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 م ی باش   بین خوش چگونه در طول چالش ها  
 مقدمه 

 هاچالشواکنش ما به آن   نیاما ا ، میاشدهروبرو  هاچالش انواع  با  بارهاوبارهاهمه ما  
 . میبر آنها غلبه کن م یتوانیم ع یچقدر سر کند یم نییاست که تع 

 .نانه یبدب  ای انه بینخوش دارند:نسبت به چالش  دگاهیمعموالً افراد دو نوع د 

 مثبت یا منفی   دگاهی د  کیبه داشتن    یع یطب  لیتما  یک  همه ممکن است  کهدرحالی
  ت ی بر موفق   ،هاچالشبودن در هنگام بروز    بینخوش  یشما برا  ییداشته باشند، توانا

 . گذارد یم  ریتأث یشما در زندگ دگاهیو د یکل

 گذارد ی م  ر ی تأث  ی بر شاد  ی نی بخوش چگونه  

و ظاهر خود تمرکز کنند، اما سالمت    یدارند بر سالمت جسم  لی اگرچه اکثر مردم تما
  در زندگی   شما  کلی  جزء سالمت  اهمیت دارد و   نباشد،  ترمهمروان به همان اندازه، اگر  

در    چیزهمه  باً یاست که سالمت روان شما بر نحوه انجام تقر  لی دل  نیبه ا  نیاست. ا
 . گذاردیم ر یتأث یزندگ

است که چقدر نسبت به خود و   نیا  (mental fitness)  "ی ذهن تناسب"  یواقع   اریمع
 . دیهست بینخوشخود  یزندگ

  ار یبس  یهاروشکه چگونه فکر خود را به    دیری بگ  ادی  دیبا  ،یبه تناسب ذهن  دنیرس  یبرا
نسبت    ی االعادهفوق، احساس  افتد یمتا بدون توجه به آنچه اتفاق    دیخاص کنترل کن
 . دیخود داشته باش تیبه خود و موقع

 ت ی موفق  جذبو    هاچالشمثبت ماندن، غلبه بر    یچند نکته برا  نجایدر ا  ،اساسنیبرا
 . ذکر شده است یدر زندگ
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 ها چالش بودن در طول    بین خوش   ی براراه   5

 دی خود را کنترل کن   ی هاپاسخ و    ها واکنش   -  1

  ن یتفاوت ا  نیوجود دارد. اول  ن یو بدب  بینخوشدر واکنش افراد    یچند تفاوت اساس
فرد   که  موقت  گردعقب  کی  بینخوشاست  بدب   کهدرحالی  ،ندی بیم  یرا  را   نیفرد  آن 

 . ندیب یم  یدائم

مانند    دادیرو   کی  بینخوشفرد   فروشی ناگوار،    ک ی   ای  خوردیمکه شکست    کمپین 
  ی ز ی چ  ،ند یب یم  یموقت  دادیرو   کی   عنوانبه  را   شودیمتماس فروش که با شکست مواجه  

  ن، یفرد بدب  گر،ید  یندارد. از سو  وی  ندهیبر آ  یواقع  ریمحدود است و تاث   یکه از نظر زمان
 . داندیم  خود و سرنوشت ی گاز زند یو جزئ  یرا دائم یمنف ی دادهایرو 

ا  یزمان  ن،یبنابرا در  گرفت  تیموقع  نیکه  ا  د،یقرار  از  ده  یواکنش  نکهیقبل    د، ینشان 
 یکه کنترل  ییهایپاسخ به ناکام  جایبه  دیکن   ی. سعدی فکر کن  یبه چالش واقع  ی الحظه

 . دیبه سمت بهبود را مجسم کن  یقدم بعد  د،یها ندارآن یرو 

که با آن   ییهاچالششما و    یزندگ   گرید  یهاجنبهبر    یمنف  دادیرو   کی  دی اجازه نده
 بگذارد.  ریتأث دی روبرو هست

