
 

 

ثشخی اص ٍالذیي ثیص اص حــذ  

ثِ اضتجبّبت  فشصًذضبى حسبس 

 اًذ ٍ ثب ثشٍص ّش خطب  ثِ اٍ تزوش 

 هی دٌّذ ٍ وـَدن سا صیشگجبس

 ایشادات ٍ اًتمبدات خَد لشاس 

ایي ضیَُ تشثیت هٌفی، ثب ایشادگیشی هذام اص   .  هی دٌّذ 

سفتبس ثچِ، گَضضد وشدى اضتجبّبتص ثِ اٍ، دخبلت ّـبی  

ثی هَسد ثِ ٌّگبم سبدُ تشیي وبسّب ، ّش لحـهـِ اص     

گبّب ٍالذیي، فـشصًـذاى   .  اعتوبد ثِ ًفس اٍ هی وبٌّذ

خَد سا ثب المبثی  هٌفی هَسد خطبة لشاس هی دّـٌـذ    

وِ َّیت ٍ ضخصیت اٍ سا دس آیٌذُ تحت الطعبع لشاس 

سبسا سبوت ٍ .  سیٌب ثی لشاس ٍ ًبآسام است)  هی دّذ

اسـت     ثـذیـْـی   (.  ثی صثبى است، اهیي تٌجل است

ٍالذیٌی وِ  احسبسبت فشصًذاى خـَد سا دسن      

هیىٌٌذ، آى ّب سا ایي طَس  خَاس ٍ خفیف ًـوـی   

ّوَاسُ تَجِ داضتِ ثبضیذ وِ فشصًذتبى سا .  وٌٌذ

ثشای یبدگیشی هْـبست ّـبی     .  هسخشُ ًىٌیذ 

جذیذ ثِ آى ّب هجبل ثذّیذ، حتی اگش ثـشای  

ایي وبس الصم ثبضذ وِ هشتىت چٌذ اضـتـجـبُ    

اص ثشچست صدى ٍ لمت دادى ثِ آى ّب .  ضًَذ

 .اجتٌبة وٌیذ

اص اًتمبد ثیص اص حذ، سخٌبى تحمیشآهیض، یب هسخشُ 

.وشدى فشصًذ خَد اجتٌبة وٌیذ  

:هٌبثع  

 وَدوبى ٍ عضت ًفس

اگش ثِ ضوب ثگَیٌذ اص یه سٍص سفتبستبى ثب فشصًذتبى 

فیلن تْیِ ضذُ، اص دیذى آى ثِ ضوب حسی خَثی 

دست هی دّذ؟ ٍ ثِ خَد افتخبس هی وٌیذ؟ یب 

خجبلت صدُ هی ضَیذ ٍ احسبس گٌبُ هی وٌیذ؟ 

هغض وَدن ضوب ّش سٍص اص سفتبس ضوب فیلن تْیِ 

هیىٌذ ٍ دس هغض خَد رخیشُ هیىٌذ ٍ دس آیٌذُ  ایي 

. فیلن ّب سا دس هسیش صًذگی خَد تىشاس هیىٌذ

آگبّبًِ اًتخبة وٌیذ چِ سفتبسی سا تب آخش عوش  

 .هی خَاّیذ دس رّي فشصًذتبى حه وٌیذ
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:هٌبثع  
 هجوَعِ وتت فشصًذپشٍسی ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی .1
 پشٍسش َّش ّیجبًی دس وَدوبى؛ دوتش جبى گبتوي .2
گشٍُ سالهت سٍاًی -ثشای وست اطالعبت ثیطتش ثِ سبیت هعبًٍت اهَس ثْذاضتی  

 :ثِ آدسس صیش هشاجعِ فشهبییذ -اجتوبعی  ٍ اعتیبد
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ثباستفبدُ اص ایي سٍش هی تَاًیذ ثب سٍحیبت فـشصًـذتـبى    

