 01هبًَى طالیی ركتبر ثب ًَدى
ٍاًٌطی ًِ ٍالذیي ٍ اطزاكیبى در ثزاثز ركتبرّبی ًَدى در پیص هیگیزًذ ًَع ركتبرّبی ًَدى در پیص هیگیزًذًَع ركتبرّبی
اٍ را تب حذ سیبدی در آیٌذُ ضٌل هیذّذ،اهب سَال اصلی ایٌدبست ًِ چگًَِ هیتَاى یي ركتبر خَة ٍهثجت را ثِ ًَدًی ًِ
ٌَّس ثسیبری اسٌّدبری ّبی اختوبػی ٍخالهی را ًویطٌبسذٍحتی هذرت درى اٍاس ثسیبری اهَرتزثیتی ًظیز ًَع دٍستیً،وي
ٍ....ثسیبرپبییي است،آهَسش دادُ؟رٍاًطٌبسبى هؼتوذًذثب صجزٍحَصلِ ٍهوبرست كزاٍاى ثبیذ ضزٍع ًزدٍهَاًیي سبدُ تزثیتی را
ثٌبر گزكت.پس اس هذتی ًَدى ًَپبی لدجبس ٍسلطِ خَ تجذیل ثِ یي كزضتِ ًَچي ٍ هَدة ٍدٍست داضتٌی خَاّذ ضذ.
اگزثخَاّین ایي اصَل پبیِ تزثیتی را در هبلت یي دكتزچِ ًَچي راٌّوب ارائِ ًٌین 01،هبًَى طالیی سزكصل ّبی آى خَاّذ
ثَد.

اول:تشویق رفتارهای مثبت
ٍاًٌص در ثزاثزركتبر ثذ ًَدًبى ٍاصالح ًزدى اضتجبّبت ٍخطبّبیی ًِ اًدبم هی دٌّذ،ركتبر اضٌبیی است ًِ اؿلت ٍالذیي در
پیص هیگیزًذ.ؿبكل اس آًٌِ اگز ثطَر هزتت ركتبرّبی هثجت آًبى را ثجیٌٌذ ٍ تطَین ًٌٌذ ًتیدِ ثْتزی خَاٌّذ گزكت سیزا
ثزای یي ًَدى احسبس تبییذ ضذى اس خبًت ٍالذیٌص اّویت سیبدی داردٍ در آیٌذُ آى را ثِ احسبس تبییذ ضذى اس سَی
ّوسبالًص تؼوین هیذّذّ.زٍهت ركتبر خَثی داضت اٍ را در آؿَش ثگیزیذ ٍثِ ػٌَاى هثبل ثب خولِ ّبیی ًظیز" :چِ خَة
ًبری ًزدی ًِ اسجبة ثبسی ّبیت را ثؼذ اس ثبسی ًزدى خوغ ًزدی"تطَین ًٌیذ.

دوم:پیشگیری از مشکالت
دٍر ًزدى ٍثزداضتي اضیبی تیش ٍثزًذُ ،ضٌستٌی ٍ حبدثِ آكزیي اس هحیط رضذ ٍ پزٍرش ًَدى خلَی ثسیبری اس اتلبهبت
ًبگَار ٍ هطٌالت را خَاّذ گزكتّ.وچٌیي اس ٍضؼیت ّب ٍ هَهؼیت ّبیی ًِ دردسز آكزیي خَاٌّذ ثَد،ثبیذ دٍری ًزد.ثِ
ػٌَاى هثبل ٍهتی اس سهبى خَاة ظْز ًَدى گذضتِ پیص اس ضزٍع ثْبًِ گیزی ّب اس ٍسَسِ اًدبم دادى یي ًبر دیگز
خَدداری ًٌیذ ٍیب اگز ًَدى ثیص كؼبل ٍپزّیدبى است اس ركتي ُ خبّبی ضلَؽ ٍپزخوؼیت ثبیذ اختٌبة ًزد.راُ دیگز ثِ
حذاهل رسبًذى احتوبل ثزٍس هطٌالت ثب یبدآٍری خطبّب ٍاضتجبّبت ثِ ًَدى است.ثِ ػٌَاى هثبل در حوبم ثِ ًَدى یبدآٍری
ًٌیذ ":هوزرات ایي است :اگز آة را اس ٍاى ثیزٍى ًزیشی ًبرت سرد هیگیزی ٍثبیذ اسآة ثیزٍى ثیبیی!"

