 21تُصٌْ ةصاي کيار آنسن ةا ٍهعاٌٍّا

رْلِ هكتٍا ٍم رْلٍِا در کيار ٍم زىسگِ نِکييس ه دهري از افصاد ىضدّک
راىُادًػان را ةا نَصةاىِ ٍهعاٌٍّاػان پص نِکييس ه التتٌ در اّو نْان ،ةعْاري ٍم
دهري ىضدّکانػان را تدهل نِکييسٍ ،م رفتار ةس ٍهعاٌّػان را .انا هاكػا چگُىٌ
نِتُان ٍهعاٌّاي رُب ةُد؟ چگُىٌ نِتُان #ه چگُىٌ ةاّس " ةا ٍهعاٌّ ةس ةصرُرد
کصد کٌ ةٌ خادجٌاي تلذ نيجص ىؼُد؟
 6تُصٌْ ةٌ آىَاِّ کٌ نِرُاٍيس ٍهعاٌّ رُةِ ةاػيس

 2ةٌ ٍهعاٌّ تازًهاردتان رُشآنس ةگُّْس .ةا اّو کار ،اه را ةٌ ىُغِ رلع ظالح
کصدًاّس ه خالتِ را ةٌ هجُد آهردًاّس کٌ اه نِتُاىس رفتار ىادرظتاش را راختتص ه
ةسهن ظُءظو ةپشّصد.
 1ةٌ غيُان تازًهارد ةا آدمٍا ه كُاىْو ظارتهان آػيا ػُّس .اگص ػها هارد ظارتهان
جسّسي ػسًاّس ،ةٌ ظصاغ ةضرگ ظارتهان ّا ٍهان نسّص ظارتهان ةصهّس ه طهو
نػصفِ رُدتان كُاىْو ظارتهان را از اه جُّا ػُّس.
 3ىعتت ةٌ ظص ه صساِّ کٌ اّجاد نِکيْس ،رُدتان ةْؼتص از دّگصان خعاس ةاػْس.
درظت اظت کٌ چَار دُّاري ارتْاري اظت انا دكْلا ةٌ ٍهْو دلْل اظت کٌ ىتاّس از

خُزً اّو چَار دُّاري چْضي ةْصهن ةصهد کٌ نُجب اذّت دّگصان ػُد .چْضٍاِّ
نحل زةالٌ ،ظص ه صسا ه...
 4نَهاىٍِايتان را در زنان نياظب ػصهع کيْس ه ةٌ پاّان ةصظاىْس .ظص ه صسا در
ظاغت  6صتح ٍهانكسر آزاردٍيسً اظت کٌ ظاغت  1ىصف ػب .اگص نَهاىِ دارّس
کٌ زنان آن ه ظص هصساٍاي آن كاةل کيتصل ىْعت ،ةٌ ٍهعاٌٍّا اطالع ةسٍْس ه ةا
ّادداػتِ از كتل ةٌ نؼکالت ةػسي راتهٌ ةسٍْسٍ« :هعاٌّ غضّض! انؼب تُلس تيَا
پعصم اظت .پْؼاپْغ از ظص ه صساِّ کٌ اختهال دارد ػها را اذّت کيس ،نػشرت
نِرُاٍم!»
ٍ 5ص چْضي را کٌ كصض نِگْصّس در ظاغت ه زنان نلصر ةٌ ٍهعاٌّتان ةصگصداىْس .ةٌ
ٍْچ هجٌ اجازً ىسٍْس آنكسر دّص اكسام کيْس کٌ رُد فصد ةٌ در راىٌ ػها ةْاّس .اّو
نُطُع ىٌ تيَا درةارً ةصگصداىسن هظاّل كصطِ اظت کٌ ختِ نِتُاىس درةارً ّک
نػشرت رُاٍِ ٍم ةاػس .كتل از اّيکٌ کعِ ةٌ ػها تشکص ةسٍس ه ػها را ةازرُاظت
کيس .رُدتان از دّگصان نػشرترُاٍِ کيْس.
 6ةٌ ٍهٌ ٍهعاٌٍّا ه رصُصا ةٌ خصّم ػزصِػان اختصام ةگشارّس .در نُرد اّيکٌ
نَهان دّؼب آىَا چٌ کعِ ةُدً اظت؟ ّا آّا آىَا فانْلِ دارىس ّا ىسارىس کيجکاهي
ىکيْس .نتُجٌ ةاػْس کٌ ةافت فصٍيگِ ه اجتهاغِ ٍهعاٌّ ػها نهکو اظت کانال ةا
ػها نتفاهت ةاػس .ةس ىْعت ٍص چيس هكت ّک ةار نَهاىِ ظادًاي تصتْب ةسٍْس ه ةا
ٍهعاٌٍّايتان چاي ةزُرّس 6.تُصٌْ ةٌ آىَاِّ کٌ نِرُاٍيس ةا ّک ٍهعاٌّ ةس،
ارتتاط ةصكصار کييس

