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 :همذهه

کًىو به ديبال آو بىده اعت  یکی اص هىمىػاتی که بؾشیت اص ابتذای خلوت تا
باؽذ، اها چىو ساه دهین و هغیش سعیذو بهه آو سا  بذوو ؽک هىكویت كشدی هی

هىكویهت کغهن يکًًهذ و یها دیهش  دايًذ همکى اعت دس ایى ساه به دسعتی يمی
 هًگام و عخت به ایى هىكویت بشعًذ.

که ؽما دس ىلهن  اعتتىاو گلت هىكویت كشدی آو چیضی  به ىىس کلی هی
ذ. زال بایذ دهت داؽته یآو هغتیذ و يیاص داسیذ که ایى هىكویت سا تسون بخؾ

 هىكویت تًها ایى يیغت که ؽما ازغاط خىؽسالی کًیذ، بلکه ایى کهباؽیذ 
آوسیهذ  به دعت ههیای  دهذ که ؽما با ایى هىكویت آيچًاو ايگیضه هؼًی سا هی

خىاهیهذ داؽهته باؽهیذ. زهال دههت داؽهته باؽهیذ  که بتىايیذ آيچه سا که ههی
ؽىد ؽایذ بؼنی اص اكشاد با خىد كکش کًًذ  هًگاهی که يام اص هىكویت بشده هی

 ههای  بایذ سوػد وای دس ایى کاس وخىد داس کًًذه که چیضهای خاؿ و هتسىل
بتىايًذ به ایى هىكویهت دعهت دیهذا يمایًهذ> اهها دس  تا کًًذ اهتساو سا عختی

ایًدا الصم اعت بذايیذ اگش ساه و سوػ دسعهت هىكویهت سا بذايیهذ بهه آعهايی 
تىايیذ به ایى هىكویت بشعهیذ. دس ایهى بهیى یکهی اص يخغهتیى و ههمتهشیى  هی
تىايیذ با ؽًاخت  ىىسی که ؽما هیباؽذ به  هىكویت خىدؽًاعی هیهای  گام

ای اعهت و عه ظ  خىد دسیابیذ که لیاهت و تىايایی ؽما بیؾتش دس چهه زیيهه



 / اس هىفمیت فزدی تا هىفمیت هالی39

 تىايیذ چه کاسی کًیذ تا يتایح بهتشی داؽته باؽیذ. دسیابیذ که هی
سود  های هىكویت به ؽماس ههی همچًیى تمشکض و تىخه ػمین اص دیگش ویژگی

دو هذف دسعت و تمشکض کهشدو بهش سوی تىايیذ با ايتخاب کش به ىىسی که هی
اص خمله دیگهش  آو به آعايی هغیش هىكویت سا دیذا کشده و ایى هغیش سا ب یماییذ.

باؽذ، به ىىسی که ؽما يیاص  دشداصی هی های سعیذو به هىكویت، خیال تکًیک
داسیذ بشای سعیذو به هىكویت سویادشداصی کًیذ و دس هىسد ایًکه اص صيذگی چه 

 ههش تىايیهذ ا خىدتاو فهادم باؽهیذ. اص ىشكهی بایهذ بذايیهذ ههیخىاهیذ ب هی
 سا یک گام به عىی هىكویت بذايیذ و اص ایى اؽتباهات دسط بگیشیذ.  ؽکغت

 
 



 
 
 

 فصل اول:
 های مهم دستیابی  تکنیک

 به مىفقیت فزدی





 
 
 
 

 كهشدی هىكویهت های تکًیک اص اعتلاده صيذگی، دس هىكویت ساصهای اص یکی
 همهىاستش، سا ؽهما ههای وخىاعهته اههذاف به سعیذو هغیش تىايذ هی که اعت
ههای هختللهی اص  شدی خًبههكه هىكویهت های تکًیک. يمایذ عشیؼتش و تش عاده

تىايیذ  ؽما هیگیشد.  ػملکشدهای ها سا دس سابيه با سعیذو به هىكویت دس بشهی
ها، دس هىاخهه با ؽشایو هختلق صيذگی و دس بشخىسد با  با كشاگیشی ایى تکًیک

 كقهلزهل سا بذعهت آوسیهذ. دس ایهى  هغائل گىياگىو، بهتشیى ػملکشد و ساه
کًین ابتذا با هؼشكی هىكویت و دسک فسیر آو، به فىست تلقهیلی  عؼی هی

ین تا بتهىايین دس صيهذگی اص های هىكویت كشدی سا تؾشیر کً هىاسد ههن تکًیک
 .آيها بشای سعیذو به هىكویت اعتلاده يمایین

 هىفمیت چیظت؟

اص آيدایی که هها  ؽىد. هیای خاؿ تؼشیق  هىكویت اص يظش هش ايغاو به گىيه
ها به ػًىاو اكشادی اص خاهؼهه بها یکهذیگش تؼاههل و هؾهتشکات صیهادی  ايغاو

ویت بشعین. دس واههغ هىكویهت تىايین به یک تؼشیق هؾتشک اص هىك داسین، هی
کًیهذ و اص  دیهذا ههیای  الؼهاده چیضی اعت که ؽما با سعیذو به آو زظ كهىم

 اعهت همکهى ایهذ سامهی هغهتیذ. و صزماتی کهه بهشای آو کؾهیذهها  تالػ
 و باؽذ دیچیذه هغئله یک زل بشای داعخ یک به سعیذو كشدی، بشای هىكویت
 اص هشیک به سعیذو هشچًذ. باؽذ هوام یا و دىل کغن دیگش كشد بشای هىكویت
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 دهی هىكویهت اص كشد هش دسک به بایذ اها ؽىد هی تلوی هىكویت يىع یک ها ایى
 د.ىدو سا هؼًا کشب هىكن هلهىم وی، بشای بتىاو تا بشد

 درک درطت هىفمیت

به ىىس کلی بایذ ايغاو ابتذا به دسک دسعتی اص هىكویتی که دس رهى خىد داسد، 
تىايذ با تىخه به ػوایهذ و باوسههای ههش كهشد فهىست  بشعذ. دسک هىكویت هی

ؽىيذ تا ها اص سعیذو به  گیشد. هىكویت سعیذو به چیضهایی اعت که باػث هی
آيها ؽاد باؽین، به ايتظاسات خىد داعخ دههین و ازغهاط دیؾهشكت و کمهال 

 بشعهین، هىكویهت اص دسعهتی دسک بهه خهىد دسيظهش بتهىايین آيکه بشای کًین.
 :دهین هشاس هن کًاس هىكویت فسیر کشدو دسک بشای سا صیش ینهلاه تىايین هی
 سعیذو به هذف 
 بذعت آوسدو دعتاوسدها 
 ازغاط خؾًىدی و سمایتمًذی 
 زظ هؼًاداس بىدو صيذگی 
 دایبًذی به اسصػ ها 

تىايیذ به دسک دسعهتی اص هىكویهت بشعهیذ کهه خهىد سا بها  ؽما هًگاهی هی
 .آياو دسط بگیشیذهای  اىشاكیاو هوایغه يکًیذ و اص هىكویت

 باػذ؟ هًظىر اس هىفمیت فزدی چه هی

ؽىد تا ؽما به آيچه دس يظهش  دس واهغ هىكویت كشدی، ابضاسی اعت که عبن هی
خىد داسیذ بشعیذ. هىكویت كشدی تلغیش ؽما اص اهذاف و دیذ ؽما يغهبت بهه 
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صيذگی اعت کهه بایهذ آو سا بهه فهىست هذكمًهذ و بها هىكویهت ىهی کًیهذ. 
تىايهذ  شدی کاهال به ىشص ػویذه و ایذه ؽما بغهتگی داسد و ههیهای ك هىكویت

های خذیذ، یها  ازغاط سمایت ياؽی اص خذهت به دیگشاو، یادگیشی ههاست
بذعههت آوسدو تدشبههه دس صيههذگی باؽههذ. تههالػ و دؾههتکاس ؽههما دس کًههاس 

سیضی که بشای هذف خىد داسیذ، تًها ػىاهل افهلی هغهتًذ کهه عهبن  بشياهه
ؽهىيذ. دس بسهث هىكویهت كهشدی، ػىاههل بغهیاسی  ههی هىكویت كشدی ؽما

هىكویت كشدی اؽهاسه های  تىايًذ صهیًه عاص آو باؽًذ که دس اداهه به تکًیک هی
 .خىاهین يمىد

 دطتیابی به هىفمیت فزدیهای  آػًایی با تکًیک

دسفذ اص اكشاد دس صيذگی به اهذاكی کهه  8سوايؾًاعاو، تًها ی  با تىخه به گلته
دس هشازهل تؼیهیى  ها اص ايغهاودسفذ  99سعًذ و ایى یؼًی  ذ هیکًً تؼییى هی

هايًذ. به همهیى خهاىش مهشوسی اعهت تها بها  ساه باهی هیهای  هذف یا يیمه
های هىكویت كهشدی بتهىايین بها ههذیشیت دسعهت كهشدی دس  آؽًایی با تکًیک

خىد سا به دسعتی دس هغیشی هؾخـ عهىم دههین تها دس های  صيذگی، تالػ
های هىكویت كشدی  به دعتیابی به هىكویت ؽىيذ. دس واهغ تکًیکيهایت هًدش 

کًًذ تا ها بهتش ايشژی خىد سا هقشف کًین،  ػىاهلی هغتًذ که به ها کمک هی
هها،  دس اداهه به تىفهیق ویژگهی .س هغیش هىكویت بتىايین دیؼ بشوینبیؾتش د
 .ندشداصی های سعیذو به هىكویت كشدی هی های هىكویت كشدی و ساه تکًیک
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 طعی کًیذ خىد را بؼًاطیذ

تىاو به خىدؽًاعی اؽاسه يمىد.  های هىكویت كشدی هی تشیى تکًیک اص ابتذایی
هایی سا که داسیذ بهتش بؾًاعیذ. بهه  دس واهغ دس ابتذا بهتش اعت خىدتاو ویژگی

هایی که داسد  و ویژگیها  ایى هلهىم که همکى اعت كشدی دس یادگیشی با سوػ
ا باصدهی بیؾتشی ػمل کًذ ولهی كهشد دیگهش ایهى آههىصػ سا بغیاس عشیؼتش و ب

تىايذ با همیى عشػت و باصدهی به فىست ػملی بهتش كشا گیهشد. ؽهًاخت  هی
ههای هىكویهت  تشیى تکًیک هایی که داسیذ، یکی اص افلی ؽخقیت و ویژگی
 س:تىايذ د كشدی اعت که هی

 ؽخقیهای  سیضی بشياهه 
 گزاسی هذف 
 بًذی اهىس اولىیت 
  صيذگیيسىه 
 های ايدام یک كؼالیت ها و سوػ تؼییى ساه زل 
 و... 

 .بغیاس هىثش باؽذ

 اطتعذادهای خىد را ػًاطایی کًیذ

ههای الصم بهشای آو یکهی اص ؽهشوىی  بشای سعیذو به هىكویت، داؽتى تىايایی
تىاو به كشدی اؽاسه يمىد کهه  بشای هثال هی. اعت که بایذ دس يظش داؽته باؽیذ

گزاسد و دس ؽًاخت اعتؼذادهای خىد بهه دسعهتی  خىايًذگی هیدا دس ػشفه 
ػمل يکشده اعت. وامر اعت که بشای خىايًذگی ؽشوىی اص خملهه داؽهتى 
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ايؼياف دزیش اص بذیهیاتی اعت که كشد بشای ای  فذای وامر و داؽتى زًدشه
وسود به ایى صهیًه بایذ آو سا دس خىد داؽته باؽذ. به همیى خاىش بغهیاس هههن 

تا به دسک اعتؼذادهای خىد به ػًىاو یکی اص ػىاههل هههن دس هىكویهت اعت 
خىد سا به خىبی بؾًاعین. بشای ایهى های  كشدی بًگشین و اعتؼذادها و مؼق

 .خىد ب شداصیذهای  تىايیذ به بشسعی ویژگی کاس ؽما هی
 چه کاسهایی بشای ؽما عاده اعت؟ 
 کهاس بهشای ؽهما دهیهذ و کهذام  به چه کاسهایی ػالههه بیؾهتشی يؾهاو ههی

 تشیى اعت؟ خزاب
 های هختلق داؽتیذ سا دعت کن يگیشیذ و آيهها  هایی که دس ػشفه هىكویت

 .سا ؽًاعایی کًیذ
 بشیگههض-هههای اعههتؼذادیابی هايًههذ آصهههىو هههایشص ههها و آصهههىو اص تغههت 

 .اعتلادهکًیذ
 ؽًاعًذ بخىاهیذ تا يواه ههىت و مهؼق  اص اكشادی که ؽما سا به خىبی هی

 .ا هؼشكی کًًذؽما سا به ؽم
 اص یک هشبی کمک بگیشیذ. 

 عبزت بًگزیذهای  به گذػته به عًىاو درص

ؽهىد. گزؽهته، زهال و آیًهذه. هها بهه خهىبی  صهاو به عه هغمت توغین ههی
تىاو کاسی کشد. به همهیى  دايین که بشای صهايی که اص دعت سكته اعت يمی هی

کهه ای  يگاه کًین. خؼبههای گزؽته بایذ به ػًىاو یک خؼبه  خاىش ها به صهاو
تىايیهذ  دسوو آو هش چیضی که بیلتذ، دیگش بشيخىاهذ گؾهت و ؽهما كوهو ههی
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دسوو آو سا هؾاهذه کًیذ. بشای ایًکه بتىايین اص صههاو گزؽهته بهه يسهىه ههىثش 
کًهین،  اعتلاده کًین، بهتش اعت آو سا هشوس کًین. وهتی که گزؽته سا هشوس ههی

تىايین با دهت به آيها يگاه کًین و اص هش یهک اص  یآوسین که ه وهایغ سا به یاد هی
آيها یک تدشبه بذعت آوسین. ایى تدشبیات دايؼ زال ها هغتًذ که بایهذ بهه 

 كهشدی هىكویت های تکًیک خا و به ىىس هًاعن اص آيها اعتلاده کًین. یکی اص
ت آو دس دايؼ تدشبیا ثبت و گزؽته هشوس. اعت گزؽته تدشبیات به دعتیابی

های هىكویهت كهشدی  تشیى و دس ػیى زال ههمتشیى تکًیک تىايذ اص عاده ها هی
 .به ؽماس آیذ

 ریشی کًیذ بزياهه

 !تالػ بذوو بشياهه سیضی كایذه يذاسد
دسفذ هىسد هبىل يیغت، اها فهشكا  011دس واهغ ایى خمله با ایًکه به ىىس 

همهشاه سیضی اعت که الصم اعت تالػ و دؾتکاس هها  بیاو کًًذه اهمیت بشياهه
تىايیذ افىل صیهش سا ههذ يظهش داؽهته  سیضی هىكن ؽما هی آو باؽذ. بشای بشياهه

 :باؽیذ
سیض اعهتلاده يماییهذ: اعهتلاده اص یهک ابهضاس يهه  اص یک عشسعیذ یا بشياهه. 0

هههای هخقههىؿ  چًههذاو دیچیههذه هايًههذ یههک دكتشچههه یادداؽههت تهها کتههاب
سیهضی مهشوسی  بشياههه تشیى ابضاسها بهشای داؽهتى سیضی به ػًىاو افلی بشياهه
 .اعت
ها: ومؼیت كؼالیت و اهىسی سا که دس يظش یا بشػهذه  عاهايذهی كؼالیت. 9

تىايذ دس فهشكه  داسیذ به فىست وامر هؾخـ کًیذ. عاصهايذهی کاسها هی
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 .خىیی صهاو و كشاهىػ يکشدو ايدام ایى کاسها به ؽما کمک کًذ
غین بًذی اهمیت ايدام اولىیت بًذی کاسها: اولىیت بًذی به هلهىم تو. 3

 .کاسها بشای بهشه هًذی فسیر اص صهاو بغیاس ههن اعت
بًذی بشای ايدام کاسها: دس ايدام ایى افل، بایذ واههغ بهیى باؽهیذ  صهاو. 4

تا بتىايیذ صهاو کاكی و کمی بیؾتش سا بشای ايدام کاهل کاسها دس يظش بگیشیهذ. 
 .سیضی اعت اهههای بشي دس واهغ ایى افل یکی اص ههمتشیى ویژگی

تىايیذ با اختقاؿ كنایی دس کًاس  سیضی، ؽما هی دس کًاس خذول بشياهه. 5
ػملکشد بهتش دس ايدام اههىس دهیؼ بیًهی بشای آو، يکات و تىمیسات الصم سا 

 .ؽذه هذ يظش بگیشیذ

 تعییى و تصزیح هذف

كکهش کًیهذ و خضئیهات  ها آوبه  کاهالا تمام اهذاف خىد سا لیغت کًیذ. ع ظ 
دهین سا بشای آو دس يظش بگیشیذ. اص دیگشاو کمک و هؾاوسه بگیشیذ تها بتىايیهذ 

کًهین؟ تؼیهیى و  بهتش اهذاف خىد سا تؾشیر يماییذ. اها چهشا ایهى کهاس سا ههی
های هىكویهت كهشدی خایگهاه هههن دس  یکی اص تکًیک ػًىاو بهتقشیر هذف 

 .هىكویت اكشاد داسد
داس ؽىد و ؽهما ؽىد تا صيذگی بشای ؽما هؼًا عبن هی تؼییى هذف دسواهغ

صههاو و زشکهت دس هغهیش سعهیذو بهه اههذاف خهىد، ىؼهن  باگزؽتبتىايیذ 
 یبهش اههذاك کاهالا  تا کًذ هی کمک ؽما به اهذاف تؾشیرهىكویت سا بچؾیذ. 

