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 م ی خود را بهبود بخش   ی ذهن  ی رساز یچگونه مهارت تجسم و تصو 

 : ی س ی به انگل   ی ذهن   یرساز ی تصو 

Imagination    وMental Imagery 

 مقدمه 

 م، یشویبمباران م  ،دهدیمقرار    راهمانبر سر    یکه زندگ  مشکالتیکه ما اغلب با    ییایدر دن
مهم است که از نظر   اریاست. بس  یضرور   یذهن  یرساز یتجسم و تصو  یهامهارتیادگیری  

 نکه یقبل از ا  ی. حتقرار دهیم  یتر مناسب  طیبهتر و در شرا   یخود را در چارچوب ذهن  یذهن
 .می نی را بب آوردیمارمغان   به برایمان ت ی که در واقع یتحقق آن و آرامش

و   زمان  زنجیری   مانند  تواندیم   یذهن  ی رساز یتصوتجسم  که  است   یباشد  ممکن  که 
یادگیری این   .کند  داشته و مهار  نگه  نیزم  یما را رو  م،یو فرار کن  می شو  میتسل  میبخواه
   باشد. "خودمان  یبازساز "  یبرا یراه نیهمچن  تواندیممهارت 

ا بر  تصو  تجسم  ن،یعالوه  م  یذهن  یرساز یو  کمک  ما  بب  کند یبه  ذهن  مینیتا  نظر   ی از 
 اساسا  .  تحت کنترل خود درآوریمرا    مانیبصر   احساساتو از قبل    می به کجا برو   میخواهیم

که اهدافمان   یتا زمان  م یکن یماستفاده    انگیزهو    سوخت  عنوان به  یذهن   یرساز یتصوما از  
   محقق شوند.

 ست؟ ی چ  ی در روانشناس   ذهنی  ی رساز ی تصو تعریف  

ممکن   ی ر یتصاو   نیدر ذهن است. چن  " ریتصاو "شامل حس داشتن    یذهن  یرساز یتصو
شده است   جاد یا  لیباشد که توسط تخ  یباتی ترک  ای  یقبل  یبصر   اتیاز تجرب   یاست خاطرات

تجسم  مثالعنوانبه) صورت  کی،    توان یمرا    یذهن  یرساز یتصوهمچنین    (.یکانگورو 
 کرد.   فیتعر  یط ی مح  یهایورود  ابیدر غ  یبصر   ییبازنما  ایدر ذهن    یر یتصاو   عنوانبه
 ( منبع )
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 ی ذهن  ی رساز ی تصو مثالی از  

در . همانطور که  میکنیمدر محل کار مجسم    عیترف   گرفتن  ، ما خود را در حالمثالعنوانبه
 ش در اتاق  یتا جلو  خواهدیمکه از ما    مینیبیمرا    سیرئ  ،کردن هستیم  شنی تی مد  حال
قبل از کل    را  ما  شغلی  ارتقاء  خبر  که  مینیبیم همکارانمان را    یو لبخندها  هانگاهو    میبرو 

همه   نیکه ا  میکنیم  احساس و    م یکنیم  یسگزار . ما احساس غرور و سپاشنوندیمگروه  
 . شتارزشش را دا  مانیشغلبرای بهبود   و عرق و اشک تالش

قرار   یتوجهیب  مورد  ما  یهاتالشکه تمام    میکن یمتمرکز    تیواقع  نی ا  یرو   یدر واقع، وقت
 .م یکنیم قی، خود را تشواندنگرفته

  بهبودرا    خود  یذهن  یرساز یتصوو    تجسم  قدرت  است که چگونه  نی اما سوال امروز ما ا
ابتدا   نی؛ بنابرامیکن استفاده  موثرتر و قدرتمندتر به شکلی روزمره یزندگو آن را در   میبخش

 ی رساز یتصو  داد، "  میپاسخ خواه  شتریکرد و به سواالت ب  میبحث خواه  تجسمدر مورد  
 " ست؟یچ یذهن

