دااگشنه علىم زپشكي وخدمات بهدا شتي ردماني استان همدا ن

نش
معاونت دا جىيي و فرهنگي
نش
رمكز مشاوره دا جىيي

اهمالكاري

اّوالىاسي سفتاسي است فشاگيش وِ تيي افشاد خاهؼِ دس سغَح هختلف اص افشاد ػاهي گشفتِ تا داًطوٌذاى فشّيختِ ديذُ هي ضَد ،ضيَع ايي ػادت دس خَاهغ هختلف سًٍذي گستشدُ داسد
تغَسي وِ حذٍد  %95هشدم تِ ايي تيواسي هثتال ّستٌذ.

تؼشيف اّوالىاسي اص ًظش سٍاًطٌاختي :
تِ آيٌذُ هحَل وشدى واسي وِ تصوين تِ اخشاي آى گشفتِ ضذُ است .تِ تؼَيك اًذاختي واس پياهذّاي ًاخَضايٌذي دس تش داسد وِ ضاهل :
 - 1سًح آٍس تَدى ٍ صياًْاي پيص تيٌي ًطذُ تشاي ضخص
 - 2ضشهساسي ٍ تيضاسي اص خَيطتي
اًساًْا تا ػزس ٍ تْاًِ ٍ هٌغمي خلَُ دادى اّوالىاسي تِ تمَيت ٍ تدذيذ آى ووه هي وٌٌذ ٍ ػَالة آًشا تِ عشف اداهِ ايي سفتاس سٍق دادُ هي ضًَذ .
اّوالىاسي تا صهاًيىِ تصَست ػادت دس ًياهذُ سًح آٍس اها لاتل دسهاى است.

 خصَصيات الگَيي تشخي افشاد اّوال واس :
 ػذم دلثستگي تِ واس ٍ فؼاليت
 افسشدگي ٍ سشصًص ٍ هالهت فشد تش اثش خغاّايص
 تٌثلي ،اًذٍُ ،تلف ضذى ٍلت  ،احساس پطيواًي
 داضتي اػتواد تِ ًفس ،احساس پَچي ٍ تي اسصضي
 اضغشاب ،هٌضٍي ضذى .وٌتشل سفتاس خَد سا اص دست هي دٌّذ
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 ػلل اساسي اّوالىاسي
 - 1خَد ون تيٌي  :يؼٌي فشد ضخصيت خَد سا دس خايگاّي پاييي تش اص آًچِ ّست لشاس هي دّذ
ب تْتشيي ضىل اًدام دّيذ ٍلي ًتَاًيذ عثؼا " ًاساضي هيطَيذ ٍ ًاسضايتي اص خَد ػاهلي است وِ فشد سا اص فؼاليت تؼذي ٍ اداهِ واس
 - 2تشتشي خستي دس واس  :اگش تخَاّيذ ّش واسي سا ُ
تاص هي داسد .
- 3اًدام واسّايي وِ فشد هدثَس تش اًدام آى تذٍى هيل خَد است ،ايداد اّوالىاسي هي وٌذ .
 افشاط ٍ پش تَلؼي ػاهل هستمين اّوالىاسي است :تَلغ تيص اص حذ اص تَاًاييْا ٍ استؼذادّاي فشد دس اًدام واسي تاػث تشس اص تَفيك دس اًدام آى واس هي ضَد وِ ًتيدِ آى
تي ػاللگي تِ واسٍدس ًتيدِ اّوالىاسي است دس حالي وِ تذٍى ٍاّوِ دستاسُ ًتيدِ واس تِ فؼاليتْاي خَد تپشداصد ٍ تا اضتغال تِ واس ون ون اص افواس هضاحن واستِ

ٍتتذسيح دسهي

ياتذوِ تِ سَي هَفميت گام تش هيذاسيذ.
- 4ون تحولي دس تشاتش هطىالت تِ ًاسضايتي ٍ تذ تيٌي ٍ هطىل پسٌذ تَدى ضوا هي اًداهذ ٍ دس ًتيدِ تاػث ٍلفِ سناسهي ضَدوِ پياهذ آى تيضاسي ٍاًضخاسًسثت تِ واساست