 بهشای بتىايیهذ یًکهبش ا ػالوه بتىايیذ و باؽیذ داؽته اؽشاف ایذ گشكته دس يظش که
 ههىت و مهؼق يوهاه بتىايیهذ کًیهذ، سیضی بشياهه و تالػ بهتش آو، به سعیذو
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به تىمیر يکاتی دس سابيه بها تؼیهیى ههذف  دس اداهه. بؾًاعیذ سا خىد اهذاف
 .دشداصین های هىكویت كشدی هی یکی اص تکًیک ػًىاو به

 یگذار  هذفيکاتی در رابطه با 

های هىكویهت كهشدی  یکی اص ابضاسها و تکًیک ػًىاو بهدس سابيه با تؼییى هذف 
 :تىاو به يکات صیش اؽاسه يمىد هی
  ایًکهه های  و ػالهه خىد ايتخاب کًیذ. یکی اص ساه باايگیضههذكتاو سا هيابن

، با ازتمهال بیؾهتشی بشعهیذ، ايتخهاب ایذ یذهبشگضؽما بتىايیذ به هذكی که 
ايذ به ؽهما ايگیهضه هایی اعت که با سوزیات ؽما هيابوت کًذ و بتى هذف
 .بذهذ

 فهىست بهسا  هها آوتهش اههذاف خهىد،  بشای باصخىسد بهتهش و دسک هلمهىط 
تىايیذ اهذاف خىد سا بهتهش دس  كیضیکی بًىیغیذ. دس واهغ با ایى کاس ؽما هی

رهى خىد ثبت کًیذ و خىد سا واداس به ايدام آيها به ػًىاو تکهالیلی کهه بهش 
 .ػهذه داسیذ، يماییذ

  گههزاسی بههه آو تىخههه کًیههذ،  ههمههی کههه بایههذ دس هههذفیکههی اص يکههات
تىايهذ  هختلق صيذگی اعت کهه ایهى سوػ ههیهای  گزاسی دس بخؼ هذف

های هىكویت كشدی و ؽخقی بشای هش كهشد باؽهذ. بهه ػًهىاو  خضو تکًیک
تىايیذ با صيذگی خىد سا دس چًذ زىصه توغین بًذی کهشده و بهه  هثال ؽما هی

و ذصایی، خايىاده، عالهت سوايهی و كیضیکهی دسآههای  ػًىاو هثال دس صهیًه
 .يماییذ گزاسی هذف آیًذه بشای عشهایه آوسی خمغیا 

 هها و کغهايی سا کهه  گزاسی الصم اعت ؽما اىالػات، ههاست دظ اص هذف
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 .تىايًذ دس سعیذو به ایى اهذاف به ؽما کمک يمایًذ سا هؾخـ يماییذ هی
 ههای  هها و بشياههه و ساهسیهضی يماییهذ  ههای خهىد بشياههه گزاسی بشای هذف

 .هختلق سا بشای سعیذو به آو دس يظش بگیشیذ
 گزاسی بها تىخهه بهه صههاو  های هىكویت كشدی، هذف یکی دیگش اص تکًیک

هذت  هذت و هیاو هذت، کىتاه های بلًذ های خىد سا به فىست اعت. هذف
 .بًذی ؽذه اخشا کًیذ ای و صهاو تًظین يماییذ و آيها سا به فىست هشزله

 های هىفمیت فزدی ارتهه

تىايذ آيها سا کغن  هایی هغتًذ که ايغاو دس بؼنی هىاسد هی ههاست، تىايایی
تىايذ  ؽىد و یا به فىست راتی هی های اکتغابی گلته هی کًذ که به آو ههاست

 .ؽىد هوذاسی اص آو سا داؽته باؽًذ که به آو ههاست راتی گلته هی
آیًذ که عهبن  هىكویت كشدی به ؽماس هیهای  ها اص تکًیک كشاگیشی ههاست

هختلهق صيهذگی کهه دس آو واسد ههای  بتىايًهذ دس زىصهها  ؽىيذ تها ايغهاو هی
هها،  ها ػملکشد خىبی داؽته باؽًذ. دس واهغ هههاست ؽىيذ، با ایى تىايایی هی

تىايهذ دسک ؽهما سا يغهبت  کًًذ که هی های خذیذ سا به ؽما اماكه هی ظشكیت
هها سا ابضاسههایی  تىاو ههاست ش يمایذ. دس تىفیق دیگش هیت به هغائل هذستمًذ

 .کًًذ هؼشكی کشد که سعیذو به هىكویت و زل هغائل سا آعاو تش هی
های هىكویت كهشدی  كشاگیشی آيها به ػًىاو تکًیک که هایی اص خمله ههاست

 :تىايذ هىثش باؽذ ػباستًذ اص هی
 ههاست خىدآگاهی 
 ههاست همذلی 
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 ههاست استباه هىثش 
 هاست هذیشیت هیداوه 
 ههاست زل هغئله 
 ههاست خالهیت و تخیل دشداصی 
 ههاست تقمین گیشی 
 ههاست تلکش يوذگشایايه 

 تمىیت باورها

باوس چیضی اعت که اگش به آو اػتواد داؽته باؽیذ، یؼًی به آو ایمهاو داسیهذ و 
ههای هىكویهت كهشدی باؽهذ کهه  تشیى تکًیک تىايذ یکی اص هىی ایى ایماو هی

بشای سعیذو به ههذف و دعهتیابی بهه هىكویهت، اساده دهىالدیى  ؽىد عبن هی
 .داؽته باؽیذ

باللشك هوایغه کًیذ كشدی سا که يتىايغته اعت به دسعتی باوسها و اههذاف 
های عغت و يهاهيمئًی داسد و بهه  خىد سا تؼییى کًذ. ایى كشد همىاسه خىاعته

خهایی ؽهىد. تقهمیمات هتضلهضل ساه بهه  عىی اهذاف هختلهق خهزب ههی
 .ذ. سویاها و باوسهای خىد سا اسصیابی کًیذ و آيها سا توىیت کًیذًسعاي يمی

های هىكویت كشدی کهه بها توىیهت بهاوس گهشه خهىسده  یکی دیگش اص تکًیک
اعت، تدغن لسظه هىكویت اعت. دس واهغ ؽما با توىیهت باوسهها و تدغهن 

کًیذ و ایى  زظ هىكویت، ایماو و ػویذه خىد سا بشای سعیذو به آو توىیت هی
 .ؽىد تا اساده و هاىؼیت دس ػمل بشای سعیذو به هذف هیغش ؽىد باػث هی
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 طزهایه گذاری روی خىد

 بذهیهذ صهاو خىدتاو به که اعت ایى كشدی صيذگی دس هىكویت یکی اص ػىاهل
 ديیهای دس. ببشیهذ بهاالتش سا خىدتهاو اسصػ بتىايیهذ صهاو، ایى اص اعتلاده با تا

ايی بهش سوی یهادگیشی یهک خهى تا کىدکی صهاو اص سا وهتؾاو که کغايی اهشوص
ؽىيذ، بهه  گزاسيذ، صهايی که واسد زىصه کاس هی خاؿ هیهای  عشی تخقـ

تهش خهزب ؽهىيذ،  تىايًذ سازت واعيه تخققی که داسيذ، ػالوه بش ایًکه هی
تىايًذ زوىم دایهه بیؾهتشی يیهض داؽهته باؽهًذ. اص خملهه دیگهش هقهادین  هی

ههای هىكویهت كهشدی دس  سوی خىد به ػًىاو یکهی اص تکًیهکگزاسی  عشهایه
 :صيذگی ػباستًذ اص

  سكتى به باؽگاه: همکى اعت با خىد بگىییهذ، وسصػ کهشدو بهشای اكهشادی
هثل ها که خىاو هغتین كایذه يذاسد و لضوهی يهذاسد تها بهه آو ب هشداصین، دس 

ػالوه زالی که اگش کمی دس هىسد كىایذ ىىاليی هذت وسصػ تسوین کًیذ، 
ههذت داسد، دس هیايغهالی و  ههذت و هیهاو بش ایًکه ایى ػمل تاثیشات کىتهاه

ؽهىد تها دس هوایغهه بها اكهشاد تًبهل صيهذگی بغهیاس  کهًغالی يیض عبن ههی
 .تش و بهتشی داؽته باؽیذ هتلاوت

 تـزیه هًاعن 
 هيالؼه تذسیدی 
 ها ثبت ایذه 
 یادگیشی ههاست خذیذ 
 یادگیشی یک صباو خذیذ 
 آهىصؽیهای  ؽشکت دس کالط 
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 تسوین دس هىسد ػالین خىد 
 به باوسها و اػتوادات و تسوین دس هىسد آيها دادو اهمیت 

 هذیزیت سهاو

ای اص  های هىكویهت كهشدی، هدمىػهه هذیشیت صهاو به ػًىاو یکی اص تکًیک
کًذ تا بتىايیذ اص صهاو به خىبی اعهتلاده  ها اعت که به ؽما کمک هی ههاست

ها و يکاتی اؽاسه کشد که  تىاو به یک عشی ههاست یکًیذ. دس هذیشیت صهاو ه
تىايًهذ عهبن  آیًهذ و ههی های هىكویت كشدی به ؽماس ههی خىد يیض اص تکًیک

 :هذیشیت بهتش صهاو بؾىيذ
 سعذ اها اگش به خىبی  ههاست يه گلتى: با ایًکه ایى ههاست به يظش عاده هی

و دوس ؽهذو ها  سبایغهتیتىايیذ خىد سا اص سود بتىايیذ اص آو اعتلاده کًیذ، هی
 .اص بهن سیختگی صهايی به واعيه ػىاهل خاسخی زلظ کًیذ

 ههای هىكویهت كهشدی، بهشای ایًکهه  تمشکض کشدو: به ػًىاو یکی اص تکًیهک
بتىايیذ با تمشکض کاهل کاس خىد سا به خىبی، بذوو زىاط دشتهی و دس ههذت 

ىاههل صهاو هًاعن ايدام دهیهذ، بهتهش اعهت سوی آو تمشکهض کًیهذ و اص ػ
 .ب شهیضیذای  زاؽیه

  کاس خىد سا به تاخیش يیًذاصیذ: ؽما بایذ اولىیت سا به ايدام کاسها بذهیهذ و
اعتلاده کًیهذ. ای  ع ظ اص صهاو باهیمايذه و آصاد بشای ايدام کاسهای زاؽیه

های خىد اختقاؿ دهیذ و آيها سا  به یاد داؽته باؽیذ صهاو کاكی به كؼالیت
 .به هىهغ ؽشوع کًیذ

 ؽىد تا ؽهما بتىايیهذ دس وههت  ن و تشتین: سػایت يظن و تشتین عبن هیيظ
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تهىاو  خىیی يماییذ. همچًیى يظن و تشتیهن و سػایهت آو سا ههی خىد فشكه
های هىكویت كشدی دايغت کهه اص كشاهىؽهی کاسهها و اعهتشط  خضو تکًیک

 .کًذ خلىگیشی هی
و زال يىبت  ؽذهای هىكویت كشدی اؽاساتی  به اؿلن تکًیک ایى كقلدس 

هایی کهه  های هىكویت كشدی، ساه زل ؽماعت تا با دس يظش گشكتى ایى تکًیک
ؽىد، اعتاست کهاس سا  ؽما تىايذ عبن هىكویت هایی که هی و ویژگی هرکش ؽذ

ؽشوع سا خىاهًذ  اكشاد هىكن هش کاسی سا که هی" :بشایاو تشیغی;بضيیذ. به هىل 
 ذ."ای بشای اهذام يکشدو داسي بهايه کًًذ اها اكشاد ياهىكن همىاسه هی

دههظ اص اعههتاست کههاس، اص اكههشاد هتخقههـ هؾههاوسه بگیشیههذ. دس صهیًههه 
های هختللی دس يظش بگیشیذ و بها تىخهه بهه  ، بشياههؽذگزاسی که اؽاسه  هذف

سیضی کًیهذ. عهؼی کًیهذ دس  گزاسی و بشياهه ؽًاختی که اص خىد داسیذ، هذف
هىكن ؽهذو سا بهشای خهىد تدغهن ىىل هغیش سوی هذف تمشکض کًیذ و لسظه 

 .کًیذ
تىايیهذ دس کًهاس ايدهام  هذست هذیشیت صهاو سا دعت کن يگیشیذ. ؽما ههی

کاسهای سوصايه خىد، با فشكه خىیی و هذیشیت دسعت صهاو، وههت کهاكی سا 
بشای اكضایؼ ههاست و اسصػ خىد کغن کًیذ. به باوسهای خىد ایماو داؽهته 

ا دس های هىكویت كشدی كوو به ؽهم تکًیکباؽیذ و آيها سا دعت کن يگیشیذ. 
اساده  کًًذ ولی دس يهایهت ایهى هی سعیذو به هذف و هىكویت يکاتی سا گىؽضد

 .به ؽما کمک کًذتىايذ  ؽما اعت که هی
 





 
 
 

 فصل دوم:
 های فزدی مزاحل رشذ و تىسعه مهارت





 
 
 
 
 

 گغهتشػ بها صیشا .اعت ههن بغیاس ها ايغاو ها بشای كشدی های ههاست تىعؼه
 خىدهاو های هذف و آسصوها ها، هىكویت به تىايین هی خىد كشدی های ههاست

 كقهل ایهى دس .باؽهین داؽهته گلهتى بشای زشكی خاهؼه دس و کًین دیذا دعت
به يکهاتی کلیهذی اؽهاسه های خىد سا گغتشػ دهیذ  یذ تىاياییبتىاي ایًکه بشای

تىايذ هىثش باؽهذ. ههىاسدی  های كشدی هی که خهت تىعؼه ههاست ؽذه اعت
های كشدی  همه بشای اكضایؼ تىايایی ها اؽاسه ؽذه اعت، كقل به آوکه دس ایى 

تىايیهذ یهک ههذم بهه تىعهؼه  اعت و بها سػایهت ههش یهک اص ایهى ههىاسد ههی
 های كشدی خىد يضدیک ؽىیذ. ههاست

 های فزدی يمغ اطتعذادیابی در تىطعه ههارت

های  یابی یکی اص ههمتشیى کاسهایی اعت که بایذ بشای تىعؼه ههاست اعتؼذاد
کًهین اص آصههىو  ی بشدو به ایى اعتؼذادها تىفهیه ههیكشدی ايدام داد. بشای د

 های هؾابه اعتلاده کًیذ. ا آصهىویابی اوکايش ی اعتؼذاد
هایی بهتهش اعهت وههت  کًذ که هش كشد دس چه صهیًه ایى آصهىو هؾخـ هی

 هایی دس خىد ب شداصد. بگزاسد و به تىعؼه چه ههاست
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 ػىد هی هىاردی که در آسهىو اوکايز طًجیذه

 اعتؼذاد دسک عاختاس و تدغن كنایی
 اعتؼذاد اعتوشا

 اعتؼذاد ایذه دشداصی
 اعتؼذاد خىايذو عشیغ

 اعتؼذاد هىعیوی و تؾخیـ فذا
 اعتؼذاد يگاه به خلى

 اعتؼذاد زاكظه ىشازی
 اعتؼذاد کاس با ايگؾت ها

 اعتؼذاد کاس با اػذاد
 اعتؼذاد عیلىگشام

 اعتؼذاد اعتذالل و تسلیل

 های فزدی غ آو در تىطعه ههارتهذیزیت سهاو و يم

تىايین بگىیین هذیشیت صهاو  يالین. به ىىسی که هی همه ها اص کمبىد وهت هی
های كشدی، ههمتهشیى هؾهکلی اعهت کهه دیىعهته بها آو  بشای تىعؼه ههاست

ايهذاصین و  دسگیشین. البته گاهی به اؽتباه هؾکالت دیگشهاو سا گشدو صهاو هی
الین. دس فىستی که هؾکل چیض دیگشی اعهت. ي بی خهت اص کمبىد صهاو هی