 ست؟ ی چ  ی ذهن  ی رساز ی تصو یا    تجسم 

است که   یز یچ  فکر کردن در مورد  ای  یذهن  ر یتصو  کی  جادیا  فرایند  ،تجسم  ،یطورکلبه
 د یبه دنبال آن هست  تی را که در واقع  یاحساسات  ن،ی. اما، عالوه بر افتدیاتفاق ب  د یخواهیم
 یز ی چه چ  و تصور کنیم که  مینیاست که بب  یمهم و عمل  ار یبس  ،نی؛ بنابراشودیم شامل    زین
 .آوریمبه دست آن را  تا بتوانیم میخواه یمرا 

 نوشتن اهداف هماست )اگرچه    اهدافمؤثرتر از نوشتن    اریتمرکز حواس بس  فرایند  نیا
  انگیزه ایجاد  از    شتریب  یل یخ  ذهنی   ی رساز یتصو  ن، ی(. عالوه بر ااست   د یمف  بسیار  عادت  کی

 . دیگری، تاثیرگذار استکس  ایخودتان  توسط

کردن  یذهن  یرساز یتصو تجسم  تمر  و  مد  یذهن   نیمانند  از  استفاده  و ذهن   شنیت یبا 
کل   ،دی کنیم  شنیتیمد  ، بگیرید  ندهی در آ  دیخواهیمکه    یا جهی نت  یرو   یاست. وقت   ی آگاه 
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برسانید  یندیفرا انجام  به  نتیجه  آن  به  دستیابی  برای  است  الزم  خود   که  ذهن  در  را 
 . دینی بیم

 ستی چ   ی ذهن  ی ساز   ر ی تصو   ی ا یمزا 

 از:  اند عبارت   ی ذهن  ی رساز ی تصو   ی ای از مزا   ی برخ

 بهتر یر ی گ  م ی تصم  ▪
 کمتر  یخطاها  ▪
 افته یبهبود  توجه ▪
 اعتماد به نفس  شیافزا ▪
 ( منبع) اضطراباسترس و  کاهش ▪

 و هنر   در ورزش   ی ذهن   یرساز ی تصو 

 موردنظرعملکرد    اتیتا تمام جزئ  کنندیماستفاده    یذهن  ی رساز یورزشکاران از تجسم و تصو
برای آنها    ی در آن سطح چه احساس  شانعملکرد  کنند که   درک  یخوببهخود را تصور کنند و  

اجرا در سطح   یبرا  یذهن یرساز ی. به طور مشابه، نوازندگان از تجسم و تصوکندیمایجاد 
 . کنند یم اجرا استفاده  یهااضطرابو غلبه بر  از کیفیت ینیمع

با تصاو   ، ویسنار  کی کامل    ریتجسم تصوو    یذهن  یرساز یوتص موفق   یاجراها  ریمعموال  
و تجربه    ندهیمطلوب در آ  جهینت  دستیابی به یکدر مورد    شنیتیهمراه است. با مد  یقبل

  ن ی. هنگام تجسم امجسم کندآن احساس را به طور کامل    تواندیم انجام هر حرکت، فرد  
مطلوب   وهیبا اجرا را به ش  مرتبط  احساساتو    اتیجزئکند    یسع  دی فرد با  ،یذهن  ریتصاو 

 تصور کند. 

 ه یکه شب  میهست   ن ی تمر  ای  یتکرار   یهاحرکت  قیخود از طر  یهامهارت  تیما به دنبال تقو
و   ها مهارت   یاجرا   یذهن و بدن برا  ،یذهن  نی ، با تمرحالباایناست.    یکیزیف  نیبه تمر
 . نندیبیمآموزش  تصویرسازی شده، یاجراها
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 برداشته است  اشیذهن  ی رساز یتصوکه هنگام    ییهاادداشتی  تواندیم  نیفرد همچن  کی
بهبود عملکرد   یو در طول مسابقات برا   نیتمر  نیدر ح  یدرون  ریمطالعه کند و از تصاو   را

 استفاده کند.  گرانید قیو تشو  دیتمج  مانند بیرونی  ی هازه ی انگاعتماد به  ی جا به خود

 د یآماده کن  ی ذهن  ی رساز ی تصو و    تجسم   ی خود را برا 

، شما حالبااینوجود ندارد.    یذهن  یرساز یتصوو    تجسم  نیتمر  یبرا  یلزوما  روش اشتباه
  .دیبهره را از آن ببر نیشتریتا ب دیممکن قرار ده ویسنار نیخود را در بهتر د یخواهیم

