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 ھنیشیپ
 

 اب راک یارب نمجنا زا (PET) ارگلمع یزاسدنمناوت شزومآ ھعومجم زا هرود نیلوا یھارمھ یارب امنھار ھچباتک نیا
 ،دش دھاوخ هداد حیضوت یتامدقم شخب رد ھک روطنامھ .تسا هدشھتفرگ رظن رد  (CWWPP)شمارآ و یحور یامورت
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 رد یلبق شزومآ نودب دارفا یارب هرود نیا .دنا هدشهداد ھعسوت ١٩٨٨ لاس زا  CWWPP نانکراک طسوت اھهرود نیا
 ، هدش ھجنکش دارفا ،ناگدنھانپ و نایوجھانپ دننام دنتسھ یحور و یمسج هدیدبیسآ دارفا اب راک لاح رد ھک اھھنیمز نیا
 .تسا هدشھتفرگ رظن رد ، هریغ و تیلقا یاھهورگ ،تیذا و رازآ دروم دارفا

 

 یاھزاین اب اھنآ ندرک راگزاس و هدافتسا رد ،نیاربانب .دنتسھ زاب نتم عون زا اما دناتیکلام قح یاراد اھهرود نیا ھچرگا
 ام .دیریگب سامت ام اب میھاوخیم امش زا ،لوصا رییغت زا لبق ،لاحنیااب .دیشاب ھتشادن دیدرت و هدرک یتحار ساسحا دوخ
 .دینکیم هدافتسا هرود نیا زا یطیارش ھچ رد و ھنوگچ ھک دییوگب ام ھب ات دیریگب سامت ام اب میھاوخیم امش زا نینچمھ
 .دنکیم راک لئاسم نیا اب و اھھنیمز نیا رد ھک دارفا زا یھورگ ینعی ،تسا یراک هورگ کی داجیا ام اب سامت رگید فدھ
 رد ار تایبرجت نیا ام .میونشب ،تسا ھیبش ای توافتم ام اب ردقچ ھک امش یلحم ھبرجت دروم رد میھاوخیم ام ،ھنیمز نیا رد
 .دیریگب سامت cwwppsummer@gmail.com لیمیا قیرط زا ام ابً افطل .میروآیم هرود هدنیآ یاھھخسن

 

 تسد ھب ،دیتسھ ھجاوم نآ اب امش نیعجارم و دوخ ھک یلئاسم ھب تبسن یرتشیب شنیب اھهرود نیا قیرط زا ھک میراودیما ام
 .مینکیم وزرآ ناتیارب ار اھنیرتھب اھنآ اب راک رد .دیروآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھمدقم :١ شخب
 

 هرود نیا و PETھعومجم یفرعم 1-1
 

 عماوج رد  دنناوتب ات تسا دارفا ھب یلوصا یاھ شرگن و تراھم ،شناد یرادقم شزومآ اھهرود زا ھعومجم نیا فدھ
 یرای یدارفا نینچ ھب ھک تسا یصاخشا یارب ییامنھار نینچمھ ھعومجم نیا .دننک کمک امورت یاراد  دارفا ھب دوخ
 نیب یاھنامزاس ،یتلود یاھنامزاس ،یتلودریغ یاھنامزاس نانکراک ،تدمهاتوک و تدمدنلب نابلطواد ینعی ،دنناسریم
 . هریغ و یتلود
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 وجددم دارفا اب لبق زا ای و دیتسھ یعامتجا راکددم ای ملعم ای سانشناور کی امش ھک مینکیمن ضرف ام اھشزومآ نیا رد
 ات دینک کمک نارگید ھب دیناوتب ات میھد رارق یفاک یاھشزومآ و دراوم امش رایتخا رد ھک تسا نیا ام فدھ .دیاهدرکراک
 .دننک یگدنز دوخ یحور یاھبیسآ و یتخانشناور یاھشنکاو اب دنناوتب

 

 دنراد ای و ھتشاد رارق زیمآتنوشخ یاھیریگرد ضرعم رد ھک دننکیم یگدنز یقطانم رد ھک یدارفا ھب هژیوھب اھهرود نیا
 لاح رد مدرم و ناگدنھانپ و نایوجھانپ ام ھک انعم نیا ھب .دنکیم کمک ،دنتسھ ریذپبیسآ یعون ھب ھک یدارفا ھب نینچمھ و
 دارفا ،ینادنز دارفا ،تیلقا یاھهورگ یاضعا ،دناهدش شلاچ راچد ینھذ و یمسج ،یساسحا ظاحل ھب ھک یدارفا ،ترجاھم
 .میریگیم رظن رد ،دناهدش لکشم راچد رگید یاھهویش ھب ھک ار یدارفا و ریقف

 

 کیدزن دارفا ای و ام ھک یثداوح ھب ام ھمھ .تسین یرامیب یبیسآناور ھک تسا نیا مینک نشور ادتبا رد میھاوخیم ھک یزیچ
 دناوتیم ،مشخ و یگدرسفا دننام ،دشاب یتخانشناور دناوتیم اھشنکاو نیا .میھدیم ناشن شنکاو ،دنکیم دیدھت ار ام ھب
 روطھب اھشنکاو نیا ھب .دھدیم ناشن شنکاو دوخ شور ھب یصخش رھ .دشاب ود نیا زا یبیکرت دناوتیم و دشاب یکیزیف
 .درک میھاوخ هاگن هرود نیا رد لصفم

 

 اب دروخرب هوحن و دارفا اب راک یارب تسا یاھمدقم نآ نیلوا .دوشیم میسقت یشزومآ هرود نیدنچ ھب ھعومجم نیا
 رایسب .داد دھاوخ خر دنراد ییامورت یاھشنکاو ھک دینکیم کمک یدارفا ھب امش ھک یماگنھ اتعیبط ھک ،دوخ تاساسحا
 یامورت اب روطچ ھک دینادب و دینک ییاسانش تسا هداتفا قافتا دوخ یگدنز رد ھک ار یبیسآناور یاھدادیور امش ھک تسا مھم
 ندرک راک ،ھتبلا .دینک ظفح دوخ یگدنز رد ار لداعت ھک تسا مھم نینچمھ .دنتسھ طابترا رد دینکیم راک اھنآ اب ھک یدارفا
 ھب ھعومجم رگید یاھ هرود و هرود نیا  رد .تساھنآ ھب قیقد و رایسب نداد شوگ و اھنآ دامتعا بسک لماش نارگید اب
 .تخادرپ میھاوخ عوضوم نیا

 

 و اھھنیمز یخرب ام .دزادرپیم یھورگ و یدرف تروصھب رگید دارفا اب امش طابترا یرارقرب یگنوگچ ھب مود هرود
 رھ ھک اجنآ زا و تسا فلتخم یاھگنھرف رد دارفا ھب کمک ھعومجم نیا فدھ ھکاجنآزا .میھدیم دای امش ھب ار اھکینکت
 اھنآ زا ناتدوخ کبس و گنھرف ھب ھجوت اب دیناوتیم ھک دنتسھ یا ھیاپ اھسرد نیا ،تسا توافتم رایسب یرگید اب درف
 .دینک هدافتسا

 ییاھکینکت و یسانشناور رد فلتخم میھافم و تاھج ھب یھاگن ام .دزادرپیم هرواشم و یسانشناور یفرعم ھب موس هرود
 .تخادرپ میھاوخ نیعجارم زا یصاخ یاھهورگ اب راک هوحن ھب نینچمھ .تخادنا میھاوخ دینک هدافتسا دیناوتیم ھک

 

 تلادع ھلمجزا ،تاعزانم لح یاھلکش ریاس و یرگیجنایم ھب ام .دراد راکورس زیمآتنوشخ ریغ تالوحت اب یدعب هرود
 .درک میھاوخ هاگن 1یمیمرت

 

 و یتلودریغ یاھنامزاس ینعی ،یندم ھعماج .درک میھاوخ هاگن یلکروطھب یندم ھعماج ھب ام ،نآزاسپ یشزومآ هرود رد
 تیمھا لاح رد یاهدنیازف روطھب رضاح لاح رد و دناهدوب مھم ھشیمھ اھنآ .دننکیم افیا ھعماج رد یمھم شقن ،یراجتریغ

                                                        
1  restorative justice 
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 رایسب اجھمھ رد ھک دنراد دوجو یلوصا ،لاحنیااب .دنتسھ توافتم فلتخم قطانم رد یندم ھعماج یاھنامزاس .دنتسھ نتفای
 .دنتسھ ھیبش

 

  ھک تسا ییاھزیچ ھک مینکیم رکف اما ،میتسین لیکو ام .میزادرپیم رشب قوقح یساسا لوصا زا یخرب ھب ام ،تیاھنرد
 .دننادب ھمھ تسا مزال

 

 ،دینک هاگن هرود نیا ھب اھنتھن ھک  مینکیم دیکأت ،لوا .مییوگب ،لوا هرود بلاطم عورش زا لبق دیاب ھک دراد دوجو ییاھزیچ
 ار یرتتوافتم یاھهاگدید ھچ رھ .دینک یسررب زین ار دینک ادیپ رگید یاھاج و تنرتنیا رد دیناوتیم ھک ییاھزیچھمھ ھکلب
 .تسا رتھب ،دینیبب

 

 ای یرگید درف زا دینادیمن ار یزیچ رگا ً،افطل .تسامش ھب ھیلوا لوصا یرس کی شزومآ ام فدھ ھک تسا نیا رگید ھتکن
 دوجو ھب یبیسآ ھک تسا نیا مدرم اب راک لصا نیرتمھم .دینک وجتسج نآ هرابرد و دیسرپب رفن دنچ زا نآ زا  رتھب یتح
 .درواین

 

 بلاطم رد .دیشابن ای دیشاب صاخ ییاھراک ماجنا ھب زاجم تسا نکمم ،دیتسھ ھک ییاجھب ھتسب ،ینوناق روطھب ،نینچمھ
 .تخادرپ میھاوخ اھنآ ھب سرد نیدنچ رد یدعب

 

 چیھ ،دشابن ای دشاب بسانم و ینوناق تسا نکمم ھچنآ ای دیھدیم ماجنا ھک یراک لابق رد ام ،ینوناق هاگدید زا ،نینچمھ
 .میرادن یتیلوئسم

 

 اب امش طابترا زا .دیناسر یرای ناتنایفارطا ھب ات دنک کمک امش ھب ھک دیروآ تسد ھب یزیچ اھهرود نیا زا ھک میراودیما
 میھدیم ماجنا هابتشا یراکھچ ،میھدیم ماجنا تسرد ھک ار ھچنآ ، تسیچ ناترظن ھک دیئوگب ام ھبً افطل .مینکیم لابقتسا دوخ
 یربخ امش زا ھک میقاتشم ام .دیھد عالطا ام ھب دراوم نیا هرابرد ،مینک ھفاضا دوخ یاھسرد ھب میناوتیم ار یزیچ ھچ و
 .دیریگب سامت ام اب  cwwppsummer@gmail.comلیمیا قیرط زاً افطل .میونشب ار

  PET زاغآ و CWWPP رب یاھمدقم  1-2
 

 میراد ھک ییاھهاگدید و ،میھدیم ماجنا یراکھچ ،میتسھ یک ام ھکنیا و CWWPP  ھچخیرات زا یمک میھاوخیم اجنیا رد
  مییوگب امش ھب ار

 

  CWWPP لماعریدم ،ربوت دیوید زلراچ
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 نگنینورگ هاگشناد زا ار دوخ یکشزپ کردم ،1980 ھھد رخاوا رد وا .تسا کشزپ کی ،ربوت دیوید زلراچ ،هرود نیا ربھر
 یکشزپ ،یمومع یکشزپ ،یحور 1یامورتٔ ھنیمزرد ار  یددعتم یلیمکت تالیصحت یاھهرود نآزادعب .درک تفایرد دنلھ رد
 .تسا CWWPP ناراذگناینب زا یکی وا .دنارذگ ار یکشزپ یاھھنیمز رگید و ینوناق

 

 و ناگدنھانپ دروم رد یدایز یاھزیچ وا ،نیاربانب .دش گرزب کرویوین رد ناگدنھانپ ھلحم رد هدنھانپ هداوناخ کی رد وا
 رد ینوناقریغ رجاھم کی شیاھگرزبردام زا یکی نمض رد .تفرگ دای یاھفرح تروصھب مھ و ھناخ رد مھ امورت
 .دوب اکیرمآ هدحتمتالایا

 اب سپس و حلص و یطیحمتسیز یاھشبنج رد ادتبا ،دنک یم تیلاعف یعامتجا رییغت یاھشبنج رد 1966 لاس زا وا
 .تسا ھبرجت یاراد و هدیدشزومآ زیمآتنوشخ ریغ تالوحت رد نینچمھ وا .نایوجھانپ و ناگدنھانپ

 

 CWWPP و )PET( ارگلمع یزاسدنمناوت شزومآ هرود زاغآ

 یکشزپ شیامزآ هورگ ،ناگدنھانپ یللملانیب نامزاس وضع ،تفرگ ار دوخ یکشزپ کردم 1988 لاس رد ربوت ھکیماگنھ
 .دندرکیم کمک یگدنھانپ تساوخرد یارب نایوجھانپ ھب ھک دش یدنلھ یلم و یلحم یاھهورگ رگید و یللملانیب ناکشزپ
 ھعومجم نیا ردً ادعب ھک روطنامھ .دندرکیمن راتفر ناکشزپ رگید ھک درکیم راتفر یاھنوگھب نایوجھانپ اب هورگ نیا
 نآ رد .دریگیم یژرنا و تقو یدایز رادقم و دبلطیم ار یصاخ یاھتراھم و تسین ناسآ نایوجھانپ اب راک ،مینیبیم
 نایوجھانپ یارب ار دوخ شالت و تقو ھنابلطواد ھک دندوب راکوکین دارفا زا یرایسب ،دوب راک لاح رد هورگ نیا ھک  نامز

 رد هورگ ود رھ تیرثکا .دندناسریم یرای و دنتشاد روضح  مھ نایوجھانپ زکارم نادنمراک نینچمھ .دندرکیم فرص
 یالاب نازیم و یگنھرف یاھتوافت دوجواب ینعی ،دندوب شزومآ نودب ای و مک شزومآ یاراد یدارفا نینچ اب راک دروم
 نیا(دندش امورت ریگرد دارفا نآ یاھناتساد ندینش اب ناشدوخ ھکلب دندرکن یامورت نامرد ھب یکمک اھنآ اھنتھن ،امورت
 ،ارگلمع یزاسدنمناوت شزومآ ناونعھب ھک تراظن و شزومآ شور ، نیا ھجیتنرد .)تسا هدشھتخانش ھیوناث بیسآ ناونعھب
 .درک میھاوخ ثحب سرد یدعب ھحفص رد PET تایئزج هرابرد ام .دمآ دوجو ھب ،دوشیم ھتخانش PET ای و

 ،فلتخم یاھهورگ دارفا زا یضعب .دش زاغآ قباس یوالسگوی لاردف تسیلایسوس یروھمج رد گنج ،1990 ھھد لیاوا رد
 .تفرگ لکش نآ زا CWWPP .دنداد لیکشت ھقطنم نیا یارب یراک هورگ کی

 اجنیا رد نونکات عقوم نآ زا CWWPP و دمآ ناتسبرص و نیوگزرھ-ینسوب ،یساورک ھب 1995 لاس نئوژ هام رد ربوت
 .دید بیسآ تدشھب 1991 لاس رد ھک تسا یساورک قرش رد راوکو رد ام یلصا رتفد .تسا هدوب

 تمدق لاس 8000زا شیب  اجنیا رد اھگنھرف .تسا بوناد دور رانک رد ،مینکیم راک و یگدنز نآ رد ام ھک یاھقطنم
 زا اما ،تسا باذج و ابیز ناکم کی اجنیا .تسا هدش تفای یکیدزن نیا  رد ییاپورا یاھمیوقت نیلوا زا یکی و دنراد
 .تسا زیگنامغ تاھج یرایسب

 

  تبث

 یساورک رد یلحم نامزاس کی نینچمھ .تسا هدشتبث دنلھ رد ھک میتسھ یعافتناریغ نامزاس کی ام ،یمسر تروصھب
 نئوداب داینب مان ھب ،یلام هدنیامن کی ،اکیرمآ رد .میاهدشتبث نیوگزرھ-ینسوب رد یجراخ نامزاس کی ناونعھب و میراد
 .میراد اکیرمآ هدحتمتالایا
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 CWWPP درکلمع و فادھا

 هزادناھب ھک مینادیم ام .تسا نآ یکیزیف یاھدمایپ و یحور یامورت اب راک رد تیفرظ شیازفا CWWPP یلصا فدھ
 یاھدادیور ضرعم رد ھک یناسک ھب ات دنرادن دوجو رثؤم دارفا رگید و یعامتجا راکددم و کشزپناور و سانشناور یفاک
 ، دناهدوب رشب تسد ھتخاس و یعیبط یایالب ریاس و ترجاھم ،ضیعبت ،یعیبط یایالب ،گنج لیبق زا دیدش کیتامورت
 اھنآ ھب دنناوتیمن امورت راچد درف ناگیاسمھ و ناتسود یبوخھب ناسانشراک ،بلغا ھک مینادیم نینچمھ ام .دوش یگدیسر
 .دنراد رارق یرتالاب حطس رد اھنآ ھکلب ،دنشاب ھتشادن ار یفاک شناد ناسانشراک ھک تسین روطنیا .دنشاب ھتشاد یسرتسد
 ھب ات ،عماوج و اھاتسور دننام ،تسا زایندروم یاھناکم رد مدرم شزومآ ،دھدیم ماجنا CWWPP ھچنآ ،نیاربانب
 یاھرگنامرد" ای "فیدرمھ ناگدننکتیامح" ھک دنوشیم "ھنھرباپ نارگنامرد" ھب لیدبت اھنآ ھجیتنرد .دننک کمک رگیدکی
 PET1 نآ هدش هاتوک ھک ،ارگلمع یزاسدنمناوت شزومآ ناونعھب هدشھتخانش شور نیا زا ام .دنوشیم هدیمان زین "راکددم
 .داد میھاوخ حیضوت سرد یدعب ھحفص رد لماک تایئزج اب ار PET ام .مینکیم هدافتسا ،تسا

 

 .میھدیم ماجنا دنک یم ھعجارم ام ھب یروضح ھک یسک رھ یارب میقتسم هرواشم یمک رایسب رادقم نینچمھ ام

 

 اب ھکیماگنھ .دنناسریم ددم نارگید ھب ھک تسا یدارفا یارب یسانشناور تراظن ،ام راک مھم یاھشخب زا رگید یکی
 میھدیم یدایز تیمھا یزیچ ھب ھک ینامز نینچمھ .مینکیم بذج ار اھنآ یاھبیسآ زا یخرب ،هاگآدوخان ،مینکیم راک دارفا
 حیضوت لوا سرد رد ار نآ ھک ،دراد مان یگدوسرف ھک دوشیم ییاھشنکاو ھب رجنم نیا .میراد دحزاشیب راک ھب لیامت

 تبحص یرگید درف اب تسا راک ھب لوغشم نارگید اب ھک یدرف رھ ھک تسانعم نیا ھب یسانشناور تراظن .داد میھاوخ
 دارفا اب ھک یدرف رھ .دنک داجیا لداعت دوخ یگدنز رد ات دنکیم شالت و دوشیم جراخ هدشبذج یاھبیسآ زا و دنکیم
 اررکم ھعومجم نیا رد ام .دراد تراظن ھب زاین نابلطواد و ناملعم ،ناکشزپ ھچ و ناسانشناور ھچ ،دنکیم راک هدیدبیسآ
 .تخادرپ میھاوخ تراظن عوضوم ھب

 

  ام یاھرظن و تابصعت

 و تابصعت نیا ام ھمھ .مینک ثحب دوخ یاھهاگدید و اھیروادشیپ و تابصعت دروم رد میھاوخیم ، ھمادا زا لبق
 .دیوش هاگآ اھنآ زا ھک میھاوخیم امش زا .میشابن ای میشاب هاگآ اھنآ زا ھچ ،میراد ار اھیروادشیپ

 تسا نیا ام تیرومأم .دنریگب تسد ھب ار لرتنک نیا دیاب و دننک لرتنک ار دوخ یگدنز دیاب مدرم ھمھ ھک میدقتعم ام ،تسخن
 .دوشیم هدیمان یزاسدنمناوت نیا .میھدب دارفا ھب ار راک نیا یارب مزال یاھشرگن و تراھم ،شناد ھک

 دنیارف ھنوگرھ و یریگدای دنیآرف رھ ھک میدقتعم ام ،نیاربانب .مینادیم ار اھخساپ مامت ھک میتسین رواب نیا رب ام ،ھکنیا مود
 .میوشیمن فقوتم زگرھ ام ،نیاربانب .تسا ھفرطود یریسم ،دارفا نیب لماعت

 

 ام ،سانشناور زرجار لراک دننامھ .میرادداقتعا نییاپ ھب الاب زا ھن و الاب ھب نییاپ یحطس زا ندرک راک ھب ام ،ھباشم روطھب
 .دوش ھتکید اھنآ ھب الاب زا ییاھخساپ ھکنیا یاجھب ،دنراد دوخ لئاسم لح یارب ییاھخساپ مدرم ھک میدقتعم

 

 .دنتسین یتخانشبیسآ اھشنکاو نیا و دنراد امورت ثداوح ھب یداع یاھشنکاو دارفا ھک میدقتعم ام ،یحور یامورت ھب عجار
 یبیکرت یاھشنکاو زا یخرب ھچرگا .دنتسھ ود رھ زا یبیکرت ًالومعم و دنشاب یکیزیف و یسانشناور دنناوتیم اھشنکاو
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 ھعومجم نیا یدعب ثحابم رد لومعم یاھشنکاو نیا دروم رد ام .تسا درف ھب صتخم صاخ بیکرت اما ،دراد دوجو جیار
 یاھثداح ھب شنکاو رگا ھک تسا نیا ،تشگ میھاوخزاب راب نیدنچ نآ ھب ام ھک اجنیا رد مھم ھتکن .درک میھاوخ تبحص

 .دیتسین رامیب ،دیشاب ھتشاد کیتامورت

 

 قافتا ھبشکی زیچھمھ ھک تسا ردان رایسب .تسا تدمینالوط کیتامورت یاھشنکاو لح یارب راک ھک تسا نیا رگید ھتکن
 .تسا راوشد نیا ھک تسا مزال ربص اھنآ اب ھلباقم یارب .دشاب ھنوگنیا ھک میشاب ھتشاد تسود یلیخ ام ھک دنچرھ ،دتفا

 

 بجوم تاقوا یھاگ دنناوتیم اھوراد زا یضعب ھک مینادیم ام .میرادن داقتعا یلیخ ییوراد نامرد ھب ام ،ھباشم روطھب
 رد ھک دبلطیم ار تامادقا زا یفلتخم عاونا یحور یامورت اب راک .دنزادرپیمن لکشم لصا ھب اما ،دنوش مئالع شھاک
 توافتم درف رھ یارب تسا رثؤم ھک یراک عون درک دیکأت دیاب مھزاب .درک میھاوخ ثحب ھعومجم نیا رد ور شیپ بلاطم
 .دنک رییغت نامز لوط رد دناوتیم و دوب دھاوخ

 

 1تنیلاب یاھهورگ نینچمھ و کرتشم عفانم یاراد یاھهورگ ناونعھب ھک ،میرادداقتعا یرای-دوخ یاھهورگ ھب ام ،تیاھنرد
 ار اھنآ ھک یلئاسم دروم رد ات دنوشیم عمج مھرود ھک دنا هدش لیکشت ھباشم عفانم اب دارفا زا اھهورگ نیا .دوشیم ھتخانش
 اتسور کی رد ھک یدارفا ، صاخ تایبرجت اب صاخشا لماش دنناوتیم دارفا نیا .دننک ثحب ،دھدیم رارق ریثأت تحت
 یتوافتم طیارش یاراد ھک رگید نوگانوگ دارفا و ناناوجون ،قباس نازابرس ،صاخ یرامیب ھبالتبم دارفا ،دننکیم یگدنز
 و دیتسین اھنت امش ھکنیا نتسناد ،نینچمھ .دننادیم ناسانشراک زا رتشیب ییاھهورگ نینچ رد دارفا ،بلغا .دنشاب دنتسھ
 .دنکیم کمک رایسب ،دیراذگب کارتشا ھب ار دوخ لئاسم یرگید صخش اب دیناوتیم

 رد و میاھتفگ ام ھچنآ هرابرد ار دوخ تارظن دیناوتیم ،دیھاوخیم رگا .دینک رکف میتفگ اجنیا رد ام ھک یتاکن دروم ردً افطل
 نینچمھ امش .دننیبب دیاھتشون ھک ار ھچنآ دنناوتیم ھمھ ھک دیشاب ھتشاد دای ھبً افطل .دینک لاسرا ناتدوخ تابصعت دروم
 .دیسیونب ھمان cwwppsummer@gmail.com سردآ ھب ام لیمیا ھب میقتسم روطھب دیناوتیم

 

 

 )PET( ارگلمع یزاسدنمناوت شزومآ 1-3

 
 PET ھچخیرات

PET اب بوخ یدارفا نابلطواد نیا ،دش داجیا دندرکیم راک نایوجھانپ اب ھک ینابلطواد زاین ھب خساپ رد دنلھ رد ادتبا رد 
 دارفا نیا زا .دوب کدنا ،دنتشاد یتالیصحت رگا یسانشناور تراظن ٔھنیمزرد ای اھ ھنیمز نیا رد اما دندوب گرزب ییاھبلق
 هدش ییالاب حطس یتخانشناور یاھبیسآ راچد ھک یدارفا اب و دوبن ناشدوخ گنھرف لثم ھک ییاھگنھرف اب دشیم ھتساوخ
 یرادا یاھدنیارف لوط رد ای و دوب هدادخر  ناشرفس لوط رد و ناشیگدنز یلصا قطانم رد اھبیسآ نیا ھچ دننک راک ،دندوب
 .دنتسویپ ام کمک ھب زین ناصصختم رگید و یعامتجا ناراکددم ،ناراتسرپ ،ناکشزپ اھدعب .یگدنھانپ یاھراک

 

                                                        
1 Balint 



Pragmatic Empowerment Training Course 1: The Caregiver-Client Relationship and Self-Care 10 of 82 
 

 PET فادھا

 کمک دنمزاین ھک یدارفا زا دصرد 90 زا شیب ھک دششرازگ "The Lancet" یکشزپ ھلجم رد 2007 ربماتپس رد
 .تسا ھتفاین دوبھب تیعضو ،نآزاسپ یاھلاس رد ،ھنافسأتم .دننکیمن تفایرد ار نآ ،دنتسھ یسانشناور

 

 .تسا یبیسآناور اب ھلباقم یارب تیفرظ شیازفا ،PET یلصا فدھ نیاربانب

 

 PET یایازم زا یخرب

 یارب شالت لاح رد ھک یدارفا اب و دنتسھ الاب حطس بلغا ،دنوش یم هدیمان صصختم ھک یدارفا ھک تسا نیا رگید ھتکن 
 نیصصختم ھب تبسن یرتالاب یونش فرح دوخ عماوج یاضعا زا ،دارفا .دنرادن یکیدزن ھطبار دنتسھ اھنآ ھب تمدخ
 .تسا گنھامھ اھنآ اب رتشیب ،دنکیم راک اھنآ اب ھک یدرف و دنوشیم کرد رتھب ھک دننکیم ساسحا اھنآ .دنراد

 

 رکف نارگید .دوشیم بوسحم گنن یاھنوگھب اھگنھرف زا یرایسب رد یسانشناور هرواشم و نامرد نتفرگ نینچمھ
 نتفر ھب تبسن ،دوخ ھعماج زا یسک اب ای تسود کی اب تبحص .تسا هدش نونج راچد و تسا ھناوید صخش ھک دننکیم
 یقلت ضیرم ای ھناوید درف تروص نیدب  .دوشیم بوسحم هدیھوکن رتمک رایسب کشزپناور کی ای سانشناور کی شیپ
 .دنک یم تفایرد مھ کمک و دوش یمن

 

 PET رد هدیدشزومآ دارفا تاحالطصا ھعومجم

 "راکددم یاھرگنامرد" ای "فیدرمھ ناگدننکتیامح" ای "ھنھرباپ نارگنامرد"دناهدیدشزومآ PET رد ھک ار یدارفا ام 
 ای نیناوق ھک دیشاب بقارم دیاب امش .دیھدب دوخ گنھرف قبط یرتبسانم مان یدارفا نینچ ھب دیھاوخب تسا نکمم .میمانیم
 ھک یدارفا یارب رگنامرد حالطصا ،اھناکم زا یرایسب رد ،لاثمناونعھب .دینکن ضقن ار دوخ یگدنز لحم یاھدادرارق
 رما نیمھ .تسا ظوفحم ،دناھتفرگرارق نومزآ دروم یاھفرح ای یتلود نامزاس کی طسوت ای و  هدوب یصاخ شزومآ تحت
 .دیشاب عوضوم نیا بقارم سپ .دشاب قداص مھ رواشم ھملک دروم رد تسا نکمم

 

 

 PET یژولودتم

 .تسا نآ زا رتمھم یتح ای مھم نآ یاوتحم هزادناھب PET  یژولودتم

 

 .دننک تکراشم لماک روطھب دنناوتب ھمھ ات دیرادھگن کچوک ار یرایدوخ ای یشزومآ هورگ هزادنا ھک تسا مھم ،لوا
 .مینکیم میسقت هورگ دنچ ای ود ھب ار نآ ام ،دوش رتگرزب هورگ رگا .تسا رفن هدزاود ات ھس نیب ام لمعلاروتسد

 

 دنناوتیم مدرم ھک تسا نیا ام ھبرجت .دینک دودحم ار دشکیم لوط ھسلج رھ ھک ینامز نازیم ھک تسا مھم ،یدعب دروم
 ھسلج نایم رد یتحارتسا تقو اب ھسلج رھ ًالومعم و دنشاب ھتشاد زکرمت تعاس ود ات مین و تعاس کی دودح رثکادح یارب
 .دشاب توافتم هورگ ھب ھتسب تسا نکمم اھنامز نیا .تسا هارمھ



Pragmatic Empowerment Training Course 1: The Caregiver-Client Relationship and Self-Care 11 of 82 
 

 کی و ھباشم نینس دارفا اب رھش کی رد هورگ ود یتح ،نیاربانب .تسا صاخ هورگ رھ ھک تسا نیا PET مھم ھبنج
 .دوب دنھاوخ توافتم ،ھنیمز

 

 نکمم دوجونیااب .دش دھاوخ ھئارا اھسرد زا ھعومجم نیا رد امش ھب ھک تسا یدراوم زا یکی PET یشزومآ ھمانرب
 ار یدراوم دیھاوخب تسا نکمم یتح .دینک ھفاضا یشزومآ ھمانرب ھب دیھاوخب ھک دشاب ھتشاد دوجو یصاخ یاھزیچ تسا
 .مینکیمن ھیصوت ار نآ ام دنچرھ ،دینک مک هورگ دارفا یاھھتساوخ و اھزاین ھب ھتسب ،نآ زا

 

 یاھشقن زا یکی .درادن تیمھا اھنآ ماجنا بیترت دوش هداد ششوپ تدمینالوط رد یشزومآ ھمانرب دراوم ھمھ ھک یمادام
 تاطابترا هرود رد و سرد نیا یدعب شخب رد لیھست هرابرد ام .تسا عوضوم نیا یریگیپ ،هورگ هدننکلیھست لوئسم

 .درک میھاوخ تبحص

 ،تسا هدادخر شایگدنز رد نآلا ھب ات ھتشذگ ھسلج زا ھک یتاقافتا دروم رد درف کی یاھتبحص اب ھسلج کی ،یلکروطھب
 .دراذگیم ثحب ھب ار عوضوم کی سپس هورگ .دوشیم عورش

 

 دناوتیم ای دتفایم قافتا هورگ وضع دنچ ای کی یگدنز رد ای ھعماج رد ھک دشاب یزیچ دناوتیم .تسا مھم ھسلج عوضوم
 ات دنراد دامتعا رگیدکی ھب مدرم و دراد دوجو وگتفگ و ثحب ھک تسا نیا ھتکن .دننادب دنھاوخیم دارفا ھک دشاب یزیچ
 نیرتھب ام ھک تسا ھتفگ ،سانشناور ،زرجار لراک .دنھد رارق ثحبدروم دنھاوخیم ھک ار یزیچ رھً ابیرقت دنناوتب
 تیمھا ام یارب ھک یتاعوضوم دروم رد ثحب یارب ار بیترت نیرتھب تفگ ناوتیم ،نیاربانب .میتسھ نامدوخ ناصصختم
 .مینادیم دراد

 نخس نما ناکم کی رد نامدوخ لئاسم و نامدوخ دروم رد ام .دشاب نامرد ھب ھیبش رایسب دناوتیم PET ،ظاحل نیا زا
 و گنن ثعاب رتمک رایسب اھثحب عون نیا ،PET هورگ کی رد ،ھتبلا .تسا نیمھ مھ نامرد عقاورد ھک ،مییوگیم
 .تسا یراسمرش