های كشدی خىد هغتیذ هبهل اص هشچیهضی بایهذ  دظ اگش به كکش تىعؼه ههاست
سیهضی کًیهذ و چگىيهه بها ههذیشیت صههاو بهه ههشوس  بذايیذ چيىس بایذ بشياهه

 دیؾشكت کًیذ.
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تىايیهذ  اگش بتىايیذ هغئله هذیشیت وهت سا به خىبی زل کًیذ، به سازتی هی
ىد سا ايدام دهیذ. دس زویوت صهاو ػًقشی اعهت کهه دس زاؽهیه کاسهای خ

 گیشد. های كشدی هشاس هی ؼه ههاستتىع

 های فزدی يمغ هذیزیت اطتزص در تىطعه ههارت

ؽهذ ولهی اههشوصه ههذیشیت  عال دیؼ خیلی کن اعهتلاده ههی 51ایى واژه زذود 
ها ؽهذه  های هشبىه به ایى زىصه یک بسث سایح دس بیى هشدهاو اعتشط و هىمىع

اعت> چشا که اعتشط باػث هؾکالت بضسگی دس صيذگی ؽخقی و اختماػی هها 
ؽىد يتىايین به ايذاصه ههذكی  هی ؽىد. دس زویوت اعتشط گاهی باػث هیها  ايغاو

ههای كهشدی و دیؾهشكت دس  این دیؾشكت کًین. بشای تىعؼه ههاست که دس يظش گشكته
دس اداههه  ط سا بهذايین.ههای فهسیر بشخهىسد بها اعهتش صيذگی الصم اعهت سوػ

 ػًىاو گشدیذه اعت.شای هىاخهه با ػىاهل اعتشط صا ب هشازلی

 طه هزحله ههن در بزخىرد با عىاهل اطتزص سا

 هزحله ارسیابی اولیه

هبل اص هش کاس ها بایذ هًابغ هىسد يیاص آو سا بشسعی کًین هثال دس یک عخًشايی 
 یک عاػته بایذ هىاسد صیش سا بشسعی کًین:

 .اتی که بایذ بشای یک عاػت عخًشايی خمغ آوسی ؽىداىالػ
 ؟عاخت اعالیذ چه هوذاس ههاست يیاص داسد

 ؟چه هوذاس ههاست عخًشايی بشای ایى خلغه هىسد يیاص خىاهذ بىد
 ؟چه هوذاس ایى اعالیذعاصی بشای هى وهت گیش خىاهذ بىد
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گیشيهذ کهه هها بهشآوسد  ها فشكا بهه ایهى ػلهت ؽهکل ههی بؼنی اص اعتشط
فسیسی اص هًابغ هىسد يیاصهاو يذاسین. به ػباست دیگش دس ؽشایو هىخىد بهه 

کًهین  تىايین اص آو هغئله و چالؼ ػبىس کًین، اها به اؽتباه كکش ههی خىبی هی
 که هثال بایذ وهت یا بىدخه یا دايؼ یا ههاست بیؾتشی داؽته باؽین.

 هزحله ارسیابی ثايىیه

گیشین. دس ایى هغمت بایذ بشسعی کًین که  کاس سا با هماو هثال ابتذایی دی هی
 چه هًابؼی داسین:

 ؟های هى دس ایى صهیًه چوذس اعت دايغته
 هى چه هوذاس تىايایی دس عاخت اعالیذ داسم؟

 چًذ عاػت تا ؽشوع عخًشايی هى صهاو باهی هايذه اعت؟
 چًذ عاػت به فىست هلیذ بشای آهاده کشدو خىد وهت داسم؟

 دس صهیًه عخًشايی چوذس اعت؟اىالػات و تىايایی هى 
اگش دس زیى ایى کاس هتىخه بؾىین که اىالػهاتی کهه ههىسد يیهاص هاعهت سا 
يذاسین و یا هًبؼی که داسین بشای ایى عخًشايی کمتش اص هًبؼی اعهت کهه يیهاص 

 ؽىین. داسین دچاس اعتشط هی

 هزحله ارسیابی هجذد

ايتخاب ايدام بذهیهذ. هایی که داسیذ یک  دس ایى هشزله بایذ اص هیاو ايتخاب
تىايیهذ  چًذ هىسد اص يمىيه کاسهایی که ؽما بخهاىش تدشبهه ایهى اعهتشط ههی

 :آوسده ؽذه اعتدس صیش  ،ايدام دهیذ
 .بشای هيالؼه آهاده بؾىیذ
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 .های خىد سا دس هىسد خلغه هؾخـ کًیذ دايغته
 .کًیذ به هغئىل خلغه بگىییذ که بخاىش اعتشعی که داسیذ عخًشايی يمی

ىل خلغه بگىییذ که ایى خمغ اسصػ آو سا يذاسد کهه چًهیى وهتهی سا به هغئ
 .بشای آو بگزاسیذ

گهزاسین> و  ، وهت و ايشژی چًذايی يمیاسصیابی هدذدبؼنی اص ها بشای هشزله 
کًهین. دس ایهى  صا كکش هی خىد با ػاهل اعتشطی  گشدین و به هىاخه به يذست باص هی

آیًهذه يیهض دس هىاخهه بها ػاههل اعهتشط صای ؽىد> و دس  زالت یادگیشی ها کن هی
کًین. دس هوابهل، گشوههی اص هها چًهاو دسگیهش  هؾابه، اعتشط صیادی سا تدشبه هی

کًهین و  ی اعهتشط ػبهىس يمهی ؽىین که اص تدشبه تسلیل و اسصیابی هشازل هبل هی
 هايین. بشای هذت ىىاليی تست كؾاس آو باهی هی

 یهای فزد افشایغ عشت يفض و بهبىد ههارت

خیلی اص هؾکالت دس رهى و سكتاس هاعهت. ػهضت  ػلتيذاؽتى ػضت يلظ، 
تهش  يلظ یک هؼدضه بشای سكغ همه هؾکالت ها يیغت> اها اگش بتهىايین دهیهن

تىايین ببیًهین کهه دس اهتسايهات و هؾهکالت  ایى هىمىع سا بشسعی کًین، هی
 صيذگی همیؾه ػضت يلظ يوؼ ههمی داؽته اعت.

و ها بشای خىدههاو  گیشی يگشػ دس تقمین ؽتىیؼًی يذاکمبىد ػضت يلظ 
 ها يظهشات گیشی ؽىد که دس تقمین و ایى هؾکل باػث هی يغبت به دیگشاویا 

دیگشاو بیؾتش اص يظشات خىدهاو اهمیت داؽته باؽذ. کمبىد و يذاؽهتى ػهضت 
 ؽىد. هی كشد دزیشی يلظ باػث اكشاه و تلشیو دس هغمت ايتواد

دزیشیذ و یا بخاىش ػضت  های دیگشاو سا يمی ايتوادبه خاىش ػضت يلظ باال، 
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اگش بهه فهىست کاههل اص  .کًیذ يلظ داییى، اص سد ايتوادات هًتوذاو دشهیض هی
 ًتوهذیى ازتهشام بگزاسیهذ،های ه هًتوذاو خىد زشكی سا ي زیشیذ یا به همه يوذ

 .ؽما وخىد داسدیک ياهًداسی و هؾکل دس ػضت يلظ 

 های فزدی يمغ ػادی در پیؼزفت ههارت

 كهمیذو هلهىم کلمات )خضء و کل( اعت. ،تشیى هغئله بشای دسک ؽادی ههن
يهن  و کًهذ گله هیيؾیًین و او اص هسیو کاسػ  گاهی اوهات، با دوعت خىد هی

و دس  گىیهذ گىیذ، اص دسدعشهای ههذیشػ ههی های همکاسػ هی صيذ. اص اریت هی
صیادی سا هن دس هىسد دهذسها و گىیذ: اها دس کل سامی هغتن! ؽایذ هىاسد  دایاو هی

کًًذ اهها  های صیادی اص كشصيذاو خىد هيشذ هی هادسها تدشبه کشده باؽیذ. آيها گله
گىیًذ: دس کل سامی هغتًذ. بشػکظ ایى هاخشا ههن وخهىد داسد. دس  دس دایاو، هی

خضئیات هؾکل خافی وخهىد يهذاسد. لسظهات خهىب و زتهی ؽهاد و ؽهیشیًی 
 .ص ومؼیت خىد ياسامی هغتینوخىد داسد. اها دس کل، ا

گیشین. سمهایت،  گاهی اوهات، هلهىم سمایت سا با هلهىم ؽادی اؽتباه هی
ام. دهظ سمهایت ههى دس ایهى  چیضهایی اعت کهه تدشبهه کهشدهی  بشآیًذ همه

هها و عهالهای  لسظه، بغتگی به تمام چیضهایی داسد که دس ىىل سوصهها و ههاه
ای اعهت. ؽهادی یهک  هلهىم لسظهدیؼ، اتلام اكتاده اعت. اها ؽادی، یک 
ی خاؿ، یها وخهىد داسد یها وخهىد  ازغاط اعت و ازغاط، دس یک لسظه

يذاسد. یا کن اعت و یا صیاد اعت. صيذگی ؽاد، هشاس يیغت دس آخشیى لسظات 
ػمش، به ها یک ازغاط خىب بذهذ بلکه هشاس اعت، تؼذاد )لسظهات ؽهاد( 

 دس آو صیاد باؽذ.
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گیشین هغیش هذایت ها  ؽادی سا با هن اؽتباه هیبخاىش ایى که ها سمایت و 
 ؽىد. يیض اؽتباه هی

 های صیش دهت کًیذ: به هثال
داين سمایت بیؾتشی اص ؽشایو داسم دس فىستی کهه هاؽهیى دیگهشی  هى هی

 داؽته باؽن.
 هى سمایت بهتشی داسم اگش تسقیالت خىد سا اداهه بذهن.

 یشوص بیؾتش باؽذ.سمایت بهتشی داسم دس فىستی که دسآهذ هى اص د
سمایت به ایى هؼًاعهت کهه بیؾهتش ؽهاد باؽهین؟  اها بًظش ؽما صیاد ؽذو

 ؽهاد ها و اىالػات هتى بهاال خىاب ایى عىال لضوها يه اعت. دظ ىبن هثال
 صيذگی کًیذ تا هىكن باؽیذ.

 طبک سيذگی

ؽهىد. دس ایًدها  های هختلق و بغیاس صیادی توغین هی عبک صيذگی به بخؼ
ههای  ا اهمیت داسد، ایى اعت که بذايین يغخه دیؾهشكت هههاستآيچه بشای ه

كشدی بشای هشکغی هتلاوت اعت. دس زویوت اگش هشاس باؽذ ده يلش به یک هله 
با تىخه به عبک صيهذگی خىدؽهاو و ها  ههاستی دعت دیذا کًًذ، هشکذام اص آو

گیشيذ کهه چيهىس ایهى هغهیش سا ىهی  های دیؾیى خىدؽاو تقمین هی ههاست
زتی گاهی همکى اعت کغهی تقهمین بگیهشد هغهیش دیگهشی سا بهشای  کًًذ.

ههای  تىايین بشای همهه يغهخه سعیذو به هله اهتساو کًذ. به همیى خاىش يمی
ها و اعتؼذادهای كهشدی  یکغايی سا تدىیض کًین. يیاصعًدی و عًدؼ ههاست

ها فسبت کشدین هن به همیى خاىش ايدهام  دسباسه آو ایى كقلکه دس ابتذای 
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خىاهیهذ  های كشدی خىد هغتیذ و هی ؽىد. دظ اگش به كکش تىعؼه ههاست هی
ههاستی دیؾشكت کًیذ، بشياهه سعیذو به عير هىسد يظش های  دس یکی اص صهیًه

 یه عبک صيذگی خىدتاو تؼشیق کًیذ.دس آو ههاست سا بش دا

 ها هىع هیجايی و تىطعه ههارت

ت دیگهشاو و همچًهیى هىػ هیدايی به هؼًای داؽتى هابلیت گشكتى هیدايها
خىدهاو اعت> دسک دیاهی که اص ىشین هیدايات دس استباىات ها بها دیگهشاو 

کًذ> هذیشیت هیدايات خىدهاو و دیگهشاو> تمهام ایهى تؼهاسیق بهه  بشوص هی
 هؼًای هىػ هیدايی اعت.

 هىع هیجايی: ههارت اطت یا دايغ؟

ا هىػ هیدايی بهشای تبهذیل ؽهذو بهه یهک ػلهن هلههىم دهشداصی ؽهلاف به
چاسچىبی هؾخـ ساه صیادی داسد. هغائلی دس هىػ هیدايی وخىد داسد که 

هايًذ هىػ ػاىلی و  ،ؽًاعی یا سواو ؽًاعی دسیاكت ؽذه  های سكتاس اص سؽته
های هختلهق دس  هىػ هیدايی. اص ىشكی هن ىبن اىالػاتی که بضسگاو ػقش

یؼ تاسیخ بیاو کشديذ هىػ هیدايی هىؽی اعت که با تالػ و کىؽهؼ اكهضا
 کًذ. دیذا هی

هيالبی که دس باال گلته ؽذ هىػ هیدايی سا بایهذ دس رههى  زال با خمغ بًذی
خىدهاو به ؽکل یک ههاست هتقهىس بؾهىین کهه دایهه و اعهاط آو بها تهالػ و 

تىعؼه یاكته اعت. ؽما با بشسعهی و های هتلاوت ػلمی  سؽتهکىؽؼ دايؾمًذاو 
 های بضسگی دعت دیذا کًیذ. هىكویتتىايیذ به  کًتشل هىػ هیدايی خىد هی
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 های فزدی يمغ ارتباطات اجتماعی در تىطعه ههارت

با تىخه به ایى که تسلیل سكتاس دس استباىات بغیاس گغهتشده اعهت و همچًهیى 
ههای كهشدی اعهت هها دس ایهى هغهمت بهه  یکی اص اسکاو ههن تىعؼه ههاست

لیهل دهین تا هتىخه ؽهىیذ کهه تس فىست خالفه بخؾی اص آو سا تىمیر هی
 های كشدی چه يوؾی داسد: سكتاس دس تىعؼه ههاست

 طاختار ػخصیت افزاد در تحلیل رفتار هتمابل

 گىیًذ: ایذ که هی ؽما هن ؽًیذه
 .خىاهن به کىدک دسوين اعتشازت بذهن دس زال زامش هی

به کىدک دسوو خىدت کمی كشفت بذه که خىد سا يؾهاو دههذ تها کهىدک 
 دسويت ؽاد ؽىد.

 گزاسم. سوم و بالؾ خىد سا دس خايه هی سوين به خشیذ هیاهشوص با کىدک د
 ايذ. والذ دسوو هى دس زال زامش با کىدک دسوين به تًاهل بشخىسده

گشكتهه  :اسیهک بهشو;های  ایى به يىػی عاده ؽذه تىفیق سكتاس اعت و اص واژه
 ؽذه اها با هبسث تسلیل سكتاس هتوابل و عاختاس ؽخقیت استباىی يذاسد.

کىدک سا هتًاظش با ازغاط و سكتاس  عاده ؽذه تسلیل سكتاس هتوابلؽکل دس 
بالؾ سا هتًاظش با هًين و والذ سا هتًاظش با دعهتىس دادو و هنهاوت  ،ازغاعی
 بیًًذ. کشدو هی

، دیؾهًهاد داده اعهت> صههاو يیهض يوهؼ ههمهی ایلها :اسیک بشو;دس هذلی که 
 کًذ. هی

سعهًذ. بهالؾ، تًهها  هاو بهه اس  ههیکىدک و والذ، اص دوساو کىدکی و يىخىايی 
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ی آيچه اص والذیى )یا کغايی که يوهؼ  واهؼی ها دس صهاو زال اعت. همهی  داؽته
ی سكتهاس  عاصد. همهه هايذ، ومؼیت والذ ها سا هی هؾابه داؽته ايذ( دس خاىش ها هی

و ازغاط و تؼاهالتی که دس کىدکی به کاس گشكتین بهه ػًهىاو یهک ههذل رهًهی و 
عاصد. ولی ها زنىس کاهل دس هسیو، با  اسی، ومؼیت کىدک ها سا هیسكتی  ؽیىه

 کًین. كوو دس زالت بالؾ تدشبه هیرهًیت و هًين اهشوصهاو سا، 

 اطتفاده اس ههارت سباو بذو در ارتباطات اجتماعی

ها دس آههىصػ افهىل ههزاکشه بهه زغهاب  ایى بخؼ یکی اص ههمتشیى بخؼ
ههای  های خالن دس تىعهؼه هههاست خؼآیذ و افىل هزاکشه يیض یکی اص ب هی

صبهاو كشدی اعت. دس اداهه به فىست خالفه چًذ هىسد اص اهمیت یهادگیشی 
 .بذو سا به ؽما هؼشكی هیکًین

 اهمیت سباو بذو در جلظات و يؼظت ها

که بایذ یادتاو بمايذ ایى اعت که صهايی کهه ؽخقهی سا دس ای  دس ایًدا يکته
کالهی که هماو صباو بذو اعهت، هبهل اص استبهاه بیًیذ، استباه ؿیش  خایی هی

ؽىد. بشای هثال دس صهاو هالهات دیؼ اص ایًکه با کغی ههن  کالهی ؽشوع هی
دهیهذ. بهشای تىعهؼه  صيیذ و بها او دعهت ههی فسبت ؽىیذ، به او لبخًذ هی

های كشدی و دیؾشكت دس کاس بایذ بتىايیذ با صبهاو بهذو دس خلغهات و  ههاست
 د سا به فىست وامر تش بیاو کًیذ.س خىو... هًظىها  يؾغت

 هتمذم بىدو سباو بذو به ارتباط کالهی در دوره کىدکی و سهاو رػذ

تىايذ اص استباه کالهی اعتلاده کًذ. اولیى استباىی که  يىصاد دس صهاو تىلذ يمی
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تىايذ بشهشاس کًذ اص ىشین گشیه کشدو و لمظ کشدو اعهت و بهه ههشوس  يىصاد هی
و... اها هبل اص ؽشوع کًًذ به لمظ کشدو، لبخًذ یذا هیكضایؼ دها ا ایى هابلیت

كهمًذ و با تىخه به لسًی که با آيها فسبت  به فسبت، يىصاداو لسى ها سا هی
کًهین.  ایهن یها تؾهىین ههی ؽىيذ که ها آيها سا تًبیهه کهشده کًین، هتىخه هی هی

همیؾه دس ه به سابيه کلمات، ایى يىع سابي يغبت بخاىش هوذم بىدو صباو بذو
 خایگاه ههمی هشاس داسد.

