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 مكطمي

مطى پیؾ ما ًمي ی بعای•  معازل در یا کار، ـعوع ًمان در اما بگیعیم کاری  ـعوع بي تكمیم کي اؽت ا 
ا را کار ابتطای  ی،  .بازماهطیم دادن ادامي از غمال و هکعدیم ـعوع کال یا کعدى ایم ًر

 ـضف اهگار اما اؽت، درؽت و موعكی کامال می کویم، اهدامؾ بي الطام کي کاری  داریم اظمیوان ایوکي با•
ن دادن اهدام با کي دارد وذٍد ما در دیگعی 

 
هكطر و می کوط مضالفت ا

 
 .بؿیویم غكب ما تا می گٍیط کار ؽضتی از ا

 

 می افتط؟ اتفالی چي والػا•

 

 غادت ـکل گیعی  و کار یک ـعوع بعای تكمیم ًوگام در مغغ غملکعد هسٍى ی بي می صٍاًیم فایل این در•
هكطر غادت ـکل گیعی  پطیطى ی تا کویم ارائي راًکاری  هٌایت در و کویم قسبت  زتی ـٍدکي رازت بعایتان ا 
ن هامسؼٍس زضٍر  متٍذي

 .هؿٍیط ا 



 معالػي و هٍـتن

ای ما بي زهطگی در• هٌا، ازذملي .اؽت ـطى دادى زیادی چیًغ
 
 کي فعقت ًای  ی و داریم کي مٌارت ًای  ی ا

   .ًؼت مٍذٍد فعقت ًای از اؽتفادى در هامٍفق و مٍفق افعاد اقلی تفاوت .هکعدیم اؽتفادى

هٌا از بٌعى موطی با می تٍاهوط ًمي کي ًؼتوط مٌارتی دو هٍـتن و صٍاهطن•
 
 در اؽاؽی مٍفكیت ًای بي ا

   .یابوط دؽت صٍد اذتماغی و فعدی زهطگی

 

 همی کویم؟ اؽتفادى مٌارتٌا این از ما چعا اما•

 

 غادت یک ایداد تعس، این از فعار چارى و اؽت تعس کار، این هطادن اهدام غلل مٌم تعین از یکی•
گاى بي قٍرت و کعدن فکع بطون را کار این تا اؽت

 
 کي اؽت کاری  ًمان این .دًیم اهدام هاصٍدا

 تبطیل زعفي ای هٍیؼوطى یک بي می صٍاًیط اگع ًم ـما .می دًوط اهدام زعفي ای افعاد از بؼیاری 
ن بایط ـٍیط،

 
 .دًیط اهدام را ا



 چگٍهي صٍاهطن و هٍـتن را بي غادت تبطیل کویم؟

 



ابتطا بایط بطاهیم تػعیف غادت چیؼت و ولتی از مٌارت صٍاهطن و هٍـتن قسبت می کویم 
 .موظٍرمان چیؼت

 
 :غادت یػوی 

 اهدام دادن کاری بطون دریافت دؽتٍر از مغغ و قعف اهعژی 



از صٍاهطن چیؼت؟  موظٍر   

 و مدازی  قفسات کعدن چک می کووط تكٍر  دوؽتان از صیلی•
 در اما گعفت؛ هظع در معالػي ذغ می تٍان را مدازی  از اؽتفادى

 را مدازی  فضای از مفیط معالب کاربع کي زالت صٍـبیواهي تعین
ٍع دلیل بي بضٍاهط، هٌا بٍدن کٍتاى و معالب تو

 
 میغان ا

 .داـت صٍاًوط کمی تاجیعگظاری 

 

 مكالي ًای یا ک تابٌا کعدن معالػي صٍاهطن، از موظٍر  بوابعاین•
ٍع ًع با الک تعوهیک و چاپ ی،قٍتی  کاربع هظع مٍرد مٍض

