بشایتبذیلشذىبِیکهذیشهَفق،اصاًجامایيکاسّادٍسیکٌیذ

هذیشاى دس سأس ّشم یه هجوَعِ لشاس داسًذ ٍ هَفمیت ٍ ضىست آًْا تِ ول هجوَعِ سشایت هی وٌذ .اگش هذیش
تػوین ّای دسستی تگیشد هَفمیت ّای پی دس پی سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت ٍ تش عىس ایي هَضَع ّن غادق
است .اگش هذیش تش اساس احساسات صٍدگزس تػوین تگیشد ،توام لذست ،هَفمیت ٍ ضخػیت خَد سا صیش سَال
تشدُ است.
هذیشاى هَفك دًیا ،هَفمیت خَد سا غلثِ تش احساسات صٍدگزس ٍ گشفتي تػوین ّای غحیح هی داًٌذ .آًْا اجاصُ
ًوی دٌّذ وِ احساسات صٍدگزس ٍاسد وسة ٍ واس آًْا ضَد.
اص ًظش ایي هذیشاى ،هَفمیت تٌْا اًجام ًذادى اضتثاّاتی است وِ هَفمیت سا اص تیي هی تشد .اضتثاّاتی وِ اًجام
ًذادًص تاعث هی ضَد ضوا تِ هذیشی لذستوٌذ تثذیل ضَیذ.
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتشش ًواییذ.
شوا 

تین "وافِ ًیاص" سعی داسد دس ایي همالِ  4اضتثاُ وِ ّش هذیشی اهىاى داسد اًجام دّذ سا اسائِ دّذ .ایي
اضتثاّات سا فشا تگیشیذ ٍ اص اًجام دادى آًْا خَدداسی وٌیذ.
باهاّوشاُباشیذ....

 .1اصاشتباّاتگزشتِدسسهیگیشًذ

ضایذ ایي ضشب الوثل سا ضٌیذُ تاضیذ :هَشاصیکسَساخدٍباسگضیذًُویشِ.
ایي ضشب الوثل هػذاق هذیشاًی است وِ اص اضتثاّاتی وِ دس گزضتِ اًجام دادُ اًذ دسس گشفتِ اًذ .آًْا یه
اضتثاُ سا دٍ تاس تىشاس ًوی وٌٌذ .ایي هذیشاى تا اًجام ًذادى اضتثاّات گزضتِ ،اجاصُ ًوی دٌّذ وِ اص یه اضتثاُ
دٍ ًتیجِ ی یىساى تذست تیاٍسًذ.
هذیشاى هَفك ،هذیشاًی ّستٌذ وِ ًماط ضعف ٍ لذست خَد سا پیذا وشدُ اًذ .آًْا سعی هی وٌٌذ وِ سٍصاًِ تِ
دًثال پیذا وشدى ایي ًماط تاضٌذ آى ّن تا واسّایی وِ ّش سٍص اًجام دادُ اًذ.
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتشش ًواییذ.
شوا 

تِ طَس هثال اگش سفتاس خَتی تا واسهٌذاًص ًذاضتِ است ،سعی هی وٌذ دس ًحَُ ی تشخَسد تا واسهٌذاى تجذیذ
ًظش وٌذ .اگش خیلی صٍد عػثاًی هی ضَد سعی هی وٌذ سٍی رّي خَد واس وٌذ ٍ آساهص خَد سا تذست تیاٍسد.
پیذا وشدى ًماط ضعف ٍ لذست واس آساًی است اها تشطشف وشدى آى واس هطىلی است .تِ خاطش ایٌىِ ضوا هذت
ّا است وِ ایي واسّا سا تىشاس وشدُ ایذ ٍ تِ یه عادت تثذیل ضذُ است ٍ عَؼ وشدى آى هطىل است .اها
هذیشاى هَفك دًیا اص تشن عادت ٍ عَؼ وشدى آى ّیچ تشس ٍ ّشاسی ًذاسًذ.

 .2هذیشاىسٍیکاسّاییکِهیتَاًٌذاًجامدٌّذ،توشکضهیکٌٌذ

اص ًظش علن سٍاًطٌاسی :اگششواًتَاًیذهشکلیساحلکٌیذ،پسهشکلیّنٍجَدًذاسد.
هذیشاى هَفك ٍ لذستوٌذ ،ایي علن سا تِ خَتی دسن وشدُ اًذ .آًْا سعی هی وٌٌذ سٍی واسّایی توشوض داضتِ
تاضٌذ وِ هی تَاًٌذ تغییشش دٌّذ ًِ ایٌىِ توام ٍلت ٍ اًشطی خَد سا غشف هَاسدی وٌٌذ وِ تِ ّیچ عٌَاى
لاتل تغییش ًیست ٍ یا صهاى هی تشد وِ تغییش وٌذ.
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اگش ّن ًتَاًستیذ هطىلی سا حل وٌیذ سعی وٌیذ ّواى طَسی وِ ّست لثَلص وٌیذ ٍ تا آى وٌاس تیاییذ.