 سباو بذو عاهلی اطت بزای افشایغ دلت یا کاهغ خطا در ارتباط با دیگزاو

کًًهذ. اهها  های ؿیش کالهی اعهتلاده ههی ها صباو بذو سا بشای ؽىاهذ و دیام آدم
گهاهی به به اؽتباه هن سد و بذل بؾىيذ و آو ها  همکى اعت ایى دیام خاىش يا آ

ص صباو بذو اعت. دظ یکی دیگش اص هىاسدی کهه بهه ديبهال صبهاو بشخی اكشاد ا
اؽتباه اعت. صباو بهذو هبسثهی های  بذو هغتین بشای خلىگیشی اص اسعال دیام

گغتشده اعت که دس ایى هواله كوو به هغمت کىچکی اص آو اؽهاسه کهشدین تها 
 های كشدی ؽما کشده باؽین. ههاست کمکی دس تىعؼه

 ارتباطیهای  بهبىد ههارت خىدػًاطی و اهمیت آو در

ها  های كشدی اعت کهه ايغهاو تىعؼه ههاستهای  خىدؽًاعی یکی اص هغمت
های  دايًذ و بخهؼ دوعهت داؽهتًی اص عهشی هغهمت آو سا بغیاس خزاب هی

آیهذ. ههذف اص خىدؽًاعهی دس  ههای كهشدی بهه زغهاب ههی تىعؼه هههاست
ی و عهاختاس سوايؾًاعی بغیاس هتًىع اعت و بشای بشسعی سكتاسهای ؽخقهیت

هههای ؽخقههیتی اكهشاد الگىهههای هتلههاوتی سا  ؽخقهیت و همچًههیى ویژگهی
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 ايذ که هش کذام کاسبشدهای هخقىؿ به خىد سا داسد. هؾخـ کشده
تىاو تؼشیق دهیوی اص خىدؽًاعی بیاو کشد اها هیتىاو با الگىههای  دظ يمی

ايههذ الگىههها و  هؾخقههی کههه دايؾههمًذاو و سوايؾًاعههاو هؾههخـ کههشده
خىد سا بؾًاعیذ. اها دهت کًیذ که اگهش ؽهما يتىايیهذ خىدتهاو سا  عاختاسهای

های كشدی به هؾهکل بشهیخىسیهذ و زتهی اهکهاو  بؾًاعیذ دس تىعؼه ههاست
 های كشدی با ؽکغت هىاخه ؽىیذ> داسد که دس بشخی هىاسد دس تىعؼه ههاست

 ت کًیذ که ابتذا خىد سا بؾًاعیذ.ده دظ

 یارتباطهای  هذريیته و تىطعه ههارت

های گزؽته به يىػی یک ايتخاب بىد> اهها  اعتلاده اص وعایل دیدیتال دس عال
که ای  اهشوصه صيذگی دیدیتال بخؼ خذایی يادزیشی اص صيذگی هاعت. به گىيه

 خاىش همیى به سعذ. ؿیشهمکى به يظش هیها  ززف تکًىلىژی اص صيذگی ايغاو
 افلی کلیذهای اص یکی هذسيیته ديیای با استباه بشهشاسی و دیدیتال عىاد داؽتى

اهیذ خى هی دغاگش. اعت اهشوص ديیای دس كشدی های ههاست تىعؼه و گغتشػ
دس صيذگی خىد دسخا يضيیذ و همچًاو هغیش خىد سا سو به خلى زلظ کًیذ، بهتش 

های دیدیتالی خىد باؽیذ. با ديیای خذیذ استباه  اعت به كکش توىیت ههاست
 ؾتش به ديیای خىاياو يضدیک ؽىیذ.بشهشاس کًیذ و عؼی کًیذ بی

 خىاهیذ پیؼزفت کًیذ، پض بًىیظیذ هی

تشیى کاسهایی اعهت کهه  تشیى و با اهمیت يىیغی یکی اص ههن ههاست گضاسػ
صيذگی يىیغی دس  های كشدی خىد یاد بگیشیذ. گضاسػ بایذ بشای تىعؼه ههاست
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ؽهما کمهک ههای  تىايذ به بهتش ؽذو هابلیهت و زتی هؾاؿل ؽما هی سوصهشه
تىايیذ يواه مؼق و يواه هىت خهىد  يىیغی ؽما هی ؽایايی بکًذ. با گضاسػ

 و بهتش کهشدو يوهاه ههىت خهىد بشای سكغ يواه مؼق دیذا کًیذ و همضهاو سا
 ؽىد. های كشدی ؽما هی بکًیذ که ایى باػث تىعؼه ههاست سیضی بشياهه

تىايیذ  ًذی هیدس واهغ اگش ؽما ههاست گضاسػ يىیغی سا يذاؽته باؽیذ به ک
های خىد سا تىعؼه دهیذ و زتی همکى اعت به اؽتباه هغیشی سا بشای  ههاست

های  های كشدی ايتخاب کًیذ که بشػکظ باػث کاهؼ ههاست تىعؼه ههاست
 های كشدی ؽما. ؽىد و يه تىعؼه ههاست كشدی ؽما هی

 های فزدی بایذ خىدتاو را بؼًاطیذ بزای پیؼزفت ههارت

ههای  تهىاو بهه سازتهی اص هبسهث آههىصػ سا يمهی هبسث ؽخقیت ؽًاعهی
ههای كهشدی بایهذ ابتهذا  هذیشیتی تلکیهک کهشد. ؽهما بهشای تىعهؼه هههاست

ؽخقیت خىد سا بؾًاعیذ و دظ اص آو بایذ بتىايیذ ؽخقیت اكشاد دیگش سا يیض 
ههای كهشدی خهىد  به ایى ؽکل ؽما یهک ههذم بهه تىعهؼه هههاست ،بؾًاعیذ

 تش خىاهیذ ؽذ. يضدیک
بسث ؽخقهیت ؽًاعهی باػهث ؽهذه اعهت کهه دس بغهیاسی اص خزابیت 

های هذیشیتی، اص ایى هبسث به ػًىاو بخؼ تلشیسی کالط یا  ها و دوسه دسط
عهًگیى اعهتلاده ههای  بشايگیضايًذه بشای سهیهن کهشدو دسط و هستىای ؽیشیى

های  های ػلمی ایى زىصه کن سيگ ؽذه و خًبه ؽىد. ىبیؼتاا با ایى يگاه، خًبه
 گیشيذ. ىخه هشاس هیی آو بیؾتش هىسد ت ًذهعشگشم کً
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 هثبت بیايذیؼیذ تا پیؼزفت کًیذ

ؽهىد. دهظ اص  ايذیؾی اؽتباه گشكتهه ههی گشا همیؾه با هثبت سوايؾًاعی هثبت
همیى االو بایذ بذايیذ که هثبت ايذیؾی با کلمه هثبت يگشی تلاوت داسد و با 

ک يظش و سوػ اعهت سوايؾًاعی هثبت گشا عًخیتی يذاسيذ. هثبت ايذیؾی، ی
 آو هیگزسد.ػمش عال اص  011که 

يىؽهته ؽهذه بهه يهام  :يادلئىو هیل;کتاب هؼشوكی که دس ایى صهیًه تىعو 
ایی کهه دس ایهى هه اعت و یکی اص آخشیى کتاب :بیًذیؾیذ و ثشوتمًذ ؽىیذ;

گشا بىدو با  اعت. تلاوت هثبت :کتاب ساص;ای داؽته  هىكویت هابل تىخه صهیًه
و هثبت يگشی دس ایى اعت که سوايؾًاعی هثبت گشا با تىخه بهه  ايذیؾی هثبت
ای  ها و خاىشات اعتلاده و اص داعتاو بشد ػلمی کاس خىد سا دیؼ هیهای  سوػ
ههای  کًذ. یکی دیگش اص هغائلی که ؽما بایهذ دس صهیًهه تىعهؼه هههاست يمی

 گشا اعت. های سوايؾًاعی هثبت ها و هابلیت كشدی یاد بگیشیذ کاسبشد
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ههای كهشدی، اكهشاد بهه ديبهال دالیهل چًهیى  اهشوصه به دلیل اكهضایؼ هىكویهت
اص ایهى سو دس  ،هایی هغتًذ و دس تسوین با واژه خالهیت هىاخه ؽذيذ هىكویت

خقىؿ يوهؼ خالهیهت دس هىكویهت كهشدی بهه تسویهن دشداختهه ايهذ و بها 
 اىالػات بغیاس اسصيذه و خزابی هىاخه ؽذيذ.

اعهتلاده اص با آگاهی اص يوؼ خالهیهت دس هىكویهت كهشدی اكهشاد اههذام بهه 
های کهاسی کشديهذ تها بتىايًهذ بها  ها و تین های خالهیت كشدی دس گشوه كاکتىس

اعتلاده اص تاثیش خالهیت، كؼالیت گشوهی سا بهبىد دهًهذ دس زویوهت دس ایهى 
خقىؿ بایذ هش كشد دس گشوه به یک كشد خالم تبذیل ؽهىد و عه ظ تمهاهی 

چًهیى  ،تىعهؼه دهًهذاكشاد دس تؼاهل عاصيذه بها یکهذیگش گشوههی خهالم سا 
 ؽىد. های هذسو بغیاس ايدام هی كشآیًذی دس کؾىس

 هفهىم خاللیت چیظت؟

تىاو بشای خالهیت هلهىم وازذی اسائه کشد چهشا کهه خالهیهت بها  اهشوصه يمی
ؽىد ولیکى به فهىست کلهی  گزس صهاو دچاس تـییش و تسىل بغیاس كشاوايی هی

اكشاد خهت تالػ و کهاوػ  تىاو گلت: خالهیت يیشوی هسشکه ابتذایی دس هی
یهابی دس ههش  باؽذ و دس يهایت خالهیت عبن تىلیهذ، ىشازهی و یها ػیهن هی

 ؽىد. كشآیًذی هی
خالهیت اص ابتذای خلوت دس صيهذگی و هىكویهت اكهشاد يوهؼ بغهیاس زهائض 
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گاه با اعتلاده اص خالهیت دعت ای  اهمیتی داؽته به گىيه که به فىست ياخىدآ
خالهیت هؼًا  ،اهشوصه با دیؾشكت تکًىلىژی و ػلن صديذ ولیکى به اکتؾاف هی

ههایی هغهتًذ کهه  و هلهىهی خذیذ و يىیًی داسد و اكشاد دس دی یاكتى خالهیت
 دس خهاو ؽىد.ها  عبن تمایض كشدی و بشوص ياهمکى

 وجه تمایش افزاد خالق با دیگز افزاد چیظت؟

ویژگههی و يمایههذ  آيچههه اكههشاد خههالم سا اص ػمههىم اكههشاد خاهؼههه هتمههایض هههی
باؽذ کهه خقىفهیات اكهشاد  البته الصم به رکش هی ،باؽذ هی خقىفیات آيها

 بهه اكهشاد ابتهذا ؽىدکه هی كشدی خالهیت خالم عبن زشکت خاهؼه به عىی
 تهاثیش ،آو بهه دعهتیابی بها و هغهتًذ كهشدی دسهىكویهت خالهیهت يوؼ ديبال

 دسخقهىؿ. ؽهىد ههی زافل خاهؼه کل دس و گشوهی هىكویت دس خالهیت
 .مىدي اؽاسه صیش هىاسد به تىاو هی خالم اكشاد های ویژگی

باؽذ و با ؽکغت يه تًهها يها  كشد خالم همىاسه دس زال تالػ و تلکش هی -
عهاصد دس  ؽىد بلکه اص آو ساهی بشای دعتیابی به هىكویت همىاس ههی اهیذ يمی

 ؽىد. زویوت خالهیت دایه اولیه دس هىكویت كشدی هسغىب هی
زلهه شػىاهلی که عهبن ؽکغهت و یها هىكویهت دس ههش ه همىاسه تماهی -
 يمایذ. هی ؽىد سا بشسعی هی

باؽهذ و ههذام دس خقهىؿ ههش دذیهذه و  كشد خالم دشعؾگش هاهشی هی -
 کًذ. بؼنا دس خقىؿ هغائل بذیهی عىال هی

ؽىد تا كشد همىاسه دس خقىؿ هضیًه كکشی، صهايی و  خالهیت عبن هی -
دس واهغ يوؼ خالهیت دس هىكویت كهشدی عهبن  ،هالی دس زال بشسعی باؽًذ

تشیى ساه زل و یا سوؽی بشای دعهتیابی بهه ههذف  ؽىد تا كشد به ديبال بهیًه هی



 59/ر اطت هایی اس خاللیت در هىفمیت فزدی تأثیزگذا فصل طىم: چه فاکتىر

 يهایی باؽذ.
دس بشسعی يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی بایذ دس يظش داؽت کهه تىخهه  -

دس زویوهت چًهیى  ،ؽهىد و زغاعیت اكشاد خالم عهبن هىكویهت آيهها ههی
 گزسيذ. یذ بغیاس هىی هغتًذ و به آعايی اص کًاس هش ؽی يمیاكشادی داسای د

 سهايی هتفاوت:های  طیز تکاهل خاللیت در دوره

باؽذ که هش هشزله داسای تهاثیش  هی خالهیت دس هش بشهه صهايی داسای هشازلی
 به عضایی دس هىكویت كشدی داسد.

تماهی هسوواو خهت بشسعی يوؼ خالهیت دس هىكویهت كهشدی، ابتهذا بهه 
دشداصيهذ و همهىاسه عهؼی دس تکاههل ایهى هشازهل  بشسعی هشازل خالهیت هی

 داسيذ.

 حمیمت یابی: -

باؽذ که دس ػیى زهال  ایى هشزله دس خالهیت خىد ؽاهل دو هشزله هدضا هی
 به یکذیگش وابغته هغتًذ.

 تعزیف هظئله: -3

و یا  باؽذ چشا که ابتذا كشد بایذ هغئله هی ایى هشزله اص خهتی بغیاس با اهمیت
 هذكی که داسد سا به فىست فسیر ؽًاعایی يمایذ.

