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ّب ،ٌّدبرّب ، ٍ اػتمبداتطبى ًیش ثب  خَاستِ ّبی آًْب یىسبى ًجَدُ ٍ ارسش.اًذ سبً ثبیىذیگز هتفبٍت اًسبى ّب اسب :مقـــــــدمه

پیزاهَى خَد ثِ ایي ضىل ثٌگزین وِ ّزوس هبًٌذ خَد هب دارای ًمبیع                    هبست وِ ثِ افزاد ?پس ایي ٍظیف. یىذیگز تفبٍت دارد 

یه سبسهبى ٍ یب یه . ٍ هؼبیجی است ٍ اگزدیگزاى ثزای هب هْن ّستٌذ ، ثبیذ دررفغ ٍ تػحیح هؼبیت آًْب تبحذاهىبى ، تالش وٌین

تزیي          ، چزا وِ آراهص ، اهٌیت ، ّوذلی ٍ یىذستی ، اگز هْن  ضزوت هبًٌذ ٍاحذ اختوبػی خبًَادُ ، اس ایي لبػذُ خبرج ًیست 

لذا ػالٍُ ثز ًمطی وِ ّوِ وبروٌبى یه . ػبهل هَفمیت در ّزسبسهبى ٍ یب ضزوتی ًجبضذ ، حتوبً یىی اس هْن تزیي آًْب خَاّذ ثَد

ایي درن ٍ تـَاى را داضتِ      ای ًیش ثب هسئَلیتی ٍاالتز ٍ تأثیزپـذیزتز ثبیذ     هدـوَػِ ًسجت ثِ ّن دارًذ ، هذیز ّز ٍاحذ ٍ یب هدـوَػِ

ّویطِ اٍلیي ٍ . ثبضذوِ هؼبیت ٍ هطىالت هدوـَػِ خَد را ضٌبختِ ٍ ثب تذثیز ٍ درایت ، ثِ حل هؼضـالت ٍ هَاًـغ الذام وٌذ 

چِ ثسب ثتَاى ثب اغالح ایي افزاد ،ػالٍُ ثز ایدبد . سبس ًیست ثْتزیي الذام ثزای رسیذى ثِ آراهص ٍ ثجبت ، حذف ػَاهل هطىل

ثب ایي همذهِ ثبیذ داًست . الگَیی هٌبست ثزای سبیزیي ، درعَل هسیز ضغلی ٍ هذیزیتی خَد تدزثیبت گزاًجْب ٍ هفیذی آهَخت 

سبس  سبس ، ثزخَرد خَاٌّذ وزد ، سیزا ّویطِ وبروٌبى هطىل ضبى حتوبً ثب وبروٌبى هطىل  هذیزاى در حزفِ ٍ هسیز ضغلی?وِ ّن

 .ٍخَد دارًذ ٍ ّوچٌیي ایي عجیؼت ضغل یه هذیز است وِ ثِ ػٌَاى هذیز ثب ایي افزاد ثزخَرد داضتِ ثبضذ

 

 

 

 

 

 چزا وبرهٌذاى هطىل سبس ایي گًَِ ّستٌذ ؟ .1

آًْب . آًْب وبرسبس ثَدُ است  تزیي رٍش رفتبری هی داًٌذ ، چزا وِ احتوبالً درگذضتِ ثزای سبس ایي راُ را سبدُ وبرهٌذاى هطىل

هوىي است چیشی در خػـَظ رفتبرّبی دیگز ًذاًٌذ ٍ یب ایٌىِ ایي هذل رفتبرّب را آگبّـبًِ اًتخبة وٌٌذ ، چزا وِ تػَر 

 . تَاًذ تأثیزگذار ثبضذ وٌٌذ ایي گًَِ رفتبرّب هی هی

ثبیست تأثیزات ایي دست  سهبًی ضوب در ثزخَرد ثب وبروٌبى هَفك خَاّیذ ثَد وِ ثب ایي دیذ ثِ هَضَع ًگبُ وٌیذ وِ ضوب هی

ثزای هثبل اگز ّزٍلت وِ . ثِ دالیل هختلف ایي هَضَع هطبثِ عزس رفتبر ثب وَدوبى است . رفتبرّبی ًبهغلَة را وبّص دّیذ

وَدوی فزیبد وطیذ ٍ ٍالذیٌص ثِ اٍ آثٌجبت دادًذ ، ٍلتی آثٌجبت هی خَاّذ چِ ثبیذ ثىٌٌذ ؟ الجتِ وِ اٍ دٍثبرُ فزیبد خَاّذ وطیذ 

وٌذ اس ػػـجبًیت  سهبًی وِ وسی ثب آًْب در هحیظ وبر هخبلفتی هی. ایي تطبثِ دلیمبً ثزای ایي دستِ اسوبروٌبى ًیش هػذاق دارد . 

