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 هتشیف طسوت تسخن هک Anerkennung/Recognition)(یسانش جرا درکیور نتفرگ راک هب قیرط زا ات دراد شالت هلاقم نیا

 درکیور اب هسیاقم رد درکیور نیا هک دهد ناشن ،تسا هدرک ادیپ ینیون یدنب تروص تنوه لسکا طسوت اریخا و دش  حرط لگه و

 شوخ هیاپ رب ( یلاربیل ای ییارگ نامرآ هب موسوم درکیور و ،)زباه-یلوایکام :رشب تیهام نتسناد رش هیاپ رب( ییارگ عقاو هب موسوم

 ،گنج هن یزرم تیعقوم اب یفسلف ههجاوم رد ی رت بسانم  حیضوت )تناک-یرگنشور رصع نارکفتم: رشب تاذ هب تبسن ینیب

 ظفح هن  – ندش هتخانش تیمسر هب یارب هزرابم فده درکیور نیا رد .دروآیم مهارف  یتیعقوم نانچ هنایم رد نتسیز و حلص هن

 جرا فده هچرگ .تسا رگیدکی نتخانش تیمسر هب و لوبق یانبم رب یعامتجا یاههژوس نایم یتابسانم رارقتسا هکلب دوخ راومتا

 دامتعا هک قشع ریسم هس ندرک یط قیرط زا یگدنسب دوخ نیا یلو تسا یناسنا یاه هژوس یراتخمدوخ ای یگدنسبدوخ ،یسانش

 میرکت هک یگتسبمه و دروآ یم )Self Respect(سفن هب مارتحا هک یقوقح یربارب ، دروآ یم )Self Confidence(سفن هب

 و سفن تنایص یارب هزرابم« زا مه و دنام یم رود »هداد تسد زا زکرم یگدنسبدوخ«زا  مه ،دروآ یم )Self Esteem(سفن

 ناکما ، دوش جراخ )Egocentrism( یهاوخدوخ ناهج بوچراهچ زا دناوت یم  درف  یدرکیور نینچ هجیتن رد . »ءاقب ظفح

 قیرط زا هلاقم نیا رد  یسانش جرا نادقف .دنک ءافیا حلص ناکما طیارش داجیا رد یشقن و  دروآ مهارف ار نارگید اب طابترا داجیا

 هک دوش یم ثحب و دوش یم یدنب تروص ،ناریا نام نیمزرس گنهرف رد انشآ یموهفم،»یرامشرغ« حالطصا ییاشگ تخاس

 نازاس تسایس هک یمظن رد بذج ای و ناهج زا یریگ هرانک زج ییانعم دنا هدشن هتخانش تیمسر هب هک یتلم ای درف یارب حلص

 یارب لادج ترورض ،یرامشرغ هب فارتعا ترورض رب رظان یتاظحالم اب هلاقم .درادن ،دنا هتخاس هدش هتخانش تیمسر هب ناهج

 .دبای یم نایاپ حلص ناکما طیارش یزیر یپ یارب رگید یاه گنهرف اب وگتفگ ترورض تیاهن رد و  ندش هدرمش

 

 

 حلص ناکما ،سفن میرکت ،سفن هب مارتحا ،سفن هب دامتعا ،یسانش جرا :یدیلک ناگژاو
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