 آهاده طاسی: -9

هبل اص هشگىيه اهذاهی كشد و یا اكشاد بایذ اىالػاتی سا خمغ آوسی يمایًهذ البتهه 
يىع اىالػات و يسىه خمهغ آوسی آو دس خالهیهت و هىكویهت يههایی بغهیاس 
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ک يه تًها عهبن چشا که دس فىست ؿیش افىلی بىدو هش ی ذ>باؽ هی گزاس تاثیش
 ؽىد. هی ؽىد بلکه عبن آؽلتگی كشدی يیض يمی خالهیت و هىكویت كشدی

 پاالیغ: -

باؽهذ چهشا کهه  داالیؼ دس يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی بغهیاس ویهژه ههی
خمغ آوسی ؽذه اص هشزله هبل کاسآههذ يخىاهًهذ های  تماهی اىالػات و داده

بایذ هغائل و يکاتی که بهه ههی  بىد و بایذ هیاو آيها داالیؾی فىست گیشد و 
 گزاسيذ سا ززف کشد. ػًىاو دس يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی تاثیشی يمی

 تجشیه و تحلیل: -

همهىاسه  ،کًًهذ صهايی که اكشاد به يوؼ خالهیت دس هىكویت كهشدی تلکهش ههی
 دهًذ. هی ايذ سا هىسد بشسعی هشاس آيچه سا که دس تدضیه و تسلیل بذعت آوسده

 بی:ایذه یا -

تشیى هىاسد دس خقىؿ يوؼ خالهیهت دس هىكویهت كهشدی و  یابی اص ههن ایذه
های خالهايهه عهبن تسهشک بهه عهىی هىكویهت  گشوهی داسد دس زویوت ایذه

باؽهذ و  يمهی خالم، كشدی ایذه دهًهذه و ایهذه دهشداص البته الضاها كشد >ؽىد هی
ولهیکى بهه  دیگشاو اعهتلاده يمایهذهای  همکى اعت دس بغیاسی هىاسد اص ایذه

 باؽذ. هی داسا دس خالهیت كشدی ساتشیى يوؼ  یابی ههن فىست کلی ایذه

 راه حل یابی: -

دظ اص ايتخاب يىع ایذه بایذ به ديبال ساه زل هًاعبی باؽهًذ و بهه  خالم اكشاد
 گیشد. هی فىست کلی ايتخاب ساه زل به دو سوػ فىست
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 ارسػیابی فزد: -

 ايتخاب ؽىد.ها  دس ایى هشزله بایذ بهتشیى ایذه

 گشیًغ: -

دظ اص ايتخاب، ساه زل سا بایذ گضیًؼ کشد ایى هشزله دس يوهؼ خالهیهت دس 
 هىكویت كشدی بغیاس تاثیش گزاس اعت.

 ها: دریافت باسخىرد -

ؽهىد گهاهی  هیها  دس خالهیت، باصخىسد عبن آگاهی كشد اص مؼق و کاعتی
بهذیى دلیهل اكهشاد دس ؽهىد  كشد دس ایى هشزله هتىخه اؽتباهات کلی خىد هی

بشسعی يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی ایى هشزله سا بغیاس هىسد تىخهه ههشاس 
 دهًذ. هی

 يمغ خاللیت در هىفمیت فزدی و اجتماعی:

ههای هتلهاوت و  ههای خهىد بهه سوػ كشد با به کاسگیشی خالهیت دس كؼالیهت
ف ؽىد تا كشد خالم با فهش ایى يکته عبن هی ،یابذ ؽگلت ايگیضی دعت هی

کمتشیى صهاو و هضیًه به اهذاف كشدی خىد بشعذ و به فىست کلهی اص دیگهش 
گیشد با ایى ؽهشایو اگهش چًهذیى كهشد خهالم دس یهک گهشوه بها  اكشاد دیؾی هی

 شعًذ.بتىايًذ به اهذاف خالم گشوهی  یکذیگش دس تؼاهل باؽًذ هی
باؽهذ  هی یکی اص الضاهات دعتیابی به خالهیت گشوهی زنىس كشدی خالم

بتىايذ گشوه سا به عمت اهذاف هًغدن هذایت يمایذ هن اکًىو بغیاسی اص که 
های دايؼ بًیاو دس تالػ بشای دعتیابی به اهذاف خالهايه به فهىست  ؽشکت

 گشوهی هغتًذ.
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گغهتشػ  ،دس زویوت يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی و اختماػی دس گشوه
دايهؼ خالهیهت و دس واهغ با گغتشػ  .باؽذ هی كهن خالهیت بیى ػمىم اكشاد

ههای كهشدی، سویهه بهشای اعهتلاده اص خالهیهت دس  اعتلاده اص خالهیت دس کاس
 یابذ. کاسهای گشوهی و اختماػی اكضایؼ هی

 يمغ خاللیت در هىفمیت فزدی:

اهشوصه با دیؾشكت تکًىلىژی اكهشاد بها اعهتلاده اص خالهیهت و ایدهاد يهىآوسی 
بذیى خاىش يوهؼ خالهیهت  تىايًذ به دیؾشكت و اهذاف خىد دعت یابًذ. هی

باؽذ و اؿلن اكهشاد دس تهالػ بهشای  هی دس هىكویت كشدی بغیاس زائض اهمیت
 خالهايه يیض هغتًذ.های  آهىختى خالهیت و سوػ

باؽذ چگىيهه  هی آيچه دس يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی بغیاس تاثیش گزاس
 خالهیهت ذباؽه ههی باؽذ. دس واهغ بش خالف هىػ که اسثهی هی خالم ؽذو

اکتغابی اعت و اكشاد بشای دعتیابی به خالهیت بایذ فبش، ؽکیبایی و دؾتکاس 
بغیاسی داؽته باؽًذ و همىاسه به ديبال تمشیى و تسلیهل باؽهًذ و اص ؽکغهت 

 هشاعی يذاؽته باؽًذ.

 ارتباط خاللیت در کارآفزیًی:

بغهیاسی اص  تىايغتًذ بهه ای اص تاسیخ اكشاد با داؽتى تىايایی یادگیشی باال هی دس دوسه
كشدی و اختمهاػی دعهت یابًهذ ولهیکى اههشوصه دس کًهاس یهادگیشی، های  هىهؼیت

باؽذ و دیگش خاهؼه يیاصهًذ اكهشادی بها تىايهایی  خالهیت يکته بغیاس با اهمیتی هی
باؽهذ کهه خالهیهت بها  هی باؽذ بلکه خىاهاو کاسآكشیًاو خالم يمی یادگیشی باال

ؿلهن هسووهاو دهظ اص يوهؼ خالهیهت دس کاسآكشیًی بغیاس دس استبهاه اعهت و ا
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 دشداصيذ. هی هىكویت كشدی، به يوؼ خالهیت دس کاسآكشیًی
یابیهذ کهه تمهاهی  ههی اگش سصوهه تماهی اكشاد کاسآكشیى سا بشسعی يماییذ دس

 به هىكویت اص خالهیت تىايغته ايذ ابتذا آيها اكشادی خالم هغتًذ و با اعتلاده
اص خاهؼه سا با خالهیت كشدی خهىد بهه دعت یابًذ و ع ظ هؾش اػظمی  كشدی

 اؽتـال بشعايًذ.

 ؟چگىيه ايظايی خالق ػىین

كشدی و های  با تىخه به آيچه که تىمیر داده ؽذه خهت هىكویت دس كؼالیت
خهالم ؽهذو بایهذ دس  بهشایباؽذ ولیکى اكشاد  هی اختماػی، خالهیت الضاهی

یش بهه بشخهی اص خىد بشخی اص خقىفیات سا دشوسػ و باصعاصی يمایًذ. دس ص
دشداصین چشا که هش كشدی خهت خالم ؽهذو بایهذ  هی اكشاد خالمهای  ویژگی

 .صیش باؽذهای  داسای كاکتىس

 هىع: -

البته همىاسه اكشادی  ،باؽذ هی هىػ كاکتىس و ػاهل اولیه و افلی دس خالهیت
تىايًذ خالم باؽهًذ چهشا کهه دس خالهیهت، ههىػ  يمی با مشین هىؽی باال

هىػ وساثتی بیؾتش اهمیت داسد و اؿلن اكشاد با اعتلاده اص ههىػ اکتغابی اص 
 ؽىيذ. اکتغابی به اكشاد خالم تبذیل هی

 فکز طیال: -

 >باؽذ كکش اكشاد خالم همىاسه دس زال كؼالیت و بشسعی و تدضیه و تسلیل هی
آيهها دس صههاو  ،کًًذ دس واهغ اكشاد خالم اص بیؾتشیى تىاو هـضؽاو اعتلاده هی

 يیض دس زال تکادى و تدضیه و تسلیل هغتًذ. اعتشازت
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 اعتماد به يفض: -

یک كشد خالم بایذ اص اػتماد به يلظ باالیی بشخىسداس باؽذ تا بتىايذ اص ایذه و 
ایدهاد ؽهذه خهىد دكهاع يمایهذ و دیگهش اكهشاد سا دس خقهىؿ ههای  خالهیت

 اکتؾاف و تسویوات كشدی هايغ يمایذ.

 ریظک پذیز: -

آو سا ای  سیغهک دهزیش هغهتًذ و بها دعهتیابی بهه ههش ایهذه اكشاد خالم بغیاس
يمایًذ و اص ؽکغت تشط و هشاعی يذاسيهذ. بهه فهىست  هی آصهایؼ و تسلیل

 تىايذ عاصيذه باؽذ. هی کلی دس ايدام هش كؼالیتی وخىد سیغک تا زذی

 اطتمالل رای و داوری: -

يی اعهتوالل آیًذ و تست هی  ؽشای هی اكشاد خالم خضء اكشاد هغتول به ؽماس
دهًذ و همىاسه کاسهای خالم خىد سا داوسی کشده و آو سا  يمی خىد سا اص دعت

 دهًذ. هی هىسد ػین خىیی هشاس

 دايغ: -

دس واهغ بذوو داؽهتى دايهؼ  ،اكشاد خالم همىاسه به ديبال کغن دايؼ هغتًذ
 کاكی خالهیت هؼًا و هلهىهی يذاسد و كشد به هىكویتی دعت يخىاهذ یاكت.

باؽذ و هش كشد خههت  يام بشده دس خالم ؽذو بغیاس زائض اهمیت هیهىاسد 
ههایی سا دس خهىد  تىايذ دس هذت صهاو هؾخـ چًیى كهاکتىس خالم ؽذو هی

 دشوسػ دهذ.
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 آیا جاهعه يیاس به تزبیت افزاد خالق دارد؟

بلکه اكشاد ػهالوه  ،دیگش تًها يیاص به اكشاد تسقیل کشده يخىاهذ داؽت 90هشو 
سقیالت بایذ خالم تشبیت ؽىيذ بذیى خاىش اكشاد بایذ اص عهًیى بش دايؼ و ت

داییى هايًذ دوساو دبغتاو تا دايؾگاه بشای خالم ؽذو تشبیهت ؽهىيذ. اههشوصه 
 كهشدی و گشوههی بها یکهذیگش سهابهتهای  خىاهغ گىياگىو اص ىشین خالهیت

هایی هغتًذ که به بشسعی يوؼ های هتمذو خضء اولیى کؾىسکًًذ و کؾىس هی
 دشداصيذ. خالهیت دس هىكویت كشدی و گشوهی هی

خهت تشبیت اكهشادی خهالم دس خاهؼهه يیهاص اعهت اص عهًیى دهاییى ابتهذا 
خقىفیات اكشاد خالم سا به كشصيذاو آههىصػ داد و عه ظ اص آيهها بخهىاهین 

دس واهغ يوؼ خالهیت دس هىكویهت كهشدی سا  >های خالهايه هيشذ يمایًذ ایذه
ایهى هغهئله اص وظهایق  ههشاس داد صیهشاتىخهه  هىسدكشد  بایذ اص ابتذای تىلذ هش

 باؽذ. هیای  والذیى و آهىصػ و دشوسػ هش خاهؼه

 يمغ خاللیت بز هىفمیت گزوهی:

باؽذ که خههت بشسعهی  گزاس هیثیشكاکتىسهای بغیاسی بش خالهیت گشوهی تا
هها به ؽًاخت و اسصیابی تماهی كاکتىسيوؼ خالهیت بش هىكویت گشوهی الصم 

ذ. البته يوؼ خالهیت دس هىكویت گشوهی دس گهشو يوهؼ خالهیهت دس باؽ هی
ههای كهشدی  باؽذ چهشا کهه خالهیهت گشوههی اص خالهیهت هىكویت كشدی هی

 ؽىد. زافل هی

 ايذاسه گزوه: -

دو يظشیه دس ایى خقىؿ وخىد داسد که هش کذام دس تؼذاد يلشات دس گشوه بها 
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ای ثابت، بایذ به بشسعی  شیهیکذیگش اختالف يظش داسيذ که خهت دعتیابی به يظ
يوؼ هش كشد دس گشوه و هیضاو ايگیضه اكشاد دس ايدام کاسهای گشوهی سا بشسعهی 

 کشد و بشاعاط چًیى ػىاهلی كاکتىس تؼذاد يلشات دس گشوه سا بشسعی کشد.

 تًىع گزوه: -

خالهايه هىكن خىاهذ بىد که دس آو تین تًهىػی های  یک تین صهايی دس كؼالیت
و ؿیشه زنىس داؽته  ، عى، خًغیتكشاد دس خقىؿ تدشبه، دايؼاص تماهی ا

باؽهذ دس  ها ههی باؽذ. بهتشیى تًىع دس یک تین، اكشاد دسويی و بیشويی عاصهاو
تىايذ به سازتهی  هتلاوت هیهای  ایى فىست تین دس صهاو سویاسویی با چالؼ

 های كشدی اعتلاده يمایذ. اص تداسب و خالهیت

 ايظجام گزوه: -

باؽهذ و  خالهیت دس هىكویت كشدی به دلیل تًها بىدو كشد بغیاس آعاو هیيوؼ 
ولهیکى  ،ؽىد و بایذ آيها سا سكغ يمایذ كشد خىد با هىايغ و هؾکالت هىاخه هی

های گشوهی ابتذا ايغدام گشوه بشای هذت صههاو هؾهخـ بغهیاس  دس كؼالیت
 .اهمیت داسد

 طیظتن ارتباطات گزوهی: -

ؽىد کهه تمهاهی اكهشاد بها یکهذیگش  هی یت گشوهیصهايی خالهیت عبن هىكو
استباه و تؼاهل عاصيذه داؽته باؽًذ دس واهغ يوؼ خالهیت دس هىكویت كهشدی 

های تک يلهشی تًهها استبهاه كهشد بها  باؽذ و دس كؼالیت ؽاهل ایى هشزله يمی
ههای تیمهی  ولهیکى دس كؼالیهت ،باؽهذ ها زائض اهمیت ههی تکًىلىژی و ابضاس

 .كشاد بغیاس اهمیت داسداستباه عاصيذه ا
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ههای كهشدی  البته خهت داؽتى تیمی خالم بایذ اكشاد گشوه دس صهیًه كؼالیت
 اىالػات کاهلی داؽته باؽًذ. خالهايه

 عىاهل هىثز در پزورع خاللیت:

خهت دشوسػ خالهیت كشدی و گشوهی بایذ كاکتىس هایی کهه عهبن اكهضایؼ 
و اص ىشكی يىع يگشػ و تلکهش ؽىد سا دس يظش بگیشیذ  هی دايؼ و تدشبه كشدی

افهلی دهشوسػ ههای  دس اداهه به بشخهی اص كاکتىس >يادسعت سا افالذ يماییذ
 دشداصین. هی خالهیت كشدی

 تجزبه: -

دس واهغ تدشبه دس اثهش  ،باؽذ هی خالهايه تدشبههای  هًبغ و هسشکه ایداد ایذه
ايدام هذاوم و دیىعته كؼالیت ها، تؼاهل با اكشاد گىيهاگىو، هؾهاهذه و گهىػ 

 آیذ. هی کشدو بذعت

 باسی فکزی: -

های كکهشی  باصی ،باؽذ كکشی هیهای  کًًذه رهى هش كشد باصی بهتشیى توىیت
 های سیامی و ؿیشه هايًذ: ؽيشيح، خذول، زل هؼما، زل هؼما

 تالع سیاد: -

ها هسوواو دس بشسعی يوؼ خالهیهت دس هىكویهت كهشدی،  دس بشخی اص يظشیه
دس واهغ آياو هؼتوذيذ تالػ صیاد عبن  ،دايًذ تالػ سا بغیاس زائض اهمیت هی

 ؽىد. های كشدی هی اكضایؼ خالهیت و هىكویت
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 تىايایی پزطؼگزی: -

ایی هه بهه ديبهال داعهخ عهىال و ... اكشاد خالم همىاسه دس کتاب ها، ایًتشيهت
دس  ،کًًهذ هغتًذ و دس فىست لضوم به فىست هذاوم اص دیگش اكشاد عهىال ههی

ههای  هایی هغتًذ و به هی  ػًهىاو عهىال زویوت آياو همىاسه به ديبال داعخ
 خىد سا بذوو داعخ يخىاهًذ گزاؽت.

باؽهًذ  هىاسد يام بشده ػالوه بش آيکه اص ػىاهل هىثش دس دشوسػ خالهیت ههی
. اكهشاد باؽهًذ گهزاس ههی كشدی بغیاس تهاثیش دس هىكویتبلکه دس يوؼ خالهیت 

 کًًذ. خالم همىاسه چًیى هىاسدی سا دس خىد دشوسػ و باصعاصی هی
يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی دظ اص هش خالهیتی دچهاس تـییهش و تسهىل 

تىاو دس ایى خقىؿ كاکتىس و ػىاهل هىثش و یکغايی  ؽىد بذیى دلیل يمی هی
صهیًه ىیق همىاس خالهیت  ایى تىاو دس فىست کلی هی سا اسائه کشد ولیکى به

 های دشوسػ آو دس اكشاد هيالبی سا اسائه کشد. و سوػ
خهت اهمیت يوؼ خالهیت دس هىكویت كشدی اههشوصه والهذیى اص کهىدکی 

کًًذ کىدکاو خىد سا خالم دشوسػ دهًذ البته ایى ػمل داسای هضایها  عؼی هی
 باؽذ. و هؼایبی هی

 هشیت:

 تىايین اهمیت خالهیت سا به کىدکاو آهىصػ دهین. هی به عهىلت
 هعایب:

سوی دس ایى هغئله عبن خغهتگی و تًلهش کهىدک اص خالهیهت و تلکهش  صیاده
الهیهت بهه آيهها ؽىد دس يتیده بایذ بغیاس بهه فهىست افهىلی هلهاهین خ هی

 آهىصػ داده ؽىد...



