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 افتن یالگو و کاربرگ جهت  ۶

 خودتان  یشخص  یگایکیا

 جِرمی سوتان: سندهینو
 ییو سودابه سخا یمترجمان: رضا علو 

 طلببهنوش عافیتویراستار: 

 صفحه آرایی: عزیزرحمان هروی

 » ی خورشیدترجمه گروه از کاری «

 راگا خورشید هنری-فرهنگی موسسه

 » خورشید داخلی انتشارات «

 1400 شهریور 21

 برگرفته از
https://positivepsychology.com/ikigai-worksheets-

templates / 



 برای بیدارشدن چه بود؟  تان صبح انگیزه امروز 

ارزش کارهایی را  انگیزه و    و   معنا  ،جریان زندگی  در   ،معموالًما  

انجام می از شیوهدهیم نمی که  نیز دانیم و درکی  ی زیستنمان 

 نداریم. 

 

در    1گونه طی شود. روش ژاپنی ایکیگای اما روند زندگی نباید این 

شکل و  انگیزه  شیوه یافتن  به  آینده دادن  و  حال  در  زندگی  ی 

فرد است،  ایکیگای که برای هرکسی منحصربه کند.  کمکتان می 

 
مفهوم »زندگی« یا »زنده«  کی به ی ای ایکیگای اصطالحی ژاپنی است که از ترکیب دو واژه  1

به زندگی    که  معنی چیزی است وجود آمده است و به  معنی »ارزش« یا »فایده« بهو گای به 

 بخشد.ارزش، معنا و هدف می 



ی اشتراک  کند که نقطهتوجهمان را به اکنون و جایی جلب می 

 ؛ 2018  ،)میتسوهاشیای و مأموریتمان است.  پیشه، زندگی حرفه 

 (.2018 ،میداشزگارسیا و 

 

الگوها کاربرگ  و  می ها  کمکتان  مقاله  این  و  ی  لوازم  که  کند 

 تان پیدا کنید. های بهتری را در شناسایی ایکیگای شخصی روش 

می  آن  از  پیش  را  اما  زندگی  ارزش  و  معنا  تمرین  سه  توانید 

ی علمی در  های خالقانهصورت رایگان دانلود کنید. این تمرینهب

کند. همچنین، از  اف کمکتان میها و اهدها، انگیزهشناخت ارزش 

بخش معنای زندگی برای دانشجویان، توانید الهام ها می طریق آن 

 مراجعان و یا کارمندانتان باشید.

 : شودموارد زیر می  این مقاله شامل 

 الگو و کاربرگ شناسایی ایکیگای شخصی خودتان  6 •

 گریتمرین برای جلسات مربی  4 •

 مراجعتان بپرسید که باید از سؤالی  20 •

روان  • سایت  مثبت  ابزارهای  شناسی 
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 کاربرگ و الگوی برتر شناسایی ایکیگای خودتان 6

یک   یایکیگا هم  و  است  مفهوم  یک  این    . زندگی  یشیوه  هم 

 ؛پردازد بسیار ساده استرویکرد ژاپنی که به زندگی معنادار می 

اما با این حال اثرات چشمگیری بر زندگی دارد. ایکیگای در ژاپن  

قتی با تمام  و  ؛ شودبلکه غیرمستقیم آموخته می  ،شودتدریس نمی 

می  انجام  که  کاری  در  لذت وجود  آن  از  و  داریم  حضور  دهیم 

 دارد.  وجود ایکیگای   بریم،می

 ییکسان برای همه  یالزم به یادآوری است که در این زمینه الگوی

در جستجوی  باید  ما  از  یک  هر  عوض  در  و  ندارد  وجود  افراد 

به   که  باشیم  برسدشادمانیمسیری  اشتیاق  و  کنجکاوی   ،  

 (.2018 ،)میتسوهاشی

است.   پشتکار و اصالح مستمرشناسایی ایکیگای شخصی مستلزم  

و  ها  رفتار کارها،  بر  تا  کند  می   کمکتانبا این حال، الگوهای زیر  

 مل کنید. أارتباطتان با جهان هستی ت ینحوه



      