اهادسهَاجِْشذىباایيهَاسد،ساُحلچیست؟
تغییش دادى اهَس همذاسی هطىل است .تشای تغییش دادى سعی وٌیذ ٍلت ٍ اًشطی خَد سا سٍی واسّای تغییش پزیش
غشف وٌیذ.
تػویوات غحیح تگیشیذ ٍ تا هعاًٍاى ٍ هطاٍساى خَد هطَست وٌیذ .افىاس هٌفی خَد سا دٍس تشیضیذ ٍ سعی وٌیذ
افشاد هٌفی گشا سا اص صًذگی خَد حزف وٌیذ.

 .3آًْاسٍیاشتباّاتگزشتِتوشکضًویکٌٌذٍتأسفآىساًویخَسًذ

اضتثاّات دس صًذگی ّش ضخػی ٍجَد داسد ٍ فشلی ًوی وٌذ وِ هَفك تشیي فشد سٍی صهیي تاضیذ یا ّش ضخع
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دیگشیّ .وِ ی ها دس گزضتِ اضتثاّاتی سا اًجام دادُ این وِ اگش اًجام ًذادُ تَدین خیلی اص افشاد دیگش جلَ هی
افتادین.
ایي هػذاق ّواى ضشب الوثل تاالست وِ :اگشًتَاًیذهشکلیساحلکٌیذپسهشکلیّنٍجَدًذاسد.
ایي یعٌی چَى ًوی تَاًیذ تِ گزضتِ تشگشدیذ ٍ اضتثاّات خَد سا تػحیح وٌیذ ،پس هطىلی ّن حل ًخَاّذ
ضذ .تأسف اضتثاّات گزضتِ خَسدى ،فمط سًٍذ واسی ٍ سٍ تِ ضىست سا تِ ضوا ٍ واسهٌذاًتاى هٌتمل هی وٌذ.

اهاهذیشاىهَفقدسایيهَاقعچِکاسیاًجامهیدٌّذ؟
هذیشاى هَفك سعی هی وٌٌذ تأسف اضتثاّات گزضتِ سا ًخَسًذ ٍ تش عىس سٍی حال ٍ آیٌذُ خَد توشوض وٌٌذ.
آًْا تالش هی وٌٌذ اضتثاّات گزضتِ سا فشاهَش وٌٌذ ٍ تا افىاسی هثثت تِ آیٌذُ خَش تیي تاضٌذ.

 .4اصافشادهٌفیبافدسهحیطکاسیخَدشاىاستفادًُویکٌٌذ
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یىی اص ًماط لَت هذیشاى هَفك ٍ لذستوٌذ ایي است وِ دس ّش ضشایطی افىاسی هثثت داسًذ .ایي هذیشاى سعی
هی وٌٌذ تِ ّش هطىلی تِ غَست هثثت فىش وٌٌذ .آًْا ّش هطىلی سا فشغتی تشای تثذیل تِ هَفمیت هی داًٌذ.
هذیشاى هَفك تالش هی وٌٌذ اص افشاد هٌفی ًگش ٍ هٌفی تاف دٍسی وٌٌذ ٍ یا حذالل دس هحیط واسی خَد اص آًْا
استفادُ ًىٌٌذ .هطاٍسُ گشفتي ایي افشاد هثل ایي است وِ لذست خَد سا تِ آًْا ٍاگزاس وٌیذ چَى ایي افشاد چطن
دیذى هَفمیت ّای پی دس پی ضوا سا ًذاسًذ.
حزف ایي اضخاظ ٍ استخذام افشاد خَش تیي ٍ هثثت ًگش هْوتشیي ٍ جسَساًِ تشیي واسی است وِ هذیشاى
هَفك ٍ لذستوٌذ اًجام هی دٌّذ.

سخيآخش
ّش ضخػی هی تَاًذ یه هذیش تاضذ اها ایٌىِ یه هذیش لذستوٌذ ٍ هَفك تاضیذ تِ توشیي ٍ صهاى ًیاص داسد .ایي
واسی هطىل اها ضذًی است.
ّوِ ی هذیشاى هَفك اص یه هذیش هعوَلی تَدى ضشٍع وشدُ اًذ اها تا توشیي صیاد االى دس صهشُ ی تضسگتشیي
هذیشاى هَفك دًیا لشاس گشفتِ اًذ.
شوابشایتبذیلشذىبِهذیشهَفقچِکاسیاًجامدادُایذ؟

هاسادسشبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ
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