 
 
 

 فصل چهارم:
 زسنال بزنذینگپ





 
 
 
 
 

تشیى هىمىػاتی اعت که دس زال زامش صیاد  دشعًال بشيذیًگ یکی اص ههن
ًال بشيذیًگ ؽذه اعت. اهمیت دشعیاس سایح يیض گیشد و بغ هىسد تىخه هشاس هی

کًًهذ و بهه  ت ههییههای صیادی دس ایى صهیًه كؼال آيوذس صیاد اعت که هىعغه
همیى دلیل بغیاسی اص هؾاوساو ػشفه هذیشیت و سوايؾًاعهی دس ایهى صهیًهه 

با تىخه به اهمیهت دشعهًال بشيهذیًگ دس ایهى  .کًًذ يظشات خىد سا هيشذ هی
ؽما با دشعهًال تا الػاتی دس هىسد آو ب شداصین هقذ داسین که به اسائه اى كقل

 .ؽىیذهای آو و همچًیى ساهکاسهای سعیذو به آو آؽًا  بشيذیًگ و ویژگی

 پزطًال بزيذیًگ چیظت؟

ؽىد كشآیًذی اعت  دشعًال بشيذیًگ که به آو بشيذعاصی ؽخقی يیض گلته هی
داسد که ىی آو به يسىه يگشػ هشدم و تقىیشی کهه اص بیهشوو اص ؽهما وخهىد 

کًذ که ؽما فازن یهک کغهن و کهاس باؽهیذ یها  دهذ. كشهی يمی ؽکل هی
يباؽذ با تىخه به ایى که ديیای دیدیتال، سعايه و ایًتشيت گغتشػ یاكته اعهت 
داؽتى دشعًال بشيذیًگ بغهیاس بها اهمیهت اعهت. بهشای ایهى کهه بشيذعهاصی 

ها  اصیؽخقی ايدام دزیشد دس ایى صهیًه بهه هايًهذ بغهیاسی دیگهش اص بشيذعه
وخىد کاسؽًاعاو و هتخققاو ػشفه بشيذعاصی مشوست داسد تا دس يهایهت 

 بشيذعاصی ؽخقی با افىل و اعتايذاسدهای الصم ايدام دزیشد.
 ايدهام ؽخقهی بشيهذیًگ بهه دادو ؽهکل هًظهىس بهه که هایی سیضی بشياهه
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و  ایًتشيهت ایًکهه بهه تىخه با و داسد هشاس بشيذ هذیشیت چهاسچىب دس ؽىد هی
دیؾشكت و گغتشػ اعت لزا ایداد یک بشيهذ  كنای هداصی هش سوصه دس زال

 سعذ. تش به يظش هی ؽخقی آعاو
دشعًال بشيذیًگ یا بشيذعاصی ؽخقی یکی اص هبازث همیؾه داؽ و سایهح 

 باؽذ. دس بیى هذیشاو و سواو ؽًاعاو هی
ههای  اؿلن کغايی که ها دس گزؽته و اهشوص آيها سا به ػًىاو فهازباو بشيهذ

تىايین بؾًاعین، کغايی هغتًذ کهه بهه واعهيه زشكهه و هىهؼیهت  هذستمًذ هی
تىاو  اختماػی که داؽتًذ، دس هشکض تىخه ؿالن هشدم هشاس گشكته بىديذ. دظ هی

اعت. یؼًهی ههى  ػًىاو ؽذهگلت بشيذیًگ یک كشآیًذ هؼکىط بشای هيلن 
دس بهیى اكهشاد  بایذ با اعتلاده اص بشيذ ؽخقهی کهه داسم، بتهىاين دس خاهؼهه و

بشتههشی ای  هًتخههن، خههىد سا يؾههاو بههذهن و اص هىهؼیههت اختمههاػی و زشكههه
 بشخىسداس ؽىم.

 تىاو دس هىسد دشعًال بشيذیًگ گلت: دس تؼشیق دیگش هی
دشعًال بشيذیًگ كشآیًذی اعت که كشد دس دسک، تسلیل و يگهشػ دیگهشاو و 

ؽخقهی الصم  کًذ. دس بشيذیًگ ديیای خاسج اص خىد يغبت به خىد ایداد هی
اعت هذف و تقىیشی که داسیذ سا هؾخـ کًیذ تا بتىايیهذ بها تىخهه بهه آو، 

 تقىیشی سا دس رهى هخاىباو خىد ایداد يماییذ.

 يذ؟ر هایی دا طاسی ػخصی و ػهزت چه تفاوتبزيذ

دشعًال بشيذیًگ تلاوت اعاعی بها ؽههشت داسد و دو هوىلهه کهاهال هتلهاوت 
گىییههذ و دس هههىسد  دس دشعههًال بشيههذیًگ ؽههما دسبهاسه خىدتههاو هههی .هغهتًذ
ها و عىابن خهىد  گىییذ و كؼالیت خىد دس سصوهه هیهای  ها، تخقـ ههاست
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اها ؽهشت آو چیضی اعت که عایش اكشاد اص ؽهما دس رههى خهىد  ،آوسیذ سا هی
سا داسيذ. ؽما ایى تىايایی سا داسیذ که بشازتی بتىايیهذ دشعهًال بشيهذیًگ خهىد 

سعهذ. ؽهما اگهش اص  کًتشل کًیذ اها کًتشل ؽهشت بغهیاس عهخت بهه يظهش ههی
بشيذعاصی ؽخقی هىی بشخىسداس باؽیذ با گزؽت صهاو به ؽهشت يیض دعت 

 تىايیذ اص خىد یک چهشه هىكن بغاصیذ. دیذا خىاهیذ کشد و هی

 پزطًال بزيذیًگ در طه هزحله

 اص دهیذ ايدام سا يذیًگبش دشعًال هماو یا ؽخقی عاصی بشيذیًگ ایًکه بشای
 کهشدو هؾهخـ اههذام اولیى. گیشد هشاس تىخه هىسد اهذاهاتی بایذ ايتها تا ابتذا

 بشيهذیًگ گغهتشػ و ایدهاد بهشای بغهتشی بایهذ بؼهذی گهام دس .اعت هذف
ل داؽته كؼا زنىس هىخىد بغتش دس بایذ عىم گام دس و ؽىد هؾخـ ؽخقی

 باؽیذ.

 هزحله اول: هذف را هؼخص کًیذ

تقمین به ايدام هش کاسی که داؽته باؽیذ دس ابتذا و دیؼ اص هش چیض بایذ ؽما 
هذف خىد سا هؾخـ کًیذ. دس صهیًه دشعهًال بشيهذیًگ يیهض هذكگهزاسی اص 
اهمیت بغیاس صیادی بشخىسداس اعت به همیى دلیل دس ؽشوع کهاس خهىد بایهذ 

ی کهه هذف گزاسی سا هذ يظش هشاس دهیذ و اهذاف خىد سا هؼیى کًیهذ. اههذاك
کًیذ بایذ وامر باؽًذ و مشوسی اعت کهه  هی بشای بشيذیًگ ؽخقی تؼییى

 سا ؽًاعایی کشده و بشاعاط آو بشای هذف گزاسی اهذام کًیذ.ها  ؽما دتايغیل

 هزحله دوم: بزای پزطًال بزيذیًگ خىد بظتز ایجاد کًیذ

به هايًذ باصاسیابی دیدیتال دس دشعًال بشيذیًگ يیهض ؽهما يیهاص بهه یهک بغهتش 
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 اول هشزلهه دس ایًکه اص دظ .اعت ؽما كؼالیت ایى بغتش دسواهغ صهیًه ،داسیذ
 دوم هشزلهه دس کشدیهذ تؼییى سا هذكی خىد بشای ؽخقی بشيذعاصی ابتذای و

ًیهذ دس ایهى هشزلهه ک ايتخهاب سا يظهش ههىسد بغتش و بشداسیذ اخشایی گام بایذ
دیؾًهاد ایى اعت که یک وب عایت ىشازی کًیذ با داؽتى یهک وب عهایت 

و اولیى گام بشيذعاصی سا با خهذیت ایذ  ؽخقی ؽما واسد ديیای ایًتشيت ؽذه
 هشچه تماهتش بشداؽته ایذ.

 باػیذ داػته اجتماعی های ػبکه در فعال حضىر: طىم هزحله

 یذبا ،دادیذ ايدام بشيذیًگ دشعًالدس صهیًه دظ اص ایى که هشزله اول و دوم سا 
 دس بایهذ ؽهما کهه اعهت ایهى آو و ؽهىد بشداؽهته يیهض دیگش اعاعی گام یک

 بغهتش دس زامهش زهال دس باؽهیذ داؽهته كؼال زنىسی اختماػی های ؽبکه
 لزا ،ؽىد هی هسغىب ها بخؼ دشىشكذاستشیى اص اختماػی های ؽبکه ایًتشيت

های  دشعًال بشيذیًگ ؽما هىسد تىخه واهغ ؽىد. دس ؽبکه دس ظشكیت ایى بایذ
تىايیذ با اكشاد هختللی دس استباه باؽهیذ و اص ایهى  هی اختماػی ؽما به سازتی

و يظشات خىد سا به دیگشاو ايتوال دهیهذ. یکهی اص هههن تهشیى ها  ىشین زشف
ؽىد  دالیلی که بشای بشيذعاصی ؽخقی دس خهاو و خقىفا ایشاو هيشذ هی

ؽهىد.  ههی دايغته یًگاختماػی اعت که سیؾه دشعًال بشيذهای  د ؽبکهوخى
تىايًذ به وعیله همه اكهشاد ههىسد  اختماػی به دلیل سایگاو بىدو هیهای  ؽبکه

اختماػی های  اعتلاده هشاس گیشيذ. دس گام عىم بشيذعاصی زتما به عشاؽ ؽبکه
يهایت بههشه دایاو آو دس خهت بشيذعاصی ؽخقی خىد  بشویذ و اص ظشكیت بی

 سا ببشیذ.
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 چًذ يکته ههن در سهیًه پزطًال بزيذیًگ

ػالوه بش ایى که ؽما بشای دشعًال بشيذیًگ يیاصهًذ ىی کشدو عه هشزله هبلی 
بها  ،هغتیذ الصم اعت که دس ایى صهیًه چًذ يکته ههن يیض هىسد تىخه هشاس گیشد

خهىد تىخه کشدو به ایى يکات ههن ؽما به بشيذعهاصی ؽخقهی ههىسد يظهش 
 خىاهیذ سعیذ و تبذیل به یک چهشه ؽًاخته ؽذه خىاهیذ ؽذ.

 يحىه تزطین چؼن ايذاس در بزيذیًگ ػخصی

کًذ که ؽما هقذ داؽته باؽیذ که چه يىع کغن و کاسی سا ساه ايذاصی  يمی كشهی
و  visionکًیذ. بشای هش کغن و کاسی يیاصهًذ یهک چؾهن ايهذاص یها همهاو 

mission  ؽخقی يیض بایذ یک چؾن ايذاص تشعین کًیذ. هغتیذ دس صهیًه بشيذ
های  داؽتى چؾن ايذاص دس دشعًال بشيذیًگ عبن خىاهذ ؽذ که ؽما به هذف

هذ يظش خىد بشعیذ. به هًظىس تشعین چؾن ايذاص دس دشعًال بشيذیًگ دس ابتهذا 
خىاهیهذ دس ههذف  ههی بایذ خىد سا بخىبی ؽًاعایی کًیذ و آو ؽخقیتی که

یذ سا تشعین کًیذ، ایى دو ػملکشد عبن خىاهذ ؽذ کهه گزاسی خىد به آو بشع
سا بشای سؽذ بشيذیًگ خهىد تشعهین کًیهذ. ایهى کهه بغهیاسی اص ای  ؽما بشياهه

صيذگی ؿیشهابل دیؼ بیًی هغتًذ یک اهشی ىبیؼی اعت ولهی تهیهه های  خًبه
خىد ای  تىايیذ صيذگی زشكه هی دزیش اعت و ؽما چؾن ايذاص بشای صيذگی اهکاو

 ساعتای بشيذ عاصی ؽخقی سؽذ و استوا دهیذ.سا دس 

 در پزطًال بزيذیًگ هتمایش باػیذ

اص ههن تشیى هىايیًی که دس بشيذیًگ عاصی بایذ به آو تىخه ؽىد ایى اعت کهه 
بایذ هتمایض باؽیذ، هشگض با ک ی کشدو و تولیذ يخىاهیذ تىايغت به یهک بشيهذ 
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بشيذی خىؽًام و هؼتبش ؽىیذ هىی و هًسقش به كشد تبذیل ؽىیذ. بشای ایى که 
زتما بایذ به هتمایض بىدو تىخه داؽته باؽیذ. دس دشعًال بشيذیًگ بایذ هىیهت 

ههای  خىد سا داؽته باؽیذ و بًا و اعاط بشيذ عاصی سا بهش سوی یکهی اص ویژگی
تىايیهذ بهش سوی تمهایض خهىد بها  هتمایض خىد هشاس دهیذ. بشای همیى هًظىس هی

گزاسی کًیهذ. دس صهیًهه بشيهذیًگ  سوی آو يیض عشهایه دیگشاو تمشکض کًیذ و بش
ها سهابت وخىد داسد و بشای دهیؼ اكتهادو اص  ؽخقی به هايًذ عایش بشيذعاصی

خاؿ خهىد تمشکهض کًیهذ تها دس سهابهت های  سهبای خىدتاو بایذ سوی ویژگی
 دیشوص ؽىیذ.

 يماط لىت و ضعف در پزطًال بزيذیًگ را در يظز بگیزیذ

تشیى يکاتی که بایذ دس دشعًال بشيهذیًگ ههىسد تىخهه ههشاس  یکی دیگش اص ههن
گیشد هشبىه به يواه مؼق و هىت اعهت. همهه اكهشاد داسی يوهاه مهؼق و 
هىتی هغتًذ که بایذ هىسد تىخه ههشاس بگیشيهذ. تخقهـ، تدشبهه، اعهتؼذاد، 

تىايًذ اص يواه هىت ؽهما  هی خقىفیات ؽخقی خىب، سوابو و استباىات
يًذ بغیاس گغتشده و وعیغ يیض باؽًذ ؽما بایذ يوهاه ههىت تىا باؽًذ و زتی هی

خىد سا به ػًىاو داسایی خىد دس يظش بگیشیهذ کهه دس يهایهت هىكویهت ؽهما سا 
 تنمیى خىاهًذ کشد و دس خهت سؽذ و تىعؼه بشيذ ؽما ػمل خىاهًذ کشد.

با تىخه به چؾن ايذاصی  ػالوهبشيواىوىتبایذيواىنؼلًیضهىسدتىخهباؽذکه
هها باؽهیذ. هههن  ها دوسی کًیذ و دس خهت سكغ کهشدو آو بایذ اص آوکه داسیذ 

تىايذ وخىد داؽته باؽذ  تشیى يواه مؼلی که دس زىصه بشيذعاصی ؽخقی هی
ها سعیذو به هىكویت هؾکل  هشبىه به دو هىسد اعت و بذوو بشىشف کشدو آو

استباىی و دیگشی يیهض ؽهبکه عهاصی های  خىاهذ بىد. یکی هشبىه به ههاست
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ایى دو هىسد بایذ بشىشف ؽىد و بویهه يوهاه مهؼق چًهذاو زهائض  ،باؽذ هی
 اهمیت يیغتًذ.

 در بزيذطاسی ػخصی خىدتاو باػیذ

یکی اص ههن تشیى اعتشاتژی هایی که دس دشعهًال بشيهذیًگ بایهذ بهه آو تىخهه 
ؽهما های  دس زویوت بایذ بشيذ اص ویژگی ،کاكی داؽته باؽیذ خىد بىدو اعت

ه اص ػًاویًی که واهؼیت يذاسد و یها هغهئىلیت ههایی کهه يؾات بگیشد اعتلاد
تولبی اعت دس بلًذ هذت يه تًها بشيذعاصی ؽخقهی ؽهما سا سؽهذ يخىاههذ 

بلکه همکى اعت که دس يهایت به صیاو بشيذ ؽهما تمهام ؽهىد و تمهاهی  ،داد
ؽهىد کهه دس بشيهذ عهاصی  ههی ايدام ؽذه اص بیى بشود لزا تاکیهذهای  عشهایه

 او باؽیذ.ؽخقی كوو خىدت

 پیذا کزدو هخاطب در پزطًال بزيذیًگ

 .دیذا کشدو هخاىن دس همه کغن و کاسها یکی اص ههن تهشیى هشازهل اعهت
بذوو دیذا کشدو هخاىن ؽما هادس يخىاهیذ بىد که بهه هىكویهت دعهت دیهذا 

 ،کًیذ. دس صهیًه دشعًال بشيذیًگ يیض ؽما يیاصهًذ دیذا کشدو هخاىباو هغهتیذ
بذوو دیذا کشدو هخاىباو دشعًال بشيذیًگ ؽما هسکىم به ؽکغهت هغهتیذ. 