 فشايًذ اّوالىاسي دس سِ سغح هتفاٍت تشٍص هي ًوايذ:
 - 1ضه تِ تَاًاييْاي خَد دس اًدام واس تغَسي وِ فشد اضتثاُ فىشهي وٌذ اص پس يه واس تش ًوي آيذ.
 - 2فشد خَد سا تَاًا هيذاًذ ٍ واس سا هطىل ًوي تيٌذ ٍلي دس اًدام آى اص خَد ضؼف ًطاى هي دّذ ٍ اًشا تِ يه ػادت تثذيل هي وٌذ .
- 3فشد هساهحِ واسي سا ػادتي ًىَّيذُ هي داًذ ٍ سؼي هيىٌذ تا آى هثاسصُ وٌذ اها آًشا تِ تاخيش هي اًذاصد
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 اثشات اّوالىاسي تش سٍي فشد دس ًتيدِ ضؼف ضخصيت ٍ خَد ون تيٌي
هثل وَدن ػول وشدى  ،صٍد سًح ،ون حَصلِ ،ون عالت
فشد خَد سا فالذ استؼذاد هي پٌذاسد دس ًتيدِ اػتواد تِ ًفس خَد سا اص دست هيذّذ .
ًگشاًي ،افسشدگي ً ،ا اهيذي ،تي اسصضي

 دسن هثثت اص خَيطتي
دسن هثثت اص خَيطتي تاػث خصَصيات سفتاسي صيش هيطَد.
تَخِ تِ تَاًاييْاي خَد ٍ اسج ًْادى تِ آًْا
تاٍس داضتي تِ ايٌىِ ديگشاى يشاي ضوا اسصش لائلٌذ
لائل ضذى اسصش ٍاال تشاي خَد
ٍايٌىِ ليالت اًدام ّش واسي سا داسيذ

 ساّْاي هثاسصُ تا اّوالىاسي
اص پيص داٍسي دس هَسد واسّا تپشّيضيذ تا هيضاى تحول خَد سا تاال تثشيذ
اگش تؼلت ضؼف ٍ ًاضيگشي واسي سا دسست اًدام ًذادُ ايذ ايي دليل ًيست وِ ّويطِ ٍضغ ّويٌغَس خَاّذ تَد اػتواد تِ ًفس خَد سا تاال تثشيذ ٍ ايي دس سايِ آگاّي تش
تَاًاييْاي راتي خَد ٍ دس ًتيدِ تسلظ تش صًذگي فشاّن هي ضَد وِ ضوا اص خطن ً ،فشت اص خَد ٍ افسشدگي ًدات هي دّذ
واس خَد سا تِ هَلغ تا اًذيطِ هٌغمي ضشٍع ٍ تِ پاياى تشساًيذ ٍ تا وَچىتشيي اضتثاُ خَد سا ًثاصيذ تحت ّيچ ضشايغي خَد سا صتَى ٍ تيچاسُ تصَس ًىٌيذ .
تشاي اًدام واس ي عَس صحيح ّوِ تَاى خَد سا تىاس تثٌذيذ اها اص خَد تَلغ تاالتش اص استؼذاد ٍ تَاًاييتاى ًذاضتِ تاسيذ ٍ خَدتاى سادست ون ًگيشيذ ٍ دس تصوين گيشيْا لاعغ
تاضيد .
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 افسشدگي ٍ ضشم :
اّوالىاسي ًاضي اص افسشدگي سا هي تَاى تِ عشق صيش اصالح ًوَد :
 - 1تشاي خَد اسصش لائل ضَيذ ٍ خَد سا ضخصي ضؼيف تصَس ًىٌيذ
 - 2خذاًٍذ استؼذادّاي راتي ٍ ساصًذُ اي دس ٍخَد ضوا ًْادُ اص ًيشٍّاي خاللتاى آگاُ ضَتذ.
 - 3تا تحشن ٍ واس افسشدگي سا اص خَد دٍس ساصيذ .
 - 4ديذ خَد سا ًسثت تِ صًذگي ٍ اعشافياى تغَس هثثت تغييش دّيذ.

