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ﻓﺼﻞ 1
اﻫﻤﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦﻓﺮدي
ﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط
دوﺳﺖ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻤـﺔ ﻣﻜﻨﻮﻧـﺎت ﻗﻠﺒـﻰ ﺧـﻮد را
ﺑﺮاﻳﺶ آﺷﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺖﻫـﺎ آن ﻫـﺎ
را اﻟﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ آﻧﭽﻪ را ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻰ ﻧﮕـﻪ
ﻣﻰدارد و ﺑﻘﻴﻪ را دور ﻣﻰرﻳﺰد.
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻋﺮﺑﻲ

داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺪﻳﺪ وارد ﺳـﺎﻟﻦ ﻏـﺬاﺧﻮرى ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد .ﺑـﻪ اﻃـﺮاف
ﻣﻰﻧﮕﺮد و ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ،
اﻣﺎ اﻣﻴﺪ زﻳﺎدى دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ در آن ﺳﺎﻟﻦ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺻﻤﻴﻤﻲﺗـﺮﻳﻦ دوﺳـﺘﺎن ﻳـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران او
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ در رواﺑﻄﺸـﺎن ،او را دوﺳـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺮد ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮش ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣـﻮز
ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ در آﺳﺘﺎﻧﺔ در ورودى اﻳﺴﺘﺎده ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺖ .آﻳـﺎ

