تا کارًاهَ فزسًذهاى چگًَْ تزخْرد کٌین ؟

قـَ فـل اهتحاى تزگ آخزی ُن دارد :کارًاهَ! راطتی ػوا تا
کارًاهَ فزسًذتاى چگًَْ تزخْرد هیکٌیذ؟ اگز اّ ًوزٍُای خْتی گزفتَ تاػذ اّ را تؼْیق ّ اگز ًوزٍُای خْتی
ًگزفتَ تاػذ اّ را طزسًغ هیکٌیذ؟ اها تایذ تذاًیذ کَ تزخْرد غلظ ػوا هیتْاًذ اّ را ًااهیذ ّ یا اس آى طزف،
آىقذر هغزّر کٌذ کَ در ُز دّ ؿْرت ،ػوا را تَ دردطز تیٌذاسد .پض چَ تایذ کزد؟ ...
در هزحلَ اّل داًغآهْساى را تَ دّ دطتَ تقظین هیکٌین :گزٍّ داًغآهْساى هْفق ّ گزُّی کَ در اهتحاًات
هْفق ًثْدٍاًذ .تا ػوا رفتاری کَ تایذ پیغ تگیزین را دّرٍ هیکٌین:
● تزخْرد تا داًغآهْس هْفق
در تزخْرد تا داًغآهْس هْفق تایذ ایي ًکتَُا را حتوا تَ خاطز تظپارین:
▪ ًتایح اهتحاًات را در درخَ اّل ًاػی اس تالع ّ کْػغ خْدػاى تذاًین ّ اگز در رطیذى تَ هْفقیت تا اّ
ُوکاری ّ کوک کزدٍاین تَ آ ى اعتٌایی ًکٌین ّ ؿزاحتا گْػشد کٌین کَ فعالیت ،تْکل ّ تالع اّ تَ ًتیدَ خْب
اهتحاى هٌدز ػذٍ اطت.
▪ در پیزّسیُا تایذ طعی کٌین کَ علل هْفقیت اّ را هؼخؾ کٌین تا تذاًذ اطثاب ّ علل پیزّسی اّ چَ چیشُایی
تْدٍ ّ طپض تا تاکیذ تز آًِا سهیٌَ رػذ ػخـیتی ّی را در توام اتعاد فزاُن کٌین.
▪ ّالذیي تایذ طْری عول کٌٌذ تا داًغ آهْساى تذاًٌذ کَ تا گزفتي ًوزات درخؼاى ّ کارًاهَ قثْلی کار توام ًؼذٍ
تلکَ تایذ خْد را تزای هزاحل تعذی آهادٍ کٌٌذ تٌاتزایي تعذ اس دریافت کارًاهَ قثْلی ّ اطتزاحت ّ تفزیح هختـز،
تایذ تَ آًاى کوک کٌین تا تزًاهَای تزای خْد تٌظین کٌٌذ ّ تَ فعالیتُای خْد در سهیٌَ داًغافشایی اداهَ دٌُذ.
▪ اگز فزسًذاى هتعذدی داریذ ّ یکی اس آًاى تا ًوزات تاالیی درخؼیذٍ اطت ًثایذ آًاى را تا یکذیگز هقایظَ کٌین ّ
اس ُوَ هِنتز ًثایذ طْری رفتار کٌین کَ فزسًذ هْفق احظاص خْدتشرگ تیٌی ّ غزّر کٌذ ّ فزسًذاى دیگز احظاص
حقارت کٌٌذ تلکَ رفتار ها تایذ تَ ًحْی تاػذ کَ طایز فزسًذاى تؼْیق ػًْذ کَ در حذ تْاىػاى تالع ّ
کْػغ کٌٌذ.
● تزخْرد تا داًغآهْساى ًاهْفق
قثْل دارین ٌُگاهیکَ کْدک تا گلْی پز اس تغض ّ چؼواى پز اس اػک ّ ػایذ ُن تیقزار ّ عـثی پا تَ خاًَ
هیگذارد هؼکلتزیي لحظَُای پذر ّ هادر آغاس هیػْدّ .الذیي احظاص هیکٌٌذ کَ کْدکؼاى یک طال عوز

