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︫﹢ا﹨︡ ︀︎﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹇︡ردا﹡﹩ ︋︀ ﹝︤ا︀ی ﹠︡﹎︀﹡﹥ در ﹝﹏ ﹋︀ر ار︑︊︀ط دارد. ا﹎︣﹥، ︑﹞︋︤︀︪﹩ ︋﹫﹟ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹇︡ردا﹡﹩ 
︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️. 

دو ﹡﹀︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︫︣ا ︉︣﹆︑ ﹤︋ ︳﹊︧︀﹡﹩ در ز﹡︡﹎﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا﹝︀ ﹊﹩ از ا﹟ دو ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹫︪︐︣ ﹅ ︫﹠︀س ︋︀︫︡. ︭︠﹙️ 
﹢د﹝﹠︡︑︣،  ﹫︀ن︨   ︋﹤ ﹥ آز﹝﹢ن ز﹡︡﹎﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.︋   ︋️︊︧﹡ ﹩︨︀﹠︫ ﹅ ﹤ ︭﹫︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹏ ﹁︣د ﹡︧︊️︋   ︫﹩﹎︥و ﹉ ︡ردا﹡﹩١﹇
 ︬︫ ر﹁︐︀ر ﹝︓︊️ از ︵︣ف ︀ ︣︷﹡︀ر︸او﹇︀ت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ا ︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ،﹩︨︀﹠︫ ﹅ ا︨️ ﹡︀︫﹩ از ︫﹍﹀︐﹩ و ﹩︧ ﹩﹡︧︀س ﹇︡رداا
 ﹉ ﹤﹋ ر﹁︐︀ر ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︀﹨︣︷﹡︀ر︸︠︣ه، ﹇︡ردا﹡﹩ ︋﹫︀ن ︫︡ه، از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ا﹐︀︋ .︡ار﹝︽︀ن ﹝﹩ آ ﹤︋ ︬︫ ﹉ در ،︣﹍د

﹁︣د ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡ ︑︀ ا︧︀س ﹇︡ردا﹡﹩ را در ︫︬ د﹍︣ی ︋︣ا﹡﹍﹫︤د.
﹉ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑﹢︨ــ︳ آ﹜﹫︪﹫︀ ا︨︐︀ر﹋﹩ (Alicia Starkey) از دا﹡︪ــ﹍︀ه ا︀﹜︐﹩ ︎﹢ر︑﹙﹠︡ (Portland) ا﹡︖︀م ︫︡ه، ١۴۶ 
 ﹏﹞ ︣ی از︐︪﹫︋ ️︀︲︧︀س ر︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، ا﹇ ︣︡﹆︑ ا︨️. ﹋︀ر﹋﹠︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ﹤︐﹁︣﹎ ︣︷﹡︣︀ر﹝﹠︡ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن را در ١٢ ﹨﹀︐﹥ ز﹋

﹋︀ر ﹎︤ارش ﹋︣ده ا﹡︡. آ﹡︋ ︀︊︫ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︀︐︣ ︠﹢ا︋﹫︡ه و ︨︣درد﹨︀ی ﹋﹞︐︣ی را ا︧︀س ﹋︣ده ا﹡︡.
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︎︨︣﹫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹥ ︑﹠︀و︋﹩ ﹝﹢رد  آ﹡︙﹥ در︋︀ره ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ در ︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︨ــ️، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ از ︫︣﹋

ی ا  ﹤﹁︣ د︡﹎︀ه 
٢٧٢٧  آذر   آذر ١٣٩٨١٣٩٨

در ︨︐︀︩ ﹇︡ردا﹡﹩در ︨︐︀︩ ﹇︡ردا﹡﹩
Rob Yeung 
︑︣︗﹞﹥: ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا﹝﹫︣ی

