کاربرد قانون  09/09در زنذگی شخصی و شغلی
زُ زضصس اظ اتفالات ظًسگی ًاذَاستِ سط ضاُ ها اًساًْا لطاض هی گیطًس ،اتفالاتی وِ ها زض ٍلَع آى ّا وٌتطل ٍ زذالتی
ًساضتِ اینًَ .ز زضصس اظ ظًسگی ها ضا چگًَگی ٍاوٌص هاى ًسثت تِ آى اتفالات (زُ زضصس) تطىیل هی زّس .ها لازض تِ وٌترطل
َّاپیوایی وِ زیطتط اظ هَػس همطض فطٍز هی آیس ًیستین ٍ ًوی تَاًین خلَی ضاًٌسُ ای ضا وِ زض ضًٍس ػثرَض ٍ هرطٍض هاضریي ّرا
ٍلفِ ایداز هی ًوایس ضا تگیطین.
ها تط ضٍی  10زضصس اتفالات وٌتطل ٍ زذالت ًساضین اها ًَز زضصس تمیِ حىایت زیگطی است .ایري ضروا ّسرتیس ورِ
 00زضصس تمیِ ضا تؼییي هی ًواییس.
وٌتطل چطاؽ لطهع ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی تحت اذتیاض ضوا ًیست اها چگًَگی ٍاوٌطتاى ًسثت ترِ آى تحرت اذتیراض ٍ
وٌتطل ضواست .
اظ آًدا وِ ضػایت ایي اصل تأثیط هْوی زض ضًٍس ظًسگی ضرصی ٍ واضی واضآفطیٌاى ساظهاًی تِ خرا

هری گرصاضز

اخاظُ زّیس تا آى ضا تا شوط یه هثال ضٍضي تط ًوایین.
ضوا تِ ّوطاُ اػعای ذاًَازُ ی ذَز هطغَل صطف صثحاًِ ّستیسً .اگْاى آضًح زست زذتط وَچىتراى ترِ فٌدراى
لَُْ گیط هی وٌس ٍ تط ضٍی لثاس تویعی وِ آى ضا تطای ضطوت زض یه خلسِ هْن پَضیسُ ایس

هی ضیعز .اتفالی وِ ضوا زض

اًدام آى زذالت ًساضتِ ایس  ،اها اتفالاتی وِ زض پی ایي اتفاق ضخ هی زّس ضا چگًَگی ٍاوٌص ضروا تؼیریي هری وٌرس .ضروا ترا
اٍلات تلری زذتط ذَز ضا ضواتت هی وٌیس ٍ اٍ ضطٍع تِ گطیِ وطزى هی وٌس .سپس ضٍ تِ سَی ّوسط ذَز وطزُ ٍ اٍ ضا هتْن
هی وٌیس وِ چطا فٌداى لَُْ ضا لة هیع گصاضتِ است وِ ایي اتفاق تیفتس .پس اظ چٌس زلیمِ هطاخطُ لفظی تا ػدلِ ترِ ؼثمرِ
زٍم ضفتِ ٍ پیطاّي ذَز ضا ػَض هی وٌیس .پس اظ تاظگطت تِ پاییي هتَخِ هی ضَیس وِ زذتطتاى ٌَّظ زض حال گطیرِ ورطزى
است ٍ تِ ایي زلیل وِ صثحاًِ ذَز ضا توام ًىطزُ ٍ آهازُ ضفتي تِ هسضسِ ًطسُ است اظ سطٍیس ػمة هاًسُ اسرت  .اظ ؼطفری
ّوسطتاى ّن تایس تِ سطػت ذاًِ ضا تِ لصس ضفتي تِ هحل واض ذَز تطن وٌس .پس اظ آى وِ زذتطتاى پس اظ چٌس زلیمِ تأذیط
آهازُ ضس اٍ ضا تا ػدلِ سَاض تط اتَهثیل ذَز هی وٌیس تا سط ضاُ تِ هسضسِ تطساًیس .اظ آًدا وِ زیطتاى ضسُ تا سرطػت ضاًٌرسگی
هی وٌیس ٍ زض ؼَل هسیط پس اظ چٌس هَضز تگَ هگَی لفظی تا ضاًٌسگاى زیگط ذَزضٍ ّا ٍ زضیافت یه لثط خطیورِ اظ زسرت
افسط پلیس تِ هسضسِ هی ضسیس .زذتط تِ حالت لْط ٍ تسٍى ذساحافظی اظ ضوا ٍاضز هسضسِ هی ضَز.
تؼس اظ آًىِ تا  20زلیمِ تأذیط تِ هحل واض ذَز ٍاضز ضسیس تاظُ هتَخِ هی ضَیس وِ فطاهَش وطزُ ایس ویر زسرتی
ذَز ضا وِ حاٍی اسٌاز ظطٍضی ٍ هْن هطتَغ تِ ػمس لطاضزاز تا هطتطی است ضا ترِ ّورطاُ تثطیرس .ضٍظ ذرَز ضا ترا سررتی ٍ
هطاضت آغاظ ًوَزُ ایس ٍ ّط چِ ظهاى تِ پیص هی ضٍز اٍظاع تستط ٍ تستط هی ضَز ٍ آضظٍ هی وٌیس ظهاى تِ سطػت سرپطی ضرَز
تا تِ ذاًِ تطگطزیسٍ .لتی تِ ذاًِ تطهی گطزیس هتَخِ تطذَضز سطز ٍ لْط آهیع ّوسط ٍ زذتطتاى هی ضَیس .چطا؟......تِ زلیل ًَع
ٍاوٌطی وِ صثح ًطاى زازُ ایس.

