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 های کنترل دیگرانروش 

 

 شما که کاری تا دارید را آنها کردن متقاعد توانایی آیا دارید؟ مهارت مردم با مراوده در آیا

 ذهن کنترل به اندازه چه تا خود یروزمره زندگی یا شغل در دهند؟ انجام را خواهیدمی

 ایدآموخته دیگران از ایدکرده استفاده کار این برای که هاییتکنیک آیا دارید؟ نیاز دیگران

 زیاد احتمال به هااستراتژی این صورت هر در گیرید؟می الهام خودتان هایتجربه از یا

 هچ دانستیدمی را انسانی هایانگیزه به مربوط دانش اگر اما. اندنبوده اثربخش هم همیشه

 داشتید؟ حاال به نسبت دیگران ذهن کنترل در تفاوتی

 

 گروهی یا خاص فردی روی را آن اِعمال کاربردی هایتکنیک و باشید دانش این به مجهز اگر

 هب را آنها و کنید کنترل را هاآدم ذهن توانیدمی باشید، بلد خاص شرایطی در خصوص، به

 که هاییاستراتژی میان از انتخاب برای نیست الزم وقت آن. وادارید خواهیدمی که کاری

 .بخوانید چهل سی، بیست، ده، شناسیدمی

 

 

 داشتن تعلق به نیاز .۱

 .است دیگران ذهن کنترل برای اصلی هایمحرک از داشتن تعلق به نیاز

 

 یدخواستمی که گروهی به نداشتن تعلق اید؟کرده شدن کنارگذاشته احساس حال به تا آیا

 افسردگی، ناراحتی، دچار را شما است ممکن هاییتموقعی چنین باشید؟ آن از بخشی

 هک هستیم اجتماعی موجوداتی ما نهایت، در. باشد کرده هم با اینها یهمه شاید و عصبانیت

 ردنک زندگی تنها برای ما. درونی یانگیزه یک داریم، دیگران با ارتباط برای زیادی اشتیاق

 نیاز ما .کنیممی تالش سخت باشیم پذیرفته اجتماعی لحاظ از اینکه برای و ایم،نشده ساخته

 .هستیم متعلق آن به که هست دنیا این در جایی بدانیم داریم
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 برای دارد وجود افراد در که بودن مرتبط به اشتیاق و داشتن تعلق به نیاز از توانیدمی شما

 .دهند انجام را خواهیدمی که کاری تا کنید استفاده دیگران ذهن کنترل

 

 :مثال برای

 

 به بیشتری هایآدم کنید، استفاده افعال جای به هااسم از کاری به مردم دعوت برای اگر

 اریک کندمی وادار را بیشتری افراد «باشید خون یاهداکننده. »داد خواهند مثبت پاسخ شما

 افراد برای اسامی که است دلیل این به این. «کنید اهدا خون حاال همین» تا دهند انجام

 .هستند گروهی هویت یادآور

 .داد اهندخو مثبت پاسخ بیشتر شما هایدرخواست به کنند، اعتماد شما به بتوانند مردم اگر

 شانن آنها به شما ابتدا در که است این کنند اعتماد شما به دیگران اینکه برای راه بهترین

 .دارید اعتماد آنها به که دهید

 

 

 هاعادت .۲

 از و درنگ ایلحظه بدون معمولی، روز یک در که کارهایی از تعداد چه اینکه دانستن شاید

 یحت که انددرآمیخته ما زندگی با چنان هاعادت. کند متعجب را شما دهیممی انجام عادت سر

 .اندگرفته شکل چطور آوریمنمی یاد به

 

 نینچ چطور. ایمشنیده بسیار برندمی زمان هاماه تازه هایعادت به دادن شکل اینکه یدرباره

 در باشیم کرده فکر آن به حتی اینکه بدون عادت صدها وقتی هم آن دارد امکان چیزی

 است؟ گرفته شکل ما زندگی
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 تیح یا تازه عادتی ساختن چیست، هاعادت گیریشکل پشت دانش بدانید اگر شده معلوم

 یا تغییر برای دانش این از توانیدمی هم شما. بود خواهد ایساده کار فعلی عادت تغییر

 کاری به را آنها طریق این از و کنید استفاده دیگران ذهن کنترل و افراد هایعادت ساختن

 :خوانیممی هم با را هاعادت دانش به مربوط اطالعات از بخشی. کنید وادار خواهیدمی که

 

 همین که است هاییعادت از یکی به آن کردن وصل تازه عادت یک ایجاد برای راه ترینساده

 .دارید حاال

 فتهه یک از کمتر ظرف را جدید هایعادت توانیدمی کنید استفاده اتصالی تکنیک این از اگر

 .کنید ایجاد افراد در

 .است کوچک واقعا هایقدم به فرآیند شکستن تازه عادت یک دادن شکل از مهمی بخش

 

