
 پذیرش خُد

 نی شئُال زیر را خُد هخرکات رفتارٍا کلیٌ ه ٍصتیم خُد ةٌ ىصتت هتردید طک درخال دائهاو نا از ةصیاری

 پردازش ىُغی ىاخُاشتٌ ٍصتيد، درنا... ه ىفس ةٌ اغتهاد كدرت پرهرش خُاٍان کٌ دلصُزی اظرافیان ةریم

 نی ٍهراً ةٌ ىاکانی ، کهال آن ةٌ رشیدن هغدم طُد نی نيجر گرایی کهال ةٌ کٌ اىد آنُختٌ نا ةٌ را فکر

 نا ةٌ شادً رهش چيد کارگیری هةٌ ٍصتیم پردازطَا ایو از ىُغی درک ةٌ كادر نا ةداىید اشت الزم. آهرد

 طض.  کيیم ةاهر را خُد ه دٍیم كرار ةازةیيی نُرد ایم آنُختٌ ىاخُاشتٌ کٌ رفتارٍایی کرد خُاٍد کهک

 .ةاطيد نی ذیل طرح ةٌ ةپذیرید ةیظتر را خُد تا کرد خُاٍد کهک طها ةٌ کٌ رفتاری

 نيفی اخصاشات خُد ةٌ ىصتت طُد نی شتب کٌ غُانلی از یکی:  خُیظتو درةارً اخالكی ٍای كضاهت -1

 گیریَای ىتیجٌ هةا ةپردازید اغهالتان ةُدن ةد یا خُب درةارً كضاهت ةٌ ٍهُارً کٌ اشت ایو ةاطیم داطتٌ

 ارزیاةی در تُاىید نی طها. کيید طهاتت اختهالی هخعاٍای اطتتاٍات دلیل ةٌ را خُد ، نتػػتاىٌ اخالكی

 را نتياشتی اغالخی هراٍکارٍای کردً پیدا را غهل هنيفی نحتت ىکات خُد شرزىض جای ةٌ ٍایتان

 .ةرگزیيید

 اشت ایو ةاطید ىداطتٌ هةاهر ىپذیرید را خُد گاً طُد نی ةاغث کٌ نُاردی از دیگر یکی:  دادن تػهیم -2

 نی تػهیم دیگر ٍای نُكػیت تهام ةٌ را هآن ةپردازید خاص طکصت یک درةارً کلی گیری ىتیجٌ یک ةٌ کٌ

 .دٍید

 نيفی اخصاس کٌ ةاطد نی تػهیم ىُغی دادن ىصتت خُد ةُدن کُدن ةا را انتدان دریک طکصت نحال ةعُر

 طها رتتٌ کٌ ةگیرید ىتیجٌ تُاىید نی گیری ىتیجٌ ىُع ایو ةجای ةاال نحال در. کيد نی ایجاد خُد ةٌ ىصتت

 ریزی ةرىانٌ چٌ کٌ ةگیرید تػهیم هشپس ةُدً ضػیف زنان هدرایو خاص نُضُع ایو درةارً ، آزنُن درایو

 از را طها ، افراظی دادن هتػهیم کلی گیریَای ىتیجٌ ةٌ غادت. ةاطید داطتٌ تُاىید نی آن ةٌ راجع ةَتری

 .داطت ةازخُاٍد زىدگی دیگر درنراخل ىَادن گام

 ةٌ رشیدن از را طها کٌ اشت نُاردی دیگر از نهکو غیر ٍای آل ایدً داطتو:  نهکو غیر ٍای آل ایدً -3

 ٍایی هضػف ٍا کاشتی دارای هخُدتان دیگران کٌ ةپذیرید ةاید طها درٍرخال. دارد نی ةاز ةاهری خُد

 آنادً ، دیگر درنُارد چٌ ، ظاٍری لداظ از چٌ ةُدن کانل ةرای تالش. ةاطد ىهی اىتظار از دهر کٌ ٍصتید