 .می باـط



 موظٍر از هٍـتن چیؼت؟ 

 کاربع ازؼاؽات و ذًویات بعون ریغی  هٍـتن از موظٍر •
ن از تا اؽت

 
ط و صاللیت بعای کافی فضای ظعیق ا  ـر

 .ـٍد ایداد فعدی



 چعا بایط صٍاهطن و هٍـتن را بي غادت تبطیل کویم؟ 



بي غادت تبطیل کویم؟ صٍاهطن و هٍـتن را چعا بایط   

هٌا از بػضی بي ادامي در کي دارد وذٍد زیادی غمٍمی دالیل هٍـتن و صٍاهطن بعای•
 
 .می کویم اـارى ا



 بعصی از دالیل غمٍمی بعای صٍاهطن و معالػي

 درمان بی صٍابی کم ـطن اؽتعس
تكٍیت کارکعد 

 مغغ

بٌبٍد ؽضوٍری و 
 مٌارت هٍـتن

افغایؾ دایعى 
 لغات



 بعصی از دالیل غمٍمی بعای هٍـتن

کاًؾ اؽتعس و 
 تكمیم گیعی بٌتع بعون ریغی ذًوی ازؼاؽات موفی

گاًی صٍد هظمی بٌتع
 
 بٌبٍد صٍدا



یا دالیل غمٍمی کافیؼت؟
 
 ا

 بعای وذٍد ابعاز  یا اذتماغی مٍلػیت زفغ بعای و باـیط پایبوط غمٍمی دالیل بي فكط اگع
 رفتن پیؾ از زود صیلی و ـط هضٍاًیط مٍفق معمئوا کویط، هٍـتن و صٍاهطن بي ـعوع دیگعان

 .ماهط صٍاًیط باز
 

ٍع این کي باـط غمٍمی مٍارد از ذغئی ًم ـما دالیل ـایط کي اؽت ذکع بي الزم البتي  مٍض
 .ـٍد ـضكی کامال ـما بعای می تٍاهط



: محال دالیل ـضكی من بعای صٍاهطن و هٍـتن بي این ـعح اؽت  

دالیل من بعای صٍاهطن 
 و هٍـتن

پاؽش بي ؽٍاالت 
 درون گعای  ی زػ لطرت لظت بعدن ذًوی

ـوای  ی با دهیاًای 
 
ا

 فکعی مضتلف



 هسٍى ی ـکل گیعی یک غادت



 ؽاصتار ذًن

تكؼیم بوطی ذًن 
 اهؼان

گاى
 
گاى هاصٍدا

 
 صٍدا

 
 
 

گاى لؼمت دو بي معلب بٌتع درک و ؽٌٍلت بعای ایودا در اما دارد پیچیطى ای ؽاصتمان ذًن ؽاصتار
 
 و صٍدا

گاى
 
 .می کویم تكؼیم هاصٍدا

 
گاى موتكل ـٍد

 
گاى بي هاصٍدا

 
بي این تعتیب . بعای ایداد یک غادت، بایط یک کار را اهكطر تکعار کویط تا از بضؾ صٍدا

 .  یک غادت ـکل می گیعد



گاى اؽت
 
 .تکعار، زبان ذًِن هاصٍدا

 تکعار

 تغییع کار مغغ

پظیعش پاداش یک 
 غادت



بضؾ 
گاى

 
 صٍدا

 غطى لاغطگی

گاى
 
 پیؾ پیؿاهی بضؾ هاصٍدا

این چیؼت؟: می گٍیط  

 این چي می تٍاهؼت باـط؟: می گٍیط



 غٍامل ایداد غادت از هظع رواهؿواؽی

 غادت

 اهگیغى ارادى



 مػایب اهگیغى

ن در اهؼان بؼیار با اًمیت اؽت
 
 میغان ا

 غیعلابل اغتماد اؽت

 ؽبب توبل بٍدن اهؼان می ـٍد



.بعای صلق غادت بایط از ازؼاؽات بگظریط  

کاًؾ 
 اهگیغى

کاًؾ 
مطی

 
 کارا



 مغایای ارادى

 لابل اغتمادتع از اهگیغى

 لابل بعهامي ریغی 

 در ـعایط ؽضت تكٍیت می ـٍد



 هكعي ضػف ارادى چیؼت؟

 تالش زیاد

دـٍاری از پیؾ 
 زػ ـطى

 صؼتگی فکعی  تاجیع موفی

پایین بٍدن ؽعر 
ٍکغ  گل

 با این پوخ غامل، ارادى تمام می ـٍد



 پػ چگٍهي غادت را ایداد کویم؟

 .بایط کاری کویم کي هیاز بي اؽتفادى بؼیار هاچیغی از اهگیغى و ارادى باـط•

 .بایط پوخ غامل بازدارهطى ارادى را بي زطالل بعؽاهیم•

 