ساّْاي هثاسصُ تا اّوالىاسي
 هثاسصُ تا ضشم ٍ ووشٍيي
ضشم ٍ ون سٍيي دس ًتيدِ ضؼيف ٍ حميش پٌذاضتي خَد ضخص ًاضي هيطَد  .چَى هي پٌذاسد ًويتَاًذ واسش سا تِ ًحَ هغلَب اًدام دّذ
احساس ضشم هي وٌذ ٍ دس ًتيدِ اّوالىاس هيطَد .
ساّىاسّاي هثاسصُ تا ضشم ٍ ون سٍئي وِ هَخة اص تيي سفتي اّوالىاسي ًاضي اص آى هيطَد:
 - 1دسهماتل ديگشاى اص سٍ ًشٍيذ ٍ خَد سا پش تحشن ٍ ضاداب ًطاى دّيذ .
 - 2تا هشدم سٍساست تاضيذ ٍ خشات خَد سا دس گفتي هسائل تاال تثشيذ .
ً- 3مص تاصي وشدى دسصهيٌِ ّاي هختلف ٍ تخليِ ّيداًي ٍ ػاعفي
 - 4تمليذ صذا تشاي صحثت وشدى تِ صتاى تيگاًِ  ،تمَيت دٍستي ٍ تشخَسد خَب تا افشادي وِ آًْا سا هاللات هي وٌذ تذٍى تشس اص لضاٍت ديگساى
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 اّوالىاسي تِ داليل لاتل تَخِ:
ً - 1اضيگشي ًاضي اص ػذم هْاست ٍ تشس اص سسَايي  :لذم اٍل دس اصالح آى تحميك ٍهغالؼِ دس هَسد واسي است وِ هي خَاّيذ اًدام دّيذ تا ضشايظ ٍ پيص ًياصّا ٍ هٌافغ
ٍ .....آى تشاي ضوا سٍضي ضَد .
 - 2تشن ػادت پايذاس  :سٍاًطٌاساى دس هَسد تشن ػادت اصَلي سا پيطٌْاد وشدُ اًذ :
 خاًطيي وشدى ػادتي تِ خاي ػادت لثلي ملاتلِ تا ضؼف خَد ٍ تاٍس تِ اًشطي ٍ ًيشٍي وافي تشاي اخشاي ّش گًَِ تصويوي تِ ًفغ خَد گزاضتي ٍلت وافي تشاي تشن ػادت -3تي سهمي ٍتي حالي  :دس اًدام ّش واسي تايذ تا اسادُ ػول ًواييذ تا پايثٌذي تِ تصوين لغؼي خَد حتوا " هَفك هي ضَيذ
 -4سٍياسٍيي تا ًاتَاًي حافظِ  :اص فشاهَشي هغالة هْن ٍحطت ًىٌيذ فشاهَضي دس حذ هؼوَل تشاي ّوِ اًساًْا ٍخَد داسد تشاي هماتلِ تا آى ًىات صيش سا تخاعش تسپاسيذ .
* گزاضتي ٍلت هؼيي تشاي اًدام ّش وا س.
* يادداضت ػٌَاى واسّاي ٍاخة ٍ ًصة آى دس خاّايي وِ دس هؼشض ديذ ضواست هثل ساّشٍي اتاق
 -5ضشايظ فيضيىي ٍ سٍاًي فشد ًيض دس اًدام واس تِ ًحَ هغلَب هَثش است ػَاهلي هثل ضؼف ،خستگي ،فطاس خَى ٍ

 ...هوىي است واس ضوا سا تِ تاخيش تيٌذاصد اگش ٍضؼيت

دسًٍي خَد سا هساػذ اًدام واسي ًوي تيٌيذ آًشا تِ ٍلت ديگشي هَوَل ًواييذ اگش اص ًظش تْذاضت خسوي ٍ سٍاًي هَاظة خَد تاضيذ ٍ هشتة تحت هشالثت لشاس گيشيذ ًيشٍي
تيطتشي تشاي اًدام تْتش واس تِ ضوا هي تخطذ .
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هٌاتغ :
سٍاًطٌاسي اّوالىاسي .دوتش الثشت آليس – دوتش ٍيليام خيوض ًال  .تشخوِ :دوتش هحوذ ػلي فشخاد .اًتطاسات سضذ ()1375

گشدآٍسًذگاى :
واسضٌاساى هشوض هطاٍسُ داًطدَيي
داًطگاُ ػلَم پضضىي ّوذاى

