سالم.
آیا هیداًیذ تیتَجْی تِ اسصشّای ٍاقعی خاًَادگی ،اجتواعی ،فشٌّگی ،اعتقادی ٍ ..... ،جایگضیي ًوَدى اسصشّای کارب تِجای آًْا هَجة
ًاکاهی ٍ سشخَسدگی دس اصدٍاج – تحػیل – ضغل – استثاطات تیيفشدی ٍ  ....هی ضًَذ ٍ دس ًْایت هوکي است اختالالتی هاًٌذ خطن ،اضطشاب،
کاّص اعتواد تِ ًفس ٍ  ....تِ سشاغ افشاد تیایذ؟ تا تَجِ تِ اّویت ایي هَضَع ،پیام تْوي هاُ دس ّویي ساتطِ است.

حفظ ارسشَا یا گذضته اس آوُا
ارسش ٍاطُای است کِ دس ّشیك اص علَم هعٌای خاظ خَد سا داسد اها دس علن جاهعِ ضٌاسی
اسصش تِ هعٌای خَب یا تذ ،ضایستِ یا ًاضایست ،هطلَب یا ًاهطلَب دس ًضد ،یك فشد یا گشٍُ
تعشیف ضذُ است .اسصش ّا دقیقاً آى چیضّایی ّستٌذ کِ ها تیطتشیي تْا سا تشایطاى قائلین،
تشایواى عضیض ،قیوتی ٍ هْن ّستٌذ ٍ ها تذٍى آًْا قادس تِ صًذگی هطلَب ًیستین .اسص ش ّا
تِ ها کوك هیکٌٌذ تایذّا ٍ ًثایذّای صًذگی خَد سا تطٌاسین ،صًذگی هاى سا هعٌا کٌین ٍ
ّذف ّای خَد سا دس صهیٌِ ّای هختلف اخالقی ،هزّثی،هعٌَی ،تحػیلی ،ضغلی ،فشٌّگی،
هالی ،استثاطی ٍ غیشُ تش هثٌای ایي اسصش ّا استَاس ساصین ٍ.قتی اسصش ّای ها هطخع اًذ ٍ
تِ آًْا تاٍس داسین:
َذف َایمان ضفاف اوذ
تصميمگيزي َا سادٌ تزوذ
اوتخاب َا آسان تز مي ضًوذ
استزسُا كاَص مي یاتىذ
دس عَؼ ٍقتی اغَل ٍ اسصش ّای سٍضٌی ًذاسین:
در تعييه َذف َاي خًد سزدرگم مي ضًیم
در تصميم گيزي َا تزدیذ داریم
تا اوتخاب َاي خًد در آرامص ويستيم
در استزس ي تطًیص تٍ سز ميتزیم.
یکی اص فضاّایی کِ فشٌّگ ّای هتفاٍت کٌاس ّن قشاس هی گیشًذ ،هحیط داًطگاُ ٍ تِ ٍیظُ
هحیط خَاتگاُ ّای داًطجَیی است.
فشدی کِ دس توام دٍساى کَدکی ٍ ًَجَاًی خَد تا اغَل ،اسصش ّا ٍ تاٍسّای خاغی سضذ
یافتِ است دس کٌاس افشاد هتفاٍت تا اغَل ،اسصش ّا ٍ تاٍسّای هتفاٍت قشاسهی گیشد ٍ چٌاًچِ
ًسثت تِ آهَختِ ّای خَد تیٌص ٍ تاٍس کافی ًذاضتِ تاضذ ٍ عضت ًفس ضعیفی ًیض داضتِ
تاضذ تذٍى تفکش ،تأهل ٍ تشسسی تحت تاثیش فطاس گشٍُ قشاس گشفتِ ٍ اص اغَل ٍ اسصش ّای خَد
فاغلِ هیگیشد.

اگش چِ اسص ضْا ًسثی ٍ تغییش پزیشًذ ٍلی تغییشات ًاگْاًی ٍ تذٍى تفکش غالثا تعاسضات صیادی
سا هَجة هیضَد چشا کِ ایي تغییشات تذٍى سیطِاًذ ٍ فشد آًطَسی کِ تایذ دٍستطاى ًذاسد ٍ
قذست دفاع اص آًْا سا ًیض ًذاسد .چٌاًچِ دس هَسد اغَل ٍ تاٍسّای خَد دچاس تشدیذ ضذیذ یا اص
طشف تعذادی اص اطشافیاًتاى تحت فطاس قشاس گشفتیذ ،اتتذا اص خَدتاى تپشسیذ :
چقذس خَدم سا تاٍس داسم؟ چقذس خَدم سا هیضٌاسن؟ تا چِ حذ تا تاٍسّای خَد آضٌا ّستن؟
اسص ضْای ضخػی هي چیستٌذ؟ اسصشّای خاًَادگی هي چیستٌذ؟ تا چِ حذ اسصشّای هي ٍ
خاًَادُام تا آًچِ هطاّذُ هیکٌن هتفاٍتٌذ؟ دس غَستی کِ اص اسصشّای خَد ٍ خاًَادُام
عثَسکٌن چِ احساسی خَاّن داضت؟ آیا هیتَاًن اص اغَل ،تاٍسّا ٍ اسصضْای جذیذ دفاع کٌن؟
دس عیي حال الصم است داًطجَیاى تَهی ٍ غیشتَهی تذٍى تعػة ٍ تِ دٍس اص قضاٍت ،تا تعاسؼ
ّای هَجَد تشخَسد ساصًذُ داضتِ تاضٌذ .تذیي هٌظَس الصم است:
 - 1خًد را تُتز تطىاسىذ.
 - 2عشت وفس خًیص را تقًیت كىىذ.
 - 3تايرَاي مذَثي ي معىًي را در خًد تقًیت كىىذ.
 - 4در مًاجٍُ تا تفايتُاي رفتاري ،عقيذتي ي تٍ طًر كلي فزَىگي قضايت وكىىذ.
 - 5مُارت َاي قاطعيت يرسي ي وٍ گفته را تيامًسوذ.
 - 6تپذیزوذ كٍ اوساوُا تا َم متفاتىذ ي ایه تفايتُا لشيماً تٍ معىاي خًتي یا تذي
آوُا ويست.
 - 7تعصة َاي تيدليل ي تذين پایٍ ي اساس را كىار تگذاروذ ي تفايت تایذَاي
اخالقي ي تایذَاي ياتستٍ تٍ فزَىگ خاظ را تطىاسىذ.
 - 8جُتگيزيَا ي تزچسةَاي قًمي ي وژادي را رَا كىىذ ي پذیزاي یكذیگز
تاضىذ.
 - 9تا استفادٌ اس تحقيز ،طزد یا اجثار ،دیگزان را تزاي پذیزش عقایذ خًد تحت
فطار قزار وذَىذ.
 - 11تا اصًل ي ارسش َاي تٍ عاریت گزفتٍ ضذٌ اس خًد ياقعي خًیص فاصلٍ وگيزوذ.

رفتار َز فزدي تایستي متىاسة تا ارسش َاي ياقعي اي تاضذ .رفتارَایي كٍ
تز مثىاي ارسشَاي تٍ عاریت گزفتهٍ ضهذٌ اتهزاس مهيضهًوذ ،مصهىًعي ي
غيزصادق اوذ ي احساس امىيت ي آرامص را اس فزد ميگيزوذ.
تشگشفتِ اص ًطشیِ ضواسُ  111هشکض هطاٍسُ داًطگاُ تْشاى