 د ی است که با  مندنظامو  شده    فکر کامال     فرایند  کی  یذهن  یرساز یتصویا    تجسم  فرایند
 د. یآن آماده شو یبرا

با شما  پرت  دیاول،  حواس  عوامل  کن  یتمام  حذف  برا   کیو    دی را  آرام  و  خوب   ی مکان 
 ناتتان یتمرشدن    که در آن احتمال قطع  دی را انتخاب کن  ی. زمان و مکاندی کن  دایپ   شنی تیمد

  ها امکیها، پتا تماس  کنید   دور  یفناور   هرگونه  از  خود را  از یوجود نداشته باشد. در صورت ن
 .  تمرکز شما را از بین نبرندها و اعالن

  درست   قرار دادننحوه  از تجسم مؤثر، احساس آرامش است. کنترل تنفس و    یگر یبخش د
 ی رساز یبه تصو  اقدام  یکه برا  ای  یبه شما کمک کند تا به سطح تجسم   تواندیها م دست
 . دیبرس  د،یدار  ازین یذهن

  ی ذهن  یرساز یچگونه تصویا   میکن  یذهن یرساز یچگونه تصوحال سوال مهم این است که  
 ؟میکن ی خود را قو

 ی ذهن  ی رساز ی تصو و    نحوه بهبود تجسم 

فقط  فقط    تا   دیهست  یکه چقدر جد   دهدیم نشان    ،تجسمتان  فرایندبهبود    پیگیری و 
از  بهره   نیشتریب ادیببر  یذهن  یرساز یتصو   نیتمر  را  در  برا  5  نجا ی.  بهبود   یمرحله 

 . ذکر شده استشما  یذهن ی رساز یتجسم و تصو  یها مهارت
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 ( ی ذهن  ی رساز ی و تصو   شن ی تی مد )  ی ذهن  ن ی و تمر   یساز   ر ی تصو 

 یدفکر نکن  ، گذردی م چه در ذهنتان آن   به   اد ی ز   -  1

یا    است  حیصح  م یکنیم  تجسمکه    یر یتصو  ایکه آ  میاز ما ممکن است تعجب کن  یار یبس
فکر   انگارانهسهل  یلیخ  به آن برسیم  میخواهیم  که  به آنچه  ای که آ  م یکنیم؟ ما تعجب  نه
 را یز  م یکنیمرا دشوار    یذهن  یرساز یتصو  زود، ما روند  یلی. خرانهیگسخت  یلیخ  ای  میکنیم

ب بهترمیکنیم  خود  یذهن   ریاز حد در مورد تصاو   شی شروع به قضاوت   نیا   ک یتکن   نی . 
فشار که  و   است  هنگام  یتر کم  یذهن  فکری  این  را  خود   فرایند  انجام  کن  به   .م یوارد 

دوری   تاحدامکان  گذردیم از فکر کردن و قضاوت کردن درباره آنچه در ذهنمان    گری دعبارتبه
 نماییم. 

 د ی کن  خود استفاده تمام حواس پنجگانه    از   یذهن  ی رساز ی تصو   در زمان  –  2

و    صداها،  ، توجه به طعم، بو، بافت  ،دی کنیمتجسم  آنچه    اتیبه جزئ  قیهنگام توجه دق
 د یمف  ،د ینیب یمهنگام تمرینات  که    ییزهایعالوه بر چ  سایر عوامل تحریک کننده حواس،

 . هستند

که  هرچه   تأث  ترقی دق  دی نیبیم تصاویری  داشتنخواه شما    یرو  یشتر یب  ریباشد،  در د   .
تجسم چ  ت،ینها در  د  زهایاگر  در    دنیبا  دار  التتانیتخآنها  سا  د،یمشکل  از   ریاستفاده 

 شما را بهبود بخشد.  یهامهارت تواندیم یحس ی عملکردها

 ید ر ی سخت نگ  تانبه خود   اد ی ز ذهنی    یرساز ی تصو هنگام    –  3

 مشکل در تمرکز    شنیتیمد   یکه ذهنتان سرگردان است و هنگام تالش برا  دیاگر متوجه شد
نگ  یل یخ  د،یدار خودتان سخت  ادیریبه  دچار است    یعاد  یامر   نی .  ذهنمان  گاهی  که 