 ھنوگچ ھک مینکیم نیرمت ،تاطابترا هرود رد ،نیاربانب .دشابیم PET یاھهورگ راک زا یمھم شخب نیرمت ،نینچمھ
 نیرمت صاخ طیارش اب دروخرب یارب تسا نکمم ،نینچمھ .میشاب ھتشاد یبوخ یھورگ یوگتفگ و رفن ود نیب وگتفگ میناوتب
 .مینک

 

  یسانشناور تراظن

 نیلوا رد .دراد یفلتخم یاھتمسق یسانشناور تراظن .دریگیم تروص PET یاھهورگ رد بلغا یسانشناور تراظن
 تسرپرس شقن .تسا ،دیھدیم ماجنا دارفا رگید اب ای هدننکھعجارم کی اب امش ھچنآ ندرک یسررب لماش تراظن نیا ،ھنومن
 ،دننک داقتنا صخش زا ھک تسین نیا ،دوش هدیمان ینورد تراظن ای تنیلاب هورگ تسا نکمم نینچمھ ھک ،یتراظن هورگ ای
 یرایشوھ و کاردا یرکفمھ .دنھدب وا ھب تسا هدرکن رکف نآ ھب صخش نآ ًالامتحا ھک ار یدیدج یایاوز و شنیب دیاب ھکلب
 .دھدیم یرتشیب

 

 اب راک .دبای ییاھر سکعلاب و شایصخش یگدنز رب راک ریثأت زا دناوتب درف کی ھک تسا نیا تراظن تاکن زا رگید یکی
 دنھاوخیمن و دنشاب یوق دیاب ھک دننکیم رکف دارفا .دراد ھمھ یور یفطاع تارثا و تسا راوشد هدیدبیسآ رایسب نیعجارم
 اب ندرک تبحص .دیروآ تسد ھب یگدنز رد ار لداعت ھک تسا مھم رایسب .دننک هاگن ،دنتسھ مھ یعیبط ھک تالکشم نیا ھب
 .تسا هدننککمک ،درذگیم امش ھب ھچنآ هرابرد نارگید
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 یرورض دنکیم راک رگید دارفا اب یحطس رھ رد ھک یسک رھ یارب تراظن مینکیم رکف ام ،میتفگ ًالبق ھک روطنامھ
 ،سیلپ ،ناملعم ،یعامتجا ناراکددم ھلمجزا ،ھمھ یارب ھکلب ناکشزپناور و ناسانشناور یارب اھنتھن رما نیا .تسا
 ات یتح ام .دشاب تدمهاتوک ای دنلب اھنآ تکراشم تدم دھاوخیم ھک ردقچرھ لاح تسا یرورض ،نابلطواد و ناناشنشتآ

 رب تراظن .دننکیمن لمع یا ھنالوئسم روطھب یا ھفرح ظاحل زا دنرادن رظان ھک یدارفا مییوگب ھک میور یم شیپ ییاج
 .درک میھاوخ تبحص یگدوسرف تایئزج هرابرد یشزومآ هرود نیا ردً ادعب .دنکیم کمک یگدوسرف نامرد و یریگشیپ

 

 رارقرب ار یصوصخ میرح نیناوق ھک تسا مھم رایسب ،دراد دوجو PET یاھهورگ رد یصخش دراوم عون ھمھ ھکاجنآزا
 ریاس .دوشن هدز یفرح نآ زا جراخ ،دوشیم ثحب هورگ لخاد رد ھک یصخش دراوم هرابرد ھک ینعم نیا ھب ،میزاس
 هدافتسا یدعب شخب رد ھک PET یاھهورگ یارب نیناوق زا یخرب دروم رد ام و دوب دھاوخ هورگ ھب ھتسباو تاررقم
 .تفگ میھاوخ رتشیب تاطابترا هرود رد اھهورگ ندرک راک یگنوگچ دروم رد .درک میھاوخ تبحص میاهدرک

 PET یاوتحم

 یمک ار نآ یلک لوصا زا یخرب .دننک راک نارگید اب ھنوگچ ھک دنریگب دای دارفا ھک تسا نیا لماش PET یاوتحم ادتبا
 نارگید اب دروخرب رد تایقالخا .دینک بسک ار دارفا دامتعا ھنوگچ ھک تسین نیا طقف .درک میھاوخ نایب سرد نیا رد دعب
 .درک میھاوخ تبحص نآ دروم رد لصفم ام و تسا یرورض زین

 

 .دینک تبقارم ناتدوخ زا ھک دیریگب دای امش ھک تسا مھم رایسب ،دش رکذ ھک روطنامھ

 

 رد نیا .دینک رارقرب طابترا یھورگ و یدرف تروصھب نارگید اب ھنوگچ دیریگب دای ھک تسا مھم رایسب نینچمھ
 ھک تسا یاھیاپ لوصا ،درک میھاوخ تبحص نآ دروم رد ام ھچنآ نیاربانب و دوب دھاوخ توافتم فلتخم یاھگنھرف
 .دینک شراگزاس دوخ صاخ تیعقوم اب دیناوتیم

  نکمم دح ات دیاب مدرم ھک مینکیم رکف ام .تسا هدرتسگ رایسب ھنیمز کی نآ اب ھلباقم یگنوگچ و امورت ،یسانشناور
 ،یسانشناور رد فلتخم میھافم ،یسانشناور فلتخم یاھدرکیور دروم رد ،نیاربانب .دننادب هرابنیارد و دننک بسک یھاگآ
 ثعاب دناوتیم ھک یصاخ طیارش ھب نینچمھ .درک میھاوخ تبحص ،تسیچ فلتخم یاھهاگدید زا امورت ھکنیا دروم رد
 میھاوخ ،دننک روبع ،تسا هدمآ ناشرس رب ھچنآزا ات طیارش نآ رد دارفا اب تبحص و دروخرب هوحن ھب و ،دوش بیسآ
 .تخادرپ

 

 دنناوتب مدرم ات درک میھاوخ تبحص تبثم یزیچ ھب یفنم و زیمآتنوشخ طیارش زا تاعزانم لیدبت یگنوگچ دروم رد سپس
 .تسا مھم رایسب رما نیا رد یتخانشناور راک .دننک یگدنز رگیدکی اب تنوشخ ھب لسوت نودب

 

 عون نیا دروم رد یاھنیرید تنس .درک میھاوخ تبحص یراجتریغ و یتلودریغ راک ینعی ،یندم ھعماج هرابرد ام ،نآزادعب
 یلیخ تیعضو نیا کشیب .تسا دیدجً اتبسن تامادقا عون نیا مھ ییاھناکم رد .دراد دوجو طاقن زا یرایسب رد اھراک
 .تسا رییغت لاح رد عیرس
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 شریذپ یارب عماوج رییغت یگنوگچ و عماوج رد مدرم ماغدا یگنوگچ دروم رد ھک تسا مھم ھک مینکیم ساسحا ،نینچمھ
 .مینیبیم یلماعت و ھفرطود یریسم ناونعھب ار نیا ام .مینک تبحص ،دارفا

 

 اھنآ دیاب ھمھ ھک مینکیم ساسحا ام ھک دراد دوجو لوصا زا یخرب .درک میھاوخ تبحص رشب قوقح هرابرد ام ،ماجنارس
 .دننادب ار

 

 ییاھن تارظن زا یخرب

 امش رتشیب ھک یلئاسم اب ھلباقم رد و یمارآھب ار نآ ھک تسا نیا ام ھیصوت .تسا دراوم زا یرایسب لماش PET ،نیاربانب
 .دینک هدافتسا ،دناهداد رارق ریثأت تحت ار

 

 کی ھک تسا یبوخ رکف ھک مینکیم رکف ،دینارذگب ار اھسرد زا ھعومجم نیا دیھاوخیم یدجروطھب امش رگا .ییاھن ھتکن
 .درک میھاوخ تبحص یدعب شخب رد نآ دروم رد ام .دیھد لیکشت ناتدوخ لئاسم دروم رد ثحب یارب کچوک هورگ

 

 .میونشب امش زا ار نیا ھک میھاوخیم ھناقاتشم ام .دینکیم رکف ھچ اھزیچ نیا ھمھ دروم رد ھک دییوگب ام ھب ،ھشیمھ دننام
 ،ام تیاسبو نینچمھ .دیشاب سامت رد ام اب cwwppsummer@gmail.com لیمیا ابً افطل

www.cwwpp.com دینیبب ار. 

 

 

 

 

 

  لیھست یارب یاھمدقم 1-4
 ھمدقم

 یھورگ نینچ لیھست یگنوگچ هرابرد ام ،اجنیا رد .میدرک تبحص PET هورگ کی لیکشت دروم رد ام ،ھحفص نیرخآ رد
 .تفگ میھاوخ رتشیب یلیخ تاطابترا سرد رد عوضوم نیا هرابردً ادعب ام .درک میھاوخ تبحص

 

  هدننکلیھست درف یاھشقن

 هدھعرب هورگ یارب ار لماک تیلوئسم و دنکیم تکراشم یواسم روطھب سک رھ PET هورگ کی رد ،لآ هدیا تلاح رد
 نیاربانب و دھدیمن خر اھهورگ زا یرایسب رد رما نیا .تسین زایندرومً اعقاو هدننکلیھست کی بیترتنیاھب و دریگیم
 هدننکلیھست یتبون دنناوتیم دارفا نینچمھ .دیھدب صاصتخا رفن ود ای کی ھب ار تیلوئسم عون نیا ھک تسا بوخ ًالومعم
 .دنشاب
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 مینیبب ھک تسا تخس تاقوا یھاگ .دنھدیمن ماجنا تسرد ھشیمھ ار نآ دارفا نیرتھبرجتاب یتح .دراد زاین ھبرجت ھب لیھست
 یھورگ ھسلج رھ زا دعب و دیھدب ھمادا شالت ھب ھک تسا نیا ام ھیصوت .دھدیمن باوج یراکھچ و دھدیم باوج یراکھچ
 نیا دیناوتیم امش .دننکیم یرکف ھچ دیاهدرک ھچنآ دروم رد دیسرپب هورگ ءاضعا رگید زا و دینک هاگن دیاهداد ماجنا ھچنآ ھب
 یرکف ھچنآ دروم رد دارفا ھک دیسرپب و دیھد ماجنا ،یھورگ ھسلج کی لوط رد ،رتھب یتح ای یصوصخ تروصھب ار راک
 .دھد شیازفا ار دامتعا و دنک داجیا یگتسبمھ هورگ یارب دناوتیم نینچمھ رما نیا .دننکیم

 

 و دننک نایب ار دوخ هاگدید ،دننک تبحص دیاب ھمھ ،بیترتنیاھب .تسا تکراشم ،PET هورگ یاھشخب نیرتمھم زا یکی
 زورب ار دوخ لماک روطھب دننک تبحص دنناوتیمن ھک یدارفا ھک دنک یراک ات تسا هدننکلیھست تیلوئسم نیا .دننک نیرمت
 یاراد دارفا ھکیماگنھ هژیوھب ،دشاب راوشد دناوتیم رما نیا .دننک لرتنک دناهدرک ھضبق ار ھسلج ھک یدارفا و دنھد
 تبحص یصخش و ساسح لئاسم دروم رد امش ھک تسا مھم ینامزً اصوصخم عوضوم نیا .دنتسھ یوق ییاھتیصخش
 .دتفایم قافتا PET یاھهورگ رد بلغا ھک روطنامھ ،دینکیم

 

 رد ھن لقادح ،دریگب تروص ینارنخس دیابن و دنتسھ یتکراشم یاھهورگ PET یاھهورگ ھک دیشاب ھتشاد دای ھب ،نینچمھ
 یارب صاخ کینکت کی نداد ناشن ای صاخ عوضوم کی دروم رد ثحب ھک تسین انعم نادب نیا .نآ عقاوم رتشیب
 ھکنیا و دشابیم ناگدننکتکرش ھبرجت رب PET تادیکأت زا یکی ،لاحنیااب .تسین بسانم یرگید صخش ای هدننکلیھست

 .دنکیم کمک هورگ یاھشرگن و اھتراھم ،یلک شناد ھب فلتخم براجت ھنوگچ

 

 رثکا یارب ھک میاهدش ھجوتم ام .دشاب ھتشاد ار نامز باسح ھک تسا نیا هدننکلیھست درف یاھشقن نیرتمھم زا رگید یکی
 دارفا رثکا یارب تعاس ود و مین و تعاس کی نیب یاھسلج و دننک زکرمت ھفقو نودب ھقیقد 50 زا شیب ھک تسا تخس دارفا
 تاسلج و دراد دوجو یصخش و ساسح تاعوضوم یخرب دروم رد هژیوھب ،تائانثتسا ھتبلا .تسا ناشناوت هزادنازاشیب
 نامز ھک میدش ھجوتم ام ،دوجونیااب .دشاب رتهاتوک ای رتینالوط هورگ یاضعا یاھھتساوخ و اھزاین ھب ھتسب دناوتیم
 دھدیم ناکما دارفا ھب رما نیا .دشاب هدننککمک دناوتیم و دنکیم داجیا مزال ھلصاف و اضف ،یدعب ھسلج ات یتح ،تحارتسا
 رظن رد ار  نامز ھک تسا هدننکلیھست شقن نیا  ،درک دیکأت دیاب مھزاب .دننک بذج ار لئاسم ،یساسحا و یرکف ظاحل زا ات
 .دریگب میمصت ثحب مامتا ای و تحارتسا نامز یارب و دشاب ھتشاد

 

  لحم

 رازگرب ار تاسلج دینکب ار شرکف دیناوتیم ھک ییاج رھ رد .دوشیم رازگرب هورگ تاسلج ھک تسا یناکم رگید ھتکن
 .اھناکم رگید و اھکراپ ،اھھفاک رد ،دارفا یاھھناخزپشآ و نمیشن قاتا رد ،راک رتافد و یمسر یاھسالک رد ،میاهدرک
 ،دوخ یادص ندش هدینش رطخ نودب دنناوتب مدرم ھکیروطھب دشاب یصوصخ و ریذپلد یلوقعم روطھب دیاب طیحم
 .دشابن دنلب ھنیمزسپ یادص ھک تسا مھم نینچمھ .دننک نایب ار ناشیاھفرح

 

  تازیھجت رگید

 یکینورتکلا تروصھب دناوتیم زین راک نیا .تسا دیفم اھنآ نداد ناشن ای اھزیچ یخرب میسرت یارب ذغاک یرادقم نتشاد
 ماجنا .دنھد باوج بوخً اتبسن دنناوتیم اھتلبت اما ،دنتسھ کچوک یمک ام ھبرجت رد یلکروطھب هارمھ یاھنفلت .دوش ماجنا
 .دیھدب ھمھ ھب هدنیآ رد ار دراوم نیا دیناوتیم امش ھک تسا تیزم نیا یاراد زین اھراک یکینورتکلا
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  هورگ تاررقم و نیناوق

 ھمھ ات مینک انب ار نیناوق ای یراک یاھلمعلاروتسد ،موزل تروص رد ،هورگ مود ای لوا ھسلج لوط رد ھک میراد تسود ام
 .تسا توافتم تیعضو رھ ،لاحنیااب .میھدیم ماجنا ام ھک ییاھراک ھنومن ریز دراوم .دنشاب ھتشاد رظنقافتا نآ دروم رد
 اب نیناوق تسا نکمم ھتبلا .دریگ رارق قفاوت دروم هورگ وضع رھ طسوت دیاب ھکلب ،دوش ھتکید الاب زا دیابن اھھیور نیا
 .دننک رییغت طیارش رییغت

 

 یارب .دننک تکرش هورگ ھسلج رھ رد عقومھب دیاب دارفا .دننک تکرش تاسلج رد دیاب دارفا ھمھ ھک تسا نیا ھتکن نیلوا
 ینعم نیا ھب نینچمھ .دنیآیمن ًالصا ای دنیآیم رید نارگید یتقو ،تسا هدننکدیماان رایسب دنتسھ رادافو ھک هورگ یاضعا
 یخرب ھکیلاحرد .دنورب نیب زا تسا نکمم دارفا نیب مھم تاکن و دشاب ھتشاد رارکت ھب زاین یدراوم تسا نکمم ھک تسا
 ،دنیب یم بیسآ یھورگ دامتعا و حور دنتسین رضاح اجنآ دارفا ھک ینامز ،داد هورگ بیاغ یاضعا ھب ناوتیم ار دراوم زا
 .دریگ رارق ثحبدروم یصخش لئاسم ھکیماگنھ صوصخھب

 

 ،دارفا زا یخرب اب و طیارش یخرب تحت .دتفایم قافتا هورگ رد ھچنآ یور رب تسا دارفا ندرک زکرمتم ھباشم ھتکن کی
 ام ،تیعضو نیا نتفرگ رظن رد اب .دریگ رارق ثحبدروم هورگ نورد راکشآ روطھب دیاب تالکشم نیا .تسا لکشم رما نیا
 رد یرارطضا دراوم رد زجھب دناوتیمن سکچیھ و دنریگب رارق توکس تلاح یور دیاب هارمھ یاھنفلت ھک میراد ینوناق

 .دتسرفب مایپ هورگ ھسلج لوط

 

 عورش ،تسا هداتفا یقافتا ھچ نآلا ات ھتشذگ ھسلج زا اضعا یارب ھکنیا ندیسرپ اب ار هورگ ھسلج رھ ام ،یلکروطھب
 .دننک تبحص دنراد تسود ھک یبیترت رھ ھب دنناوتیم دننک تبحص دنشاب ھتشاد تصرف ھمھ ھک یطرش ھب دارفا .مینکیم
 .مینکیمن قیوشت ار راک نیا ام .دننک تبحص دنھاوخیمن ھک دنیوگب دنناوتیم دارفا ،ھتبلا

 

 

ً ابلاغ .دشاب یصخش ای یروئت و یرظن دناوتیم عوضوم نیا .دننکیم باختنا ار ھسلج نآ عوضوم سپس هورگ یاضعا
 زا دروم نیا هرابرد ام .تسا یگناخ تنوشخ عوضوم تسا هدادخر ام یاھهورگ رد ھک یلاثم .دنوشیم هارمھ مھاب ودرھ
 ھکنیا هرابرد نینچمھ و میاهدرک تبحص امورت دروم رد یروئت هاگدید نیدنچ و هورگ یاضعا زا رفن نیدنچ یصخش هاگدید
 .دوشیم ماجنا ھسلج نیدنچ یط رد ًالومعم ثحب عون نیا .میاهدرک نایب یبلاطم میوش نامرد ھنوگچ و میھد ماجنا یراکھچ
 .دنادرگزاب ،دوب هدشمامت لبق ھسلج رد ثحب ھک ییاجھب دیدج ھسلج رد ار هورگ ھک تسا نیا هدننکلیھست درف شقن

 

 دروم رد دنناوتیم دارفا ،ھتبلا .میتسھ ریگتخس رایسب نآ دروم رد ام .تسا یرورض هورگ کی رد یصوصخ میرح
 ،رسمھ ھب یتح ،هورگ زا جراخ رد دناوتیمن یصخش دروم ھنوگچیھ ،دوجونیااب .دننک تبحص یسک رھ اب کیروئت بلاطم
 تامادقا نیا .میاهدرک جارخا هورگ زا ار دارفا نوناق نیا ضقن لیلد ھب ام .دوش ھتفگ یرگید سک رھ ای و کیدزن ناتسود
 دناوتیم یقلنھد .تسا یرورض نیا ،کچوک عماوج رد صوصخھب .تسا مھم رایسب یگتسبمھ و دامتعا بسک یارب
 .دناسرب بیسآ مدرم ھب تدشھب
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 توافت کی ود نیا نیب .مینک تبحص ناشلامعا هرابرد ھکلب ،مینکن تواضق ار مدرم ھک تسا نیا میراد ام ھک یرگید نوناق
 یلدمھ و یزوسلد .میروخیم تسکش فلتخم یاھنامز رد ام ھمھ .مینکیم ار نامشالت نیرتھب ام ھمھ .تسا یساسا

 .تسا اھهرود نیا زا یگرزب تمسق عوضوم نیا .تسا یرورض

 

 زا رتھب ار ناشدوخ دنھاوخیم مدرم ،بلغا .دننک نایب ار تقیقح اھهورگ نیا رد صاخشا ھک تسا مھم رایسب نینچمھ
 ھب دیابن دارفا ینعی ،تسا طوبرم یلبق ھتکن ھب زین نیا .دربیم نیب زا ار دامتعا راک نیا ماجنا .دنھد ناشن دنتسھ ھک یزیچ
 رایسب شزومآ دوشیم ثعاب و دنکیم فیرحت ار تیعقوم ،تقیقح نتفگن .دنوش عقاو دیدش تواضق دروم دنتسھ ھچنآ رطاخ
 .دوش راوشد

 

 ای »ھن« دناوتیم دوش لکشم یلیخ شیارب عوضوم رگا هورگ رد یسک رھ ھک تسا نیا میراد ام ھک نیناوق زا رگید یکی
 رد .دننکیم ساسح و یفطاع ار ھسلج وج ،دوشیم نایب PET یاھهورگ رد ھک یدراوم زا یرایسب .دیوگب ار »فقوت«
 ھک یصخش اب ھک تسا نیا هدننکلیھست درف یاھشقن زا یکی .دتفایم قیوعت ھب دعب ھسلج ات عوضوم ،ًالومعم ،دراوم نیا
 رد ،ھنرگا .تسیچ زا لکشم ھک دمھفب ات دسرپب ار راک نیا لیلد دشاب لیام درف رگا و دنک تبحص ،دیوگیم ار "فقوت" ھملک
 .دراذگب مارتحا درف یھتساوخ ھب دیاب هورگ ھک تسا روطنیا ام یاھهورگ

 

 ناشن یفطاع شنکاو دارفا ھک درادن یلاکشا ھک تسا نیا میاهدش ھجوتم PET یاھهورگ رد ام ھک یتاکن زا رگید یکی
 ،ھیرگ دناوتیم تاساسحا .دتفایم قافتا بلغا اھشنکاو عون نیا ،مینکیم دروخرب نآ اب ام ھک یدراوم ھب ھجوت اب .دنھد
 شنکاو رد صخش زا ات مینکیم قیوشت یلکروطھب ار هورگ ام .دشاب یرگید ددعتم یاھشنکاو و ندیشک بقع ،سرت ،مشخ
 .دنک افیا راک نیا ماجنا رد یمھم شقن دناوتیم هدننکلیھست .دننک تیامح دوخ

 .دشاب اھنآ یارجا ھب لیام یھورگ رھ ھک دشاب ھتشاد دوجو یرگید نیناوق ای اھھیور تسا نکمم ،میتفگ ھک روطنامھ

 یتح .تسا ھبرجت ھب زاین نآ تسرد ماجنا یارب .تسا مھم و  یدج رما ود ،PET هورگ رد تکراشم و لیھست ،نیاربانب
 نانچمھ و میاھتفگ ھچ ھک دیشاب ھتشاد دای ھب .دنھد ماجنا یتسردھب ار راک دنناوتیمن ھشیمھ مھ ناگدننکلیھست نیرتھبرجتاب
 .میتسھ یریگدای لاح رد ھشیمھ ام ھک مییوگیم

 

 دنکیم راک روطچ هرود ھکنیا دروم رد ییاھن تاکن یخرب 1-5
 

  تسا بسانم یسک ھچ یارب اھهرود زا ھعومجم نیا

 .تسا هدشھتفرگ رظن رد ،دنکیم راک یاھنیمز رھ رد هدیدبیسآ دارفا اب ھک یسک رھ یارب اھهرود زا ھعومجم نیا

 

  .تسا مدرم اب راک ھب قشع ،تسا مزال ھچنآ .تسین یزاین اھهزوح نیا رد یلبق شزومآ ھب

 هژیوھب ،دنربیم هرھب رایسب اھهرود نیا زا ،دنراد یرتمک ھبرجت ھک یدارفا نینچمھ و ،اھیاھفرح ھک تسا نیا ام ھبرجت
  .دشاب ھتشاد دوجو هورگ کیٔ ھنیمزرد اھنآ زا هدافتسا ناکما رگا

 دننکیم راک ھنیمز نیا رد ھک ار یدارفا ،نیاربانب .تسا یلحم تاعامتجا حطس رد تیفرظ داجیا ،ھعومجم نیا رد ام فدھ
 .مینکیم تیادھ
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 رد ار ام یرظن ھنیمز کی ھک میراد ار ساسحا نیا اریز ،تفر میھاوخن یرظن بلاطم غارس ھب ھک تسین انعم نادب نیا 
 .دنکیم یرای ناعفنیذ ھب کمک

 

 ناینابرق ،ناگدنھانپ و نایوجھانپ دننام دننکیم راک ریذپبیسآ یاھهورگ اب ھک یدارفا ھب ھعومجم نیا رد صاخ روطھب ام
 ،ھتفرگ تروص ضیعبت اھنآ ھب تبسن ھک یدارفا و تیلقا یاھهورگ ،ھجنکش ناینابرق ،قباس نایوجگنج و یماظن یاھگنج
 یاھدرکیور ام ،اھهرود نیا زا یصاخ یاھشخب رد .مینکیم کمک ، هریغ و 1LGBTI دارفا ،ناشیاھهداوناخ و ناینادنز
 .داد میھاوخ رارق ثحبدروم اھهورگ نیا زا یخرب یارب ار یصاخ

 

 نادب نیا .میوشیمن کیدزن مادکچیھ ھب و میوشیم کیدزن اھگنھرف مامت ھب ام ،هرود نیا رد .تسا گنھرف رگید مھم ھبنج
 قیوشت ار امش ام .دوش راگزاس یصاخ یاھهورگ و صاخ گنھرف اب دیاب ھک میھدیم ھئارا ار ییاھحرط ام ھک تسا ینعم
 ام ھب ار دوخ یراگزاس هوحن ھک میھاوخیم امش زا .دیھد ماجنا دینکیم راک اھنآ اب ھک یدارفا یارب ار راک نیا ھک مینکیم
 .تسا مھم ام یارب نیا .میریگب دای امش صاخ هورگ و گنھرف دروم رد میناوتب ات دینک لاسرا

 نابز و تاحالطصا ھعومجم

 .دراد دوجو ناسکی زیچ کی نتفگ یارب یدایز یاھهار 

 نکمم تاملک ،فلتخم ینوناق یاھٔھنیمزرد و فلتخم یاھنابز رد و اھگنھرف ریز و اھگنھرف رد ،فلتخم یاھناکم رد
 .دنشاب لوبقلباق شیبومک تسا نکمم و دنشاب ھتشاد یتوافتم یناعم تسا

 

 بقارم رایسب دیھدیم تبسن ناتدوخ تیعضو ھب اھهرود نیا رد ھک میھافم ھمجرت و ریسفت رد ات میھاوخیم امش زا ورنیازا
 .دنشاب ھتشاد یرگید دراوم ای ینوناق دافم تسا نکمم "امنھار" یتح و "رواشم" ،"رگنامرد" تاملک ،لاثمناونعھب .دیشاب
 .دشاب قداص دناوتیم مھ "هدننکھعجارم" ھملک دروم رد نیا

 اھنآ ھب ھشیمھ ھکلب ،مینکیمن تبحص "نارامیب" زا ام .درک میھاوخ هدافتسا تاحالطصا زا یدادعت زا اھهرود نیا لوط رد
 .مینکیم هدافتسا نآ دننام و  "هدش امورت راچد درف" دننام یرگید یثنخ تاحالطصا زا ای و مییوگیم "هدننکھعجارم"

 

 و "رواشم" ،"رگنامرد" تاملک زا تسا نکمم ،مینکیم هدافتسا "بقارم" حالطصا زا ام دراوم رتشیب رد ھکیلاحرد
 ھک یدیفم یفاضا تاحالطصا زا یضعب .دیشاب بقارم دوخ نتم رد اھنیا ھمجرت ردً افطل مھزاب .مینک هدافتسا زین "امنھار"
 و "هدننکلیھست" ،"رایتسد رگنامرد" ،"یکمک رگنامرد" ،"ھنھرباپ رگنامرد" :زا دناترابع میتفای فلتخم یاھٔھنیمزرد
 .دنتسھ امش تیعقوم و گنھرف ،نابز بسانم ھک دینک ادیپ ار یتاحالطصا ھک میھاوخیم امش زا مھزاب ."هارمھ"

 

  هرود نیا رد راک و نامز

 ات دشکیم لوط تعاس 25 دودح ھک مینزیم نیمخت ،تسا دوخ زا تبقارم و دارفا اب راک دروم رد ھک لوا هرود یارب
 .دوش ماجنا و اشامت ،مینکیم ھیصوت ام ھک ییاھتیلاعف و اھملیف ای دوش هدادشوگ اھکیزوم ھب و هدشهدناوخ نوتم

 

                                                        
 اھ سنرت و اھ ھسنج ود و ارگ سنج مھ شیارگ اب یدارفا 2
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 ندرک میظنت نودب .دیھد ماجنا ار یراک زور دنچرھ ای زوررھ و ھتشاد ھنازور مظنم ھمانرب کی ھک میھاوخیم امش زا ام
 تعرس اب ار رما نیا .دیراذگب نامز دراوم نیا یور راک یارب ،لاحنیااب .تسا ناسآ ھمانرب نداد تسد زا ،لاور عون نیا

 .دیھد ماجنا ناتدوخ

 

 .دینک اشامت ار نآ ای هدادشوگ سرد رھ یادتبا وئدیو ای ادص ھب و دیناوخب نوتم یور زا ھک مینکیم ھیصوت تدشھب ام
 .دشاب ھتشاد دوجو ییاھ توافت یھاگ تسا نکمم یلو دوب دنھاوخ نوتم ھباشم یلیخ اھنیا ،یلکروطھب

 ھچنآ اب ای و دیراد یلاؤس رگا .دیشاب ھتشاد ھنادقتنم رکفت ،دیریگ یم دای ھچنآ دروم رد ھک میھاوخ یم امش زا ام ،اتعیبط
 ھب درک میھاوخ یعس .میتسھ دنمھقالع رایسب امش تارظن ھب ام .دییوگب ام ھب ار نیاً افطل .تسا یلاع ،دیتسین قفاوم مییوگیم
 .میھد خساپ تیاسبو تارظن تمسق رد و ناتدوخ ھب میقتسم روطھب امش تارظن و تالاؤس

 نآ رد ھک یطیارش ای  دینکن هدافتسا دارفا یعقاو مان زا زگرھ میھاوخیم امش زا ھک تسا نیا ھنامرحم و یقالخا ھتکن کی
 صاخشا ھب تدشھب دناوتیم راک نیا .دیتسھ نیالنآ ھکیتقو هژیوھب .دینکن فیصوت ،دنوش ییاسانش دنناوتیمً اعقاو دارفا
 .دناسرب بیسآ

 لیکشت ،دینکراک اھهرود نیا رد اھنآ اب دیناوتیم ھک ار دارفا زا یکچوک هورگ ھک مینکیم قیوشت ار امش ،نیا رب هوالع
 .دشاب نیالنآ تروصھب ای ناکم کی رد دناوتیم نیا .دیھد

 هارمھ تاساسحا نیا اب .دنک یتاساسحا ار امش تسا نکمم ھک دراد دوجو تاعوضوم زا یھجوتلباق رادقم اھهرود نیا رد
 تایئزج ام ،هرود نیا رد دوخ زا تبقارم شخب رد .دیراذگب تقو اھنآ اب ندمآ رانک یارب .دینکن بوکرس ار اھنآ و دیوش
 .دیھد ماجنا یمارآ ھب ار اھراک نیا .داد میھاوخ حیضوت اھنآ اب دروخرب هوحن دروم رد یرتشیب

 ھمانیھاوگ

 سامت ام اب رگا .درادن دوجو CWWPP زا جراخ رد اھهرود نیا زا یاھمانیھاوگ چیھ ،بلاطم نیا نتشون نامز رد 
 .میھد ماجنا ار امش تیعضو ھب طوبرم یاھهرود زا کی رھ لیمکت ھمانیھاوگ رودص شور درک میھاوخ یعس ام ،دیریگب
 .میھدیمن یلوق ام دنچرھ

 CWWPP اب سامت

 ام لیمیا سردآ .دیسیونب ام یارب ار دوخ تالاؤس و تارظنً افطل .میوشیم لاحشوخ امش سامت زا ام
cwwppsummer@gmail.com ام تیاسبو .تسا www.cwwpp.org و میتسھ لوغشم ًالماک ام .تسا 

 .داد میھاوخخساپ عیرس ردقچ ھک میھد لوق میناوتیمن نیاربانب

 

 تالاؤس تسیل

 وضع امش رگا .دیھد خساپ ناتدوخ هرابرد لاؤس دنچ ھب و هدرکرپ ار یتسرھف ھک میھاوخیم امش زا ،ثحب ھمادا زا لبق 
 اما ،مینیبب ار امش یاھخساپ ھک دوب دھاوخ بلاج ام یارب زین نیا .دھد خساپ تالاؤس نیا ھب دیاب وضع رھ ،دیتسھ هورگ
 .تسین یمازلا

 ؟دیتسھ یک امش •
 ؟تسیچ امش نس •
 ؟تسیچ امش تیسنج •
 ؟دیاهدمآ یاھنیمز عون ھچ زا •

 ؟تسیچ امش یلعف راک •
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 ؟اھهورگ مادک اب ،تسا نینچ رگا ؟دینکیم راک هدیدبیسآ دارفا اب ایآ •
 ؟تسیچ اھهرود نیا ندنارذگ یارب امش فادھا •
 تایبرجت ،تسا نینچ رگا ؟دیاهدش امورت ریگرد امش ایآ ،دینکن یمومع ًالعف ار نیا اما ،تسا ناتدوخ یارب لاوس نیا •

