
 پزیسش دیگسان

چسا کٌ اؾتهاد، از نُرد اؾتهاد ةُدن ةسنی دیشد، اگس عها فسدی كاةل اؾتهاد ةاعیر انا ظسف نلاةل تان فاكر 

ایو هیژگی ةاعر، ةٌ راحتی آن راةعٌ اؾتهاد آنیش از ةیو نی رهد. در ىتیذٌ ةٌ ظُر کلی نی تُان گفت کٌ 

رهاةعظ ةا عها، كؽر ضسةٌ زدن ىرارد. اظهیيان از ایيکٌ اه ىیش اؾتهاد یؿيی اظهیيان از ایيکٌ ظسف نلاةل در 

عها را دهضت دارد. اؾتهاد عانل دضتیاةی ةٌ عيادتی نؿهُل ه نؿلُل درةارً افساد، ه ٍهچيیو تؿییو حر ه 

 .نسزٍای نغذػ ةسای ةسكساری ه حفغ رهاةط نُفلیت آنیش اضت

 رفتارٍایی کٌ اؾتهاد را از ةیو نی ةسد

 تهطذس کسدن

یا ةٌ ؾتارت دیگس دضت اىرادتو ةاؾث نی عُد ظسف نلاةل فکس کير عها فسد كاةل اؾتهادی ىیطتیر ه راةعٌ 

ی دُةی را ةا عها ىهی تُاىر ةسكسار کير. التتٌ الزم ةٌ ذکس اضت کٌ تهطذس کسدن کانال نتفاهت از عُدی 

ظسف نلاةل را دارد در حالی کٌ کسدن اضت. در تهطذس کسدن فسد كؽر تحلیس ه پاییو آهردن عان ه نيشلت 

 .در نشاح یا عُدی ٍرف عها ایو ىیطت کٌ نُكؿیت یا کلیت فسد نلاةل تان را زیس ضُال ةتسیر

 ةیان اىتلاد آنیش از رفتار دیگسان

تا حر انکان از ضسزىظ دیگسان دُدداری کيیر چُن اىتلاد نهکو اضت اؾتهاد ظسف نلاةل را از ةیو ةتسد ه 

 .س ایو اضت کٌ انکان دارد احطاس فسد دیگس ىشد عها پزیسفتٌ ىغُددلیل ؾهرً ی دیگ

اگس اىتلاد در دَتی ةاعر کٌ تغییس نهکو ىتاعر ديتٌ ی نذسب دُاٍر داعت هلی در ؼُرتی کٌ از رهش 

درضت اىتلاد اضتفادً کيیر ه ٍهچيیو ظسف نلاةلتان اىتلاد پزیس ةاعر، ةا ایو اكرام ةسای تفَیم احطاضات 

 .لُتس گزاعتٌ ایریک كرم د

اؾتهاد یؿيی اظهیيان از ایيکٌ ظسف نلاةل در رهاةعظ ةا عها، كؽر ضسةٌ زدن ىرارد ه اظهیيان از ایيکٌ اه 

 ىیش عها را دهضت دارد

 ضکُت ةٌ حالت ةی تفاهتی ه یا کيظ ٍای ظسد کييرگی

ُ نی کير. اگس کانال ةی فسض کيیم اتفاكی افتادً. عذؽی رهةٌ رهی نا نی ىغیير ه نطالٌ را ةسای نا ةازگ

تفاهت ةُدً ه ىگاً چغم در چغم ىراعتٌ ةاعیم ه ؾکص الؿهل کالنی در ةساةس حسفَای هی ىغان ىرٍیم، 

 .تهانی ایيَا دال ةس ؾرم تُدٌ اضت

حسکات ؼُرت، تکان دادن ضس، کخ دللی کسدن، اةسه ةاال اىرادتو ه .. ٍهٌ از ؾالیم ةی تفاهتی هکيظ ٍای 

 .طتير کٌ نُدب عکطت دُردن راةعٌ عها ةا اظسافیان نی گسددظسد کييرً ای ٍ

 ارزیاةی دیگسان در پاضخ

هاكؽ پاضذی کٌ نا ةٌ  در. اضت دیگسی ةازدُرد  ارزیاةی دیگسان در پاضخ، عانل نُرد ارزیاةی كسار دادن

