاجتناب از شخص - 5

 نیا» دیی. به عنوان مثال، اگر دختر شما در مدرسه سقوط کرد، ممکن است بگودیریگ یاز کنترل شما هستند، م

  شما بود. رلکامال خارج از کنت تیکه در واقع وضع یزمان« من است که او سقوط کرد ریتقص

 فکر  دیکن یم یکه شخص ییدادهایاز رو یبه دقت و منطق دیکن یسع ،یساز یاجتناب از شخص یبرا

 .دیتواند به شما کمک کند تا سؤاالت خود را مطرح کن یم نی. ادیکن

 که من در مدرسه با او نبودم، چه  نیبا توجه به ا" دیبه عنوان مثال، شما ممکن است از خودتان بپرس

 "انجام دهم تا دخترم را از سقوط بردارم؟ توانمیم ییکارها



 چیخاص بدون ه یزهایشامل فکر کردن چتله فکر است که  کی نیا یریگ جهیبه نت دنیپر جلوگیری از – 6

برسد ممکن است فکر  یریگ جهیکه به نت یبه عنوان مثال، کس ر است. افکا نیعقب انداختن ا یبرا یگونه شواهد

 کند. تیادعا حما نیاز ا یشواهد چیفرد او را دوست ندارد، بدون ه کیکند که 

 دیو فکر کن دیبه قضاوت، مکث کن دنیقبل از رس دیتوان یم ،یریگ جهیبه نت دنیپر از جلوگیری یبرا .

 ی. به عنوان مثال، شما مدیفکر بپرس نیتواند به شما کمک کند که سواالت خود را درباره ا یم نیا

از  دیتوان یم نیکه فکر شما درست است. شما همچن دیدان یواقعا م ایکه آ دیاز خودتان بپرس دیتوان

فکر درست است. با استفاده  نیدهد ا یدهد که نشان م یرا نشان م یخاصکه شواهد  دیخودتان بپرس

او را دوست ندارد، ممکن است از خود بخواهد که مکالمه  یکند فرد یکه فکر م یکس ،یاز مثال قبل

 کنند. یادعا ارائه م یرا برا یبا آن شخص داشته باشد که شواهد یخاص یها

کند. به عنوان  یرا از هم متوقف م زهایاست که در آن شخص چ یتله فکر منف کی نیاجتناب از فاجعه ا - 7

من خراب شده است، من در حال  یزندگ": دیگو یآزمون م کیاست پس از شکست  زیکه فاجعه آم یمثال، کس

 "نخواهم کرد یحاضر هرگز کار خوب

 سؤاالت خود  دیتوان یم نی. شما همچنباشید شتریمتوقف ساختن فاجعه بار، به فکر تفکر مثبت ب یبرا

که تست را شکست و فکر  یکنند. به عنوان مثال، کس یاستفاده م لیکه از منطق و دل دیرا مطرح کن

بپرسد:  خودش زا نخواهد کرد، ممکن است یاو هرگز کار خوب رایاو خراب شده است ز یکند زندگ یم

اگر " "خوشحال است؟ ای داشته و یکه هنوز تست نشده است هنوز کار خوب یدانم هر کس یم ایآ"

 "خواهم کرد؟ لیکالس تکم کیرا براساس درجه آن شخص در  ممیرا استخدام کردم، تصم یمن کس

 گام دوم 

 خوب یساختن عادت ها

ممکن  د،یخواه یشما م یآنچه که در زندگ یروشن برا یری. اگر مسدیکن جادیتان ا یزندگ یبرنامه برا کی - 1

 دیخواهیرا که م ییزهایبرساند. چ بیکه در بلند مدت به شما آس ردیقرار بگ ییوسوسه ها ریاست کمتر تحت تأث

  ؟یشدن به ثروتمندانه مال لی؟ تبدحرفه خوب است کی نیا ای: آدیسیبنو یخارج از زندگ

 نیتمر نیاز ا یاهداف به عنوان بخش نیبه ا یابیدست یرا برا قیدق اریبس یکه گام ها ستیشما الزم ن 

در  دیتا بتوان دیخود را در ذهن داشته باش یدیکه اهداف کل دیداشته باش ادیآن، به  یبه جا د؛یبگذار

 .دیشو روزیخود پ یزندگ



 شما شکست نخورده و  ایاز حد باال باشد و  شیکه نوار ب ستیمهم ن ،یبه اهداف شخص دنیرس یبرا

 ببرد. نیشما را از ب زهیگتواند ان یم نیا

 اهداف  نی(، اما ادیریبگ ادیرا  یسیمثال، نحوه کد نو ی)برا دیکن نییرا تع یدر عوض، اهداف بزرگ

کتاب فصل  کیهفته  ل، هرمثا ی)برا دیکن لیتبد یابیبه اهداف کوچکتر قابل دست شتریبزرگتر را ب

را  شرفتیاز پ یا ظهقابل مالح ریمقاد دیتوان یم بیترت نی(. به ادیرا بخوان یسیبرنامه نو یراهنما

 .دیکن یتالش م شتریخود ب یبه اهداف دفاع دنیرس یشما برا رایز دیبدست آور

کنترل  یکاهش دهد و شما را براتواند  یم را خود  ی. احساسات منفدیاگر شما آن را دوست ندار یلبخند، حت - 2

 .دیلبخند بزن یاست که به سادگ نیا یله با احساسات منفمقاب یراه برا کی ذهن خود مشکل ساز کند. 

