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 گانرفت  یاد:  فروردین ماه 3

از   استخراج شده است psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  مرگ سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  4مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماین که بخشی از زمان خود را به 

 تخمین زده میشود: 

ست دادن عزیزان را هم به همراه داشته  ، رنج و عذاب از دنه و زدن ماسکقرنطیهای جز سختی ، به دوران پاندمی برای خیلی از ما

ن نگران هستید که از دست دادن بستگان شما در کنکور و روحیه فرزندان شما تاثیر مخرب داشته باشد و  شما عزیزا است. بسیاری از

زندگی ما را مختل میکند،  در دوران ابتدایی زیزان گرچه ع فرزند شما شود. جالب است بدانید که مرگ تبدیل به عامل عدم موفقیت 

، کسانی که  لکرد و تالش ما تاثیر مثبت داشته باشد. تحقیقات نشان داده استآینده میتواند بر روی عمدر  زان بزرگداشت این عزیاما 

 دارند. حران ها استرس کمتری ند و در مواجه با بم تراتب منظسم ختم را اجرا میکنند، به مرمرا

رگ و دانستن این شما با یاداوری میاورد، قوی ترم میسازد!"  را از پای درن"آنچه منباید فراموش کرد: چه را جمله معروف نی

. در میانه  ما تنها یکبار برای تحقق خود و ریاهایمان زندگی میکنیممیکنید.  که زمان محدود است خود را مقید به انجام وظایف خود

 استثنایی بودن این فرصت را فراموش میکنیم. زندگی روزمره و دغدغه های روزانه 

 انگیزه استفاده کنیم:  نوع 4زندگی خود میتوانیم از انرژی ما برای انجام کارهای 

یا تایید و افتخار والدین پس از خرید ماشین است. مثال  یا احساسی  ین نوع انگیزه بر اساس پاداش های مادیانگیزه بیرونی: ا -1

یزه بهره میبریم. ، از این انگنیمحساس اجبار میکدرونی: زمانی که ما در مورد کاری اانگیزه   -2قبولی یک رشته خوب در کنکور. 

 مثال های این نوع انگیزه هستند.  همان های شب عید اجبار به درس خواندن برای امتحان یا اجبار خرید برای می

م  رکت میکنیبرای آن و نتیجه حاصل از آن ارزش قائل هستیم. ما در امور خیریه ش زیرام میدهیم ما کاری را انجاانگیزه هویتی:  -3

تی: ما کاری را انجام میدهیم چرا که آن را  انگیزه ذا -4فراهم کردن غذا برای افراد فقیر جامعه برای ما ارزشمند است. چرا که 

 دوست داریم و انجام آن برای ما خوشایند است.  

دانشگاه هاروارد نشان   2014ل حقیقات ساعملکرد بهتری خواهیم داشت. ترا در خود تقویت کنیم،  4و  3رچقدر که ما انگیزه ه

بیشتری   4و  3هستی و دنیای اطراف است، انگیزه و حواسشان به موقتی بودن  میدهد که کسانی که یاد رفتگان را گرامی می دارند

هرا می  همواره در آخر سال به یاد رفتگان به بهشت زرگ کمتری دارند. در فرهنگ خودمان هم دارند و جالب تر اینکه ترس از م

روانشناسان دانشگاه هاروارد آن را به شما  بینش، ریشه ای علمی داشته و این فرهنگ قدیمی، بر خالف ظاهر و منتقدان ظاهر. رویم

 خداوند روح تمامی رفتگان را قرین رحمت کند.  ند. توصیه میکن
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