 

 .اؽتفادى از صعدى غادت•

 



 صعدى غادت چیؼت؟

هكطر کي غادتی یػوی اتمی، غادتٌای یا غادت ریغ یا غادت صعدى•
 
 زتی و کٍچک ا

 .هطارد اهعژی  و فکع قعف بي هیاز کي اؽت ازمكاهي

 

 

 .روز ًع در جابت کار یک اهدام بعای زطالل ک ف و بیػ یک تػعیف یػوی•



 ـکل گیعی غادت با اؽتفادى از ریغغادتٌا 

یػوی از ًمان ابتطای ـعوع بي . صعدى غادتٌا بي ـما زػ بعهطى ـطن می دًط

ن یک اهؼان بعهطى ًؼتیط
 
 .غادت، ـما در اهدام ا



 غادت صعدى غملکعد

 تالش بؼیار کم

بطون دـٍاری 
می تٍاهیط ـعوع 

 کویط

 تاجیع محبت

رامؾ فکعی 
 
 ا

 بعای زیاد ولت داـتن بي هیازی  غادتٌا صعدى
هدام

 
 بؼیار دلیل بي ًمچوین و هطارهط دادن ا

 .می ـٍهط اهدام بعازتی بٍدن، کٍچک
 با می ـٍهط، دادى اهدام ؽعیع چٍن بوابعاین
 ؽبب می دًوط، اهؼان بي کي محبتی تاجیع

رامؾ ایداد
 
 .می ـٍهط اهؼان در فکعی  ا



رامؾ صٍد صارج ـٍیط
 
 بعای رؽیطن بي اًطاف بایط از زیعي ی ا

رامؾ زیعي یک دارای اهؼاهٌا ًمي
 
 بي رؽیطن بعای .ًؼتوط ا

 مكعف زیادی اهِعژی  بایط .ـٍهط صارج زیعي این از بایط اًطاف
ؽایؾ و کووط

 
 زیعي این از صعوج اگع بوابعاین .کووط لعباهی را صٍد ا

گاى ذًن بیفتط، اتفاق هاگٌاهی ،
 
 هااموی ازؼاس اهؼان، هاصٍدا

 زیعي بي ؽعغت بي باـط، هطاـتي کافی ارادى و اهگیغى اگع و می کوط
رامؾ

 
 .می گعدد باز ا
رامؾ زیعي لبي روی اًطاف غادتٌا، صعدى با

 
 بوابعاین .دارد لعار ا

 گؼتعش با کم کم .اؽت هؿطى صارج امن موعكي از کي می داهط ذًن
ؽایؾ داموي ی غادتٌا صعدى

 
 دراز در و می ـٍد بغرگ تع و بغرگ ًم ا

رامؾ زیعي در کٍچک اًطاف می ـٍیط متٍذي مطت
 
 لعار ـما ا

 .ًؼتیط دیگعی  اًطاف دهبال بي ـما و دارهط



. بایط ذًن را بعای ادامي تعغیب کویم  

گام 
 کٍچک

زػ 
 صٍب

ازتمال بیؿتع بعای 
بعداـتن گام ًای 

 بػطی



 .با صعدى غادتٌا هیازی بي توظیم دؽتی ذًن هطاریم
ا بي قٍرت غیعارادی اهدام می ـٍهط  .کاًر

 لبل از ـعوع کار مكاومت ذًوی
در بعابع کار 

 بیؿتع



.در مطل صعدى غادتٌا، پایان مؿضف همی کویم  



مطی
 
 صعدى غادت و صٍدکارا

مطی هیازی هطاریم•
 
 .بعای ـعوع صعدى غادت بي صٍدکارا

 

مطی می ـٍهط•
 
 .صعدى غادت ًا ؽبب افغایؾ صٍدکارا

 

 .کامال غیع فػال می ـٍد« همی تٍاهم»بوابعاین کلمي ی •



یا با صعدى غادتٌا می تٍان اهتظار مٍفكیت داـت؟
 
 ا

 با صعدى غادتٌا یک بویاد رفتاری ـکل می گیعد و باغث ایداد زػ تٍاهموطی می ـٍد 

 

 

 :بي این تعتیب

 ایداد زػ اؽتكالل1.

