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  مقدمه -1

اما رویکرد التقاطی  .شودمیباارزش رفتار انسان نادیده گرفته  یهاجنبهد، تنها محدود کنن یهینظربه یک  خود رااگر مشاوران 

 که گسترش آنهاست تبعیت کنیم. هاییروشو باعث شود که از مفاهیم خاص  تواندمیمهار نشده هم 

به ما کمک  ایهنظریزیرا هر  است، "غلط "یا  "درست" هینظراین نیست که یک مسئله دارد.  مفید هایجنبهرویکرد درمانی  هر

 تا از رفتار انسان آگاه شویم. کندمی

متنوع  ایآیندهفز طوربهکه  ایجامعهدر  نیست. رسدیمبه معنی رد کردن مدلی که متفاوت به نظر  لزوماًپذیرفتن اعتبار یک مدل 

 .رسدمیچندگانگی نظری طبیعی به نظر  ،شودمی

 ؟چیست موضوع جرالد کُری-2

 .کندنمیخاصی را تجویز  هایشرورویکرد و فنون و 

خیلی بیشتر از زمانی که صرفا  معموال از زندگی خود را به نمایش بگذارند، هاییصحنه توانندمیدر فنون نقش گذاری افراد 

 .شوندمی ریدرگ ،کنندمیماجراهایی را در درباره ی خود نقل 

شخصیت و رفتار جاری او نقش  دهیشکلی فرد در  گذشته ست.اجتماعی اولیه ا-جنسی و روانی-بر رشد روانی کاویروان تأکید

 .داردمیمه

 ی خویش هستند.ی اولیه و بنابراین قربانی گذشتهمحصول شرطی ساز هاانسانجبرگرایانه است که  یعقیدهاین یک 

 ارد.د تیاهم قرار دهد، تأثیرکه مشکالت هیجانی یا رفتاری جاری را تحت  ایاندازه تا ولی کاوش گذشته

 است. دهدمیقرار  تأثیرتحت  و رفتارمان احساس که تفکر ما، اینحوهبر رفتاری  - شناختی تأکید

و  هاآنبر  بیش از حد تأکید یول گرچه تفکر و احساس ابعاد مهمی هستند، برندیمنیز اهمیت رفتار جاری را باال  هادرماناین 

 اشتباه باشد. ندکنمیرفتار  جویاندرمانکه  اینحوهکاوش نکردن 

در  هاآنمسئولیت شخصی بپذیرند و ناتوانی  توانندمی جویاندرمانکه  کنندمیامروزی مشاوره و درمان، فرض  هایمدلاغلب 

 منجر شده است. هاآنبه مشکالت رفتاری و هیجانی فعلی  عمدتاً انجام این کار،

 هایواقعیتبدانیم که  دیبا باشیم. خواهیممییم هر چیزی که نتوامیبر پذیرش مسئولیت شخصی بدان معنی نیست که ما تأکید

 بیاییم. کنار ،کنندمیو زیستی، آزادی انتخاب ما را محدود  یفرهنگ اجتماعی، محیطی،

نقش  پذیریجامعهدرمان فمینیستی به آگاهی ما از اینکه چگونه شرایط بیرونی در مشکالت زنان و مردان دخالت دارند و چگونه 

که شناختن فرد جدا از  آموزدمیخانواده درمانی به ما  کمک شایانی کرده است. ،شودمیبه فقدان برابری جنسیتی منجر جنسی 

 بافت سیستم غیرممکن است.



 

 

درونی روانی  یجنبهروی  عمدتاًبه جای این که  بر این اصل استوارند که برای شناختن فرد، خانواده درمانی و درمان فمنیستی

یا پرداختن  درمانیروانبنابراین رویکرد جامع به مشاوره و  میرینظر بگو بستر اجتماعی را در  فردیمیان هایجنبهم باید کنی تأکید

که صرفا  هاییدرمانآن دسته از  رودمی، از تمرکز بر پویشهای درونی ما فراتر گذارندمی تأثیرمحیطی که بر ما  هایموقعیتبه این 

 ندارند. ایفایدهفرهنگی متنوع هستند چندان  ازلحاظکه  هاییجمعیت، برای کنندمی تأکیدانی درون رو هایجنبهروی 

را برای مشکالت خود پیدا  هاییحلراه خواهندمی کههنگامی جویاندرمانبر این فرض قرار دارند که  مدرنپست رویکردهای