یاةی نی ظسف نلاةل نی دٍیم ةٌ ىُؾی عذؽیت فسد را ارزیاةی نی کيیم ه در پاضخ دادن دیگسان را ارز

 .کيیم در حالی کٌ ةٌ نُكؿیت تُدٌ ىهی کيیم ه ةٌ عسایعی کٌ ةٌ هدُد آنرً اضت تُدَی ىراریم

عها تا زناىی نی تُاىیر اؾتهاد کيیر کٌ ةازدُرد ظسف نلاةل تاییر کييرً اؾتهاد ةاعر. هلی اگس عها اؾتهاد 

 ؾتهاد از ةیو ةسهدکيیر ه ظسف نلاةل ةی اؾتهاد ةاعر، ایو ظسز تللی نُدب نی عُد کٌ ا



 دُدداری از دتسان نتلاةل در ةساةس گغُدگی ه نغارکت دیگسان

عها تا زناىی نی تُاىیر اؾتهاد کيیر کٌ ةازدُرد ظسف نلاةل تاییر کييرً اؾتهاد ةاعر. هلی اگس عها اؾتهاد 

ٌ ظُر دالؼٌ کيیر ه ظسف نلاةل ةی اؾتهاد ةاعر، ایو ظسز تللی نُدب نی عُد کٌ اؾتهاد از ةیو ةسهد. ة

اؾتهاد ةٌ ایو نؿيا اضت کٌ عها ةٌ دیگسان ادازً دٍیر احطاضات، ٍیذاىات ه هاکيظ ٍای عها را دریاةر ه 

آىَا را نحتسم ةغهارىر ه در هاكؽ در احططاضات ه افکارتان ضَم پزیس ةاعیر التتٌ ةرهن آىکٌ ٍیچ گُىٌ 

 .تتؿیضی را ةٌ کار ةتسیر

اؾتهاد داعتو ةٌ دیگسان نُدب نی عُد کٌ هاکيظ ٍا ه رفتار نا ديتٌ حهایت گُىٌ ه پاداش ةذغی ةسای 

آىَا پیراکير. از ایو ظسیق فسض نا ةس ایو اضت کٌ دیگسان كؽر ىرارىر ؾهرا ةٌ نا آضیتی ةسضاىير ه اگس 

 .آن را ةپزیسیمؾهلی از آىَا ضسزىر آن را دال ةس اعتتاً یا دعا نی گزاریم کٌ نیتُاىیم 

 ةسای ةيای اؾتهاد، افساد ةٌ چٌ هیژگی ٍای رفتاری ىیازنيرىر؟

 :ةٌ نيؼُر ةيای اؾتهاد، افساد ةٌ هیژگی ٍای رفتاری، ىگسش ٍا ه ةاهرٍای زیسىیازنيرىر

 کاضتو از احطاس ركاةت

 عها ةیو نُاىؽ وةسداعت نیان از ةسای  کاٍظ ركاةت ، حطادت ه ترافؽ در ةساةس افساد نَم زىرگی تان رهعی

. اضت ضسهری دهظسفٌ اؾتهادی ضادتو ضُی ةٌ حسکت ةسای عيادتی رهان نُاىؽ چيیو کاٍظ. اضت هآىَا

ٍظ ةرفَهی یا کا در اظسافیان، عسط ه كیر ةی پزیسش ه افغاگسی دُد دُد، نيفی ازىلاط ةسداری پسدً

ارتتاط ىادرضت ةیو عها ه اعذاص نَم زىرگی تان ضسهری تللی نی عُد. ایو دُد افغاگسی دیرگاً عها را 

از نُاىؽ نُدُد ةس ضس راً ارتتاظات نتلاةل آعکار نی ضازد. دُد افغاگسی عها، ناضک ترافؿی را از چَسً 

ُدتان ةغياضير. ةياةسایو آضان تس اضت کٌ تان ةس نی دارد ه ةٌ دیگسان فسؼت نی دٍر تا عها را نحل د

 .اؾتهاد کيیم کٌ چٌ چیش هاكؿی ه چٌ چیش غیس هاكؿی ه ىاپیرا اضت

 دعس پزیسش دیگسان را تلتل کيیر

نيؼُر از دعس پزیسش دیگسان آن اضت کٌ ٍهکاران ه اظسافیان دُد را ٍهان ظُر کٌ ٍطتير ةپزیسیر. 

