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حتوبً جولِ هعشٍف( پيطگيشي ثْتش اص دسهبى است سا ضٌيذُ ايذ) هب ّن هعتقذين قجل اص آًنِ ثِ هطبٍسُ فشدي ًيبصهٌذ ضَين
ثْتش است ثِ ثْذاضت سٍاى فشدي ثيٌذيطين.

خاهن ت كاني ذهن واصالح رفتاراهي آسيب زننده

طجيعت پيَستِ دس حبل تغييش است ٍ تغييش فصَل ثبسصتشيي ضنل ايي تغييشات هيثبضذ .رّي ٍ سٍاى اًسبى ّن دائن تغييش هيمٌذ .اهب
ثخص عوذُاي اص ايي تغييشات ًبخَدآگبُ است ٍاًسبى مٌتشلي سٍي آى ًذاسد .ثِ ّويي دليل تغييشات دسًٍي ٍ سٍاًي اًسبى ّويطِ
هطوئي ٍ هثجت ًيست ٍ .خذاًٍذ هسئَليت تغييشات سٍاًي ٍ رٌّي اًسبى سا ثِ خَدش ٍاگزاس مشدُ تب دائوبً سٍاى ٍ رٌّص سا ثنبٍد ٍ دس
هسيش خَد ضٌبسي گبم ثشداسد.
دمتش علي پژٌٍّذُ سٍاىضٌبس ٍ هطبٍس هعتقذاستّ :وبىطَس مِ دس آستبًِ سبل جذيذ ٍتغييش ضگشف طجيعت ،دست ثِ خبًِ تنبًي
هي صًين ٍ گشد ٍ غجبس سا اص خبًِ ٍ مبضبًِ هي صدايين ،چِ خَة است مِ ثِ خبًِ تنبًي رّي ّن ثپشداصين.ثٌبثشايي ثذٍى اييمِ هٌتظش
تغييش فصل ثشاي اصالح خَد ثبضين ،هيتَاًين ّش صهبى مِ اص صًذگي خستِ ٍ مسل ضذين ،اثبثيِّبي اضبفي رّي سا مِ ضشٍسي ًيست ٍ
سٍاى هب سا آلَدُ مشدُ است ،دٍس ثشيضين ٍ ثب خَد ثيٌذيطين مذاميل اص سفتبسّبي هب ًِ ،تٌْب سَدي ًذاسد ثلنِ ثبعث ثذتشضذى اٍضبع
هيضَد .دس اداهِ هطلت ثِ ثشسسي چٌذ سفتبس آسيت صًٌذُ مِ هيتَاى آًْب سا اصالح مشد ٍ چٌذ ًنتِ مِ ثب سعبيت آًْب سبل ًَ سا ثب
تغييشات هثجتي آغبص مشد هيپشداصين.

امكل گرايي:
مِ هتأسفبًِ ضيَع صيبدي ّن داسد ،سجت هيضَد فشد ّوِ چيض سا مبهل ثخَاّذ ،ثْتشيي ٍضعيت سا جستٍجَ مٌذ ،اًجبم مبسّب سا ثذٍى
ّيچ ًقصي دًجبل مٌذ ،دسغيش اييصَست احسبس ثيمفبيتي ٍ ثيليبقتي هيمٌذ ٍ .هشتت خَد سا اص ديذگبُ سختگيشتشيي افشاد اسصيبثي
هيمٌذ .ايي طشص فنش ثبعث هيضَد فشد صًذگي سا ثش خَدش سخت ثگيشد ٍ تالش فَقالعبدُاي ثِ مبس گيشد مِ ّوِ چيض مبهل ٍ ثيًقص
ثبضذ .دس صَستيمِ ّيچمس ثِ تٌْبيي مبهل ًيست ٍ ثبيذ سعي مٌين هحذٍديتّبي اًسبًي خَد سا ثپزيشين ٍثذاًين مِ ٍقتي مبسي
مبهل است مِ افشاد ديگش دس آى هذاخلِ مٌٌذ .اًسبى دساًجبم ّش مبسي ثِ اًذاصُاي مِ قبثل قجَل است ،ثبيذ تالش مٌذ ٍ الصم ًيست مبسّب
سا ثِ تٌْبيي مبهل مٌذ.

