
 

 است؟ ضکلی چِ دًیب ّوسز ثْتزیي
 (ضبّزخی هَفقیت گزٍُ اس ارایِ) 

ثزای دریبفت آخزیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتزًٍیکی رایگبى

ثِ ٍة سبیت هزاجعِ ًوبییذ. 

 

 

 فزٍضگبُ ایٌتزًتی هحصَالت هب           
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 ضزیک یک.  کٌذ هی فزاهَش را ضوب گذضتِ اضتجبّبت دًیب ّوسز ثْتزیي -1

 ّیچ " آًْب یبدآٍری کِ را  اضتجبّبتی دائن ٍ گیزد هی ًبدیذُ را ضوب گذضتِ خَة،

 .کٌذ ًوی ثبسگَ ، ًذارد تبى راثطِ حبل ثِ " ًفعی

 تفبٍت " هٌبست سًذگی ضزیک یک. کٌذ ًوی هقبیسِ دًیب ّوسز ثْتزیي -2

 را خَد قَت ٍ ضعف ًقبط ضخص ّز کِ داًذ هی ٍ کٌذ هی درک را " ّب اًسبى

 .کٌذ ًوی هقبیسِ دیگز افزاد ثب را ضوب ثٌبثزایي.  دارد

 سبلن راثطِ یک کِ ثذاًذ ثبیذ اٍ.دارد اعتقبد دٍطزفِ راثطِ ثِ دًیب ّوسز ثْتزیي -3

 ّبی راثطِ.  ثبضذ ثزقزار تعبدل آًْب ثیي ثبیذ ٍ  است ٍاثستِ طزف دٍ ّز تالش ثِ

 .ضذ خَاّذ هٌجز هطکل ثِ ًْبیت در طزفِ یک

 احتیبج تٌْبیی ثِ فزدی ّز.گذارد هی احتزام ضوب تٌْبیی ثِ دًیب ّوسز ثْتزیي -4

 را قبًَى  ایي کِ افزادی. کٌذ درک را خصَصی حزین هعٌبی ثبیذ ضوب ضزیک.  دارد

 خفقبى احسبس راثطِ در ٍ ضًَذ هی خستِ ّن اس هذتی اس پس ، کٌٌذ ًوی رعبیت

 .ثَدى ّن ثب حتی است، السم تعبدل چیشی ّز در گَیین، هی ّن ثبس. کٌٌذ هی

 سًذگی ضزیک یک.دّذ هی قزار اٍلَیت در را ضوب ثب گفتگَ دًیب ّوسز ثْتزیي -5

 ثذٍى.  دّذ هی قزار خَد کبرّبی  اٍلَیت در را ضوب ثب " گفتگَ ٍ ارتجبط " خَة

 ًطذًی حل ٍ  ثشرگ هطکالتی ثِ تجذیل کَچک هطکالت ، یکذیگز ثب گفتگَ
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:  کِ ثبضیذ هطوئي ٍ ثبضیذ آساد تبى ضزیک ثب گفتگَ در ثبیذ ضوب.   ضَد هی تجذیل

 .است حیبتی راثطِ یک تذاٍم ثزای گفتگَ.  ضَد هی ضٌیذُ ّبیتبى حزف

 ثبسی یک ثِ تجذیل را راثطِ خَة ضزیک یک.است سبدُ دًیب ّوسز ثْتزیي -6

 عکس جبی ثِ ٍ کٌذ هی ثزخَرد سبدگی ثِ هطکلی ّز ثب اٍ.  کٌذ ًوی پیچیذُ

 .ًطیٌذ هی گفتگَ ثِ ضوب ثب ًطیٌی، عقت یب پزخبضگزاًِ ّبی العول

 ضوب " عطق سثبى " ثِ اٍ. ضٌبسذ هی را ضوب خَاة رگ دًیب ّوسز ثْتزیي -7

 در را لغبتی چِ ، ثبضذ داضتِ حضَر کٌبرتبى  ثبیذ سهبًی چِ کِ داًذ هی ٍ است آگبُ

 ثِ. ضَیذ خَضحبل تب ثخزد ضوب ثزای ای ّذیِ چِ یب گیزد  کبر ثِ ضوب ثب گفتگَ

 .ثذاًذ را ضوب خَاة رگ ثبیذ اٍ ثیبًی

 طَری است، اٍ خصَصیبت اس طجعی ضَخ.است طجع ضَخ دًیب ّوسز ثْتزیي -8

 .ثخٌذیذ ّن ثب ٍ ثگَییذ اٍ ثزای را جَکی ، تَاًیذ هی ضوب کِ

 اس هٌطقی اًتظبرات کِ کٌیذ اًتخبة را فزدی. است هٌطقی دًیب ّوسز ثْتزیي -9

 اٍ.  است طجیعی اهزی ایي ٍ کٌین هی اضتجبُ گبّی ّب آدم هب ّوِ.  ثبضذ داضتِ ضوب

 .ًیست پبیجٌذ آى خَدثِ کِ کٌذ تعزیف استبًذاردّبیی ضوب ثزای ًجبیذ
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 " دیگزاى اس هب گبّی. است رسیذُ خَدضٌبسی ثِ دًیب ّوسز ثْتزیي -11