 یکی کعدن ًطفٌای ذًوی و غیوی 2.

 .تعس و ـک را دور می کوط 3.

 باال بعدن هیعوی ارادى 4.



 چگٍهي غمل کویم؟

 :کویط اهتضاب را صٍدتان غادت بعهامي ی .1•

 

 .داریط دوؽت کي غادتٌای  ی از لیؼت تٌیي•

 داـتي داریط دوؽت کي غادتٌای  ی لیؼت تٌیي ـعوع، بعای کار بٌتعین•
 .اؽت باـیط

ا بٍدن کٍچک از اقال پػ .اؽت صٍدتان با لعارداد یک این•  .هتعؽیط کاًر
 .کلمي دى هٍـتن یا .باـط ک تاب یک از صط یک صٍاهطن ـایط محال

هكطر غادت کي اؽت این مٌم هک تي•
 
ن بٌاهي ای ًیچ با کي باـط کٍچک ا

 
 را ا

ا  .هکویط ًر



 چگٍهي غمل کویم؟

 .را در هظع بگیعیط« چعا»تمعین . 2•

 
هٌای  ی ایطى ًا بٌتعین•

 
ٌای از کي ًؼتوط ا  ریؿي زهطگی ارـز

 ماهوط فػالیت یک بٍدن لبٍل مٍرد قعف .می گیعهط
ن بي پعداصتن بعای کافی دلیل معالػي،

 
 با بایط .هیؼت ا

 .می پعؽیط صٍد از کي ؽٍالٌای  ی بٍؽیلي ـٍیط روبعو  صٍد
هكطر و ن ا     .بعؽوط موعق یک بي تا دًوط ادامي را ا 

ن از می صٍاهم؟چٍن ک تاب چعا محال•
 ؟ چعا .می بعم لظت ا 

ای چٍن  بي زهطگی و ًؼتی دربارى ذطیطی و ذالب چیًغ
 و داهؾ باتدعبي، اهؼاهٌای چٍن چعا؟ .می دًط من

 تا چعا؟.می دًوط لعار ما اصتیار در را صٍد زیؼتی تدعبي
 ـادی ازؼاس تا چعا؟ .کووط بعلعار ارتباط یکطیگع با

 .کووط

 



 چگٍهي غمل کویم؟

 .الگٍی غادت را بعای صٍد تػعیف کویط. 3•

ٍع فػالیتٌا ، ـضكیت و زماهی کي در اصتیار دارد، الگٍی  ی بعای • ًع کػ بایط بع اؽاس ه
 .صٍد تػعیف کوط

 



 اهٍاع الگًٍا

 الگًٍای غادت

 زمان مسٍر  فػالیت مسٍر 

 زمان مسٍر 
اهػعاف 
 پظیعی کم

فػالیت 
 مسٍر 

اهػعاف 
 پظیعی زیاد



 بٌتعین زمان معالػي بعای ک تابٌای متفاوت

در ظٍل روز 
بي فٍاقل و 
 با مطت کٍتاى

ؽضت صٍان محل 
 تاریش و فلؼفي 

لبل از 
 صٍاب

ک تاب ًای 
 رمان

ًمیؿي 
 ًمعاى باـط

روان صٍان محل 
رواهؿواؽی و 

 مدالت



 

 :اما در زاالت زیع تٍقیي می ـٍد. ًمي زماهٌا بعای هٍـتن مواؽب اؽت•

 

 

 

 بٌتعین زمان هٍـتن

 اول قبر
دارابٍدن 
ازؼاؽات 
 متفاوت

 مٍلع معالػي
مٍلع قسبت یا 
ـویطن معلب 
 ذالب یا مٌم

 می تٍاهط کي اؽت هٍـتن بعای زماهٌا بٌتعین از یکی ـطن، بیطار از بػط بعون ریغی  و قبسگاًی قغسات هٍـتن.1
هچي کي دیطیط،ازؼاؽی کي صٍابی اًطاف، روزاهي، بعهامي ـامل

