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 1   یکنترلخودسوگیری 

 مقدمه  -1

هس  سهو یر اگن وگی و ذارب. تسثهس تسثیر موهسی شنصینی و ااراب  ر لکردرب و را سر   از نظر روانشناسینو وگی و

هس  ر لکردرب ااراب   هسی اربی،  ه ماظور برک تسثیر  مثبت و  سه مافو ایت. از اگن رو مطسلعه و شاسخت وگی و

توا   س شنناسخت و تیوگت لوامت تسثیر ذار مثبت و یا رع لوامت از اهکیت  سننیسری  رخوربار ایننت، کرا یه مو

لکردرب ااراب،   هسی موثر  رهس یکن  یرب. گدو از اگن وگی وااراب و  رخورب    تسثیر ذار مافو،  ه  هبوب نوع را نسر

توینعه گسات. اگن وگی و سسنسینیت  2توین  اشناسگ ر  1974نسم بارب. مفهوم خوبیا رلو بر ینسع   1خوبیا رلو

به .  ه اگن معاو یه گ  شننصد بر شننراگ  و را سری گ  ارب را نسننبت  ه لوامت برونو و  یرونو نشننس  مو

ینذگر اینننت. ااراب بادکنس بر مورب اادنسر و را نسرهنسی خوب  هنسی مص ر  کین ر ینسگن ار و گنس کین ر انعطنس موقعینت

هس شنسمت تینکیکسد بو سنه ل ره گس خیرا اینت. تینکیکستو مسنا   گس  سگ  یاا .  سنیسری از موقعیت یری موتینکی 

هسی بگگری نیز وجوب بارب   س ول ه غذاگو خوب، بینر ه  ینفسرد به آ  گس  سگ  بر ی ش شنریت یا آ موقعیت

در  یری یا ،  رده  سگ  بر مورب میزا  ماسیننآ    را سر ه  ایه نه تاهس شننصد  سگ  بر مورب انمسم    تیننکی 

توا   ه خرگ  یرب ، ورزد یرب ، یس ان از یرب  و... اشسره یرب. اگن را سرهس بر طو گ  یا .  ه لاوا  مثسع مو

توان  بر هر مرسرنه را نسر خوب را م وق  یان  گس  ه    ابامه به . کاین را نسرهسگو به . ارب موبوره زمسنو رخ مو

 یرن . ا ر ن  تحت تسثیر مسن یی  وگی و خوبیا رلو قرار موشنویه  ه لاوا  را سرهسی قس ت ییگیری شناسخ ه مو

بلیت  هس  هاربی ایننن نسن ارب را نسری،  راینت یساو و نظنسرد  ر را نسر خوب ن اشننن نه  سشننن ، بر انمنسم اگن اعنسلینت

هس از لکر اگن ای بر روانشناسینو نیسنت.  س اگاده م د یا . خوبیا رلو مبحث تسزهخوبیا رلو یسگین  ینیآ مو

یشنن . اگن وگی و  رای    بینن ه اارابی یه  ه بنبسع  ذرب امس هکچاس  بانشننکا ا  را  ه کسلم موله مومیو

هسی مص ر  هسن ا ،  سنیسر ارزشنکا   وبه و تیوگت    مزاگسی  سنیسری را توینعه اربی و یسنآ مواییت بر زمیاه

 .یربازگ  س خوب  ه هکراه بارب. بر ابامه  ه  رریو  یش ر اگن موضوع مو

  خودکنترلی -2

هس را یا رع یاا  و گس بکسر تعمیت و هسی خوب مراقبت یربه و    یری ه طور یرو ااراب مکدن اینت بر تینکی 

 یری شنون . اگاده گ  شنصد  ه که میزا  بر  بخسلت باب  اسسنسینسد برونو خوب و لوامت  یرونو بر تینکی 

 یری  رای انمسم اق ام  ه تینکی    و  اجبسر و ته گ    هسی خوب یا رع باشن ه و  س تکریز  یشن ری یریتینکی 
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لاوا  تواننسگو ننسمین ه مو شنننوب. از بگن  نسه ینننا و، خوبیا رلو  نه  یان ، بر اطنننط د خوبیا رلوینسری مو