 .وٌٌذ   ثبسی للـوذاد هی?ضًَذ ٍ پس اسایٌىِ اعزافیبى دست اس هخبلفت ثزداضتٌذ ، آًْب خَد را ثزًـذ هٌفدز هی

 

 یه هذیز چگًَِ هی تَاًذ ثب ایي دستِ اس وبرهٌذاى رفتبر وٌذ ؟ .2
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اغلت اٍلبت ضزٍری است وِ ضوب خیلی سزیغ . اثتذا ثبیذ ثذاًین چِ سهبًی ثزخَرد ثب ایي افزاد ، ٍاوٌص ثْتزی در ثزخَاّذ داضت 

 راخغ  ثِ ّزحبل ثْتز است لجل اس ّز الذاهی. یه ٍضؼیت خغزًبن دیگز را خٌثی وٌیذ  الذام السم غَرت دّیذ تب احتوبل ٍلَع

تزی ، ًسجت ثِ    ثبیذ ػىس الؼول سزیغ"ضَد   ٍلتی وبرهٌذی ثب تفٌگ ٍارد هحل وبر هی"ٍاضح است . ثِ آى خَة فىز وٌیذ 

در چٌیي هَاردی ! وِ یىی اس آًْب ثِ دلیل ایٌىِ ّوىبرش اػتجبر اٍ را سیزسـؤال هی ثزد ٍ ثِ ضوب ضىبیت هی وٌذ ، ًطبى داد سهبًی

 در ًظزثگیزیذ ، چزا وِ ضوب لػذ ًذاریذ  ٍخَد آهذُ حتوبً ثبیذ لجل اس ّزگًَِ الذاهی ، ٍلت هٌبسجی را ثزای ارسیبثی ٍضؼیت ثِ

 !هطىل را حبدتز وٌیذ 

خبًَادگی ٍ  )ّبی ضغـلی ٍ یب غیز ضغـلی ّبی هخـتلف ، هوىـي است ثِ دلیل اسـتزس ثبیذپذیزفت وِ اغـلت وبرهـٌذاى در سهـبى

سبس ًیستٌذ ، پس السم است ثزای ّز  ایي را ّن ثذاًیذ وِ ّویطِ ًیزٍّبی ون ثبسدُ ، حتوبً ًیزٍّبی هطىل. هطىل سبس ثبضٌذ  (غیزُ 

 . هَرد ٍ هسئلِ هطخػی ، ٍلتی ثزای ارسیبثی در ًظز گزفتِ ضَد
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وٌذ خَدش  هی فزدی وِ ضبیؼِ پزاوٌی .  رفتبر خَد را ثزاسبس ضبیؼِ ٍ غیجت ثٌب ًىٌیذ ?پبی. ّب ػول وٌیذ  ّویطِ ثزاسبس ٍالؼیت

. ایذ ، آى را ثیطتزرسیذگی وٌیذ  اگزضوب ثب چطن خَدتبى رفتبر ًبضبیستی را ًذیذُ.  خَد ، وبرهٌذی هطىل سبس است ?ًیش ثِ ًَة

 . اس افزادی وِ هبخزا را هی داًٌذ گشارش ٍ تَضیح ثخَاّیذ ٍ ّزچِ را وِ لجل اس الذام ، السم است خوغ آٍری وٌیذ

ثٌبثزایي اس ایي هَضَع اعویٌبى . تَاًٌذ تػوین گیزی ضوب را ثِ تؼَیك ثیٌذاسًذ ، ػول ًىٌیذ  وٌیذ هی ثزاسبس ٍلبیؼی وِ احسبس هی

حبغل وٌیذ تب ضوب خَدتبى ثخطی اس ایي هطىل ًطَیذ ، چزا وِ درچٌیي ٍضؼیتی وِ خَد ضوب ًیش ثِ ًَػی هسئَل ّستیذ ، آرام ٍ 

  . ثی عزف هبًذى ثسیبر ثسیبر سخت ٍ هطىل است
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ضوب در . وٌذ  هَلؼیت ضوب ّن چیشی را ػَؼ ًوی. ضوبیه هذیز ّستیذ ٍ ارسش یه تػوین درست را ثِ خَثی هی داًیذ 

ضبیذ السم است خبیی آرام ٍ خػَغی ، وِ ّیچ گًَِ هشاحوتی در آى ٍخَد ًذاضتِ . هَاخِْ ثب هطىالت ثبیذ تػوین ثگیزیذ 

 . ثبضذ را ثزای تػوین گیزی خَد اًتخبة وٌیذ

 ایزاد یه سخٌزاًی عی ? یه وبرضٌبس ًیزٍی اًسبًی ٍ خَاُ ثِ ٍسیل?گیزی ّستیذ ، خَاُ ثب ووه ٍ هطبٍر ضوب ًیبسهٌذ تػوین