 جویاندرماناگر درمانگران قبول داشته باشند که  . در واقع،از امکانات درونی و بیرونی برای کمک گرفتن برخوردارند کنند،

را  هاآن در نظر نگیرند، شودمیزده  هاآنبه  مارگونهیبموجودات منفعلی که برچسب  صورتبهرا  هاآنزیادی دارند و  هایتوانایی

 .داشت خواهند کردمتفاوتی بر کامالً  صورتبه

در بهترین  درمانیروان ست که هر دو ملزم به تغییر کردن از طریق فعالیت درمانی هستند.فرایند تعهد بین دو نفر ا درمانیروان

 مسائلرا برای  هاییحلراه خواهندمی هاآنو هر دوی  شودمیرا شامل  جودرمانحالت نوعی فرایند مشترک است که درمانگر و 

 گوناگون پیدا کنند.

فوری به  هایتوصیه را تغییر داده، جویاندرماندرمانگران قصد ندارند  ور او باشد.حض تیفیک خصوصیت درمانگر کارآمد، ترینمهم

به  ،جویاندرمانصادقانه با  یگفتگو ندیفرااز طریق  توانندمیرا برایشان حل کنند. درمانگران  هاآنیا مشکالت  بدهند، هاآن

 کمک کنند. هاآنبهبودی 

اگر متخصصان  کندمیکه به ایجاد تغییر در او کمک  جوستدرمانبر  رگذاریتأثعامل  نتریمهمدرمانگر چه نوع آدمی است  نکهیا

 ،صداقت نیت، حسن دادن، تیاهم انسانی شفقت، هایویژگیبالینی از دانش گسترده نظری و عملی برخوردار باشند ولی از 

اگر  .آورندنمیبه بار  جویاندرمانزندگی که تغییر مهمی در تکنسین خواهند بود  صرفا باشند، بهرهبی تیو حساس ،اصالت

متخصصان  به رشد خود توجه داشته باشند. دیبا و فرایند درمان ایمان داشته باشند، هاآنبه  جویاندرماندرمانگران بخواهند 

 .دهندمیآموزش  جویاندرمانبالینی با الگو قرار دادن رفتار خود به 

 هایواکنش، خود شما بهترین فن هستید هاآن مؤثربر فنون مشاوره و بکار بردن مناسب و به نظر نویسنده کتاب با توجه به تسلط 

قرار دارید، مفیدترین کاتالیزور در فرایند  هاآنرابطه با  تأثیرمطرح کردن این نکته که چقدر تحت  ازجمله، جویاندرماندرمانگر به 

 است. غیرممکن دارید، جویاندرمانکه با  ایرابطهخودتان و  از شخصیت بریدمیدرمان است جدا کردن فنونی که به کار 

بخش عمده درمان  درمانگر باشند. -درمانگر  یسازنده یرابطهسبی برای تالش جدی در برقراری جایگزین منا توانندنمیفنون 

درمانگر در استفاده از فنون  ند.باش جویاندرمان نیازهایفنونی را انتخاب کنید که متناسب با  ثمربخش حاصل ذوق و سلیقه است.

شده در مشاوره و اطالعات کافی باید تجربیات سرپرستی باشد، مؤثربرای اینکه درمانگر  انواع فنون را تجربه کنند. جودرمان بعنوان

با  هاآنتباط ار ینحوهشخصیت و  هاینظریهافزون بر این، آگاهی کامل درباره مورد نظریه و فنون مشاوره نیز داشته باشد.  در

 .شوندمی( متکی رسانیاطالع، ایمواجهه)حمایتی،  جویاندرماننوع مداخله در کمک به  ضروری است. مشاوره هاینظریه

 



 

 

 ی برای استفاده از این کتابهایتوصیه-3

رد انسان را بشناسیم، انه اهمیت زیادی دارد. برای اینکه عملکنگرکل صورتبهدر جریان ساختن رویکرد یکپارچه نگر، فکر کردن 

 و معنوی را در نظر داشته باشیم. یاسیس ،یفرهنگ جسمانی، هیجانی، اجتماعی، هایجنبهباید 

که فکر، احساس و عمل  اینحوهتوضیح دادن  ازلحاظانسان نادیده گرفته شود، نظریه  یتجربه هایجنبهاگر هریک از این 