خْد را ُوزاٍ تا هخارج طٌگیٌی کَ پذر ّ هادر تزای اّ ؿزف کزدٍاًذ اس دطت دادٍ اها تایذ تپذیزًذ کَ ایي لحظات
اس هِنتزیي ّ حظاصتزیي سهاى سًذگی آًاى اطت ّ رفتار ّ عکضالعول ػوا تَ عٌْاى پذر ّ هادر هیتْاًذ
هظالَآفزیي ّ طزًْػتطاس تاػذ.
تعضی اس ّالذیي هوکي اطت در ایي هْقعیت فزسًذاًؼاى را تا ًیؼخٌذ ،توظخز ،خؼًْت ،آتزّریشی ،طزکْفت
سدى ،قِز ّ طزد کزدى ّ اعطای القاتی هثل تیعزضَ ،تٌثل ّ  ...تٌثیَ کٌٌذ اها ایي تٌثیَُا ُز چٌذ کَ هْخة
تخلیَ غیزاؿْلی تعضی اس ّالذیي اطت ّلی تدزتَ ًؼاى دادٍ کَ تزای کْدکاى ّ ًْخْاًاى خًْظزدی تَ خای
تالع تیؼتز ،عقةافتادگی تحـیلی ،فزار اس هذرطَ ،تزکتحـیل ،ایداد یأص ّ ًااهیذی ،عـیاى ّ ًافزهاًی را تَ
تار هیآّرد .پض قثل اس ُز چیش خْد را اس ایي گًَْ رفتار پاک کٌیذ الثتَ اگز تَ آیٌذٍ فزسًذ خْد ّاقعا اهیذّاریذ.
● رفتار درطت چیظت؟
دطتَ دیگزی اس ّالذیي ٌُگام رّتَرّ ػذى تا ًتایح تذ اهتحاًات فزسًذاًؼاى تا خْیؼتيداری ّ حْؿلَ ّ هتاًت
رفتار هیکٌٌذ .آًاى تَ خای پزخاػگزی ّ تٌثیَ ،تا فزسًذاًؼاى تَ تدشیَ ّ تحلیل ًتایح اهتحاًات هیپزداسًذ ّ تَ
عثارت دیگز تَ علل ػکظت فکز هیکٌٌذ ّ ًظثت تَ رفع عْاهل ػکظت اقذام هیکٌٌذ .اگز ُن کَ ػوا ُوَ
راُای درطت را رفتَایذ ّ تَ ًتیدَ ًزطیذٍایذ تِتز اطت حتوا تا یک هؼاّر تحـیلی هؼْرت کٌیذ.ایي راٍ ُن
اس ًگزاًیُای ػوا کن هیکٌذ ّ ُن هی تْاًذ عولکزدی پیؼگیزاًَ اس رفتار ًادرطت ػوا ّ فزسًذتاى در آیٌذٍ
تاػذ.
گذػتَ اس توام هْاردی کَ گفتَ ػذ سهاًی کَ کارًاهَ فزسًذتاى تَ دطت ػوا هیرطذ حتوا ایي هْارد را هزّر
کٌیذ:
▪ آیا فزسًذ ػوا در هقایظَ تا دیگزاى ضعیف اطت ّ یا ایٌکَ در خْاًذى درص تٌثلی هیکٌذ؟
▪ آیا اّ تیواری خظوی هثل ضعف تیٌایی ّ ػٌْایی ًذارد؟ علل رّحی ّ رّاًی هاًٌذ اضطزاب ،افظزدگی ،تزص
ّ ًذاػتي اعتواد تَ ًفض در اّ ّخْد ًذارد؟
▪ هحیظ خاًَ تزای درص خْاًذى ّیژگیُای السم را دارد یا پز اس آػْب ،اختالف خاًْادگی ّ هظافزت ّ هِواًی
اطت؟
▪ آیا ًظارت ػوا تز کار اّ در طْل طال تحـیلی تَ علت پزهؼغلَ تْدى تَ فزاهْػی طپزدٍ ًؼذٍ اطت؟
▪ درخـْؽ علت ضعیف تْدى ًتیدَ اهتحاى حتوا تا خْد داًغآهْس ؿحثت کٌیذ ّ ًظز اّ را تخْاُیذ ّ اّ را ّادار
تَ چارٍاًذیؼی ّ تـوینگیزی کٌیذ تا حاضز ػْد فعاالًَ تزای رفع ًْاقؾ خْد تکْػذ.
▪ پض اس هؼخؾ ػذى علت یا علل تایذ تزای خثزاى عقةافتادگی تحـیلی اّ تزًاهَریشی کزدٍ ّ طپض تز
اخزای تزًاهَُای تعییي ػذٍ دقیقا ًظارت کٌیذ .

ّاحذهؼاّرٍ هذرطَ ّحیذ
هْفق تاػیذ
عابدینی