افجو ازي :
هثالً تشس اص يل اتفبق ثبعث هيضَد فشد يل هَضَع مَچل سا ثِ يل فبجعِ ثضسه تجذيل مٌذ .ثِ عٌَاى ًوًَِ فشدي مِ فنش هيمٌذ
اگش ّوسشش لجبس هٌبسجي دس هيْوبًي ًپَضذ ،يب اگش طَسي صحجت مٌذ مِ هَسد تبًييذ ديگشاى ًجبضذ فبجعِ ثضسگي سخ هيدّذ ،طشص
فنش فبجعِ سبصي داسد .اييدستِ اص افشاد ّويطِ ًگشاى اتفبقي ّستٌذ مِ ًيفتبدُ يب هوني است دس آيٌذُ ثيفتذ .تغييش ايي طشص فنش ،مبس
ثسيبس دضَاسي است ٍ ثْتش است فشد حتوبً ثب يل سٍاًطٌبس هطَست مٌذ.

همو يا چيه:
فشد ثب ايي تفنش،فنش هيمٌذ يب ًجبيذ مبسي سا اًجبم دّذ يب ثبيذ صذدسصذ صحيح ٍ اصَلي اًجبم ثذّذ ٍ .ايي طشص فنش ًطأت گشفتِ اص
تفنش موبل گشايي است اهب تفبٍتّبيي ثب آى داسد .ايي افشاد ثِ ّوِ چيض ثِ صَست " صفشٍيل " ٍ يب " سيبُ ٍسفيذ " ًگبُ هيمٌٌذ ٍ ثيي
ايي دٍ حبلت سا دس ًظش ًويگيشًذ .رّي آًْب پبًذٍلي حشمت هي مٌذ ٍ ّويطِ دس يني اص دٍ اًتْبي پبًذٍل قشاس داسد ٍ ٍسط ًوي ايستذ.
هثل هبدس ضَّشي مِ آهذى ٍ ًيبهذى عشٍس سا احتشام ٍ ثياحتشاهي هعٌب هينٌذ .تَصيِ هيضَد ايي افشاد سعي مٌٌذ  5دليل ديگش ثشاي
سفتبسّبي ًبخَضبيٌذ ديگشاى پيذا مٌٌذ ٍ اص هيبى آًْب دليل هثجت ٍ هحتول تش سا دس ًظش آٍسًذ.

بيمسئوليتي هيجاني:
عذُاي اص افشاد دس هقبثل احسبسبتطبى ،هسئَليت ًطبى ًويدٌّذ ٍ ّيجبًبت ٍ احسبسبت خَد سا ٍامٌص ثِ سفتبس ديگشاى تَجيِ
هيمٌٌذ .هبًٌذ ساًٌذُاي مِ ثِ دليل تعلل ساًٌذُ هقبثل عصجبًي هيضَد ٍ داد هيصًذ ٍ ٍامٌص ّيجبًي خَد سا تقصيش ساًٌذُ خَدسٍي
هقبثل هيداًذ .اٍ ثبيذ ثپزيشد مِ افنبسش ثبعث ًبساحتي ٍ عصجبًيت ٍي ضذُ است ًِ مٌص ديگشاى.

واكنش هب انكامي:
افشادي مِ ايي طشص فنش سا داسًذ گوبى هيمٌٌذ مِ ثبيذ حتوبً ثِ ّش اتفبق ثذي ٍامٌص هٌفي ًطبى دٌّذ .ثِ عٌَاى هثبل :اگش ثِ هي
ثي احتشاهي ضذ ،حتوبً ثبيذ ٍامٌص تٌذي ًطبى دّن ،اگش ًوشُ مبفي ًگيشم ثبيذ افسشدگي ثگيشم ،اگش مَدك هي ضلَغ مشد ثبيذ اٍ سا تٌجيِ
مٌن .ثِ طَس ملي اًسبى ٍقتي ًبمبم هيضَد احسبس خطن ٍ ًبساحتي هيمٌذ ٍ ثْتشيي ساُ حل ثشاي ايي هطنل ،ايي است مِ ثيٌذيطين
ّوَاسُ ٍقت ثشاي ثيبى احسبس ٍ خطن ّست .االى ثْتش است چِ مٌين مِ موتش آسيت ثجيٌين ٍ يب اييمِ اص تنشاس هجذد ًبمبهي
پيطگيشي مٌين .اٍليي گبم ثشاي اصالح ايي تفنشات غيشهٌطقي ،توشيي هسئَليتپزيشي است .يعٌي ثبيذ هسئَليت افنبس ٍ احسبسبتوبى
سا ثپزيشين .ثذاًين مِ ٍقتي عصجبًي ّستين فنش هبست مِ ثبعث عصجبًيت هب ضذُ است ًِ ديگشاىٍ .قتي ايي گبم سا ثشداسين ساُحلّبي
خالقبًِ صيبدي ثِ رّي هيسسذ مِ هيتَاى دس تغييش سفتبس ثِ مبس گشفت.
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