 .شودمی، محدود کنیممی
 

 تقسیم کرد: چهار طبقهمشاوره را به  رویکردهای توانمی یبندمیتقسدریک -4

 تحلیلی است رویکردهایاول  یطبقه 1-4

 و بازسازی شخصیت استوار است. بر بینش انگیزش ناهشیار عمدتاًدرمان روانکاوی که  4-4-1

روانکاوی هستند و  یهاوهیشمفاهیم و  هایتعدیل گرید هایمدلدرمانی اصوال گسترش روانکاوی هستند،  هایمدلتعدادی از 

 .اندشده، مواضعی هستند که در واکنش علیه روانکاوی پدیدار هامدلسایر 

 .اندکردهروانکاوی اقتباس کرده و در خود ادغام  رویکردهای، اصول و فنونی را از درمانیروانمشاوره و  هاینظریهتعدادی از 

دیدگاه تحلیلی در نظر گرفت  طورکلیبهآن را  توانمیاوی تفاوت دارد، ولی که از چند نظر با نظریه روانک درمان آدلری 2-4-1

، عمل هشیار، تعلق و عالقه اجتماعی تمرکز دارند گرچه نظریه آدلر با بررسی رفتار هدفمند ، اهداف،ایبر معندرمانگران آدلری 

 .کندمیتمرکز ن ، ولی روی پویشهای ناهشیارکندمیتجربیات کودکی، رفتار زمان حال را توجیه 

 :دهدمیتجربی و رابطه گرا را تشکیل  هایدرمانطبقه دوم،  2-4

 کندمیدارد که انسان کامل بودن یعنی چه. این رویکرد موضوعات خاصی را مطرح  تأکیدرویکرد وجودی روی این موضوع  4-2-1

و شکل  ی از متناهی بودن، آفریدن معنی در دنیا، گناه، آگاهاضطرابولیت، مسئکه بخشی از شرایط انسان هستند، نظیر آزادی و 

روشن و فنون منظمی  اینظریهنیست که  یاکپارچهیفعال این رویکرد، مکتب درمانی  یهایریگمیتصمآینده خویشتن با دادن 

 .ورزدیم تأکیدگوناگون شناخت دنیای ذهنی انسان  هایروشداشته باشد، بلکه نوعی فلسفه مشاوره است که روی 

این  کندمی تأکیداساسی درمانگر  هاینگرشسرچشمه گرفته است، روی  گراییانسان یفلسفهکه از  فردمداررویکرد  2-2-1

 ازلحاظاصلی نتایج فرایند درمان است این رویکرد  کنندهتعییندرمانگر عامل – جودرمانرویکرد بر این باور است که کیفیت رابطه 

از توانایی هدایت کردن خود بدون مداخله فعال و رهنمود دادن درمانگر برخوردارند این  انجویدرمانکه  کندمیفلسفی فرض 

 .شودمی، در بستر رابطه زنده و اصیل با درمانگر، آزاد جودرماننیروی رشد درون 

زمان حال برای تمیز کردن روی آنچه در جویاندرمانآخرین رویکرد تجربی، درمان گشتالتی است که برای کمک به  9-2-1

 .دهدمی ارائه، تجربیاتی را کنندمیتجربه 

 



 

 

 کنشی هستند: هایدرمانسومین طبقه،  3-4

 .گیردمیو درمان شناختی را دربر  هیجانی-، رفتاردرمانی، رفتاردرمانی عقالنیدرمانیواقعیت

 تأکیدتازه  رفتارهایروشن برای  هایبرنامه ریزیطرحو بر  کندمیتمرکز  جویاندرمانروی رفتار فعلی  درمانیواقعیت 4-9-1

 .ورزدمی

 در حال است. قائلدر جهت تغییرات عینی ارزش  هاییگام، برای عمل کردن و برداشتن درمانیواقعیت مانند رفتاردرمانی 2-9-1

 رد.یش دارفتارگرامهم  هایکنندهتعیین عنوانبهبه سمت توجه کردن بیشتر به عوامت شناختی  رفتاردرمانیحاضر، 

 هیجانی -رفتاردرمانی عقالنی 9-9-1

، شوندمییادگیری نحوه به چالش طلبیدن عقاید کژکار و افکار خودکار به مشکالت رفتاری منجر  بر لزومدرمان شناختی  1-9-1