 هاداستان قدرت .۳

 نهاآ از دارید؟ نیازمندان به کمک دست که هستید آنهایی از آیا افرادید؟ دسته کدام از شما

 و هستند شانخانواده عاشق که هستید آنهایی از بازارید؟ گیرهمه روندهای و مد دنبال که

 گیرند؟می کار به خانوادگی یرابطه تقویت برای را خودشان انرژی و زمان

 

 چه اینکه یدرباره دیگران و خودمان برای ما. داریم خودمان شخصیت از تصوری ما یهمه

 تتصورا از تعدادی. کنیممی تعریف هاییداستان چیست کارهایمان دالیل و هستیم کسی

 یاندازه تا دیگر بخشی اما هستند خودآگاه مانهایداستان و شخصیت یدرباره ما شخصی

 .اندناخودآگاه زیادی
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 رقرارب ارتباط ایطریقه به توانیدمی آنگاه کنید درک را شخصیتی تصورات این بتوانید اگر

. نیدک کنترل را هاآدم ذهن توانیدمی اینگونه. باشند جور شخصی هایداستان آن با که کنید

 :مثال برای

 

 از آنها شخصی تصور با تضاد در که دهند انجام کاری کنید مجبور را هاآدم بتوانید اگر

 .شود ختم بزرگی رفتاری تغییر به نهایتا تواندمی کوچک قدم یک آن است، خودشان

 بخواهید دارند متفاوتی داستان که هاییآدم از دهید تغییر را کسی داستان خواهیدمی اگر

 کردن فراهم با توانیدمی دقیقه ۰۳ عرض در. کنند تعریف فرد این برای را شانداستان

 واحد تغییر این و کند عوض را اششخصی داستان تا وادارید را کسی مناسب داستانی

 .دهد تغییر زندگی تمام برای را آنها رفتار تواندمی

 تعهد احتمال که کندمی فعال را مغز از هاییبخش( کردن تایپ نه)  دست با چیزی نوشتن

 .بردمی باال اندنوشته آنچه به به را افراد

 

 هویج و چماق تکنیک از استفاده .۴

 صرف انرژی و وقت کلی باید دهد، انجام شما برای کاری تا کنید وادار را کسی بخواهید اگر

 ار خواهیدمی که کاری تا کنید پرداخت پول یا بدهید جایزه آنها به است ممکن حتی ، کنید

 هاآن اینکه با اید؟کرده توجه بندی شرط هایماشین به حال به تا اما. دهند انجام شما برای

 دلیلش. کنند معتاد خود به را زیادی افراد اندتوانسته ولی ،!گیرندمی آدم از هم پول

 هویج و چماق دانش طبق هاماشین این حقیقت در! پاداش ندادن رسدمی نظر به چیست؟

 یترکیب سیاستی به اصطالح در هویج و چماق. دهندنمی پاداش هم همیشه و اندشده درست

 و هویج چرا اما. کند نظر مورد رفتار انجام به وادار را فرد که دارد اشاره تنبیه و پاداش از

 نآویزا اسبش چشم جلوی هویج یک که بگیرید نظر در را گاری راننده یک گرفته؟ نام چماق

 . اشت داشته نگه او پشت در را چوبی و کرده
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 از جلو به رو حرکت با حال عین در کند،می حرکت جلو به رو غذا، آوردن دست به برای اسب

 نیز ما. کند تحمل را تنبیه یا خوردن چوب درد خواهدنمی چون کندمی فرار هم چوب

 که زیر هایگزاره به. کنیم استفاده دیگران ذهن کنترل برای اثر، و مفهوم این از توانیممی

 :کنید توجه گرفته، منشا تکنیک این از

 

 پاداش آنها به دهندمی انجام را کاری که هربار دارید انتظار هاآدم از را پایدار رفتاری اگر

 .ببرید کار به گاه به گاه را هاپاداش ندهید،

 هک کنید فرض مثال برای. بود خواهند ترباانگیزه باشند ترنزدیک هدفی به هرقدر هاآدم

 ده یارائه با. دهیدمی آنها به کوپن یک قهوه فنجان هر خرید ازای به و دارید شاپکافی یک

 یقهوه آن دریافت محض به دانیدمی آیا ولی. گیرندمی شما از مجانی قهوه یک آنها کوپن

 شد؟ خواهد کمتر مدتی تا و کرده تغییر شانقهوه مصرف و خرید رفتارهای دیگر مجانی،

 اقیب کوتاهی مدت برای تنها آن اثر کنیدمی تنبیه را فردی که زمانی باشید داشته خاطر به

 .است کردن تنبیه از موثرتر دادن پاداش حقیقت در. ماند خواهد

 