ایي وبس، ثِ .  ثیطتش آضٌب ضَیذ  ٍ ساحت تش ثب اٍ ّوذلی وٌیذ

ٍیژُ صهبًی وِ توبیالت ٍ خَاستِ ّبی فشصًذتبى فشاتش اص   

ثـشای  .  تَاًبیی ّب ٍ اهىبًبت ضوبست، هفیذ ٍالع هی ضَد

هثبل، فشض وٌیذ فشصًذ ًَجَاًتبى ثِ ضوب هی گَیذ وـِ    

دلص هی خَاّذ یه دٍچشخِ وَّستبى  ًَ داضتِ ثبضذ ٍ   

اگش هثل  ثیطتش پذس ٍ   .  ضوب استطبعت خشیذ آى سا ًذاسیذ

هبدسّب ثبضیذ، هوىي است دس ٍّلِ ًخست اخن وٌـیـذ ٍ     

آخش ّویي پبسسبل ثَد وِ یه دٍچشخِ هسبثمِ ًَ  «: ثگَییذ

 »تَ فىش  هیىٌی هي پَل چبح هیـىـٌـن؟   .  ثشایت خشیذم

اوٌَى، چٌذ لحهِ ثِ خَاستِ اٍ ثیٌذیطیذ  ٍ خَد سا دس     

سٍیبی اٍ غشق وٌیذ؛ چِ اتفبلی هی افتذ؟ دس ایي صـَست  

آسُ، هی فْون  وِ چشا دٍسـت    «: هوىي است ثِ اٍ ثگَییذ

دلت هی خَاّذ .  داسی یه دٍچشخِ وَّستبى داضتِ ثبضی

ثعذ ثبّن ثِ   »تَی وَسُ ساُ ّب  دٍچشخِ سَاسی وٌی، ًِ؟

ساُ ّبیی فىش وٌیذ وِ فشصًذتبى  اص طشیك آى ّب هی تَاًذ  

ًىتِ هْن ایي است وِ دس .  خَدش پَل دٍچشخِ سا تْیِ وٌذ

ایي صَست فشصًذتبى هی فْوذ وِ ضوب ثِ حـش  ّـب ٍ       

خَاستِ ّبی اٍ گَش هی دّیذ ٍ ثِ توبیالتص اّـوـیـت     

 .هیذّیذ

تحمیمبت اًجبم ضذُ دس خصَظ آسیت ّبی سٍاًـی دٍساى      

وَدوی  حىبیت اص آى داسد وِ علت ثسیبسی اص سفـتـبسّـبی    

آسیت صای فشصًذاى دس خبًِ ٍ هذسسِ هبًٌذ پـشخـبضـگـشی،     

اضطشاة، افسشدگی، ثضّىبسی، هصش  سیگبس، افت تحصیلی ٍ   

« عضت ًـفـس  » هَاسدی اص ایي لجیل، سیطِ دس ووجَد یب ضعف 

  .آًبى داسد

احسبس اسصضوٌذ ثَدى وِ اص طشیك هجوَعـِ  :  عضت ًفس یعٌی

وِ دس خبًَادُ ٍ هذسسِ ) افىبس، عَاطف، احسبس ّب، تجشثِ ّب 

ثِ دست هی آیذ؛ ثِ گًَِ ای وِ فشد خَد سا تَاًوٌذ، (  ٍ جبهعِ

 .ثب وفبیت ٍ هَفك هی داًذ

دس ایٌجب تعذادی استشاتژی سبدُ وِ ثِ ضوب دس تمَیت اعتوبد ثـِ  

 :ضَد وٌذ آٍسدُ هی ًفس وَدوتبى ووه هی

ثعضی اص ثچِ ّب اصال حك اًتخبة ًذاسًذ ٍ حتی ًسجت ثِ جـضیـی   

تشیي  هسبئل هثل ًَع لجبس خَد، چیضی وِ هی خَسًذ، یب ًـحـَُ   

ثسیبسی اص آى   .  سپشی وشدى ٍلت خَد وَچىتشیي اختیبسی ًذاسًذ

ّب ٍلتی ثضسي هی ضًَذ دلیمب ًوی داًٌذ چِ چیضی سا دٍست داسًذ 

ثعضی اص ثچِ ّب ًحَُ اًتخبة وـشدى  .  ٍ چِ چیضی سا دٍست ًذاسًذ

توبهی ایي عَاهل هبًع اص ضىل گـیـشی     .  سا ّشگض یبد ًوی گیشًذ

دادى حك اًتخبة ثـِ    .  تَاًبیی سفتبس هسئَالًِ دس وَدن هی ضًَذ

وَدن، عالٍُ ثش ایجبد حس هسئَلیت دس اٍ، عضت ًفس ٍی سا ًیـض  

ثچِ ای وِ پذس ٍ هبدسش دائوب حك اًتخبة اٍ سا     .  تمَیت هی وٌذ

تَ ًِ تٌْب وَچه «:  هحذٍد هی وٌٌذ ایي پیبم سا دسیبفت هی وٌذ وِ

ایـي   اگـش .  »ّستی، ثلىِ خَاستِ ّبی تَ ًیض اّویت چٌذاًی ًذاسد

پیبم دس رّي وَدن ثٌطیٌذ، آًگبُ هوىي است اٍ فشدی هطـیـع ٍ     

حش  گَش وي ثبس ثیبیذ، اهب دس آیٌذُ سفتبس هسئَالًِ ٍ عضت ًفـس  

 .ٍی  خذضِ داس خَاّذ ضذ

 

 

ثِ حك اًتخبة ثب دادى 

وَدن، تَاًوٌذی اٍ سا 

 .افضایص دّیذ

رٍش آزادی دادى بِ کَدک
: ًگَییذ 

کذٍم رٍ بخرم؟ بگَییذ ایٌَ بخرم یا ایي رٍ؟
: ًگَییذ 

چی بپسم برات؟ بگَییذ؟ هاکارًٍی بپسم یا کتلت؟
 
ٍقتی آزادی عول گستردُ باشِ کَدک حذی برای اًتخاب ٍ 

اعصاب شوا قایل ًویشِ
 .

ٍلی در رٍش درست اًتخاب ّن 
دارُ ٍ ّن حق اًتخاب 

چارچَب داشتي 
.رٍ یاد هیگیرُ
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