هسی یرب  جرگس م د و م وق هسی یوتسههسی نسمعیوع برونو، میسومت بر  را ر ویننویننه را ن خواینن هنسبگ ه

 راینسش مطسلعسد انمسم شن ه، خوبیا رلو بارای بو  ع  اینتع  ع   سزبارن ه  اسخ ه شن ه اینت.را سری نسهامسر شن

 سزبارن ه بر خوبیا رلو  ه معاسی مهسر را سرهسگو اینت یه بر لحظه جذا   .  ع  4و  ع   غسزگن لشنروعا  3لتوق ا

 غنسزگن بر خوبیا رلو  نه معانسی انمنسم هسننن ان  امنس بر طودنو من د لواقنآ ننسمطرو و را  نه هکراه بارنن .  عن   

 م د هیچ جذا ی و ن ارن  امس بارای اثراد مطرو  بر  را  م د هس ا .را سرهسگو ایت یه بر یوتسه

هس بر اخ یسر بارن ، توانسگو شناسینسگو اه ا   را م د و تاظی  را سر خوب  هسگو یه انسنس ترگن مهسردگدو از مه   

س اینت. خوبیا رلو نیم مهکو بر ه اگت را سر انسنس  بر جهت تحیق اه ا  اگفس هبر زمس  سسع  رای تحیق   

هسی نزبگ  ایننت. از اگن رو هر هسی بور نسننبت  ه انگیزهیا . خوبیا رلو  ه معاسی اولوگت باشنن ن انگیزهمو

ا رلو را تر ینننسزب، خوبیهنسی نزبگن  و اوری را یکرنن هنسی بور شنننوب گنس انگیزهلنسمرو ینه  نسلنث تیوگنت انگیزه

یسنو   ای نیسنت.یا .   گهو اینت یه غربه  ر ه   اوری س و بر طنورد نسخواین ه  وب ، یسر ینسبهتر مومح کت

هسی خوب را م گرگت یا . بانشنننموگو یه قیننن  بارب بر  ن از یا   سگ  هزگاهی خوب  یه قیننن  بارب  رای  گا ه

 رنسمه مورب ل قه خوب، تمر ه یا . لذد خورب   ام حسنسد مواق شنوب  سگ  معلنت یا رع خوب را بر هاگسم یصم 

خواهن   نه گن  تدنه یین  و ینسهم وز  بو هن   بر تعنسرم  نس ه   رای اربی اینننت ینه راگ  غنذاگو بارب و مو

 ع  تاسینآ ان ام  رین . اگن شنصد  س میسومت بر  را ر اگن وینوینه و  س تیوگت اادسر و  ه تینوگر یشنی       اگ ه

شنوب. از یا  و موجآ تیوگت خوبیا رلو موزبگ  را  رای رینی    ه ه   بور قر سنو موبر ذهن خوب، انگیزه ن

 یوی بگگر  رجس ه یرب  لذد خورب  گ  غذا موجآ اثراد لدس بر ارب خواه  ش .

ترگن سسلت را  ه هکراه بارب، ییون  خوبیا رلو  س را سر لی گو، گعاو ان صس  لکرو یه  یشننن رگن ینننوب و  هیاه

به  خوبیا رلو هکیشنه مامر  ه را سر نوع بوین سنه  ینت.  س اگن سسع، شنواه ی وجوب بارب یه نشنس  موخوربه ا

بلیت  شنوب. گعاو ییون   ین خوبیا رلو و را سر مطرو  اج کسلو مکدن اینت از نوع بوین و نبسشن .  رده  هنکو

اب از نظر خوبیا رلو  ه بو بینن ه   ورب. اارهسی اج کسلو   یننت مومزاگسگو ایننت یه ارب  س انطبسب  ه خواینن ه

 شون ، اگن بو بی ه لبسرتا  ازع  ا ی موتیسی 
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هسی اج کسلو سسسش هس ا  و  سهر خوب را م اسیآ  س موقعیت راگج نسبت  ه موقعیت 5ااراب  س خوبیا رلو  سد  

سن ا ، نسنبت  ه انمسم را سر ماسینآ هکیشنه  یاا . طبق نظر اشناسگ ر اارابی یه بارای اگن وگی و هتاظی  مو

