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ثِ ثدتزیي وبرفزهبیی وـِ  . ضبیستگی ّبی فـٌـی ٍ هـدیزیتی اّویت دارد داًستي چگًَگی رفتبر ثب هزدم ثِ اًداسُ
ٍ   . ایـد فـىز وـٌـید تـب حـبل داضـتـِ ثبػـ    ثـیـبد آٍریـد وـِ چغـَر فمداى هْبرت ّبی رفتـبر ثـب دیگـزاى در ا

 .دیگزاى ٍ خزٍج ضوب اس هحل وبر ثب ًباهیدی ضددلسزدی ٍ ػدم ثْزُ ٍری 
ثِ ثدتزیي وبرفزهبیی وـِ  . هـدیزیتی اّویت دارد داًستي چگًَگی رفتبر ثب هزدم ثِ اًداسُ ضبیستگی ّبی فـٌـی ٍ

ثـیـبد آٍریـد وـِ چغـَر فمداى هْبرت ّبی رفتبر ثـب دیگـزاى در اٍ ثبػـ       .تـب حـبل داضـتـِ ایـد فـىز وـٌـید
  .ثْزُ ٍری دیگزاى ٍ خزٍج ضوب اس هحل وبر ثب ًباهیدی ضد ٍ ػدمدلسزدی 

وـزدى ثـب دیگـزاى ثصػـَظ در دًیـبی       اٍ هی داًـد وـبر  . یه اًسبى هَفك ًیوی وبرهٌد است، ًیوی سیبستودار
  .اسـت، رٍال ارتجبعی خبغی را هی عـلجد وٌـًَـی وـِ هولَ اس اًسبى ّبی دهدهی هشاج ٍ سٍد رًح

هزدم ثِ خبعز داضـتِ ثبضـید ثـب هصلَلـبت     ٌّـگـبم ثزخَرد ثب»اس ثــشرگبى خبهؼِ ضٌبس وـِ اٍ سـصـي یـىـی 
احـسبسـبتی، هـَخَداتـی وِ سزضبر اس تجؼیض، رٍحـــیبت ییطـداٍری ٍ    هٌغمی عزف ًیستید، ثلىِ ثب هصلَلـبت

 لـَاًـیــي اغـلــی   در ایــي لسـوت ثزخـی اس   . را هد ًظز دارد« ثگزیجبًٌد، عزف ّستــید، تؼػت ّستٌد دست

  .ارتـجـبعبت اًـسبًی در فضبی وبری را هطبّدُ هی وٌید

  دیگزاى را ثب ًبم غدا ثشًید .1

ٍلتی ًبم فزدی را ثِ وبر هی ثزید، . است غدا وزدى دیگزاى ثب ًبم وَچه، خَضبیٌدتزیي آٍاس ثزای گَش ّز وسی
ّوچٌـیي ػقلوٌـدی ٍ   . هجـدل هی ســبسید تٌْب ثزای ضصع اٍ  در حمیمت ییغبم خَد را ثِ غَرتی اختػبغی ٍ

ایي یه اثشار سبدُ ثزای وبستي اس خجِْ گزی ّبی ضصع است، . فزد هی رسـبًد هیشاى اّویت ضوب را ًسجـت ثِ
ســااتتی ًظــیز،    خوقت خَد را ثب اسبهی افزاد آهیصتـِ ٍ ثــب  . ًَع ٍخِ تـؼْــد ثِ ٍخَد هی آٍرد چـزا وِ یه

  .آغبس وٌید« ػلی، اهزٍس خَة ّستی؟»

  اضتجبُ خَد را ثپذیزید .2

. چَى اًدن افزادی هجبدرت ثِ آى هی وٌٌد اػتزاف ثِ اضتجبّبت در هـحیظ وـبر یىی اس ستَدُ تزیي اػوبل است،
فمظ در ایـي وــبر سیـبدُ رٍی    . گذاضتِ ٍ ثپذیزید وِ وبهل ًیستید ثیبهَسید وِ چگًَِ تـىجز ٍ خَدخَاّی را وٌبر

یـه خولـِ   . ثب ػذرخَاّی ّبی فـزاٍاى در خـلسـبت الـدام ثِ ثیبى اضتجبّبت خَد وٌیـد  ستًىٌید هثق تسم ًـی
  .وفبیت هی وٌد« اضتجبُ وزدم ٍ هتَخِ آى هی ضَم، هي»

