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گشدد دس حالی وِ  تػَس ػوَم تش ایي است وِ فشصًذپشٍسی خػَغیتی است وِ پس اص تَلذ تِ ٍالذیي اػغا هی

فشصًذپشٍسی هْاست ٍ ػلوی است وِ ًیاص تِ آهَصش ٍ فشاگیشی داسد ٍ عثؼاً ٍالذیٌی وِ ایي هْاست سا وسة ًىشدُ 

ای ًادسست،  تا تَسل تِ ضیَُسًذ ٍ هوىي است تاضٌذ، تَاًایی اداسُ وشدى سفتاسّای ًاهٌاسة وَدن خَیص سا ًذا

 .دتطذیذ هطىالت سفتاسی وَدن گشدى هَجة

تِ عَس هثال دس یه خاًَادُ . گیشد هطىالت سفتاسی وَدواى اص تؼاهل تیي سشضت یا هضاج ٍ ػَاهل هحیغی ًطأت هی

ساحت ٍ آسام است تِ  هوىي است فشصًذاى اص ًظش سشضتی ٍ غفات ضخػیتی تا یىذیگش هتفاٍت تاضٌذ، وَدوی وِ

پزیشد، ٍلی وَدواى دضَاس ٍ سخت دس هماتل لَاًیي ٍضغ ضذُ تَسظ ٍالذیي  سادگی دستَسات ٍ لَاًیي خاًَادُ سا هی

حال چٌاًچِ ٍالذیي ًتَاًٌذ هذیشیت غحیحی سٍی سفتاسّای ایي . پزیشًذ ایستٌذ ٍ تِ ساحتی دستَسات آًْا سا ًوی هی

ضَد وِ دس ًْایت هٌجش تِ تمَیت سفتاسّای ًاهٌاسة ٍ هٌفی  سخِ هؼیَتی ایجاد هیدستِ اص وَدواى اػوال وٌٌذ، چ

.  گشدد دس وَدن ٍ ضىل گیشی احساس افسشدگی ٍ ًاواهی دس ٍالذیي هی

تَاًٌذ ًمص  گشچِ سٍش ًاغحیح اًضثاعی تٌْا ػاهل ایجاد وٌٌذُ هطىالت سفتاسی دس وَدن ًیست ٍلی ٍالذیي هی

حزف سفتاسّای پشخاضگشاًِ ٍ ضذاجتواػی، پشٍسش یا اص تیي تشدى اػتواد تِ ًفس وَدن ٍ  تسیاس هْوی دس تطذیذ یا

 . سضذ ٍ استماء سالهت سٍاًی اٍ ایفا ًوایٌذ

. تَاًذ ٍالذیي سا دس تشلشاسی یه الگَی اًضثاعی غحیح تؼذیل هطىالت سفتاسی وَدواى ووه وٌذ ًىات صیش هی
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گیشین ضایذ تِ ایي دلیل است وِ ثثات ٍ ّواٌّگی الصم  اص سٍش فشصًذپشٍسی خَد ًوی اوثش اٍلات اگش ها ًتیجِ هثثتی

ّای هختلف ٍ تَسظ اضخاظ  ّای هختلف، دس هىاى این ٍ وَدن دس صهاى  ّای تشتیتی خَد اػوال ًىشدُ  سا دس سٍش

. ّای هتفاٍتی سا ًسثت تِ سفتاس خَیص دیذُ است هختلف پاسخ

تِ عَس هثال اگش وَدن ها ًاسضایی سا آهَختِ : ّای هختلف اػوال وٌین ًگی سا ها دس صهاىالصم است ایي ثثات ٍ ّواُ

ثثات هىاًی . تفاٍتی ٍ یه سٍص دیگش ػػثاًیت ٍ وته صدى اٍ  وٌذ اهشٍص ٍاوٌص ها لثخٌذ ًثاضذ، فشدا تی  ٍ تىشاس هی

الَام، اتَتَس ٍ یا دس حضَس آى است وِ پاسخ ضوا ًسثت تِ سفتاس ًاهٌاسة وَدن دس هٌضل خَدتاى، هٌضل 



اگش چٌاچِ ضوا حوالت لطمشق ٍ گشیِ وَدن خَد سا دس هٌضل ًادیذُ گشفتِ ٍ تِ : تِ عَس هثال. ّوسایگاى یىی تاضذ 