 دی جدا کن از روند اصلی زندگی  را   ثنائاتحوادث و است   –  2

 ک ی را    هایدشوار   بینخوشاست که فرد    نی ا  نیو بدب  بینخوش  افراد  نیب  گر یتفاوت د
همیشگی و  آن را    نیبدب   فرد  کهدرحالی  ، ندیبیم  یا یک استثنا  منحصر به فرد   داد یرو 

 . ندیبیم عمومی

او   رود،یم  شیپ ، بد یا دشواربینخوشفرد  ی برا چیزهمه یبدان معناست که وقت نیا
  یی زهایچ  ریبا سا  یاد یکه تا حد ز  کندیحادثه مجزا نگاه م  کیعنوان  به  دادیبه آن رو 

 است، جدا است.  انیدر جر اشزندگیکه در 

که    ییزها یاز چ  کلی  ستیو آن را به ل  ردی گیمحادثه را در نظر    یک   نیبدب  شخص   کی
نسبت به    یمنف  یدگاهی ها د. آنکندیماضافه    گذردیم  او به شکلی منفی  یدر زندگ
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به    کنند،یموضوع احساس م   کی را که نسبت به    یدارند استرس  لیدارند و تما  چیزهمه
 خود گسترش دهند.   ینامرتبط زندگ یهابخش ریسا

که   لیدل  نی که صرفًا به ا  دیکن  یادآور یبه خود    دیکن  یسع   ،یشیمثبت اند  یبرا   ن،یبنابرا
به    ای  افتادهعقبباشد که در کار    یا پروژه  چه)  دیشویم با شکست مواجه    نهیزم  کیدر  

که کل هدف منسوخ   ستین  یمعن   نای  به  (د یباش  دهینرس  تانیزندگ مرحله مهم از    کی
  فقط   یسادگ  خیلی  برای حل آن  ست. ممکن استنی  ی ابیدستاست و دیگر قابل    شده

 . دیبه اصالح طرح خود داشته باش ازین

 د ی توانیمشما    ت، ی حال بزرگ به نظر برسد، اما در واقع  زمان  شکست ممکن است در  کی
اکثر    کیبا    سرعتبه بر  انداز درست  از    حادثه  ی. جداساز دی غلبه کن  هاشکستچشم 

و    دیکنار بگذار  یآرامبهرا    ینینشکه عقب  دهدیامکان را م  نیبه شما ا  طرح و هدفتان
 . دوباره به حرکت ادامه دهید

 ببینید موقت   ی دادها ی رو   عنوان به را   ها شکست -   3

 عنوان بهخود    یمحقق نشد و آن را برا  دیکردیآن حساب م  یکه رو  یز ی مثال، اگر چ  یبرا
  و تجارت   ی زندگ  ریکه در مس  موقت  یاتفاق  آن را رویدادی  د،یکرد  ریاتفاق ناگوار تعب  کی

 . د یدهیواکنش نشان م بینخوش کیمانند   داده است، بنگرید و رخ  شما

  از   ییهااو نشانه  یبرا   یعنی.  ندی بیم   ریرا فراگ  ها یدیناام   ن،یفرد بدب   یک  گر،ی د  یاز سو
 . کندینفوذ م  او  یاز زندگ یا نهیاست که در هر زمچیزی مشکل  یک

  جاد ی قادر به ا  شهیهم  د،یکن  یادآور یبه خود    یالحظه  د،یقرار گرفت  ی تیموقع  نی اگر در چن
. ستین  و غیر قابل تغییر  باثبات،  سنگ  زندگی مانند یک  در  زیچچیهو    دیهست   رییتغ

در راه    یبهتر   ز یکه چ  رساندیمباور    نیرا به ا  بینخوشفرد    کی   ،وان یپر ل  مه ین  دیدن 
 . مفید باشد شیبرا کهدهد ب ی ز یچ که ممکن است به او است 

