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 ي راٌ َبی بُبًد آناعتمبد بٍ وفس 

 

افتخبس ٍ احسبس خَة اص خَد یؼٌی اػتوبد ثِ ًفس .اػتوبد ثِ ًفس دس حبلت چْشُ , سفتبس , 

غحجت ٍ حشکت افشاد هطخع هی ضَد . ٍیژگیْبی افشاد داسای اػتوبد ثِ ًفس : ثشخَسد ثبص ٍ 

گطَدُ ,اًتقبد پزیش ثَدى ساحت دس پزیشش اضتجبّبت خَد ٍ ثبٍس ثِ تَاًبئیْب ٍ احسبس اسصضوٌذی 

ت ثِ خَد ٍ دیگشاى. اسادُ ٍ پطتکبس دس اػتوبد ثِ ًفس ًقص ثسیبس هْوی ثؼْذُ داسًذ . اسادُ ٍ ًسج

اختیبس ّش اًسبى ثِ خَد اٍ ثستگی داسد یؼٌی ّش چِ دس صًذگی سٍصاًِ , فؼبلیتْبی خَد سا ٍاقغ ثیٌبًِ 

بّبت هب کوتش خَاّذ هَسد اسصیبثی قشاس دادُ ٍ خَدگَئی هثجت داضتِ ثبضین اسادُ هب هحکن تش ٍ اضتج

ضذ , دس ًتیجِ ثب اػتوبد ثِ ًفس ثیطتشی ,جْت دّی فؼبلیتْبیوبى ثْتش خَاّذ ضذ .دسضکل گیشی 

 اػتوبد ثِ ًفس دٍ دستِ هبًغ ٍجَد داسد: 

 ( هَاًغ ثیشًٍی ۱

 ( هَاًغ دسًٍی ۲

ضخع آسبى ـ هَاًغ ثیشًٍی هثل : ضشایظ هحیظ خبًَادُ , هذسسِ ٍ اجتوبع کِ تغییش دس آًْب ثشای 

 ًیست . 

ـ هَاًغ دسًٍی : هَاًؼی ّستٌذ کِ دس ثبٍسّب ٍ عشص فکش ّش ضخع ٍجَد داسد ٍ کبهال قبثل تغییش ثِ 

دست خَد ضخع ّستٌذ.اگش چٌبًچِ دائوب فشدی خَد خَسی داضتِ ثبضذ ٍ احسبسبت خَد سا آسام 

ایجبد هی کٌذ . ضص سکي هْن ٍ ثذٍى اثْبم اثشاص ًکٌذ دس ٍاقغ هبًغ دسًٍی ثشای اػتوبد ثِ ًفس خَد 

 دس اػتوبد ثِ ًفس ٍ دس ًتیجِ احسبس اسصضوٌذی ػجبستٌذ اص : 

 ـ آگبّبًِ صًذگی کشدى 

 ـ خَد پزیشی 

 ـ هسئَلیت پزیشی 
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 ـ قبعؼیت داضتي ثب خَد ٍ دیگشاى ٍ اثشاص ٍجَد 

 ـ ثب ّذف ٍ ثشًبهِ هطخع صًذگی کشدى 

 ـ یکپبسچگی ٍ ّوبٌّگی دس سفتبس ٍ ػول 

 ذگی آگبَبوٍ : سو ▪

یؼٌی دسک ایي ًکتِ کِ َّش اًسبًْب ثِ یک اًذاسُ ًیست ٍ ّش کذام اص افشاد َّش هتفبٍت اص 

دیگشی داسد اهب اگش چٌبًچِ تَاى ٍ استؼذاد خَد سا دس ًظش گشفتِ ٍ ثب تَجِ ثِ آًچِ هی داًین ٍ هی 

ْب یب فشاس اص هَقؼیتْبی صًذگی ثیٌین سفتبس کٌین , صًذگی آگبّبًِ سا دًجبل کشدُ این . یکی اص غفلت

