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 يٕاسدؽاٚغيُدشتّلصٕسدسسَٔذاَداوسٔاٌدسياَی

 ظیذ هْذی صاتری
 Saberi_md@yahoo.com        ٦ٛٗشخلق سٝاٙ دضؿ٦ٌ ٝ ػضٞ ٨١بر ػ٦٘ٔ ػبصٗبٙ دضؿ٦ٌ هبٛٞ

ای هادَا  ٙدوى. ىٍ ایدن ٝدوٍر ثیادبٍ      انؼبم ٍوان ىٍمبنی هابنني ٕبیَ ٍوٙابی ىٍمبنی ماکن إز ثب ه٦بهبی كَفه

ماکن إز إٓیت ثجیني و نٖجز ثه فَایني ىٍمبن مٮشَٟ ٙوى. س بوسی که ىٍ این نو٫ ىٍمبن نٖجز ثه ٕبیَ ٍوٙدابی  

ی ىٍمبنی إز و هاین مو١و٫ ٕدجت  ه إبٓ و دبیه ىٍمبن ىٍ ٍوان ىٍمبنی ایؼبى ٍاث٦هىٍمبنی وػوى ىاٍى این إز ک

ای ىٍ ٍوان ىٍمدبنی مبنندي ٕدبیَ    ٙوى که ثیابٍ ىٍ ا٭الم ٙکبیز اُ ىٍمبنگَ هوى ىؿبٍ سَىیي ٙوى. ه٦بهدبی كَفده  می

 4Dىٍمبناب ٙبمل هابن اٝل 
1

 هواهي ٙي.

ىٍ فَایني ىٍمبن إدز.   2مبنی مٮاوالً نبٙی اُ اكٖبٕبر ػبیگِینی مشقبثلىٍ ٍوان ىٍهب ثی سوػای ثه ٍ٭بیز إشبنياٍى

کني کده ثیادبٍ ا ديامی انؼدبم      کني یب دیٚنابى می ثنبثَاین ىٍمبنگَی که ثه ٭سز هٚ  اُ ٍفشبٍ ثیابٍ وی ٍا َُٕن٘ می

امدب او ىٍ نابیدز     هَؿني ىٍ سایه مياٍک و ٙواهي مٚکالر ػيی وػوى هواهي ىاٙدز   نیٖزىهي که موٍى ٭ال ه او 

مٖؤول إٓیجابیی إز که ماکن إز ثَای ثیابٍ ٍم ىهي. ىٍ ثَهی مواٍى مٚکالر مَثو٣ ثه مياٍک و ٙواهي آنقديٍ  

ٙوى سب ثده  ٍٕبني. ىٍ این ا شبٍ سالٗ میآمیِ ثوىن ىاىهوإز  ٞوٍ ٍا ٭اال ثه ٝ َ می ُیبى إز که اكشابل موفقیز

ای کن إز ثه ى٭بوی  ٞوٍ یب ىاىهوإز ٍٕیيای ثه ػَم منؼَ ٙوى اٙدبٍ  مو١و٭بر دَه٦َ ىٍ ٍوان ىٍمبنی که ما

 ثٚوى.  

ٙوني و  بنون نیدِ آنادب ٍا مسدِم ثده ٍاُىاٍی     نق٠ ٍاُىاٍی: ٍوان دِٙکبن ىٍ ػَیبن ٍوان ىٍمبنی اُ إَاٍ ثیابٍ آاب  می

 دبنون مؼدبُار    648ٍى ىٍ مدبى   کَى  إز  ثنبثَاین افٚبء إَاٍ ثیابٍ منؼَ ثه ا٭ابل مؼبُار هواهدي ٙدي. ایدن مدو    

 إالمی مقٍَ ٙي  إز.

ٙدوني سقَیجدبً    ٥جق م٦بلٮبر انؼبم ٙي  ثیابٍانی که واٍى ٍاث٦ده ػنٖدی ثدب ىٍمدبنگَ هدوى مدی      اٍسجب٣ ػنٖی ثب ثیابٍ: 

ٙوني. این سٞوٍ که سابٓ ػنٖی ماکن إز یدک ػنجده م یدي ىٍمدبن      هایٚه ىؿبٍ ٭واٍٟ ٕوء و نبهوٙبینيی می

ن٪َ ثَ این إز که ٍاث٦ه ػنٖی ثین ثیابٍ و ىٍمبنگَ هَاِ  بثل  جول نیٖدز.   ٍى ٙي  إز. ثنبثَاین اس بق ثبٙي کبمالً