خىاهیذ ساه ايذاصی کًیذ دس واهغ به  صهايی که ؽما دشعًال بشيذیًگ خىد سا هی
تىايذ ههذیشاو و یها  ديبال ػشمه تىايمًذیهای خىد هغتیذ که هخاىن ؽما هی
ؽیذ کهه بهه ايگیهضه اكشاد هؼمىلی باؽذ. دس دیذا کشدو هخاىباو تىخه داؽته با

هخاىباو خىد دعتشعی داؽته باؽیذ صهايی که به ايگیضه هخاىباو خىد دعت 
دیذا کًیذ كشفت خىبی بشای ؽهما كهشاهن خىاههذ ؽهذ تها بتىايیهذ دس صهیًهه 
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بشيذیًگ ؽخقی به بهتشیى ؽکل همکى ػمل کًیذ و سصوهه ؽخقی خىد سا 
 بیؾتش تکمیل يماییذ.های  بشای کغن هىكویت

 گی اصلی بزای بزيذطاسی ػخصیچهار ویژ 

تمشکض داؽته باؽیذ: تمام تهالػ خهىد سا بکهاس بگیشیهذ تها دس صهیًهه دشعهًال 
 بشيذیًگ اص ػباسات خالفه اعتلاده کًیذ.

 تمایض داؽته باؽیذ: هشگض ک ی يکًیذ، ک ی بشيذ ؽما سا يابىد خىاهذ کشد.
ؼیهت اعهاط واهذ: اعهتشاتژی بشيهذ ؽخقهی خهىد سا بشواهؼیت داؽته باؽی

 تشعین کًیذ.
به هی  وخه دس بشيذعاصی به چیضهایی که واهؼیت يذاسد هتىعل يؾهىیذ تها 

 بشيذ اص بیى بشود.
 که ببیًیذ و بگزاسیذ هخاىن و هؾتشی خای سا خىد خزابیت داؽته باؽیذ:

ههایی هتمشکهض  و یها خیهش بهش سوی هههاست داسیهذ باصاس دس سا الصم خزابیت آیا
 باصاس سوص باؽذ.بؾىیذ که يیاص هخاىن و 

 چًذ يکته اطتزاتژیک درهىرد پزطًال بزيذیًگ

دس صهیًه دشعًال بشيذیًگ تىخه به چًذ يکته اعتشاتژیک زائض اهمیت اعهت. 
 تش خىاهذ بىد. با دس يظش گشكتى ایى يکات هىكویت دس ایى صهیًه دعت یاكتًی

 اس فضای آيالیى بزای جذب هخاطباو اطتفاده کًیذ

شیى سوػ هایی که دس بشيهذیًگ عهاصی ؽخقهی اص آو دس زال زامش ههن ت
كنهای هدهاصی اعهت، دس ػقهش ههای  ؽهىد اعهتلاده اص ظشكیت هی اعتلاده

اختمهاػی ؽهما هسکهىم بهه ؽکغهت دس های  زامش بذوو زنىس دس ؽبکه
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صهیًه بشيذیًگ ؽخقی خىاهیذ بىد. صههايی کهه ؽهما دس كنهای هدهاصی و 
کًیهذ و  با هخاىباو خىد بشهشاس هیؽىیذ استباه خىبی سا  زامش هیها  وبالگ

ای که دس ایًدا بایذ  تىايیذ تخقـ خىد سا به هخاىباو هؼشكی کًیذ. يکته هی
ههای اختمهاػی زامهش  تىخه ؽىد ایى اعت که الصم يیغت دس تماهی ؽهبکه

ههای اختمهاػی بگزاسیهذ کهه بیؾهتشیى  ؽىیذ، تىاو خهىد سا بهش سوی ؽهبکه
مهاػی لیًکهذیى کهه هخقهىؿ اكهشاد هخاىن سا داسيذ. زتما دس ؽهبکه اخت

هتخقـ هغت ػنى ؽىیذ و اص ظشكیت آو دس خهت هؼشكی بشيذ ؽخقهی 
 خىد اعتلاده کًیذ.

 تىايیذ هی خىد ؽخقی بشيذیًگ تبلیؾ خهت دس آو اص که ابضاسهایی اص یکی
 بشيهذیًگ تىايیهذ ههی ویهذئى اص اعتلاده با .اعت ویذئى اص اعتلاده ببشیذ، بهشه

اختماػی یىتیىب و آداسات های  ی کًیذ و آو سا دس ؽبکهؽخقی خىد سا هؼشك
 هًتؾش کًیذ.

زتما یک وب عایت  .یکی دیگش اص هىاسد هىسد تىخه اعتلاده اص وب عایت اعت
ای ؽخقی بشای خىدتاو ىشازهی کًیهذ و اص ظشكیهت آو دس خههت هؼشكهی  زشكه

 ببشیذ.تىايیذ اص وسددشط بهشه  تخقـ خىد اعتلاده کًیذ بشای هذیشیت هی
 سا خىد ؽخقی بشيذیًگ هیتىايیذ خىد ؽخقی عایت هى دسباسه هغمت دس

 ...و ػالیهن هها، تخقهـ هها، ههاست ،خىدتاوی ها ویژگی اص و کًیذ هؼشكی
 اص عایت که چشا ،يکًیذ هيشذ سا بیؾتش خضئیات که باؽیذ داؽته تىخه. بگىییذ
يخىاهذ داؽت. بشگه استباه با  سا الصم خزابیت و ؽىد هی خاسج ای زشكه زالت

تىايیذ با هخاىبیى  هى يیض دس عایت بایذ كؼال باؽذ و با اعتلاده اص ایى بشگه هی
خىد دس استباه باؽیذ و هخاىباو اص ایى هغمت بشای همکاسی با ؽما اعتلاده 
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خىاهًذ کشد و هيؼا دس هغیش دیؾشكت ؽما بغیاس کمک خىاهذ کشد. ىشازهی 
با هى بغیاس زائض اهمیت اعت و استباه اص ىشین یهک هًاعن فلسه استباه 

تىايذ هخاىن سا یاسی کًذ و زتما ایمیل هتقل به كشم آهاده سا به  كشم آهاده هی
 فىست دائمی بشسعی کًیذ تا ایمیل هخاىباو سا اص دعت يذهیذ.

 در پزطًال بزيذیًگ بایذ صبز داػته باػیذ

بایذ به آو تىخه ؽىد ایى اعت که هیًه هىكویت دسص که يکاتی تشیى ههن اص یکی
هىكویت یک ؽبه بذعت يخىاهذ آهذ و بشای سعیذو به آو صهايبًذی الصم سا دس 

 صهاو يیاصهًذ وکاسها کغن اص بغیاسی هايًذ به يیض یًگيظش بگیشیذ. دشعًال بشيذ
ديبال  به هؼمىالا  اكشاد اص بغیاسی. باؽیذ داؽته فبش صهیًه دسایى بایذ ؽما و اعت
تشیى صههاو همکهى ىهی کًًهذ و عهشیؼتش  غتًذ که ساه هىكویت سا دس کنایى ه

بشيذیًگ ؽخقی خىد سا ػشمه کًًذ. بشخی اص اكشاد بشای زقىل به ایى هذف 
کًًذ که  گیشيذ و یا ایى که اص ابضاسهای ؿیش واهؼی اعتلاده هی ساه تولیذ سا دیؼ هی

هها  دشعًال بشيهذیًگ آو ها سا با هؾکل سوبشو خىاهذ کشد و يه تًها دس اداهه آو
 سؽذ يخىاهذ کشد بلکه سويذ يضولی سا ىی خىاهذ کشد.

و اكشادی سا کهه بهه ها  بشای همیى هًظىس کاكی اعت که ؽما تمام ؽخقیت
ايذ سا دس يظش بگیشیهذ ایهى اؽهخاؿ دس  یک بشيذ هؼتبش و خىؽًام تبذیل ؽذه

دعهت دیهذا ههای چؾهمگیش  چه بغا ىىاليی تىايغتًذ به هىكویت وهذت صها
هها بهىده اعهت و بها اتکها بهه  يیهض زافهل تهالػ آوهها  کًًذ و ایى هىكویت

های ؽخقی ايدام گشكته اعت. بشای همیى هًظهىس کهاكی اعهت کهه  تىايایی
یکی اص يىیغًذگاو هؾهىس سا دس يظش بگیشیذ، بغیاسی اص ایهى يىیغهًذگاو بهه 

هؾخـ هی  وخه دس ىىل یک ؽن و یا با چاپ یک کتاب دس هذت صهايی 
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ايهذ بلکهه  هىكن به کغن ؽههشت و دیؾهی گهشكتى اص سهبهای ؽخقهی يؾهذه
ها  ها تىايغته اعت که اص آو گزؽت صهاو و استباه بشهشاس کشدو هخاىباو با آو

ؽهىد کهه دس صهیًهه بشيهذیًگ  یک بشيذ و چهشه بغاصد. دس يهایت تىفهیه ههی
ؽًاعاو های کاس ؽخقی یا هماو دشعًال بشيذیًگ زتما اص يظشات و هؾىست

 بشيذیًگ ؽخقی اعتلاده کًیذ که بغیاس هلیذ خىاهذ بىد.

 یک ویژگی ههن بزيذطاسی ػخصی هىفك

دس بشيذعاصی ؽخقی هىكن به خای ایى که ؽهخـ بهه عهمت ههشدم بهشود 
آیًذ. دس ديیای اهل هًش يیض ایى هىمهىع سا خىاهیهذ دیهذ  هشدم به عمت او هی

و هىكن بىده اعت هىسد تىخه که یک عشی هؾاهیش با ايدام کاسؽاو که خىب 
 همکهى کهه ایًداعت و سويذ ها يمی هشدم به عشاؽ آو یول ،ايذ هشدم هشاس گشكته

 کهه داسيذ وخىد يیض هؾاهیشی البته .ؽىد ههن اكشاد ایى بشای بشيذ هغئله اعت
و بهذو ،دشداصيهذ هی خىد ؽخـ صيذگی به و دًذاسيذ يمی ههن سا ؽخقی بشيذ

کًًهذ و  ها چه كکشی هی داؽته باؽًذ که هشدم دس هىسد آوایى که دؿذؿه ایى سا 
 ها چگىيه اعت. آوای  یا ایى که ومؼیت زنىس سعايه

 بزيذطاسی ػخصی با ایجاد تصىیز رویایی دطت يیافتًی تفاوت دارد

باؽهذ. اگهش  تاثیشگزاسی بشيذ ؽخقی وابغته به اييبام آو با واهؼیت كهشد ههی
، هش چوذس هن که هتهىو ادبهی و هوهاالت كشدی یک خمله ادبی يتىايذ بگىیذ

های ادبی دیگهشاو سوخهىايی کًهذ بهه ؽخقهیتی  خىب هًتؾش کًذ و اص يىؽته
كشهًگی تبذیل يخىاهذ ؽذ صیشا سوصی هشدم آو سا دس هکايی دیگش خىاهًذ دیذ 

الیه خملهه ههن دچهاس  و خىاهًذ كهمیذ که زتی دس وفل کشدو هغًذ و هغًذ
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ای آسام و خىيغههشد  ػقههبی باؽههیذ چهههشهعههختی خىاهههذ ؽههذ. اگههش كههشدی 
تىايیذ بشای خىد ایداد کًیذ صیشا به صودی هشدم چهشه واهؼی سا دس هکهايی  يمی

ايگیهض اعهت کهه بهیى  دیگش خىاهًذ دیذ. ایى هىمىع بشای هشدم بغیاس هیداو
 بهشای .ببیًًهذ تؼاسمهی كهشد صيهذگی واهؼیهت وبشيذ ؽخقهی عهاخته ؽهذه 

 بهشای ب زیشیذ، سا خىدتاو و باؽیذ خىدتاو بایذ ؽخقی بشيذعاصی اثشبخؾی
 و مهؼق يوهاه همه باوخىد هغتیذ ىىسکه آو بایذ هخاىن سوبشوی ایغتادو

 .زامشؽىیذ هىت

ی افرزاد صراحب يرام و صراحب  برا همره گرزفتى باعکض ػخصی، بزيذطاسی

 تفاوت دارد  بزيذ،

سا دس گیشيهذ و آو  که هش سوص با اؽخاؿ هختلق ػکظ ههیایذ  اكشادی سا دیذه
دهًهذ. سوصی بها یهک ؽهخـ و سوص دیگهش بها  كنای هداصی و... يؾهش ههی

کًًذ. آهای دوسبیى سا که اص تلىیضیىو دیذه ایذ؟ با او  ؽخـ دیگش فسبت هی
ههای  دايیهذ ههشد هؾهتشک دس تمهام ػکهظ ههی فسبت ؽذ و هماو ىىس کهه

ای بىد. ایى ؽخـ با ؽشکت دس همه تظهاهشات و هشاعهن، بهه  هؼشوف سعايه
تهش ؽهذه  صد. ایى هاخشا اهشوصه بغیاس عاده ذ هیًسكت و لبخ ی دوسبیى هیخلى

اعت و به سازتی با کمک تکًىلىِژی هادس خىاهیذ بىد ایى دوسبیى هؼهشوف سا 
دس هىبایل خىد داؽته باؽیذ، هن چًیى هادس بهه یهاكتى هؾهاهیش دس همهه خها 

ایى گىيه تؼذاد خىاهیذ بىد، اص خمله سعتىساو، خلغات، عمیًاسها و هىادیما. 
صیادی ػکظ عللی و ؿیش عللی اص هؾاهیش سا خىاهیذ دیهذ کهه هًتؾهش ؽهذه 

، باؽن و دس دؾت آو دیگشی ػ ایى هیاعت. دس واهغ گىیی هى سوصايه دس آؿى
 دهن. گیشم و با كشد دیگشی دعت هی هی اص كشدی اهنا
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های  دشعًال بشيذیًگ یکی اص هىمىػاتی اعت کهه اههشوصه ههذیشاو دس صهیًهه
بهه سابيهه بهیى کًًذ. اها اگش بخهىاهین  هختللی سوی آو بسث و تبادل يظش هی

تىاو گلت دشعًال بشيذیًگ بهش  دشعًال بشيذیًگ و هىكویت كشدی ب شداصین، هی
ؽىد. ایى دو هىمىع  های یک كشد عاخته هی های كشدی و ویژگی دایه هىكویت

ابتذا با هؼشكی و ؽشذ بشيذ و  كقلسابيه تًگاتًگی با یکذیگش داسيذ که دس ایى 
دشداصین و دس يهایت سابيهه  های كشدی هی دشعًال بشيذیًگ، به هؼشكی هىكویت

تىايیذ دس خای  کًین. ؽما هی های كشدی سا بیاو هی دشعًال بشيذیًگ با هىكویت
 های كشدی سا يیض دسک کًیذ. خای هؼشكی دشعًال بشيذیًگ، اهمیت هىكویت

 بزيذ یا يام تجاری چیظت؟

 دشداصین: دس هيلن صیش به تؼاسیق هختلق بشيذ هی
تداسی، يمادی اعت که دس كشوػ هسقىالت و خذهات یک  بشيذ یا يام -

ؽىد اها کاسبشد آو تًها به ایى کاس يیغهت. اص دیهذ دیگهش  هدمىػه اعتلاده هی
و ازغاعهاتی هها  رهًهی، بشتشیهای  اص بشداؽهتای  تىاو بشيذ سا هدمىػهه هی

 .دايًذ ػًىاو کشد که هؾتشیاو آيها سا بشای بشيذ هائل هی
هؾهتشی و هخاىهن، يغهبت بهه آو استبهاىی رهًهی،  ؽىد تا بشيذ عبن هی

دیذاسی یا ؽًیذاسی بشهشاس کًهذ. دس کًهاس ایهى هلههىهی کهه بهشای بشيهذ رکهش 
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ای بقشی هايًذ لىگهى، ىهشذ و یها  های تداسی همشاه با خلىه کشدین، اکثش يام
 .ؽىد تداسی اسائه هیای  يؾايه

ػباست یا ىشزی اعهت ، :يمايام;هاسک یا بشيذ و یا يام هؼادل كاسعی آو  -
که یک هدمىػه بشای هؾخـ کشدو خذهات و هسقىالت خاؿ خهىد آو 