د﹋︐︣ راب ﹢﹎ ﹩﹞ (Rob Yeung) ﹌﹡﹢︡: " ا︸︀ر﹡︷︣ ︀ ر﹁︐︀ر ﹝︓︊️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ︔︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ی ︋︣ د﹍︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 
ا︧︀س ︻︀﹜﹩ ︑﹠︡ر︨︐﹩ و ︋︊﹢د ︨︴ ر︲︀️ از ﹋︀ر ︫﹢د."
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️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︖︀د ﹋﹠︡.  ﹇︡ردا﹡﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹡﹫︀زی ︋﹥ ﹡﹞︀︪ــ︀ی ﹎︣ان ︀ ﹝﹀︭﹏ ︨︍︀︨﹍︤اری ﹡︊﹢د ︑︀ ا︧︀س ﹇︡ردا﹡﹩ را در ︫︣﹋
︑﹠︀ ︫﹠﹫︡ن «︨︍︀︨﹍︤ارم» از ز︋︀ن د﹍︣ان ︋︀ ︑﹠︀وب ︋﹫︪︐︣، ﹨﹛ در ر︲︀️ از ﹋︀ر و ﹨﹛ ︑﹠︡ر︨︐﹩ آ﹡︀، ︑﹀︀وت ا︖︀د ﹝﹩ ﹋︣د.

 (Francesca Gino) ﹢﹠﹫﹎ ︀﹊︧︙﹡و ﹁︣ا (Adam Grant) ️﹡︣﹎ آدام ﹏﹞︀ ︉ و﹋︀ر︫  ︥و﹨︪﹍︣ان ﹋︧ ︣ر︨﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥،︎   ︋﹉ در
آ︔︀ر ﹇︡ردا﹡﹩ ﹎︢ری و ︋﹫︀ن ︫ــ︡ه را ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋︀ر﹋﹠︀ن آز﹝﹢د﹡︡. او﹜﹫﹟ ﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ︫ــ︀﹝﹏ ﹋︀ر﹝﹠︡ان دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹆﹢ق ︋﹍﹫︣ ﹝︧﹢ل 
︗﹞︹ اوری ﹋﹞﹉ ﹝︀﹜﹩، ﹝︴︀︋﹅ ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ ︠﹫︣﹟ ا︐﹞︀﹜﹩ ︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹠︡. ﹎︣وه دوم آز﹝﹢ن، ﹝﹑﹇︀︑﹩ ﹋﹢︑︀ه ︋︀ ﹊﹝﹋ ︣︡﹞︀ی ︨ــ︀﹐﹡﹥ 
︀﹜︭︀﹡﹥ ارج  ︀ دا﹡︪ــ﹍︀ه را︠   ︋︀﹝ ︨︣﹠︡م. ﹝︀ ﹨﹞︣ا﹨﹩︫  ︧ــ﹫︀ر︠   ︋︀﹝  ︫️ــ ﹥ آ﹡︀ ﹎﹀️: "﹝﹟ از ︑﹑ش︨   ︋︀﹠︑ ﹤﹋ ︡﹠︐دا﹡︪ــ﹍︀ه دا︫ــ
﹝﹩ ﹡﹫﹛." در ︵﹢ل ا﹟ آز﹝﹢ن، ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ﹝︧ــ﹢ل ︗﹞︹ آوری ﹋﹞﹉ ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ۴١ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ ︋︀ ︋﹫︣ون 
︋︣﹇︣ار ﹋︣د﹡︡. ا︻︱︀ی ﹎︣وه آز﹝﹢ن ﹝︧ــ﹢ل ︗﹞ــ︹ آوری ﹋﹞﹊︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹋﹥ از آ﹡︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︱﹢ری ﹇︡ردا﹡﹩ ︫ــ︡ه ︋﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر 
︀داش  ﹢د﹡︡ و ﹨﹫︘︎  ﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︗﹞︹ اوری ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹞﹊︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹆﹢ق ︋﹍﹫︣︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣﹇︣ار ﹋︣د﹡ــ︡.︋  ﹝﹫︀﹡﹍﹫ــ﹟ ۶٣ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩︋ 
 ﹟︐﹫﹍﹡ر︨﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ﹇︡ردا﹡﹩ ︋﹫︀ن ︫︡ه در وا﹇︹ در ︋︣ا ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︣د﹡︡، ︎︥و﹨︪﹍︣ان ︋﹥ ا﹋ ﹩﹝﹡ ️﹁︀︀ی ︑﹙﹀﹠﹩ درا︲︀﹁﹩ ︋︣ای ︑﹞︀︨ــ

ا﹡﹍﹫︤ه آن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︔︋︩︣ ︋﹢ده ا︨️. 