 تانشخصی یافتن ایکیگای 

 زندگی دارید. برای  ی است که هدف و دلیلمعنای ایکیگای به 

رایج  ییک رویکردهای  و  غربی    از  جستجو  این  نمایش    برای 

عمیق شامل نموداری است که شامل چهار پرسش   خودشناسی

 (: 2018، میداشز و  )گارسیا شود می

 دوست دارید  آنچه •

 دارید   تواناییدر آن  آنچه •

 جهان نیاز دارد  آنچه •

 توانید پول دریافت کنیدازایش می آنچه به •



از    استفاده  شخصی با  ایکیگای  پیداکردن  به و    2ابزار  پاسخ 

و در  کنید  توانید نمودار ایکیگای خود را تکمیل  می  هایشپرسش 

زندگی   را  کارهایینتیجه   به  را  شما  که  کنید  شناسایی 

 رسانند.می  یهدفمندتر

  بازآفرینی شغلی 

نزدیک   ایکیگایتان  برای  به  شغلترشدن  که  نیست  را    تانالزم 

 (.2018، )میتسوهاشی تغییر دهید

 
2 Finding Your Ikigai tool 

https://pro.positivepsychology.com/tools/finding-your-ikigai/


دهید و  در آنچه انجام می جزئی    اتیتوانید با تغییرمی   ،در عوض

 که   بازآفرینی کنیدطوری  را    تانونیننقش ک  های اجرای آنشیوه

برساند  به   منفعت  می دیگران  که  کاری  از  شود  باعث   کنید و 

 خشنود باشید. 

 کنید. نخست باید بدانید که وقتتان را چگونه سپری می اما 

از   استفاده    گزارش   توانیدمی   شغلی  بازآفرینی  کاربرگبا 

 .کنید ثبت را خود  یروزانه  هایفعالیت

ممکن    ،کنیدمیسپری    را چگونه  نتانامیابید زدر میوقتی که  

 کمی ناامید شوید. یزده یا حتاست شگفت 

 

با  کارهایتان را    وکنید  را صرف ارتباط با دیگران می  تتانآیا وق  

حاصل بی   یامور روزمره یا اینکه در انجام  دهید؟  می اشتیاق انجام  

 ؟زنیددرجا می 

فایده را کاهش بی   امور  انجام  برای  شدهسپری  زمانتوانید  می آیا   

  کنید؟  جایگزین  ثمربخش  و  خوشایند  کارهای  ها را بادهید یا آن

 



ه توانید وقت بیشتری را صرف کارهایی کنید کببینید چگونه می

ت می چطور  و    استتر  جذاب   تانبرای با  کارهایی  توانید  که  غییر 

  و   انگیزه  خوشحالی،  ندارند حسبرایتان    جذابیت درونی چندانی

 کنید. ایجاد  خود   در بیشتری یعالقه

تان، طریق تجربیات جاری هدف بازآفرینی شغلی این است که از   

و    انجام دهید  بیشتری  لذت خالقیت و  کارهایتان را با  توانید  می

دیگرا  یرابطه با  نیز  ن  خود  )میتسوهاشیتر  مستحکم را  ، کنید 

2018 .) 

وجود  طی حرکت در جهت ایکیگای خود، تغییرات اندکی که به

موفقیتتان   ،تدریجبه  ،آوریدمی احساس  بر  چشمگیری  اثر 

 گذارد. می

  

 تقویت ایکیگای در محل کار  

همه ایکیگای    گرچه   زندگیجنبه  یبه  است،   مانهای  مرتبط 

 کند. مان بازی می کارمحیط در ی توجهنقش بسیار قابل



بیشترین    که  آنجا  سپری زندگی   اوقاتاز  کار  محل  در  را  مان 

این   توانمی   چگونه  آید کهمی   برایمان پیش  پرسش این  کنیم،  می

 (.2020، کرد )بروک خوشایندتر  و  دلپذیرتر را زمان

برای این پاسخی    3با استفاده از ابزار تقویت ایکیگای در محل کار 

 :کنیدپیدا  هاپرسش 

 ؟دارید توانایی در چه کاری  •

 ؟ مند هستیدبه انجام چه کاری عالقه •

 ؟ جهان به چه چیزی نیاز دارد •

بازار کارتان  (سازمان)یا  شما   • ی نیاز  هایبه چه چیز  برای 

 ؟ دارید

 