لط و غ هایفرضکنند تا  افراد کمککه به  شودمیاستفاده  یاگونهبهرفتاری  –از این رویکردهای شناختی  ورزدمی تأکید

 را پرورش دهند. ایتازهعمل کردن  هایشیوهخودشکن خویش را تضعیف نموده و 

 هاستستمیسچهارمین رویکرد کلی، دیدگاه  4-4

بر اهمیت شناختن افراد در بستر محیط پیرامونشان  هاستمیسمان فمینستی و خانواده درمانی بخشی از آن هستند رویکرد رکه د 

 تأثیردارد برای ایجاد تغییر در فرد، باید به این نکته توجه کرد که چگونه شخصیت او تحت  تأکید، گذاردمی تأثیر هاآنکه بر رشد 

 دیگر قرار گرفته است. هایسیستمو  نقش جنسی، فرهنگ، خانواده پذیریجامعه

و قصه درمانی. این  مدار حلراه مدتکوتاهاجتماعی، درمان  نگریسازههستند  مدرنپست رویکردهایپنجمین طبقه،  5-1

 .طلبندمیسنتی را به چالش  رویکردهایبنیادی اغلب  هایفرضجدید،  رویکردهای

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صل دومف

 مشاور: فرد عادی و متخصص بالینی
 مقدمه -1

تاب این جنبه . به نظر کری نویسنده کبریممی، با خود به جلسات درمان اندگذاشته تأثیرما  انسانی و تجربیاتی را که بر هایویژگی

 مواجهه درمانی است. کنندهتعیینانسان یکی از نیرومندترین عوامل 

 مشاور افزایش داده یا آن را مختل کنند. شما را در مقام اثربخشیند توانمیو صفات شخصیت خود شما  هاارزش، هاانگیزهنیازها، 

 درمانگر عنوانبهمشاور -2

و در روابط،  گذاشتهقالبی را کنار  هاینقشنیاز دارد که مایل باشد  یاینیبالتخصص چون مشاوره نوع عمیق یادگیری است، به م

 انسان واقعی باشد.

اگر در مقام مشاور، پشت امنیت نقش  کندمیبهبودی را تجربه  جودرمان در همین موقعیت رابطه انسان با انسان است که دقیقاً

و  هاارزش، هاواکنشاگر صرفا کارشناسان فنی باشیم و  دارندیمز ما مخفی نگه خود را ا جویاندرمانخود پنهان شویم،  یاحرفه

خواهد بود ما از طریق صداقت و شادابی  ثمریبمشاوره  احتماالًآن  ینتیجهخویشتن را از کارمان حذف کنیم، در این صورت 

 عمیق برقرار کنیم. یرابطهخود  جویاندرمانبا  میتوانیم

را الگو قرار  یکاریمخفو  داریم اگر ما رفتار ناهمخوان، فعالیت کم مخاطره جویاندرمانالگو را برای  یفهیوظنگر، ما در مقام درما

ما از این رفتار تقلید کنند اگر با برمال کردن خود، صداقت را الگو قرار دهیم،  جویاندرماندهیم، باید انتظار داشته باشیم که 

شادابی و سالمت روانی مشاور  زانی( مبه اعتقاد کری )نویسنده نی با ما روراست خواهند بود.درما یرابطهدر  جویاندرمان

 .کنندمیمهمی هستند که نتیجه را تعیین  یرهایمتغ

 شخصی مشاوران کارآمد هایویژگی -3

 هاآنکارآمد هویت دارند  مشاوران ویژگی است. ترینمهم شود، یشفابخشتمایل فرد به تالش کردن برای اینکه آدم  ،به نظر کُری

 و چه چیزی ضروری است. مشاوران کارآمد: خواهندمیبشوند، از زندگی چه  توانندمیکیستند، چه کسی  دانندیم

ند به دیگران توانمیبه خاطر احساس ارزشمندی و توانمندی خودشان  هاآن نهندمیبرای خودشان احترام قایلند و به خود ارج 

در کنار دیگران احساس  هاآنند قدرت خود را تشخیص دهند و آن را بپذیرند توانمی را دوست بدارند. هاآنکمک کنند و 

تغییر کردن هستند. اگر  یآماده احساس قدرت و شایستگی کنند. هاآنکه در کنار  دهندمیشایستگی کرده و به دیگران اجازه 