یا ،  که یه محی  برخواینت موان  و  ه راس و را سر خوب را مطس ق  س   هس بر محی  سسنسش نگرانا ،  ه نشنسنه

یذگری  سد، بلیت انعطس بها . اگن بین ه از ااراب توانسگو  یشن ری بر راا اخ  اسد و مشند د بارن .  هتغییر مو

تر شناسینسگو یاا  و تینکیکسد هوشنکا انه و ینوبما ی  رای وانا  بر شنراگ  بشنوار گ  معلنت را ینرگاتهس مو  

هسی هسگو نظیر اروشننا  و و یسننتهسی اج کسلو  سد  ه یننکت اعسلیتبلیت مهسردمیس ره  س     گیرن . اغرآ  ه

و  سد بر یا رع اینن رش و اضننطرا ،  هس  س  رخورباری از ینن مت روا ، توانسگیاا .   م گرگ و  راگم یی ا مو

خوب یا رلو  نسد موجنآ ل وه  ر اگن  شنننونن .  ییفینت زنن  و  نسدگو بارنن  و یک ر بکنسر مشننند د روسو مو

شنوب. ااراب  س هسی مثبت  رای  گا ها، تسنر   ر زن  و خوب و اازاگم ال کسب  ه نفس مو یاو لباشن ن امی  خود 

خوبیا رلو یسگین توانسگو  یشن ری  رای ینریو  اادسر نسمطرو ، مافو و سواش   خوبیا رلو  سد نسنبت  ه ااراب  س

ا طو ییوهشنو نشنس  بابن  خوبیا رلو  سد بر را سرهسگو یه  ه  2012ل 6رگ ر و هکدسر  هسی  یرونو بارن .یرتو

 ذارب. بر واقا شنصینو یه خوبیا رلو  سدگو بارب  شنون  ل  و  ت دا تسثیراد مفی ی موطور خوبیسر انمسم مو

 یا .بو  را ر  ه ر بر را سرهسی معکوع خوب نسبت  ه یسگرگن لکت مو

 خود کنترلی پایین  -2-2

یه    را م اسینننآ  س موقعیت  تکسگت بارن  ادر و اسسنننسش خوب را  یس  نکسگا  تس اگن 7خوبیا رلو یسگینااراب  س 

هس غربه  ینسزمسن هو یاا . اگن  روه بر تینکیکسد خوب  ه ینرلت بکسر تزلزع شن ه و لوامت برونو و  یرونو  ر   

 یاا .سنکو و ی مو بینت و یامه نرم مویاا . از اگن رو  یشن ر  س مشند د روسو، را سرهسی یرخسشنگرانه جمو

اارابی یه بارای خوبیا رلو یسگین هسن ا ، مسن ع  ا     ه را سرهسی نسشنسگسنت مسنا  مینر  مواب مص ر، مینر   

 یم از س  الدت، یننرلت زگسب و یننرییچو از قوانین بر هاگسم رانا  و هسنن ا . ل وه  ر  راگم  ه اگن را سرهس 

خورن  اغرآ  ه رود هاگسمو یه بر انمسم امور شندسنت موااراب  س خوبیا رلو یسگین،    .تکسگ د جاسگو نیز بارن  

بانان   نسر ینسری  لاوا  مثنسع مکدن اینننت ینسر خوب را  نه تعوگق  یان ازنن ،  نس اگادنه مویاان .  نهغیر  هیانه لکنت مو

هنسی ننسمعیوع خوب مواق  ااراب  نس خوبیا رلو ینسگین کو  بر مهنسر خوایننن نه  بهان .خوب را بر  گان ه اازاگم مو

 تر ایت. هس یصتهس  رای   هسی مصر   یش ری بارن  و ترک اگن لسبدنیس ا ، لسبد
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 گ  یه  گس شنننوب، اگن یرینننم  وجوب مو س توجه  ه اگاده خوبیا رلو یسگین موجآ  روز مشننند تو بر ارب مو

هسی انمسم شنن ه سشنن آ طبق ییوهمخوبیا رلو  یم از س  نیز مکدن ایننت اخ  دتو را  ه هکراه باشنن ه  