 خساپ لاؤس نیا ھب ًالعف ، دیتسین رادروخرب بوخ تیامح زا ای و دیتسین تحار لاؤس نیا اب امش رگا :ھتکن ؟تسیچ امش
 .دیھدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هدننکھعجارم و هدننکتبقارم ھطبار :2 شخب

 زیچھمھ ساسا ناونعھب ھطبار 2-1

 

 

  هدننکھعجارم و هدننکتبقارم ھطبار سرد رب یاھمدقم

 ار اھهرود نیا دیاب روطچ امش ام رظن ھب میتفگ و میدرک یفرعم ار CWWPP و هرود ھعومجم نیا ام ، یلبق لصف رد
 .دینکراک

 

 .میزادرپیم نیعجارم و هدننکتبقارم نیب لماعت ھب ام ،لصف نیا رد ،الاح
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 .درک میھاوخ یسررب ار ھیلوا لوصا زا یخرب سپس .درک میھاوخ تبحص یلکروطھب طباور هرابرد ام ، لوا شخب نیا رد
 لماعت مھم یاھھبنج زا یخرب ،نآزادعب .درک میھاوخ هاگن هدننکھعجارم تخانش و نابز دروم رد تاکن یخرب ھب ،نآزاسپ
 اب هدننکھعجارم یرادنپ تاذ مھ و هدننکھعجارم اب یرادنپ تاذ مھ ھب ام ،نآزاسپ .دید میھاوخ ار تماقتسا و ربص دننام
 ثحب .درک میھاوخ تبحص نیعجارم دامتعا نداد تسد زا و ندروآ تسد ھب دروم رد سپس .درک میھاوخ هاگن هدننکتبقارم
 یخرب و دیما و بھذم و نامیا هرابرد ام ،اھنیا ھمھ نایرج رد .تسا تایقالخا دروم رد تشاد میھاوخ ام ھک یمھم رایسب

 .درک میھاوخ تبحص ینامز ھمانرب دننام یلمع یاھھبنج

 

 یگدوسرف زا و تبقارم دوخ زا دیناوتیم ھنوگچ ھکنیا ،درک میھاوخ ثحب امش هرابرد ام ،هرود نیا ییاھن لصف رد
 .تسا مھم رایسب ام ھمھ یارب نیا .دینک یریگولج

 

  زیچھمھ ساسا طباور

 هدشهدافتسا صاخ یاھکینکت زا رتتیمھارپ رایسب هدننکھعجارم و بقارم نیب ھطبار ھک تسا هداد ناشن ددعتم تاعلاطم
 ھنیمز نیا رد یژرنا و تقو یدایز رادقم دیاب هدننکتبقارم ورنیازا .تسا مھم رایسب ھطبار ظفح و داجیا نیاربانب .تسا

 شالت نارگید یارب اما .تسا دارفا زا یخرب تاذ رد راک نیا .دوش افکدوخ نآ ماجنا یگنوگچ دروم رد و دنک فرص
 حیحص طابترا مدع ثعاب ھچنآ ندیمھف و طابترا یرارقرب یارب ار یفلتخم یاھھبنج ام ،ثحبم نیا رد .تسا مزال یرتشیب
 .درک میھاوخ یسررب ،دوشیم

 هدننکھعجارم و بقارم یاھتیلوئسم

 یلو ،دھد ماجنا ار راک نیا دھاوخب هدننکتبقارم ھک ردقچرھ .تسا دوخ یگدنز لوئسم ھک تسا هدننکھعجارم نیا ،تیاھنرد 
 .دھدیم ماجنا هدننکھعجارم ھک دشاب  ھچنآ لوئسم - دناوتیمن ،مینکیم دیکأت نیا رب ام و - دناوتیمن

 راک شدوخ یور دناوتب هدننکھعجارم ھک دنکیم مھارف ار یطیحم و نامز وا ینعی ،تسا هدننکلیھست بقارم ھک انعم نیا ھب
 دنھد ھئارا ار ییاھداھنشیپ طقف دنناوتیم نابقارم ،دراوم رتشیب رد .دنک یراک ماجنا ھب روبجم ار یو دناوتیمن بقارم .دنک
 دروم رد صصختم نیرتھب درف کی ھک تسا ھتفگ ،زرجار لراک ،سانشناور .دوش عقاو دیدرتدروم دناوتیم زین نیا یتح و
 دناوتیم ،دوخ روما شواک و یسررب ھب تبسن نیعجارم یارب بسانم طیحم ھئارا رب هوالع ،بقارم ،نیاربانب .تسا شدوخ
 تفرشیپ دیدج یاھهار نتفای یارب هدننکھعجارم ھک تسا یزیچ نامھً اقیقد نیا ھشیمھً ابیرقت .دنک ینابیتشپ و قیوشت ار وا
 .دراد زاین

 

 تفرشیپ یارب بوخ طیحم کی ھئارا

 ھک دراد دوجو یصاخ نامز ھک تسا ینعم نادب نیا .دنک مھارف ار نما ییاضف ھک تسا نیا هدننکتبقارم یلصا تیلوئسم
 ،یکیزیف ظاحلزا .دشاب ھتشاد دوجو دیابن ھلجع نامز نآ رد و دنک فاشتکا دوخ رد و هدرک تبحص دناوتیم هدننکھعجارم
 دادعت دیاب دراد دوجو یاھفقو رگا .دشاب ریذپلد و یکشزپریغ نکمم دح ات ،گنر و رون ،ترارح ھجرد ظاحلزا دیاب اضف
 شوماخ ھسلج نامز تدم یارب دیاب - اھنفلت مامت و - هارمھ یاھنفلت ،یرارطضا طیارش زا ریغ ،نیاربانب .دشاب مک اھنآ

 نایب .دنک کرد ،تسا هداد ماجنا یو ھک ار یتامادقا ھنیمز دنک یعس و دنک تواضق ار هدننکھعجارم دیابن هدننکتبقارم .دوش
 یدعب هرود رد ام .دنک تبحص زیچھمھ هرابرد ھک دوش قیوشت دیاب هدننکھعجارم .دوش قیوشت و دشاب زاجم دیاب تاساسحا

 دینک مھارف ار یناکم ھک تسا نیا اھنیا مامت ھتکن .دینک رارقرب روحم-هدننکھعجارم ھملاکم کی ھنوگچ ھک داد میھاوخ حرش
 .درک وگزاب نآ رد ناوتب ار لئاسم نیرتتخس یتح ھک
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  هدننکھعجارم و بقارم دادرارق

 تسود تاقوا یھاگ ام لیلد نیمھ ھب .تسا مھم رایسب دھدیم ھئارا کی رھ ھچنآ ناونعھب هدننکھعجارم و بقارم نیب قفاوت
 .دشاب ھتشادن دوجو یدیدرت و کش چیھ نیفرط رد ات میشاب ھتشاد یکینورتکلا ای / و ذغاک یور ار نآ ھک میراد

 

 :زا تسا ترابع هدننکتبقارم تیلوئسم ،ام راک رد

  ،دش هداد حیضوت الاب رد ھک روطنامھ ،نما طیحم کی ھئارا •
  ؛تسا هدش قفاوت ھک یدراوم رد زجھب ،دیوگیم هدننکھعجارم ھک یزیچ رھ نتشادھگن یصوصخ •
  .هرابنیارد وا زا تیامح ای و دوخ شواک ھب هدننکھعجارم قیوشت و نداد هزیگنا •
  ؛هدننکھعجارم ھب تبسن نکمم یفرطیب رثکادح ظفح •
  ؛ نکمم ندوب یاھفرح حطس نیرتالاب ظفح •
 لحم ،ھسلج نامز ھب طوبرم دراوم ظفح ھلمجزا ،دننکیم قفاوت هدننکھعجارم اب هدننکتبقارم ھک ییاھرارق مامت تیاعر •

 .هریغ و اھھنیزھ ،ھسلج

 

  :زا تسا ترابع هدننکھعجارم یاھتیلوئسم ام راک رد

  ؛دنک راک قیقد و نادجواب تسا هدرک قفاوت هدننکتبقارم اب ھک روطنامھ دوخ یور رب •
  ؛دریگب هدھع رب ار دوخ یگدنز تیلوئسم •
 .دنک ظفح هریغ و ،یلامتحا ھنیزھ ھنوگرھ تخادرپ ،ندمآ تقورس لثم یدراوم رد ار بقارم اب ھتفرگ تروص قفاوت •

 

 دروم رد لصفم روطھب ھک تسا هدننکتبقارم ھفیظو ھجیتنرد .دنکیمن تیاعر ار دادرارق فرط ود زا یکی ،تاقوا یھاگ
 .دنک تبحص هدننکھعجارم اب عوضوم نیا

 

  دوریمن شیپ بوخ ھطبار ھکیماگنھ

 .دورن شیپ بوخ تسا نکمم اھنآ نیب ھطبار ،دننک شالت نابقارم و اھهدننکھعجارم ھک مھ ردقچرھ

 

 یاھطبار رھ رد دناوتیم رما نیا .دشاب ھتشاد دوجو ناشیاھتیصخش رد ییاھضراعت تسا نکمم  ھک تسا نیا لیلد کی
 .دھد خر

 

 نآ ھب و تسا ھتشاذگ ریثات وا یگدنز رد ھک دتفیب یسک دای ھب ،بقارم رد تسا نکمم هدننکھعجارم ھک تسا نیا رگید لیلد
 فلاخم تھج رد دناوتیم زین نیا .دوشیم ھتخانش 1لاقتنا ناونعھب شنکاو عون نیا .بقارم دوخ ات دھد ناشن شنکاو صخش
 صخش یاجھب و ھتشاذگ ریثات شایگدنز رد ھک دنیبب ار یسک ریوصت عجارم رد تسا نکمم بقارم ھک ینعی ،دتفیب قافتا
 لصف نیا يدعب شخب رد ام .تسا هدشھتخانش 2لاقتنا دض ناونعھب نیا .دھد ناشن شنکاو ریوصت نآ ھب هدننکھعجارم یعقاو

                                                        
1 transference 
2 counter-transference 
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 هدننکھعجارم یارب و دھد صیخشت ار نآ ھک تسا نیا هدننکتبقارم تیلوئسم .تخادرپ میھاوخ لاقتنا دض و لاقتنا ھب
 .دھد حیضوت

 لثم ،دناهداد ماجنا ًالبق ھک ییاھقفاوت ھب ،بقارم ای هدننکھعجارم ای ھک تسا نیا ھطبار نیا تسکش لیالد زا رگید یکی
 .دننکیمن لمع ندمآ عقومھب

 ار هدننکھعجارم ھب کمک یارب زایندروم یاھکینکت ای اھتراھم یو ،بقارم رظنزا ھک دشاب نیا تسا نکمم رگید لیلد
 .درادن

 

 .درواین تسد ھب دراد راظتنا بقارم ھک ار یتفرشیپ عون نآ تسا نکمم هدننکھعجارم ،نینچمھ

 

 .دشاب ھتشاد دوجو ھطبار نیا تسکش یارب یرگید لیالد تسا نکمم نینچمھ

 

 دروم نیا رد هدننکھعجارم اب لماک و ھنادازآ روطھب ھک تسا نیا هدننکتبقارم تیلوئسم ، دورن شیپ یبوخھب ھطبار رگا
 .دنک تبحص

 

 لقادح ار ھطبار نیا ھک تسا رتھب فرط کی یارب تاقوا یھاگ ،لاحنیااب .درک لح ناوتیم ار تالکشم تاقوا یھاگ
 هدننکھعجارم تشگزاب یارب یاهرابود تصرف ام ،میخو طیارش یانثتساھب ،دتفیب یقافتا نینچ رگا .دھد نایاپ تقوم روطھب
 .مینک یم مھارف

 

 ییاھن یاھھتکن

 نامز دنمزاین و تسا ام راک ی ھبنج نیرتمھم هدننکھعجارم و هدننکتبقارم ھطبار ،میتفگ شخب نیا یادتبا رد ھک روطنامھ
 .تسا شالت و

 ھیلوا دعاوق زا یخرب 2-2
 

 ھمدقم

 یدراوم اھنیا زا یرایسب .داد میھاوخ ھئارا نیعجارم اب راک یارب ار ییالط نیناوق زا یدادعت ام ،یدعب شخب دنچ رد
 .مینکیم عورش تسا رتیساسا مینکیم رکف ھچنآ اب ام .دناهدششومارف اما ،مینادیم ار اھنآ دوخ نھذ ھت رد ھک دنتسھ

 

 هدیسرپ هدننکھعجارم طیارش زا نآ رد ھک دیھد ماجنا میھاوخیم امش زا ھک ییاھتیلاعف مامت رد :دیشاب ھتشاد ھجوتً افطل
 .دیھدن ھئارا ،دنوش ییاسانش میقتسم روطھب دنناوتیم دارفا رگید و نیعجارم ھک ار یتاعالطا ،دوشیم

 

 هدننکھعجارم یور رب زکرمت و هدننکھعجارم ھب ھجوت
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 ھب ھن و میھد صاصتخا درف نآ ھب ار دوخ ھجوت مامت دیاب ،میتسھ هدننکھعجارم کی اب ام یتقو ھک تسا نیا ھتکن نیلوا 
 هدیچیپ و راوشد یگدنز ام ،یلکروطھب .تسا راوشد ام زا یرایسب یارب نآ ماجنا یلو تسا ناسآ نیا نتفگ .رگید یاھزیچ
 دروم رد یتح ای و میھد ماجنا دیابً ادعب ھک یراک ای و یصخش یگدنز رد یزیچ دروم رد تسا نکمم ،نیاربانب .میراد
 لاؤس و رگید یصخش ندمآ ای نفلت قیرط زا ام راک رد تسا نکمم .مینک رکف ،میروخب میھاوخیم ماش یارب ھک یزیچ
 .دوش داجیا ھفقو ،رگید یزیچ ای وا ندیسرپ

 

 دھاوخن لکش یتسرد ھطبار ،میراذگن هدننکھعجارم یور رب ار دوخ لماک زکرمت ام ات .تسا هداس روظنم ،ظاحل کی زا
 .تفرگ

 

 .میناوت یم ،دراوم رتشیب رد .مینک یلدمھ  وا اب میناوت یم ای میراد تسود ار عجارم ام ایآ ھک تسا نیا رگید ھتکن
 یلامعا ای شایگدنز عون ای یو و میراد هدننکھعجارم دروم رد ار دوخ تارظن ام نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ،لاحنیااب
 رد یا هدمع تالکشم دناوتیم نیا .دشاب ھتشاد دوجو تیصخش داضت تسا نکمم .میدنسپ یمن ار تسا هداد ماجنا وا ھک
 نینچ رد .تسام شود رب یرابکی ،هدننکھعجارم نآ اب تاسلج ھک مینک یم سح ام ،رتدیدش دراوم رد .دنک داجیا ھطبار
 راکً اعقاو ھطبار رگا .دینک تفایرد یسانش ناور تراظن ناتدوخ ،عجارم نآ دروم رد ادتبا مینک یم ھیصوت ام ،یطیارش
 یرگید شخب رد .دیتسرفب رگید بقارم کی شیپ ار هدننکھعجارم و دیھد ھمتاخ ار ھطبار ھک تسا نیا ام ھیصوت ،دنکیمن
 .درک میھاوخ تبحص هدننکھعجارم اب یلدمھ و کرد هرابرد سرد نیا زا

 اھتیلاعف

 .دوب زیمآ تیقفوم نیا و دیدرک زکرمت عجارم رب ھک ینامز زا دیروایب یلاثم

 

 ؟داتفا یقافتا ھچ .دیھد ھئارا ،دیدرکن لماک ھجوت هدننکھعجارم ھب امش نآ رد ھک یتیعضو زا یرگید لاثم

 

 .دیھد حرش ار دوخ ھبرجت ؟دشابن دروم ود نیا قبط ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 یدردمھ و یتسودعون زاربا

 توق طاقن ام ھمھ .میتسھ ناسنا ام ھمھ .میشاب ھتشاد یدردمھ و یتسودعون ھک تسا نیا نیعجارم اب راک رگید یساسا لصا
 و دینک ساسحا ار دنکیم ساسحا صخش ھچنآ ات دینک شالت ھک تسا نیا ھتکن .میراد ار نامدوخ ھب صتخم فعض و
 یتاعالطا و میھد ماجنا هدننکھعجارم یارب ام تسا زاین ھک یراک تافیرشت اب بلغا .دینیبب یناسنا هاگدید زا ار درف تامادقا
 یاراد صخش ھک مینکیم شومارف ام .میراتفرگ و تسا غولش نامرس ،مینک کمک صخش نیا ھب ات میریگب میھاوخیم ھک
 دیاش ھجیتن رد  و دشابن وا لومعم یاھتیعقوم لثم تسا نکمم ھک دراد رارق یتیعقوم رد و تسا فطاوع و تاساسحا
 و وسکی زا یفرطیب .دنک عیاض ار امش یفرطیب دیابن یدردمھ و یتسودعون دوجو نیا اب .دشاب یدایز راشف تحت
 یارب .دنراد یراگزاس رگیدکی اب رایسب ام ھبرجت رد و تسا توافتم رایسب زیچ ود ،رگید فرط زا یدردمھ و یتسودعون

 تاعالطا رگید شخب رد ندنام یقاب فرطیب و هدننکھعجارم اب یرادنپ تاذ مھ هرابرد .تسا مزال ھبرجت اھنآ ندرک ادج
 .میھدیم ھئارا یرتشیب

 

 اھتیلاعف
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 ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم .دینک نایب دیاهدرک راتفر یدردمھ و یتسودعون اب هدننکھعجارم اب نآ رد ھک ار یتیعضو
 ؟دیتشاد یساسحا ھچ امش

 

 ھچ امش ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم .دینک نایب دیدرکن یدردمھ و یتسودعون هدننکھعجارم اب نآ رد ھک ار یتیعضو
 ؟دیتشاد یساسحا

 

 .درادن دربراک یدردمھ و یتسودعون نآ رد ھک دینک نایب ار یطیارش

 

  صخش لکھب نداد خساپ و نداد شوگ

 ھک مینادیم ام ،عقاورد .دیونشب ار وا یاھفرح و تاملک اھنتھن و دیشاب ھتشاد رظن رد ار  صخش لک ھک تسا مھم نیا
 ایآ ؟دشوپیم سابل ھنوگچ صخش .مینک هاگن درف لکھب میھاوخیم ام ،نیاربانب .تسا یمالکریغ تاطابترا دصرد 70 دودح
 تکرح ھنوگچ صخش ؟دننکیم راکھچ وا ندب و تالضع ؟تسا ھنوگچ درف نداتسیا زرط ؟تسا صخشم ییوب یاراد درف
 نیا لاثم کی ؟تسا هدھاشملباق وا رگید یاھھبنج رد دیوگیم ھک یتاملک ایآ ،نینچمھ ؟تسا ھنوگچ شتروص تلاح ؟دنکیم
 لومعم یاھھنومن زا رگید یکی . "متسھ مارآ رایسب نم" :ھک دیوگب ینابصع ای هدزناجیھ رایسب یادص اب یدرف ھک تسا
 ای هدرسفا ھک دیمھف ناوتیم شتکاس نحل و ادص زا ھک یلاح رد "تسا بوخ ملاح نم" :دیوگیم ھک دشاب یدرف تسا نکمم
 .تسا ینابصع

 

 رد ار یتاعالطا دوشیم ھک ییاج ات و دنک هاگن هدننکھعجارم ھب ھنانیبزیر و موادم روطھب دیاب بقارم ھک تسا نیا اجنیاھتکن
 .دنکن هدنسب دیوگیم وا ھک یتاملک ھب اھنت و دنک تفایرد هدننکھعجارم دروم

 

 .تخادرپ میھاوخ یرتشیب تایئزج ھب یسانشناور و تاطابترا هرود رد دروم نیا رد ام

 

 اھتیلاعف

 .دندوبن راگزاس وا رگید یاھیگژیو و راتفر اب درف تاملک نآ رد ھک دینک نایب ار ییاھتیعقوم زا لاثم دنچ

 

 .دینک نایب ار ھتشاد تقباطم وا یاھیگژیو رگید و راتفر اب هدننکھعجارم تاملك نآ رد ھك يتیعضو زا يلاثم

 

 ؟دنشاب ھتشادن یتیمھا درف لکھب ندرک هاگن نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 .تخادرپ میھاوخ هدننکھعجارم رتھب تخانش و نابز دروم رد ھتکن دنچ ھب ام ،یدعب شخب رد
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 هدننکھعجارم تخانش و نابز ھب طوبرم تاکن یخرب 2-3
 

 ھمدقم

 ھک ،تخادرپ میھاوخ دننکیم کمک هدننکھعجارم و بقارم طباور ھب ھک رگید یساسا لماوع یخرب ھب ام ،شخب نیا رد
 ییاھزیچ اھنیا ،لاحنیااب .دینادب لبق زا ار اھنیا زا یضعب تسا نکمم .تسا هدننکھعجارم اب راک هوحن و نابز ھب طوبرم
 میزاس هاگآ نآ زا ار امش ھک تسا نیا ھتکن .میھدیم ماجنا ار اھنآ ھک مینکیم ضرف ای مینکیم شومارف بلغا ام ھک دنتسھ
 ،نینچمھ .دربیم نامز و ھبرجت ،دنک راک حیحص ھک یقیرط ھب اھراک نیا ھمھ ماجنا .دیھد ماجنا ار اھنآ ھک مینک قیوشت و
 .تسا توافتم - بقارم رھ و - هدننکھعجارم رھ
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ً افطل ،نینچمھ .دیھد ناشن یسک ھب ار دوخ خساپ دیتسین روبجم امش .دیھدیم ماجنا ار دوخ یاھتیلاعف ھک دیوش نئمطمً افطل
 ییاسانش ھب رجنم تسا نکمم ھک ار یتاعالطا چیھ ،دینک لاسرا ار دوخ خساپ دیھاوخیم رگا ھک دیشاب ھتشاد دای ھب هرابود
 .دینکن راکشآ ،دوش هدننکھعجارم

 

 دنک کرد ار نآ دناوتیم صخش ھک دینک هدافتسا ینابز زا

 یارب ھک یاھجھل ای شیوگ ای نابز کی ھب دودحم  اھنت ،دنک کرد ار نآ دناوتیم هدننکھعجارم ھک ینابز ندرب راکب
 نیا .دراد دوجو رفن ود رھ ھبرجت رد ھک تسا یتاملک ھب طوبرم نینچمھ .دوشیمن تسا ھناگیب بقارم ای و هدننکھعجارم
 دراوم نیا ھک مینادب تسا مھم .تسا طوبرم ود رھ یگدنز رد تاکن ریاس و ھفرح ،یعامتجا ھقبط ،شزومآ اب عوضوم
 عوضوم نیا .دوش ھتشاذگ مارتحا ھطبار نیا فرط ود رھ گنھرف ھب ھک تسا مھم نینچمھ .تسا فرط ود رھ ھب طوبرم
 کی زا رابکی ،میتخانشیم ار وا ام ھک رتکد کی .میھد ھئارا اجنیا رد ھنومن دنچ میناوتیم ام .دشاب  زاس رسدرد دناوتیم
 یوربور شتسد فک ھک یروط دروایب الاب و دنک زارد ار دوخ تسد ینعی( دناخرچب ار دوخ تسد ات دوب ھتساوخ مناخ
 هدافتسا "luv" ھملک زا ،درم کی ،ام زا یکی ،رگید رابکی .تسیچ رتکد روظنم تسناد یمن الصا مناخ نآ .)دشاب شدوخ
 اب ھناقشاع ھطبار ھب نتشاد لیامت یانعم ھب و ،دراد ھناتسود ھطبار وا اب درم ھک دوشیم ھتفگ ینز ھب یسیلگنا رد ھک درک
 .دش بارخ اھنآ ھطبار و هدرک ریسفت زیمآ نیھوت ار نیا مناخ نآ .تسا"تسود" ای "قیفر" یارب فدارتم ھکلب ،تسین وا
 رجنم یدج تالکشم ھب دنناوتیم لئاسم عون نیا تسام راک زا یگرزب تمسق ھک یا هدیچیپ یاھ ھنیشیپ اب صوصخھب

 .دنوش

 

 حیضوت وا زا دیمھف یمن ار عجارم فرح یتقو ھک تسا نوناق کی نیا ،دید میھاوخ شخب نیا رد دعب یمک ھك روطنامھ
 یم ار یزیچ ارچ ای تسیچ ناتروظنم دمھف یمن رگا دھاوخب حیضوت درادن یلاکشا دییوگب  زین عجارم ھب و دیھاوخب
 رد ام .دیریگب مجرتم کی ھک میھاوخیم امتح امش زا ،دشاب ھتشاد دوجو مھافت ءوس رگا ای تسین نکمم طابترا رگا .دیسرپ
 .درک میھاوخ ثحب تاطابترا ثحبم رد دایز تایئزج اب نامجرتم و نابز زا هدافتسا عوضوم دروم

 

 اھتیلاعف

 

 .دننکیمن کرد ار رگیدکی رفن ود ھک دراد دوجو نآ رد یلکشم ھک دیھد حرش ار تیعقوم دنچ ای کی

 .دوبن روط نیا اما دنمھفیم ار رگیدکی ھک دندرکیم رکف دارفا نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

  .دینک اشامت ،دنھدیم ناشن ار ھتکن نیا ھک کیسالک ملیف ود نیا

https://www.youtube.com/watch?v=pV1IP4N9ajg 

https://www.youtube.com/watch?v=B3Vx0VvcQyY  

 

 تسا نکمم ھک ییاج ات تاعالطا نتفرگ و ندرکن ھلجع

 تسا نکمم تاعالطا نیا ندروآ تسد ھب .دینک کمک دیناوتیم رتشیب ،دیشاب ھتشاد صخش هرابرد یرتشیب تاعالطا ھچ رھ 
 ام .دینک ظفح ار نآ و هدروآ تسد ھب ار وا دامتعا ھک تسا نیا مھم رایسب ھبنج کی .دشابن ناسآ دنیارف کی فلتخم لیالد ھب
 عجارم و بقارم نیب ھطبار ھک تسا یھیدب .داد میھاوخ صاصتخا ھلئسم نیا ھب لماک روطھب ار سرد نیا زا یرگید شخب
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 مینادب ھک تسا نیا اھ ھبنج زا رگید یکی .تسا هرود نیا لیالد زا یکی نیا و تسا مھم تاعالطا نیا ھب یبایتسد روظنم ھب
 میھاوخ صاصتخا عوضوم نیا ھب ار یسانشناور و یطابترا یاھهرود زا شخب دنچ ام .تسا بسانم یزیچ ھچ ندیسرپ
 .تسا هدننکھعجارم و بقارم یود رھ  یارب طابترا تراھم ،اھ ھبنج زا رگید یکی .داد

 

 و ربص و یژرنا و دشکیم لوط شیاھزاین عفر یارب درف کی دروم رد یفاک تاعالطا تفایرد ھک تسا نیا ام ھبرجت
 عون نیا ھک دارفا زا یرایسب راک مجح ،ھنافسأتم .داد ماجنا تعرس ھب ار نآ ناوتیمن دراوم رثکا رد .دراد مزال تماقتسا
 .دھد ماجنا ار راک یتسردھب هدننکتبقارم ھک دھدیمن هزاجا نیاربانب و دوشیم لمحت دحزاشیب ،دنھدیم ماجنا ار راک
 .دیراذگب نایم رد دوخ نامزاس اب ار عوضوم نیا زاین تروص رد و دیراد مزال نامز ردقچ ،دیمھفب ھک تسا نیا ام ھیصوت
 .دیھدیم ماجنا دیراد ار راک فصن امش ،تروص نیا ریغ رد

 اھتیلاعف

 .دینک تفایرد دیتساوخ یم ھک ار یتاعالطا داد یمن هزاجا هدننکھعجارم و امش نیب ھطبار نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 .دینک لاؤس ار یزیچ ھچ هدننکھعجارم زا ھک دیتسناد یمن ھک دینک نایب ار یتیعضو

 .دناهدرک داجیا عنام ،دیا ھتساوخ هدننکھعجارم زا امش ھک یتاعالطا تفایرد هار رد  رگید لماوع ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 یساسحا ھچ ؟داتفا یقافتا ھچ .دیتشادن هدننکھعجارم کی اب راک یارب یفاک تقو امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟دوب ھچنآ یاھدمایپ ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم ؟دیتشاد

 

 ؟دشابن مھم نامز ای و  هدننکھعجارم کی دروم رد یفاک تاعالطا تفایرد نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  یزاس فافش

 شقن ،میتفگ ھک روط نامھ ،دنچرھ .دننک کرد ار رگیدکی تسا نکمم ھک ییاج ات هدننکھعجارم و بقارم ھک تسا یرورض
 رکف ھچ ،دیوگیم یزیچ ھچ لباقم فرط ھک دننادب دیاب مادک رھ ،تسا هدننکلیھست و هدنونش کی ناونعھب نابقارم یلصا
 لاؤس یزاس فافش یارب موزل تروص رد ھک دراد ترورض هدننکتبقارم یارب ،بیترتنیاھب .دراد یساسحا ھچ  و دنکیم
 یزاس نشور تساوخرد ،نیا رب هوالع .دھد ماجنا ار راک نیمھ دناوتیم زین وا ھک دھد عالطا هدننکھعجارم ھب و دسرپب
 .دنک نایب ار ھلئسم رتقیمع ات دنک قیوشت ار هدننکھعجارم دناوتیم

 .میسرپب لاؤس نآ ندش نشور یارب دیاب و میناوتیم ام ھک دراد دوجو ییاھھبنج

 

  تاساسحا

 میناوتیم ھک تسا یتالاؤس نیرتمھم ًالامتحا "؟دیتشاد یساسحا ھچ عقوم نوا" و "؟دیراد یساسحا ھچ نآلا" ،دننام یتالاؤس
 تاساسحا مدرم ھک دراد دوجو یدایز لیالد .تسا تاساسحا ندرک اھر ،کیتامورت ثداوح اب راک تاکن زا یکی .میسرپب
 نیا .دشاب یوق دیاب دنکیم ساسحا صخش ھک تسا نیا لیالد نیا زا یکی .دننکیم راکنا ار نآ یتح و دننکیمن نایب ار
 رد ھک میاھتشاد یا ھبرجت ،نینچمھ .دشاب گنھرف اب طبترم تسا نکمم زین رما نیا .دنکیم قدص نادرم دروم رد هژیوھب

 ساسحا درف تسا نکمم ،نیا رب هوالع .دنشاب یوق ھک دراد دوجو یعمج یعامتجا لیامت ،راب ھعجاف طیارش رگید و گنج
 دنور زا یگرزب شخب ھک تفگ دیاب ،دشاب نشور ًالماک ھکنیا یارب .دشاب ھتشاد دوخ تاساسحادروم رد هانگ ای و تلاجخ
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 میھد هزاجا صخش ھب ھک تسا نیا ام فیاظو زا یکی ،نیاربانب .تسا تاساسحا نایب ،کیتامورت بیسآ رھ یارب یدوبھب
 .میشاب وا رانک دنیارف نیا لوط رد و دنک نایب ار شتاساسحا ھک

 

 اھتیلاعف

 ؟داتفا درف یارب یقافتا ھچ .دییوگب ،دوب هدشن نایب تاساسحا نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟داتفا درف یارب یقافتا ھچ .دییوگب ،دوب هدش نایب تاساسحا نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟دنوش نایب دیابن تاساسحا نآ رد ھک دراد دوجو ییاھتیعقوم ایآ

 

 اھ هزیگنا

 راک نیا دراد ارچ ای / و داد ماجنا ار راک نآ هدننکھعجارم ارچ .تسا مھم رایسب لامعا یاھ هزیگنا یزاس نشور  نینچمھ 
 ماقتنا ایآ ؟تسا هدوب یرگید صخش عفن ھب لامعا نیا ایآ ؟تسا ھتفرگ دای ییاج زا ار لمع نیا صخش ایآ ؟دھدیم ماجنا ار
 مھ نونکا ھب ای دنتسھ ھتشذگ زا یشخب اھ هزیگنا نیا ایآ ؟تسا تعفنم یعون یارب ایآ ؟تسا مرش و هانگ یور زا ایآ ؟تسا
 دنک کرد صخش دوشیم بجوم ھک تسا ینامرد دنور زا یشخب اھ هزیگنا یزاس نشور ھک تفگ دیاب هرابود ؟دنا طوبرم
 .دنراد یزاس نشور ھب زاین ورنیازا ،دنشاب هدیچیپ رایسب تسا نکمم اھ هزیگنا .تسا نداتفا لاح رد یقافتا ھچ ھک

 اھتیلاعف

 کمک هدننکھعجارم ھب یزاس فافش ھنوگچ .دندوبن صخشم لمع کی یارب اھ هزیگنا ھک دیھد حرش ار تیعقوم دنچ ای کی
 ؟درک

 .دینک فیصوت دوبن ھیجوت دروم رگید و هدوب ھتشذگ یوگلا زا یشخب ،لمع کی یاھ هزیگنا نآ رد ھک ار یتیعضو

 .تسا هدوب تعفنم یارب یلکب هزیگنا نآ رد ھک دیھد حیضوت ار یتیعضو

 ؟تسین ھجوم اھ هزیگنا یزاس نشور تساوخرد ینامز ھچ

 