 بازخورد  تر است، یبصر زدن می بردلبخند  سمت شما را به یکه احساس خوشحال دهیا نیاگر چه ا

 تواند در واقع شما را خوشحال کند. یدهد که لبخند م یچهره نشان م

و  یتواند خوشبخت یم گرانید یها نهیدهد که صرف هز ینشان م قاتی. تحقگرانیپول در د ایصرف زمان  - 3

 این را کاهش دهد که یدهد و احساسات منف شیخود را افزا ریتصو تواند یو رفاه م یدهد. شاد شیرفاه را افزا

 کند.  یخود کنترل را دشوار م

 است که شما  نی. مهم استیمهم ن دیکن یصرف م گرانید یهمانطور که وقت و پول خود را برا قایدق

 .دیکن دایکنند ارزشمند باشند پ یکه به شما کمک م یو کسان

 د،یخواه یبه آنچه که م دنیرس یاست که برا نیکنترل ذهن شما ا یاز راه ها یکیخودتان.  یموانع برا جادیا - 4

 ریبرنده شود و رفتار شما را تحت تاث ادیشود تا ذهن شما به احتمال ز یباعث م یتالش اضاف نیدشوارتر شود. ا

را تماشا کند،  ونیزیخواهد تلو یکه م دیکن نترلاز ذهن خود را ک یبخش دیقرار دهد. به عنوان مثال، اگر بخواه

کنترل از راه دور  دیتوان یخود کاهش دهد، م یرا در زمان تماشا ونیزیخواهد تلو یاز شما م یکه بخش یزمان

 . دیوار قرار دهنقطه دش کیخود را در 

 ساعت زنگ دار  دیتوان یم د،یرا فشار ده ضیاست که اگر شما صبح زود دکمه تعو نیا گریمثال د

 .دیتا آن را خاموش کن دیاز تخت خارج شو دیتا مجبور شو دیخود را دور از تختتان قرار ده

ذهن خود  تیکه شما با موفق یهنگام دیخود را پاداش ده تیموفق یبرا تان خود کردن کنترل یاتالش ه - 5

واقعا  دییگو یبه عنوان مثال، م . دیکار ادامه ده نیبه ا ندهیدر آ شتریتا ب دیخود را پاداش ده د،یکن یرا کنترل م

 کیبه هر حال، خود را با  می کنید کار نیاما شما خود را مجبور به انجام ا د،یکه ورزش کن دیکن یاحساس نم

 .دیمورد عالقه خود پاداش ده یونیزیتلو شیقسمت از نما کیبا  ایقطعه شکالت و 



 و به  دیممکن است خودتان را از کنترل خارج کن ای دینکن ادیاز حد ز شیپاداش را ب دیمراقب باش

 دیاست که وزن کم کن نیا ا. به عنوان مثال، اگر هدف شمدیبازگرد د،یمربع که در آن شروع کرد کی

 ای دیبخور التشک نیچند د،یآن را انجام ده دیکه احساس نکرد یو ذهن خود را کنترل کرده و زمان

 داد. دیاز دست خواه دیکرده ا جادیرا که ا یشرفتیفقط پ

کمک  ندهیتواند در کنترل خود در آ یها م تیدرست مانند پاداش موفق ناموفق .زات تالش خودساخته مجا - 6

کمک کند. در واقع،  زین ندهیتواند به کنترل خود در آ یکنترل خود م یشکست ها یکند، و مجازات خود برا

 برساند. ودخ شتریتواند مردم را به کنترل ب یمجازات ها م دیدهد که تهد یمطالعات نشان م

 و به  دیقرار ده کیشر ایوست عضو خانواده، د کیمجازات، آن را به دست  یاز اثربخش نانیاطم یبرا

 ی. به عنوان مثال، آنها مدیکنترل خودتان را به دلخواه خود اعمال کن دیکه اگر شما نتوان دیآنها بگوئ

کنترل خود -اهداف خود به دنیروز اگر شما موفق به رس انیتوانند دسر خود را پنهان کنند و در پا

 .دارآن دسر را از شما دور نگه د دتوان یم د،ینباش

قرار دهد و استرس  ریتواند بدن را تحت تأث یمتصل هستند؛ ذهن م قایکاهش استرس. ذهن و بدن عم - 7

 رند،یگ یقرار م ریکه افراد تحت تأث یهنگام د. کنن را به احساس تنش منجر تواند ذه یدر بدن م یکیولوژیزیف

کنند.  یاز آن کنترل خود را کنترل م پسکنند و اغلب  یم جادیعوامل استرس ا نیمقابله با ا یکنترل خود را برا

کاهش استرس با  یاز راه ها یدارد. تعداد تیکنترل خود اهم یحفظ انرژ یکاهش استرس برا ب،یترت نیبه ا

 .کنند  یکار م یدهد که آنها تا حدود یوجود دارد که نشان م یشواهد

 کنند و نفس خود  یتنفس م قایرا که عم قیعم یشکم یآرامش بخش مانند نفس ها یها کیتکن

 یم نی. شما همچندیعجله کن هیدر طول چند ثان یو سپس به آرام د،ینگه دار هیچند ثان یرا برا

 .دیصلح( متمرکز کن ایکلمه آرامش بخش )مانند آرامش  کیذهن خود را به  دیتوان

 تنش  یها چهیو ماه دینفس بکش قیکند تا عم یکه به شما کمک م دیرا انجام ده ناتیاز تمر یبرخ

 .دیخود را آرام کن

 افر در برابر استرس ب کیتواند به عنوان  یم یاجتماع تیصحبت با دوستان و خانواده، از آنجا که حما

  عمل کند.

 