ّوچٌیي تیي پذس ٍ هادس ٍ . وٌیذ تا وَدن آسام ضَد، دس اتَتَس ًیض تایذ ّویي ضیَُ سا دًثال وٌیذ  آى تَجِ ًوی

. ن ًمص داسًذ ًیض تایذ ّواٌّگی الصم ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ ّش وذام ساص خَیص سا ًضًٌذوساًی وِ دس تشتیت وَد

تْتش است ٍالذیي اختالف . یؼٌی چٌاًچِ هادس، وَدن سا اص اًجام واسی تاص هی داسد پذس ًیض تایذ هادس سا تاییذ وٌذ

. ّای تشتیتی دس حضَس تچِ حل ًىٌٌذ ًظشّای خَد سا دس هَسد سٍش
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تلىِ تایذ دس اتتذا اص . تشای اص تیي تشدى ٍ واستي ّش ًَع هطىل سفتاسّای وَدن ًثایذ دس اتتذا سٍی تٌثیِ هتوشوض ضذ 

تشی  سفتاسّای هثثت وَدن ضشٍع وشد ٍ تا تطَیك اٍ ّن اػتواد تِ ًفس وَدن سا تاال تشدُ ٍ ّن پل استثاعی هستحىن

دس . ضَد وَدن تْتش ٍ ساحت تش لَاًیي ٍ دستَسات ها سا تپزیشد ایي اهش تاػث هی. سا تیي خَد ٍ وَدن ایجاد وٌین 

:  تطَیك سفتاسّای خَب وَدواى ًىات صیش سا دس ًظش تگیشیذ

 ضَد، دس ًتیجِ تِ عَس ٍاضح ٍ هطخع ایي هَضَع سا تیاى  وَدن تایذ تذاًذ تِ خاعش چِ سفتاس خَتی تطَیك هی

ّایت سا جوغ وشدی ٍ داخل سثذ گزاضتی، یا خیلی لزت  ٍ پسش گلن وِ اسثاب تاصیآفشیي تِ ت: وٌیذ تِ عَس هثال

.  تیٌن لثاسْایت سا هشتة ٍ هٌظن اص جا سختی آٍیضاى هی وٌی  تشم ٍلتی وِ هی   هی 

 تَاًی تشٍی   ّایت سا توام وشدی تؼذ هی  ٍلتی هطك: هثالً. سفتاس هَسد ًظش ٍ تطَیك آى سا اص لثل هطخع وٌیذ

اگش پسش خَتی تاضی ٍ هشا اریت ًىٌی ٍ تِ : تِ جای گفتي ایي ػثاست. سَاسی وٌی ٍ ًین ساػت دٍچشخِحیاط 

.  خشم حشفْاین گَش دّی تشایت یه جایضُ هی

  تَاًیذ آى سا اًجام   پاداضی سا تشای وَدن دس ًظش تگیشیذ وِ اص ػْذُ اًجام آى تشآییذ ٍ چٌاچِ تِ ّش دلیلی ًوی

.  ٍدن ًذّیذدّیذ لَل آى سا تِ ن

 هتٌاسة تا سفتاس هثثتی وِ وَدن اًجام دادُ تایذ تطَیك . ّای تضسي سا دس ًظش تگیشیذ  لضٍهی ًذاسد وِ حتوا پاداش

هثالً تشای اًجام تِ هَلغ تىالیف هذسسِ هوىي است پاداش ضوا ًین ساػت تاصی تا واهپیَتش یا ًین ساػت . ضَد 

اص آى چیضی وِ وَدن ضوا سا ٍالؼا خَضحال . ن واهپیَتش سا تِ اٍ تذّیذسَاسی تاضذ ًِ ایٌىِ لَل خشیذ ی دٍچشخِ

تشای یه وَدن هوىي است پَل تطَیك خَتی . وٌذ ٍ تشایص هْن است تِ ػٌَاى پاداش ٍ جایضُ استفادُ وٌیذ  هی



هوىي  تاضذ، تشای یه وَدن خَساوی ٍ تشای وَدن دیگش اجاصُ استفادُ اص دٍچشخِ، واهپیَتش ٍ تشای وَدن ضوا

. است ًین ساػت تاصی وشدى تا ضوا ٍ داضتي یه فؼالیت هطتشن تا ضوا تْتشیي ٍ تضسي تشیي پاداش تاضذ
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ّای ضایغ ٍالذیي تشای فشصًذاى است ٍلی تایذ تِ ایي ًىتِ تَجِ ًوَد وِ ّویطِ  گشچِ استفادُ اص تٌثیِ، اص سٍش