سوم:برقراری حد و حدود
ّوِ ًَدًبى ًیبس دارًذاسخبًت ٍالذیي حذ ٍحذٍدی ثزای ركتبرّبی هبثل هجَل ٍؿیزهبثل هجَل آًْب ثزهزار ضَد ٍ در حویوت ثِ
ایي هسئلِ ثزای احسبس اهٌیت ًزدى در دًیبیطبى احتیبج دارًذ.در آؿبس تؼزیق ًزدى ٍ یب پبكطبری ًزدى ثز ایي گًَِ حذ
ٍحذٍد هوٌي است السم ثٌ ظز ًزسذ.هوٌي است ثپزسیذ:چِ اضٌبلی دارد اگزثچِ یي سبلِ هَهغ چْبردست ٍ پبركتي ًتبة ّب
را اس هلسِ ثیزٍى ثٌطذ ٍ یب ًَدًی  01هبِّ كزاهَش ًٌذ ًِ ثگَیذ":لطلب".خَاة ایي است ":اگز حذ ٍحذٍدی ثزای ركتبرّبی
اٍ هبئل ًطَیذ ٍ ایي ًبر اس ّوبى سٌیي ًَدًی اًدبم ًذّیذ،اٍ هتَخِ ًخَاّذ ضذ چِ ًبری خَة ٍ چِ ًبری ثذ است ٍ در
درى ثسیبری اس ٌّدبری ّبی ركتبری – اختوبػی دچبر هطٌل ٍسزدرگوی خَاّذ ضذ.ثزخی ٍالذیي ثب استذالل ّب ٍثْبًِ ّبیی
ًظیز "اٍ ٌَّس ػولص ًویزسذ"یب "اٍ ٌَّس خیلی ًَچي است"،اس ثزهزاری ایٌگًَِ حذ ٍ حذٍد خَدداری هی ًٌٌذ،اهب حویوت

ایي است ًِ ثچِ ّب سرًگ تز اس اى چیشی ّستٌذ ًِ ضوب كٌز هیٌٌیذ ٍ ثب ًوي ضوب ٍ ًوی حَصلِ هیتَاًٌذ كزم یي ًبر
درست را اس یي ًبر اضتجبُ ثِ خَثی تویش دٌّذ".

چهارم:قاطع بودن
هطوئٌب ثچِ داری كوط ثب سخت گیزی اهٌبى پذیز ًیست،اهب ثِ هزٍر سهبى هبطغ ًجَدى در ركتبر ثب یي ًَدى ثبسیگَش هیتَاًذ
توبم سحوبت تزثیتی را ثِ ثبد ثذّذ.اگز حذ ٍ حذٍدی ثزای كزسًذاى هبئل ًطَیذ ٍ ثز آى پبكطبری ًٌٌیذ،در حویوت ًَدى خَد
را اس درى اًتظبری ًِ اس اٍ داریذ،هحزٍم هیٌٌیذ.در چٌیي حبلتی اٍ ثز خالف تصَر ضوب ًِ تٌْب احسبس آسادی ًوی ًٌذ،ثلٌِ
احسبس ًباهٌی ،تزس ًٍیش در سزدرگوی هی ًٌذ.اگز ثیص اس حذ آسبى ثگیزیذ ًَ،دى سَاستلبدُ خَاّذ ًزد.

پنجم:واقع گرایی
یي ثچِ یي سبلِ ثِ سختی هی تَاًذثزای  01دهیوِ آرام ٍ ثی حزًت ثٌطیٌذ چِ ثزسذثِ ایي ًِ ثخَاّذ یي سبػت پطت
یي هیشّز چٌذ در صٌذلی خَدش ثٌطیٌذ تب اػضبی خبًَادُ ّوگی ثب ّن ضبم ثخَرًذ.اًتظبرات خَد را هتٌبست ثب سي ًَدى
تؼزیق ًٌیذ ٍ.آًْب را ثب ثبالركتي سي ٍهذرت درًطبى اكشایص دّیذ.ثِ ػٌَاى هثبل اس یي ثچِ  01هبِّ ًجبیذ اًتظبر داضت اس
ٍاصُ ّبیی هثل لطلب یب "هتطٌزم "استلبدُ ًٌذ،اهب ًَدى  01هبِّ ای ًِ اس دایزُ ٍاصگبى اٍ ثِ  11لـت هی رسذ،هیتَاًذ یبد
ثگیزد اس آًْب استلبدُ ًٌذ.

ششم:ثبات عمل
ٍهتی هبًًَی را در چْبرچَة هَاًیي تزثیتی ًَدى ٍضغ هیٌٌیذ ثِ آى پبیجٌذ هبًذُ ٍ ثجبت ػول ثِ خزج دّیذً.ذاضتي ثجبت
ػولًَ،دًی را ًِ در سي آهَسش است گیح ٍسزدر گن هی ًٌذ.سؼی ًٌیذ ثِ ضیَُ ای ثزای ًَدى هبثل پیص ثیٌی است ثِ
هحذٍدیت ّب ٍ هَاًیٌی ًِ ٍضغ هیٌٌیذ پبیجٌذ ث وبًیذ.اگز ثِ ًَدى گلتِ ضذُ كوط دٍثبر دیگز هیتَاًذ سزسزُ ثبسی ًٌذ ٍ ثؼذ
ثبیذ سهیي ثبسی را تزى ًٌیذ،ایي ًبر را اًدبم دّیذ.هٌتظز اصزار ٍالتوبس ٍ ثزای سِ یب چبّز یب حتی  01ثبر سزسزُ ثبسی دیگز
ًطَیذ چَى دكؼِ ثؼذ ًِ ثِ پبرى هی آییذ ٍ ثؼذاس دٍثبر سزسزُ ثبسی اضبكی ثِ اٍ هیگَییذ آهبدُ ركتي ثِ خبًِ ضَد،هطؼب حزف
ضوب را خذی ًخَاّذ گزكت.