 

  عفانم

 .دناسریم دوس یعونھب صخش ھب ھک تسا یزیچ لماش یلکروطھب عفانم .دنتسین ناسکی اما ،دنتسھ ھباشم اھ هزیگنا و عفانم
 قیرط زا ھجوت بلج ھک ،دوشیم ھتخانش ندش رامیب تعفنم ناونعھب ھک تسا یزیچ ،لاثم کی .تسین یلام امازلا دوس نیا
 و ،دشاب ھتشاد رارق نآ ھیلع رد ای یعامتجا تیعضو کی رد ھک تسا نیا صخش عفانم زا رگید یکی .تسا ندش ضیرم
 یارب رگید اما ،دنشاب ھتشذگ یارب ھك دشاب ھتشاد دوجو یعفانم تسا نكمم مھزاب .تسا راوشد تیعضو  زا رارف تعفنم
 عفانم ھک دنشاب ھجوتم ھک تسا مھم بقارم و هدننکھعجارم یارب ،ینامرد دنیارف رد .دنیآیمن باسح ھب عفانم لاح
 .دشاب ھتشاد رظن رد ار اھنآ و تسیچ هدننکھعجارم
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 اھتیلاعف

 .تشاد عجارم یارب یا یفنم شقن ،تعفنم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 .تسا هدرک کمک هدننکھعجارم کی ھب عفانم نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 ؟تسا تیمھا یب ای هدشن ھیجوت ،عفانم یزاس نشور یارب تساوخرد ینامز ھچ

 

 نآ ریسفت و اوتحم

 تیعقاو مھ .دننیب یم دوخ یاھهاگدید قبط ار طیارش مدرم .دوش ریسفت و کرد فلتخم یاھ هویش ھب دناوت یم تیعضو کی
 ار ود رھ ھک میھاوخب نیعجارم زا ھک تسا مھم و دنتسھ تیمھااب امورت یاراد دارفا اب راک لیھست رد ود رھ کاردا مھ و
 ھب دناوتیم رتشیب و شخب نیا رد هدشھتفرگ رظن رد لماع رھً ابیرقت ھلمجزا ،لماوع زا یفلتخم عاونا .دننک یزاس نشور
 و شزومآ ،تیصخش ،تاراظتنا ،تابصعت ،تاضورفم ،عفانم ،اھ هزیگنا ،تاساسحا ،نیاربانب .دنک کمک کاردا نیا
 ات تسا مھم هدننکھعجارم مھ و بقارم مھ یارب .دشاب ھتشاد یشقن دناوتیم رگید لماوع زا یرایسب و ،ھبرجت ،تالیصحت
 ام ،مھزاب .دنشاب تیعضو نیا اب ھلباقم ھب رداق ات دننک کرد ار دراوم نیا زا یرتشیب دادعت تسا نکمم ھک ییاج ات دنناوتب
 رظن رد دیاب مھزاب .دیروآ تسد ھب ار نکمم ریوصت نیرت حضاو ات دیسرپب لاؤس نانچمھ ھک تسا مھم ھک مینکیم دیکأت
 .تسا یرورض نآ یارب تماقتسا و ربص و ،دشاب ریگ تقو رایسب دنیآرف کی دناوتیم راک نیا ھک تشاد

 

 اھتیلاعف

  .تشاد طیارش ای ھثداح کی یاوتحم زا وا فیصوت رد یمھم شقن عجارم هاگدید نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 ؟دشابن یزاین اوتحم یزاس نشور ھب نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 

 

 اھ ضرف

 روصت لباق یتیعقوم رھ ردً ابیرقت رما نیا .دنشاب توافتم رگیدکیاب رایسب تسا نکمم نیعجارم و بقارم یاھ ضرف 
 اھنآ یزاس نشور ورنیازا ،تسیچ هدننکھعجارم یاھ ضرف دمھفب ھک تسا مھم رایسب هدننکتبقارم یارب ،نیاربانب .تسا

 و ندرک تبقارم دنور یارب رما نیا .دنراد رییغت ای حالصا ھب زاین تاضورفم نیا بلغا .دنک تساوخرد هدننکھعجارم زا ار
 یگدنز رد رییغت دنور زا یساسا شخب دناوتیم تاضورفم نیا اب راک .تسا قداص هدننکھعجارم یگدنز طیارش زین
 .دنراذگب ریثأت هدننکھعجارم و هدننکتبقارم نیب ھطبار رب تدشھب تسا نکمم تاضورفم نیا نینچمھ .دشاب هدننکھعجارم

 

 اھتیلاعف
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 .تشاد شایگدنز تیعضو زا وا کرد رد یمھم شقن هدننکھعجارم یاھ ضرف ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 .تشاد شقن اھنآ نیب ھطبار رد هدننکھعجارم تاضورفم نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 .تشاد اھنآ نیب ھطبار رد یمھم شقن ،بقارم تاضورفم نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 ؟دشابن مھم تاضورفم یزاس نشور تساوخرد نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  تابصعت و یرواد شیپ

 نیا .میراد ار تابصعت نیا ،بقارم درف ھلمجزا ام ھمھ ،اھ ضرف شیپ لثم .دنتسھ تاضورفم ھب ھیبش رایسب تابصعت
 ھتشاد طابترا هریغ و ،یسنج شیارگ ،یلم تیلصا ،یداصتقا ای یعامتجا ھقبط ،لغش ،بھذم ،داژن اب تسا نکمم تابصعت
 .دینک یزاس نشور ار اھنآ ھک تسا مھم رایسب مھزاب .دشاب ھتشادن ار اھنآ فلتخم یاھ هزادنا ھب ھک تسین سکچیھ .دشاب
 نکمم یتابصعت نینچ ،بقارم ناونعھب .دنوش رھاظ ینامرد دنیارف کی نایرج رد یا هرظتنم ریغ روطھب تسا نکمم اھنآ
 .دھد خر صاخ نیعجارم ھب ام یاھشنکاو اب طابترا رد تسا

 

 اھتیلاعف

 افیا شا یگدنز تیعضو زا وا کرد رد یمھم شقن هدننکھعجارم تابصعت و یرواد شیپ نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو
 .درکیم

 

 .دینک فیصوت ، تشاد شقن یرگید صخش ای هدننکھعجارم کی اب وا ھطبار رد بقارم تابصعت نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟دشابن مھم تابصعت یزاس نشور یارب تساوخرد نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  تاراظتنا

 نشور ار اھنآ ھطبار لوط رد و ادتبا رد ھک تسا مھم رایسب .دنراد یتاراظتنا رگیدکی زا بقارم مھ و هدننکھعجارم مھ
 - اھهورگ و دارفا ریاس زا دوش صخشم ھک تھج نیا زا تسا مھم هدننکھعجارم یارب نینچمھ تاراظتنا یزاس فافش .دینک
 تسا یراظتنا ،تاراظتنا نیا یاھھبنج زا رگید یکی .دراد یراظتنا ھچ ھسسوم ،یتلود نامزاس کی ،ناتسود ،ناراکمھ
 تسا نکمم تاراظتنا .دنوش حالصا دیاب دنشابن روطنیا رگا و دنشاب ھنانیب عقاو دیاب تاراظتنا .دراد شدوخ زا صخش ھک
 .تسا نامرد دنور زا یمھم شخب تیعقاو ھب تشگرب .دشاب مک ای دایز یلیخ

 

 اھتیلاعف
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 .دندوبن ھنایارگ عقاو ،بقارم اب طابترا ھب تبسن هدننکھعجارم تاراظتنا نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 .دندوبن ھنایارگ عقاو هدننکھعجارم زا بقارم تاراظتنا ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 .دندوبن ھنایارگ عقاو هریغ و ھسسوم ،تسود ،کیرش کی زا هدننکھعجارم تاراظتنا ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 .دندوبن ھنایارگ عقاو شدوخ زا هدننکھعجارم تاراظتنا ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 ؟دیرادن ار تاراظتنا اب ندرک راک ھب یزاین ھک دینکیم ساسحا نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  اھ میمعت

 رایسب ًالومعم ھک ،دنوشیم یعقاو لئاسم ھب ندیسر عنام اھنآ ،ھشیمھً ابیرقت .دنتسھ تابصعت و تاضورفم ھیبش نداد میمعت
 .تسا اھنآ هرابرد یزاسنشور دنیآرف لصا ،هدننکھعجارم تاراھظا "یزاسیدرف" و تایئزج ھب ندیسر .دنتسھ صاخ
 ھک تسا نتشاد لماعت زا یدنور زین نیا و دنکیم رکف هدننکھعجارم ھک تسا یاهویش ھب طوبرم ،میمعت زا هدافتسا بلغا
 .دننک راک نآ یور مھ اب دنناوتیم بقارم و هدننکھعجارم

 

 اھتیلاعف

 .تسا هدرک داجیا عنام یراکمھ دنور رد ھک تسا هداد ماجنا ار یمیمعت هدننکھعجارم نآ رد ھک دیھد حیضوت ار یتیعضو
 ؟دیدرک راک نآ یور ھنوگچ

  .تسا هدش عنام دنور نیا هار رد ھک دیاهداد ماجنا ار یمیمعت امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 ؟دشابن یرورض اھ میمعت یزاس نشور نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ییاھن تاکن زا یخرب

 ھچنآ لصا ھب ندیسر یگنوگچ دروم رد و نابز زا هدافتسادروم رد تاکن یخرب ات تسا هدش یعس شخب نیا رد 
 یارب یدرف رایسب دنیارف کی نیا ھک مینکیم دیکأت .دوش هداد امش ھب ،دیوگیم وا ھچنآ اھنتھن ،دنکیم ساسحا هدننکھعجارم
 ام ھک تسا یراک دیلک ،هدننکھعجارم و بقارم نیب طابترا ھک مینکیم رارکت .تسا بقارم رھ یارب و هدننکھعجارم رھ
 ھک یدارفا یتح و دراد زاین ھبرجت ھب حیحص و بوخ تروصھب راک نیا ماجنا ھک مینکیم رارکت نینچمھ .میھدیم ماجنا
  .دنھدیمن ماجنا تسرد ار  راک نیا ھشیمھ دنراد یدایز ھبرجت

 

 .دیشاب هارمھ ام اب ،مینکیم تبحص ،تسا ثحب یارب بسانم یاضف داجیا دروم رد ھک یدعب شخب رد
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 بسانم یاضف داجیا 2-4
 

 ھمدقم

 یارب و کیتامورت یاھشنکاو اب ھلباقم دنیارف تیقفوم یارب ،دننک راک نآ رد دنناوتب مدرم ھک بوخ یاضف کی داجیا
 زا یرایسب و ثحب عوضوم ،هدننکھعجارم و بقارم نیب شنت ،دارفا نیب شنت ،یکیزیف طیحم .تسا مھم رایسب شزومآ

 داجیا لوئسم بقارم ھک تسا نیا اجنیا رد یلصا ھتکن .دنراذگب ریثأت اضف ندش یفنم ای تبثم رد دناوتیم رگید لماوع
 .دنک راک ،رثؤم یوحن ھب دوخ تالکشم یور رب دناوتب و دنک تینما ساسحا نآ رد هدننکھعجارم ھک تسا ییاضف
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ً افطل ،دینکیم لاسرا ار دوخ یاھخساپ رگا .دیھد ماجنا ار هدشداھنشیپ یاھتیلاعف ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،مھزاب
 .تسا یقالخاریغ رایسب نیا .دیھدن ھئارا ،دنوش ییاسانش دنناوتیم نارگید نآ ھلیسوھب ھک ار یتاعالطا زگرھ

 

 یکیزیف طیحم

 تسا نکمم ھک ییاج ات دیاب طیحم ،امورت یاراد نیعجارم اب راک رد ،ام رظن ھب .تسا مھم راک یارب یکیزیف طیحم 
 هدننکھعجارم ھب تسا نکمم یکشزپ طیحم .دشاب ھتشاد شمارآ رتشیب و رتھب هدننکھعجارم ھکیروطھب دشاب یمسرریغ
 یروآدای ار ییوجزاب هدننکھعجارم ھب تسا نکمم دنراد زیم ھک یمسر رتافد .دنک یروآدای ار یکشزپ یاھدنور ای ھجنکش
 دنوش لفق دیابن اھبرد .دنکیم نییعت ار دراوم نیا ھک دشاب هدننکھعجارم دیاب نیا .دنتسھ مھم زین ترارح ھجرد و رون .دنک
 دیاب ادص حطس .دنک یروآدای ار نادنز هدننکھعجارم ھب تسا نکمم هدشلفق یاھرد اریز ،دشاب صخشم دیاب جورخ ریسم و
 ،هرابود و دنشاب ھتشاد یتوافتم یقیسوم قیالس تسا نکمم فلتخم نیعجارم ھکنوچ ،میتسھ یقیسوم فلاخم ام .دشاب مک
 ار هدننکھعجارم و بقارم تسا نکمم نینچمھ یقیسوم .دنک یروآدای ار دب و بوخ تارطاخ عاونا دناوتیم زین ھلئسم نیا
 .دزاس فرحنم یلصا راک زا

 

 هارمھ یاھنفلت ،اتسار نیا رد .درک یریگولج یرارطضا طیارش رد رگم ھفقو زا دیاب ،میتفگ ًالبق ھک روطنامھ
 هارمھ نفلت اب هدننکھعجارم ھک دشاب ھتشاد دوجو یطیارش تسا نکمم دوجونیااب .دنوش شوماخ دیاب بقارم و هدننکھعجارم
 عوضوم نیا ھب تبسن دیاب هدننکتبقارم .دنیبب رارف یارب یاھلیسو ناونعھب ار نآ و،دنک یرتشیب تینما ساسحا نشور
 .دشاب هاگآ و ساسح

 

 .میاهدرک رازگرب یروصتلباق ھطوحم رھ ردً ابیرقت ار یشزومآ و ینامرد تاسلج ینعی ،یھورگ و یدرف تاسلج ام
 .تسا مھم یریذپفاطعنا .دوش رازگرب اجک ھسلج ھک دیوگب وا ھک میداد داھنشیپ هدننکھعجارم ھب نینچمھ

 

 تیلاعف

 .دینک فیصوت ار دیا ھتشاد ھک ییاھشلاچ و دیاهدرک رازگرب ھسلج نآ رد ھک یکیزیف یاھطیحم

 

 

 ندوب یمسر و تافیرشت

 زا ییالاب اتبسن حطس ام ،یلکروطھب .دراد دوجو بقارم و هدننکھعجارم نیب ندوب یمسر حطس دروم رد یتوافتم تارظن
 ینسوب / یتاورک ؛VOUS :یوسنارف SIE :یناملآ ھب( "امش" یمسر ھملک زا ینابز ظاحلزا .مینکیم ظفح ار ندوب یمسر
 رگاً ادعب دیاش .مینکیم هدافتسا )X یاقآ ای مناخ(Mr. / Ms مرف زا ام ھملاکم نیلوا رد .مینکیم هدافتسا )Vi :ناتسبرص /
 ام کچوک مان زا ھک میھدیم هزاجا هدننکھعجارم ھب و مینک هدافتسا وا کچوک مان زا دنک یتحار ساسحا نآ اب هدننکھعجارم
 ام هدننکھعجارم رگا ،نیاربانب .مینکیمن یمارتحایب هدننکھعجارم ھب زگرھ ام .دراد یگتسب گنھرف ھب زین نیا .دنک هدافتسا

 فرطیب یھطبار ھک تسا نیا ھتکن .مینکیم هدافتسا هدننکھعجارم یارب مرف نامھ زا مھ ام ،دمانیم رتکد /مناخ / یاقآ ار
 اب ام ،سرد نیا ردً ادعب .تسا یراک ماجنا لاح رد ھک مینیبب دنمشزرا درف کی ناونعھب ار هدننکھعجارم و مینک رارقرب
 یسررب ار تایقالخا ھلمجزا ،اھھنیمز یخرب رد یفرطیب ناکما نداد تسد زا و هدننکھعجارم ھب ندوب کیدزن ھلئسم
 .دننک ظفح ار یفرطیب ھک تسا مھم بقارم و هدننکھعجارم یارب .درک میھاوخ
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 اھتیلاعف

 ؟دیریگیم رظن رد دوخ نیعجارم اب ار ندوب یمسر زا یحطس ھچ

 

 ؟تسیچ نیعجارم اب امش ندوب یمسر و تافیرشت  زا هدافتسا یگنھرف یاھھبنج

 

 ؟ھن ارچ و ارچ ؟دیتسھ انشآ فلتخم نیعجارم اب ندوب یمسر و تافیرشت نوگانوگ حوطس اب امش ایآ

 

 تروص رد، دیدرک هدافتسا یمسرریغ و یمسر یدایز ای ،تافیرشت بسانمان حطس کی زا نآ رد ھک ار تیعضو کی
 .دینک فیصوت ،دوجو

 

  ھسلج عوضوم

 داقتعا راوشد تاعوضوم زا بانتجا ھب ام .دوش رجنم شنت زا ییالاب حطس ھب ای دشاب هداس تسا نکمم ھسلج عوضوم
 شمارآ اب و مارآ روطھب ار اھنآ ھک تسا نیا ھتکن .تسا مھم اھنآ اب راک ھک دنراد دوجو تاعوضوم زا یرایسب و ،میرادن

 کی ھب رما نیا .دنک تینما ساسحا اھنآ اب دروخرب ماگنھ رد هدننکھعجارم ھک یقیرط ھب مھنآ ،مینک تیریدم یرثکادح
 رگا دشاب مزال تسا نکمم .دنک یم شوگ و دھد یم ھجوت بقارم نآ رد ھک دراد یگتسب هدنریذپ و یتواضق ریغ درکیور
 شنت زا ییالاب حطس تاقوا یھاگ ،لاحنیااب .دیدرگزاب نآ ھبً ادعب و دینک اھر ار صاخ عوضوم کی دوش دایز شنت حطس
 نتشاد .تسا یرورض راک نیا ماجنا یارب تاقوا یھاگ و دنک ھتخیگنارب لئاسم اب ھلباقم یارب ار هدننکھعجارم تسا نکمم
 .دراد یدیلک شقن اجنیا رد ھبرجت

 تیلاعف

 .درک داجیا شنترپ یاضف کی ھسلج عوضوم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 .دوب دیفم هدننکھعجارم یارب عوضوم شنت نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 .دیھد حرش دیاھتشاد تاسلج تاعوضوم اب ھک ار یتالکشم

 

 

 

 ھسلج رد دارفا ریاس روضح

 و هدننکھعجارم طقف ،یصخش ھسلج کی رد ،نیاربانب .دنرادن ھسلج اب یطابترا ھک میتسھ یدارفا روضح فلاخم تدشھب ام
 یصوصخ میرح ھلئسم اجنیا .دشاب اجنآ رد دیاب هورگ یاضعا طقف یھورگ ھسلج کی رد و دنشاب ھتشادروضح دیاب بقارم
 و دوش هدننکھعجارم تاساسحا زورب عنام دناوتیم یرگید سک رھ ای نیدلاو ،رسمھ روضح .تسا حرطم هدننکھعجارم
 .دراذگب ریثأت تسا نآ دروم رد تبحص هدامآ هدننکھعجارم ھک یزیچ و هدننکھعجارم و بقارم نیب یھطبار یور دناوتیم
 عوضوم نیا لیلد  ام رظن ھب .تسا قداص ،دوشیم ثحب یصخش دراوم نآ رد ھک یشزومآ تاسلج یارب زین  رما نیا
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 رد تکرش ھب لیام نارگید و نازومآ شناد ،ناگدننکادھا یھاگ ھک میشاب ھتشاد ھجوت دیاب نینچمھ .تسا نآ تیمھا و قالخا
 زا ام تاقوا یھاگ .دھدیمن ار )اھ( هدننکھعجارم زجھب یسک رھ روضح هزاجا ھک میراد یلک نوناق کی ام .دنتسھ تاسلج
 ای هدننکھعجارم ،دشاب ھتشاد دوجو قفاوت رگا .دنتسھ نتسشن ھب زاجم نارگید ایآ ھک میسرپیم هورگ کی ای هدننکھعجارم کی
 میھاوخ ثحب قالخا شخب رد عوضوم نیا دروم رد .دنک کرت ار ھسلجً اعیرس ھک دنھاوخب یدرف رھ زا تسا نکمم هورگ
 .درک

 

 ھب ام ،ھصالخ روطھب .تخادرپ میھاوخ نآ ھب هدرتسگ روطھبً ادعب .تسا تاسلج ندرک طبض اجنیا رد رگید ھتکن
 هدننکھعجارم رگا .دونشب ای دنیبب ار نآ تسا نکمم یسک ھچ و مینک طبض ار ھسلج میھاوخیم ارچ مییوگیم هدننکھعجارم
 .تسا مھم رایسب یقالخا ھتکن کی ،هرابود دیکأت اب ،رما نیا .دش دھاوخن طبض ،دشابن قفاوم

 

 اھتیلاعف

 هدرک لتخم ار هورگ ای هدننکھعجارم و امش نیب طابترا و ھسلج رگید صخش کی روضح نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو
 .تسا

 

 ؟دشاب مزال ای و دیفم ھسلج طبض ای رگید صخش روضح ھک دنراد دوجو یطیارش ایآ

 

  هدننکھعجارم و بقارم یور رب راشف

 ھناگادج روطھب اھراشف نیا زا کی رھ .دنریگ رارق ینوریب و ینورد یاھراشفتحت دنناوتیم بقارم مھ و هدننکھعجارم مھ
 .دوش رتراوشد یاضف داجیا ثعاب دناوتیم اھنآ زا یبیکرت نینچمھ و

 

 و تعاس کی و یدرف تاسلج یارب تعاس کی دودح اب ام ،یلکروطھب .تسا ھسلج یارب سرتسد رد نامز مھم ھلئسم کی
 ندش هدامآ یارب ینامز ھک تسا بوخ ،نینچمھ .میقفاوم یھورگ تاسلج یارب نآ ھمین رد تحارتسا کی اب تعاس ود ات مین
 رد دروم نیا رد .مینادیم مھم نامدوخ یارب ار نیا ام .دوش ھتفرگ رظن رد ھسلج نایاپ زا دعب راشف شھاک و ھسلج یارب
 .داد میھاوخ حیضوت رتشیب دوخ زا تبقارم سرد

 

 رما نیا زا ھک تسا نیا هدننکتبقارم تیلوئسم .دشاب ھتشاد دوجو هدننکھعجارم و بقارم یور رب یصخش راشف تسا نکمم
 رد نکمم لقادح ھب ار دوخ یصخش راشف ریثأت ھک دراد تیلوئسم نینچمھ هدننکتبقارم .دشاب هاگآ فرط ود رھ ھب تبسن

 ھسلج ،تسا دایز رایسب وا رب یلخاد یاھراشف ھک دنک ساسحا بقارم رگا .دتفایمن قافتا نیا ھنافسأتم .دناسرب ھسلج لوط
 اریز ،دنکیم رتتحار ار وج بلغا نیا .دنبایب زورب ھسلج لوط رد دیاب هدننکھعجارم ینورد یاھراشف .دوش وغل دیاب
 زین راک نیا .دشابن سرتسدلباق یرگید یاج رد تسا نکمم تصرف نیا .دنکیم ادیپ اھنآ نایب یارب یناکم هدننکھعجارم
 .دوب دھاوخ ینامرد دنور زا یشخب
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 اھنآ ،دشاب هاگآ اھراشف نیا زا ھک تسا هدننکتبقارم تیلوئسم نیاً اددجم .تسا قداص زین ینوریب یاھراشف یارب رما نیمھ
 راشف رگا ،مھزاب .دنک دازآ ھسلج لوط رد ار هدننکھعجارم ینوریب یاھراشف و دناسرب نکمم لقادح ھب شدوخ یارب ار
 .دوش وغل دیاب ھسلج ،دشاب دایز دحزاشیب

 

 اھتیلاعف

 .دینک فیصوت ،تشاذگ ریثأت اضف رب هدننکتبقارم ینورد یاھراشف نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 .دینک فیصوت ،تشاذگ ریثأت اضف رب هدننکتبقارم ینوریب یاھراشف نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 .تشاذگ ریثأت اضف رب هدننکھعجارم ینورد یاھراشف نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 .تشاذگ ریثأت اضف رب هدننکھعجارم ینوریب یاھراشف نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 ؟دشابن طبترم و مھم هدننکھعجارم ای و بقارم ینوریب و ینورد یاھراشف نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ییاھن تیلاعف

 شومارف ار اھنآ ام ھک دراد دوجو ییاھزیچ ایآ . مینک لمع ریگارفً اتبسن اضف رب تاریثأت فیصوت رد میاهدرک یعس ام
 ؟دیراد یرتشیب تارظن امش ایآ ؟میشاب هدرک

 

 ییاھن یاھھتکن

 لحم کی داجیا دنشاب قفوم یشزومآ و ینامرد لحارم دیھاوخیم رگا ھک تسا نیا مییوگب اجنیا رد میھاوخیم ھک یاھتکن
 هورگ رھ و درف رھ دیشاب ھتشاد دای ھب .تسا ھبرجت و نامز ،رکف ھب زاین نآ نداد ماجنا تسرد یارب .تسا یرورض نما

 .تسا صاخ

 

 

 

 طابضنا و یراشفاپ ،ربص ،یرادیاپ  2-5
 

 ھمدقم
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 بقارم رھ یارب قلطم تایرورض ،مینکیم ثحب شخب نیا رد ام ھک مظن و  رارصا ،ربص ،یرادیاپ ینعی ،یگژیو راھچ
 .میھد شرورپ دوخ نیعجارم مامت رد میھاوخیم ام ھک دنتسھ ییاھیگژیو نینچمھ تافص نیا .تسا

 

 دیابن زگرھ ھک مینکیم رارکت ام .دیھد ماجنا مینکیم ھیصوت ھک ار ییاھتیلاعف میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 و دشاب رابنایز رایسب دناوتیم رما نیا اریز ،دینک نایب ای و لاسرا ،دھد ناشن ار یرگید درف تیوھ دناوتیم ھک ار یزیچ
 .تسا یقالخاریغ ام رظن ھب

 

  یرادیاپ

 .تسا زاین یرادیاپ یدایز رادقم ھب ،هدننکھعجارم کی اب طابترا داجیا یارب .تسا مھم رایسب نابقارم یارب یرادیاپ
 یگداتسیا و یرادیاپ ھب ،تالکشم نیا زا مادکرھ اب راک و هدننکھعجارم یلصا لکشم ھب ندیسر یارب ،بلغا ،نینچمھ
 رد یمھم شقن نینچمھ یرادیاپ .میشاب رادیاپ و مینامب یقاب هدننکھعجارم اب ھک تسا نیا ام مایپ ،نیاربانب .تسا زاین یدایز
 ھب ام نیاربانب .دشکیم لوط هام 18 ،هورگ کی لیکشت ،تاقوا یھاگ .دنکیم افیا یشزومآ و ینامرد یاھهورگ لیکشت
 .میراد داقتعا یرادیاپ و تماقتسا ھیحور نتشاد

 

 تخس رایسب اھنآ یارب ،بلغا .دنشاب  رادیاپ ات دینک قیوشت و تیامح ار نیعجارم ھک تسا نیا ھطبار نیا رد رگید ھتکن
 .دشاب یتایح دناوتیم یقیوشت و تیامح نینچ .دننارذگب ار دوخ یگدنز یلمع و یتخانشناور تمسق ھک تسا

 

 اھتیلاعف

 .تسا هدرک کمک هدننکھعجارم کی اب بوخ ھطبار کی داجیا رد امش یرادیاپ نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 .تسا هدرک کمک هدننکھعجارم یلصا تالکشم ھب یبایتسد رد امش یرادیاپ نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو

 

 هدرک کمک راوشد تیعضو کی ندنارذگ رد هدننکھعجارم کی ھب امش قیوشت و تیامح نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 .تسا

 .دینزب لاثم ؟دوب رادیاپ دیابن ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  ربص

 اجک ھب میھاوخیم ار هدننکھعجارم ھک مینادیم بلغا .دشاب راوشد رایسب دناوتیم  هدننکھعجارم و بقارم یارب ربص
 .دناسرب اجنآ ھب ار شدوخ ،شدوخ وا ات مینامب رظتنم دیاب اما ،دیسر دھاوخ اجک ھب تیاھنرد وا ھکنیا ای و ،میناسرب
 ،دوخ طیحم رد رگید طیارش و دارفا ای تسا ھبرجت لاح رد ھک یرییغت تعرسھب تبسن دناوتیم نینچمھ هدننکھعجارم
 .تسا ندوب روبص و ندرک ربص ھب هدننکھعجارم قیوشت و تیامح ،بقارم یاھشقن زا یکی مھ زاب .دشاب ربصیب رایسب
 اریز ،مینک یمن یژتارتسا نیا زا هدافتسا ھب یصاخ قیوشت ام .دنک کمک دناوتیم نک ترپ ساوح یاھتیلاعف ،تاقوا یھاگ
 .دوش یعقاو لئاسم زا بانتجا ھب رجنم دناوتیم
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 اھتیلاعف

 ؟دیدمآ رانک نآ اب ھنوگچ .دیھد حیضوت ار دیدوبن روبص بقارم کی ناونعھب امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 .دینک نایب ار تسا هداد باوج امش ییابیکش و ربص نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟دش ھچ .دینک نایب دیدرک قیوشت و تیامح ،شندوبن روبص اب ھلباقم رد ار هدننکھعجارم امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟تسین حیحص ندوب روبص نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 رارصا

 ساسحا ام ،ضوع رد .دنشاب ھتشاد رارصا یزیچ یور رب دیاب نابقارم ھک دراد دوجو یمک رایسب یاھتیعقوم ،ام رظن ھب
 .دراد دوجو نکمم طیارش نیدنچ ،ام رظن ھب ،لاحنیااب .دریگب هدھع رب ار دوخ یگدنز تیلوئسم دیاب هدننکھعجارم مینکیم
 رگید تیعضو .دھد رارق رطخ ضرعم رد ار ناویح کی ای یرگید صخش ای شدوخ دناوتیم هدننکھعجارم ھک ینامز ًالثم
 نیا رگید تیعضو .دشاب "تورپھ ملاع" رد ای دونشب ای دنیبب ییاھزیچ ینعی ،دنکن رکف یقطنم هدننکھعجارم ھک تسا نیا
 .مییوگیم ھناطاتحم ار دراوم نیا ام ،مھزاب .دریذپیمن دوخ تامادقا یارب هژیوھب ار تیلوئسم هدننکھعجارم کی ھک تسا

 

 اھتیلاعف

 .دینک نایب ار دینک یراشفاپ ھک تسا هدوبن یرورض نآ رد ھک یتیعضو

 .دینک نایب دینک رارصا دیدوب روبجم امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 طابضنا و مظن

 تاقالم رارقھب عقومھب ھک تسا ینعم نیا ھب ،ود رھ یارب .تسا یرورض هدننکھعجارم و بقارم یارب طابضنا و مظن
 سامت و ھسلج رگا .دنھد عالطا ار نآ عقومھب و بسانم نامز رد دنیایب ھسلج ھب ھک ناشیارب تسین نکمم رگا و دنسرب
 نآ رد و دشاب ھفقو و ادصورس نودب ھک تسا ھسلج یارب بسانم لحم ندرک ادیپ ینعم ھب ،هدننکھعجارم یارب ،تسا نیالنآ
 ،هدننکھعجارم یارب .دناهدرک لوبق اھنآ زا مادکرھ ھک تسا یفیاظو ماجنا ینعم ھب ،ود رھ یارب .دشاب اھنت هدننکھعجارم
 یاھ طابضنا ندرک اھر ،امورت ھب شنکاو زا یشخب ،بلغا .دریگب هدھع رب ار دوخ یگدنز تیلوئسم ھک تسا ینعم نادب

 ھتشادن طابضنا و مظن ناشیگدنز رد زگرھ رگید تسا نکمم نیعجارم .تسا هدمآ دوجو ھب نامز لوط رد ھک تسا بوخ
 ار نآ ناوت یم ھک دننک یم هدافتسا یطابضنا زا رگید نیعجارم .دشاب راوشد نآ یریگدای اھنآ یارب تسا نکمم و دنشاب
 رد ھک دروآ دوجو ھب تیعقوم کی رد ار تابث و نانیمطا زا یاھجرد تسا نکمم یطابضنا نینچ .درک یقلت یطارفا

 یاھورین ھیلع شروش ،طابضنا و مظن مدع ھک تسا نیا رگید لامتحا .تسا راوشد شلمحت ،طابضنا نآ مدع تروص
 و مظن ،لاحرھرد .دشاب ھتشاد دوجو طابضنا یارب یگنھرف یاھھبنج تسا نکمم ،نیا رب هوالع .تسا ینورد ای ینوریب
 .تسا نیعجارم مامتً ابیرقت یارب نامرد دنور زا یشخب طابضنا
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 اھتیلاعف

 تیریدم ار نآ  ھنوگچ .دیداد تسد زا ار دوخ طابضنا و مظن ،بقارم ناونعھب امش نآ رد ھک دینک نایب ار  یتیعضو
 ؟دیدرک

 

 ؟دیدرک تیریدم ار نآ ھنوگچ .تشادن یفاک طابضنا و مظن امش رظن ھب هدننکھعجارم نآ رد ھک دینک نایب ار  یتیعضو