  دیگزاى را ثب هؼیبرّبی ثبت در ًظز ثگیزید .3

ًیسـت، خـشا ایـي    لبدر ثِ اًدبم غحیح اهـَر   افزادی در ثیي هب، ایٌگًَِ فىز هی وٌٌد وِ ّیچ وسی خش خَدضبى
  .گزٍُ اس افزاد ًجبضید

دادى وبرّب ثِ ثْتزیي ٍخـِ هوىي اعویٌبى داضتـِ  در ٍالغ ثِ آًْب در اًـدبم. ثِ لبثلیت ّبی دیگزاى اػتوبد وٌید
ثبٍر داضتي یه فزد اٍ را تطـَیـك ثـِ اًـدـبم وـبرّب . اًتظبرات ثیص اس حد ًیست ایـي ثِ هـؼٌبی داضتي. ثـبضید

  .ز تَاى وزدُ ٍ هبًغ ًباهیدی هی ضَدحداوث ثب

  ػقلِ ای غبدلبًِ ٍ غویوی اس خَد ًطبى دّید .4

سقیك است، حتی اگز ًمغِ اضتزاوی ثب ّـن   ّز فزدی در دفتز وبر ضوب دارای سبثمِ ای غٌی اس ػقیك، تدبرة ٍ
ػقلِ ای غبدلبًِ اس خَد ًطبى وٌید ٍ ًسجت ثِ ػقیك ٍ سقیك آًْب،  ًدارید، در هَرد اعزافیبًتبى اعقػبت وست

وٌید،  ّوىبراى ضوب گفت وِ ضزوت در گین ّبی آًقیي را دٍست دارد، در هَرد آى اس اٍ ساال اگز یىی اس. دّید



ثلىِ اگز در آیٌدُ ثِ آى گزایص ییدا  ًِ تٌْب هی تَاًید چیش خدیدی یبد ثگیزید،. حتی اگـز ثـزای ضـوب خبلت ًیست
  .هزدم دٍست دارًد وِ دیگزاى آًْب را ثِ خبعز داضتِ ثبضٌد .ی ثزخَردار خَاّید ضدوٌـیـد، اس اهتیبساتـ

  اس دیگزاى تؼزیف ٍ تودید وٌید .5

دّید وِ در هَرد آًچِ وـِ فـزد در حمیمـت     در هَرد تؼزیف خَد غزیح تز ثَدُ ٍ ًطبى« .خَة ثَد»فمظ ًگَیید 
خلسِ را ادارُ وـزدی ثـِ خػـَظ ٍلتـی ّوـِ اس هسـیز       خیـلی خَة  ػلی، تـَ». اًدبم دادُ است، آگبّی دارید
در ػیي حبل سؼی وٌید ثِ ًدرت ٍ فمظ سهبًی وِ . ایي یه هثبل خَة است« ثَدًد، هَضَع اغـلی هٌـحزف ضدُ

دٍسـتی لــبثل    اًتمبد را عَری ثیبى وٌید وِ هبًٌد یه ًػـیحت سـبسًدُ اس عـزف   . ًـیـبس است اًتمبد وٌید ٍالـؼب
  .فتِ ضَداػـتوبد در ًظز گز

  هزالت حزفْبیتبى ثبضید .6

اػتجبر ضوب ارتجبط تٌگبتٌگی ثب وقهتـبى  . خَاّید داد اگز تػوین ییگیزی وبری را ًدارید، ًگَیید وِ آى را اًـدـبم
 ًىٌید، در هـَرد وـبرّـبی ثـشري ثـِ ضـوب اػتوبد ًوی ضَد ٍ در ًتیدِ ییطزفتی ًوی اگز ثِ لَل خَد ػول. دارد

  .وٌید

  ی وٌیدلدرداً .7

خَاستِ خَد گذضت، حتوبً اس اٍ لدرداًی وٌیـد   اگز فـزدی لـغفـی ثِ ضوب وزد، ٍ یب ثزای اًدبم وبری ثزای ضوب اس
  .ٍ وسـی ثــِ ضوب ثدّىبر ًیست سیزا ضوب ثِ خَدی خَد هستحك لغف ًیستید

  ثب هقحظِ ثبضید .8

ثزخی افزاد ثِ غَرت عجیؼـی  . خَاٌّد وزد یّـزگش تػَر ًىٌید وِ دیگزاى سصٌبى ضوب را هسبػد ٍ ارسضوٌد تلم
یـبفــتي یه رٍدررٍیی ضصػی هَرد خسـتدَ لـزار هـی     ته ته ولوبتی وِ ضصع ثـیـبى هی وٌـد را ثـزای