 جای ةٌ کٌ ةیانُزیم ةاید نا. دارد ةدىتال را خُدةاهری غدم نصئلٌ هایو اشت طکصت ةرای خُیض کردن

 .دٍیم ارزش ٍصتیم کٌ چیزی آن ةٌ ةاطیم تُاىصتیم نی کٌ چیزی

 در الزم غانل تيَا کُطاىٌ شخت تالش کٌ نُضُع ایو ةٌ اغتلاد:  ٍا درتُاىایی نددهدیت هجُد پذیرش -4

 از ةصیاری ةٌ طها كدرنصلم.  اشت خُیض درپذیرش ةازدارىدً غُانل دیگر از ةاطد، نی ٍدف ةٌ رشیدن

 خــُد ةٌ تُاىیــد نی خاظر ایو هةــٌ یافت خُاٍید دشت خُد اٍداف



 طُیم ىهی ىظرىزدیک نُرد ٍدف ةٌ ةصیار تالش رغم غلی خاص درنُاكػی نا از ةرخی هلی.  دٍید اغتتار

 ، هغزم تالش ةر غالهً ٍدف ةٌ دشتیاةی ةرای کٌ کيیم ىهی تُجٌ انر ایو ةٌ نا.  کيیم نی طکصت هاخصاس

 دطُار ٍدف ةٌ رشیدن ، هانکاىات اةزارٍا ایو هجُد غدم درغُرت کٌ اشت ىیاز نُرد ىیز دیگری اةزارٍای

 ، خاىُادگی نظکالت ، نالی نظکالت ، شالنتی ، ىیاز نُرد نَارت یا اشتػداد کهتُد نحال ةرای. طد خُاٍد

 در ، ةازدارىدً نُجر غُانل از یکدیگر ةا هیا تيَایی ةٌ دیگر غُانل از تػدادی ه ةیرهىی زای اشترس غُانل

 نُضُع ةرایو هتهرکز تُجٌ ، ةاهری خُد ةٌ رشیدن ةرای هاكػی طگرد. آیيد نی طهار ةٌ ٍدف ةٌ رشیدن

 رفع ةا دیگر زناىَای در هطاید ةُدً فراتر نُجُد ٍای تُاىایی از زنان درایو خداكل ىظر نُرد ٍدف کٌ اشت

 ةپردازید اغلی ٍدف نيعلی ه دكیق ارزیاةی ةٌ نيظُر ایو ةرای طُد انکاىپذیر آن ةٌ رشیدن نُاىع ةرخی

 کٌ هىکاتی اید دادً اىجام کٌ کارٍایی هاشعٌ ةٌ فرایيد ایو. ةگیرد تػهیم آن ىدادن یا دادن ادانٌ هدرنُرد

 .ىهاید نی ایجاد درطها را نعلُةی هاخصاس ةخظد نی اغتتار طها ةٌ ، اید آنُختٌ خُد ازتجارب

 کاٍض راٍَای دیگر از دیگران تُشط طدً اىجام کارٍای هاشعٌ ةٌ خُدتان درةارً كضاهت: نلایصٌ ترفيد -5

 دیگر نُضُع ایو ةـــٌ خال ةــٌ تا آیا. اشت خــُدةاهری

 نظَُرتریو ، درةاالتریو کٌ کيید نی اىتخاب خُد ةا نلایصٌ ةرای را افرادی ٍهیظٌ کٌ اید کردً تُجٌ 

 دارای کٌ افرادی ةا را خُد طها ظتیػتاو. دارىد كرار خُد دیدگاً از نُفلیت نػیارٍای شعح هةَتریو

 نی اشتفادً نػیارٍایهان ىهُدن ةرآهرد جَت دیگران از نا هكتی. کيید ىهی نلایصٌ ٍصتيد پاییو نػیارٍای

 طخػی اگر نحال ةرای.  کيیم ىهی تُجٌ خُدنان طخػی اشتػدادٍای ه ٍا نددهدیت غهق ةٌ کيیم