ثِ یبدداضتِ ثبضیذ وِ ثزای همبثلِ ثب یه هطىل اثتذا عزح یه راُ حل را ثزیشیذ ، سپس آى را ثِ اخزا درآٍریذ ، یؼٌی . یه خلسِ

آهیش ًیست ، ثبیذ الذام خَد را ثب سزػت هٌبست ، غَرت  لشٍهی ثِ ٍاوٌص آًی ٍ تحزیه. سهبًی وِ آهبدُ ضذیذ ، الذام وٌیذ 

  . تز خَاّذ ثَد ثِ خبعزداضتِ ثبضیذ ّزچِ رفتبر ًبهٌبست ثیطتز اداهِ یبثذ ، تغییز یب تَلف آى ًیش هطىل. دّیذ 
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ایي . هوىي است ایي هسئلِ خیلی خَضبیٌذ ضوب ًجبضذ ، اهب ثِ ّزحبل ایي ثخص هْوی اس ضغل ضوبست . اس هطىالت عفزُ ًزٍیذ 

 . ایذ پس ػول وٌیذ ضوب تػوین گزفتِ. گًَِ هطىالت ثِ خَدی خَد حل ًخَاٌّذ ضذ ، چِ ثسب ثذتز ٍ حبدتز ّن ثطًَذ 
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پس رٍی رفتبرّبی ًبهغلَة !  یه تفىز ٍ پیذا وزدى راُ حل است ًِ پیزٍسی در یه ثبسی ?ّذف ًْبیی ضوب تزٍیح ٍ تَسغ

ضوب ّویطِ دیز در هحل وبر حبضز :  دارد هثل " ضوب"ثِ خبی خوالتی وِ . هتوزوش ضَیذ ًِ ایٌىِ ثِ آدم ّب حولِ ٍر ضَیذ 

هي ثِ افزادی در ایي ضزوت ًیبس دارم وِ سزٍلت در هحل وبر :  دارد استفبدُ وٌیذ ، هثالً ثگَییذ " هي "ضَیذ ، اس خوالتی وِ  هی

ثیٌیذ  رفتبرّبی تٌذ ٍ ًبهغـلَثی را وِ ثذٍى لػذ ٍ ًیت هٌفی اس سَی ثزخی وبروٌبى هی. حبضز ضًَذ تب ثتَاًین ثِ اّذافوبى ثزسین 



ّب هوىي است ثزاثز تزس ، سزدرگوی ، فمذاى اًگیشُ ، هطىالت ضخػی ٍ اهثبل آًْب  ، ثِ خَدتبى ًگیزیذ ، چزا وِ ایي ٍاوٌص

ثذاًیذ وِ اگز آًْب در ایي همَلِ احسبس هسئَلیت وٌٌذ، احتوبالً راُ . ثِ افزادضبًس هدذدی ثزای حل هطىالتطبى ثذّیذ .ثبضذ 

 . ّبی ثْتزی را دردرٍى خَد هی یبثٌذ حل

 

 سؼی وٌیذ دالیل پطت پزدُ ّز هطىل را وطف وٌیذ -2 -6

عزفبًِ  آرام ٍ هثجت ثبضیذ، ثی. ّبی ایي دستِ اس وبروٌبى ّستیذ ، وبهالً ثِ آًْب گَش دّیذ  وزدى ثِ حزف سهبًی وِ در حبل گَش

ثِ . سؤاالتتبى را ثِ غَرت ولی ثپزسیذ وِ فزد ًتَاًذ آًْب را دریه یب دٍ ولوِ پبسخ دّذ . ثِ هَضَع ًگبُ وٌیذ ٍ لضبٍتی ًىٌیذ 

 .ّبی اٍ را لغغ ًىٌیذ  ّیچ ٍخِ غحجت

 

 

هي هی فـْن : ّبی فزد هبًٌذ  ای اس حزف آییذ ، وبهـالً راحت ٍ آرام ثبضیذ ٍ ثب ثبسگَ وزدى خالغـِ ٌّگبهی وِ درهمـبم پبسخ ثزهی

 . دّیذ ّبی اٍ گَش هی ضوب چِ هی گَییذ ، ثِ اٍ ثفْوبًیذ ضوب وبهالً ثِ غحجت

اگز ضوب هٌجغ ٍ هٌطأ رفتبرّبی ًبهغلَة ایي گًَِ وبروٌبى را دریبثیذ ، لغؼبً ثْتز هی تَاًیذ درراثغِ ثب آًْب ، ثِ راُ حل هٌبسجی 

 .دست یبثیذ

ّب ثسیبر هالین ٍ یب ثب سزػت ووتزی اتفبق هی افتذ ٍ در همبثل هوىي است ثزای حل  ای اس اٍلبت ًتیدِ گیزی اس ایي هَاخِْ درپبرُ