 نذارب. بر واقا اگن مسنننمرنه مامر  نه خوبیا رلو  یم از سن  تاهنس  ر روی ارتبنسطنسد اج کنسلو ارب اثر مافو مو

شنوب. اگن ااراب بر میسگسنه  س اارابی یه بارای خوبیا رلو بر ینطت م وین   یسهم مواییت بر روا   اربی مو

تری  ه ا ایسری بارن . بر ن یمه بر اگمسب و سفظ را طه نزبگ   س بگگرا   هسنن ا  بر روا    ین اربی تکسگت ی 

 شون . س مشد د  یش ری رو  ه رو مو

 8تست مارشمالو  -3

یننسع یرباخت. بر اگن   6-4طو ییوهشننو  ه  رریننو خوبیا رلو بر  ین یوبیس     9وال ر میشننت  1972بر یننسع 

هس را  ه طور ج ا سنه بر گ   زمسگم یوبیس   ه طنورد باوطربسنه  ه بانشنگسه این افورب بلود شن ن . ین س   

  اتسب و بر یشننت میزی نشننسن ن  یه روی     شننیس و از گ  شننیرگاو لمسرشننکسلوا قرار باشننت. بر اگن تسننت  ه

بقییه طبر یاا  و بو تس شیرگاو برگسات یاا .   15توانا    اسطره شیرگاو را  صورن  گس  یوبیس   ف ه شن  یه مو

بها ه یننطت یسگین از یوبیس  بر  را ر ویننویننه میسومت ندربن  و شننیرگاو را خوربن  یه نشننس   ٪67س وب  

هسگو را یی ا یربن  تس نصوربن ، خ قینت  ه خر  بابه و راههس  وب. امس یوبیسنو یه شنننیرگاو را خوبیا رلو بر   

 گس توانسگو خوبیا رلو مراست میشت  رای یسیخ  ه اگن یواع یه    تکریزشس  را  ر روی کیز بگگری معطو  یاا .

 یم از یاج بهنه یوبینس  را بر نکوننه اطنننرو بنبنسع   بهن  گنس خیرآهنس را نیز تحنت تنسثیر قرار مومص ر  زنن  و   

رب. ن نسگج قس ت توجه  وب، یوبیسنو یه بر  را ر وینننوینننه مینسومت یربن  تیرگبنس بر هکه ی مراست زن  و خوب  ی

هس بر میسگسنه  س ینسگرگن بارای نکراد  سدتر بر میسطا مص ر  تحینیرو، اسسنسش رضنسگت  یشن ر  تر  وبن .   مواق

ترا، تر لشنسخد توبه   نو یسگینجسنکو ی   تر، زن  و شنسبتر، مشند د روسو واز زن  و، روا   اج کسلو مواق

خسنه  وبن  و  رای هس طنسسآاج کسلو  ه ری باشن ا . ایثر   -تر و موقعیت اق ینسبیجرم و جاسگت و ال یسب ی 

 رگزی مشصیو باش ا .بورا   سزنشس گو خوب  رنسمه

سر نسماسینآ وال گن لخشنونت و هسی غر  تر یت ارزن ا ، را شن ه لوامت محیطو مسنا  شنیوهطبق مطسلعسد انمسم

هسی مصر  و نسامن  رای تر یت یوبک، نزاع و بر یری  ین اللننسی خسنوابه، روا   نسیسر م  یرخسشننگریا، محی  

اج کسلو ضنعی  و ایر موجآ اازاگم رگسن  یسگین  م   - ین وال گن، هر  و مر  بر خسنه، وضنعیت اق ینسبی
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 5   یکنترلخودسوگیری 

انسگو بر یا رع را سر، اادسر و اسسنسینسد بر طودنو م د، زن  و  شنوب. ل م توینطت خوبیا رلو بر ارزن ا  مو

شنننوب بر بورا  نوجوانو، ارب  نس اتصنسذ  بهن  و موجنآ موهنسی مص رفو تحنت تنسثیر قرار مویوبک را از جابنه

تیننکیکسد ضننعی  بکسر مشنند د  سننیسری مسنا  اخ  دد روسو، اضننساه وز ، میننر  موابمص ر، مشنند د 

 هس تس  زر سسلو ابامه گس  .ش ه و تسثیراد    تحییرو، مسلو و...