 هی ًباهیذ ًیستٌذ، ضبى کزدى ثزآٍردُ  ثِ قبدر آًْب کِ سهبًی ٍ دارین " اًتظبراتی

 کس  ّیچ هحتبج تب کٌین تقَیت خَد در را السم ّبی هْبرت آًقذر ثبیذ هب. ضَین

 .ثبضذ خَدضٌبسی تقَیت ثزای راّی ثبیذ تٌْب عبطفی راثطِ. ًجبضین

 اس ای ثیٌبًِ خَش اًتظبرات ضوب ضزیک.است ثیي خَش دًیب ّوسز ثْتزیي -11

 ٍ خَة ای راثطِ ثِ هعتقذ ٍ کٌذ هی دٍر خَد اس را هٌفی افکبر اٍ.  دارد راثطِ ٍ ضوب

 .است هذت طَالًی

 خَضی توبم هٌطب تٌْب را ضوب ًجبیذ اٍ.است پذیز هسئَلیت دًیب ّوسز ثْتزیي -12

 تزیي ثشرگ تَاًیذ هی ضوب.  است خَد سًذگی ضبدی هسئَل کسی ّز. ثذاًذ ّبیص

 .ًِ آى توبم اهب ثبضیذ ضبدی ایي ثخص

 خَة سًذگی ضزیک یک.کٌذ هی کٌتزل را خَد احسبسبت دًیب ّوسز ثْتزیي -13

 ثبعث دیگزاى هقبثل در ٍ کٌذ ًوی ًقذتبى ٍ کٌتزل هذام گذارد، هی احتزام ضوب ثِ

 .ضَد ًوی ضزهٌذگی

 دیگز اس ّوذلی. کٌذ هی تقسین ضوب ثب را سهبًص دًیب ّوسز ثْتزیي -14

 داًذ هی خَة ٍ است آگبُ تیوی کبر ارسش ثِ اٍ.  است ضوب هٌبست فزد خصَصیبت

 ". ًذارد صذا دست یک ":  کِ
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 کِ سهبى ّز ٍ است هسئَل ٍ اعتوبد قبثل اٍ.است هستقل دًیب ّوسز ثْتزیي -15

 .است ضوب کٌبر ثبضیذ، داضتِ احتیبج

 تب کٌذ هی تطَیق را ضوب اٍ. کٌذ هی حوبیت ضوب اس دًیب ّوسز ثْتزیي -16

 .خَاّذ هی را ضوب ثْتزیي ّویطِ ٍ تزسذ ًوی ضوب هَفقیت اس.  ثبضیذ خَد ثْتزیي

 خَة ضزیک یک کٌذ هی تالش راثطِ ثْجَد ثزای ّویطِ دًیب ّوسز ثْتزیي -17

 هی را خَد سعی ثٌبثزایي. دارد  تالش ٍ هزاقجت ثِ احتیبج راثطِ یک کِ داًذ هی

 .رٍد پیص خَد ضکل  ثْتزیي ثِ راثطِ تب کٌذ

 خَدآگبّی ثِ کِ فزدی. است " ثجخطیذ" گفتي ثِ قبدر دًیب ّوسز ثْتزیي -18

 : گفتي اس ثبضذ، رسیذُ

 .ّزاسذ ضذُ،ًوی اضتجبّی هزتکت کِ ّبیی سهبى در " ثجخطیذ "

 ثبیذ خَة، گی سًذ ضزیک یک.است ضوب دٍست ثْتزیي دًیب ّوسز ثْتزیي -19

 .ثبضذ ّن خَة یکذٍست

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

ثزای دریبفت آخزیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتزًٍیکی رایگبى

ثِ ٍة سبیت هزاجعِ ًوبییذ. 

 

 

 فزٍضگبُ ایٌتزًتی هحصَالت هب

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.shop-sajadshahrokhi.org/
http://www.sajadshahrokhi.org/
http://www.shop-sajadshahrokhi.org/


 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://shop-sajadshahrokhi.org/