 
3 Strengthening Ikigai in the Workplace 

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2021/02/Strengthening-Ikigai-in-the-Workplace.pdf


اینکه  به  نیازهاب  باید  ،برسد  سرانجام به    ایکیگایمنظور   ،ین 

  تعادل  مشتریان  و  کارمندان  سازمان،  هایمندیعالقه  وها  ارزش 

 برقرار شود. 

  فقط از طریقراحت نیست و  آن    تداوم  رسیدن به چنین حالتی و 

 است. پذیر مناسب امکان  هایپرسش و طرح  تأمل

  

 شناسایی ایکیگای خودتان

معاش   بهایکیگای  محدودکردن   امرار  و  نادرستی   حرفه  نگرش 

ب2018،  هاشیمیتسو)  است. زمینه  ایکیگای   کارگیریه(.  ی در 

 ای کهداشت چهار دایره   نظر   ولی باید در  ؛استبسیار مفید  شغلی  

شناخت   برای  می  مفهوم این  اشتراکشان  محدود    شوداستفاده 

 نیست. 

اما در مفهوم    ؛طور ذاتی اشتباه نیستاز ایکیگای به  برداشتاین   

را عالوه ها ایکیگای  ژاپنی  یعقیدهبه  .کندآن محدودیت ایجاد می

  دیدار   ،ماهیگیری  همچون  تفریحاتی  راحتی برای توان به بر کار می 

لذت یا  و  دوستان  بنوشیدن    با  شراب  جام  د  بر  کاره  یک 

 (.2018، هاشیمیتسو)



ایکیگای   هاشیمیتسو شناخت  و  یک   شروع   همچون   را   یافتن 

که شما را به جایی فراتر از    کندتوصیف می ماجراجویی ناشناخته  

حرف  زندگیجنبه  یهمه   بهو  اند  رسمی   هانتخاب  تان های 

 پردازد.می

مفهوم شناسایی ارزش و شادی  به  تانایکیگای شخصی  شناخت 

از    هایهلحظ  تمامدر   خود را به    ت.اسفر بزرگ زندگی  سعبور 

ها در گذشته بلکه به جستجوی سرنخ   د،کنین محدود    حالزمان  

های مدرسه اولین سال از  ایکیگای شما    ،به احتمال زیاد  . بپردازید

 است.بازیابی  غربال خاطراتتان قابل  با  بوده و  و پس از آن آشکار 

 (.2018، هاشیمیتسو)

 



جدول  پیش هر  تکمیل  دربارهاز  کاربرگ پرسش ی  ،    های 

ایکیگای بازنگری  پاسخ   سپس کنید.  ملأت  خود   شناسایی  را  ها 

توانید برای دستیابی به ها چه برداشتی می ببینید از آنکنید و  

 ایکیگای خود داشته باشید. 

می  و آیا  موضوعات  را  توانید  برای  تفریحاتی  بودند   مهم  تانکه 

 ؟شناسایی کنید

 ؟ تان نمایان استاکنونشما در   یآیا الگوهای گذشته 

  