 ارتباط خودکنترلی با مشکالت رفتاری   -4

ای مسنن یی  و  س را سرهسی هسی انمسم شنن ه، خوبیا رلو  س را سرهسی مثبت لمطسلعه، ورزدا را طهطبق ییوهم

 و  س اازاگم تکسگت  ه  ای لدس بارب. اگن وگینسهامسر اج کسلو لینیگسر یشنی  ، جرم و جاسگت، یرخوریا را طه

هسی خوب، را سرهسی اج کسلو بر ارب را تیوگت یربه  هسی خوبخواهسنه  رای را سر مطس ق  س ارزد ینریو  خواین ه

بهن . بر سنسلو ینه ینسهم خوبیا رلو بر ارب موجنآ اازاگم تکنسگنت  نه انمنسم را نسرهنسی مصر   و اازاگم مو

 ذارب.  ه لاوا  مثسع ل م انمسم مدرر تعه اد و و نیز اثر موهسی زن  شننوب یه  ر روی یننسگر جابهاج کسلو مو

شنوب. ل م یا رع  تدرار   ، موجآ یسهم ال کسب، تصرگآ را طه  ین ااراب و  ه خطر اا سب  زن  و شنغرو ارب مو

  لینبسنیت و یرخسشنگری نیز را سرهسی ضن  اج کسلو، بور شن   بوین س  و انزوای ارب را  ه هکراه بارب. خوبیا رلو

شنوب  ی معدوش بارب. این رش  ه طور مسنسوی ه  مسنا از رشن  وگی و خوبیا رلو بر شنصد موا س این رش را طه

توانن  تنسثیر مافو  بهن . اگن امر بر بورا  یوبیو موو ه  تواننسگو ارب را بر یا رع خوب مص نت یربه و ینسهم مو

و لکردربهسی   11سلیت لینبو بر قشنر ییشنسنوارب  گذارب و بر  زر سنسلو نیز یسهم اع 10 ر رشن  مغزی و شناسخ و

 ضعی  اجراگو را بر یو بارب.

 آیا خودکنترلی با حس شادی در تضاد است؟  -1-4

هنسی مص ر  زنن  و مثنت تحینننینت، ینسر، بر من ، وضنننعینت روسو و خوبیا رلو موجنآ تنسثیراد مثبنت بر زمیانه

   الکسع خوبیا رلو  س اگمسب اسسنسش شنسبی شنوب. امس معلن تو وجوب بارب یه بر  جسنکو، روا    ین اربی مو

هنسگو منسنان  غنذا خورب ، خوا ین  ، خرگن  یرب  و ییگیری بر لحظنه تلنننسب بارب. اگن معلننن د غنسلبنس بر سوزه

شنوب امس بر  را  م د موجآ سس خو  بر ارب موهس بر گ   سزه زمسنو یوتسهاا  . اگن اعسلیتتفرگحسد اتفسب مو

  ذارب.کسقو، تابرو و از بیت باب  موقعیت شغرو را  ر جسی موم د تسثیراد مافو مثت 

 
10 Brain and cognitive development 11 Prefrontal cortex 
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 کند؟ آیا خودکنترلی در طول زمان تغییر می  -2-4

بها   هسی  سننیسری بر زمیاه رشنن  و تویننعه شننصیننیت بر طوع زمس  انمسم شنن ه ایننت، یه نشننس  موییوهم

یذگری رش  شصییت خ طه  انعطس   توانا  بر طوع لکر ارب تغییر یاا . اگن مسمره برهسی شصیی و مووگی و

تسثیر لوامت توانا  بر هر یناو تحتهسی  سزی هسن ا  یه موهسی شنصینی و ینیسن  شنوب. برواقا وگی ومو

یا آ هسی شنوب یه  گس خوبیا رلو بر طوع زمس  تغییر مو یرونو و برونو قرار  گیرن . سسع اگن ینواع مطرد مو

ینسله، شنواه ی از ثبسد و تغییر بر خوبیا رلو گسا ا . بر   9گ  بوره   ای شنسمتا بر مطسلعه2006ل  12و اورینت

ینننسلگو زگر نظر  را ان . ن نسگج اگن ییوهم نشنننس  باب،   15تنس   7اگن ییوهم را نسر  روهو از ااراب را از ینننن  