هفتم:خونسردی
پیبم تزثیتی ضوب تبثیز ثیطتزی ثز ًَدى خَاّذ داضت،چٌبًچِ آى را ثب خًَسزدی ٍ آراهص ادا ًٌیذ .اگز دادٍ كزیبد ًٌیذ،
ًَدى ًَ پب ثب خیؾ ٍ كزیبد ثیطتز صذای خَدش را اس صذای ضوب ثلٌذ تز ًزدُ ٍ یب كٌز هی ًٌذً ،بر ثب هشُ ای است ٍ دست
ثِ ضیطٌت ّبی دیگز هی سًذ تب آستبًِ صذای ضوب را هحي ثشًذ .اس سَی دیگز ٍاًٌص ؿیز آهزاًِ ًیش ّوبًوذر ثی تبثیز است
ًِ كزیبد سدى ثز سز اٍ ٍ اگز دٍ دل ٍ یب هتشلشل ثبضیذ ،پیبم تزثیتی ضوب كزاهَش خَاّذ ضذ.

هشتم:خالهص گویی
ثْتزیي راُ ثزای رسبًذى پیبهتبى ثِ یي ًَدى ًَ پب ایي است ًِ تب حذ اهٌبى اس خوالت هَخشٍ هختصز استلبدُ ًٌیذ.ثزای
هثبل لشٍهی ًیست تَضیح پشضٌی دّیذ ًِ چزا دست سدى ثِ چبهَ ثزایص خطز ًبى است .یي ًَدى ًَپب اس تَضیحبت ٍ پیبم
ّبی ًَتبُ ٍ صزیح ثیطتز استوجبل هی ًٌذ":داؿِ""،راُ ثزًٍ،ذٍ""،ایي ًبرهذؿي است""،گبس گزكتي ًبراحتن هی ًٌِ".

نهم :الگوی خوب
ٍهتی هبدری دست ًَدًص را هحٌن هی ًطذ ٍ سز اٍ داد هی ًطذ الگَی خَثی اس خَد ثزای كزسًذش ًوی سبسدّ .وچٌیي
ًطیذى چیشی اس دست ثچِ ّب ركتبری هٌلی است ًِ ٍالذیي ًب خَد آگبُ آى را خلَ ًَدًطبى ثزٍس هی دٌّذ.
اگز ًَدًتبى هحٌن چیشی را در دست گزكتِ ًِ ًوی خَاّیذ داضتِ ثبضذ ٍ یب هی خَاّیذ آى را اس اٍ پس ثگیزیذ سؼی ًٌٌیذ
آى را اس دستص ثٌطیذ .ثْتز است دستتبى را ثِ طزف اٍ دراس ًٌیذ ٍ ثب خَاّص ٍ در ػیي حبل لحٌی هبطغ اس اٍ ثخَاّیذ آى را
ثِ ضوب ثبس پس دّذ.

دهم :بچ ها مثل هم نیستند
در ثحث تزثیت ّیچ اصلی در هَرد ّوِ ًَدًبى ثخصَظ ثچِ ّبی ًَچي صذم ًوی ًٌذ .ثؼضی ثچِ ّب را راحت تز هی
ضَد تز ثیت ًزد ٍ ثزخی دیگز هوبٍهت ثیطتزی در هَرد آهَسش ّبیی ًِ اس ٍالذیي خَد دریبكت هی ًٌٌذً ،طبى هی دٌّذ.
حتی تزثیت دٍ ًَدى اس یي خبًَادُ ًوی تَاًذ هطبثِ ّن اًدبم ضَد .در هَرد ثؼضی ثچِ ّب ثبیذ سختگیز تز ثَد ٍ ػذاة
ٍخذاى ًذاضت ٍ در هَرد ثؼضی دیگز سْل گیز تز ٍ ثبس ّن ثذٍى ػذاة ٍخذاى ٍ ًبراحتی اس ثبثت حزف ٍ حذیثْبی دیگزاى
ركتبر ًزد.
ٍهتی ًَدًتبى را تزثیت هی ًٌیذ ثِ یبد داضتِ ثبضیذ ًِ كوط ثِ اٍ ًوي ًوی ًٌیذ یبد ثگیزد چطَر ركتبر ًٌذ ،ثِ اٍ یبد
دّیذ چِ اًتظبری اس ایي دًیب داضتِ ثبضذ ٍ یب دًیب در ػَض چِ اًتظبری اس اٍ دارد.