︡︡ار﹠︍﹡ ﹩︡︋ را ﹟ا
﹋︀ر﹋﹠︀ن  از  ا﹡︖︀م ︫︡ه   ﹜︷﹠﹞  ﹩︖﹠︨︣︷﹡ ︋︀ا ﹟︀ل،  ا︨️.   ﹜﹞ ﹇︡ردا﹡﹩   ﹤﹋ ا︨️  رو︫﹟   ﹟ا  ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ اد︻︀  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹠︐﹆︡ان 
﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︺︡اد ︋﹫︪︐︣ی از ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︋﹫︩ از آن ﹋﹥ ﹡﹍︣ان ︑︧﹫﹟ و ︫﹠︀︨︀﹩ ︑﹑ش ﹋︀ری ︠﹢د ︋︀︫﹠︡، ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ 
﹇︡ر︫︀ن ︋﹥ در︨︐﹩ ︫﹠︀︠︐﹥ ﹡︪︡ه ا︨️. ︋︀ ﹡﹍︀ه ︠﹢ش ︋︀وری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ای ﹨﹞﹥ رو︫﹟ ︋︀︫︡ 
️ ﹋﹛ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ︀ آ﹡﹆︡ر در﹎﹫︣ ﹋︀ر و ﹝︪﹊﹑ت  ﹋﹥ ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹛ ا︨️؛ ا﹎︣﹥، وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ا﹁︣اد، ا﹨﹞﹫️ آن را د︨
︠﹢د ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹇︡ردا﹡﹩ ︠﹢د را ﹡︧︊️ ︋﹥ د﹍︣ان ︋﹫︀ن ﹋﹠﹠︡. در ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ا﹟ ︑﹀︧﹫︣، ︎︥و﹨︪﹍︣ا﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥ 
 ﹩︀﹨ داده  ،(Booth) ︋﹢ث  ︋︀زر﹎︀﹡﹩  دا﹡︪﹊︡ه  در   (Nicholas Epley) ا︎﹙﹩  ﹡﹫﹊﹑س  و   (Amit Kumar) ﹋﹢﹝︀ر  آ﹝﹫️ 
را  ﹋︀ر﹝﹠︡  در  ا︖︀د︫︡ه  ︫︀د﹝︀﹡﹩  ا︧︀س  ︋﹥ ︫︡ت   ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︋﹫︀ن  را  ﹇︡ردا﹡﹩   ﹤﹋ ا﹁︣ادی  آن  ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹋ ﹋︣د﹡︡  ︗﹞︹ اوری 

.︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ ﹜﹋ ️ د︨
︡ا﹡﹠︡. ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︡︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در︋︀ره  ــ﹢د﹝﹠︡︋  ﹢د را︨  ﹥ ﹝︡︣ان︠  ﹫︀ن ﹇︡ردا﹡﹩ ﹡︧ــ︊️︋  ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 
︀︫︧ــ︐﹍﹩ ︠﹢د ا︧ــ︀س ﹡︀ا﹝﹠﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ا︐﹞︀ل ︋﹫︪︣ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ر﹁︐︀ر ︎︣︠︀︫ــ﹍︣ا﹡﹥ دار﹡︡، ﹝︀﹡﹠︡ ︨︣﹋﹢ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن و 