ااراب   خوبیا رلو بر  یشنن ر ااراب سسضننر بر اگن مطسلعه   و  تغییر گس  س یسهم هکراه  وبه و تاهس تع اب یکو از

اینت. ییوهم مشنس ه بگگری نیز  س ه    ررینو امدس  تغییر خوبیا رلو  هس  هبوب گسا هوگی و خوبیا رلو بر   

 هسی و اوریت  وب.یسلگو انمسم ش  یه ن سگج مشس ه ییوهم 26تس  18بر یاین جوانو از 

 خودکنترلی و رفتار مالی  -5

و را سر مسلو ااراب طننورد  را ه ایننت. طبق اگن مطسلعسد هسی  سننیسری  ر روی ارتبسب  ین خوبیا رلو  ییوهم

اارابی یه بارای خوبیا رلو یسگین هسنن ا  نسننبت  ه یسننسنو یه خوبیا رلو  سدگو بارن  از اق م ال بسری  س 

یاا . اگن بین ه از ااراب کو   رای هسی روز یرباخت این فسبه موبین رینو ینرگا امس  س هزگاه  یشن ری مثت وام

 شنون ،  ه  یاو نشن ه  یشن ری را م حکت موهسی  زا  ییمرگزی مسلو مشنصینو ن ارن ، هزگاهب  رنسمه گا ه خو

بلیت ل م توانسگو بر   ورن . بر ن یمه  هم د  س  هره  یش ر روی موهسی یوتسههکین خسطر  رای تسمین مسلو  ه وام

ه و نسبت  ه یسگرگن  یش ر بر معرم  م گرگت طحیت تیکیکسد خوب بکسر   هو  یم از س  و یسهم ثرود ش  

 یرن . امس یسنسنو یه از ینطت خوبیا رلو خو و  رخوربار هسن ا   ه بلیت تسنر   یشن ر هسی مسلو قرار موشنوک

هسی زن  و، اضننطرا   ر روی را سر مسلو خوب، از راسه مسلو و بر م   سدتری  رخوربار هسنن ا  و  س یا رع هزگاه

  یش ری بارن .تر و امایت مسلو مسلو ی 

شناسخ و جذا یت بارب، امس شناسخت اگن مسنمره بر زمیاه  ا رکه شناسخت  یشن ر بر زمیاه خوبیا رلو از ماظر روا 

لاوا  مثسع طناعت یسهم وز  ینسدنه مبسله هاگف و  رای یسنآ و یسر،  سزارگس و و م گرگت ارزشنکا تر اینت.  ه

اثر هسنن ا . برک  ه ر از وگی و  هسی یسهم وز   وی از  رنسمهیا ، امس  سننیسرهس و خ مسد خوب هزگاه مو رنسمه

 
12 Hay and Forrest 
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بهان  نس  خن منسد و هنسی مص رفو از جکرنه طننناعنت ینسهم وز  و ینننسگر ارادنهتوانن   نه شنننرینتخوبیا رلو مو

هنسگو  نس ینسراگو  یشننن ر طراسو یاان  و اس کنسع موایینت خوب را اازاگم بهان . محینننودد یکن  یربه تنس  رننسمنه

لاوا  مثسع محیننودتو یه ارزد شننوب.  هموضننوع س و موجآ تیوگت اگن وگی و بر ااراب مواینن فسبه از اگن 

یاا ه یک  هس مشننصد شنن ه ایننت،  ه میننر  ا ی   غذاگو و می ار مواب مغذی موجوب بر   ، روی  سنن ه

 ه .یا  تس میزا  کر و و یسلری روزانه را یا رع یا  و بر ن یمه خوبیا رلو را بر خوب اازاگم بمو

 برای تقویت خودکنترلی در کودکان  SNAPتکنیک  -6

 یری خوبیا رلو و ینسع گ  بوره یناو سسنسش از ماظر شندت  12تس    6هسی انمسم شن ه،  سزه زمسنو  طبق ییوهم

  12شنوب. یوبیسنو یه بر یناین زگر  هسی ست مسنمره محسنو  مو هبوب اگن وگی و بر ارب  س این فسبه از این راتیی

