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 دیباش تیموفق تله مراقب

 ٖیا در افتادٖ اس یریجّٛي یتزا رٚش چٟار ٘جایا در. ستٖی یواف آٖ تٝ یابیدست یتزا ٞذف نی تٝ اٚرداضتٗب

 .ضٛد یْ ارائٝ داْ

 

 :است وهفته مًضًع دي در بشرگ یها تیمًفق یربىایس

 . خٛدتاٖ تٝ تاٚرداضتٗ .1

 .است تصٛر لاتُ ریؽ ٌزاٖید یتزا آ٘چٝ ا٘جاْ یتزا ضٕا تیظزف .2

 دیخٛاٜ دست ٞذف آٖ تٝ وٝ ستٖی ٔؼٙا آٖ تٝ دیتاش داضتٝ تاٚر ٞذف نی تٝ یابیدست تٝ ضٕا ٘ىٝیا تٟٙا أا

 ٘ذاضتٝ را آٖ یاجزا تٛاٖ أا رسا٘ذ خٛاٞذ تیٔٛفك تٝ را ضٕا ٘ظزتاٖ تٝ وٝ دیوٗ یا دٜیا ریدري را خٛد اٌز.افتی

 یجٕغ یرٚا٘طٙاس ٚ یآٔٛسش یٞا تیسا در صٜیٚ تٝ دٜیپذ ٖیا. دیا ٌزفتٝ لزار تیٔٛفك تّٝ تیٚضغ در د،یتاش

 تجزتٝ را یا دٜیپذ ٖیچٗ وٝ دارد احتٕاَ خٛد ٘ٛع در سٖی ٚوار وسة رٞثزاٖ ٚ ٘اٖیوارآفز أا است، عیضا اریتس

 .وٙٙذ
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 را وار ٖیا چزا دیوٗ فىز ٘ىٝیا یجا تٝ دیدٜ یْ ا٘جاْ یوار چٝ وٝ تاضذ ٖیا ضٕا یٍ٘زاٖ ٚ تٕزوش ٖیضتزیب اٌز

 .دیا ضذٜ ٌزفتار تیٔٛفك تّٝ در صٛرت ٖیا در د،یدٜ یْ ا٘جاْ

 در ضٕا صٛرت ٖیا در دیریتً یشیج وار نی یاجزا یتزا ضٕا ییتٛا٘ا اس ضٕا یضخص تّٙذپزٚاسا٘ٝ یتاٚرٞا یٚلت

 .دیا ضذٜ ٌزفتار تیٔٛفك تّٝ

 ضذٜ ٌزفتار تیٔٛفك تّٝ در د،یتثز ِذت دیرٚ یْ وٝ یراٜ اس آ٘ىٝ یجا تٝ تاضذ جی٘تا تز تٟٙا ضٕا تٕزوش یٚلت

 .دیا

 اس یاریتس ٔا٘ٙذ سٖی اٚ. ضذ َیاِتحص فارؽ دا٘طٍاٜ اس ٕ٘زات ٖیتٟتز تا وٝ ضٙاسٓ یْ را یضزوت ٔٛسس ٔٗ

 یْ فىز ٚ رسا٘ذ خٛاٞذ یػاَ درجات ٖیتاالتز تٝ را اٚ استؼذادش ٚ ٞٛش وٝ تٛد تاٚر ٖیا تز ٕٔتاس اٖیدا٘طجٛ

 تٝ ضذ َیتثذ اٚ ضزوت سیتاس یتزا ادیس تالش اس تؼذ وٝ ٘ذاضت یتؼجة. ضذ خٛاٞذ ٔٛفك اریتس ضزوتص وزد

 در اش ییتٛا٘ا تٝ ٘سثت اٚ تاٚر. ٘اوارآٔذ ٚ سٜیاً٘ یب تٙذٔشاج، سٚدر٘ج، افسزدٜ، یا٘ساٖ اس یٚالغ ٕ٘ٛ٘ٝ نی

 .٘زسا٘ذ یٚالغ تیٔٛفك تٝ را اٚ ت،یٔٛفك َیتحص

 :دیکه اجتىاب تیمًفق تله در شدن گزفتار تجزبه اس ر،یس یها ريش کمک با

 باشد ریگیپ 

. است آٖ رسا٘ذٖ اٖیپا تٝ ٚ وار نی ا٘جاْ ارادٜ تٝ ٘سثت افزاد ییتٛا٘ا حاصُ ت،یٔٛفك دٞذ یْ ٘طاٖ لاتیتحك