را   یخاص  یکه صداها   فتدیاتفاق ب  یزمان  تواندیم  پدیده  نی. اشودتمرکز    و عدمپریشانی  
  یی زهایچ  له یوسبهکه ذهنمان    می شویممتوجه  ا  ی   کنندیمکه حواسمان را پرت    میشنویم

 . شودیممنحرف  ،میروز انجام ده طول بعدا  در دی که با
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و    بهباتوجه  دیتوانیم   یسادگبه بتانیتنفس   یهاکیتکنبدن  را  خود  تمرکز    وتجسم    ر، 
 .  هدایت نماییددرست  ری به مس مجددا   تا خود را دیبازگردان  یذهن یرساز یتصو

  در قسمت زیر ابزارهایی برای کمک به شما در زمینه تصویرسازی ذهنی معرفی شده است 
 : ( منبع ) 

 ذهن   ی ز ی برنامه ر   یبرا   خودآگاه نا   ی ها ام ی پ  ارسال  ی هااپ   ن ی بهتر 

)  ی هاامیپاز   روان  (Subliminalناخودآگاه   یام ی پ  ای  گنالیس"عنوان  به  یشناساغلب در 
نشان   متعدد  قات ی. تحقشودیمنام برده    "ادراک  یعاد  یعبور از مرزها   یبرا   ،شده یطراح

 . کنندیمکار    بازهم  ما شوند،  ذهناگر به طور ناخودآگاه وارد    یحت  هاامی پ  نیداده است که ا

 Hypnoboxپ  ا  - ف ال 

 لینک دانلود   عکس و 

Hypnobox  ه  کی امکان    یزمی پنوتی برنامه  شما  به  که  طر  دهدیماست  خود   قیاز 
شما را   زمیپنوتی. اثر هدیشو  یو جسم  یآرامش ذهن  قی حالت عم  ک ی وارد    یزم یپنوتیه

شما را   یافکار و رفتارها  تواندیمکه    دیکن  یرا درون  های خاصیشنهادیتا پ  سازدیمقادر  
  تر راحت  د،ی داشته باش   یشتر یب  زهی انگ   ه، هرچاین اپ   دهد. به گفته توسعه دهندگان  ری تغ 

 . دیکنیم یرا درون هاشنهادیپ  نیوارد ناخودآگاه خود شده و ا

 ی از زندگ  یا جنبههر    ی برا   با  یاست که تقر  شنهادیماژول پ   600از    ش یب  یبرنامه دارا  نیا
.  انتخاب کنید   نده یگو  عنوانبه  را  زن   ا یمرد    ی صدا  دیتوانیم   نیشما مناسب است. همچن

ه  برنامه  کی  نیا  که ییازآنجا تشو  یزمیپنوتیخود  و   دیشویم  قی است،  جلسات 
 . د یکن جادی ا یتوسعه شخص  یبرا اخود ر هایشنهادیپ

 Subliminal Messages Lite & Proپ  ا  - ب 

 دانلود   نکی ل   عکس و 

6

https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.happierhuman.com/subliminal-apps/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

با    نیا به مردم در  هدف برنامه  زندگ  ایجاد   کمک  از  بردن  لذت  و  ساخته شده    یآرامش 
است که بر  ییزهایخوب در افراد با خالص شدن از شر چ ی احساس جادی . هدف آن ااست

 دهد یمرا ارائه    ییهاامیپ،  مثال عنوانبه.  گذاردیم  ریآنها تأث  یو سبک زندگ  یشادسالمت،  
 . کندیم قیناسالم تشو یاز غذاها زیو پره نیئاجتناب از کاف گار،یکه شما را به ترک س

Subliminal Messages  ا را    نیبه شما  و    هاامیپ  یدست  صورتبهکه    دهدیم امکان 
تاک  کن   ید یجمالت  اضافه  را  ادیخود  کاربر   اپ  نی.  بنابرا  یاسادهنسبتا     یرابط   ن ی دارد، 
 د ی . البته توجه داشته باشد ینباش  یبا فناور   آشنا  ی اگر فرد  ی حت  ست،یآن دشوار ن  یادگیری