         ىظان هاکيض نُضُع ةٌ ىصتت تُاىید نی دهغُرت ةٌ ةاطد داطتٌ طها ةٌ ىصتت ةیظتری کالم فػاخت

 نی هغهگیو افصردً ، ةاطید فرد آن فػاخت ةٌ طها ةایصتی کٌ خُد ةٌ ىکتٌ ایو یادآهردن ةا( 1: دٍید

 نلتضیات هتدت خاص زناىَای در کٌ دارىد هجُد زیادی افراد ختم ةعُر کٌ ةپذیرید را انر ایو( 2. طُید

 نلایصٌ ةازی اىجام. اشت غادی کانالو نُضُع هایو ةاطيد نی تر فػیح طها از هیژً اشتػدادٍای هىیز نظخع

 دیگر فرد ةٌ طها طتاٍت دلیل ةٌ نردم ةاطید داطتٌ تُجٌ ىکتٌ ایو ةٌ.  اشت خُیظتو زهال شُی ةٌ راٍی ،

 دیگران ةا ىٌ کيید نلایصٌ خُد ةا را خُد کٌ ةگیرید یاد پس طُىد ىهی كائل ارزش ةرایتان ،

. طد خُاٍید نظکل دچار خُیض درپذیرش کيید شپری اىفػالی طیًُ ةٌ را زىدگیتان اگر: ةُدن نيفػل -6

 ختم ةعُر کيید نی ایفا ٍا فػالیت ایو در کٌ ٍایی هىلض دٍید نی اىجام زىدگی ظُل در کٌ ٍایی فػالیت

 نػيای ةٌ خُد داطتو دهشت ه پذیرش. گذارد نی تاجیر خُدتان هپذیرش خُیظتو ةٌ ىصتت طها دراخصاس

 اىجام کٌ را ٍایی فػالیت اختهاالو ةاطید ىداطتٌ ةاهر را خُد اگر.  اشت کردن زىدگی چگُىگی اجتات

 ةٌ نیتُاىید طها ةياةرایو.  نیظُد ىارضایتی اخصاس شتب انر هایو داطت ىخُاٍید دهشت ىیز دٍید نی

 نایٌ کٌ کيید اىتخاب را هارتتاظاتی فػالیتَا. کيید زىدگی درگیر را خُد فػال ةعُر خُدةاهری افزایض نيظُر

 اىتخاةَایتان نیان از هلی ىتاطید نهکو ىظاط ه لذتَا ةاالتریو دىتال ةٌ لزهناو التتٌ. ةاطيد نی طها ىظاط



 ىگران هلی اید داطتٌ را اش تجرةٌ ةٌ تهایل ٍهیظٌ کٌ را جدیدی چیزٍای. ةرگزیيید را ةَتریو لدظٌ درآن

 کٌ دارد انکان. گذارید آزنایض ةُتٌ ةٌ را خُد ٍای هتُاىایی کيید انتدان اید ةُدً دراىجانض تُاىایی غدم

 یافتٌ نعلُب را آىَا کٌ ٍصت انکان ایو. ةاطید داطتٌ را آن ادانٌ هكػد یافتٌ آهر ىظاط را تجارب آن

 تجرةٌ آهردن هةدشت کردن انتدان. کيید رضایت اخصاس ىظر نُرد کارٍای فَرشت از آىَا کردن هازخذف

 هاظهیيان ةاطید داطتٌ ةَتری اخصاس خُد ةٌ ىصتت طُد نی شتب کٌ اشت راٍَایی از یکی هاكػی

 .آهرید ةدشت خُد ٍای كاةلیت درنُرد ةیظتری

 

 : ةَداطتی پیام

 نی تعتیق خُد ةا را دىیا نيعلی غیر اىصَای. دٍيد نی تعتیق دىیا طرایط ةا را خُد نيعلی اىصاىَای

 .دٍيد

 

 : نياةع

 آریو اىتظارات ، تَران ، داغی كراچٌ نَدی ترجهٌ ، خُب خال ةٌ ةد ازخال( 1332)  دیُید ، ةرىز -1