اجازه    شودیم  میتسل  نیبدب  فرد  کی سا  کی که    دهدیمو  بر   ی هابخش  ر یشکست 
  جادیا  شخص  یزندگ  یرو   یمنف  یاثر موج  کی  تواندیم  نیبگذارد. ا  ریتأث  نیز  او   یزندگ
 . ماندیم یباق زهیباانگ یط یدر هر شرا بینخوشفرد  کهدرحالیکند،  
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 ی نکنید شکست را شخص   -  4

  منشأ ،  بینخوش  فرد  ک ی دشوار است.    اریجنبه مثبت شکست بس  دنی اوقات د  یگاه
ب  ع ی وقا .  کنند یم  ریتفس  یرا شخص  دادهای رو   افراد بدبین  کهدرحالی  ، ندی بیم  یرونی را 

فرد  شودیماشتباه    چیزهمهکه    یهنگام که    لیتما  بینخوش،  یا   ینینشعقبدارد 
 . شته است بر آنها دا ی که کنترل کم ندیبب ایخارجیاز عوامل  یرا ناش شکست

 ی ز ی. اگرچه شکست چنپندارد   یرا شخص   طی شرا  کندیم  یسع  بینخوش  شخص  کی
فرصت   کی  عنوانبهاز آن    بینخوش، اما فرد  شود  مواجهبخواهد با آن    یکه کس  ستین
 . کندیماستفاده  یر یادگی

فرد    یبرا اگر  تراف   بینخوشمثال،  به  گرفتار  کی در    ، ی ناراحت  ای  تیعصبان  یجا شود، 
با گفتن جمله  دادی رو   تیاهم  سادگیبه که آن    زنمیاوه، خوب، حدس م" مانند    یا را 

 . دهدیکاهش م "کند یم یرا سپر  یفقط روز بد   )فرد مسبب ترافیک( شخص

  مقصر   که شخص  گرفتار ترافیک شده است  ل یدل  نیبه ا  او که    کندینم فکر    بینخوشفرد  
د   او   هیعل  یبد  تین از طرف  است.  بدب  گر،یداشته  که    لی تما  نیفرد  را    چیز همهدارد 

که    دهدیمواکنش نشان    ی، طور گیر کند  کیدر تراف   نیبدبفردی  . اگر  ببیند  یشخص
 کرده است.  را اقدام او این ید یناراحت کردن و ناام یعمدًا برا مقصرانگار راننده  

و در   دیکه با آرامش عمل کن   دهدیمامکان را    نیبه شما ا  تربزرگ   رینگاه کردن به تصو
مثال انجام   نیدر ا  بینخوشکه فرد    طورهمان  د،یکن  موثرتر فکر و عمل  یتیهر موقع

 .  دیکن لی را به مثبت تبد یمنف  تیو هر موقع دیجلوتر برو  دیتوانیم یداد. در واقع حت

  ، یموقت  دیشویمکه با آن مواجه    یر یناپذاجتناب  یها شکستکه    دی داشته باش  ادیبه  
  ر ی که به سا  دین یمنفرد بب  داد یرو  کی   عنوانبهرا   یمنف  ت ی هستند. موقع  یرونیخاص و ب 

که    شودیم  خارجی ایجاد و عمدتًا توسط عوامل    ستی مرتبط ن  دیگر  بالقوه  ی دادهایرو 
 . دی داشته باش اآنه  یرو  زیادیکنترل   دیتوانینمشما 

 یتیکفایب   دهندهنشان  ای  ر،یفراگ  ،ی دائم  یک امر  عنوانبه  هادادی رو   دنیاز د  سادگیبه
مثل    دیر یبگ  می. تصمدیکن  یخوددار   خود،  یشخص  یناتوان  ای فکر   بینخوش  کیکه 
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اما    د،یرا کنترل کن  دادها یرو   دی. ممکن است نتوانافتدیم  یچه اتفاق  ستیمهم ن  د،یکن
در    د، یریبگ  اد یرا    نی. هر چه زودتر ا دینحوه واکنش خود را به آنها کنترل کن   دیتوانیم