 تضادها  روی  بر یمل أت

از   استفاده  برأت  کاربرگبا  متوجه    مل  تضادها  شوید  می روی 

 هایتان کجا متمرکز شده است.  فعالیت

 ؟ یا گذشته تمرکز داردر زمان حال ب هایتانبیشتر فعالیت •

فعالیت  ،هاسرگرمی  • سایر  و   تنهایی به را  هایتان  تفریحات 

 ؟ یا با دیگراندهید انجام می 

بخشنده هستید یا گیرنده؟  بیشتر    در ارتباطتان با دیگران •

 ؟تعادل ایجاد نمایید این دوتوانید بین آیا می



 گشوده است یا غیرمنعطف؟ به زندگی  تان نسبتنگرش •

می  • فکر  منطقی  فقط  احساسات  کنیدآیا  اینکه  نیز    تانیا 

 است؟   درگیر

بر   • عالوه  ناشنآیا  نزدیک افراد  به  کمک    انتاناس  هم 

 ؟ کنیدمی

مانید کنید یا منتظر میاهدافتان را دنبال می   با پشتکارآیا   •

 دهند؟  خودی خود رخ بهکه 

کنید    توانیدمی آیا   تمرکز  بیرون  دنیای  بر  بر  بیشتر  عالوه  و 

 پذیرش احساساتتان، نگرش خود را هم تغییر دهید؟ 

 

  



        تمرکز بر روی چیزهای کوچک

 ،یکی از اصول و اهدافی که ایکیگای بر آن بنا نهاده شده است 

، است )موگیچیزهای کوچک    بردن از لذت ی  و تجربه شناسایی  

2018  .) 

هر کاری    و  (حضور در لحظهآگاه باشیم )برای این کار باید ذهن

 را با دقت و همراه با کنجکاوی انجام دهیم. 

ایکیگا را در هر کاری میتجربه یا  اوج  از بررسی  ی  توان یافت، 

تا نوشیدن چای )چیکزنتیمیهالیصورت   ؛ 2000،  حساب گرفته 

 (.2018 ،موگی

میزود    خیلی کهمتوجه  بی   شوید  چیز  و  هیچ  نیست  اهمیت 

 لذت ببرید.   کارها همترین ساده ازتوانید می

از    استفاده  کوچک   کاربرگبا  چیزهای  بر  به می   تمرکز  توانید 

 به  نتیجه  روزمره دقت کنید و دریکنواخت    ظاهربههای  فعالیت

ونزدیک ایکیگایتان   شوید  را   لحظه  در  حضور  تر  درگیرشدن    و 

 کنید. احساس بهتر



های حسی تمرکز و توجه بر جنبه  باتوان  حضور در لحظه را می 

 ،چشایی  ،بویایی  بساوایی،تمرکز بر حواس    .هر فعالیت تقویت کرد

شود که آرام و رها شوید تا از لحظه باعث می  بینایی و شنوایی

 لذت ببرید.

 

 مربیگری اتجلس برای  تمرین ۴ 

 .تا به مقصد مرتبط استایکیگای بیشتر به مسیر  

 همراهی  و   نه سکون  نیاز دارد،  حرکتبه  کیگای  ، ایعالوه بر این 

توانید می   مراجعبا    مربیگری  یهادر جلسه   فاصله.نه    الزم دارد، 

عنوان تکلیف استفاده ها بهاز آن   یا  انجام دهید زیر را    هایتمرین

 . شان بحث کنیددرباره بعد یجلسه تا در کنید

  



      برای ایکیگایگی آماد

برای ایکیگای آماده   باید  افراد  (2019)  ورتاماشیطبق نظر تیم   

 شوند.

،  ورتاماشیبه این نکات توجه کنید )  شرایط تغییر کردن  برای آماده 

2019 :) 

بسپارید • خاطر  تعیین که    به  کارهایتان  را  شما  هویت 

 کند نه شغلتان. می

 لذت را جدی بگیرید. •

آن • از  می  آنچه  با  بریدلذت  کنید.  کار    شناسایی  این 

پیدا    را برای خودتان  بخشهای لذت سایر فعالیت  توانیدمی

 کنید. 