︩ از︡ ا﹡︐﹆︀دی ︋﹢دن.  ﹫︋
︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹇︡ردا﹡﹩ ﹋︣دن از ﹝︡︣ان ︨ــ ︣﹫﹍︐︀ ﹡︪︀ن دادن ﹇︡ر︫﹠︀︨﹩ ︋︣ای ﹨︣آن ﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ در ر﹨︊︣ی آ﹡︀ ︋﹥ در︨︐﹩ 
 ﹤﹋ ︫︡︀ ︀︡ آ︣︠﹟ ﹋︀ری︋   ︫﹟ا﹜︊︐﹥، ا .︫︡︀  ︋︀﹝  ︫︀  ︋︀﹡︣ای ﹋︀﹨︩ ر﹁︐︀ر﹡︀در︨️ آ ﹢د﹝﹠︡︋   ︨﹉﹫︐﹋︀︑ ﹉ ️ا︨ــ️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ️︊︓﹞
﹢د را  ﹙﹠︡﹝︡ت ︑︣︠  ︡﹨︡ ︑︀ ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی︋  ﹫︪ــ︐︣ در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت︋  ﹥ ︫﹞︀ ﹋﹞﹩ ﹁︱︀ی︋   ︋﹜﹋ ️ ︀︫ــ﹫︡، ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ د︨ ﹥ ا﹡︖︀م آن︋   ︋﹏︀﹞

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡.
︣ا︨︀س ﹝︴︀﹜︺﹥ ︗︡︡ی  ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،︋  ﹢د﹝﹠︡ ﹡︊︀︫︡.︋   ︨︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹤﹝﹨ ︀ن ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در﹫  ︋﹤﹋ ︫︡︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹡︷︣ دا︫︐﹥︋ 
﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳ ︎︥و﹨︪﹍︣ ︗︣﹝﹩ ﹫︌ (Jeremy Yip) ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︋﹫︀ن ﹇︡ردا﹡﹩ در ﹝︢ا﹋︣ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ درک را ا︖︀د ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ 
 ︡︀︫ ،﹤︖﹫︐﹡︣ه ﹋︪﹩ ﹋﹠﹠︡. در︋ ︀﹝︫ از ︀︑ ︡﹠﹋ ﹅﹢︪︑ ︣ان را﹍س د﹢﹊︺﹞ ا︨️ در ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹥ ︵﹢ر ﹟﹊﹝﹞ ﹟︡ه ﹨︧︐﹫︡؛ ا﹠︪︋ درذات

︉ ︑︣ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا︧︀س ﹇︡ردا﹡﹩ ︠﹢د را ︋︣ای ︫︣ا︳ ︋︣ا︋︣ ﹀︶ ﹋﹠﹫︡، ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ آ﹡︀ را در ︫︣ا︳ ر﹇︀︋︐﹩ ︋︣وز د﹨﹫︡.  ︨︀﹠﹞
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︨︀︎و ︩ ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ا︨︐︺︡اد︀︋﹩ د﹋︐︣ راب؛ ︎︨︣
 ︳︀دت دا︫︐﹫﹛ ︋︀ ︫︣ا︻ ︀﹞ .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ️︣︡﹞ را ﹎︣﹁︐﹛ و ا﹋﹠﹢ن او را ﹏︽︫ ﹟﹞ .﹜︀م ﹋︣د﹡ ️ "﹝﹟ و ﹊﹩ از ﹨﹞﹊︀را﹡﹛ ﹨︣دو ︋︣ای ﹉ ︫︽﹏ ار︫︡︑︣ ︔︊
 ﹟︡ه ︫︡ه ا︨️. او از ﹝﹟ ︋︤ر﹎︐︣ ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ت ︋﹫︪︐︣ی در ︫︣﹋️ ﹋︀ر ﹋︣ده ا︨️، ︋﹠︀︋︣ا︀﹁ ﹩︋ ︡ی ﹝﹆︀وم و ︀︑ ﹩﹎ا﹝︀ او ︋﹥ ︑︀ز ،﹜﹫︀﹫︋ ︀ر﹠﹋

