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ایي خالصًِ ،کبتی است کِ ثِ ًظش هي اص سبیش هطبلت کتبة هْوتش ثَدًذ؛ ثٌبثشایي ثِ ّیچ ٍخِ ضوب سا اص خَاًذى کل کتبة ثیًیبص
ًخَاّذ کشد ٍ صشفب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یبدآٍس ثؼذ اص خَاًذى کتبة هَسد استفبدُ قشاس گیشد.
یک تشخوِ دیگش اص دکتش ػلی صبحجی ثشای ایي کتبة ٍخَد داسد.
سبیت ٍصیي هتون دس دٍسُ ضخصیت ضٌبسی اص هطبلت ایي کتبة ثِ ػٌَاى هشخغ استفبدُ کشدُ است.
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اگش تئَسی اًتخبة سا خبیگضیي سٍاىضٌبسی کٌتشل ثیشًٍی کٌین ،آصادی ضخصی هب خیلی ثیطتش خَاّذ ضذ .دُ اصل ثذیْی تئَسی اًتخبة:
 -1هب فقط سفتبس خَدهبى سا هیتَاًین کٌتشل کٌینّ .یچکس ًویتَاًذ هب سا هدجَس کٌذ .دس صَستی کِ تحت فطبس تٌجیِ ضذیذ یب تْذیذ
کبسی سا ثکٌین ثِ ًذست آى سا خَة اًدبم هیدّینٍ .قتی ػوال هیفْوین کِ فقط سفتبس خَدهبى سا هیتَاًین کٌتشل کٌین فَسا دس هَسد
آصادی ضخصی خَیص تدذیذًظش هیکٌین ٍ هی فْوین آصادی هب خیلی ثیطتش اص آى چیضی است کِ تصَس هیکشدُاین .ثِ ایي فکش کٌیذ
چقذس ٍقت صشف دیگشاى کشدُایذ کِ کبسی سا کِ ًوی خَاٌّذ ،اًدبم دٌّذّ .وچٌیي چقذس ٍقت صشف هقبٍت دس ثشاثش کسبًی کشدُایذ
کِ هیخَاستِاًذ ضوب ثِ کبسی کِ دٍست ًذاسیذ ،هدجَس کٌٌذٍ .قتی ثفْوین فقط هیتَاًین سفتبس خَدهبى سا کٌتشل کٌین ،آصادی ػول
هَثش ٍ ٍاقؼی هب دس سٍاثط ثیطتش خَاّذ ضذ.
 -2هب فقط ثِ دیگشاى اطالع هیدّین ٍ اص دیگشاى اطالػبت هیگیشین .هبخشای تیٌب ٍ کَیي ٍ تالش تیٌب ثشای اخجبس کَیي ثِ اصدٍاج .ثِ ػٌَاى
هؼلن ّن فقط هیتَاًیذ فقط اطالػبت ثذّیذ ٍ ثگیشیذ ٍ ًویتَاًیذ ثِ خبی داًص آهَصاى کبسی ثکٌیذ .ثب فکش ثِ ایي هَضَع ثخطی اص
آصادی اص دست سفتِتبى کِ قجال ثخبطش اًدبم ًذادى کبسّب تَسط داًص آهَصاى فکش هیکشدیذ اص دست دادُایذ سا ثبصخَاّیذ یبفت.
 -3هطکالت سٍاىضٌبختی دساصهذت ،هطکالت ساثطِای ّستٌذ .ایٌکِ توبم صًذگیهبى سا ثشسسی کٌین کِ ثجٌین چشا ثذثختی سا اًتخبة هی-
کٌین ،اتالف ٍقت ًیست .احسبس ثذثختی ّویطِ ثِ طشص ثشخَسدهبى ثب ساثطِای کِ آًطَس کِ هیخَاّین پیص ًویسٍد هشثَط است .تب
ٍقتی ثب ایي حقیقت هَاخِ ًطَین ،آصادی ًذاسین .احسبس ثذثختی ٍ اسیش ثَدى هیکٌین.
 -4هطکل ساثطِ ای ّویطِ خضئی اص صًذگی کًٌَی هبست .هب هدجَس ًیستین ثِ گزضتِ ٍ آیٌذُ دٍس ثپشداصین .هب هیتَاًین اص خیلی چیضّب
آصاد ضَین ٍلی ّشگض ًویتَاًین ثذٍى داضتي حذاقل یک ساثطِ ضخصی سضبیتثخص ،ضبدهبًِ صًذگی کٌین .یبدهبى ثبضذ ّیچٍقت اهکبى
دستیبثی ثِ یک آصادی کبهل ٍخَد ًذاسدّ .ویطِ ثبیذ هالحظِ خَاستِّبی دیگشاى سا ثکٌین .ثبیذ دس دایشُ حل ،آصادی دس ساثطِ
صًبضَیی سا ثبصتؼشیف کٌین.
