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ثب سالم .آخشيي هبُ تؼغيالت است ٍ قجل اص ايٌكِ سبل تحصيلي جذيذ سا ضشٍع كٌين ثْتش است يكي اص هْبستّبي هْن
صًذگي سا كِ ّوَاسُ ٍ دس ثسيبسي اص هَاقغ ثِ آى ًيبص داسين ثيبهَصين ٍ آى قبعؼيت ٍسصي است.

قبعؼيت ٍسصي ثِ تَاًبيي صبدقبًِ ػقبيذ ،احسبسبتً ،گششّب ٍ حقَق خَد ،ثذٍى اضغشاة
آصاسدٌّذُ ٍ ثِ ضيَُاي كِ ثِ حقَق ديگشاى تجبٍص ًطَد اعالق هيگشدد .قبعؼيت ٍسصي ثِ هؼٌبي پشخبضگشي ًيست ،ثلكِ
تؼبدلي ثيي قلذسي ٍ ثيص اص حذ خبكي ثَدى است .قبعؼيت ٍسصي تَاًبيي گفتي ًِ ثِ دسخَاستّبيي است كِ هيلي ثِ اًجبم
آًْب ًذاسين .قلغؼيت ،ثِ احسبس اػتوبد ثِ ًفس ،ػضت ًفس ٍ خَد كبسآهذي هب ثستگي داسد.
عذم قاطعيت ورزي به چه چيسي بر ميگردد؟ ثسيبسي اص افشاد آهَختِاًذ كِ ثبيذ ديگشاى سا اص خَد خطٌَد ٍ ساضي
ًگْذاسًذً .جبيذ كبسي ثكٌٌذ كِ ديگشاى اص دست آًْب ًبساحت يب دلخَس ضًَذ .ثسيبسي ديگش هوكي است چٌيي اػتقبدي
ًذاضتِ ثبضٌذ ٍلي هْبست قبعؼيتٍسصي سا ثِ خَثي ًيبهَختِ ثبضٌذ .ثِ ًظش ضوب داليل سفتبس غيش قبعؼبًِ چيست؟
چرا قاطعيتورزي مهم است؟ اگشًتَاًيذ ثِ ضكل قبعؼبًِ سفتبس كٌيذ هوكي است هٌجش ثِ احسبسبت ًبخَضبيٌذي هبًٌذ
افسشدگي ،سًجصً ،بكبهي ،خطًَت ٍ غضت ،اضغشاة ،سٍاثظ ضؼيف ٍ ضكبيبت جسوي هبًٌذ سشدسد ٍ صخن هؼذُ ٍ
فطبسخَى ثبال ضَيذ.

آيا رفتار قاطعانه هميشه بهترين انتخاب است؟ ثْتش است قجل اص اييكِ ثِ ضكل قبعؼبًِ سفتبس
كٌيذ ،پيبهذّبي سفتبس قبعؼبًِ خَد سا دس ًظش داضتِ ثبضيذ .اگشچِ سفتبس قبعؼبًِ هؼوَالً هيتَاًذ هٌجش ثِ ًتبيجي هثجت ضَد،
اهب ثؼضي افشاد ثِ ضكل هٌفي ثِ سفتبس قبعؼبًِ پبسخ هيگَيٌذ .ثشاي هثبل :اگش سئيس ضوب فشدي كبهالً غيشهٌغقي ثبضذ،
هوكي است اتخبر سفتبسي قبعؼبًِ ثب ٍي ثِ اص دستدادى ضغل ضوب ثيبًجبهذ .ثْتشيي ساُ حل اص ًظش ضوب ثشاي چٌيي
هَقؼيتّبيي چيست؟ اگش دس چٌيي هَقؼيتّبيي قشاسگشفتيذ ،ثخبعش داضتِ ثبضيذ ثْتش است آگبّبًِ تصوين ثگيشيذ كِ ثِ
ضكل قبعؼبًِ سفتبس ًكٌيذ.آًچِ ضوب دس چٌيي هَقؼيتي ًيبص داسيذ يبد ثگيشيذ ،هْبست ديگشي است كِ كٌتشل استشس ًبهيذُ

هيضَد.