 هاغریزه .۵

 .هستند دیگران ذهن کنترل برای قوی هاییمحرک هاغریزه

 

 خودتان به. است افتاده اتفاق جلوتر کمی تصادفی و رانیدمی ایجاده در کنید تصور

 غیرقابل اشتیاق حین همین در و «کنی نگاه صحنه به که نکن کم را سرعتت: »گوییدمی

 .دهید انجام را ممنوع کار همین دقیقا که کنیدمی حس خود در را کنترلی
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 ناخودآگاهند زیادی حد تا و قدرتمند هاغریزه. ماست اصلی غرایز از یکی شدن خطر مجذوب

 هب را هاآدم توانیدمی غریزه این بر تلنگری با تنها گاهی. گذارندمی تاثیر ما رفتار روی و

 :مثال برای کنید، وادار کاری انجام

 

 .آن آوردن دست به تا کنندمی پیدا انگیزه چیزی دادن دست از ترس اثر در بیشتر هاآدم

 کوچک خیلی که زمانی ماهگی، ۴ از کنترل به عالقه. هستیم گریکنترل هایآدم ما یهمه

 .گیردمی شکل ما در هستیم،

 ندباش راحت و شاد وقتی. خواهندمی را آشنا هایچیز بترسند یا باشند غمگین هاآدم وقتی

 .داد خواهند نشان عالقه جدید تجربیات برای

 

 

 دستیچیره به اشتیاق .۶

 .است دیگران ذهن کنترل برای قوی محرکی دستی چیره به اشتیاق

 

 مسلط و یادگیری به آنها اشتیاق کندمی ترغیب را هاآدم پاداش یارائه از بیش حتی آنچه

 .است دانش و هامهارت در شدن

 

 را اشتیاق این دیگر هایموقعیت و برده باال دستیچیره به را فرد اشتیاق هاموقعیت برخی

 ار شرایطی تحقیقات، از آمده دست به اطالعات داشتن با توانیدمی شما. کنندمی سرکوب

 روش این به. باشد دستیچیره به هاآدم اشتیاق یدهندهانگیزه و مشوق که کنید فراهم

 .بگیرید دست در را دیگران ذهن کنترل و وادارید خواهیدمی که کاری به را آنها توانیدمی

 :مثال برای
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 و دستیچیره به رسیدن برای را آنها دهند،می انجام که کاری در افراد به استقالل دادن

 .کندمی باانگیزه کردن کار ترسخت

 .داشت خواهند بیشتری یانگیزه آن انجام برای است سخت کاری بدانند اگر هاآدم

 وردبازخ یارائه با را قدردانی کنید، تحریک فردی در را دستیچیره به اشتیاق خواهیدمی اگر

 .کنید بسنده هاواقعیت یارائه به تنها بازخورد یارائه در. نکنید مخلوط

 

 ذهنی هایحیله .۷

 دارد خصوصی به صورت واقعیت در که را چیزی چشم و ذهن که زمانی دید، خطای با احتماال

 خطای امن به چیزی که است این ندانید شاید که آنچه. هستید آشنا بینند،می دیگر شکلی به

 نحوی به ما مغز. دارد وجود هاآدم تفکر ینحوه در سوگیری چندین. دارد وجود نیز شناختی

 اتفاقات با سریع برخورد در قابلیت این. کند گیرینتیجه سرعت به بتواند که یافته تکامل

 خطاهای به منجر سریع هایتصمیم و هاگیرینتیجه این اوقات گاهی اما ماست نفع به محیط

 به دیگران ذهن کنترل برای را ذهنی هایحیله این توانیدمی شما. شوندمی ما در ادراکی

 :مثال برای. بگیرید کار

 

 ندبخواه که دارد کمتری احتمال و شوندمی ترمستقل هاآدم وقت آن کنید اشاره پول به اگر

 .کنند کمک دیگران به

 زدن ردو برای توانیدمی شما اما گیرند،می نشنیده هستند مخالف آن با که را اطالعاتی هاآدم

 .کنید موافقت آنها با اول یوهله در موضوع این

 احتمال با بپرسند خودشان از سوالی صورت به را چیزی کنید وادار را هاآدم بتوانید اگر

 این از بهتر «کرد؟ خواهم ورزش هفته هر آیا: »مثال برای. داد خواهند انجام را آن بیشتری

 «.کرد خواهم ورزش هفته هر: »بگویند وادارید را آنها که است
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 و نحوه و پیشنهادات کارها، توانیدمی وقت آن انگیزد،برمی را هاآدم چیز چه که بدانید اگر

 ودخ هایاستراتژی قادرید شما حاال. کنید اصالح و داده تغییر را خود هایخواسته ابراز شکل

 .کنید بازبینی دیگران ذهن کنترل برای را

 