ال  -آیا لَُْ تاػث آى ضس؟
ب -آیا زذتطتاى تاػث آى ضس؟
ج -آیا افسط پلیس تاػث آى ضس؟
ز -آیا ضوا ذَزتاى تاػث آى ضسیس؟
پاسد گعیٌِ (ز) است ضوا تط ضٍی ضیرتِ ضسى لَُْ تط ضٍی لثاس ذَز وٌتطلی ًساضتیس اها ًَع ٍاوٌطی وِ ظطف 5
ثاًیِ ًطاى زازیس تاػث ضس تا ضٍظ تسی ضا تدطتِ وٌیس.
ایي سٌاضیَ هی تَاًست ایي گًَِ اتفاق تیفتس .لَُْ تط ضٍی لثاس ضوا هی ضیعز .زذتط ضوا ضطٍع تِ گطیِ وطزى هری
وٌس .ضوا تِ ًطهی تِ اٍ هیگَییس هطىلی ًیست زذتطم فمػ تْتطُ تطای زفؼِ تؼس تیطتط هَاظة تاضی .تا تطزاضتي یه زستوال
تِ ؼثمِ زٍم هی ضٍیس .پس اظ ایٌىِ پیطاّي ذَز ضا ػَض وطزُ ٍ وی ذَز تطزاضتیس ٍ تِ ؼطف پراییي هری آییرس ٍ اظ ؼطیرك
پٌدطُ اتاق زذتطتاى ضا هی تیٌیس وِ تا تىاى زازى زست تا ضوا ذساحافظی ًوَزُ ٍ سَاض تط ذَزضٍ سطٍیس هسضسِ هری ضرَز.
ضوا  5زلیمِ ظٍزتط اظ هَػس همطض تِ هحل واض ذَز هی ضسیس ٍ تا سالم ٍ احَال پطسی گطم ضئیس ضطوت هَاخرِ هری ضرَیس ٍ
هطاّسُ ی اتَهثیل هطتطی وِ تاظُ هحَؼِ پاضویٌگ ٍاضز هی ضَز ٍ تِ ضوا ایي اخاظُ ضا هی زّس وِ یىثاض زیگط اسرٌاز هرالی
هطتَغ تِ تططیفات ازاضی لطاضزاز ضا چه وٌیس ضٍظ ذَتی ضا آغاظ ذَاّیس وطز.
اگط هَلغ ضاًٌسگی ضاًٌسُ ای ضاُ ضا تِ ضٍی ضوا تست چِ هی وٌیس ؟ آیا تؼازل ضٍحی ذَز ضا اظ زست

هی زّیرس ٍ

فطاض ذًَتاى تِ سطػت تاال هی ضٍز ٍ ضطٍع تِ زاز ٍ فطیاز هی وٌیس ؟ چٌاًچِ  5زلیمِ زیطتط تِ هحرل وراض ذرَز تطسریس چرِ
وسی ًگطاى ٍ زلَاپس ضوا هی ضَز ؟ چطا اخاظُ هی زّیس هاضیي ّا ضاًٌسگی ضوا ضا ذطاب وٌٌس ٍ ًظن ضٍحی ضوا ضا ترط ّرن
تعًٌس.
َّاپیوا زیط آهازُ پطٍاظ ضسُ ٍ تطًاهِ ضوا ضا تِ ّن ضیرتِ است  .چطا تط سط هأهَض سالي اًتظاض فطیاز

هری وطری.

آیا ٍی زض ایي اهط ًمص ٍ زذالتی زاضتِ است؟ تْتط است اظ فطصت تَخَز آهسُ حساوثط استفازُ ضا تثطیس .هطغَل هؽالؼِ ضَیس
ٍ یا تِ یىی اظ هسافطاى ًعزیه ضسُ ،تا اٍ سطگطم گفتگَ ضَیس ٍ زض صرَضت اه ىراى ضرطایػ ضا ترِ یره فطصرت هثرسل سراظیس.
ًاضاحتی ٍ تطذَضزّای ػصثی ضوا ضطایػ ضا اظ آًچِ ّست ذطاب تط هیىٌس.
اهطٍظُ هیلیَى ّا ًفط اظ هطزم وطَضهاى اظ استطس ّای ًاذَاستِ زض ضًح ٍ ػصاتٌس .ضٌاذت لراًَى  ٍ 10/00ترِ وراض
تستي آى زض ؼَل ظًسگی ًِ تٌْا افطاز ضا اظ ضًح ٍ هطاضت ّا ًدات ذَاّس زاز .تلىِ ترط ضاًرسهاى ظًرسگی ضرصری آًْرا ٍ ضًٍرك
ترطیسى تِ هَلؼیت وسة ٍ واض آًْا ًیع اثطی ػویك تِ خا ذَاّس گصاضت .
تیایین تا یافتي حلمِ هفمَزُ زًیای وسة ٍ واض اهطٍظ -یؼٌی هسیطیت استطس ،تْطُ ٍضی ظًسگی ذَز ضا تاال تثرطین ٍ
زًیایی تْتط ٍ ظیثاتط ضا پیص وص ذَز ٍ زیگطاى ًوائین.
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