 

 اگر ایکیگای خود را نشناسیم چه اتفاقی می افتد 

اولیه    تکمیل  از  پس  احتمال  کاربرگ حتی  این  ایکیگای  های 

نسبت به ایکیگای خود داشته   مبهمی  حسوجود دارد که افراد  

بدون توجه    معموالًزیرا ما    ندارد.اصالً تعجب  و این موضوع    باشند



انجام    درو    گذاریمسر می گذریم و زندگی را پشت از کنار امور می 

 . ها هیچ توجهی نداریمبه معنا و ارزش آن  کارهایمان

را  و آن   کنید  گفتگوزیر    کارهای   یدربارهخود    مراجعبا    ه  بها 

 انجام تمرینات ترغیب کنید: 

 کارهایی در حق دیگران انجام دهید. •

را تغییر دهید و در  به فکر    نگرش توجه به خود  عوض بیشتر 

 دیگران باشید. 

 کنید. تمرین را آگاهی ذهن مراقبه و  •

نتایج   هممختصر  و تالش    کوتاه  زمان  در این زمینه حتی صرف 

 . داشت خواهد  همراهمثبتی به

 . زمان بیشتری را با افراد خانواده و دوستان بگذرانیدمدت   •

  بهروزی و    شادمانیدر    بسیار مهمیروابط نقش   تقویت و استحکام

 .دارد

 شناسایی و تعیین اهداف •



تقویت   ها موجببه آنرسیدن  اهداف روشن و تالش برای  تعیین  

 شود. می انگیزه 

 مرور کنید. ی بعدیدر جلسه  را هریک از این کارهانتایج 

 

  

 

 

 

 



 ؟انتظار دیگران از شما چیست

خودمان   تفکیک  احساسات  از  دیگران  آسانی   احساسات  کار 

تأثیر روابط بلندمدت با افرادی مانند ویژه وقتی که تحتبه  ؛نیست

 مان هستیم.خواهر و برادر والدین و یا  

که    مراجعاز    بخواهید  آن   انتظارات خود  از  دیگران  را  ها  مهم 

و    ، آرزوهانیازها  ی این انتظارات و همچنیندربارهسپس    .دسبنوی

 امیال خودشان بحث و گفتگو کنید.

مراجعتان  که  به  کنید  زندگیارزش   یادآوری  معنای  و  شان ها 

ها به این است که شخصی و اهمیت آن  است  درونی  و   فردی   کامالً

 هستند.  4و درونی 

  

 ایکیگای  انبررسی دشمن شناسایی و

یادآور  مراجعبه    باید  مربیگریدر جلسات   که در    کنید  یخود 

  شوند روبرو می   زیادی   دشمنان  رسیدن به ایکیگای با شناخت و  

 (.2019، )تاماشیرو
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  ایکیگای  انبررسی دشمن شناسایی و  کاربرگبا استفاده از  مراجع  

اثرات منفی هر یک از    از   تواند می   هانگرانی   و   هاترس   تأمل بر  و

 آگاهی پیدا کند.این موارد 

هستند و برخی دیگر    پایهها بیتوانید ببینیدکه برخی ترس می

 ند از: اها عبارت قابل مدیریت. این ترس

 ترس از شکست  •

 ترس از موفقیت •

 دکنن ترس از اینکه دیگران چه فکری می  •

 کشیدنسختی از  ترس •

  ها ها و نگرانیترس گذاشتن  درمیان و    کردنیادداشت   گذاری،نام

 کننده باشد.تواند دگرگونمی با دیگران 

مراجع    داردتکمیل  کاربرگ  بخواهیداز  نگه  خود  نزد  را  .  شده 

اندازه که    ببینیدبعد    یدر جلسه   سپس بر    اندهیاد گرفت  تا چه 

 غلبه کنند.  شانترس

 

  



 مراجعتان بپرسید توانید ازمیکه  یپرسش  ۲۰

به  صرف وقت و تالش    اشناسایی ایکیگای کار آسانی نیست و ب  

 رسد.نتیجه می

)کارهایی که   اشاره دارد: اصلی    یچهار نکته  بههای زیر  پرسش  

  آنچه جهان  ، دیآنچه در آن مهارت دار  برید،از انجامشان لذت می

 دریافت  دستمزد توانممی کاری  چه بابت  ،نیاز دارد  هستی به آن

 کنم(: 