 . یه هَضَع ًیبس ثِ خلسبت هتؼذدی ٍخَد داضتِ ثبضذ
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هطىـالت وَچىی هبًٌذ دیزآهـذى ، هوىي است ثب یه گفـت ٍگَی وَتبُ ٍ هفـیذ در اتبق ضوب حل ضَد ، اهب پیذاوزدى راُ حل 

اًذ ،  هٌغك ، وِ حتی اس دٍراى وَدوی ٍ هذرسِ ایي لجیل رفـتبرّب را ثِ ًَػی اس خَد ثزٍس دادُ  ثزای ثزخی اسوبروٌبى سزوص ٍ ثی

گذاری ثزای  ّذف.  ػدلِ ًىٌیذ  ثسیبر سخت ٍ ًیبسهٌذ ثزگشاری خلسبت ثیطتزی است ، پس غجَر ثبضیذ ٍ در ثذست آٍردى ًتیدِ

 .دستیبثی ثِ یه هَفمیت ثِ غَرت پیَستِ ٍ آرام ، ثسیبر ثْتز اس تالش ثزای وست ًتیدِ ٍ ثبسخَردّبی فَری ٍ ػدَالًِ است

 

 هیشاى تَاًبیی خَد را در حل هطىالت ثطٌبسیذ  - 8-2

ثؼضی اٍلبت رفـغ هطىالت ثِ ٍخـَد آهذُ ثِ دلیل ثزخی رفتبرّبی هجـْن ٍ ًبهطَْد وِ ثِ ٍسیلِ وبروٌبى سز هی سًذ ، در حذٍد 

غالحیت ٍ تَاًبیی ضوب ًیست ، سیزا هوىي است آًْب هطىالت رٍاًی داضتِ ثبضٌذ وِ حتی ثزای حل هسئلِ ، ًیبس ثِ یه رٍاًطٌبس 

تَاًیذ خَدتبى ضخـػبً ٍارد ػوـل ضَیذ ٍ چِ هَلغ ثبیذ ایي گًَِ افزاد را ثزای ووه  دلت وٌیذ وِ چِ سهبًی هی. ای ثبضذ  حزفِ

  . تز ثِ دیگزاى ٍاگذار وٌیذ ّبی تخػػی
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ضَد رفتبرّبی ًبهغلَة یه  درّزحبل رسیذى ثِ ّذف ، ّوَارُ در گزٍی ثزلزاری یه ارتجبط ٍ تؼبهل هتمبثل است وِ ثبػث هی

ٍلتی ضوب ثِ ثي ثست هی . وبرهٌذ اغالح ضذُ ٍ ثزای ضوب ، هَفمیت حبغل ضَد ، ٍلی گبّی ّن ایي هَضَع غیز هوىي است 

وٌذ ،   ًوی گیزیذ ٍ اس عزفی آى وبرهٌذ ّن در خْت اغالح رفتبرّبی خَد تالضی رسیذ ٍ در ٍضؼیتی دضَار ٍ ثغزًح لزار هی

  . حل وٌیذ وٌیذوِ هَضَع را عجك همزرات ٍ ضَاثظ هَخَد در ضزوت ایٌدبست وِ ضوب ًیبس پیذا هی
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داًیذ ایي گًَِ رفتبرّبی ًبٌّدبر  سبس ، رسیذى ثِ یه راُ حل تَافمی است ٍ حتوبً هی  آرهبًی در ثزخَرد ثب وبروٌبى هطىل?ًتیح



وبروٌبى السم دارًذ ثذاًٌذ چِ رفتبرّبیی .  هگز ایٌىِ ضوب در ایي راثغِ ثِ یه تؼبهل دست پیذاوٌیذ  ّوچٌبى اداهِ پیذا خَاّذ وزد

. ثیبى آًْب ثِ غَرت ضفبف اس سَی یه هذیز، ّویطِ وبری هتؼبلی ٍ ایذُ آل ثَدُ است . هغلَة ٍ چِ رفتبرّبیی ًبهغلَة ّستٌذ

 . ّب ٍ ًتبیح هثجت را اسعزیك ضوب دریبفت وزدُ اًذ پس ثبیذ هغوئي ضَیذ وِ وبروٌبى ایي الشاهبت ، خَاستِ

راُ ّبی هختلفی ٍخَد  . سبس ّویطِ اٍلیي ٍ ثْتزیي تػوین ًیست ثٌبثزایي هی ضَد ایي عَر ًتیدِ گزفت وِ حذف وبروٌبى هطىل

  ... تَاى هطىالت را حل وزد ٍلی اگز ًْبیتبً چیشی ػَؼ ًطذ ، آى ٍلت دارد وِ ثِ ووه آًْب هی

 