 2از تفاهتٍا ىگُّْس؛ از ػتاٍتٍا ةگُّْس :كتل از اّيکٌ ٍص خصکتِ اىجام ةسٍْس،
درةارً ٍهعاٌّتان تدلْق کيْس ه ظػِ کيْس ةٌ جاي اّيکٌ ىلاط تفاهتتان را پْسا
کيْس #نحل ظطح درآنس ه ةافت فصٍيگِ ه راىُادگِ ه  "...ىلاط نؼتصکِ ةا اه ةْاةْس.
نحال ةدثتان را اّوگُىٌ آغاز کيْس:
• ةسنُكػِ کٌ نضاخمتان ىؼسم! درتصٍاّتان ةٌ نسرظٌ رفتٌاىس؟ نو ٍم نحل ػها ده
درتص دارم...
• ػها ٍم از نغازً ظص کُچٌ رصّس نِکيْس؟ ةٌ ىظصتان كْهتٍاّغ نياظب اظت...
• نا ٍم ٍهْو اىسازً اجارًراىٌ نِدٍْم...
 1دهةارً فکص کيْس؛ ػاّس نؼکل از جاىب رُدتان ةاػس :كتل از زدن درب راىٌ
ٍهعاٌّ ةٌ رُدتان ةگُّْس« :ػاّس اّو نو ٍعتم کٌ پاّم را از گلْم رُدم درازتص
کصدًام»؛ اّو نُطع رْلِ هكتٍا خلْلت دارد ه نا نتُجٌ آن ىْعتْم ،در خالِ کٌ
رْلِ راخت نِتُان نُطُع را ةصاي فصد ةِطصفِ تػصّف کصد ه ىظص اه را در اّوةارً
پصظْس .نحال ةا رُدتان فکص نِکيْس صساي نُزّک ٍهعاٌّ ةغلِ رْلِ ةليس اظت ،در
خالِ کٌ اّو دُّارٍاي راىٌ اظت کٌ رْلِ ىازک اظت ه صساي تلُّضُّن ػها ٍم ةٌ
راختِ ةٌ آن ظُي دُّارٍا نِرهد ّا آػغالٍاِّ کٌ جلُي در خْاط راىٌ ػها آنسً را
کعِ ىْاهردً ،ةلکٌ ةاد آىَا را رُدش تا آن جا کؼاىسً!
 3نؼکالتتان را ةيُّعْس :تهام نُادي کٌ نُجب ةدث ه درگْصي ػسً را از اهلْو
نُرد تا آرصّو نُرد ةا جضّْات ػصح دٍْس ه ظػِ کيْس در خالتِ اّو کار را اىجام
دٍْس کٌ نؼُش ه غصتاىِ ىْعتْس .اّو کار چٌ کهکِ ةٌ ػها نِکيس؟
ةٌ ذٍو ػها ىظم ه تصتْب نِدٍس ،هكتِ ةا ٍهعاٌّتان رهةٌره نِػُّس چْضي را
ىاگفتٌ ةاكِ ىهِگشارّس ه گاٍِ هكتٍا نتاظفاىٌ در رفتار ه گفتار ٍهعاٌّتان چْضي