 

 .دینک نایب تسا هدوب دحزاشیب طابضنا و مظن یاراد هدننکھعجارم نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟دینک یم تیریدم و نایب نیعجارم اب ار طابضنا و مظناب طبترم یلک یاھلاؤس ھنوگچ

 

 ؟دشابن مزال طابضنا ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ییاھن تاکن زا یخرب

 زا یمھم شخب اھنآ .تسا هدننکھعجارم و بقارم یارب یمھم یاھیگژیو ،طابضنا و مظن و ،یراشفاپ ،ربص ،یرادیاپ
 .دنتسھ ینامرد دنور زا یشخب نینچمھ و هدننکھعجارم و بقارم نیب طابترا داجیا
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 یصخش تیوھ ظفح و یرادنپ تاذ مھ 2-6
 

 ھمدقم

 ھتخانش ینامرد یگتسبمھ کی ناونعھب ھک ار ھچنآ دیاب اھنآ ،بقارم و هدننکھعجارم نیب یراک طابترا یرارقرب یارب 
 یم یسح مھ نآ اب و دننک یم کرد ھک دننیبب رگیدکی رد ییاھزیچ دیاب اھنآ ھک تسا ینعم نادب نیا .دنھد لیکشت دنوشیم
 تیوھ رد دناوتیم هدننکتبقارم ،لاحنیااب .دنک ظفح ار یفرط یب عجارم دروم رد دیاب بقارم ،لاحنیعرد .دننک
 رایسب لداعت نیا ظفح ھشیمھً ابیرقت .دھدب تسد زا ار دوخ تیوھ و دور ورف وا اب دحزاشیب یرادنپ تاذ مھ و هدننکھعجارم
 .تسا یرورض تراظن میدرک هراشا ًالبق ھک روطنامھ .تسا راوشد

 

 دوش ییاسانش دناوتیم صخش نآ رد ھک ییاھ لاثم زا ،ھشیمھ دننام .دیھد ماجنا ار شخب نیا رد هدشهداد یاھتیلاعفً افطل
 .دینکن هدافتسا

 

  بقارم اب هدننکھعجارم و هدننکھعجارم اب بقارم یرادنپ تاذ مھ

 کمک یارب ھک میدقتعم تدشھب ام ،دنراد عوضوم نیا دروم رد یفلتخم یاھرظن یسانشناور فلتخم یاھ بتکم ھکیلاح رد
 ھک تسا ینعم نیا ھب رما نیا .دھد رارق هدننکھعجارم یاجھب ار دوخ تسا نکمم ھک ییاج ات دیاب هدننکتبقارم ،یعقاو
 هویش نامھ ھب ھک دنک شالت نینچمھ ھکلب ،دنک روصت ،دنکیم یگدنز نآ رد هدننکھعجارم ھک ار یطیارش دیاب اھنتھن ،بقارم
 ،دنکیم ھبرجت دراد هدننکھعجارم ھک ار یدنور تلاح نیرتھب ھب دنناوتیم نابقارم ،بیترتنیاھب .دنک رکف هدننکھعجارم
 .تسین یناسآ دنور ھشیمھ راک نیا ھک مینکیم دیکأت هرابود .دننک لیھست

 نآ اب دناوتب ھک دنک ادیپ بقارم رد ار یزیچ دیاب هدننکھعجارم ،دشاب رثؤم هدننکتبقارم اب راک ھکنیا یارب ،رگید فرط رد
 .دنک یرادنپ تاذ مھ

 

 ناشن شنکاو ھنوگ نامھ بقارم ھب و دنک یم ینکفارف بقارم یور ار دسانش یم ھک یدرف ریوصت عجارم ،ھشیمھً ابیرقت
 ار وا هدننکھعجارم ھک دشاب یرگید سک رھ ای ملعم ،تسود ،دنواشیوخ کی دناوتیم صخش نیا .درف نآ ھب ھک دھد یم
 .تسین مھم دروم نیا رد تیسنج .دسانشیمن ار واً اصخش اما ،دنادیم لائدیا ار نآ هدننکھعجارم ھک یسک یتح و دسانشیم
 ھتخانش لاقتنا ناونعھب ینکفارف دنیارف نیا .دنک طبترم درم بقارم کی ھب ار دوخ ردام تسا نکمم هدننکھعجارم ،نیاربانب
 تسا هدرک طبترم بقارم ھب ھک یدرف اب یبوخ ھطبار هدننکھعجارم ھکیتقو .دشاب یفنم ای تبثم دناوتیم لاقتنا .دوشیم
 هدننکھعجارم ھکیتقو ،دشاب یفنم دناوتیم زین لاقتنا .دزاس رتناسآ ار بقارم اب ندرک رارقرب طابترا دناوتیم ،دشاب ھتشاد
 .دراد تسا هدرک طبترم بقارم ھب ھک یدرف اب یرادلکشم ھطبار

 

 لاقتنا دض ناونعھب نیا .دھد خر ،هدننکھعجارم ھب بقارم زا ینعی ،فلاخم تھج رد دناوتیم ینکفارف عون نیمھ
  .تسا هدشھتخانش

 ای راک ،تبقارم رد ھطبار نیا ھچ ،دنھدیم خر ھطبار رھ زا یشخب ناونعھب و دنتسھ یعیبط یاھدنیآرف لاقتنا دض و لاقتنا
 .دشاب اھھنیمز ریاس رد

 .دنشاب یفنم و تبثم ،بقارم و هدننکھعجارم نیب ھطبار رد دناوتیم لاقتنا دض و لاقتنا ود رھ
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 .تسا بقارم درف تیلوئسم لاقتنا دض و لاقتنا یور ندرک راک و زا ندوب هاگآ

 

 یتالاؤس ھشیمھ .دنک راک نآ یور و دشاب هاگآ نآ ندوب یفنم و تبثم و دوخ لاقتنا دض زا ھک تسا بقارم تیلوئسم الماک
  ءاشنم دروم رد

 حیضوت و هدرکزاب ،تراظن ماگنھ لآ هدیا تلاح رد ،هدننکھعجارم رھ دروم رد ار نیا دیاب هدننکتبقارم .دراد دوجو نآ
 یم ثعاب ار اھشنکاو نیا صاخ هدننکھعجارم کی ارچ ھک تسا نیا لابند ھب هدننکتبقارم ،دنور نیا زا یشخب رد .دھد
 .تسا بقارم تفرشیپ زا یشخب نیا .دنراد هدننکتبقارم یارب یا ینعم ھچ اھنآ و دوش

 

 هدننکھعجارم دناوتیم رما نیا .دنک یسررب ار هدننکھعجارم اب تبثم و یفنم لاقتنا ھک تسا هدننکتبقارم تیلوئسم نینچمھ
 .دشاب مھم رایسب هدننکھعجارم تفرشیپ دنیآرف رد دناوتیم و دنک تیادھ دیدج یاھشنیب تمس ھب ار

 

 اھتیلاعف

 و دیدمآ رانک اھنآ اب امش ھنوگچ ھک دیھد حرش ریز دراوم زا کی رھ یارب دوخ یگدنز ای و نیرمت رد ار دوخ یاھلاثم
:دناھتشاد یتیمھا ھچ رگید صخش ای هدننکھعجارم یارب و امش یارب اھنآ  

 ؛تبثم لاقتنا •
 ؛یفنم لاقتنا •
 ؛تبثم لاقتنا دض •
 .یفنم لاقتنا دض •

 

  ناتدوخ تیوھ ظفح

 شیپ دحزاشیب دناوتیم راک نیا ،لاحنیااب .تسا هدننکتبقارم یارب زاین کی هدننکھعجارم اب یزاسدننامھ ھک میدرک دیکأت ام
 زا یدادعت یارب قافتا نیا دھاش ام .دوش هدننکھعجارم تالکشم و تیصخش بذج ًالماک دناوتیم هدننکتبقارم و دور
 ار ھفیظو نداد ماجنا و دوشیم یفرطیب نداد تسد زا ھب رجنم نیا ھک تسا یھیدب .میاهدوب دوخ ھبرجتاب رایسب ناصصختم
 رما نیا رگا .دشاب ھتشاد یھاگآ عوضوم نیا رطخ زا هدننکتبقارم ھک تسا مھم رایسب .دنکیم نکممریغ هدننکتبقارم یارب
 .دراذگب دوخ یزاسزاب یارب ار ینامز و دزاس فقوتم ار هدننکھعجارم اب ھطبار بقارم ھک تسا مزال ،دور شیپ دحزاشیب
 .دریگ رارق ھجوتدروم دیاب تراظن رد ھک تسا یاھتکن حوضوھب رما نیا

 

 اھتیلاعف

 ؟دیدمآ رانک نآ اب ھنوگچ ؟دیشاب هدرک یزاسدننامھ دحزاشیب ار هدننکھعجارم نآ رد ھک دیتشاد یتیعقوم نونکات ایآ

 ؟دیھدیم ماجنا دحزاشیب یزاسدننامھ و بسانم یزاسدننامھ نیب لداعت ظفح یارب یتامادقا ھچ
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 ییاھن تاکن زا یخرب

 دنور ظفح و یریگلکش رد یدیلک رصانع زا یکی بقارم اب هدننکھعجارم و هدننکھعجارم اب هدننکتبقارم یزاسدننامھ
 تمس زا تراظن و رمتسم تبقارم ھب زاین ھک تسا فیرظ رایسب لداعت کی نیا ،میدرک هدھاشم ھک روطنامھ .تسا نامرد
 .دراد بقارم

 

 ھب ،دیرادن تراظن رگا .تسا مک مییوگب نآ تیمھا زا ردقچرھ .دروآ یم نایم ھب ار تراظن ی ھلاسم هرابود ھتکن نیا
  !دیورب شلابند
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 یزاسیدرف و یتواضق ریغ شور زا هدافتسا و یرابدرب و لمحت 2-7
 

  ھمدقم

 ،تابصعت هرابرد نینچمھ ام .میاهدرک تبحص یتواضق ریغ شور و یرابدرب و لمحت دروم رد ارذگ روط ھب راب نیدنچ ام
 ،صاخ دارفا اب دروخرب ینعی ،یزاسیدرف یوسھب هدننکھعجارم و نامدوخ تکرح ھب زاین و نداد میمعت و تاضورفم
 و یتشآ و حلص داجیا ھب طوبرم تاعوضوم نیا یود رھ .میاهدرک تبحص ،هورگ مامت شنزرس دیاش و ندرک هاگن یاجھب
 ،امورت و یسانشناور سرد رد ً،ادعب .تسا نیعجارم اب یھورگ و یدرف راک زین و عماوج ینعی ،اھهورگ یزاسربارب

 راک نامزمھ روط ھب حطس دنچ یور دیاب ھکنیا و مینک یم فیصوت دھد خر نآ رد امورت تسا نکمم ھک ار یحوطس
 .مینک فیرعت ار یمومع میھافم میھاوخیم ام ،اجنیا رد .میھد ماجنا ار نامرد

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

  یتواضق ریغ شور کی زا هدافتسا و یرابدرب و لمحت

 .تسا شلامعا زا صخش نداد زیامت ندرک بقارم رد مھم رایسب لصا کی

 

 .میھد ھئارا ار مھم لصا نیدنچ دیاب ،هرابنیارد

 

 یتخانشناور یاھشنکاو ھجیتن ھک مینکیم تبحص یتامادقا دروم رد ام ،دراوم ھمھ ردً ابیرقت ،ھک تسا نیا لوا لصا
 ینعی دنھدیم ماجنا دوخ یگدنز  یاھھنیمز ساسا رب ار دوخ تامادقا دارفا .یتخانشناور تالالتخا ای یرامیب ھن و دنتسھ
 ھک یرگید تایبرجت فلتخم عاونا و دناهدرک یگدنز و دشر نآ رد ھک ییاھگنھرف ،هدش راتفر اھنآ اب ھک یاهوحن ،شزومآ
 ،دھدیم ماجنا ھک یمادقا و دھدیم ناشن نآلا درف ھک یشنکاو .دنشاب هدشلیدبت تداع ھب تسا نکمم اھشنکاو نیا .دناھتشاد
 نداتفا قافتا لاح رد رضاح لاح رد ھچنآ ساسا ربً اموزل و دشاب ھتشاد هداد یم باوج ھتشذگرد ھچنآ رد ھشیر تسا نکمم
 .دھد ناشن شنکاو صاخ تیعضو کی ھب تبسن ھنوگچ ھک دنادن تسا نکمم درف نینچمھ .دشابن ،تسا

 ماجنا ھظحل نآ رد شطیارش و ھنیشیپ ھب ھجوت اب ار نکمم راک نیرتھب سک رھ ھک تسا نیا رگید لصا ،ھنیمز نیا رد
 ای قالخا یاراد ھمھً ابیرقت .دھدیمن ماجنا ،تسا رضم دنکیم رکف ھک ار یراک یدمع روطھب سکچیھً ابیرقت .دھدیم
 ھجیتن تسا نکمم بوخ یراک ماجنا یارب شالت .دوش رگید یاھزیچ هار دس دناوتیم زین ھلاسم نیا .دنتسھ ییاھدرادناتسا
 .دوش ھتساوخان بیسآ و تراسخ ببس و دشاب ھتشاد سوکعم

 ناور ای تاپوکیاس ناونعھب ھک دنتسھ یدارفا یکی .دنتسھ انثتسا ھک دنراد دوجو ھنیمز نیا رد هورگ ود ھک مینک رکذ دیاب ام
  .دراد دوجو دارفا نیا زا یدودعم دادعت .دنتسھ ساسحا نودب دارفا نیا .دنوشیم ھتخانش رازآ
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 نینس رد ًالومعم یلکروطھب ھک دنتسھ یدارفا اھنیا .دنوشیم ھتخانش اھزیتسھعماج ناونعھب ھک دنتسھ یدارفا رگید هورگ
 .دنھدیم ناشن شنکاو دوخ تعفنم تھج رد اھنت و دناھتشاذگ رس تشپ ار یدایز یحور یامورت ،نییاپ

 دیاب اھنت و دوش ھتفرگ رظن رد یتخانشناور یرامیب ھبالتبم درف کی ناونعھب تسا نکمم زیتسھعماج مھ و تاپوکیاس مھ
 اھنآ امش ًالامتحا ھک یدارفا دادعت ،لاحنیااب .تسا راوشد اھنآ ییاسانش تاقوا یھاگ .دوش راک اھنآ اب نیصصختم طسوت
 .تسا مک رایسب ،دنشاب ھنوگنیا و دینیبیم ار

 

 .دنشابن ھچ دنشاب نآ راوازس ھچ ،دننکیم یگدنمرش و هانگ ساسحا ناشیاھشنکاو رطاخ ھب مدرم زا یرایسب

 

 مینیب یم ینامز ناونع ھب ار تبثم هانگ ساسحا ام .دشاب یفنم ای تبثم دناوتیم نیا .دراد راکورس تیلوئسم اب هانگ ساسحا
 بلغا ھک – دوش یم نآ ندرک تسرد یارب شالت و ،هدوب هابتشا اعقاو راک نآ و ،تسا هدوب طلغ یراک دوش یم رارقا ھک
 یفنم ساسحا مرش .تسا هدوبن صخش ریصقت ھک تسا یزیچ یارب یریذپ تیلوئسم یفنم هانگ .دیآ یمن شیپ تیعضو نیا
 .دنوش هداد زیامت دیاب و دنتسھ توافتم یراسمرش و هانگ .تسا دوخ تامادقا یارب صخش ینورد

 

 اھشنکاو دیاش هدننکتبقارم .دنک یسررب ار وا یاھ شنکاو ،عجارم اب هارمھ ھک  تسا هدننکتبقارم تیلوئسم ھک ھکنیا فدھ
 ھب ار درف نآ تیصخش مامت ھک تسین یھاگیاج رد وا اما .دنک تواضق بسانمان  ار تسا هدمآ اھنآ یپ رد ھک یتامادقا و
 و هدننکھعجارم و بقارم نیب طابترا روحم رد و تسا مھم رایسب لصا کی نیا .دھد رارق تواضق دروم درف کی ناونع
 و دریذپب درف کی ناونعھب ار هدننکھعجارم ھک تسا هدننکتبقارم ھفیظو نیا ،نیاربانب .دراد رارق هدننکھعجارم لوحت دنیارف
 .دنک هدامآ درف کی ناونعھب شدوخ شریذپ یارب ار هدننکھعجارم

 

 رد ،تسا یھیدب .تسین ریذپناکما ،دناهداد ماجنا یصاخ تامادقا ھک ینیعجارم اب راک هدننکتبقارم یارب ،طیارش یضعب رد
 .دنھد عاجرا یرگید صخش ھب ار هدننکھعجارم دیاب نابقارم ،یدراوم نینچ

 

 تیلاعف

 دروخرب نآ اب ھنوگچ .دینک نایب ،تسا هدوب دوخ تامادقا شریذپ رد یلکشم راچد هدننکھعجارم نآ رد ھک ار یتیعضو
 ؟دیدرک

 ؟دیدرک دروخرب نآ اب ھنوگچ .دینک نایب ،دیاهدوب هدننکھعجارم تامادقا شریذپ رد لکشم راچد امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 ؟دیدرک دروخرب نآ اب ھنوگچ .دینک نایب ،دیاهدش لکشم راچد دوخ لامعا شریذپ رد امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 یزاسیدرف

 هورگ کی زا شنزرس ای تیلوئسم نتشادرب یانعم ھب و .تسا بصعت و یرواد شیپ و نداد میمعت داضتم یزاسیدرف
 دیراد نآ ھب ار ھقالع نیرتمک ھک یھورگ اب ار اجنیا( هورگ نیا ،بیترتنیاھب .تسا صاخ دارفا رب نآ نداد رارق و رتگرزب
 رد نینچمھ و یعمج حطس رد نیا .تسا هدوب X مناخ ای X یاقآ ھکلب ،هداد ماجنا ار تامادقا نیا ھک تسا هدوبن )دینک رپ

 شخب رد ھک مینک هاگن لصا کی ھب دیاب ادتبا ،مھزاب .تسا مھم رایسب ظاحل نیدنچ زا درف یارب ندرک رییغت دنیارف حطس
 مھم لصا کی نیا .تسا دوخ تامادقا لوئسم درف رھ ھکنیا ینعی ،تشاد میھاوخ نآ دروم رد یرتشیب تایئزج یدعب
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 یتاروتسد دوش روبجم دیابن سکچیھ ،نوناق نیا قبط .تسا یللملانیب نیناوق رد ساسا و ھیاپ نینچمھ و تسا یتخانشناور
 توافتم ھنیمز کی رد امورت ندید تمس ھب ار هدننکھعجارم یزاسیدرف .دھد ماجنا دنادیم ینوناقریغ ای ھنافصنمریغ ھک ار
 دناوت یم متسیس ،حطس کی رد .لک روطھب هورگ ھن و هداد ماجنا ار تامادقا ھک تسا هدوب درف نیا ،نیاربانب .دنکیم تیادھ
 دناوتیم نیا ،هدننکھعجارم ھب ھجوت اب .دراد ار دوخ صاخ تامادقا تیلوئسم نانچمھ درف اما دوش مھتم یزغم یوشتسش ھب

 رگایحا تامادقا ماجنا ھب دعاقتم ار هدننکھعجارم دناوتیم کرد نیا .دشاب ھتشاد طوبرم عماوج یارب قیمع بقاوع
 طسوت درف یتخانشناور لوحت تامادقا و ینوناق تامادقا نیب لماعت .دنک امورت اب طابترا رد ،ینوناق و یتخانشناور
 .تفگ میھاوخ رتشیب رشب قوقح و یسانشناور یاھهرود رد دروم نیا رد ام .دشاب ینامرد دناوتیم زین هدننکھعجارم

 

 اھتیلاعف

 .دینک فیصوت ار درب هرھب یزاسیدرف یور راک زا هدننکھعجارم نآ رد ھک تیعضو کی ،دیا ھتشاد ھبرجت نیچمھ رگا

 

 نیعجارم نآ رد ھک دیھد حرش ناتدوخٔ ھنیمزرد ار تیعقوم دنچ ای کی ،دیاهدادن ماجنا ار اھراک ھنوگنیا امش رگا یتح
 .دنربب دوس یزاسیدرف اب راک زا دنناوتیم

 

  ییاھن یاھھتکن

 ،وا طیارش و شنکاو یاھوگلا ،صخش یگدنز ھنیمز یلک یاھدمایپ ناونعھب تامادقا ھب ندرک هاگن و یرابدرب و لمحت
 کمک امورت یلکروطھب و هدننکھعجارم ھب تبسن نابقارم رتقیمع شنیب ھب نینچمھ و تسا مھم رایسب هدننکھعجارم یارب
 .دبلطیم یدایز رایسب رکف و ساسحا و شالت و تقو مھ نیا ،راک نیا رد زیچ ھمھ دننام .دنکیم

 

 .دراد راک و رکفت ھب زاین ھک تسا ییاھدنیارف زا رگید یکی یزاسیدرف

 

 لیدبت تسا رتدیفم دوخ و نیعجارم یارب ھک رتھب بقارم کی ھب امش ھک مینکیم رکف ام ،دروم ود رھ یور ندرک راکاب 
 .دش دیھاوخ

 

 

 

 

 

 

 یور رب لرتنک ناکما نداد ،دوخ یصخش یگدنز تیلوئسم شریذپ یارب هدننکھعجارم شزومآ 2-8
  هدننکھعجارم ھب هزاجا نداد و اھدنیآرف
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 ھمدقم

 ناتسد رد راک نداد رارق ینعی ،میھدیم رارق ثحبدروم ار هدننکھعجارم لوحت دنیارف یلصا ھتکن نیدنچ ام شخب نیا رد 
 .هدننکھعجارم

 

 یدح ات راک نیا .میاهدرک ،هدننکھعجارم لوحت دنیارف ینعی ،نامرد یارب ،یرگید حالطصا زا هدافتسا ھب عورش نونکا ام
 حالطصا یریگراکھب ،نینچمھ .تسا مزال ینامرد و یتخانشبیسآ هزوح زا نآ ندرک جراخ و شھوکن ندرب نیب زا یارب
 .دینکن هدافتسا نآ زا ھک میھاوخیم امش زا ام و تسا هدشدودحم اھعوضوم زا یرایسب رد ینوناق روطھب "نامرد"

 

 و هدننکھعجارم نیب طابترا میھاوخب رگا ھک مینکیم رکف .میدرک رکذ ار شخب نیا رد ثحبدروم تاکن یرذگ روط ھب البق
 .دنتسھ یرورض دراوم نیا ،دشاب زیمآتیقفوم ،هدننکھعجارم لوحت دنیآرف و بقارم

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا دیکأت اب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

 دوخ یگدنز تیلوئسم شریذپ یارب هدننکھعجارم شزومآ

 یگدنز تیلوئسم ھک هدننکتبقارم ھن و تسا هدننکھعجارم نیا ھک مینک دیکأت ھتکن نیا رب یفاک هزادناھب میناوتیمن ام
 هدننکھعجارم نیا ،لاحنیااب ،تیاھنرد .تسا هدننکھعجارم زا تیامح و قیوشت ،نابقارم شقن .دراد هدھع رب ار هدننکھعجارم
 ار ییاھناکم و عبانم دنناوتیم نابقارم .دھدیم ماجنا یتامادقا ھچ و دتفایم وا یارب یقافتا ھچ ھک دنکیم نییعت ھک تسا
 کمک طابترا داجیا رد هدننکھعجارم ھب دنناوتیم ًالامتحا و دنک تفایرد ار تاعالطا دناوتیم هدننکھعجارم ھک دننک صخشم
 سرد ناشتاھابتشا زا و دننکیم هابتشا نیعجارم ،ھتبلا .تسین هدننکھعجارم عفن ھب نیا زا شیب ماجنا ھک مینکیم رکف اما ،دننک
 دشاب هدننکتبقارم ھب ھتسباو وا ھک دوشیم ثعاب ،هدننکھعجارم یگدنز یارب تیلوئسم لوبق ،دراوم رگید نایم رد .دنریگیم
 یگتسباو نیا نیعجارم زا یرایسب .تسین یعقاو یایند رد یگدنز ھب رداق ھک دھدب هدننکھعجارم ھب ار سح نیا دناوتیم و
 یخرب ھک میناد یم ھنافساتم ،نینچمھ .دنتسھ تیلوئسم زا بانتجا ھب لیام و دننکیم زاربا ار نآ ھب لیامت و دنراد تسود ار
 تراظن ھب ھک تسا یعوضم نیا ،مھ زاب .دننک یم اضرا ار دوخ رورغ ،نیعجارم تیلوئسم نتفریذپ قیرط زا نیبقارم
 .دوش یم طوبرم

 

 نکمم ھک دھدیم خر ینامز یطیارش نینچ .تسین قداص اھنآ رد لصا نیا ھک دراد دوجو یمک رایسب طیارش ،ام رظن ھب
 ھک تسا ینامز طیارش زا رگید یکی .دناسر بیسآ یرگید ناویح ای صخش ای دوخ ھب یمسج ظاحلزا هدننکھعجارم تسا
 .تسا زیتسھعماج ای تاپوکیاس کی درف

 لرتنک ،دھدیم ماجنا هدننکھعجارم ھک ار ھچنآ دیابن و میناوتیمن ام ،میاھتفگ راب نیدنچ ھک روطنامھ ،تروص نیا ریغ رد
 .مینک

 

 اھتیلاعف
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 .تسا هدرک لوبق ار هدننکھعجارم کی یگدنز زا ییاھشخب لقادح تیلوئسم بقارم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟داتفا یقافتا ھچ ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکتبقارم

 

 تیامح مھ بقارم طسوت دیاش ،تسا ھتفرگهدھعرب ار دوخ یگدنز تیلوئسم هدننکھعجارم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟داتفا یقافتا ھچ ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکتبقارم .دوش قیوشت و

 

 نیا رد ار دوخ ھبرجت ؟دریگب هدھع رب ار دوخ یگدنز تیلوئسم دیابن هدننکھعجارم نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ
 .دینک نایب تروص

 

 هدننکھعجارم ھب لرتنک نداد

 و جراخ زا و رگید دارفا طسوت زیچھمھ ؛دنتسھ تردق نودب دوخ یگدنز لرتنک رد لماک روطھب نیعجارم زا یرایسب
 ،داد رییغت و درک هرادا ناوتیم ار یھجوتلباق دادعت ،دنتسھ تباث روما زا یخرب ھکیلاح رد .دوشیم لرتنک ،طیارش طسوت

 هدننکھعجارم یسانش-دوخ یارب لرتنک عون نیا .درادن راک نیا ماجنا ھب تداع هدننکھعجارم ،بلغا .دشاب مک یلیخ رگا یتح
 زا تیامح و قیوشت ،دراد ناکما ھک ییاج ات نابقارم یاھشقن زا یکی ،نیاربانب .تسا بسانم رایسب وا سفنتزع و
 .دشاب شروش ھیبش تسا نکمم نیا ،هدننکھعجارم یگدنز زا نوریب دارفا رظن ھب .تسا شایگدنز لرتنک رد هدننکھعجارم
 نیا ،مک یلیخ .دنک قیوشت و تیامح بقع ھب ور یاھراشف ربارب رد ار هدننکھعجارم ات تسا بقارم شقن نیا ،مھزاب
 لداعت نیا تسا نکمم شیارب ھک ییاج ات هدننکھعجارم طسوت یگدنز لرتنک نتفرگ اب ،تیاھنرد .دور شیپ دحزاشیب دناوتیم
 .تسا درف رھ ھب طبترم رایسب رما نیا ھتبلا .دش دھاوخ رارقرب

 اھتیلاعف

 ؟تفر شیپ ھنوگچ دنیآرف .تسا هدرک کمک  وا ھب هدننکھعجارم ھب رتشیب لرتنک نداد نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟دوب ھنوگچ دمآ تسد ھب ھک ییاھن لداعت

 ؟دشاب ھتشاد لرتنک دیابن هدننکھعجارم نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 هدننکھعجارم ھب هزاجا نداد

 رد نادرم ھک تسا نیا لاثم کی .دنشاب ھتشاد یصاخ تاساسحا دنرادن هزاجا اھنآ ھک دننکیم ساسحا مدرم زا یرایسب
 .دنوش ینابصع نارگید ای ناتسود ،نادنواشیوخ ربارب رد ای دننک ھیرگ ای دنشاب "فیعض" دنناوتیمن اھگنھرف زا یرایسب
 درف ھک تسا نیا میاهدید بلغا ام ھک یرگید تیعضو .دنشاب یوق دیاب ھک دننکیم ساسحا بلغا مدرم ،راوشد طیارش رد
 ای نادنواشیوخ رگید ای دنتسھ شاحف ھک یردام و ردپ نتشادنتسود ای و ندش ینابصع لثم تسین تاساسحا زاربا ھب زاجم
 رد .تسین "تسرد" ھک دوش یم ساسحا ای تسین زاجم راک نیا نوچ ،دراد ذوفن هدننکھعجارم یگدنز رد ھک یرگید صخش
 هزاجا نداد ،نابقارم یاھشقن زا یکی ،ام رظن ھب .تسین زاجم "تاماقم" ای و تلود ھیلع تبحص یتح ،اھروشک زا یضعب
 زاربا .دراد دوجو تروصرھرد تاساسحا ،مییوگب حضاو .تساھنآ نایب و یتاساسحا نینچ نتشاد یارب هدننکھعجارم ھب
 .تسا هدننکھعجارم لوحت دنور زا یمھم شخب ینوریب و ینورد تروصھب اھنآ دروم رد تامادقا ماجنا و اھنآ

 

 اھتیلاعف
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 ناشن یراتفر ھچ هدننکھعجارم .دنک نایب ار دوخ تاساسحا تشادن هزاجا هدننکھعجارم کی نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟داد یم

 

 ؟داتفا یقافتا ھچ .دنک نایب ار دوخ تاساسحا ات دیداد هزاجا هدننکھعجارم ھب امش نآ رد ھک دیھد حرش  ار یتیعضو

 

 ؟دشابن دیفم درف یارب تاساسحا نایب نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  ییاھن یاھھتکن

 یارب هزاجا نتشاد و ندوب فیعض ساسحا مدع ، تردق و لرتنک نتشاد تسد رد ،دوخ یگدنز تیلوئسم نتفرگ هدھع رب
 اھدنیآرف نیا ھک تسا نیا هدننکتبقارم تیلوئسم .تسا مھم رایسب هدننکھعجارم رھ رییغت یاھدنیآرف یارب ،تاساسحا زاربا

 .دنک لیھست ار
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 ندرک ھظعوم لباقم رد نداد شوگ و اضف و نامز نداد رارق رایتخا رد 2-9
  ھمدقم

 ،مینیبیم رگلیھست کی ناونعھب ار هدننکتبقارم ام .میدرگیمرب هدننکھعجارم لوحت دنور لیھست یساسا لوصا ھب ام ،مھزاب
 و دنک لح ار دوخ لئاسم دناوتیم هدننکھعجارم نآ رد ھک دنکیم داجیا هدننکھعجارم یارب نمیا یاضف کی ھک یسک ینعی
 ھتشاد ،دنکیم رکف دوخ شقن دروم رد ھک یاهویش رییغت ھب زاین تسا نکمم بقارم ھک تسا ینعم نیدب نیا .دورب شیپھب
 رایسب دارفا یضعب یارب نیا .دنکیم قیوشت و تیامح ،شوگ ھک یسک ناونعھب ھکلب هدننک تحیصن ناونعھب ھن ینعی ،دشاب
 .تسا یرورض ،دوش قفوم هدننکھعجارم لوحت دنیآرف ھک دیھاوخیم رگا اما تسا راوشد

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

  اضف و نامز نداد رارق رایتخا رد

 یاھوگلا و اھهدیا لماش بلغا نیا .دنراد رییغت ھب زاین یدایز یاھزیچ .دشاب لکشم دناوتیم هدننکھعجارم لوحت دنیآرف
 دناوتیم دنور نیا .تسا حالصا و شواک لماش نینچمھ .تسا هدشداجیا هدننکھعجارم یگدنز لوط رد ھک تسا یراتفر
 ار نآ دراوم بلغا رد هدننکھعجارم ھک دراد یساسحا یاضف ندرک زاب ھب زاین نینچمھ .دربب ار یدایز یژرنا و نامز
 نیا هدننکتبقارم یلصا یاھشقن زا یکی ،نیاربانب .دشاب ھتشاد ار نآ شاھناخ طیحم رد دناوتیمن هدننکھعجارم ای و ھتشادن
 زا ًالامتحا زین هدننکھعجارم .دشاب ھتشادن ،دشکیم لوط ھک ینامز دروم رد ینارگن و دھد خر دنیارف دھد هزاجا ھک تسا
 ،نیاربانب .دش دھاوخ جیگ یگدنز یاھدادیور دروم رد شدرکیور و رکفت یلصا یاھشور زا و دوخ تاساسحا زا یرایسب
 رییغت و فشک یارب ار اھنآ و دنک کمک نیعجارم ھب ھک تسا نما یاضف کی داجیا نابقارم شقن ،میتفگ ًالبق ھک روطنامھ
 .دنک قیوشت دوخ

 اھتیلاعف

 روطچ .تشاد دوخ لئاسم رد شواک یارب یفاک یساسحا یاضف و نامز نآ رد هدننکھعجارم ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟دیتشاد یساسحا ھچ امش ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم ؟تفر شیپ