ٍ -5قبیغ گزضتِ اگشچِ ثِ ٍضؼیت اهشٍص سثط داسًذ ،اهب صًذُ کشدى دٍثبسُ آًْب کوکی ثِ ثْجَد ٍضؼیت حبل حبضش ًویکٌذ .صًذُ کشدى
قسوتّبیی اصگزضتِ کِ لزتثخص ثَدُ خَة است اهب ثبیذ غن ٍ غصِّب سا ٍل کٌین .دستگبُ خالقوبى هؼوَال ساخغ حَادث تلخ گزضتِ
چیضّبی ػدیجی هیسبصد .هب فقط ثبیذ کبسی سا کِ االى هیتَاًین اًدبم دّین تب ساثطِ فؼلیهبى سا اصالح کٌین .هحکَم ثِ تکشاس گزضتِ
ًیستین .هیتَاًین اًتخبة کٌین کِ ساثطِ ثب اصالح کٌین .تب ٍقتی اًتخبة کٌین کِ تب گزضتِ سا ًفْوین ًویتَاًین ثِ اهَسات فؼلی
سسیذگی کٌین ،دس ٍاقغ صًذاًی ثَدى دس گزضتِ سا اًتخبة کشدُاین.
 -6هب تحت فشهبى پٌح ًیبص طًتیکی ّستین :ثقب ،ػطق ٍ تؼلق خبطش ،قذست ،آصادی ،تفشیح .ایي ًیبصّب ثبیذ اسضب ضًَذ .ضبیذ ثتَاًین ثِ
تبخیشضبى ثٌذاصینٍ ،لی ًویتَاًین هٌکشضبى ضَین .هب فقط هیتَاًین ًیبصّبی خَدهبى سا اسضب کٌین ٍ حذاکثش ثِ اسضبی ًیبصّبی دیگشاى
کوک کٌین ،پشداختي ثِ اسضبی ًیبصّبی دیگشاى ،هثل پشداختي ثِ یک کبس ًبهوکي است.
 -7هب فقط ثب اسضبی ػکس یب ػکسّبی دسٍى دًیبی کیفی خَد هیتَاًین ایي ًیبصّب سا اسضب کٌینّ .ویطِ هب هْنتشیي چیضّب سا ٍاسد دًیبی
کیفی خَد هیکٌینٍ .قتی ثیطتشیي احسبس آصادی سا هیکٌین کِ ایي ػکسّب سا اسضب کٌینٍ .قتی ثپزیشین کِ یکی اص ایي ػکسْب سا اص
دًیبی کیفیهبى کٌبس ثگزاسین ،دس ٍاقغ اص آصادیهبى دست کطیذُاین.
 -8هب اص تَلذ تب هشگ فقط هی تَاًین سفتبس کٌین .توبم سفتبسّب ،سفتبس کلی ّستٌذ ٍ چْبس هَلفِ داسًذ :ػول ،فکش ،احسبس ،فیضیَلَطی.
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 -9سفتبسّبی کلی تَسط هب اًدبم هیضًَذ ،هب افسشدگی هیکٌین .قجَل ایي اصل ثشای طشفذاساى کٌتشل ثیشًٍی سخت استّ .ویي اًتخبة
افسشدُ ًکشدى خَد ،آصادی ضخصی صیبدی ثِ هب هی دّذ .استفبدُ کشدى اص ادثیبت تئَسی اًتخبة ّن ًقص صیبدی دس ًطستي ایي هفبّین
دس رّي هب ٍ دس ًتیدِ احسبس آصادی ثیطتش هب داسد.
 -11سفتبس کلی اًتخبثی ّستٌذ اهب هب فقط سٍی هَلفِّبی فکش ٍ ػول کٌتشل هستقین داسین .ثب اًتخبة فکش ٍ ػول هیتَاًین احسبس ٍ
فیضیَلَطی سا ّن غیشهستقین کٌتشل کٌین .اگشچِ تغییش دادى ػول ٍ فکشهبى آسبى ًیستٍ ،لی ایي تٌْب کبسی است کِ هیتَاًین ثکٌین.
اگش ثِ اػوبل ٍ افکبس سضبیتثخصتشی ثشسین ،هقذاس صیبدی آصادی ضخصی پیذا خَاّین کشد.
ّشگبُ احسبس ک شدیذ ضوب یب طشف هقبثلتبى دس سٍاثطتبى احسبس آصادی دلخَاّتبى سا ًذاسیذ ،ثذاًیذ کِ ضوب ،طشف هقبثل یب ّشدًٍفشتبى هی-
خَاّیذ ثپزیشیذ کِ فقط هیتَاًیذ صًذگی خَدتبى سا کٌتشل کٌیذ .تب ایي اصل ثذیْی سا ًیبهَصیذً ،ویتَاًیذ اص سبیش هفبّین هثل دًیبی
کیفیً ،یبصّب ٍ سفتبس کلی ثْشُ ثجشیذ.
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