پْسا نِکيْس کٌ نِتُاىس در كاىُن ةٌ غيُان جصم ػيارتٌ ػسً ةاػس ه ةا اّو کار ػها
انتْازي در دظت دارّس.
 4ةا اه ارتتاط ةصكصار کيْس :اّو پلٌ ةَتصّو راً ةصاي خل نؼکالت در اّو نُكػْت
اظت .ةدث کصدن درظت نِتُاىس راًخل ةعْاري از ظُءتفاٍمٍا ةاػس .ػاّس
ٍهعاٌّتان اصال نتُجٌ اػتتاًاش ىتُدً ّا ىهِداىعتٌ ةا اّو کار ةٌ ػها آظْب
نِزىس! هكتِ ةا ٍهعاٌّتان در اّوةارً صدتت نِکيْس ،نهکو اظت چيس خالت اتفاق
ةْفتس:
 "2نػشرترُاٍِ کصدً ه کار اػتتاً رُد را جتصان کيس .رْلِهكتٍا آىَا نتُجٌ
اػتتاً ةُدن کار رُد ىْعتيس .نحال رصدًٍاي ظفصً رُد را از پيجصً ةٌ ةْصهن
نِرّضىس ةسهن اّيکٌ ةساىيس آىَا هارد راىٌ ػها نِػُىسّ .ا هكتِ تصاسراىٌ ػها را
نِػُّيس ةاغث نِػُىس لتاسٍاي ػعتٌ ػها کٌ رهي ةيس آهّضان اظت رْط ه
کحْف ػُد .در اّو خالت ػها در نُكػْت رُةِ كصار دارّس چُن ٍهعاٌّتان آدم
ةانيطلِ اظت ه ىزُاظتٌ ،آگاٍاىٌ نُجب آزار ػُد.
 "1اه ةص کار اػتتاً رُد ظهاجت نِکيس .نحال نِگُّس« :ةٌ نو چٌ رةطِ دارد کٌ ػها
لتاسٍاّتان را در تصاس راىٌتان رؼک نِکيْسّ ،ا نو اّو کار را ىکصدًام! اگص اّو
خالت پْغآنس ه نؼکل خل ىؼسً ةاكِ ناىس .ػها ةاّس از کط دّگصي کهک ةگْصّس.
نحال ةا ٍهعاٌٍّاي دّگص نتدس ػُّس ه ٍهگِ ةٌ آىَا اغتصاض کيْس ّا اگص نعتاجص
ٍعتيس ةٌ صاخبراىٌ ةگُّْس ه اگص صاخبراىٌ ٍعتيس ،ةٌ نسّص ظارتهان ةگُّْس.
 5ىانٌاي ةيُّعْس :اگص ةٌ راطص درگْصي لفظِ ّا غصتاىْت خصفٍايتان ةا ٍهعاٌّ
ىْهٌکارً ناىس ،نِتُاىْس ىانٌاي ةا تهام جضّْات در کهال آرانغ ه نُدةاىٌ ةيُّعْس.
اگص تزتٌ اطالغات در ظارتهان دارّس اّو ىانٌ را رهي آن ىصب کيْس ّا ةٌ نسّص

ظارتهان ةسٍْس تا ةٌ فصد نشکُر ةسٍس ّا از صاخبراىٌ ةزُاٍْس کٌ اّو کار را اىجام
دٍس .در اّو ىانٌ اگص ىلض كاىُىِ ٍم در رفتار ٍهعاٌّ دّسّس ،ذکص کيْس انا خُاستان
ةاػس ذکص نُارد كاىُىِ ةٌ نػياي تَسّس ىْعت ه ختها اّو نُارد كاىُىِ ةاّس ةا رفتار
فصد تياظب داػتٌ ةاػس ىٌ اّيکٌ از غلاّس ػزصِ ه گصفتاريٍاي دّگصي ظصچؼهٌ
ةگْصد.
 6کهک ةگْصّس :اگص اخْاىا کار ةٌ ػکاّت رظْس ختها از ّک خلُقدان کهک ةگْصّس.