 روطچ .تشادن دوخ لئاسم رد شواک یارب یفاک یساسحا یاضف و نامز نآ رد هدننکھعجارم ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟دیتشاد یساسحا ھچ امش ؟تشاد یساسحا ھچ هدننکھعجارم ؟تفر شیپ

 ؟دشاب ھتشاد اضف و نامز دیابن هدننکھعجارم نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 ندرک ھظعوم ربارب رد نداد شوگ

 ھچ بقارم ناونعھب ام ،بیترتنیاھب .تسا شدوخ صصختم نیرتھب هدننکھعجارم ھک تسا ھتفگ ،سانشناور زرجار لراک 
 هراشا ،دنکیم ھظعوم ای هرواشم ھک یسک ناونعھب ھن و هدنونش کی ناونعھب بقارم شقن ھب نیا ؟مینکیم داجیا یتوافت
 ھمادا ار نآ ندرک رارکت و میدرک رارکت ام ھک تسا یاھتکن نیا .میاهدید نابقارم زا یرایسب رد ار راتفر عون نیا ام .دراد
 لئاسم ات دزاسیم رداق ار نیعجارم ھک مینکیم فیصوت ار لاعف نداد شوگ یاھکینکت ام ،تاطابترا سرد رد .داد میھاوخ
 .دننک یسررب ار دوخ

 اھتیلاعف

 .دینک نایب تسا هدرک تفرشیپ هدننکھعجارم و دیاهدرک شوگ نآ رد ھک ار یتیعضو
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 .دینک نایب درکن تفرشیپ هدننکھعجارم و دیداد دحزاشیب هرواشم امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 ؟دشاب تسرد نآ رد ندرک تحیصن ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ییاھن یاھھتکن

 شوگ و اضف نداد ،نتشاذگ تقو لماش راک نیا .تسا تبقارم یتایح و یساسا شقن کی هدننکھعجارم یارب اضف کی داجیا
 .تسا نداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامتعا ظفح و ندروآ تسد ھب 2-10
 

 ھمدقم
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 تسرد یماگنھ صوصخھب نیا .تسا ناسآ رایسب نآ  نداد تسد زا و راوشد رایسب دامتعا ندرک ظفح و ندروآ تسد ھب 
 سرد رد ھمادا رد ھک روطنامھ .دناهدید یحور بیسآ یتخانشناور رظنزا ھک دیتسھ یدارفا اب راک لاح رد امش ھک تسا

 بقارم ھک ییاھزیچ ھمھ .تسا امورت ھب لومعم یاھشنکاو زا یکی دامتعا نداد تسد زا ،مینیبیم ھعومجم نیا یسانشناور
 رد .تسا نآ زا یشخب مینکیم ثحب هرود نیا رد ھک ییاھیگژیو مامت .تسا دامتعا ظفح و بسک ھب طوبرم ،دھدیم ماجنا
 قالخا ھب دامتعا ھب طبترم یاھیگژیو زا رگید یھورگ .میاهدرکن رکذ زونھ ھک مینکیم ھتسجرب ار یگژیو دنچ ام ،اجنیا
 .تشاد میھاوخراکورس یدعب شخب رد قالخا اب ام .دنزادرپیم زین

 

 هدننکتبقارم و هدننکھعجارم نیب طابترا زا یصاخ عون یارب یاھیاپ ،یدعب ھحفص و شخب نیا رد هدشفیصوت یاھیگژیو
 .داد میھاوخ حیضوت ار نآ تایئزج )تاطابترا( یدعب شخب رد ام .تسا

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

 تقادص

 هاگن رد دھدیم ماجنا ار راک نیا ھک یبقارم .مییوگب ،دونشب دھاوخیم ھک ار یزیچ هدننکھعجارم ھب ھک تسا ناسآ رایسب 
 نیعجارم زا یخرب تسا نکمم ھکیلاحرد .دنکیم رتهداس بقارم و هدننکھعجارم یارب ار یگدنز راک نیا دنکیم رکف لوا

 ھب .دربیم نیب زا ،دوش تیعضو نیا ھجوتم هدننکھعجارم ھک یاھظحل رد بقارم ھب ار هدننکھعجارم دامتعا اما ،دنک مارآ ار
 ود رھ یارب راتفر نیا .دشاب تخس ھک تسا نکمم دنچرھ ،تسا رتھب یلیخ تقادص ،بقارم و هدننکھعجارم یارب ،ام رظن
 .دنکیم مھارف یعقاو تیعضو اب ھلباقم ناکما

 

 اھتیلاعف

 تدمدنلب رد یقافتا ھچ ؟داد خر تدمهاتوک رد یقافتا ھچ .دشن ھتفگ تقیقح هدننکھعجارم ھب نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟داد خر

 

 ھچ ؟داد خر تدمهاتوک رد یقافتا ھچ .دوب راوشد ھک ،دش ھتفگ یتقیقح هدننکھعجارم ھب نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟داد خر تدمدنلب رد یقافتا

 

 ؟دیشاب قداص هدننکھعجارم کی اب دیابن امش نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

  ھنادازآ طابترا

 دیاب هرابود .دیشاب ھتسب اما قداص ناتراکفا ای تاقافتا دروم رد تسا نکمم .تسین ناسکی اما تسا تقادص ھیبش ندوب دازآ
 کمک ھطبار ھب دناوتیم ،دنشاب زیگناربشلاچ طیارش رگا ،دوش رجنم راوشد تاسلج ھب دناوتیم ندوب دازآ ھکیلاحرد ،تفگ
 ھب رجنم تدمهاتوک تالکشم ،ام رظن ھب .دننک لمع نآ قبط رب دنناوتیم و تسیچ ناشفیلکت دننادیم ھمھ ،ندوب دازآ اب .دنک
 .دوشیم رتھب طباور و تدمدنلب دامتعا
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 اھتیلاعف

 یقافتا ھچ .دیشاب هدوبن ھچ دیشاب هدوب قداص ھچ لاح ،دیدوبن دازآ هدننکھعجارم کی اب امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟تسا هدادخر تدمدنلب و تدمهاتوک رد

 

 ؟ داد خر ھچ .دیدوب دازآ هدننکھعجارم کی اب امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 

 ؟دینک دروخرب ھنادازآ هدننکھعجارم کی اب دیابن امش نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ندوب میقتسم و کر

 هرفط .میاھتسناد یرورض هدننکتبقارم و هدننکھعجارم نیب بوخ ھطبار کی نتشاد یارب ار ندوب میقتسم و کر ام ،مھزاب 
 ار یصاخ تیعضو دناوتب هدننکتبقارم ای هدننکھعجارم ھک ،دوش رجنم تسا نکمم زین نیا .دنکیم ھتفشآ ار تیعضو ،نتفر
 نیا ھک تفگ دیاب مھزاب .تسین بوخ یرگید رظندروم صخش رھ ای بقارم ای هدننکھعجارم یارب راک نیا ھک ،دنک راکنا
 .تسا مھم رایسب امورت یاراد نیعجارم اب راک رد مینکیم رکف ام ھک تسا یطابترا کبس رصانع زا یکی

 

 اھتیلاعف

 ؟دش ھچ .دیدوبن میقتسم و کر هدننکھعجارم کی اب امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 ؟دش ھچ .دینک فیصوت دوب راوشد تیعضو رگا یتح ، دیدوب میقتسم و کر هدننکھعجارم کی اب امش نآ رد ھک ار یتیعضو

 ؟دیشاب میقتسم و کر هدننکھعجارم کی اب دیابن امش نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  ندنام دوخ لوق یور رب

 ار دامتعا رارق و لوق ندادن ماجنا .تسا دامتعا ظفح و ندروآ تسد ھب یارب یساسا یاھهار زا یکی  هدعو و لوق ظفح
 بلغا نارگید و نابقارم .تسا قداص سکعرب و هدننکھعجارم اب نابقارم یاھرارق دروم رد نیا .دربیم نیب زا ھلصافالب
 .دوش هداد ًالصا دیابن ای دوش ظفح دیاب اھهدعو نیا .دنھدب دیما اھنآ ھب ای دننک مارآ ار اھنآ ات دنھدیم هدعو نیعجارم ھب
 نداد ماگنھ رد و دنک لمع دوخ هدعو ھب دناوتیمن هدننکتبقارم ھک دوشیم داجیا یطیارش ھک دراد دوجو یتائانثتسا ،ھتبلا
 رد هدننکھعجارم اب لماک روطھب و رتشیب تایئزج اب ھک تسا هدننکتبقارم تیلوئسم نآزاسپ .تسا ھتسنادیمن ار نیا هدعو
 ھسلج دنچ ای کی یط رد دیاب ،دنوشیمن یلمع ھک دھدیم بقارم ھب هدننکھعجارم ھک ییاھهدعو .دنک تبحص دروم نیا
 دننام کچوک رھاظھب یاھرارق و لوق اجنیا رد .دھد شیازفا ار هدننکھعجارم شنیب دناوتیم اھنآ هرابرد ثحب .دوش یسررب

 .دوشیم عوضوم نیا لماش زین تقورس تاسلج رد تکرش

 

 اھتیلاعف

 ؟تسیچ ھطبار نیا یاھدمایپ ؟دش ھچ .تسا هدرکنلمع نآ ھب ھک تسا هداد یلوق بقارم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
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 ھنوگچ ؟تسیچ ھطبار نیا یاھدمایپ ؟دش ھچ .تفاین ققحت ھک تسا هداد یلوق هدننکھعجارم نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 ؟درک دروخرب نآ اب هدننکتبقارم

 

 ؟داد ماجنا دیابن ار هدشهداد لوق ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 یتسودعون

 ار ھتکن نیا ام .میدادرارق ثحبدروم ار هدننکھعجارم ھب نداد تیمھا و یتسودعون یارب ترورض هرود نیا یادتبا رد ام
 بقارم ھب هدننکھعجارم ،نآ نودب .مینکیم رارکت دامتعا ظفح و ندروآ تسد ھب یارب یساسا رصنع کی ناونعھب اجنیا رد
 .درک دھاوخن دامتعا

 

 اھتیلاعف

 و بقارم نیب دامتعا رب راک نیا ھنوگچ .دش هداد ناشن هدننکھعجارم ھب یمک یتسودعون نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو
 ؟ تشاذگ ریثأت یلکروطھب ھطبار و هدننکھعجارم

 بقارم نیب دامتعا رب راک نیا ھنوگچ .تسا هدشهداد ناشن هدننکھعجارم ھب تبسن یتسودعون نآ رد ھک دینک نایب ار یتیعضو
 ؟تسا ھتشاذگ  ریثأت یلکروطھب ھطبار و هدننکھعجارم و

 ؟داد ناشن یتسودعون هدننکھعجارم ھب تبسن تسین یرورض ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  قالخا و یصوصخ میرح

 مھم رایسب هدننکھعجارم دامتعا ظفح و ندروآ تسد ھب یارب ،یلکروطھب قالخا و هدننکھعجارم تاعالطا یصوصخ میرح
 .میاهداد صاصتخا نآ ھب ار یدعب شخب ام ؛تسا

  ییاھن یاھتیلاعف

 .دیھد حرش ار یفنم و تبثم یاھتیعقوم ؟تسیچ نیعجارم دامتعا ظفح و بسک رد امش براجت

 

 ار یزیچ ام ایآ .مینک لمع ریگارفً اتبسن دننکیم کمک دامتعا ندروآ تسد ھب رد ھک یرصانع فیصوت رد میدرک یعس ام
 ؟میاهدرک شومارف

 

 ییاھن یاھھتکن

ً ابیرقت ،دامتعا نداد تسد زا زا سپ .تسا بقارم و هدننکھعجارم نیب ھطبار رد یساسا رصنع کی دامتعا ظفح و بسک
 عون یارب یاھیاپ ،میدادرارق ثحبدروم اجنیا رد ام ھک ییاھیگژیو .دیروآ تسد ھب ار نآ هرابود ھک تسا نکممریغ
 .تسا یرورض نیعجارم اب راک رد ھک تسا یطابترا
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 قالخا 2-11
  ھمدقم

 داقتعا ھب .میریگیم رظن رد هدننکھعجارم و بقارم نیب ھطبار رد یساسا و یعطق ھیاپ ناونعھب ار بقارم یقالخا راتفر ام
 نیا ھک یدارفا زا یخرب یارب ،دید میھاوخ ھک روطنامھ .درادن دوجو یساسا یقالخا لوصا ضقن یارب یاھناھب چیھ ،ام
 نآ ساسا اما ،دنتسھ ریغتم یکدنا یقالخا لوصا زا یخرب ،دنراد راک و یگدنز رد  یراوشد طیارش و دننارذگیم ار سرد
 .میتسھ ریگتخس رایسب دوخ یاھنیرمت رد هرابنیارد ام .تسا تباث

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

 امش تیلوئسم

 یعامتجا راک ،یسانشناور ،یکشزپ روما رد ھلمج زا دراد تقیقح اھ ھنیمز ھمھ رد مینکیم فیصوت اجنیا رد ھک یلوصا 
 ھتشاد یمسر زوجم هاوخ و ھن  ای دیشاب هدرکلیصحت ھنیمز نیا رد یمسر روطھب امش هاوخ .یتبقارم یاھصصخت رگید و
 دنچرھ ،دینک ضقن دیابن ھک دھدیم لکش ار یایساسا و یا ھیاپ دراوم دوشیم نایب شخب نیا رد ھک یلوصا ،ھن ای دیشاب
 ای یتلود نیب ،یتلود نامزاس یاھهویش ای نیناوق زا مادکرھ و دینکیم یگدنز نآ رد ھک یاھقطنم موسر و بادآ ای نیناوق
 .دنشاب توافتم دینکیم راک نآ یارب ھک یتلودریغ

 لابند و قالخا نودب ندرک راک یارب یاھناھب ،تاروتسد زا ندرک یوریپ ،میراددیکأت رایسب هاگدید نیا رب ھک ام دید زا
 ھن ،دیتسھ دوخ تامادقا لوئسم امش ،نیاربانب .تسا یللملانیب نیناوق زا یشخب نینچمھ لوصا نیا .تسین لوصا نیا ندرکن
 فلتخم حوطس رد تاماقم اب یریگرد ھب ار امش تسا نکمم نیا ھک مینکیم کرد ام .ریزوتسخن ای یضاق ای و امش سیئر
 .دننکیمن یوریپ اھدرادناتسا نیا زا بلغا تاماقم ھک تسا فسأت ھیام .دناسرب

 

 دینزن بیسآ
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 نیا دھاوخب تسین نکمم سکچیھ ھک میتسھ ھجوتم ام .دیناسرن بیسآ هدننکھعجارم کی ھب ھک تسا یاھیاپ یقالخا لصا کی 
 مادقا دروم رد هدمآ دوجو ھب تالاؤس ھک مینکیم فیصوت ندوب یاھفرح شخب رد ار یطیارش هرابنیارد .دنک ضقن ار لصا
 ھجوت اب ،ھنافسأتم .تسین امش رایتخا و تیحالص رد لماک روطھب ھک یطیارش ،دھدیم خساپ ار نداد ماجنا یراک ای ندرکن
 ھک دراد دوجو یرگید یاھتیعقوم .تسین لومعمریغ نیا ،ھنیمز نیا رد تیحالصاب ًالماک و هدیدشزومآ دارفا مک دادعت ھب
 صاخ طیارش نیا دروم ردً ادعب ام .دوشیم حرطم تسیچ هدننکھعجارم یارب هرود نیرتھب ھکنیا دروم رد یتالاؤس نآ رد
 .درک میھاوخ ثحب

 

 یناور ای یکیزیف راشفتحت هدننکھعجارم ھک یتیعضو رھ ای ییوجزاب ،ھجنکش اب یراکمھ ھک مییوگیم دیکأت اب اجنیا رد ام
 دروم رد ام .تسا یقالخاریغً امامت و ًالماک مھزاب ،دینکیم راک نآ رد ھک دشاب یداھن نوناق وزج رگا یتح ،دریگ رارق
 یحور و یمسج تروصھب درف ھب ھک یرگید مادقا رھ ای یمسج تازاجم ھنوگرھ اب یراکمھ و مادعا تازاجم اب یراکمھ
 .میتسین قفاوم ھجوچیھھب ،دناسریم بیسآ

 

 .میتسھ فلاخم نآ اب تدشھب ام یلو ،تسا "یلم تینما" ای "رتگرزب یریخ" یارب نیا ھک دنیوگیم اھتلود ھکیلاحرد

 

 عفانم تھج رد ،تاقوا یھاگ .تسا یمسر یاھنامزاس ریاس و سیلپ تاماقم اب و اھنادنز رد راک ھب طوبرم رگید ھتکن
 نینچ رد .دوشیم تبحص رگید بقارم ای صصختم کی اب ای / و دریگیم رارق یسررب دروم اھنیا هدننکھعجارم
 ،نیا رب هوالع .دشابیمسر نامزاس عفن ھب ھن و هدننکھعجارم عفن ھب لوا ھجرد دیاب ،دیھدیم ماجنا ھک یراک رھ ،یطیارش
 یراک ماجنا .دوشیم لقتنم یسک ھچ ھب و یتاعالطا ھچ ،دتفایم یقافتا ھچ ھک دوش علطم حوضوھب دیاب هدننکھعجارم
 .تسا یقالخاریغ رایسب ام رظن ھب ،نیازاریغ

 

 هورگ اب راک ھک دراد دوجو اھنامزاس و اھناکم زا یضعب رد ھک تسا ینیناوق تسا جیارً اتبسن ھنافسأتم ھک یرگید ھتکن
 نینچ زا ھک تسین یقالخا نابقارم یارب ھک مینکیم رکف ام .دنکیم عنم ار نایوجھانپ لاثمناونعھب ار مدرم زا یصاخ
 قح کی ناونعھب ار امورت ھب شنکاو و ناور تمالس ھب کمک ھلمجزا تبقارم قح ام .دننک تعاطا یتاروتسد و نیناوق
 .مینیبیم یساسا یناسنا

 

 اھتیلاعف

 ھتفر لاؤس ریز ندزن بیسآ لصا نآ رد ھک ،دیاھتفرگ رارق یتیعقوم نیچمھ رد رگا ،دینک فیصوت  ار تیعقوم دنچ ای کی
 .دیھدن رارق رطخرد ار نارگید و دوخ ،لاؤس نیا ھب نداد خساپ تروص ردً افطل .تسا

 

 .دیھد حرشً افطل ؟دشابن قداص یصاخ طیارش رد ندزن بیسآ لصا ھک دینکیم رکف ایآ

 

 یصوصخ میرح

 اھنت .تسا یصوصخ لماک روطھب هدننکھعجارم و هدننکتبقارم طابترا ،ام یوق داقتعا ھب و ،یللملانیب نیناوق مامت قبط 
 ظاحل ھب ناویح کی ای یرگید صخش ای شدوخ ھب دھاوخب کیدزن هدنیآ رد هدننکھعجارم ھک تسا نیا دروم نیا رد انثتسا
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 دنک علطم ار هدننکھعجارم دیاب و دنک مادقا دیاب هدننکتبقارم ،یدراوم نینچ رد .دشاب یعقاو دیاب دیدھت .دناسرب بیسآ یمسج
 یبیسآ یلو دشاب ھتشاد دوجو لاوما ھب ھمدص نآ رد ھک دوشیمن یتیعضو لماش انثتسا نیا .دھدیم ماجنا ار راک نیا وا ھک
 یمسج ظاحل ھب هدافتساءوس دروم یکدوک نآ رد ھک تسا یتیعضو لماش نینچمھ انثتسا نیا .دسرن ناویح کی ای درف کی ھب
 .دریگ یم  رارق یناور ای

 

 زا ار یدراوم دننک شالت تسا نکمم یتلودریغ و یتلود نیب یاھنامزاس دارفا و یتلود ینوناق تاماقم ھک میتسھ هاگآ ام
 ھب دراوم راشتنا ھک میدقتعم ام .دریگیم رارق یدج بقاوع دیدھت ضرعم رد بقارم تاقوا یھاگ ،دننک جارختسا نابقارم
 .دنک ضقن ار تاررقم و نیناوق بقارم رگا یتح ،تسا یقالخاریغ ًالماک هدننکھعجارم یبتک تیاضر نودب یدارفا نینچ

 

 دھاوخ تبحص وا تیعضو هرابرد یسک ھچ اب ھک دھد عالطا هدننکھعجارم ھب لماک روطھب دیاب بقارم ،ھنیمز نیمھ رد
 یزیچ ھچ یارب دراوم نیا ھک دوش نشور هدننکھعجارم یارب دیاب نینچمھ .دوب دھاوخ یبتک یناسر عالطا نیاً احیجرت .درک
 تاعالطا زا هدافتسا لماش نینچمھ راک نیا .دروآ دھاوخ تسد ھب ار تاعالطا یسک ھچ و دنریگیم رارق هدافتسادروم
 تاعالطا ھک یسک رھ ھک مینکیم ساسحا ام .دوشیم مھ نارگید و ناگدننکادھا ،نازومآ شناد ،نایامرفراک اب هدننکھعجارم
 .دنک تیاعر ار نآ یگنامرحم ظفح فیاظو نیمھ دیاب ،دروآ تسد ھب ار

 

 ،دوشیم ھتشون بقارم طسوت وا دروم رد ییاھتشاددای ھچ ھک دوش علطمً احیرص دیاب هدننکھعجارم ،ھباشم بوچراچ رد
 مالعا یبتک روطھب دیاب هدننکھعجارم ھب تاعالطا نیا ً،احیجرت ،مھزاب .دشدنھاوخ هریخذ ھنوگچ و دنیبیم ار اھنآ یسک ھچ
 .دوش

 

 ھب دناهدش ثحب هورگ رد ھک یایصخش بلاطم ھک درادن دوجو ناکما نیا ھک دوش صخشم دیاب ،هورگ اب راک ماگنھ رد
 نیب یاوتحم ھک دنراد ینوناق اھهورگ یضعب .هریغ و ناتسود ،اکرش ھلمجزا دوش نایب تسا هورگ زا جراخ رد ھک یسک
 .تسا هورگ صاخ طیارش ھب ھتسباو اھنوناق زا عون نیا .دریگ رارق ثحبدروم دناوتیمن هورگ زا جراخ رد هورگ یاضعا

 

 .میراد یاھناریگتخس نیناوق ،دننکیم تکرش یھورگ ای یدرف تاسلج رد ھک طبترمریغ دارفا دروم رد نینچمھ
 و نیعجارم مامت حیرص تیاضر اب ،میھد ماجنا ار راک نیا ام ھکیماگنھ .میھدیمن ار اھنآ تکرش هزاجا ام ،یلکروطھب
 بقارم ای هدننکھعجارم کی ای هورگ وضع رھ ھک تسا نیا ھسلج رد طبترمریغ صخش نتسشن  طرش .تسا هارمھ نابقارم
 .دریگ رارق لاؤس دروم دیابن نیا و دنک کرت ار ھسلج ،وا یارب یلیلد نایب نودب و ھظحل رد دنھاوخب صخش زا تسا نکمم
 هرباخم نوریب ھب یصخش دروم ھنوگرھ دنک نایب ھک دنک اضما ار یبتک ھمانراھظا کی یتسیاب صخش نیا هوالعھب
 .دوشیمن

 

 اھتیلاعف

 رد ھک میھاوخیم امش زاً اددجم .دینک نایب ،نیعجارم یصخش میرح ظفح نیمضت اب ھطبار رد ار دوخ دب و بوخ ھبرجت
 .دیھدن رارق رطخ ضرعم رد ار هدننکھعجارم ای ناتدوخ بلطم نیا ندرک تسپ تروص

 

 ؟تسیچ ،تسا هدشھتشون اجنیا رد ھچنآ هرابرد امش یاھهاگدید
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  تاسلج زا جراخ هدننکھعجارم و بقارم نیب طابترا

 و یجراخ یاھسامت نینچ .مینادیم یقالخاریغ ار تاسلج زا جراخ بقارم و هدننکھعجارم نیب یاھطبار رھ ،یلکروطھب
 ھب عجار ار یدایز دراوم ،بقارم ،نیا رب هوالع .دزادنایم رطخ ھب ار بقارم یفرطیب ،ندش تیعضو نیا ریگرد
 ھلصاف نیا ظفح .دنک هدافتساءوس هدننکھعجارم ھب تبسن ،هاگآدوخان ًالومعم ،تاعالطا نیا زا دناوتیم و دنادیم هدننکھعجارم
 .تسا هدننکتبقارم تیلوئسم

 یعامتجا لفاحم رد هدننکھعجارم و بقارم ھک یطیارش رد ،دراد دوجو بقارم یمک دادعت ھک یقطانم رد ھک میدش ھجوتم ام
 و بقارم ،یطیارش نینچ رد .تسا راوشد رما نیا ظفح ،رگید طیارش زا یدادعت رد و دنتسھ ناسکی یاھفرح ای / و
 .تسا هدننکتبقارم تیلوئسم نیا .دننک بانتجا تسا نکمم ھک ییاج ات رگیدکی اب دروخرب زا دیاب هدننکھعجارم

 و تبقارم و یتسود نتخیمآرد یفنم تارثا ام ،لاثمناونعھب .دنک داجیا یدج تالکشم دناوتیم اھشقن نتخیمآ کشیب
 .دھدیمن باوج اھشقن ندش ھتخیمآ نیا ،ردان رایسب یاھانثتسا اب .میاهدید ار تسھ زین امرفراک بقارم ھک یطیارش

 

 .دشاب ھتشاد دوجو دیابن بقارم و هدننکھعجارم کی نیب یکیدزن یصخش طابترا ای یسنج ھطبار چیھ ،تسا یھیدب

 

 نایاپ زا سپ لاس کی ات لقادح هدننکھعجارم اب یاھطبار چیھ دیابن بقارم کی ھک مینکیم ظفح ار نوناق کی ام ،یلکروطھب
 .دشاب ھتشاد هدننکھعجارم-هدننکتبقارم ھطبار

 

 اھتیلاعف

 اھشقن لخادت زا یعون نآ رد ھک دیاهدوب اھتیعقوم ای اھشقن ندش ھتخیمآ ریگرد امش نآ رد ھک دیھد حیضوت ار یتیعضو
 ؟دش ھچ .دیاهدرک هدھاشم ار

 رد تسا نکمم بقارم و هدننکھعجارم نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ ؟تسیچ میتفگ اجنیا رد ام ھچنآ دروم رد امش رظن
 .دینک نایب ار دوخ ھبرجت ؟دنشاب ھتشاد ھطبار یتبقارم تیعضو زا جراخ

 

  ندوب یاھفرح

 راک نآ رد ھک تسا یلحم و طیارش ھب طوبرم یاھلئسم ،دیھدن ماجنا ای و دیھد ماجنا تسا نکمم امش ھچنآ ،ام رظن ھب
 .دینکیم

 

 یارب تمالس و یکشزپ یاھتبقارم و دنراد تراظن تحت و هدیدشزومآ بوخ نیصصختم ھک ییاھاجرد ھک تسا حضاو
 ھک تسین یقالخا ،دیاهدوبن تراظن تحت و دیاهدیدن شزومآ امش رگا ؛تسا سرتسد رد ،دنراد زاین نآ ھب ھک یناسک ھمھ
 .تسا هدیدشزومآ بوخ ھک دینکراک یسک تراظن تحت ھکنآ رگم .دینکراک

 نینچ ھک یطیارش ،دنتسھ راک لاح رد ،دناهدنارذگ ار هرود نیا ھک یدارفا زا یرایسب طیارش یخرب رد ،دوجونیااب
 رد هدشحرطم تالاؤس ھب سپس .تسین سرتسد رد ،ریذپبیسآ یاھهورگ یاربً اصوصخم ،یصصخت و یمومع یاھتبقارم
 ییاھراک امش ایآ ؟دشاب تبقارم نودب هدننکھعجارم دیھدیم هزاجا امش ایآ .میزادرپیم ندزن بیسآ مان ھب تمسق نیا زا یشخب
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 .دنتسھ جنر رد و راتفرگ مدرم یتقو تسا راوشد رایسب تامیمصت نیا ؟دیتسین نئمطم نآ زا یدودح ات ھک دیھدیم ماجنا ار
 زا یخرب و دراد دوجو یدایز تاعالطا .دراد دوجو یئزج یاھخساپ زا یضعب ،دیریگب میمصت دیھاوخب رگا ً،انئمطم
 یناھج یسانشناور ھکبش و CWWPP دننام ییاھنامزاس نینچمھ .تسا یسرتسدلباق تنرتنیا رد ھنیزھ نودب اھشزومآ

 میھاوخیم امش زا ام .دنھدیم ھئارا ار ھنیزھ نودب تراظن و شزومآ ھک دنراد دوجو یعامتجا تیلوئسم یارب ناسانشناور
 .دینک وجتسج ار دنھد ھئارا یتراظن و شزومآ نینچ دنناوتیم ھک یدارفا و یلحم یاھنامزاس ھک

 

 یارب یلیمکت لقادح ای و ربارب ار اھ شور نیا ام ،بلغا .دراد دوجو زین یتنس تبقارم یاھشور ھک تسا نیا رگید ھتکن
 .دنتسھ رت بسانم یلحم طیارش رد راک یارب بلغا نینچمھ ،میناد یم یبرغ یاھ شور

 و مظنم تراظن نتشاد نودب ،تبقارم داھنشیپ ھک مینادیم یقالخاریغ ار نآ ام ،ھن ای دیشاب هدیدشزومآ یمسر روطھب ھچ 
 ھک ھکنیا اب دنرادن دوخ یارب تراظن ھک میا هدید ار یا ھفرح دارفا یرایسب ام ،ھنافسأتم .دیھد ھئارا ،دوخ یارب عماج
 .درک میھاوخ ثحب یدجروطھب تراظن دروم رد دوخ زا تبقارم شخب دروم رد ام .دنراد ھتکن نیا زا یھاگآ

 

 اھتیلاعف

 .دینک نایب بوخ تراظن و بوخ شزومآ یاراد دارفا ظاحل زا ار دوخ ھقطنم تیعضو

 رظن و دننکیم راک اھنآ ھنوگچ ؟دنرادن یمسر شزومآ امش ھقطنم رد اما دنتسھ ھتسیاش ھک دنتسھ یدارفا امش ھقطنم رد ایآ
 ؟تسیچ اھنآ دروم رد امش

 اھنآ دروم رد مھ ام ھک یروط دینک فیصوت ار اھنآً افطل ؟دوشیم هدافتسا امش ھقطنم رد یتنس ای و یلحم یاھشور ایآ
 ؟دنتسھ رثؤم اھشور نیا ردقچ .مینیبب شزومآ

 نآ ھک دیراد دصق ،دیرادن ار نآ رگا ؟دیراد یساسح ھچنآ دروم رد و دنکیم راک ھنوگچ ،دیراد رگا ؟دیراد مظنم تراظن ایآ
 ؟دینک تفایرد ار

 ؟دیراد ندوب یاھفرح اب ھطبار رد یتارظن ھچ امش

 

 ایادھ و تخادرپ

 ام .تسا رشب یساسا قح کی ،ناور تمالس ھلمجزا ،تمالس ھک میدقتعم ًالماک ام ،تامدخ یاھھنیزھ تخادرپ ھب ھجوت اب
 رد ،لاحنیااب .دنکیم قدص مھ اھوراد دروم رد زین نیا .دشاب ھتشاد دوس دیاب ،رگید مدرم جنر زا یدرف ھک میرادن داقتعا

 هدافتسا ھنیزھ و ناکم هراجا ھنیزھ ،دنراد جراخم و جرخ زین اھنآ یاھنامزاس و نابقارم ھک تسا نیا ھیضق رگید فرط
 ییاناوت مدع تلع ھب یسک زا ھک تسا یقالخا نیا ھک میرادن داقتعا ام ،لاحنیااب .دننک یم تخادرپ ار هریغ و تنرتنیا زا
 .دتفایم قافتا نیا دنمتورث رایسب قطانم رد یتح ،اھناکم زا یدایز دادعت رد ھنافسأتم .دوش غیرد وا زا تبقارم ؛تخادرپ

 

 تین و فدھ نآ تشپ ھک دنچرھ ناصصختم ھب ھیدھ ،یقالخا نیناوق یمامت ردً ابیرقت .تسا ھیدھ دروم رد یدعب لاؤس
 دوجو توافت ،لک روطھب نامزاس ھب کمک یادھا و درف ھب ھیدھ نداد نیب .دوشیم ھتفرگ رظن رد یقالخاریغ ،دشاب یبوخ
 .دراد دوجو توافت ،تسا هدوب ھنابلطواد ًالماک ھکنیا ای هدوب راظتنا دح زا رتمک ای رتشیب ھیدھ ایآ ھکنیا نیب نینچمھ .دراد
 ییاناوت حوضوھب ھک یناسک زا طقف ار ھیدھ ام ھک تسا نیا ام روظنم .دشاب یکیراب رایسب زرم دناوتیم ود نیا نیب
 .مینکیم لوبق ،نامزاس ھب کمک ناونعھب و دنراد تخادرپ
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 اھتیلاعف

 ششوپ ار یناور تشادھب تامدخ ھمیب ایآ ؟دراد دوجو ینامرد ھمیب ایآ .دیھد حرش ار دوخ ھقطنم رد تخادرپ تیعضو
 ؟تدم ھچ و اھھمیب مادک ،تسا نینچ رگا ؟دھدیم