شنون  نسنبت  ه یوبیسنو یه بر یناین  زر سنسلو اگن را سرهس را از خوب  هسی نسهامسر اج کسلو موینسع بکسر را سر

 محییس  نظر ازبها ،  س اس کسع ینه  را ر  یشن ر بر مسنیر مشنسغت جاسگو بر  گا ه قرار خواها   را ا .  نشنس  مو

بر یننناین   را خشننن   و ال ینسب انحرااو، را نسرهنسی اس کنسع ترینسگین یننناین بر خوبیا رلو مهنسرد  موخ ن

هسی ه اکا  از  روز  توا   س این فسبه از  رنسمه.  ستوجه  ه یر رن   وب  اگن  سزه یناو، موبه  مو دسهم زر سنسلی

هس،  اگن مشنند د جرو یری یرب و وگی و خوبیا رلو را بر یوبیس  و نوجوانس   هبوب  صشننی . گدو از اگن  رنسمه

توین  گ  یزشن   رای برمس  مشند د را سری یوبیس  اگمسب   1970یه بر اواخر بهه  اینت    SNAP 13تدای   

شنننس   س را سرهسی نسهامسر بینننت و یامه نرم  ینننسله  11تس   6هسگو یه یوبیس   شننن . اگن تدای   رای خسنوابه

دو لنشنسنه هسی  یرن  یه کگونه  س   سهو شناسخ و و ایزگولواگیربن ، اراده شن . بر اگن  رنسمه یوبیس  گسب مومو

هسی لسطفو یه مکدن اینت را سر یرخسشنگرانه را تحرگ  یا ، جرو یری یاا  و  س تیوگت وگی و     ا از وایام

 یرنن  از  یاان . یوبینس  گنسب موخوبیا رلو مهنسرد سنت مسنننمرنه  رای ان صنس   ه ر بر لحظنه را  موزد مو

وب مسنا  نفس لکیق یشنی  ، شنکسرد تس به، یا رع  هسی     خ صشنو  رای میس ره  س نشنسنههسی  راماین راتیی

 یاسنه گس جسلآ اینن فسبه یاا . بر ن یمه  س اق ام بریننت،  بینن س  خوب و جسگگزگن یرب  اادسر مصر   س اادسر واقا

 مشد د خوب را یوک  نگه باش ه و از  ییآ ریسن    ه خوب گس بگگرا  جرو یری یاا .

 
13 Stop Now And Plan 
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 پیشنهادات -7

 هس میسومت یرب و خوبیا رلو را بر خوب تیوگت نکوبعتوا  بر  را ر ویویهراهدسرهسی زگر مو س ای فسبه از 

هسگو یه اغرآ  سلث اگمسب اادسر و لیسن و از موقعیت افکار و رفتارهای هیجانی خود را شنااانا ی یای    ❖

خواهی  یا رع  یه موهسگو  شننوب را تهیه یای . ل وه  ر اگن، را سرهس و لسبدرا سرهسی هیمسنو بر شننکس مو

هسی خوب را نیز بر نظر  گیرگ  و واقا  ین یای  را نیز گسبباشنت یای . بر مورب اگن تغییراد، زمس  و توانسگو

  سشی .

تصیننید زمس   یشنن ر  رای تفدر بر مورب    برای افکار هیجانی خود مح ود ت زمانی مشنص  یای    ❖

تر ارزگس و یای .  رای مثسع قبت از خرگ ، را ماطیو  یا  تس شنننراگ  اق ام  ه انمسم یسری  ه شنننکس یک  مو

هس را مرور  ینسلت     24لیسن و از اق مو یه تینکی  بارگ  خرگ اری یای  را تهیه نکسگی . ین س  ه م د  

 هس ادر یای .یربه و بر مورب ضرورد خرگ  هر گ  از   

 س انمسم باب  یسری یننعو یای  سواش خوب را یرد یای . بر   تمریز خود را معطوف چیز د گری یای    ❖

هنسی یرتوتر خواهن   وب. ل وه  ر سواش هنس  رای شنننکنس راسنتاگن سنسلنت مینسومنت بر  را ر اادنسر و وینننوینننه