 تٝ دٖیرس. دیوٗ وار تز سخت ٌزاٖید اس دیتا ضٕا. ستٖی دٜیپٛش ٔٛفك ٘اٖیوارآفز اس نی چیٜ تز ٔٛضٛع ٖیا

 فىز ٞٓ ِحظٝ نی یحت. است تٛدٜ ادیس اریتس تالش حاصُ ٌذضتٝ اػصار در چٝ ٚ یوٖٙٛ ػصز در چٝ تیٔٛفك

 .ستٖی طٛر ٖیا ػٙٛاٖ چیٜ تٝ. دیتاش داضتٝ یوٕتز تالش ضٛد تاػث تٛا٘ذ یْ ضٕا یفىز استؼذاد وٝ دی٘ىٗ

 دیریبگ الهام

 دی٘خٛاٜ ِذت دیا ٟ٘ادٜ ٌاْ آٖ در وٝ یریٔس اس ادیس احتٕاَ تٝ د،یضٛ ٔتٕزوش افتخار وسة ای ٞذف تز تٟٙا اٌز

 یتزا آ٘چٝ تز اٌز د؟یوٗ وار سخت رٚس ٞز وٝ ضٛد یْ تاػث سیچ چٝ د؟یٟ٘اد تٙا اتتذا اس را خٛد ضزوت چزا. تزد
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 سزاؽ تٝ تیٔٛفك فىز، طزس ٖیا داضتٗ تا وٝ دارد ٚجٛد یادیس احتٕاَ د،یضٛ ٔتٕزوش آٖ ػّت ٚ است ٟٔٓ ضٕا

 .دیایب ضٕا

 دیباش فزيته

 خاطز تٝ أا. ضٛد یْ احاطٝ ٖیآفز ٔطىُ افزاد اس یادیس تؼذاد تٛسط رسذ یْ تیٔٛفك تٝ وٝ یوس ٔؼٕٛال

 ٚ دیستٖی یلٛ یواف ا٘ذاسٜ تٝ ٔٛارد وذاْ در دیتذاٖ. دیریتً ادی آٟ٘ا اس. دیاسٔٙذٖی ٌزاٖید تٝ ضٕا وٝ دیتاش داضتٝ

 افزاد ا٘ذ تٛدٜ ٔطتاق اْ ضٙاختٝ تاوٖٙٛ ٔٗ وٝ ٘اٖیوارآفز ٖیتز ٔٛفك. وٙٙذ وٕه ضٕا تٝ دیتخٛاٜ ٌزاٖید اس

 خٛاٞٙذ تاس٘ذٜ سٖی آٟ٘ا ٌزاٖید وٕه تذٖٚ دا٘ٙذ یْ چزاوٝ ٘ذ؛یٕ٘ا جادیا ارتثاط ٚ وٙٙذ آضٙا خٛد ْیت تا را ٌزید

 .تٛد

 قدرتمىد وه د،یباش رگذاریتاث دیکه یسع

 آٟ٘ا. دار٘ذ وزدٖ اثثات یتزا یسیچ وٝ ٞستٙذ تاٚر ٖیا تز اغّة ضٛ٘ذ یْ ٌزفتار تیٔٛفك تّٝ در وٝ یافزاد

 ضذ٘ذ ٚارد سٔاٖ ٞز وٝ یطٛر تٝ است تیٔٛفك حذ ٖیتاالتز ٘طاٍ٘ز ٌزاٖید تز لذرت اػٕاَ ٔؼتمذ٘ذ ٖیٕٞچٗ

 .دی٘ثاش یضخص ٖیچٗ ضٕا. وٙٙذ وار چٝ ٘ذیتٍٛ ٌزاٖید تٝ ٚ تش٘ٙذ را آخز حزف تٛا٘ٙذ یْ

 ٔٛفك اس ینی وٝ ٕٞا٘طٛر. تاضذ ٕٞزاٜ ادیس وار ٚ اِٟاْ ت،یا٘ساٖ تا وٝ یصٛرت در فمط أا است جاِة یخٛدتاٚر

 «.ستٖی شیب یتٛٞٓ ػُٕ، تذٖٚ دٜیا »دیٌٛ یْ سٖٛیاد تٛٔاس خ،یتار افزاد ٖیتز

 