 دارد. وجودتفاوت  Proو   Liteنسخه  نیکه ب

 Anxiety-Free: iCan Hypnosisپ  ا  - د 

 دانلود   نکی ل   عکس و 

دارد:    زیبر سه چ  iCan Hypnosis  اپ استرس.اضطرابتمرکز  و  تنش  آن  ،   سازندگان 
هدف   ،ن ی؛ بنابراهستند  پریشانی افرادو    یناراحت  یاز عوامل اصل  هامحرک  نیکه ا  ندمعتقد
با    نیآن ا تا  کند  به    یها ترسو    هااضطراباست که به شما کمک   اریبس  یاوهیشخود 

 . دیمقابله کن ،آرامش بخش

ا ا  شن یکیاپل  نیتوسعه دهندگان  ابزار   شیب  ی ز ی چ  زمیپنوتیباورند که ه  نیبر    ی برا   یاز 
طر  ایجاد از  که  معتقدند  آنها  است.  ه  قیآرامش   ی بهتر   دید  دیتوانیم  یزم یپنوتیخود 

به    تواندیم  این اپ   معتقدند که  نی . آنها همچندی کن  جاد ی ا  اطرافتاننسبت به خود و افراد  
و تصویرسازی   تجسم  شفاف ضح و  او   صورتبهخود را    یو آرزوها  اهای شما کمک کند رو 

 .د یکن  ذهنی

 د ی باش  خودآگاه از احساسات  ی  ذهن   یرساز ی تصو هنگام    –  4

 یعیبه طور طب  شودیم  جاد یکه ا  یو احساس  تغیرهر    ،دیکن یمهر بار که تجسم    د یاجازه ده
احساسات به سراغ   دیاما اجازه ده   د،ی قضاوت نکن  را  یز یچ   دیکن  ی. سعدیای به سراغ شما ب
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د آنها در  یو اجازه ده   دیاز آنها لذت ببر  دیآرامش دار   که درحالی. پس از آن،  ندی ایشما ب
 م یتوانیماست که    ییزهایچ  نیاز قدرتمندتر  یکی  نیکنند. ا  دایو گسترش پ  رشد ذهن شما  

 . میتجربه کن  یذهن ی رساز یتصوو  با استفاده از تجسم

 دی کن   ترکیب با حس انتظار  تصویرسازی ذهنی خود را    –  5

 ما اول   .کندیم را تامین  ما    یاهایرو   دنید  موتوراست که    یداشتن حس دانستن، سوخت
 . فتدیب یچه اتفاق  می که آرزو دار  مینی بیمدر ذهن خود 

در   مین یبیمکه    یا ندهیآبر    کهدرحالی  میشویمما نسبت به احساسات خود حساس    ،دوم 
   .میکنیم تمرکز  ،است اتفاق افتادنحال 

 شتر ی. هر چه بمیاستفاده کن  یذهن  ی رساز یتصوو    از تجسم  بارهاوبارها  دی ما با  ت،یدر نها
 به این  شتریب   ،میکن یمتجربه    یو از نظر ذهن  م ینیب یمخود    ندهیلحظات خاص را از آ  نیا

 که آنها اتفاق خواهند افتاد.  خواهیم رسید باور 

 نتیجه گیری

 ی ذهن  ی رساز ی تجسم و تصو   ی هابهبود مهارت  ی در مورد چگونگ  یی نها   دیدگاه 

  اد ی مهم است که به    ،یذهن   یرساز یتجسم و تصو  یهامهارتبهبود  هنگام فکر کردن به  
فرد پرمشغله    کی  ی. متأسفانه، آرامش براخود را حفظ کنیدآرامش    باید  که  دی داشته باش

کث  کیمانند    تواندیم و  زشت  همچن   فیکلمه  برا   نیباشد.  است  که    یکس  یممکن 
 باشد.  ضرانجام دهد، م  ندهیدر آ یبزرگ  یکارها  خواهدیم

کمک  حالبااین ما  به  تجسم  شو  کندیم ،  به   دنیرس  ی برا   یاسازنده  یهاگامو    میآرام 
زندگ  یها خواسته در  امیبردار  یخود  بر ترس،    یبرا  زین  تفکرو    شنی تینوع مد  نی.  غلبه 

 است.    دیاضطراب و استرس مف ،ینگران

 کتاب مرتبط با موضوع این مقاله: 
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 بوزان   ی تون   ی ذهن ی رساز ی قدرت تصو 

 منبع: 

developgoodhabits.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث

 

9

https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C/book/30653
https://www.developgoodhabits.com/