 آگبّبًِ عفشُ سفتي ٍفشاساص ٍاقؼیتْب است هثال گفتي ایي جولالت ثِ خَد کِ : 

 « هی داًن کِ ّوِ تالضن سا ًوی کٌن , اهب تشجیح هی دّن ثِ آى فکش ًکٌن » 

 « هی داًن کِ داسم اضتجبُ هی کٌن اهب ...... » 

 « س هی کٌن اهب ....... هی داًن کِ داسم صیبدُ سٍی دسایي کب» 

صًذگی آگبّبًِ چیضی ثیص اص دیذى ٍ داًستي است. یؼٌی ّذف ٍ اسصضْبی خَد سا ػالٍُ ثش تؼییي 

ٍ هطخع کشدى, دًجبل کٌین ٍ ثب یک ثشًبهِ تذسیجی , هطخع ٍ سٍصاًِ اًتخبثْبی خَد سا ثِ 

 هَفقیت ًضدیک ًوبئین. صًذگی آگبّبًِ ٍ ٍیژگیْبی آى : 

 فؼبل  ـ رّي پَیب ٍ

 ـ تَجِ ثِ ٍاقؼیت ّب ٍ دٍسی کشدى اص اًکبس اضتجبّبت 

 ـ ضشایظ سا ثب تَجِ ثِ هطکالت دسک کشدى 

 ـ اضتجبّبت خَد سادیذى ٍ سؼی دس ّوبٌّگ کشدى آًْب ثب هیضاًْب ٍ هؼیبسّبی سبلن ٍهتؼبدل ثیشٍى. 
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 :  پذیزی خًد ي خًد بخشیذن ▪

دٍهیي سکي اصاػتوبد ثِ ًفس خَدپزیشی است یؼٌی جٌسیت هبى , اسن ٍ ضشایظ صًذگی خبًَادگی 

خَد سا ثپزیشین ٍ خَد سا کوتشاصدیگشاى ًجیٌین . تکویل جوالت صیشثِ خَد پزیشی ثْتش کوک هی 

 ًوبیذ . 

 ـ توشیٌبت : ّفتِ اٍل غجح ّب : اگش خَدم سا ثپزیشم یؼٌی ........ 

 اگش ثذًن سا ثیطتش ثپزیشم ............ 

 اگش افکبس ٍ احسبسبت خَدم سا ثپزیشم ........... 

 ّفتِ دٍم ٍ سَم : اگش جٌسیت خَد سا ثپزیشم ....... اگش ضبدیْبین سا ثپزیشم..... 

 

 :  پذیزی مسئًلیت ▪

هسلظ ثبضیذ .قجَل  ثشای آى کِ احسبس ضبیستگی دس صًذگی داضتِ ثبضیذ ثبیذ ثتَاًیذ ثش صًذگی خَد

 هسئَلیت یؼٌی : 

 هسئَل ثشآٍسدى خَاستِ ّبی خَدتبى ّستیذ .  -

 هسئَل اًتخبة ٍ اػوبل خَد ّستیذ .  -

 هسئَل سٍاثظ خَد ثب دیگشاى ّستیذ .  -

 هسئَل کیفیت ثخطیذى ثِ صًذگی خَد ٍ خَضجختی خَد ّستیذ .  -

ثی ثِ خَاستِ ّبیتبى ثِ ضوب هذیَى هطبسکت دیگشاى کوک خَثی است ٍلی ّیچکس ثشای دستیب -

 ًیست . 

 هسئَل اٍلَیت ثٌذی صهبى خَدتبى ّستیذ .  -
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 :  داشته قبطعیت ي يجًد ابزاس ▪

ثِ هؼٌبی احتشام ثِ خَدهبى ٍ دیگشاى دس توبهی صهیٌِ ّب . کسبًی کِ ٍاثستِ ّشاسٌبک ّستٌذ ًوی 

 ّبئی اص ایي قجیل ًِ ثگَیٌذ .  تَاًٌذ ثِ ثی ثشًبهِ گی ّب , ثِ فطبسّبی دیگشاى ٍ ًوًَِ

کسبًی کِ هستقل ٍ ثب اغتوبد ثِ ًفس ّستٌذ ثِ ساحتی دس هقبثل تشدیذّب ٍ فطبسّب ًِ هی گَیٌذ ٍ ثب 

 قبعؼیت ٍ احتشام ثِ خَد ٍ دیگشاى ایي ًِ سا تکشاس هی کٌٌذ . 