روی گنس هنسگو جنسگگزگن مثنت یینسبههنس قرار  را ین  از اعنسلینتتوانین  زمنسنو ینه بر اگن موقعینتای مولحظنه

 ثت نیسشو گس  سا او  س ق   ای فسبه یای .یر رمو ج گ  م

ان ،  از یسنسنو یه تغییراد مشنس هو بر زن  و خوب اگمسب یربهدرباره نحوه انجام تغییرات تحقیق یای    ❖

توانی   ه خوب  یسموزگ  یه بگگرا  بر شنراگ  مشنس ه کگونه خوبیا رلو را بر جسگو یه موینواع یای . تس   

 ان .که راهدسرهسگو ای فسبه نکوبه ان  و ازخوب تیوگت یربه

 صشنو از بلیت ل م مواییت بر را طه  س  هبوب خوبیا رلو، نسامی  شن   بیاانه تعیین یای   اه اف واقع ❖

بلیت ل م بین یس و ینرگا  ه اه ا  اینت. بر تعیین اه ا   ه اگن مسنمره توجه یای  یه شکس قی  از خوب  ه

تر  سش ، ااراب  ه ر  ه انمسم بهی . از یوی بگگر هر کی ر ه   مشصدبارگ  اگن تغییراد را  هس ه و ییوی 

 یری، قس ت بیننن یس و و مب او  ر زمس   یانسنه، قس ت ان ازهتوانان   ه     رینننان . یس اه ا  خوب را واقامو

 مشصد یای .

هسگو یه  هس و اه ا  خوب مشنصد یای  تس روزلیسن و از ییشنرات  رنسمهپیشنرفت خود را  ادداشنت یای    ❖

 یای  تغییری اگمسب نش ه ایت،  س نگسه یرب   ه    لیست انگیزه شکس تیوگت شوب.اسسسش مو
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خواهی  را سر خوب را یا رع  بدگت روشناو  رای خوب باشن ه  سشنی  یه کرا موبه خودتان انگیزه دهی    ❖

ی ا یای  زگرا انگیزه  یرونو  هس را  ه طور م اوم  ه خوب گسب وری یای . یننعو یای  انگیزه برونو ییای  و   

 شوب. ه مرور زمس  یکرن  مو

اگن   رای خوب جنسگزه  صرگن . هنسگو ینه یربهبر طوع مسنننیر  نه بلینت ییشنننرانتبنه خودتنان ینا زه بن هین     ❖

 یا .یسباد باب   ه خوب  رای تکرگن خوبیا رلو  ه تیوگت را سرهسی مثبت یک  مو

واجهه  س مشنند د، ااراب  س ال کسب  ه نفس ضننعی   ه راس و بر ماعتماد به نفس خود را افزا ش دهی    ❖

یاان . بر سنسلو ینه ااراب  نس ال کنسب  نه نفس  نسد بر بر مورب تواننسگو خوب  رای انمنسم و یفنه ییم رو تربگن  مو

 بها .طورد  روز مشدت  ه ت د خوب  رای تسر   ر    یسر ابامه مو

توانی  بر  را ر وینوینه میسومت یای . یس  ه رگن راه  رای مس  ه طور باد  نکواز وانوانه پرهیز یای    ❖

انگیز اینت.  رای مثسع هاگسمو یه راگ  بارگ  از نگه باشن ن جرو یری از تسنری  شن  ، سذ  لوامت وینوینه

 انگیز بر گصچسع خوبباری یای .هسی نسیسل  و ویویهخورایو

 گیری نتیجه -8

هسگو اینت یه بر بین یس و  ه اه ا  مص رفو یه بر طوع زن  و  رای خوب  ترگن وگی وخوبیا رلو گدو از  زرگ

مسنا  بینن یس و  ه ه  ، ینن مت  سننیسری  غسلبس  س موارب    اگن وگی ویا .  یای  نیم مهکو را اگفس مومو  وضننا

   اس راگن،  رای اگاده خوب را از بربهسی نسامی.  ره خوربه ایننت  هسی مه  زن  و صمبگگر  روسو و جسننکو و  

  .خوبیا رلو را بر خوب یرورد بهی   وگی ویاا ه نمسد بهی  و  ه روگسهسگ س  بیت گس ی   ه ر ایت یه 
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