  .افزاد را تغییز دّید، اهب لبدرید ًشد آًْب حزف ّبی خَد را ثب دلت سبسهبًدّی وٌید ضوب ًوی تـَاًیـد ایٌگًَِ. دٌّد

سَا تؼجیز ضَد در سـصٌبى ضوب ٍخَد  فىز وٌید ٍ هغوئي ضَید وِ ّیچ اثْبهی وِ ثبػ  ییص اس غحجت وـزدى
. ًظزات دیگزاى وٌید تب اس ثزٍس سَا تفبّوبت هوبًؼت ثؼول آٍرید ّوچٌیي هی تَاًید سؼی در فْویدى ًمغِ. ًدارد

درثبرُ  دیگزاى ثِ ّویي هٌَال اػتـمـبد ثز حـمبًـیـت خـَد داضـتـِ ثبضید، اهب هتَخِ ضَید وِ هوىي است ػویمبً
ثِ . ثجیٌید چزا آًْب ایٌگًَِ فىز هی وٌٌد ضوب ثبید ًظزات آًْب را هحتزم ضوزدُ ٍ. ػمبید ٍ ثبٍرّبیطبى هی اًدیـطٌد

هدجَر ًیستید هَافمت وٌید، اهـب هـی تَاًیـد    . هَاضؼطبى تَضیح دٌّد خبی هـطبخزُ اس دیگزاى ثصَاّید در هَرد
  «.ستن ضوب چِ هی گَییدّ هي هتَخِ»ثگَیید، 

  اس خَد گذضتگی وٌید .9

ایي ػول را ثـدٍى ایٌىـِ اس   . وـوه وٌید گِ گبّی اس هىبى ضغلی خَد خبرج ضدُ ٍ ثِ دیگزاى در وـبرّـبیطـبى
اثتدا، ضوب دیگـزاى را  . یه تبثیز دٍگبًِ در یی دارد« ًـداری؟ ووه تسم»گفتي، . ضوب درخَاست ضَد اًدبم دّید

 دٍم، ثـزای خَد. گـذضتـگی هی وٌـید ٍ در ًتیدِ هحیظ وبری هثجت تزی ایدبد خَاّد ضد خـَدتطَیك ثـِ اس 

  .لغفی هتؼبلت را خزیداری هی وٌید، چزا وِ هْزثبًی ّویطِ ثبسهی گزدد

  هتَاضغ ثبضید .11

. تًـتـیدِ ػىس ثِ ّوزاُ خَاّد داض تقش ّبی هطَْد ثزای تحت تبثیز لزار دادى ّوىبراى ٍ اضصبظ هبفَق
ووبتت ضوب تـَسـظ دیـگزاى تػدیك ضـًَد، وـبفی اسـت     اگز هی خَاّید. ّیچىس آدم خَدًوب را دٍست ًدارد

وبهیبثی ّبی ضوب سهبًی هػداق ٍالؼی ییدا هی وٌـٌد وـِ اخبسُ دّید دیگزاى خَد  .توزیي ثزدثبری ثیطتزی ثىٌید
  .آًْب ضًَد ًِ ایٌىِ هزتت غحجت اس آى ثِ هیبى آٍرید هتَخِ

  ِ حفظ آثزٍی دیگزاى ووه وٌیدث .11



دٍسـت ًداضـتید وسـی    . ضدید فىز وٌیـد  ثِ دفؼِ لجلی وِ اضتجبّی خدبلت آٍر هزتىت. ّز وسی اضتجبُ هی وٌد
اس خدیت آى ثىبّد؟ یس ّویي وـبر را ضـوب در هـَرد دیگـزاى      ثیـبیـد ٍ اضـتـجبُ ضـوـب را وـَچـه خلَُ دادُ ٍ

هزتىت ضدُ ثِ ّوزاُ ضـزثِ ای  ( ًِ ثب خٌدیدى ثِ خَد ضصع)وِ ضصع  اضتجبّی ثب خٌـدیـدى ثِ. اًدبم دّید
هوىـي است ییص  ایي ثزای ثْتزیي افزاد ایي ضزوت ّن»ضبًِ ّبی اٍ اس یزیطبًیص ثىبّید ٍ ثگَیید،  دٍستبًِ ثِ

  .یبیبى ًزسیدُ است ثب ایي وبر ثِ اٍ ٍ ثِ دیگزاى اعویٌبى هی دّید وِ دًیب ثِ« .ثیبید

 .دادُ، ّیـچ چیشی ًگَیید ست، ثِ خبی خلت تَخِ ثی هَرد ًسجت ثِ اضتجبُ رخاگز هٌبست ا

 
 