 هاآن. دهندمیرا برای ترک کردن امنیت آنچه بدان مشهور هستند نشان  از آنچه دارند خوشنود نباشند، تمایل و جرأت خود هاآن



 

 

 .کنندمی تالش و برای رسیدن به فردی که دوست دارند بشوند، گیرندمیدرباره ی این که چگونه دوست دارند تغییر کنند تصمیم 

 اندگرفتهو دنیا  در مورد خودشان، دیگران قبالًاز تصمیماتی که  هاآن دهندمیرا شکل  هاآنکه زندگی  گیرندمیتصمیماتی 

و  کنندمیاحساس شادابی  را اصالح کنند. هاآنقربانی این تصمیمات نیستند، زیرا در صورت لزوم مایلند  هاآن آگاهند.

خود را نسبت به زندگی کردن کامل، به جای وجود داشتن صِرف، متعهد  هاآنهستند  بخشاتیح هاآن یهایریگمیتصم

 .شوندمیظاهر پنهان ن هایصورت و ثمریب یهانقش، هادفاع، هاماسکپشت  هاآناصیل، صادق و روراست هستند  .دانندیم

که چگونه بخندند،  اندکردهفراموش ن هاآنقرار دهند.  اندازچشمزندگی را در یک  رویدادهایقادرند  هاآنهستند  طبعشوخ

 ان.خودش هایتناقضو  هاضعفبه  مخصوصاً

 حالبااینو  کنندمیخطاهای خود را فراموش ن راحتیبه هاآنرا بپذیرند  هاآنو مایلند  شوندمیمرتکب اشتباه همچنین آنان 

آینده نیستند و  مشغولدلمجذوب گذشته و  هاآن کنندمیدر زمان حال زندگی  کالً .شوندمیفالکت و مصیبت ن مشغولدل

که چگونه فرهنگشان بر ایشان  دانندمی هاآنآگاهند.  تأثیراز  ه کنند و با دیگران در زمان حال باشند.)اکنون(( را تجرب) توانندنمی

همچنین نسبت به  هاآن. گذارندمیاحترام  کنندمیحمایت  هاآندیگر از  هایفرهنگکه  هاییارزشگذاشته است و به  تأثیر

صادقانه به رفاه دیگران  حساس هستند. تیو جنسجنسی،  گیریجهتد، ناشی از طبقه اجتماعی، نژا فردمنحصربه هایتفاوت

 برای دیگران قرار دارد. یشدن واقع قائلو ارزش  اعتماد عالقه دارند. این عالقه بر اساس احترام، اهمیت دادن،

 شودمیا که از کارشان حاصل ر ییهاپاداش توانندمی هاآن کنندمیو در آن معنی پیدا  شوندمیدرگیر کارشان  قاً یعماین افراد 

 جویاندرمانبه  کامالً  کنندمیتالش  هاآنسالم را حفظ کنند گرچه  یمرزهاند توانمی کارشان نباشند. یبرده حالبااینبپذیرند و 

 هاآناین به که  که چگونه بگویند دانندمی هاآن. برندینمرا هنگام فراغت با خود به همراه  هاآنخود خدمت کنند، اما مشکالت 

را در  هاآنبلکه  ;شخصی از دیدگاه همه یا هیچ فکر نکنید هایویژگیبه این  تعادل را در زندگی خود حفظ کنند. دهدمیمکان 

 .دیرینظر بگیک پیوستار در 
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 را باال ببرد. هاآند سطح خودآگاهی توانمیودکاوی این نوع خ ند نفع زیادی ببرند.توانمیبودن  جودرمان یهمشاوران گاهی از تجرب

خودکاوی  یهافرصتبگذارد  تأثیر جویاندرمانتا درمانگری شود که بر  کندمیدانست که به مشاور بالقوه کمک  یامشاورهچنین 

ین حرفه ارزیابی کنند آموزش دیدن هستند کمک کنند تا انگیزه خود را برای دنبال کردن ا در حالند به مشاورانی که توانمی

 .بریدمید توضیح دهد که از کمک کردن به دیگران چه نفعی توانمیو تجربیات شما  هانگرش ،ازهاین ،هاارزشبررسی کردن 

که از مشکالت  کندمیدر زندگی دیگران مداخله کنید، اهمیت دارد. خودکاوی به مشاوران کمک  دیخواهیمآگاهی از اینکه چرا 