︀︫︡ او ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝﹟ ︋︣ای ﹝︡︣︋﹢دن ︀︋ ﹤﹡﹢﹍ .﹜︐︧﹫﹡ ﹤︐︧︀︫︡ ︋︀ او ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹛؟" 
 ﹟﹊﹝﹞ .︡﹠︫︀ ﹥ ﹨﹛ وا︋︧︐﹥︋  ️ و﹝︺﹙﹢﹜﹩،︋  ﹫︩ از ار︑︊︀ط ︻﹙ ﹞︀ و ︑︽﹫﹫︣ در ر﹁︐︀ر وی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︎  ــ︣︹ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹡﹊﹠﹫︡.︑︣﹁﹫︹︫  ︀︫ــ﹫︨︡  ﹝︣ا﹇︉︋ 
ا︨ــ️ ︨ــ︀︣ ﹨﹞﹊︀ران ︀ د﹍︣ ﹝︪﹊﹑ت ︋︀︻︒ ر﹡︖︩ وی در ﹝﹏ ﹋︀ر ︫︡ه ︋︀︫ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎︀ی ﹝︀︧﹙﹩ در ز﹡︡﹎﹩ ︫︭﹩ وی در 

﹝﹫︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ ر﹁︐︀رش در ﹝﹏ ﹋︀ر ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. 
︐﹩ ا﹎︣ ︑︣﹁﹫︹ ︫﹞︀ ︾︣ور او را ︗︣﹥ دار ﹋︣ده ︋︀︫︡، ا﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹁﹆︳ ﹉ ︻︀﹝﹏ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡، ︑︀ ا﹫︲﹢︑ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹟ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ در ر﹁︐︀ر 
 ﹤ ﹩﹚﹋ ر﹢︵ ﹤ ﹢د︋  ︽﹏ و ز﹡︡﹎﹩︠  ︍︨︣﹫︡ ﹋﹥ در︋︀ره︫   ︋﹤﹡︀﹞︣︐﹞ وی را درک ﹋﹠﹫︡، ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ از او ︳ــ︣ا ــ﹞︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︫︡  وی. ﹡﹊︐﹥ ا﹠︖︀︨ــ️ ﹋﹥︫ 

ا︧︀︨﹩ دارد.
 ︦︍︨ .︡︀ددا︫️ ︋︣دار ،︡ا ﹤︐﹁︀ ﹩︪ــ﹛︀ ر﹁︐︀ر وی را ﹤﹋ ﹩︭︣دن ︋︀ او، ا﹁﹊︀ر ︠﹢د را ︗﹞︹ ﹋﹠﹫︡ و در︋︀ره ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ﹋ ️ ︊︮ ا﹝︀ ︎﹫︩ از
 ︡ا﹨︡ی ﹋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣ده ا﹢ ﹥ وی در︋︀ره︫   ︋.︡﹫︫︀ ︀ ﹨﹛ دا︫ــ︐﹥︋  ــ﹙﹢︾﹩ ﹋﹞︐︣ی دارد، ︑︀ ﹉ ﹎﹀︐﹍﹢ی رودررو︋  ﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥︫  ︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر او︎  ز﹝︀﹡﹩ را در︋ 
 ︀ او در﹡︷︣ ﹡︡ا︫︐﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹝﹆︀وم ︡︀︫ .︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹫﹨︣︎ ،︢رد﹎ ﹩﹞ ﹤ دا﹡﹫︡ در ذ﹨﹟ او ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ﹟ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ از ا﹜﹆︀ی ا .︡﹫﹢﹍︋
.︡﹢︫ ︀﹢︗ ︨︡︀د﹎﹩ ﹡︷︣ وی را در︋︀ره آ﹡︙﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣ده ا ﹤︋ .︡︡ه ﹋︣ده ا﹨︀︪﹞ ﹟﹫﹠ ﹟﹝︐﹢︗﹥ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ او را ا ﹩︐ ︡︀︫ .︫︡︀︋ ︡ه︀﹁ ﹩︋

﹨︡ف ︫ــ﹞︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︪︿ ﹋﹠﹫︡ وی ︋︀ ﹥ ﹝︧ــ︀﹏ و ﹝︪﹊﹑︑﹩ رو︋﹥ رو ︫︡ه ا︨️، و آ︀ ا﹟ ﹝︀︧﹏ ︠︀ر︗﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︀ ︋﹥ ︫﹞︀ و 
.︡︣﹫﹍︋ ﹜﹫﹝︭︑ ،︡﹫﹨ا﹡︖︀م د ﹜﹨ ︀︋ ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩︊︨︀﹠﹞ آن ﹝﹢﹇︹ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ در︋︀ره ا﹇︡ام ︀﹠︑ .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ط﹢︋︣﹞ ︀﹝︫ ︹﹫﹁︣︑

﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ︨﹢د﹝﹠︡
 .︡﹠﹡ ﹩﹞ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ارزش ︎﹫︀ده ︨︀زی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ارج ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫︎ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ︣︵︀︠ ﹟︀ر﹋﹠︀ن را ︋﹥ ا﹋ ︩︋︣︔︣ان ا︡﹞
 ︡و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︀ن در︣︐︪﹞ ︀ر﹋﹠︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ز︠﹢رد﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹫︪︐︣ی از﹋ ،︫︡︀︋ ﹤︣﹨
 ︨︀︎ ︡ه ای︣ان ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹨︣ ا︡﹞ ،﹤︣﹎︀ده ︨︀زی را﹨︊︣د﹨︀ی ︫︣﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ ا﹫︎ ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣ی︐︋
︡ه  ︡﹨﹠︡. ︡︗ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹉︡ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ دا﹡﹫﹏ ﹋﹫﹠﹌ (Danielle King)، دا﹡︪︖﹢ی دا﹡︪﹍︀ه را︦ (Rice) ︑﹍︤اس ا﹡︖︀م︫   ︋️︊︓﹞

ا︨️، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝﹞﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ در︋︀ره ا︡﹞ ﹤﹋ ﹟︣ان ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ رد﹋︣دن ︎﹫︪﹠︀د را ا︻﹑م ﹋﹠﹠︡.
 ﹤﹋ ︬︪﹞ ﹏﹐د ︀ ،د﹢ ︡ه︋  ︀ ︧︀︨﹫️ ︗﹞﹙﹥ ︋﹠︡ی︫   ︋﹤﹋ ﹜︊﹞ رد ﹇︣ار داد؛ رد﹋︣دن﹢︠︣ در دو آز﹝﹢ن، ﹋﹫﹠﹌ ﹋︀ر﹋﹠︀ن را در ﹝︺︣ض دو︋ 
 ﹏﹆︐﹠﹞ ️﹫︨︀︧ ︋︡ون ﹤﹋ ︬︪﹞ ︀ی﹫︲﹢︑ ️﹁︀︀د︑︣، در ز﹝︀ن در︀ل ︋︧﹫︀ر ز﹝︐︡ی ︫︡ه ︋﹢د. ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︋﹥ ا﹠︋ ﹤﹚﹝︗ ️﹫︨︀︧ ︋︡ون
︫︡ه ︋﹢د، ﹡︧︊️ ︋﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑﹢︲﹫︀ی ﹝︊﹛ را ︋︀ ︧︀︨﹫️ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ی ︋︺︡ی را ﹝︐﹢﹇︿ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ︋﹥ ︻︊︀رت 
 ﹤﹋ ﹩︭︪﹞ ﹏﹐د ﹩﹠︺) ︬︀ی ﹝︪ــ︐︊  ︮︣ ﹫︩ از آن ﹋﹥︋  ﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥︋  ﹥ ادا﹝﹥ ا︸︀ر﹡︷︣، ا︵﹞﹫﹠︀ن︎  ︣ای ︑︪ــ﹢﹅ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋   ︋،︣﹍د

ارا ︣︋ ︣︐︪﹫︋ ︡﹫﹠﹋ ︤﹋︣﹝︑ (︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹍﹢﹡﹍﹩ رد﹋︣دن ︎﹫︪﹠︀د آ﹡︀ ( ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹩﹠︺︧︀︨﹫️ ︫﹞︀ در ︋︣︠﹢رد) ︑﹞︣﹋︤ ﹋﹠﹫︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Gratitude

:︹︊﹠﹞
Dr. Rob Yeung, In Praise of Gratitude, Accounting and Business, Nov./Dec. 2019
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