 ؟را دوست دارید  چه کارهایی :۱پرسش

 ؟شوید از چه کاری هیچ وقت خسته نمی  •

 هستید؟ خیلی خوشحال   یقعاچه مو  •

 ؟هنگام انجام چه کاری گذر زمان را متوجه نشدید •

 در گذشته چه کاری شما را سر شوق آورده است  •

 چه کاری را حاضرید بدون دریافت دستمزد انجام دهید؟ •

 

 

 



 ؟در چه کاری مهارت دارید  :2پرسش

 ؟گیرندبرای چه کاری از شما کمک می  دیگران •

 ؟ چه هستندها و استعدادهای ذاتی شما  مهارت  •

 ؟ در چه کاری بدون تالش برتری دارید •

 ؟کدام بخش از شغلتان برایتان آسان است •

در چه کاری    بین مردممحل کار و  محافل اجتماعی،  در   •

 هستید؟سرآمد 

کاری    :۳پرسش   چه  ازای  دریافت توانید  می در    دستمزد 

 ؟ کنید

 ؟ دادیدچه کاری انجام می   ،اگر شغل کنونی خود را نداشتید •

 ؟توانید در درازمدت امرار معاش کنیدمی  کارآیا با این  •

برای • دارد  تانرقابت  معنایی  موقعیتمی   ؟چه  به    یتوانید 

 ؟ مناسب برسید

 ؟مندیدهایی عالقهمنصب هایی یا چه  به چه کارها و شغل  •

 ؟ کنیدتان درآمد خوبی کسب میآیا از شغل فعلی  •

 



 ؟جهان به چه چیزی نیاز دارد :۴پرسش

می چه   • دهیدکار  انجام  دیگران  برای  برایشان    توانید  که 

 معنادار باشد؟ 

 ؟ تمایل به حل کدام یک از مشکالت اجتماعی دارید •

 ؟ در ده سال آینده هم معتبر خواهد بود انآیا کارت •

 ؟ داردچه کمبودی  جهان   •

 ؟تری در جامعه ایفا کنیدتوانید نقش پررنگ چگونه می  •

پاسخ  الگوی  به  توجه  بی با  یا  مفید  نکات  برای  هایتان  فایده 

 . ایکیگایتان را شناسایی کنید

 کیگایتانایشناخت  ها در کاربرگ  تر پرسش کامل  یمجموعه  

 . در دسترس است

 

 

 

 



 شناسی مثبت سایت روان های ابزار

شناسی  ابزار دانلود رایگان سایت روان نمودار ایکیگای در جعبه  

 .است  در دسترس 5مثبت

 

 

یا   و  به  می  مراجعتانشما  پاسخ  با  های چهارگانه پرسش توانید 

توانمندی آنچه در آن    ،آنچه دوست دارید:  نمودار را تکمیل کنید

در  دارید،   آنچه  و  دارد  نیاز  آن  به  هستی  جهان  ازایش آنچه 

 . دستمزد دریافت کنیدتوانید می
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ارتباط   بتواند  چندین ابزار دیگر نیز در دسترس است تا مراجعتان

بر   آگاهیابزارهای ذهن   کمک   و با  کند  بازنگری  شغلش را  با  خود

 باشد. تمرکز داشته جزئیات

  ، کنیدفکر می نقشتان  اگر به تغییر  :  ناییتوا  یرزومه بر پایه  •

نخست که  دارد  را  پایه تمرین   ارزشش  بر  رزومه   یهای 

 .توانایی را انجام دهید

تری به  هنگرش فعاالن  کند کهکمکتان می   6ر آزاد رویکرد کا •

 .و نسبت به آن منفعل نباشید شغلتان داشته باشید 

کند فراهم می این امکان را    برای شرح شغل  انتقادی- خود  •

که انتقادهایی را که به خود دارید، از دید دیگران بررسی  

 . کنید

شما    باخود همدلی ابزار      • خود    آموزدمی به  با  چگونه  که 

زندگی   در  بر روی چیزهای کوچکی که  و  باشید  مهربان 

 .برایتان مهم است تمرکز کنید

 