 بود.  دیشادتر خواه یزندگ

 د یآرام و هدفمند بمان   -  5

روزمره گرفتار    یزندگ  ریناپذاجتناب  یهاطوفاندر    یاست، وقت  بینخوشکه واقعًا    یفرد
  ی شخص  جنین.  عمل کند  غیراحساسیو هم    ینیرا دارد که هم ع  ییتوانا  نی ، اشودیم
  ی ها صحبت، به  افتدیماتفاق    اشزندگیرا دارد که بدون توجه به آنچه در    ییتوانا  نیا

 دهد.  مهبا خودش ادا  انهبینخوشمثبت و 

 یرونیب  طی تا ذهن خود را با وجود شرا  دهدیماجازه    این دست از افراد به    مزیت  نیا
تر است،  تر و آگاهفرد آرام  نیا  کهییازآنجاتحت کنترل نگه دارند.    کامالً آرام، شفاف و  

 مؤثرتر دارد.  ی ا وهیشبه  عیوقا ریدر تفس یشتر ی ب ییتوانا

  ی ، برا شوندیمروبرو    زا استرس  محیطی   ایبا چالش    بینخوش  افرادکه    ی هنگام  ن،یبنابرا
کنترل کامل خود را حفظ کنند، فعاالنه    توانندیم. آنها  هستندمجهزتر    اریغلبه بر آن بس

 قرار دهند.  الشعاعتحتقضاوت آنها را   یخارج یروهایعمل کنند و اجازه ندهند که ن

سو باعث   نیبدب   فرد  کی  گر،ی د  یاز  و  شود  گرفتار  خود  احساسات  در  است  ممکن 
  ف یکه آنها مشکالت را ضع  شودیباعث م  ن یشود. ا  ی خودشانیو پر   یناراحت  ت،یعصبان

،  با مشکل   فعاالنه  برخورد  جایبه  برخورد انفعالیفکر کنند، و با    یرمنطقیکنند، غ  تیریمد
 . کنندیباشند، م دیتر از آنچه واقعًا با کارها را سخت

است، آرام بودن را در   دنیخونتان در حال جوش  ای  دیخسته هست  د ی کنیماگر احساس  
است، اما آرام ماندن    شاز انجام دادن  ترآسان  آن  . اگرچه گفتند یکن  نیمواقع تمر  نیا

 دهد.  ریی شما را تغ  یزندگ تواندیم یشیو مثبت اند 

 نتیجه گیری

 د یشو   تر بین خوش 
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  ن یا  یساز   ادهیشروع به پ  دیتوانیم  د،یدار  ییراهنما  یپنج مرحله را برا  نیاکنون که ا
 .د یروزمره خود کن یدر زندگ هادهیا

اشتباه    چیزهمههستند و هر زمان که    یرونی ب  و   یها موقتکه شکست  دی داشته باش  ادیبه  
آنچه را  ": دییاست. به خود بگو یرونیب یدادها یاز انواع رو  یمعموالً ناش ،رودیمپیش 

 . دیو سپس به اهداف خود فکر کن "تحمل کرد دیدرمان کرد، با  توانینم

  ی ها جنبهبودن در همه    بینخوشو    یشیمثبت اند  یخود برا   ییتوانا   شتریبهبود ب  یبرا
آن را زیر   دیتوانیمکه    د یمن استفاده کن  یطرح توسعه شخص  یخود، از الگو   یزندگ

کنید. دانلود  پاراگراف  ا  همین  از  استفاده  م  نیبا    مربوط   ی ها نهی زم  د یتوانیالگو، 
  اد یحال    نیدر ع  د،ی خود را بهبود بخش  یها تیکرده و موفق   ییرا شناسا   تانیهافرصت

 . دیکن  یابیو اهداف خود را به طور مؤثر ارز  دیفکر کن ندهیکه به آ دیریبگ

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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