 کنند. ( اجتنابخود یهاتالشاما کسب نکردن رضایت خاطر از ) گرانیدبه  رساندنیاری

و موارد  جنسی، والدین مسائل، قدرت، مرگ، ییتنهابهمربوط  یهکاوش نشد یهاقسمتبا  میشویمما در مقام درمانگر، مجبور 

کنیم باید بدون تعارض باشیم، بلکه باید بدانیم دیگر مواجه شویم. ای بدان معنی نیست که قبل از اینکه بتوانیم با دیگران مشاوره 



 

 

. برای مثال اگر در حل و فصل کردن خشم مشکل زیادی گذارندمی تأثیرمشاور  عنوانبهچیستند و چگونه بر ما  هاتعارضکه این 

 .کنندکمک کنید تا بر خشم خود غلبه  جویاندرمانید به توانمین احتماالًداشته باشید، 

 باشد. دیمف د در شفا بخشیدن به شفادهنده،وانتمی خوددرمانی

مظهر پدر یا مادر، چه  عنوانبهدست اول بفهمیم که در نظر گرفتن درمانگر  صورتبه نیبنابراامکان دارد انتقال را تجربه کنیم و 

 (( را کاهش دهد.میاشدهق به اینکه ما ))موف متقاعدشدند احتمال تکبر یا توانمیکردن به فرایند خودکاوی  مبادرتاحساسی دارد 

توصیه  اًی( قو2009) الومی فرایند مشاوره خیلی تفاوت دارد. یدربارهبا مطالعه کردن  جودرمانتجربه کردن مشاوره در مقام 

است منطق او بر  درمانیروانبخش آموزش  ترینمهمکه این  داردمیکه کارآموزان به درمان شخصی خود بپردازند و اظهار  کندمی

هیچ  درمانیروانیالوم باور دارد که کارآموزان برای آگاهی از  درمانگر، خودش است. یهوسیل نیترباارزشاین فرض استوار است که 

خودکاوی ) کندمیندارد او برگشتن به درمان در مراحل مختلف زندگی را توصیه  جودرمان عنوانبهراهی بهتر از وارد شدن به آن 

درمانگر در مراحل مختلف  که درمان تا جایی که امکان دارد عمیق و طوالنی باشد و کنممیو من توصیه  فرایندی همیشگی است

 زندگی وارد درمان شود.

 نیازهای، یا ارضا کردن جویانشاندرمانبیش از حد با  همانندسازی ،جویانشاندرمانفرایند دیدن خود در )انتقال متقابل یعنی 

انتقال  هایواکنشاز  هایجلوهمشاوران کارآمد تشخیص دادن  هایقابلیت ترینضروری، یکی از نجویانشادرمانخود از طریق 

خود آگاه نشده باشند، باید به جای  هایمسئولیتو  هاموهبت، نیازها، هاتعارضمشاوران از  کهوقتیمتقابل در خودشان است. تا 

خودشان استفاده کنند که این خود یک موضوع  مسائلو فصل کردن  کنند، از درمان برای حل خود کمک جویاندرماناینکه به 

 اخالقی است.
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 .گذارندمی تأثیرشما بر کارتان در مقام مشاور 
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ارزش خنثی هستیم و نه  ازلحاظما نه  باید وارد رابطه درمانی شود. ایاندازهمشاوران تا چه  هایارزشاصلی این است که  یهمسئل

درمانی، برای  یرابطهدر  هاارزش ازلحاظاستوار هستند خنثی بودن  هایمانارزشدرمانی ما در  هایمداخلهاینکه بدون ارزشیم، 

، در معرض ورزندمی تأکیدخود  جویاندرماننگذاشتن بر  تأثیرچون این مشاوران روی  و نه مطلوب. است پذیرامکانمشاوران نه 

 خطر از تحریک انداختن یا فلج کردن خود قرار دارند.

اگر  بسیار همخوان باشند. هاآن هایارزشرا پیدا کنند که با  هاییپاسخوظیفه مشاوران این است که به افراد کمک کنید 

برای پرورش دادن  هاآنندارد، در این صورت به چالش طلبیدن  ایفایده دهندمیقبول کنند که آنچه انجام  جویاندرمان

 شدن به هدفشان(، مناسب است. ترنزدیکتازه رفتار کردن )برای  هایشیوه