 
 .باـط اؽت کعدى مؿغٍل را ذًوتان داریط،ًعا

 در زػ کووطى ایداد غامل از داریط،هٍـتن دیگعی  زػ ًع و غكباهیت یا غم یا ـادی ازؼاس کي زماهی .2
رامؾ

 
 .می کوط متٍلط دروهتان در را بی هظیعی  ـما،ا

هٌا ماهطگاری  باغث می صٍاهیط کي معالبی از بعداری  یادداـت .3
 
 .می ـٍد مٍجع یادگیعی  و  ذًن در ا

 مؼلر اؽت، ذالب یا مفیط کي چیغی  ًع از کعدن جبت بعای را ـما می تٍاهط زالتی ًع در دفتعچي یک داـتن.4

 .کوط



 تػیین کعدن پاداش بعای صٍد.4•

مٍزى ًا، توبیي را بعای غادت بي کاری در هظع می گیعد؛ اما تدعبي ـضكی من و رواهؿواؽی •
 
صیلی از ا

ای کٍچک اما . ذطیط، هؿان می دًط کي پاداش دادن هتیدي بٌتعی دارد پاداش می تٍاهط ـامل چیًغ
 صعیط یک ک تاب، یک روان هٍیػ، تماـای یک بعهامي مٍرد غاللي : ماهوط . صٍـایوط بعای ـما باـط

 چگٍهي غمل کویم؟



 چي تمٌیطاتی را بعای اهدام کار در هظع بگیعیم؟

 

 وؽایل اهدام کار در دؽتعس باـوط

 

فالین باـیط
 
 در ًوگام اهدام کار ا

 از ًع فعقتی اؽتفادى کویط

 چک لیؼت روزاهي داـتي باـیط

 اـتعاک گظاری کویط

 

 اؽتفادى از وؽایل ذظاب



 چگٍهي متٍذي ـٍیم بي کاری، غادت کعدیم؟

هؿاهي ًای 
 یک غادت

اهدام بطون 
 مكاوت

ـکل گیعی 
 ًٍیت

 اهدام بطون فکع
غطم هگعاهی بعای 

 اهدام

 غادی ـطن



 کاربعد صعدى غادت در ًمي زٍزى ًا

کاربعد صعدى 
 غادت

از بین بعدن 
 غادت بط

بعای ایداد 
 غادت صٍب



من با تػطد مؼئٍلیتٌا و تػٌطًاتدعبي   

 غادتٌا صعدى پطیطى ی کي پیؾ ؽال ؽي زطود از
ـوا

 
هٌا از اؽتفادى بي ـعوع ـطم، ا

 
 االن و کعدم ا

 ًمؼع،مادر،صاهي دار ـاغل، زن  یک غوٍان بي
 اذتماغی، و صاهٍادگی مؼئٍلیتٌای غٌطى دار و

 بعهامي ریغی  با کي بطًم اظمیوان ـما بي می تٍاهم
 بي می تٍان بعازتی غادتٌا، صعدى از بٌعى گیعی  و

 هٍـتن و صٍاهطن ماهوط ـضكی لظتٌای
 .کویط غادت و بپعدازیط



 تدعبي من از صعدى غادت

 دى دلیكي پیادى روی  در روز
معالػي پوخ قفسي در زٍزى 

کلمي در روز 50هٍـتن  ًای مضتلف روزاهي  

ب یک لطم بعای صٍردن ؽالم
 
 صٍردن یک فودان ا



 موابع

 ک تاب صعدى غادت ًا اجع اؽتفان گایغ•

 ک تاب غادتٌای اتمی اجع ذمیغ کلیع•

 madresenevisandegi.comوب ؽایت رؽمی مطرؽي هٍیؼوطگی•

 shahinkalantari.comوب ؽایت رؽمی ـاًین کالهتعی •

 motamem.orgوب ؽایت متمم•

لای پیام بٌعام پٍر +( 1)وب ؽایت بیؿتع از یک هفع •
 
 www.bishtarazyek.comا

 مكالي ًای  ی در مٍرد معالػي، هٍـتن، غادت کعدن، غادتٌای صٍب و بط•



 .  با تؿکع از ًمي دوؽتان
 

 .با امیط بي مٍفكیت و صلق غادتٌای متػالی بعای ًمي  غغیغان
 

 .متمایغ باـیط
   

 99معداد                                                                                             