چٌاًچِ صًذگی وَدن پش . تطَیك، وَدن تایذ یه تٌثیِ دسیافت وٌذ 4یا  3تطَیك همذم تش تٌثیِ است ٍ تِ اصای ّش 

ادى ًذاسد دس ًتیجِ تالضی تشای اص تیي تشدى سفتاسّای اص تٌثیِ ٍ سشصًص تاضذ دیگش وَدن چیضی تشای اص دست د

:  دس تٌثیِ وَدن ًىات صیش سا دس ًظش تگیشیذ. ًاهٌاسة خَد ًخَاّذ وشد

  ِای هستمین ٍ وَتاُ سا تیاى وٌیذ تا وَدن ػولص سا فَساً لغغ وٌذ  هوىي است ضوا حول  .

 تَاًیذ تٌثیِ هالیوی سا دس ًظش تگیشیذ ٍ وَدن سا اص چیضی وِ لثالً هطخع  چٌاچِ هَسد اٍل هَثش ًثَد ضوا هی

تَاًذ سشیال تلَیضیَى سا ًگاُ  تِ عَس هثال ، اگش تىالیفص سا تا ساػت خاغی توام وشد هی. ایذ هحشٍم وٌیذ   وشدُ 

پس دس تٌثیِ هوىي است ضوا یىی اص . اش سا ًگاُ وٌذتَاًذ سشیال هَسد ػاللِ  وٌذ، چٌاًچِ توام ًطذ ًوی

.  چیضّایی سا وِ تِ ػٌَاى تطَیك تِ وَدن دادُ ایذ پس تگیشیذ اها ًِ ّوِ آًْا سا

  دس تٌثیِ تایذ وَدن سا اص چیضی هحشٍم وٌیذ وِ هَسد ػاللِ ٍ خَاستِ اٍست ًِ چیضی وِ اص دست دادًص تشای

.  وَدن تی اّویت است

 داسیذ وَدن سا اص حمَق عثیؼی ٍ اجتواػی خَد هحشٍم وٌیذ هثل خَسان ٍ پَضان هٌاسة، هىاى دس تٌثیِ حك ى

تَاًیذ اٍ سا اص هٌضل تیشٍى  تَاًیذ دس جای تاسیه ٍ تشسٌان صًذاى وٌیذ، ًوی هٌاسة ٍ احساس اهٌیت، وَدن سا ًوی

...  تَاًیذ اٍ سا دس هؼشؼ سشها لشاس دّیذ ٍ  وٌیذ، ًوی

 ًِ گشدد تلىِ ٍضؼیت سا تذتش وشدُ، استثاط تیي ضوا ٍ  تٌْا تاػث تْثَد هطىل سفتاسی وَدن ضوا ًوی تٌثیِ فیضیىی

تٌثیِ . وٌذ هی... وَدن سا تِ ّن صدُ ٍ دس وَدن ایجاد افسشدگی، احساس ًاواهی، اضغشاب، خطن ٍ ػػثاًیت ٍ 

هَثش تاضذ ( گش ضَس ضخع تٌثیِیؼٌی دس یه صهاى هحذٍد ٍ دس ح)فیضیىی هوىي است تِ عَس هَلتی ٍ اًتخاتی 

. گشدد، تلىِ آًْا سا تطذیذ وشدُ ٍ هطىالتی سا اضافِ خَاّذ وشد ٍلی تاػث اص تیي سفتي سفتاسّای هٌفی وَدن ًوی

تٌثیِ فیضیىی فمظ تِ وَدن هی گَیذ ایي واس سا ًىي ٍلی تِ اٍ ًوی گَیذ چِ واسی سا تایذ اًجام دّذ ٍ ػول 

دسست ٍ هٌاسة چیست؟ 
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چٌاًچِ توام ٍلت ضوا تَسظ فشصًذاى ٍ . ّایی سا تشای خَد تگزاسیذ  ضوا ًیض تِ ػٌَاى یه اًساى حك داسیذ صهاى

ّوسشتاى اضغال ضَد ٍ ضوا فشغت پشداختي تِ خَد سا ًذاضتِ تاضیذ پس اص هذتی دچاس احساس ًاواهی ٍ خستگی 

.  تَاًیذ ٍظایف خَد سا تِ خَتی اًجام دّیذ ًوی خَاّیذ ضذ ٍ عثؼاً دس ایي ضشایظ