 

 سزكًة اعتمبد بىفس 

ضـبهل کبًبدا ٍ هکضیک اًجبم گشفت دس تحقیقی کِ چٌذیي سبل گزضتِ دس سشاسش آهشیکبی ضوبلی، 

پژٍّطگشاى دسیبفتٌذ کِ ًشخ خَد کطی استجبط ثسیبس صیبدی ثب ضشایظ فقش ٍ تٌگذستی، تشک خبًَادُ 

 سبل( ٍ عـشد ضـذى تـَسـظ اعـشافـیـبى داسد. ۱1)اغلت دس کَدکبى صیش 

ب هذام اص جبًت دس خػـَظ ػضت ًفس پبییي، کَدکبى آسیت پزیشتش اص دیگش افشاد هی ثبضٌذ. آًْ

ّوشدُ ّب ٍ ّن سي ٍ سبلْبی خَد ٍ تـَقـؼبت غیـش ٍاقـؼـی ٍ ًـبهـؼـقـَل اص جبًت خبًَادُ ٍ 

دٍستبًطبى تحت فطبس قشاس داسًذ. ایي اهش هی تَاًذ ثِ هطکالت سٍاًی ػوذُ هٌجش گشدد کِ دس آى 

 کَدکبى احسبس خَاٌّذ کشد کِ صًذگیطبى اسصضی ًذاسد.

 

 :  هطخع ثشًبهِ ٍ ّذفوٌذ صًذگی ▪

یؼٌی اگش هی خَاّی هَفق ضَی ثبیذ هػون , ّذفذاسثبضی ٍ سفتبسی قبعؼبًِ داضتِ ثبضی . ثبیذ 

هػون ثبضی . ًظن ٍ اًضجبط ضخػی یؼٌی ثِ خَد فشغت استشاحت دادى , تفشیح کشدى , ضبد ثَدى 

 اهب دس چْبسچَة هطخع ٍ هتؼبدل . 
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 :  َمبَىگی ي یکپبرچگی ▪

یؼٌی سفتبسّبی هب ثب ّذفْبیوبى ٍ آسصٍّبیوبى ثب ّن ّوبٌّگ ثبضذٍدس تضبد ًجبضذ چَى تضبد دس 

سفتبسٍّذفوبى آثشٍیوبى سا پیص خَدهبى اص ثیي هی ثشد ٍ کوتش ثِ خَدهبى اػتوبد هی کٌین .ثٌبثشایي 

ثبضین ٍ ثِ کالم ٍ گفتبسهبى سا ثب ًیت ٍ ّذفْبیوبى ّوخَاى ًوبئین . اص ّیچ چیض ّشاس ًذاضتِ 

خذاًٍذ خبلق هْشثبًوبى تَکل ًوَدُ ٍ ثب ثشًبهِ ٍ ّذفوٌذ , خَدهبى سا ثبٍس کٌین ٍ ّش سٍص ایي ًکتِ 

 ّب سا دس رٌّوبى هشٍس کشدُ ٍ ثب ثشًبهِ سیضی گبهْبی هحکن ٍ هػون ثِ سَی آیٌذُ سٍضي ثشداسین . 

است دس ٍجَدهبى کِ خَدهبى  اػتوبد ثِ ًفس خشیذًی ًیست اص دیگشاى گشفتٌی ًیست ثلکِ ّذیِ ای

 ثب دستْبی اًذیطِ هبى ایي ّذیِ سا هی یبثین ٍ آى سا ثب ثشًبهِ ٍ ّذف ٍاقغ ثیٌبًِ پشٍسش هی دّین

 

 