 ؟تسیچ امش نامزاس رد تخادرپ ھب طوبرم یاھتسایس

 ؟دینکیم راک دنرادن تخادرپ ییاناوت ھک ینیعجارم اب ھنوگچ

 ؟تسیچ امش نامزاس رد ھیدھ ھب طوبرم یاھهویش

 ؟تسیچ ھیدھ دروم رد امش یصخش تسایس

 نیناوق و اھدادرارق

 ھئارا اجنیا رد کنیل دنچ ام .دھدیم ناشن ار اھنامزاس زا یدادعت یقالخا نیناوق ،هدشھئارا شخب نیا رد ھک یلوصا
 دراوم نیا ھب دوخ شزومآ زا یشخب ناونعھب ھک میھاوخیم امش زا دکؤم روطھب ام .دراد دوجو زین رگید یرایسب .میھدیم
 .دینک هاگن

 

medical-of-code-international-post/wma-https://www.wma.net/policies- یناھج یکشزپ نمجنا
 ethics/ 

and-ethics-code-policy/bps-and-https://www.bps.org.uk/news- ایناتیرب یسانشناور نمجنا
conduct 

 /http://www.apa.org/ethics/code اکیرمآ یسانشناور نمجنا

 

 اھتیلاعف

 زا یاھعومجم ات دینک لاسرا ام یارب زین ار اھنآً افطل .دینک ادیپ ار دوخ نامزاس و ھقطنم ھب طوبرم نیناوق و اھدادرارق
 .مینک لاسرا امش ھقطنم رد نارگید یارب ار اھنآ میناوتب و مینک داجیا ار اھنآ

 اھتھابش ؟تسا توافتم یللملانیب نیناوق و اھدادرارق رثکا اب امش طیارش و نامزاس ،نیناوق و اھدادرارق یظاحل ھچ زا
 ؟تسیچ

 

 ییاھن یاھتیلاعف

 امش تسا نکمم ھک یزیچ .دیھد حیضوت ار نیاً افطل ؟دیتشاد یلکشم ناتنامزاس ای یتلود تاماقم اب قالخا اب ھطبار رد ایآ
 .دییوگن ،دھد رارق رطخ ضرعم رد ار

 ؟دینکیم تیاعر راک رد ار قالخا ھنوگچ

 ؟میدرک شومارف ار یزیچ ام ایآ ؟دیراد قالخا اب ھطبار رد یتارظن ھچ امش

 ییاھن یاھھتکن
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 شخب نیا یادتبا رد ھک روطنامھ .تسا هدننکھعجارم و بقارم نیب طابترا و ھبرجت یاھھیاپ زا یکی ،قالخا ھک میدقتعم ام
 .درادن دوجو یزیچ قالخا نودب ،میتفگ

 

 

 قیبطت و یریذپفاطعنا ،یزاسهدامآ 2-12

 
  ھمدقم

 لماش اھنتھن بلاطم نیا .تسا مھم نیعجارم اب راک یارب ریغتم یاھتیعقوم اب قیبطت و یریذپفاطعنا ، یزاسهدامآ
 طسوت هرود نیا ندنارذگ ھک یقطانم رد هژیوھب ،دنوشیم زین طیحم و هدننکتبقارم تیعضو  ھکلب ،هدننکھعجارم تیعضو
 .ملع و تراھم زا تسا لکشتم مدرم اب راک ھک مینیبب میناوتیم ،نیاربانب .دشاب ھتشاد ییاراک اھنآ یارب دناوتیم شدارفا
 ناشن شنکاو هدننکتبقارم ھک یاهویش ،نینچمھ .تسا وا ھبرجت و هدننکتبقارم تیصخش ھب ھتسباو یدودح ات زین نیا
 .تسا نامزاس رد وا یدازآ ھجرد ھب ھتسباو یدودح ات ،دھدیم

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا دکؤم روطھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

 یزاسهدامآ

 هدھاشم لماش راک نیا لقادح .دراذگب نامز راک نیا ماجنا یارب و دشاب هدامآ هدننکھعجارم اب لماعت یارب دیاب هدننکتبقارم
 دننام رگید دراوم لماش تسا نکمم رما نیا .دوشیم هدننکھعجارم هرابرد شدوخ طسوت هدشھتشون یاھتشاددای ندرک
 ای دوجوم عبانم ندرک ادیپ و هدننکھعجارم ھب طوبرم لئاسم هرابرد ھعماج رد و تنرتنیا رد قیقحت ،ناراکمھ اب هرواشم
 و ندیشک قیمع سفن دنچ ینعی ،بقارم طسوت تاساسحا یزاسهدامآ لماش نینچمھ عوضوم نیا .دشاب زین یرگید یاھراک
 زا یشخب یفطاع و یرکف یگدامآ عون نیا .دشکب لوط ھقیقد ود ای کی طقف رگا یتح ،دوشیم رگید یصخش تامادقا ماجنا

 .تسا هدننکتبقارم ندوب یاھفرح

 

 اھتیلاعف

 ؟دش ھچ .دیدوبن هدامآ هدننکھعجارم کی اب ھسلج کی یارب امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 ؟داتفا یقافتا ھچ .دیدرک هدامآ ار دوخ هدننکھعجارم کی اب ھسلج کی یارب امش نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو

 ؟دیوش هدامآ ھسلج کی یارب ناوتیمن ای دیابن نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  قابطنا و یریذپفاطعنا
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 نآ رد و ،دشاب ھتشادن ار اھنآ راظتنا هدننکتبقارم ھک دیایب شیپ یلئاسم دناوتیم هدننکھعجارم یارب ،یگدامآ نیرتھب اب یتح
 یارب یفاک هزادناھب دیاب بقارم ،نیاربانب .دنک راک اھنآ یور ھتشاد راظتنا هدننکتبقارم ھک دنشاب یدراوم زا رتمھم ھسلج
 .دشاب ریذپفاطعنا دراوم نیا اب ھجاوم

 .دنک رییغت تسا نکمم هدننکھعجارم یوخوقلخ .دنک رییغت عیرس رایسب دناوتیم زیچھمھ ،ھسلج لوط رد ،نیا رب هوالع
 .دوش رگید یلئاسم ھب رجنم دناوتیم ھک دنبای زورب تسا نکمم تاساسحا و تارطاخ

 .دوش هدننکتبقارم تاساسحا و تارطاخ ندش ھتخیگنارب ھب ثعاب دناوتیم هدننکھعجارم اب ھسلج ،نینچمھ

 .دنک رییغت تسا نکمم ھقطنم رد یقوقح ای یسایس ای یکیزیف تیعضو نینچمھ

 

 نیا .دنراد ار یساسحا و یتیعقوم تارییغت نیا مامت اب قابطنا و یریذپفاطعنا ھب زاین بلغا نابقارم ھک تسا نیا اجنیا ھتکن
 کی نیا ،مھزاب .دوش نابقارم جنر ثعاب دناوتیم نینچمھ رما نیا .تسین ناسآ مھ اھبقارم نیرتھبرجتاب یارب یتح راک
 بقارم ھب طوبرم لئاسم ھنوگنیا یارب یرتشیب تایئزج دراو ،دوخ زا تبقارم شخب رد ام .تسا تراظن موزل یارب ھتکن
 .میوشیم

 

 اھتیلاعف

 .دینک فیصوت دیشاب ھتشاد یراگزاس هدننکھعجارم کی طیارش  رییغت اب ھسلج کی رد دیدش روبجم نآ رد ھک ار یتیعضو

 .دینک فیصوت دیدرکیم راگزاس ار دوخ هدننکھعجارم یطیحم طیارش اب دیاب امش نآ رد ھک ار یطیارش

 ای کی اب ار نآ طابترا هوحن و دیاهدوب دوخ یصخش یگدنز رد تیعضو کی اب قابطنا ھب روبجم امش نآ رد ھک ار یتیعضو
 .دینک فیصوت ،هدننکھعجارم دنچ

 ؟تسین بولطم ای یرورض اھنآ رد قابطنا و یریذپفاطعنا ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 ییاھن یاھھتکن

 روطھب ار اھیگژیو نیا دارفا زا یخرب .تسا ندوب بوخ یبقارم یارب یساسا یشخب قابطنا و یریذپفاطعنا ،یزاسهدامآ
 .دراد یریگدای دنیارف راک نیا ،ھمھ یارب .دنراد یعیبط

 

 

 

 

 دیما و بھذم ،داقتعا 2-13
 

 ھمدقم
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 رد تسا نکمم اھرواب نیا .دننک راکنا ار نیا مدرم زا یخرب رگا یتح ،تسا مھم مدرم ھمھ یگدنز رد بھذم و رواب
 دیما نادقف ای دیما ،نیا رب هوالع .دننکیم رییغت کیتامورت دادیور کی زا سپ و نیح رد بلغا و دنریگب رارق فلتخم تاھج
 .دراذگیم ریثأت نیعجارم شنکاو رب تدشھب

 .تسا مھم هدننکھعجارم نینچمھ و بقارم دروم رد اھیگژیو نیا

 

 ای دیدج ینید ھب درف ندرکدراو ھیلع نابقارم ھب یدج تروصھب ، دنافلاخم ام اب دارفا یخرب ھک میتسھ ھجوتم ھکیلاح رد
 و دناسرب بیسآ دارفا ھب دناوتیم رما نیا ھک میدقتعم تدشھب ام .میھدیم رادشھ نیعجارم تاداقتعا رییغت یارب شالت

 .تسا یقالخاریغ

 .مینکیم دیکأت ،دراد دوجو تحیصن ھئارا یارب ھک یسک ناونعھب ھن ،هدننکلیھست کی ناونعھب بقارم شقن ھب هرابود ام

 

 یروآدای هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا ام ،ھشیمھ دننام
 دناوتیم نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم

 

 بھذم و رواب شقن

 رد اھرواب  اھنیا .رگید زیچ ھب داقتعا ای دشاب یرتالاب دوجوم کی ھب داقتعا ھچ ،تسا درف رھ یگدنز زا یشخب داقتعا
 و دوش رتفیعض ای رتیوق دناوتیم داقتعا .دنکیم رییغت سکھمھ رد لومعم روطھب نآزادعب و کیتامورت عیاقو لوط
 .دنک رییغت نآ تیھام

 

 میاهدوب نآ دھاش ام ،لباقم رد .دننکیمن تبحص نیعجارم اب یحور یامورت زا ھبنج نیا هرابرد زگرھ نابقارم زا یرایسب
 .دننک تبحص نآ هرابرد دنھاوخیم اھنآ زا یرایسب ،تسا هدرک نیعجارم ھب یرایسب کمک نآ هرابرد تبحص ھک

 

 بقارم کی یارب ھک میرواب نیا رب ام .مینیبیم هدننکلیھست کی ناونعھب ار بقارم شقن ،دش رکذ ھمدقم رد ھک روطنامھ
 ،دنکیم رکف نید دروم رد دوخ ھک یاهوحن ھب ای و دوخ نید ھب ار هدننکھعجارم دنک یعس ھک تسا یقالخاریغ رایسب
 ام .میتسھ دوخ فرح یور ام ،دوجونیااب .دنتسھ فلاخم ام اب یبھذم فلتخم عماوج رد اھ یلیخ ھک مینادیم ام .دناشکب

 ھک تسین یھاگیاج رد بقارم ھک مینکیم دیکأت مھزاب .تسا هدشلیدبت یگرزب تامدص ھب ییاھشالت نینچ ھک میاهدوب دھاش
  .دنک نییعت ار هدننکھعجارم یگدنز هوحن

 ینیعجارم ام ،لاثمناونعھب .تسا هدننکھعجارم یبھذم یاھراک رد نابقارم تکراشم ھیضق رگید تمس کی نانچمھ
 یطیارش تسا نکمم ،لاحنیااب .مینک یم در ار نیا ام ،یلکروطھب .مینک تدابع اھنآ اب ھک دنتساوخیم ام زا ھک میاھتشاد
 .دھد ماجنا هدننکھعجارم کی قیوشت و ینابیتشپ یارب ار راک نیا بقارم تسا نکمم ھک دشاب ھتشاد دوجو

 اھتیلاعف

 زا ھنوگچ نید و رواب نیا .تسا هدرک تبحص دوخ بھذم ای / و داقتعا دروم رد هدننکھعجارم ھک دینک نایب ار یتیعضو
 یساسحا ھچ امش ؟تشاد یساسحا ھچنآ دروم رد تبحص زا سپ هدننکھعجارم ؟تسا هدرک رییغت امورت ثداوح قیرط
 ؟دیتشاد
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 ؟دش ھچ ؟دیداد ناشن شنکاو ھنوگچ ؟دینک تکرش وا یبھذم مسارم رد ات تسا ھتساوخ امش زا هدننکھعجارم کی ایآ

 

 ؟دشابن بسانم بھذم و رواب دروم رد تبحص ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

  دیما

 اھنآ لصفولح و طیارش اب نیعجارم ندش ورھبور ترورض و ندوب تساررس و دازآ و تقادص هرابرد ام ،یلبق شخب رد
 ندرک راک یارب یفادھا و دشاب ھتشاد دیما ات مینک مھارف هدننکھعجارم یارب ار ییاضف میھاوخیم ام لک رد  .میدرک تبحص
 ندوبن قداص ای ندرک ھغلابم ینعم ھب نیا .دننک رتشیب تفرشیپ یارب ار هدننکھعجارم هزیگنا و دشاب ھتشاد اھنآ ھب ندیسر و
 یط رد ھکنیا نتفگ یاجھب ،ناطرس ھبالتبم رامیب کی اب ھھجاوم رد ،میسانشیم ام ھک کشزپ کی .تسین هدننکھعجارم اب

 زج ھک دشاب راودیما دناوتیم درف نیا .دننکیم یگدنز هام شش زا شیب مدرم زا دصرد 10 اھنت ھک تفگ ،دریمیم هام شش
 دنمتردق یورین کی دناوتیم دیما .دشاب ھتشاد دیما دوخ یاھراک نداد ناماسورس دروم رد مھ زونھ و دریگب رارق ٪10 نیا
 .دشاب یگدنز روما ھب یگدیسر و رییغت یارب دارفا تکرحرد

 

 اھتیلاعف

 ؟دش ھچ .دیھد حرش ،دش هداد یعقاوریغ دیما نآ رد ھک ار یتیعضو

 

 .دیھد حیضوت دنکیم کمک هدننکھعجارم کی ھب دیما نآ رد ھک ار یتیعضو

 

  ییاھن یاھھتکن

 .دنوش ھجاوم یتسردھب اھنآ اب دیاب ھکلب ،دننک یلاخ ھناش نآ زا دیابن نابقارم .دنتسھ مھم مدرم رثکا یگدنز رد داقتعا و نید
 امورت دوبھب ھب هدننکھعجارم رد رگ لیھست دیما داجیا .تسین رواب رییغت یارب شالت نابقارم شقن ھک مینکیم دیکأت ام ،مھزاب
 .دسرب دیدج یاھلحرم ھب ات دنکیم کمک هدننکھعجارم ھب تاقوا یھاگ ،دنکیم کمک

 

 

 

 

 

  تیمیمص و نامز ھب تشگزاب 2-14
  ھمدقم
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 اب بقارم تیمیمص نازیم و نامز ینعی مھم موھفم ود ھب تشگزاب ھب لیام ام ،شزومآ زا شخب نیا ھب نداد نایاپ زا لبق
 .تسا هدشھتفرگ مکتسد ناشتیمھا اھنیا یود رھ ام رظنزا .میتسھ هدننکھعجارم

 

 هرابود امش ھب نینچمھ ام .دیھد ماجنا ار هدش ھیصوت یاھتیلاعف مامت ھک میھاوخیم امش زا تدشھب ام ،ھشیمھ دننام
 نیا ،میاھتفگ هراومھ ھک روطنامھ .دینکن لاسرا دوشیم یرگید درف ییاسانش ھب رجنم ھک ار یزیچ رھ ھک مینکیم یروآدای
 .تسا یقالخاریغ رایسب و دوش بیسآ بجوم دناوتیم

 

  نامز

 یارب یفاک نامز تسا مزال  ھکنیا ینعی ،مینکیم رارکت هدشھتفگ نامز دروم رد هرود نیا رگید یاھشخب رد ھک ار ھچنآ ام
 و اضف و دنک زاربا ،دریگن رارق راشفتحت ھکیروطھب ار دوخ بلاطم و تاساسحا  دناوتب ات دشاب ھتشاد دوجو هدننکھعجارم
 .دھدب وا ھب ار نیا ناکما دیاب ھسلج طیحم

 

 کی ام ،یھورگ ھسلج کی یارب .دشکب لوط ھقیقد 75-45 ھسلج رھ میھدیم هزاجا ،هدننکھعجارم کی یارب ،یلکروطھب
 یضعب اب و دارفا زا یضعب اب .میریگیم رظن رد نآ ھمین رد ھقیقد 15 دودح یارب فقوت کی اب تعاس ود ات مین و تعاس
 ای هدننکھعجارم تیصخش لیلد ھب و رتقیمع تروصھب تاعوضوم کرد ھب زاین لیلد ھب رتمک ای رتشیب نامز ،اھهورگ زا
 ازا ھب یاھقیقد 50 درادناتسا ھب ات دشاب ریذپفاطعنا یفاک هزادناھب ھشیمھ دیاب بقارم ،نیاربانب .درادن یلکشم هورگ یاضعا
 .دسرب تعاس رھ

 راک نیا تمالس یاھماظن زا یضعب و ھمیب یاھتکرش زا یخرب ھک مینادیم ام .مینکیمن دودحم لک رد ار تاسلج دادعت ام
 هدیسرارف نآ نامز دننکیم ساسحا هدننکتبقارم و هدننکھعجارم ھک میناسریم نایاپ ھب ار راک یتقو ام .دنھدیم ماجنا ار
 .تسا

 یزیرھمانرب اھهورگ و نیعجارم نیب ار یفاک نامز هدننکتبقارم ھک تسا مھم رایسب مینکیم رکف ام ،دش رکذ ھک روطنامھ
 دودح و یصخش هدننکھعجارم یارب تعاس مین دودح فلتخم تاسلج نیب ینامز ھلصاف نیا میھاوخیم ام یلکروطھب .دنک

 تسا هداتفا قافتا ھچنآ شزادرپ و ندرک شومارف یارب ار یتصرف بقارم ھب نیا .دوش ھتفرگ رظن رد هورگ یارب ھقیقد 45
 نابقارم یارب عوضوم نیا ردقچ ھک دید دیھاوخ ،دوخ زا تبقارم تمسق رد .دھدیم تشاددای دنچ نتشون یارب نینچمھ و
 .دراد تیمھا

 و نیعجارم ندادن رارق لماش ھمانرب نیا .تسا رتینالوط تدم ای ھتفھ یارب یزیرھمانرب اجنیا رد رگید ھتکن کی
 .دیشاب ھتشاد رگید یاھتیلاعف یارب نامز ھکیروطھب تسا یرگید زا دعب یکی ،تخس و هدننکھتسخ یاھهورگ

 اھتیلاعف

 یارب ؟دیراد هورگ رھ و هدننکھعجارم رھ یارب نامز ایآ ؟دنکیم راک ایآ .دیھد حرش ار نیعجارم یارب ناتدوخ یدنب نامز
 .دیھد داھنشیپ نآ  رییغت

 تسا رتھب ناترظن ھب ھک یوحن ھب نیعجارم یارب ار دوخ تقو دیناوتیمن امش نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ
 ؟دینک یزیرھمانرب

 تیمیمص

 ار یفرطیب بقارم ھک تسا نیا دیلک .میاهدرک تبحص قالخا شخب رد هدننکھعجارم و بقارم نیب تیمیمص هرابرد ًالبق ام
  .دنک ظفح
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 .دوش رتکیدزن لومعم تیعضو زا جراخ هدننکھعجارم ھب دھاوخب بقارم تسا نکمم ھک دراد دوجو یطیارش ،لاحنیااب
 کی تسا نکمم .دنیبب یتسردھب ار تیعضو ات دورب هدننکھعجارم ھناخ ھب دھاوخب تسا نکمم بقارم ھک تسا نیا لاثم کی
 هدننکھعجارم ھک دننیبب ینیع روطھب ات دننک ادیپ روضح یعامتجا دادیور کی رد دنھاوخب نابقارم ھک دشاب نیا رگید دروم
 سامت تسا نکمم ،دراد دوجو نابقارم زا یکدنا رامش ھک یطیارش رد و کچوک عماوج رد هژیوھب .دنکیم راتفر ھنوگچ
 .تسا ندوب فرطیب و ھلصاف ظفح ،هدننکتبقارم لوئسم ،مھزاب .دشاب ریذپانبانتجا

 

 اھتیلاعف

 هدننکھعجارم کی ھب ندش کیدزن اب لومعم تلاح ھب تبسن یرتشیب ییایازم تسا نکمم نآ رد ھک دیھد حرش ار یطیارش
 ؟تسیچ امش ھبرجت .دشاب ھتشاد دوجو

 

 ھبرجت .دیتفرگیم یرتشیب ھلصاف هدننکھعجارم زا لومعم دح ھب تبسن ھک دیتشاد وزرآ نآ رد ھک دیھد حرش ار یتیعضو
 دیھد حرش ار دوخ

 

 ییاھن یاھھتکن

 نییعت ار اھهورگ و یدرف نیعجارم یاھزاین ادتبا اھنآ .تسا راوشد نابقارم زا یرایسب یارب ود رھ تیمیمص و نامز
 ،تسا ریذپناکما یقطنم ظاحلزا و تسا راکب لوغشم نآ رد یو ھک ینامزاس و بقارم یاھزاین نیب لداعت سپس و دننکیم
 نیب ییاضف ھک تسا مھم نینچمھ .درک میھاوخ ثحب رتشیب تایئزج اب ار عوضوم نیا دروم نیدنچ رد ام .دننکیم داجیا
 ،ندوب کیدزن اب طابترا رد .دنک راک یفاک هزادناھب اھنآ اب دناوتب بقارم ات دشاب ھتشاد دوجو اھهورگ و نیعجارم
 .دنک ظفح ار یفرطیب دیاب ھشیمھ هدننکتبقارم

 

 

 

 

 

 

 

 ییاھن یاھتیلاعف و تاکن زا یخرب 2-15
 ییاھن یاھھتکن

 امش ھب ار هدننکھعجارم و بقارم نیب ھطبار یریگلکش رد مھم لماوع ھک میدرک شالت ام ،ثحبم نیا زا تمسق نیا رد
 .تسا نکمم قیرط رھ ھب کمک یارب یدیلک ،ھطبار نیا .مییوگب
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 .دنک ظفح ار یفرطیب دیاب وا ،رگید یوس زا .دنک یرادنپ تاذ مھ یفاک هزادناھب هدننکھعجارم اب  دیاب بقارم ،فرطکیزا
 .تسا راوشد یلداعت راک نیا ماجنا

 

 رایسب دامتعا ندروآ تسد ھب ،میدرک رارکت ام ھک روطنامھ .تسا دامتعا ظفح و ندروآ تسد ھب ،رگید یلصا ھتکن یکی
 .ناسآ رایسب شنداد تسد زا و تسا راوشد

 

 ھک ینوریب دیدش یاھراشف مغریلع ،دوش ضقن دیابن زگرھ رما نیا .تسا تایقالخا ھب ھجوت ،ھطبار زا یمھم شخب زونھ
 .تسا مھم رایسب رما نیا .دراد دوجو راک نیا ماجنا یارب

 

 رھ و هدننکھعجارم رھ .میتسھ یریگدای لاح رد ھشیمھ ام ھمھ ھک میتسھ امش ھب ھتکن نیا یروآدای ھب لیام ام هرخالاب
 .دزومآیم یزیچ ام ھب ،میشاب ھبرجتاب ھک مھ ردقچرھ ھطبار

 

 ندروآ ماود ،نآ نودب .داد میھاوخ رارق ثحبدروم ار دوخ زا تبقارم یاھشور زا یخرب ام ،سرد نیا یدعب شخب رد
 .میتسھ نآ رد راک لاح رد ام زا یخرب ھک یطیارش تحت صوصخھب تسا راوشد

 

 ییاھن یاھتیلاعف

 ؟دیاھتخومآ یزیچ ھچ اھنآ زا .دیھد حرش دیاھتشاد دب ھچ و بوخ ھچ نیعجارم اب ھک ار یطباور زا یخرب

 

 رد دیھاوخیم ار یزیچ ھچ ؟میشاب هدرک شومارف ار اھنآ ام ھک دراد دوجو ییاھزیچ ایآ ؟تسیچ شخب نیا هرابرد امش رظن
 ؟مینک ضوع شخب نیا
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 دوخ زا تبقارم :3 شخب

 
 ھمدقم 3-1

 ار نامنیعجارم ھک میراد لیامت ام .دننکیمن تبقارم یبوخھب دوخ زا ،اھنآ ھمھ مییوگن رگا ،ناگدننکتبقارم زا یرایسب
 ،نامدوخ دحزاشیب بلغا ،ار نامیکیزیف و یساسحا یژرنا و نامز زا یدایز رادقم اھنآ ھب و مینادب دوخ زا رتمھم
 ھتخانش یگدوسرف ناونعھب ھک میسریم ییاجھب و دراد سوکعم ھجیتن ،یژتارتسا عون نیا ،تیاھنرد .میھد صاصتخا
 ھتشاد یھاگآ نیا زا دیاب نیاربانب .میشاب دیفم و رثؤم نامدوخ یارب ای هدننکھعجارم یارب میناوتیمن ام نآ رد ھک ،دوشیم
 .میھد ماجنا نآ عوقو زا یریگولج یارب ار مزال تامادقا و میشاب

 

 هاگن ،میھد شھاک ار نآ ای مینک یریگولج یلغش یگدوسرف زا میناوتیم ھک ییاھهار زا یخرب ھب ام ،سرد زا شخب نیا رد
 :مینکیم

 اھتیدودحم ندرک صخشم •
 ؛یشیدنادوخ -دوخ هرابرد لمأت •
 و یصوصخ یگدنز و یاھفرح یگدنز نیب لداعت داجیا •
 یھورگ نیب تراظن و تراظن •

 

 .دیزاسب دوخ زا تبقارم یارب دیدج حرط کی ھک تساوخ میھاوخ امش زا ،شخب نیا نایاپ رد

 

 اھتیلاعف

 .دینکیم تبقارم ھنوگچ ناتدوخ زا نونکا ھک دیھد حیضوت
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 ؟تسیچ دوخ زا تبقارم اب طابترا رد امش تالکشم نیرتگرزب

 

 ؟دیاهدرک هدھاشم ناتناراکمھ رد ار یتالکشم ھچ

 

 

 

 

 

 

 اھتیدودحم 3-2
  ھمدقم

 دوجو ھتفھ رد زور تفھ و زور رد تعاس 24 .میراد ییاھتیدودحم ھمھ یلو مینک رارقا میھاوخیمن ام ھشیمھ ھک دنچرھ
 یرایسب .دراد دوجو ام یساسحا و یکیزیف یژرنا رد ییاھیتیدودحم ،میشاب ھتشادن رواب ار نآ هراومھ ام رگا یتح .دراد
 .میناوتیمن ار یخرب و میھد ماجنا ار اھزیچ یخرب میناوتیم ھک مینکیمن لوبق ام زا

 

 قوقح نآ زا ھک لغش کی ناونعھب ،میھدیم ماجنا ھچنآ ھب ام زا یرایسب .تسا نیعجارم ھب ام دھعت اجنیا رد ھلئسم کی
 .مینادیم یقالخا دھعت کی ناونعھب ار نآ ھکلب ،مینکیمن هاگن میریگیم

 

 رد و نیعجارم یارب ام ھک تسانعم نادب نیا .میوشیم هدوسرف ،میوریم رتارف دوخ تیدودحم زا ھکیماگنھ ،لاحنیااب
 .میھدیم تسد زا ار دوخ درکلمع یصخش یگدنز

 .میراذگب مارتحا اھنآ ھب و میوش علطم دوخ یاھتیدودحم زا ھک تسا یرورض ،نیاربانب

 

 نامز

 .رتشیب ھن ،دراد دوجو ھتفھ رد زور تفھ و زور رد تعاس 24 ھنافسأتم ای ھناتخبشوخ

 .مینک صخشم ،مینک فرص میناوتیم ھک ینامز ھب ھجوت اب ار دوخ یاھتیولوا ام ھک تسا مھم رایسب ،نیاربانب

 بوخ یلیخ نینچمھ .تسا ھنوگنیا ناسنا راتفر .دوش نامناتسود و هداوناخ ،نامدوخ فرص دیاب ام نامز زا یرادقم لقادح
 یارب رتشیب ینعی ،میشاب ھتشاد یرتشیب ییاراک ام ھک دوشیم ثعاب نیا .درک یرپس لمات و شمارآ رد ینامز ھک تسا
 .میشاب دیفم نامنایفارطا ھمھ و نامدوخ ،نیعجارم
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 یتایبرجت و هدننکھعجارم دروم رد رکفت یارب میراذگب ار ینامز ام رگا ،عقاورد .مینک یدنب نامز دیاب ام ،دوخ راک رد یتح
 ندید زا لبق ھقیقد 15-10 دودح ًالومعم ام .درک میھاوخراک رتھب ،هدوب طبترم هدننکھعجارم ندید زا دعب و لبق ھچنآ اب ھک
 ھتفگ ام ھب هدننکھعجارم ھچنآ دروم رد ات میھدیم صاصتخا نامز نآزادعب تعاس مین ات ھقیقد 20 دودح و هدننکھعجارم کی
 .میسیونب هدننکھعجارم دروم رد ییاھتشاددای ھک تسا دیفم .مینک رکف ،میراد یساسحا ھچنآ دروم رد ام ھکنیا و تسا
 ھب ار نیا ام .میراد هدننکھعجارم دروم رد یصخش ساسحادروم رد نتشون ھب تداع ام ،دوخ یصوصخ رتفد رد نینچمھ
 ،هورگ رھ زا دعب .میمھفب ار اھنآ و مینک نشور ار نامتاساسحا ات دنکیم کمک ام ھب ،دوجونیااب .میھدیمن ناشن سکچیھ
 نامتاساسحا زا و تسا هدادیور نیعجارم اب ھچنآزا ام ھک دوشیم ثعاب مھ نیا هرابود .میراذگیم تصرف ھقیقد 45 دودح
 .میوش هاگآ رتشیب نآ دروم رد

 

 اھتیلاعف

 ؟تسیچ یدنب نامز یارب امش یاھتیولوا

 ؟دیھدیم صاصتخا نیعجارم ھب ار دوخ نامز ھنوگچ

 ؟دینکیم فرص زور لوط رد ار دوخ تقو ھنوگچ

 ؟دینکیم ناتدوخ فرص ار دوخ تقو ردقچ ھتفھ لوط رد

 ؟دینکیم یساسحا ھچ ،دینارذگیم اھهورگ و نیعجارم اب یرتشیب نامز ھکیماگنھ

 ؟دینکیم یساسحا ھچ ،دیراذگیم اھهورگ و نیعجارم یاھھسلج نیب یرتشیب نامز ھکیماگنھ

 ؟دیراد یساسحا ھج ،دینکیم دوخ یصخش یگدنز فرص یرتشیب نامز ھکیماگنھ

 ؟دینک فرص تقو دوخ یصوصخ یگدنز رد ای و یاھفرح یگدنز یارب دیابن نآ رد ھک دراد دوجو یطیارش ایآ

 

 یساسحا و یکیزیف یژرنا

 ام ،تسا هدشهداد حیضوت هرود نیا یلبق شخب رد ھک ھنوگنامھ .دریگیم ار یدایز یژرنا ، امورت راچد دارفا اب ندرک راک
 ،لاحنیااب .دوش رارقرب هدننکھعجارم اب هدننکتبقارم ھطبار ات میھد ماجنا ار راک نیا دیاب و مینکیم یرادنپ تاذ مھ اھنآ اب
 .دشاب هدننکھتسخ رایسب دناوتیم نیا

 

 قشع نامفارطا دارفا ھب تبسن ام ھک روطنامھ .تسا قداص ام یصوصخ یگدنز طیارش زا یرایسب رد رما نیمھ
 و یفطاع یژرنا ،میراد فلتخم تاظحل رد ام ھمھ ھک راوشد طیارش اب دروخرب رد ،مینکیم تبقارم اھنآ زا و میزرویم
 .دریگیم ار نامیکیزیف

 

 ام ھب و دنکیم دیدجت ار ام یورین ھک میھد صاصتخا دوخ یارب ار ییاھتیلاعف و نامز و هدرک یدنبتیولوا دیابً اددجم
 و یگتسخ عفر یاھهار ندرک ادیپ و نتشون ،دید میھاوخ شخب نیا ردً ادعب ھک روطنامھ ،نینچمھ .دشخبیم تیاضر و تذل
 .تسا مھم رایسب یدیماان

 

 اھتیلاعف
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 .دینک فیصوت دیربیم الاب ار دوخ یکیزیف و یساسحا یژرنا نآ طسوت ھک ار یطیارش

 .دیباییمزاب ار دوخ یژرنا ھنوگچ ھک دیھد حیضوت

 ؟تسیچ ناتدوخ یساسحا و یمسج یژرنا زا امش هدافتسا تیولوا

 ؟دیھد رییغت ار دوخ یساسحا و یکیزیف یژرنا زا هدافتسا دیناوتیم ھنوگچ

 