ع پزیسش ةٌ نؿيای تُدٌ نحتت ىانغسهط اضت ه از ایو ظسیق نا اىطان نعاةق ةا دیرگاً اىطان گسایاىٌ، ایو ىُ

ٍای اظساف دُد را ةا نذهُؾٌ ای از هیژگی ٍای نحتت ه نيفی عان نی پزیسیم ه كتُل داریم، ىٌ ؼسفا ةٌ 

ؾلت ىکات نحتت رفتاری کٌ دارا ٍطتير. ایو تلتل، عها را در ىشد دیگسان، عذؽی هاكؿی دلًُ نی دٍر. ایو 

 .ش، رفتاری ضسهری ةسای ةيای اؾتهاد ةیو ده ىفس اضت کٌ عها ارتتاط را رهی آن اضتُار نی ضازیرپزیس

 پزیسش دُد ه دُد دهضت داری کلیری اضت ةسای احراث عاٍساً اؾتهاد در نطیس

 زىرگی

 دُدافغاگسی

یا دُد آعکار ضازی یکی از نلشهنات ارتتاط نُجس اضت. یؿيی تا زناىی کٌ عها احطاضات ه یا  دُداةسازی

افکار دُد را آعکار ىطازیر ىهی تُاىیر اىتؼار داعتٌ ةاعیر کٌ دیگسان ىیش ةا عها ٍهساٍی ه ٍهکاری داعتٌ 

کل گیسی اٍراف ةاعير. هدُد دُداةسازی در رهاةط ةاؾث عکل گیسی اٍراف نغتسک عرً ه ناىؽ از ع

دراگاىٌ در نحیط کاری ه ضایس نحیط ٍای زىرگی نی گسدد. ایو هیژگی گانی ضسهری ةسای ةيای اؾتهاد 



ةیو نسدم نحطُب نی عُد. ةسای دُدافغاگسی کانل ةایر دعس آضیب دیرن از دیگسان را ةپزیسیر. ایو دعس 

 .پزیسی ضيگ ةيای نَم در ایذاد ه پسهرش اؾتهاد ةٌ عهار نی آیر

 تسس را رٍا کيیر

تسس، نساهدت عها را ةا دیگسان نحرهد نی ضازد. دُد را از آن دضتٌ از كیُد رفتاری کٌ رعر ٍیذاىی عها را 

از حسکت ةاز نی دارىر، آزاد ضازیر. تسس از ظسد عرن، تسس از عکطت، تسس از نساكتت، تسس از نُفلیت، 

یت ٍا از دهلٌ نُاىؽ ایذاد ه پسهرش ارتتاظات تسس از آضیب دیرن،تسس از ىاعيادتٌ ٍا ه تسس از ؼهیه

نؿتهراىٌ اضت ه در ؼُرت ؾرم تُدٌ نياضب ه اكرانات درناىی در نطیس رعر ارتتاظات ناىؽ ایذاد نی 

 .کيير

 پزیسش دُد

پزیسش دُدتان ه تُاىایی ٍای ةاللًُ تان گانی نَم در زنیو گزاعتو ضپس حفاػتی ه ةسكساری ارتتاظاتی 

ةٌ دیگسان اضت. در ؼُرتی کٌ عها ةٌ ٍُیت دُد ىانعهئو ٍطتیر ه در ىتیذٌ ىهی تُاىیر  تُام ةا اؾتهاد

اةترا دُدتان را ةپزیسیر، چگُىٌ نی تُاىیر ةٌ ارزیاةی از دُدتان ةپسدازیر کٌ در اؾتهاد ضازی انسی الزم تللی 

 نی عُد؟

 .نطیس زىرگیپزیسش دُد ه دُد دهضت داری کلیری اضت ةسای احراث عاٍساً اؾتهاد در 

 


