
 درٍغگَیی در وَدوبى

 هجبسات اس فزار ثزای راّی ػٌَاى ثِ آى اس ٍ ًذارًذ را خَد ٍالذیي فزیت لصذ گَیٌذ، هی درٍؽ سبل ٍ سي ایي در وِ وَدوبًی ثیطتز

 ثشري ثب را خَد ّبی خَاستِ وٌٌذ هی تالش ٍالؼیبت ثؼضی آهیش هجبلغِ طزح ثب یب داستبى جؼل ثب وَدوبى ًیش گبّی الجتِ. وٌٌذ هی استفبدُ

 ًسزیي دوتز ثب هَضَع ایي درثبرُ ثیطتز آگبّی وست ثزای. وٌٌذ هی صحجت خَد آرسٍّبی اس غیزهستمین طَر ثِ ٍ ثگذارًذ درهیبى تزّب

 .این وزدُ ٍگَ گفت ثْشیستی ػلَم داًطگبُ ػلوی ّیبت ػضَ ٍ ًَجَاى ٍ وَدن پشضىی رٍاى تخصص فَق اهیزی،

 گَیٌذ؟ هی درٍؽ اٍلبت گبّی وَدوبى چزا ▪

 آهیش هجبلغِ طزح ثب یب داستبى جؼل ثب وَدن. است پزداسی خیبل آى، ضىل تزیي رایج وِ گَیٌذ هی درٍؽ ضىل ۲ ثِ هؼوَال وَدوبى ـ

 ثشًٌذ حزف وَدن خَاستِ تبییذ در هبدر ٍ پذر وِ است ثْتز صَرت، ایي در. فْوبًذ هی هب ثِ را رٍیبّبیص ٍ ّب خَاستِ ٍالؼیبت، اس ثؼضی

 تب گذارًذ هی آهیش هصلحت درٍؽ حسبة ثِ را آى ٍ گَیٌذ هی ّن تزّب ثشري وِ درٍغی است؛ هفیذ اصطالح ثِ درٍغی دٍم، ًَع درٍؽ اهب

 راُ خَد ثِ تزدیذی اش خَاستِ ثِ رسیذى ثزای درٍؽ اس استفبدُ در وَدن رضذ، اس هزحلِ ایي در. ثگیزًذ خَة ًتیجِ ثذ، ًتیجِ جبی ثِ

 .دّذ ًوی

 دّین؟ ًطبى الؼولی ػىس چِ ثبیذ وَدن، ٍالذیي ػٌَاى ثِ هب ضزایط، ایي در ▪

 حتی. ًذارین دٍست را درٍغگَیی ٍ درٍؽ ٍ ضَین هی خَضحبل اٍ صذالت ٍ راستگَیی اس وِ وٌین تفْین وَدن ثِ ثبیذ هب هَارد، ایي در ـ

 صَرت، ّز در اهب وٌین ًظز صزف تٌجیِ اس ًگفتِ، درٍؽ اضتجبّص آى درثبرُ ٍ دادُ اًجبم اضتجبّی وبر وَدن وِ صَرتی در تَاًین هی

 .ضَد دادُ جلَُ اّویت ثی ًجبیذ وَچه هَارد درهَرد حتی وَدن، درٍغگَیی

 چزا؟ ▪

 هَلؼیت در ّزگبُ وِ ثخطذ هی تصٌؼی ٍ سبختگی ضخصیتی وَدن، ثِ وِ است ًبپسٌذ رفتبری ثبالتز، سٌیي در هسبلِ ایي چَى ـ

 ّبیص گفتِ ثِ درٍغگَ حبل،وَدن ػیي در. ضَد هی هتَسل درٍؽ گفتي ثِ وٌذ، حمبرت یب خطز احسبس ٍ گیزد لزار ًباهي ٍ ًبهطوئي

 هی ثذثیي اطزافیبى ثِ ًسجت ٍ دّذ هی دست اس دیگزاى ثِ را خَد اػتوبد تذریج ثِ ٍ سًذ ًوی حزف صزیح ٍ لبطغ طَر ثِ ٍ ًذارد ایوبى

 .ضَد

 وٌین؟ تصحیح را وَدن ًبضبیست رفتبر ایي ثتَاًین وِ دارد ٍجَد راّی چِ ▪

 ٍ گًَبگَى ّبی ػلت هطىل، یه ػٌَاى ثِ درٍغگَیی ٍالغ، در. است ضزٍری وبهال آى ّبی ػلت ضٌبخت درٍغگَیی، درهبى ثزای ـ

 ثِ ّوَارُ آى اػضبی دیگز ٍ هبدر ٍ پذر وِ ای خبًَادُ در. است خبًَادُ ًبدرست آهَسش درٍغگَیی ّبی ػلت اس یىی هثال. دارد هتؼذدی

 .ضَد تزثیت راستگَ وَدن یه وِ داضت اًتظبر تَاى ًوی گَیٌذ، هی درٍؽ یىذیگز

 است؟ طَر ّویي. گَیٌذ هی درٍؽ ّن تَجِ جلت ثزای وَدوبى ▪

 لزار اطزافیبى تَجْی ثی هَرد هذرسِ یب خبًَادُ در وَدوی چٌبًچِ. ثبضذ اطزافیبى تَجِ جلت ثزای است هوىي وَدن درٍغگَیی ثلِ؛ ـ

 ثِ ًسجت وِ وَدوبًی. ضَد هتَسل گًَبگَى ّبی سهیٌِ در درٍؽ گفتي ثِ است هوىي آًْب تَجِ جلت ٍ خَد دادى ًطبى ثزای گیزد

 هحل ٍالذیي، ضغل ًظیز گًَبگَى ّبی سهیٌِ در خَد ووجَدّبی ججزاى ثزای است هوىي وٌٌذ، هی ووجَد احسبس خَد اطزافیبى ٍ دٍستبى

 هَلت طَر ثِ ٍسیلِ آى ثِ را خَد ًگزاى ٍ آضفتِ درٍى ٍ ضًَذ هتَسل درٍغگَیی ثِ سفزّب ٍ تفزیحبت ٍ دٍستبى تغذیِ، ٍضغ سىًَت،

 ػَاهل دیگز اس گًَبگَى ّبی سهیٌِ در ًیش ّب ّوىالسی ٍ دٍستبى ثب آًْب همبیسِ ٍ وَدوبى اس حذ اس ثیص تَلغ ٍ اًتظبر الجتِ. دٌّذ تسىیي



 ٍ یبثذ غلجِ هَلت طَر ثِ خَد حمبرت احسبس ثز ّن تَاًذ هی درٍؽ طزیك اس وَدن صَرت، درایي. ضَد هی هحسَة وَدوبى درٍغگَیی

 .وٌذ جلت خَد سَی ثِ را آًْب ًظز ٍ سبسد خطٌَد ٍ راضی را ٍالذیي ّن