 

 

 

 

 میھد ماجنا میناوتیمن ھچنآ و میناوتیم ھچنآ شریذپ

 ،میدرک رارکت راب نیدنچ ھک روطنامھ .میھد رییغت ،میھاوخیم ھک ار ییاھزیچھمھ میناوتیمن ام ،میھاوخب ھک مھ ردقچرھ
 .دنھد ماجنا ار راک نیا دنناوتیم اھنآ طقف .میھد رییغت ار نیعجارم یگدنز میناوتیمن ام

 

 ام ھک دراد دوجو  مینکیم راک و یگدنز نآ رد ھک یعماوج رد و مینکیم راک نآ رد ھک ییاھنامزاس رد ییاھزیچ ،نینچمھ
 .میھد رییغت ار اھنآ میناوتیمن

 

 .میھد رییغت ار اھنآ میناوتیمن ام ھک دراد دوجو ییاھزیچ ام یصخش یگدنز رد تاقوا بلغا

 

 لوبق .میھد ماجنا میناوتیمن ار ییاھزیچ و میناوتیم ار ییاھزیچ ھک میریذپب دیاب ام دشاب تخس ھک مھ ردقچرھ ،نیاربانب
 .تسین یرگید هراچ یلو .تسا راوشد ام زا یلیخ یارب نیا ھک میراد

 

 اھتیلاعف

 ؟دیدمآ رانک نآ اب ھنوگچ .دیھد حرش دیھد رییغت دیناوتیمن ھک ار یتیعضو

 

 کمک دیھد رییغت دیناوتیمن ھک ییاھزیچ نتفریذپ رد امش ھب ات دیھد ماجنا دیناوتیم ھک دراد دوجو ییاھزیچ ایآ ،هدنیآ رد
 ؟دننک

 

 ییاھن یاھھتکن

 ،دنتسھ تبقارم راک رد ھک یناسک هژیوھب ،مدرم زا یرایسب یارب یکیزیف و یساسحا یژرنا و نامز یاھتیدودحم شریذپ
 رد میناوتیمن و میناوتیم ھچنآ اب ندمآ رانک و لوبق یارب مزال یریگدای و اھتیولوا ندرک صخشم ،لاحنیااب .تسا راوشد



Pragmatic Empowerment Training Course 1: The Caregiver-Client Relationship and Self-Care 71 of 82 
 

 .دنراد ار تالکشم نیا مھ ناصصختم نیرتھبرجتاب .تسا یرورض ،میھد ماجنا دوخ یصوصخ و یاھفرح یگدنز
 .دینک رذگ دوخ تیعضو زا ات دینک شالت و دیراذگب نامز دوشیم ھتساوخ امش زا ،نیاربانب

 

 

 

 

 

 

 

 یگدوسرف 3-3
 

 یگدوسرف فیرعت و ھمدقم

 رگید دناھتفرگرارق دوخ یصوصخ یگدنز ای / و ھفرح رد یدایز راشفتحت ھک یدارفا نآ رد ھک تسا یتیعضو ،یگدوسرف
 .دننک راک یتسردھب دنناوتیمن

 :تسا ریز دراوم لماش نیا

 ؛یفطاع و یکیزیف یگتسخ •
 و یریگھشوگ و ینیبدب •
 .یدمآراکان و تیقفوم مدع ساسحا •

 .دوش رجنم یمسج یاھیرامیب ھب دناوتیم تیعضو نیا

 

  .دنشاب شزومآ نودب ای و ،هدیدشزومآ ،یاھفرح رگا یتح ،دراد دوجو یاھلحرم رھ رد و نابقارم مامت ردً ابیرقت یگدوسرف

 

 .دوشیم داجیا ینامز هرود کی لوط رد .دوشیمن رھاظ ھبشکی یگدوسرف

 

  .تسا عالطایب نآ زا بلغا دراد یگدوسرف ھک یدرف

 

 .تسا کانرطخ شنیعجارم و بقارم یارب یگدوسرف ،نیاربانب

 

 ار نآ اب دروخرب هوحن دتفایم قافتا ھک ینامز و داد میھاوخ حیضوت ار یگدوسرف زا یریگشیپ و للع ام ،شخب نیا رد
 .مینک فیصوت
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 تیلاعف

 ناتیصخش یگدنز و نیعجارم ،ناتدوخ یارب نآ بقاوع .دیھد حرش دیاھتشاد امش ھک ار یگدوسرف ھب رجنم تیعضو  کی
 ؟دوب ھچ

  یگدوسرف للع

 امش .تسا ناتدوخ یارب یژرنا و تقو فرص نودب ندرک راک تخس و هدننکھعجارم زا دایز تبقارم زا یشان یگدوسرف
 ھتسخ ار دوخ یساسحا و یمسج ظاحلزا .دینکیم ساسحا دوخ ناتسود ای هداوناخ ،نیعجارم ھب تبسن یدایز تادھعت
 .دیھدیم ماجنا موادم روطھب ار راک نیا و دینکیم

 تیلاعف

 ؟دش نآ ثعاب یزیچ ھچ .دیھد حرش ار یرگید صخش ای دوخ یارب یگدوسرف دروم کی

 یگدوسرف یاھھناشن و مئالع

 :یناور مئالع ،لوا .میروآیم اجنیا رد ار دروم دنچ ام .دراد دوجو یگدوسرف یارب مئالع و ھناشن یدایز دادعت

 ؛یفطاع یگتسخ •
 ؛یکیزیف یگتسخ •
 ؛نوماریپ یایند زا رارف یارب دحزاشیب باوخ ای / و طیارش دروم رد رکفت لیلد ھب ،یباوخیب ،باوخ تالکشم •
 ؛زکرمت ییاناوت مدع •
 ؛هداس یاھزیچ یتح ،یشومارف •
 ؛"ندوب یبصع" لیلد ھب مک ندروخ ای ندرب تذل یارب دحزاشیب ندروخ ،ندروخ تالکشم •
 ؛بارطضا •
 ؛یگدرسفا •
 ؛مشخ و یجنردوز •
 ؛ندوب سویأم •
 ؛اوزنا و یریگھشوگ ساسحا •
 ؛ینیبشوخ نادقف •
 ؛ندوب نیبدب زیچھمھ دروم رد •
 ؛یساسحایب •
 ؛یدیماان •
 ؛یگدنز رد ندوب هدیافیب ساسحا •
 .یصوصخ یگدنز و یاھفرح یگدنز رد نییاپ درکلمع حطس •

 

 .دینک کچ رتکد طسوت ار اھنیا دیاب امش ھک مینکیم دیکأت ام .دراد دوجو یمسج مئالع زا یدایز دادعت نینچمھ

 ؛دردلد •
 دردرس •
 ؛ھنیس ھسفق درد •
 ؛مظنمان بلق نابرض •
 ؛سفن یگنت •
 ؛یسنج درکلمع لالتخا •
 ؛راردا ررکت •
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 .ندب زا تمسق رھ رد رگید مئالع •

 

 یمسج یدج یرامیب ھب دناوتیم سرتسا یالاب حوطس ،درک میھاوخ هدھاشم امورت و یسانشناور هرود رد ھک روطنامھ
 .تسا نآ زا یریگولج و یگدوسرف اب ھلباقم یارب یرگید لیلد کی نیا .دوش رجنم

 

 تیلاعف

 ؟دیدرک دروخرب اھنآ اب ھنوگچ .دینک نایب ار دیاھتشاد راکمھ ای تسود ای امش ھک یدروم مئالع

 

 یگدوسرف اب ھلباقم

 و ناراکمھ رظن ھک دنراد لیامت دارفا .دیراد ار نآ امش ھک دیھد صیخشت ھک تسا نیا یگدوسرف اب ھلباقم رد ھتکن نیلوا
 .دیریگب یدج ار نآ ھک میھاوخیم امش زا ام ورنیازا .دنریگب هدیدان ،دنیوگیم اھنآ ھب دروم نیا رد ھک ار دوخ ناتسود

 

 سرد نیا یلبق یاھشخب رد ھک روطنامھ .دینک تبحص وا اب ھک دینک ادیپ ار یسک ھک تسا نیا نآ اب ھلباقم رد یدعب ماگ
 ود نیا امش رگا ،میتفگ ًالبق ھک روطنامھ .تسا یرورض )یھورگ نیب یوگتفگ(یھورگ نیب تراظن ای / و تراظن ،دش رکذ
 .دینکیمن لمع ھنالوئسم بقارم کی ناونعھب ،دیشاب ھتشادن ای دیشاب ھتشاد یگدوسرف ھچ ،دیشاب ھتشادن مظنم تروصھب ار
 طیارش رگا .دینک تبحص دیناوتیم وا اب ھک دینک ادیپ یراکمھ کی ،درادن دوجو فارطا رد "یاھفرح" تسرپرس چیھ رگا
 .دیریگب سامت ام اب ،دش رتدب

 

 .دیراپسب نارگید ھب ار دوخ فیاظو ریاس و دینک فقوتم ار راک دیوش روبجم تسا نکمم ،طسوتم ات فیفخ یگدوسرف رد
 .تسا توافتم ،فلتخم طیارش رد و دارفا نیب یدوبھب نارود .دیھد ماجنا ار راک نیا دیابً اعطق امش ،یدج یگدوسرف رد

 

 یگدوسرف ثعاب ھک ییاھتیلاعف و تادھعت و دیھد ماجنا ار دوخ شخبتیاضر و ھقالعدروم یاھزیچ امش ھک تسا یرورض
 .دیھدن ماجنا ار تسا هدش امش

 

 . تسا تیمھااب هدنیآ رد یگدوسرف زا یریگولج یارب یزیرھمانرب ھک ،تسا یھیدب

 

 تیلاعف

 .دینک نایب ار نآ اب ھجاوم یگنوگچ و دیھد حرش ار دیاھتشاد یرگید صخش ای امش ھک یگدوسرف دروم کی

 

 یگدوسرف زا یریگشیپ

 .دراد دوجو یگدوسرف زا یریگشیپ یارب مھم ھبنج یدادعت
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 .تسا امش یصخش یگدنز و راک رد یدنبتیولوا دراوم نیا زا یکی

 

 .تسا امش یصوصخ یگدنز و یاھفرح یگدنز نیب لداعت داجیا رگید ھبنج

 

 .دشخبیم تیاضر و تذل امش ھب ھک ییاھتیلاعف ماجنا یارب نامز نتشاذگ رگید ھبنج

 

 .تسا یگدوسرف زا یریگولج رد یدیلک رصنع کی تراظن ھک مینکیم رارکت مھزاب

 

 .دراد یزیرھمانرب ھب زاین اھنیا زا یلیخ

 

 .دریگیمرب رد ار اھنآ رکفت یاھدنیآرف رییغت و قیبطت رما نیا ،مدرم زا یرایسب یارب

 

 تیلاعف

 .دینک داجیا ناتدوخ یگدنز رد یگدوسرف زا یریگولج یارب یاھمانرب

 

 ییاھن یاھھتکن

 زا یریگولج یارب یاھمانرب ھک تسا مھم .تسا ریذپانبانتجاً ابیرقت ،دنھدیم ماجنا ار تبقارم راک ھک یدارفا رد یگدوسرف
 بیرف ار ناتدوخ و نیعجارم ،دیھد ماجنا دش ھتفگ ھک یزیچ نیا زا رتمک یراک رھ .مینک ھلباقم نآ اب و میشاب ھتشاد نآ
 .دیاهداد

 

 

 

 

 یداقتنادوخ  و  یشیدنا دوخ 3-4
 یداقتنادوخ و یشیدنادوخ تیمھا

 .تسا دوخ زا تبقارم زا یمھم شخب دوخ دقن و یشیدنادوخ ام رظن ھب

 

 .دینکلمأت دوخ یصخش یگدنز زا یاھبنج رھ دروم رد نینچمھ و دیھدیم ماجنا نیعجارم اب ھچنآ دروم رد ھک تسا مھم
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 ییاجھب ات دنکیم کمک امش ھب زور رد ھقیقد دنچ یتح .دوش لیدبت بقارم رھ مظنم یاھراتفر ھب دیاب اھنیا ،ام رظن ھب
 .دیسرب رتھب

 

 ھیصوت نینچمھ ام .دینک ددجم هاگن یگتفھ ای ھنازور یلک یسررب کی اب ھسلج رھ زا سپ نیعجارم ھب ھک مینکیم ھیصوت
 .دیشاب ھتشاد دوخ یگدنز یور یسررب کی یگتفھ تروصھب لقادح ھک مینکیم

 

 کرد ار دوخ تاساسحا ھک دنکیم کمک امش ھب نتشون .تسا نتشون یکی .دراد دوجو نیا نداد ماجنا یارب اھهار یلیخ
 دوخ ھب صتخم یھار صخش رھ .تسا نشیتیدم رگید هار .تسا یرگید هار ،ندز مدق نینچمھ .دیھد مظن اھنآ ھب و دینک
 .درک دھاوخ ادیپ نآ ماجنا یارب

 

 .دوش ماجنا راک نیا ھک تسا نیا ھتکن

 

 تیلاعف

 ؟دینکیم هدافتسا ار شور مادک ؟دیراد یداقتنادوخ و یشیدنادوخ یارب مظنم حرط کی امش ایآ

 

 .دینک داجیا ار یکی ھک مینکیم ھیصوت ،دیرادن یمسیناکم نینچ رگا

 

 

 

 

 

 

 

 یصخش و یاھفرح یگدنز نیب لداعت 3-5
 .دنتسھ مھم ود رھ .تسا راوگان لکشم کی بلغا نابقارم یارب یصخش و یاھفرح یگدنز نیب لداعت

 

 یراوشد طیارش و دنشاب هدیدبیسآ رایسب اھنآ رگا هژیوھب ،مینکیم راک اھنآ اب ھک میریگیم رارق یدارفا ریثأت تحت ام ھمھ
 .میناشکیم دوخ یصخش یگدنز ھب ار نیا ،ریزگان ام .دنشاب ھتشاد
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 یرگید زا سپ یکی ھک میراد نامیصخش یگدنز رد یراوشد یاھزیچ ام ھمھ .تسا تسرد زین رگید تھج رد رما نیمھ
 .میناشکیم دوخ راک ھب ار اھنآ و دتفایم قافتا

 

 ،صاخ روطھب .مینک ادج ناکما دح ات ار ود رھ مینک یعس و میشاب ھتشاد یھاگآ نآ تھج ود رھ زا ھک تسا نیا ھتکن کی
 .میناشکب نامنیعجارم اب راک ھب ار فطاوع ھلمجزا ،دوخ یصخش لئاسم دیابن ام

 

 و یصخش لئاسم زا ار دوخ ھک تسا مھم بقارم ناونعھب ام یارب ،میاھتشاد دیکأت هرود نیا زا شخب نیا رد ھک روطنامھ
 .مینک داجیا نامدوخ یارب ییاضف و مینک اھر یاھفرح

 

 دنور نیا .مینک اھر بسانم نامز رد ار یصخش لئاسم و یاھفرح لئاسم میناوتب و مینک یدنبتیولوا ھک تسا نیا رگید ھتکن
 .تسین یناسآ دنور نیا ،مدرم زا یرایسب یارب .تسا لداعت داجیا

 

 .مینکلمأت و رکفت لداعت نیا یور رب مظنم روطھب دیاب ام ،میتفگ ًالبق ھک روطنامھ

 

  .یھورگ نیب تراظن و تراظن لوط رد ھتبلا و ،تسا بوخ دوخ ناراکمھ و ناتسود ،نیدلاو اب دروم نیا رد ثحب نینچمھ

 

 .دوشیم یگدوسرف ھب رجنم دوخ یگدنز رد لداعت ظفح و داجیا مدع

 

 تیلاعف

 ؟دیھد ماجنا دیھاوخیم ار یرییغت ھچ امش ؟تسا ھنوگچ امش یصوصخ یگدنز و یاھفرح یگدنز نیب ینونک لداعت

 

 

 

 یھورگ نیب تراظن و تراظن 3-6
 

 ییاھهورگ و نیعجارم ھب طوبرم لئاسم ،یلکروطھب ،ھملاکم تاعوضوم .تسا رگید بقارم کی اب ندرک تبحص ،تراظن
 .دوشیم لماش ار بقارم یصوصخ و یاھفرح یگدنز نیب لماعت نینچمھ و دنراد نابقارم ھک تسا

 

 زا ھک دنمانیم تنیلاب هورگ ار ییاھهورگ نینچ ،تاقوایضعب .تسا هورگ کی رد راک نیمھ ماجنا یھورگ نیب تراظن
 .تسا هدشھتشادرب ،تسا هدرک زاغآ ار نآ لوا راب ھک یناتسراجم یمومع کشزپ مان یور
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 لئاسم دروم رد و دننکیم کمک نآ ھب ھک تسا یلئاسم و یلکروطھب راک دروم رد هاگدید ندروآ تسد ھب ،تراظن لیالد
 یشنیب ھب بقارم ھک تسا مھم .تسا بقارم صخش ھب تبسن یتارظن ندروآ تسد ھب نینچمھ و اھهورگ و نیعجارم صاخ
 .دنکیم تیوقت شایگدنز یاھھبنج مامت رد ًالمع ار هدننکتبقارم رما نیا .دسرب شدوخ ھب تبسن

 

 یھار تراظن .میدرک رکذ ار لاقتنا دض و هدننکھعجارم اب هدننکتبقارم یرادنپ تاذ مھ ام ،هرود نیا زا لبق تمسق رد
 ینعی ،دنریگیم رارق ھیوناث یامورت ضرعم رد ناگدننکتبقارم مامتً ابیرقت ،نیا رب هوالع .تسا لئاسم نیا اب ھلباقم یارب
 نیا .دیوشیم امورت راچد زین امش دیوگیم ناگدننکھعجارم ھچنآ نایب رثا رد دیراد دیدش یامورت یاراد نیعجارم ھکیتقو
 .تسا تراظن یاھدرکلمع زا یکی رما نیا لیھست .دنک یگدیسر ار دراوم نیا ھب ھک تسا یرورض هدننکتبقارم یارب

 

 ھباشم دوش یگدیسر دناھتشاذگ ریثأت بقارم یگدنز یور رب ھک یلئاسم اب ھک تسا نیا تراظن  یاھدرکلمع زا رگید یکی
 .دھد یم ماجنا هدننک ھعجارم یارب بقارم ھک یراک نامھ

 

 رگید یکی .دشاب ھتشاد هدننکتبقارم رب یقیمع تارثا دناوتیم بقارم ھبرجت و عجارم یاھ شنکاو نیب لماعت ،نیا رب هوالع
 .دنک یگدیسر نآ ھب ھک تسا نیا تراظن یاھدرکلمع زا

 

 اب ای / و هرفنود دنناوتیم هورگ کی رد دارفا .دشاب هورگ رد درف نیرتدشرا دیابنً امتح ،دھدیم ماجنا ار تراظن ھک یدرف
 ار تراظن ات دینک ادیپ هورگ زا جراخ زا ار یرگید صخش تسا رتھب یتح .دننک تراظن رگیدکی رب کچوک یاھهورگ
 یرتشیب تینما و یدازآ ساسحا دھدیم هزاجا تراظن تحت صخش ھب و دماجنایم یرتشیب یفرطیب ھب رما نیا .دھد ماجنا
 .دنک

 

 دروم صخش یردام نابز ھب دیاب نیا ھک دننکیم ساسحا یرایسب .دراد دوجو هدننکتراظن نابز دروم رد یتوافتم تارظن
 دیاب میمصت نیا ھک تسا نیا ام رظن .دنکیم داجیا ھلصاف رگید نابز ھب نآ ماجنا ھک دننکیم رکف نارگید .دشاب تراظن
 .دریگ تروص تراظن تحت درف طسوت

 

 ات و دریگ ماجنا مارآ یاهویش ھب ھک تسا مھم رایسب .درک راک ھلجعاب دیابن تراظن یارب هدشهداد صاصتخا نامز لوط رد 
 .دریگ رارق یسررب دروم قیمع لئاسم یمامت تسا نکمم ھک ییاج

 

 دادعت لماوع نیا زا یکی .دنراد شقن اجنیا رد ھک دراد دوجو لماوع زا یدادعت .دراد طیارش ھب یگتسب تراظن رارکت
 حطس و تراظن تحت صخش یارب نیعجارم یراوشد نازیم رگید لماع .دراد تراظن تحت درف ھک تسا ینیعجارم
 لئاسم عاونا ھک تسا یتاریثات قمع ،رگید لماع .تسا تراظن تحت صخش یاھھبرجت رگید لماع .تسا اھنآ یامورت
 .مینادیم نکمم نازیم لقادح ار ھتفھ رد تعاس کی ام ،یلکروطھب .دراذگیم ریثأت تراظن تحت صخش رب هرواشم دروم
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 ،تسا یناور یاھکمک نابقارم اھنتھن لماش نیا .مینادیم یرورض نابقارم ھمھ یارب ار تراظن یئانثتسا چیھ نودب ام
 .دوشیم ،دنکیم راک امورت راچد دارفا اب ھک یسک رھ و الکو ،سیلپ ،ناناشنشتآ نوچمھ یدارفا لماش ھکلب

 

 هرود زا سپ و هرود لوط رد دیاب نابلطواد دننام دننکیم راک یھاتوک تدم یارب ھک یدارفا یتح ھک میرادداقتعا ام
 بسک یگدامآ دنوشیم وربور نآ اب ھچنآ یارب دیاب نینچمھ اھنآ .دنشاب ھتشاد تکرش تراظن تاسلج رد دوخ ھنابلطواد
 .دننک

 

 .میدرگیم رب عوضوم نیا ھب هدنیآ یاھسرد رد ام .تسا یاھفرحریغ رظان نتشادن ھک میدقتعم ام

 

 .دیریگب سامت ام ابً افطل ،دینک ادیپ دوخ ھقطنم رد ار رظان کی دیناوتیمن امش رگا

 

 اھتیلاعف

 ؟دنکیم لمع دیفم امش یارب تراظن ھنوگچ

 

 .دینک مھارف ار نآ دیاب ،دیرادن رظان امش رگا ھک مینکیم دیکأت ،هرابود

 

 

 

 

 

 

 

 دھدیم شھاک ای و شیازفا ار دوخ زا تبقارم ھک ییاھتیلاعف و لماوع 3-7
 

  ھمدقم

 نآ یارب ھمانرب کی داجیا و زاین کرد ،لوا ماگ .مینک دیکأت دوخ زا تبقارم ھب زاین یور رب یفاک هزادناھب میناوتیمن ام
 .تسا

 

 کمک امش ھب دناوتیم ھک ار ییاھتیلاعف زا یخرب و مینکیم ھصالخ میاھتفگ لاحھبات ھک ار یدراوم زا یخرب ،شخب نیا رد
 .مینکیم داھنشیپ ،دنک
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 دھدیم شیازفا ار دوخ زا تبقارم ھک ییاھتیلاعف و لماوع زا یخرب

 .تسا نآ ھب زاین زا یھاگآ ،دوخ زا تبقارم رد مدق نیلوا ،میتفگ ھمدقم رد ھک روطنامھ

 

 داھنشیپ ام ھک ییاھتیلاعف یارب دشاب مظنم ینامز لماش دیاب ھمانرب نیا .میشاب ھتشاد ھمانرب کی ھک تسا نیا یدعب ماگ
 امش ھک ار یصاخ نامز و اھزور دیاب ھمانرب نیا .دنتسھ یصخش امش یارب ھک یرگید یاھتیلاعف نینچمھ و مینکیم
 ھناھب و رذع ندرک ادیپ .دینک لمع ھمانرب نیا قبط امش ھک تسا یرورض .دوش لماش دھدیم ماجنا ار دوخ یاھتیلاعف
 .تسا ناسآ رایسب نآ ندرکن تیاعر یارب

 

 و .دشاب توافتم زور ھب ھتسب دناوتیم نیا .دیراد تسود ھک دیھد ماجنا ار یراک ،زوررھ ھک دوش نیا لماش دیاب ھمانرب
 تقو نیا ھک تسا نیا ھتکن .دشاب یقیسوم ھب نداد شوگ ای تالکش ندروخ ای نتفر هار دننام یاهداس یزیچ دناوتیم
 ار زیچھمھ امش ھک ینعم نیا ھب ،دشاب هدشفقو دیاب نامز نیا .دشاب رتشیبً احیجرت و ھقیقد 30-15 لقادح دیاب .تسامش
 تکرح یارب فدھ کی امش ھب نیا ھک تسا نیا ،تسا مھم رایسب اجنیا رد ھک یزیچ .دینک فقوتم تسا یرورض ردقچرھ
 .دشخبیم نیکست و یرای ار امش و دھدیم ار ولج تمس ھب

 

 لماش دناوتیم راک نیا .دنک زاربا ار امش تاساسحا ھک دیھد ماجنا ار ھناقالخ یراک دیاب حرط نیا زا یرگید شخب رد
 نایب ار ناتدوخ ساسحا ات دھدیم ناکما امش ھب ھک دشاب یرگید زیچ رھ ای یشاقن ،یقیسوم نتخاون ،ھنازور عیاقو نتشون
 .دیوش اھر اھزیچ یضعب زا و دینک

 .دشاب امش مظنم ھمانرب زا یشخب دیاب زین نیا .تسا مھم رایسب دوخ هرابرد لمأت یارب نتشاذگ نامز ،میتفگ ھک روطنامھ

 .دیراذگب نامز نآ یسررب یارب دیاب امش .تسا مھم رایسب امش یاھتیدودحم شریذپ ھک انعم نیا ھب

 "طقف" میتسین راکشزرو ام زا یخرب ھکاجنآزا ،دنکیم کمک شزرو .تسا یندب تیلاعف یعون ھمانرب نیا زا یرگید شخب
 دنناوتیم نینچمھ اھنآ .دنتسھ یبوخ رایسب یاھتیلاعف ،نتفر هار و یورهدایپ .دنکیم کمک یھجوتلباق نازیم ھب یورهدایپ
 .دنشاب دوخ هرابرد لمأت یارب ینامز

 تسا نیا ھتکن .تسا توافتم یگدنز زا ھلحرم رھ رد درف رھ یارب رادقم نیا .دیباوخب یفاک رادقم ھب ھک تسا مھم نینچمھ
 یعونھب زین باوخ .دراذگ یم ریثات یگدوسرف و یفطاع یگتسخ رب یھجوتلباق روطھب باوخ دوبمک و یکیزیف یگتسخ ھک
 .دھدیم باوخ قیرط زا ار امش تاساسحا شزادرپ هزاجا و تسا ناھج زا ییاھر

 

 ھتسد ود رھ رد ار لماوع و دینک داجیا ار دوخ یاھفرح و یصخش یگدنز نیب لداعت امش ھک تسا مھم نیا رب هوالع
 .دینک یدنبتیولوا

 

 مظنم تراظن ھک تسا نیا ،میاهدرک مالعا راب نیدنچ ام ھک روطنامھ ،تسین اھنآ نیرتتیمھامک ھک ھتکن نیرخآ
 .تسا یرورض هدشیزیرھمانرب
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 دنھدیم شھاک ار دوخ زا تبقارم ھک ییاھتیلاعف و لماوع زا یخرب

 یصخش یگدنز رد رضاح دارفا و نیعجارم ،امش یارب ،یصخش یگدنز رد و یاھفرح یگدنز رد ،یساوسو ندرک راک
 یدنبتیولوا دروم ود رھ رد ار دوخ یاھتیلاعف و دینک یراددوخ راک نیا زا ھک تسا مھم رایسب ،نیاربانب .تسا رضم امش
 .دینک

 

 .تسا هدننزبیسآ زین ناتدوخ یارب مک نامز نتفرگ رظن رد ،نینچمھ

 

 .دش دھاوخ لخاد زا راجفنا ھب رجنم تیاھنرد یصخش و یاھفرح لئاسم دروم رد دوخ فطاوع و تاساسحا نتشادھگن
 .دینک دازآ ار اھنآ یقیرط ھب دیاب امش ،نیاربانب

 

 .تسا قداص یصخش لئاسم ندرک راکنا ای و نتفرگ هدیدان دروم رد رما نیمھ

 

 .دناسر دھاوخ بیسآ امش ھب یکیزیف و یساسحا ظاحل ھب زین دوخ یکیزیف تیعضو ھب ھجوت مدع

 اھتیلاعف

 ؟تسیچ دوخ زا تبقارم یارب درف کی ناونعھب امش یارب لماوع نیرتمھم

 ؟دیھدیمن ماجنا ار یراکھچ و دیھدیم ماجنا ار یراکھچ رضاح لاح رد

 

 ییاھن یاھھتکن

 دوخ یاھتیلاعف و اھشرگن رییغت و دوخ قیقد ندید ھب زاین و دوخ زا تبقارم ھب زاین یور رب یفاک هزادناھب میناوتیمن ام
  . دیروآ مھارف ار دوخ نیعجارم و دوخ نوماریپ طیحم ،دوخ یارب دوب دیفم ناکما  ات ،مینک دیکأت

 

 شخب نیا یارب ییاھن یاھھتکن 3-8
 

 ھب تمدخ لاح رد امش رگا ، تسا یرورض دوخ زا تبقارم ھک مینک صخشم ات میاهدرک یعس ام ،هرود زا تمسق نیا رد
 .دینک یناسرتمدخ ،نآ نودب دیناوتیمن امش ھک تسا یزیچ نیا .دیتسھ ناتدوخ و دوخ ناتسود و هداوناخ ،نیعجارم

 

 ییاھزیچ زا یدادعت ام ،میدرک تبحص و دنھدیم شھاک ای و شیازفا ار دوخ زا تبقارم ھک یلماوع دروم رد یلبق شخب رد
 .میدرک نایب ار دیھد ماجنا دیابن ھک ییاھزیچ زا یدادعت و دیھد ماجنا دوخ ھب کمک یارب دیناوتیم ھک ار
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 .تسا امش تاساسحا نایب و یھورگ نیب تراظن ای /و تراظن اھنآ نیرتمھم ،دیھد ماجنا دیاب ھک ییاھزیچھمھ نایم رد
 .دش دیھاوخ رجفنم نورب ای نورد زا امش ،اھنیا نودب

 

 .دینک ظفح ار دوخ یگدنز لداعت امش ات میشاب هدرک کمک راک نیا ماجنا اب ھک میراودیما و مینکیم راک امش اب ام نیاربانب

 

 اھتیلاعف

 ھیھت ،دوشیم شخب نیا رد ثحبدروم رصانع لماش ھک دوخ زا تبقارم یارب ار یاھمانرب ،دیاھتشادن ھمانرب لبق زا رگا
 .دینک

 

 ار ییاھشخب دیاب ام ایآ ؟میاهدرک شومارف ار یزیچ ام ایآ .دییوگب ام ھب ،دینک رکف شخب نیا دروم رد ھک ار ھچنآً افطل
 .مینکیم لابقتسا امش تارظن زا ام ؟میھد رییغت
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 هرود نیا یارب ییاھن یاھتیلاعف و تاکن یخرب :4 شخب
 

 زا تبقارم یگنوگچ و هدننکھعجارم و هدننکتبقارم ھطبار ینابم هرابرد ییاھهدیا امش ھب میاهدرک یعس ام ،هرود نیا رد
 یاھکمک ،ھناتسودرشب یاھکمک رایتسد ،یکشزپ ای /و یناور هدننککمک ار نآ ھچ ،دیشاب ھتشاد ھک یشقن رھ .میھدب دوخ
 .دنتسھ یرورض اھنیا یود رھ امش یارب ،دیشاب ھتشاد یرگید شقن رھ ای دینادب تدمهاتوک ای تدمدنلب بلطواد ،یقوقح
 ناسکی یطیارش رھ رد ،دش هداد حیضوت اجنیا رد ھچنآ ،دشاب توافتم تسا نکمم امش تیعضو تایصوصخ ھکیلاحرد
 .دوشیم ،دینک ظفح دیاب ھک یقالخا و دامتعا ظفح و داجیا هوحن ،نیعجارم اب راک هویش لوصا لماش ھک تسا

 

 نیب تراظن ای /و تراظن ینابم ،دشاب توافتم دوخ زا تبقارم ظاحلزا تسا نکمم امش صاخ تیعضو ھکیلاحرد ،نینچمھ
 .تسا ناسکی یطیارش رھ رد ،دوخ یارب تقو نتشاذگ و دوخ تاساسحا ندرک دازآ ،یھورگ

 

 زا یخرب ام ،اجنآ رد .تسا یساسا یاھتیحالص زا رگید یکی ھک درک میھاوخراک تاطابترا هرابرد ام ،یدعب هرود رد
 .میھدیم ھئارا ار نیعجارم اب طابترا یلمع یاھشور و اھھنیمز

 

 اھتیلاعف

 ؟درک رییغت ،هرود نیا ندنارذگ زا دعب نیعجارم اب امش راک یاھشور و اھهدیا ھنوگچ

 

 ؟درک رییغت ،هرود نیا ندنارذگ زا دعب دوخ زا تبقارم یارب امش یاھهدیا ھنوگچ

 

 و تسرد ار یراکھچ ام ھک دییوگب ام ھب ؟مینک رتھب امش یاھزاین ھب ھجوت اب ار هرود نیا میناوتب ھک دراد دوجو ییاھهار ایآ
 ؟میاهداد ماجنا هابتشا ار یراکھچ

 

 

 

 

 

 

 

 