هبی ٙبغسین ىٍ ٕیٖش  ثاياٙز ٍوانی نیدِ مدنٮکٔ ٙدي  إدز. ٙدَای٤ ویدْ        این ا٭شقبى ىٍ اٝول اهال ی هاه ٍى 

ایؼبى ٙي  ٍا ثب ىیياب  کاک ثه ثیادبٍ ثدَای فاد      ٕبُى که اكٖبٕبر اكشابلی ىٍمبن و  َاٍىاى آن ىٍمبنگَ ٍا مسِم می

منٚأ آناب و ٍاث٦ه آناب ثب ٕبیَ كواىص ىٍ ُنيای وی موٍى ثٍَٕی و سلسیل  َاٍ ىهدي. ث٥َجدق اٝدول اهال دی انؼادن      

 ٙوى. ٍوانذِٙکی آمَیکب ثَ َاٍی ٍواث٤ ػنٖی ثب ثیابٍ  جسی هایٚه ثه ٭نوان ٕوءإش بى  اُ ثیابٍ سسقی می

                                                                 
1 Dereliction, Duty, Direct cause, Damage 
2 Counter- transference 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


چْارهیي ّوایػ رٍاًذرهاًی ؼٌاختی رفتاری 

 یيت یٌیاًتمال تجارب تالتر تا توروس 

 یٌذُدرهاًگراى ًعل آ

 

 7931اردیثْؽت هاُ  71-71

 ظالي غرضی -تیوارظتاى هیالد 

 

7 

ثه ٭سز مبهیز ا٭شابى و ا٥اینبنی که ىٍ ٍوان ىٍمبنی وػوى ىاٍى  ٍوان دِٙدک   :1ن ثیابٍ ثه ىٍمبنگَ ىیگَسَک و ٕذَى

ثبیي  جل اُ اینکه ث٦وٍ یک ٥َفه ىٍمبن ثیابٍ ٍا مشو ف کني  این مو١و٫ ٍا ثدب او ىٍ میدبن اٌاٙدشه و ىالیدل هدوى ٍا      

 ثَای او سو١یق ىهي و موافقز وی ٍا ىٍاین ُمینه ػست کني. 

هب٥َار ثبُیبفشه 
2
ماکن إز ثیابٍ ىٍ كین ٍوان ىٍمبنی هب٥َاسی اُ موٍى ٕوءإش بى  ٙين ىٍ هنگدبم کدوىکی ٍا    : 

ثه یبى آوٍى  ىٍ كبلی که ٕبلاب هب٥َار او اُ این مٖبئل هبلی ثوى  و ىٍ نشیؼه  نٖجز ثه ٝلز این هدب٥َار ثبُیبفشده   

کندي   ٍا ثه ٭سز القب کدَىن هدب٥َاسی کده اکندون آنادب ٍا ٥دَى مدی        سَىیي کني. این ثیابٍان ماکن إز ٍفشبٍ ىٍمبنگَ

کنني و ىٍ ثَهی مواٍى ٙکبیشی ٭سیه ىٍمبنگَ هوى ثب این اى٭ب که ٍوٙابی دیٚنابىی وی ىٍ ىٍمدبن نبمنبٕدت    َُٕن٘ 

اهی  ىاى(. ثوى  إز ثه ىاىاب  اٍائه نابیني )اهیَاً مدوٍىی ىٍ ایدَان اس دبق افشدبى  کده ىٍ ثدبٍ  آن ثیٚدشَ سو١دیق هدو         

کنني که نابیبنگَ ددی٘ ف١َدابی آنادب ىٍثدبٍ  ٍیٚده       مشإٔ بنه ثٮ٢ی ىٍمبنگَهب ٍوٙابی مٚکل ثَانگیِی ٍا اسوبً می

ثبٙي )مظالً ا٭شقبى ثه اینکه هَ ثیابٍ مجشال ثده اهدشالل غدٌا هدوٍىن ىٍ هنگدبم کدوىکی مدوٍى         مٚکالر ثیابٍانٚبن می

سواني موفقیدز ٙدبکی   این نو٫ ٕالئق ىٍ ٍوان ىٍمبنی  ثه اكشابل ُیبى می ٕوءإش بى  ػنٖی  َاٍ اَفشه إز(. کبٍثَى

 ٍا ىٍ مٖیَ اطجبر اى٭بی هوى ثه هاَا  ىاٙشه ثبٙي.
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