شيىه برخىرد قاطعانه - 1 :دس اثتذا هطخص كٌين كِ چِ هيخَاّين ثگَيين؟ «ثلي» يب «ًِ».
اگش هغوئي ًيستين ثبيذ ثگَيين:الصم است هذتي فكش كٌنً – 2 .سجت ثِ احسبسبتً ،يبصّب ،ػقبيذ ٍ ًظشيبت خَدهبى صبدق ٍ
سٍساست ثبضين ٍ آًْب سا ثطٌبسين – 3 .دسخَاستّبي خَد سا هطخص ٍ هحكن ٍ ثِ سٍضي هستقين ٍ صبدقبًِ ثيبى كٌين.
 – 4تب جبيي كِ اهكبى داسد ثغَس خالصِ دليل خَدسا ثشاي هخبلفت ثگَيين اهب اص دادى تَضيحبت صيبد خَدداسي كٌين – 5 .اص
ديگشاى ثخَاّين ٍقتي ثب آًْب صحجت هيكٌين ثِ ًقغِ ًظشات هب گَش ثذٌّذ ٍ هتقبثالً ٌّگبم صحجت آًْب هب ًيض كبهالً ثِ آًْب
گَش دّين – 6 .اگش كبهالً هتَجِ خَاستِ ٍ پيبم عشف هقبثلوبى ًطذين ،ثشاي سٍضي ضذى هَضَع سؤال كٌين ٍ تَضيح
ثخَاّين.
ٍ – 7قتي كبسي سا ًويخَاّين اًجبم ثذّين ،ثِ جبي جوالتي هبًٌذ(خَة هيداًي آخِ هي...يب ايٌغَس فكش ًويكٌن)...ثگَيين
(ًِ).صيشا آى جوالت ًطبًِ تشديذ هبست تب قبعؼيت – 8 .ثْتش است ثِجبي ػجبست(هي ًويتَاًن...يب هي ًجبيذ)...اص ػجبست
«هي تصوين داسم كِ ايي كبس سا ًكٌن يب هي ًوي خَاّن »...دس ثيبى هخبلفت خَد استفبدُ كٌين – 9 .ضبيذ الصم ثبضذ دس هقبثل
ديگشاى چٌذيي ثبس اهتٌبع ٍ هخبلفت خَد سا تكشاس كٌين ٍ ًيبصي ًيست ّش ثبس تَضيحبت جذيذ ثذّين .فقظ «ًِ» سا تكشاس
كٌين ٍ داليل اٍليِ خَدسا ثگَيين.

 – 10هيتَاًين احسبس ضخصي سا كِ خَاستِ اٍ سا سد كشدُاين ،ثيبى كٌين تب ثِ اٍ ثفْوبًين كِ
هتَجِ ضشايظ اٍ ّستين هبًٌذ(هي هيداًن كِ ايي تَ سا ًبساحت هيكٌذ ،اهب هي – 11 .)...ثشاي قَاًيي ديگشاى اّويت ٍ احتشام
قبئل ضَين ٍ آًْب سا ثطٌبسين – 12 .اص ايٌكِ پبسخ هٌفي هيدّين احسبس گٌبُ ًكٌين – 13 .دس ٌّگبم استجبط ثب ديگشاى اص
ٍضؼيت ثذًي ٍ تي صذاي هٌبست استفبدُ كٌين .تي ضؼيف صذا ،ضبًِّبي فشٍافتبدُ ،دستْبي دس ّن قفل ضذُ ٍ ًگبُ غيش
هستقين ٍ ًبهغوئي ،حبلت تشس ٍ تشديذ ٍ اًفؼبل سا دس هب ًطبى هيدّذ ٍ عشف هقبثل سا ثشاي دسخَاستّبي غيشهٌغقياش
ثيپشٍاتش هيكٌذ – 14 .داد ٍ فشيبد ،سيٌِ سپشضذًُ ،گبُ گستبخبًِّ ٍ ،ش سفتبس هطبثِ ديگش اص هب ًطبًِ پشخبضگشي ٍ صيش پب
گزاضتي قَاًيي ٍ حقَق ديگشاى اص جبًت هباست.

 – 15دس يك فبصلِ هٌبست ٍ ساحت اص عشف هقبثل ثبيستين يب ثٌطيٌين ٍ دس ٌّگبم ثيبى ٍ اًتقبل
پيبم خَد اص استجبط چطوي هٌبست استفبدُ كٌين ٍ ثِ صَست عشف هقبثل ًگبُ كٌين .هيتَاًين اص طست ٍ حبالت ثذى خَد
ثشاي تأكيذ آًچِ گفتِاين استفبدُ كٌين – 16 .ثشاي ًطبى دادى احسبس ػصجبًيت ٍ ًبساحتي خَد ثْتش است ثِجبي سشصًص
عشف هقبثل ثب استفبدُ اص كلوبت تَ يب ضوب اص كلوبت هي ٍ هب استفبدُ كٌين .هثالً ثِجبي( تَ هي سا ًبساحت هيكٌي ٍقتي ثِ
ًظش هي تَجِ ًويكٌي) ثْتش است ثگَيين :هي خيلي ًبساحت هيضَم ٍقتي ثِ ًظش هي تَجِ ًوي كٌيذ.
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