• 6 The Freelancer Approach 

https://pro.positivepsychology.com/tools/the-freelancer-approach/


با نیروی    که ساده اما عمیق است  بازی طبیعتکاربرگ    •

حضور    در این زمینه،  .کندمی  یتانشفابخش طبیعت آشنا

 بسیار ارزشمند است.  7ذهن 

حضور در لحظه    انگیزی طرز شگفت به  ،آگاهی از تنفس  با •

 . شویدکنید و به ایکیگای خود نزدیک میرا حس می 

زیر هم   بخشالهام   از مقاالت  ، رهای سودمندعالوه بر این ابزا 

 :توان استفاده کرد می

  تأمل وادارتان به  و    اندبخشالهام که    کیگاییاینقل قول   35 •

  .دنکنمی

ایکیگای 5 • برتر  معنادار   کتاب  زندگی  با    برای  )همراه 

 خالصه(

 نامه و آزمون هشت پرسش :یافتن ایکیگای  •
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 کالم  ی خالصه 

نگرش    ،ناشی از طرز فکراحتماالً  ها  زندگی سالم و طوالنی ژاپنی  

 (.2018 ،داشزگارسیا و می)هاست  و ایکیگای آن 

افراد    بر  را تشویق می ایکیگای  انرژی  و  زمان  با صرف  کند که 

  زیستن در اکنون د و از  نشان تمرکز کنروی هدف نهایی زندگی

ببر ازکنجکاوی  (.  2018،  هاشیمیتسو)  ندلذت    های کلید  یکی 

به جزئیات کامل   کاریهر    .است  اصلی توجه  و  اشتیاق  با  باید 

 . انجام شود

 

در  هدف زندگی  و پیداکردن    مندیسعادت   ،ایکیگای   پرداختن به 

 کند کهیی را فراهم می نماایکیگای قطب ی ماست.دسترس همه 

تصمیم  می   گیریدر  ایجاد  کمکمان  به  و  اعتمادبهکند،  نفس 

آورد که وقتی به وجود می   انجامد و این امکان را بهمی اطمینان  

 باشیم.  ییزندگی پرمعناشاهد  کنیم،مان نگاه می گذشته

آییم، مزایایی وقتی که از پس تعریف و تعیین ایکیگای خود برمی 

ترکیب   شناسی مثبتروان ویژه اگر با  به دنبال خواهد داشت که به 



  روان   و  جسم  سالمت  عملی برای کسب  تواند به راهبردیمی   شود،

 (.2017، بیانجامد )موری و همکاران

از   استفاده  و  تمرین  مقها  گ کاربر با  این  الگوهای   زندگی  ،الهو 

 را با افزایش معنا بهبود خواهید داد.   خود و مراجعتان

مدرن، چه از نظر   زندگیی  شیوهتوجهی در  نقش قابل  گای یکیا 

کند و اگر  بازی می  سازمانی و حتی در سطح جهانیچه  فردی و 

را   ،کار گرفته شوده  ب  تریطور گسترده به قابلیت تغییر رفتارها 

و آینده برای بحران تواند  دارد و می  های پیش رویمان در حال 

 بخش باشد.توانمندمان کند و الهام

باشیدیامیدوار  برده  لذت  مقاله  این  خواندن  از  که  فراموش    .م 

 .تمرین ارزش و معنای زندگی را دانلود کنید سه نکنید که

بیشتر  یادگیری  به  تمایل  صورت  پیشرفتهکالس   ، در   یهای 

ی دانشی که پشتوانهکند تا  می مکتان  کارزش و معنای زندگی  

ها برای  درک کنید. این کالس  بهتر  است رزش و معنای زندگی  ا

الهام هایتان در سطحی عمیقبردن به ارزش پی  و به   اندبخشتر 

مراجعان،  زندگی  در  معناداری  احساس  ایجاد  در  شما  خبرگی 

 انجامند. دانشجویان و کارمندانتان می 


