پزخاضگزی
پزخاضگزی رفتار خطًَت تار علیِ دیگزاى است وِ هی تَاًذ تاعث آسیة فیشیىی ٍ
رٍاًی دیگزاى گزدد.پزخاضگزی در وَدواى تیطتز تصَرت جسوی است هثل ّل
دادى  ،وته سدى  ،پزتاب اضیا ٍ ...
در پسزاى پزخاضگزی تیطتز تصَرت جسوی ٍ در دختزاى تصَرت والهی است .آًچِ
هْن است ّیچ پذر ٍ هادری توایل تِ پزخاضگزی وَدوطاى ٍ آسیة دیذى دیگزاى
اس ایي پزخاضگزی ًذارًذ.
لذم اٍل در هذیزیت پزخاضگزی وَدن ضٌاخت عَاهل هستعذ وٌٌذُ وَدن تِ
پزخاضگزی است.
چِ عَاهلی وَدن ها را هستعذ پزخاضگزی هی وٌذ؟
 - 1ضیَُ ّای ًا هٌاسة فزسًذ پزٍری
ٍ - 2جَد الگَّای پزخاضگزی در خاًَادُ  :پذر ٍ هادر هْوتزیي الگَی وَدواى ٍ
ًَجَاًاى ّستٌذ ٍ اگز خَدضاى رفتار پزخاضگزاى داضتِ تاضٌذ  ،فزسًذاى تَصیِ ّای
آًاى راهثٌی تز عذم پزخاضگزی ًخَاٌّذ پذیزفت .
 - 3تطَیك هستمین یا غیز هستمین پزخاضگزی  :هثال  :وَدوی وِ هی تَاًذ تا للذری
پذر ٍ هادر را تزای رسیذى تِ خَاستِ ّایص هجاب وٌذ .
 - 4ساتمِ آسارّای جسوی  :تحمیمات ًطاى دادُ اًذ وِ وَدوی وِ لزتاًی خطًَت
گزدد ضاًس تیطتزی تزای ًطاى دادى رفتارّای پزخاضگزاًِ دارد.
 - 5الگَگیزی اس هحیظ ٍ رساًِ ً :طاى دادى خطًَت در رساًِ سثة واّص تزس
وَدواى اس خطًَت  ،پذیزفتي خطًَت تعٌَاى راُ حل هطىل  ،تملیذ خطًَت ٍ
ّواًٌذساسی تا ضخصیت ّای خطي هی گزدد .
ٍالذیي چگًَِ وَدن را اس خطًَت رساًِ حفظ وٌٌذ ؟
 تِ تزًاهِ ّایی وِ وَدوتاى هی تیٌذ تَجِ وٌیذ ٍ تعضی اس آى تزًاهِ ّا را ّوزاٍُی تثیٌیذ ٌّ .گام تواضای تزًاهِ تِ سؤاالت وَدن پاسخ دّیذ ٍ تاعث درن صحیح
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اٍ اس هطلة ضَیذ .
 سهاى تواضای تزًاهِ ّای تلَسیًَی تایذ هحذٍد تاضذ ٍ تلَسیَى در اتاق خَابوَدن ًثاضذ.
تِ وَدواى در هَرد عَالة خطًَت تَضیح دّیذ ٍ تگَییذ اگزچِ ایي فیلن است اهاعَالة خطًَت در ٍالعیت هی تًَذ تسیار تذتز اس ایي تاضذ.
 ٌّگاهی وِ اجاسُ ًوی دّیذ وَدن یه تزًاهِ خطًَت آهیش را تثیٌذ علت ایيهطلة را تزای اٍ تَضیح دّیذ ٍ دالیل هٌطمی تاى را تزای وَدن تاسگَ وٌیذ.
 تِ وَدن خَد آهَسش دّیذ وِ تذتزیي رٍش حل هطىل خطًَت ٍ پزخاضگزیاست .
 سعی وٌیذ تا ایجاد یه راتطِ هحىن ٍ دٍستاًِ تا وَدتاى تأثیز ّوساالى را تز اٍ تِحذالل تزساًیذ.
 در هَرد هذت سهاًی وِ وَدن اجاسُ دارد تلَسیَى تثیٌذ تا اٍ صحثت وٌیذ ٍ تا ّنتِ تَافك تزسیذ .
 تِ ایي ًىتِ تَجِ وٌیذ وِ افشایص سهاى تلَسیَى دیذى سثة تاس هاًذى وَدن ضوااس سایز فعالیت ّا هثل هطالعِ  ،تاسی تا دٍستاى ٍ ،رسش  ،ارتثاط هفیذ تا خاًَادُ ٍ
 ...هی گزدد.

دوتز سّزُ جعفزی ( رٍاًپشضه )
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