ؽىد تا ایى هسقىالت اص دیگهش چیضهها هتمهایض  بشيذ که باػث هی سا بکاس هی
 .ؽذه و آيها سا بشای هؾتشی هًسقشبلشد کًذ

ها و ازغاعاتی دايغهت کهه  تىاو بشيذ سا تقىیش، ؽًیذه دس تؼشیق دیگش هی
ؽىد و یکغشی ویژگی و فلات سا دس رهى و هلن وی  ایداد هی دسوو هؾتشی

دس صباو كاسعی، بشيذ . ای اعت که اص آو داسد کًذ که ياؽی اص تدشبه ایداد هی
سود و داسای اسصػ اػتبهاسی و  هؼمىال بشای هسقىالت و خذهات بکهاس ههی

ههای اختمهاػی داسيهذ کهه دس بهیى  باؽهذ. بشيهذها هىیهت اختماػی باال ههی
ؽىد  ايذ و همیى اهش اعت که هىخن هی او خىد به خىبی ؽًاخته ؽذههؾتشی

 .ای سوی بشيذ و هاسک دلخىاهؾاو تؼقن داؽته باؽًذ ػذه
 :های هختللی يیض تؼشیق کشد که ػباستًذ اص تىاو با تىخه به يگاه بشيذ سا هی

 گهزاسی  دیذ اهتقادی: بشيذ داسایی ياهؾهىدی اعهت کهه دس هًگهام هیمهت
 .ؽىد هش هیکغن و کاس ظا

 اص یک هدمىػه یها عهاصهاو ای  دیذ هىیتی: بشيذ بخؾی اص هىیت و ؽًاعه
 .اعت

 :بشيهذ تؼشیهق بهه کهه هغهتًذ اؽهخاؿ ایهى يهایت دس دیذ هقشف کًًذه 
 تهذاػی آيهها بهشای کهه تقهاویشی و داسيهذ خىد رهى دس که آيچه به باتىخه

 .دشداصيذ هی ؽىد، هی
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 هها و یهک کهاال و  ای باؽذ بیى ايغاو سابيهتىايذ  دیذ سابيه ؽًاعی: بشيذ هی
 .خذهات

 بزيذیًگ

ها  اهشوصه بشيذیًگ یا عاخت یک بشيذ، هىمىػی اعت که ههذیشاو هدمىػهه
دشداصيهذ و بسهث بغهیاس ههمهی اعهت.  ههی دس خلغات خهىد، بغهیاس بهه آو

بشيذیًگ به هلهىم عاخت یک يام و يماد تداسی اعت. دس ایى كشآیًذ، ایداد 
گههاهی دس هههىسد بشيههذ اهمیههت خافههی داسد کههه بایههذ بهها کمههک و اكههضایؼ  آ

 تبلیـاتی و تشویدی به ايدام بشعذ.های  بشياهه
بشيذیًگ دس هلهىهی دیگش، كشآیًذی کلی اعت که بایذ هًدش به خلن یهک 
اسصػ هيلىب بشای هؾتشیاو و هخاىبهاو خهىد بؾهىد. ایهى اسصػ هيلهىب 

تقاویشی کهه دس رههى ایدهاد و ها  تىايذ ؽاهل تماهی ازغاعات، تدشبه هی
 ؽىد، باؽذ. هی

 تؼشیق کشد:ایى چًیى تىاو بشيذیًگ سا  اص يظش بضسگاو ایى ػشفه هی

لزیض; اس دیذ
َ
 ::لىراریض; ،:ا

هها  ههای سعهايه و گضاسػها   ( زافل دیامBrandingبشيذعاصی یا بشيذیًگ )
اؽهذ، يهام تش ب ها بیؾتش و هستىای آيها هيلىب  اعت. هش چوذس تؼذاد ایى دیام

 تش خىاهذ ؽذ. تداسی هىی

 ::جف بشوص;اس دیذ 

ؽىد يهه فهازباو کغهن و کهاس. بشيهذ آو  بشيذ تىعو "هخاىباو" تؼشیق هی
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ضی اعت که هخاىباو ؽما گىییذ هغتیذ، بلکه چی چیضی يیغت که "ؽما" هی
 گىیًذ. هی

 ::اطتیى جابش;اس دیذ 

 بشيذ، كشفت ایداد یک خاىشه اعت. خىهش باصاسیابی

 بزيذیًگ ػخصی چیظت؟

كشآیًذی اعت کهه بهه کمهک  Personal Branding بشيذ عاصی ؽخقی یا
هایی که داسد تبهذیل بهه بشيهذی  ها و ههاست آو، یک ؽخـ به واعيه ویژگی

ؽىد. دس باصاس کاس، تؼاسیق، خاىشات و يىع دیذ دیگشاو بهه ؽهما  ؽخقی هی
 .ه كشد ؽىیذتىايذ عبن ؽىد تا ؽما تبذیل به یک بشيذ هًسقش ب هی

های خىدیاسی که بهه اكهضایؼ  عاصی ؽخقی، بشخالف تکًیک هلهىم بشيذ
 كهشدخهىد عهىی کًذ، دس دعتیابی بهه هىكویهت اص  ههاست ؽخقی تاکیذ هی

 هتمشکض ؽذه اعت.
. باؽهذتىايذ داسای یک بشيذ ؽخقی  اهشوص دس ديیای هذسو، هش ايغايی هی

هایی که دس كنهای هدهاصی  دشوكایلها و  ی اکايت به ىىس هثال ؽما به واعيه
سا بهشای ای  هایی که دس آو ايدام دادیهذ، دس واههغ یهک صهیًهه داسیذ و كؼالیت

ؽىد تا ؽما یک بشيذ ؽخقی ایدهاد  ایذ که باػث هی هؼشكی خىد ایداد کشده
 .کًیذ

دس ده عال هبل اسائه ؽهذ  :تام پیترز;ػباست بشيذ ؽخقی، اولیى باس تىعو 
ًتؾهش ؽهذ. دس واههغ بشيهذ ه abrandcalled you وػًهىا ای بها که دس هوالهه

ها و ؽهًاختی اعهت کهه ؽهما اص  ها، هستىاها، ویژگی هماو ههاست یؽخق
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دس ديیهای اههشوص، بها  .گزاسیذ تا دیگشاو اص ؽما داؽته باؽهًذ خىد بشخای هی
گغتشػ ػلن و تکًىلىژی، هغئله بشيذ ؽخقهی یکهی اص هغهائلی اعهت کهه 

ه آو، خهىد سا بهه دیگهشاو ذ بهه وعهیلباؽذ تا بتىايه ههن هیبشای هش كشد بغیاس 
 .دها یک دیذ و بشداؽت بش خای بگزاسذ و دس خاىش آيهؼشكی کً

 هذف اس بزيذیًگ

ههای سازهت و عهاده  تىاو به ىىس کلی، ایداد سوػ هذف اص بشيذعاصی سا هی
 کًذ تا بذايًذ چه چیضههایی سا اسائهه هؼشكی کشد که به هؾتشیاو ؽما کمک هی

ؾخقی هغهتًذ های ه ذ و ایى هسقىالت اسائه ؽذه، داسای چه ویژگییکً هی
تىايًذ به واعيه بشيذ و ؽًاختی که اص آو داسيذ، بهه خشیهذ اص  هی و با ایى کاس،

 هسقىالت و خذهات ؽما تؾىین ؽىيذ.
تىاو به ایدهاد یهک دیهام سوؽهى دس هؾهتشیاو  اص دیگش اهذاف بشيذیًگ هی

ماعت. بشيذیًگ ؽهای هسقىالت  کًًذه هؾخقه  اواؽاسه کشد. دیاهی که بی
ؽىد تها هؾهتشیاو  هی عبنهمچًیى با ایداد یک اػتباس بیى هسقىالت ؽما 

بتىايًذ با اػتماد به بشيذ ؽما، اص هؼتبهش بهىدو هسقهىالت اىمیًهاو زافهل 
ای اعت تا بیى خهذهات و هؾهتشیاو یهک استبهاه  کًًذ. بشيذ همچًیى وعیله

ههىسد ػالههه آيهها ؽهىد. همچًهیى ههای  لماوه یکی اص اِ ایداد ؽىد و تبذیل ب
تىايذ با هذف اكضایؼ اػتماد و وكاداسی هؾتشیاو به هسقهىالت  بشيذیًگ هی

 ؽما عاخته ؽىد.
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 چزا پزطًال بزيذیًگ اهمیت دارد؟

دشعًال بشيذیًگ كشآیًذی ىىاليی اعت که بغیاسی به همیى ػلت آو سا ديبال 
د هتزکش ؽذ که، با ایًکه دشعًال بشيهذیًگ تهالػ و کًًذ. بایذ به ایى اكشا يمی

خىاهذ، اها كاکتىسهای ههن دیگشی يیهض داسد  هی صهاو صیادی سا بشای ثمش دادو
 تىايذ دالیل خىبی بشای ایداد یک بشيذ ؽخقی باؽذ که ػباستًذ اص: که هی

  بشيذ ؽخقی اولیى دیذ دس رهى هخاىن اعت: ایًکه ؽما بهه ػًهىاو یهک
ؽىد تا دس کغهن و  هی و هتخقـ ؽًاخته ؽذه باؽیذ، عبنای  كشد زشكه

که ایدهاد کهشده ایهذ،  ًگکًیذ، با تىخه به دشعًال بشيذی هی کاسی که ایداد
صیادی با ؽما تمایل به بشهشاسی استباه داؽته باؽهًذ های  هؾتشیاو و ؽشکت

و ایهى یؼًههی بههه واعهيه دشعههًال بشيههذیًگ، کغهن و کههاس ؽههما بضسگتههش و 
تىاو بهه آههاسی اؽهاسه کهشد کهه  ؽىد. بشای دسک ایى ههن هی هی هذستمًذتش

دسفههذ اص بشيههذهای خهههايی، ياؽههی اص ؽهههشت  45اػتبههاس ؽههشکت سا دس 
 دايًذ. هی هذیشػاهل آو

 ؽىد تا ؽما اص عایشیى هتمایض ؽىیذ: بشيذ ؽخقهی  هی بشيذ ؽخقی عبن
ؽهما تىايذ به خىبی باػث دیذه ؽذو  با ایداد یک خایگاه ویژه اص ؽما، هی

 يغبت به سهبا ؽىد.
  اكضایؼ استباىات و دوعتاو: ػالوه بش گغتشػ کغن و کاس، به واعيه بشيهذ

ؽخقی خافی که داسیذ، اكشاد صیادی گهشد ؽهما آههذه و بها ؽهما استبهاه 
 کًًذ. بشهشاس هی

 ؽىد بشيذ ؽخقی عبن اكضایؼ اػتماد هی. 
شت، تىاو گلت تالػ بشای دشعًال بشيذیًگ دس خههت ایدهاد ؽهه هیدظ 
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اػتباس و هىكویت دس صيذگی ؽخقی و کاسی اص دالیهل هههن اهمیهت دشعهًال 
 .بشيذیًگ اعت

 بزای ایجاد یک بزيذیًگ هىفك به چه يکاتی تىجه کًین؟

ههذف خهىد سا اص  عه ظ. ذخىد دیذا کًیه بشيذ ؽخقیابتذا بایذ دیذ کلی اص 
هؾخـ کًیذ. به ػًىاو هثهال همکهى اعهت كهشدی  ؽخقی ایداد یک بشيذ

اهذ فشكا اص ایى ىشین به دىلذاس ؽذو خىد کمک کًهذ. ایهى کهاس باػهث بخى
ؽىد تا كشد ػالوه بش تؼییى هذف بشيذیًگ خهىد، دس ایدهاد سوابهو خهىد،  هی

 ذ.خىاهذ الوا کً آيچه سا که هی
دس هالن یهک دیهام اىهالع سعهايی  هخاىبیىبشيذ خىد و اهذاف آو سا بشای 

ی با ایداد یهک هىيهىگشام یها يمهاد يیهض تىايذ دس هالن دیگش کًیذ. ایى کاس هی
 .ؽىدايدام 

 هخهاىبیىبشيذیًگ هىكن، ایدهاد یهک سابيهه ازغاعهی بها های  اص ویژگی
خهىد  هخاىبهاواعت. به ایى هلهىم که ؽما بایذ بتىايیهذ بها ؽهًاختی کهه اص 

سػایت ایهى يکتهه  کًیذ.خاؿ تسشیک ای  داسیذ، ازغاعات آيها سا دس صهیًه
 تىايذ بغیاس هىثش باؽذ. هی ؽخقی دس هؼشكی بشيذ

 در بزيذیًگ ػخصی به چه يکاتی تىجه کًین؟

تىايذ دس هسبىبیت بشيذیًگ ؽخقی ؽما يوؼ ههن سا  اص خمله يکاتی که هی
 ایلا کًذ، ػباستًذ اص:

 :عبک ؽما چیضی اعت که هؼشف ؽما خىاهذ بىد. بهه  سبک یا استایل شما
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اعتیى خابض یا یک عىئیؾهشت تىاو به عبک اعتایل گشبه عیاه  ىىس هثال هی
 عاده هاسک صاکشبشگ اؽاسه يمىد. عهبکی کهه ؽهما بهشای خىدتهاو دس يظهش

گیشیذ، هؼشف بخؾی اص اػتوادات و اكکاس ؽماعت که هن بشای ؽهما و  هی
 هن هؾتشیاو اسصؽمًذ اعت.

 :ؽخقهی ایهى ػاههل های  همکى اعهت دس بشيذعهاصی منشور اخالقی شما
تىايهذ  بذايیذ سػایت خقىفیات اخالهی ههیدعت کن گشكته ؽىد اها بایذ 

دس بضسگ ؽذو ؽخقیت و تقىیشی کهه اص ؽهما دس دیهذ هخاىهن ایدهاد 
 ؽىد، بغیاس هىثش باؽذ. هی

 :بشيهذیًگ ؽخقهی بایهذ وخهىد های  ثبات دس بشياهه سیضی پایذاری و ثبات
تىايذ باػث وكاداس عاختى  داؽته باؽذ. همچًیى ثبات دس سكتاسهای ؽما هی

 و خزب آيها ؽىد.هخاىبیى 

 طاخت یک بزيذ ػخصی

 تىاو عه هشزله سا دس يظش گشكت: هی به ىىس کلی بشای عاخت بشيذ ؽخقی،
 ایداد یک بشيذ اولیه 
 بذعت آوسدو اػتباس بشای بشيذ ؽخقی 
 تداسیهای  تالػ بشای بذعت آوسدو كشفت 

ابتذا یک زغاب کاسبشی دس كنای هداصی ایداد کًیذ و با تىلیذ هستىا دس 
تىايیهذ خایگهاه خهىد سا بهه ػًهىاو یهک ايغهاو  صه تخققی خىدتاو، هیزى

 .دس كنای هداصی اثبات کًیذای  اسصؽمًذ و زشكه
دس هيالبی که دس كنای هداصی دس سابيه با ؽما وخىد داسد، به خىبی خىد 
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خهىد سا بهه ههای  و ههاستها  و بشيذ ؽخقی خىد سا هؼشكی کًیهذ. دعهتاوسد
 .بشای بهیًه عاصی يتایح هشتبو با خىد اعتلاده کًیذيمایؼ بگزاسیذ و اص عئى 

بشای خمغ آوسی اػتباس بشای دشعًال بشيذیًگ خىد، هيالن هلیذ بًىیغیذ، 
هخاىبیى خىد سا گغتشده و سامی کًیذ، با اكشاد بشخغته استباه بشههشاس کًیهذ و 

تىايیذ بها تىخهه بهه  هی تداسی ؽماهای  بشوص باؽیذ. زال بشای کغن كشفت
سصوهه و دعتاوسدهایی که داسیذ و با ایداد یک بشيذ ؽخقی اص خىد، به ديبال 

 .تداسی باؽیذهای  كشفت

 اطتزاتژیک در پزطًال بزيذیًگهای  يگاه

تهىاو بهه آيهها اؽهاسه کهشد  اعتشاتژیکی که دس دشعًال بشيذیًگ هیهای  اص يگاه
 :تىاو به هىاسدی اص خمله هی

ىد: به ایى هلههىم کهه هايًهذ ساه ايهذاصی تؼییى یک چؾن ايذاص بشای بشيذ خ
یک کغن و کاس و تؼییى یک هذف و چؾن ايذاص بهشای آو، بهشای ؽخقهیتی 

خىاهیذ دشعًال بشيذیًگ ؽما هيابن آو ؽکل بگیشد يیض چهاس چىب و  که هی
 بشياهه سیضی کًیذ.

اعتشاتژیکی دس دشعًال بشيهذیًگ های  يگاههای  هتمایض بىدو اص دیگش ویژگی
و ها  ما يبایذ ک ی اص دیگشاو باؽیذ. ؽما بایذ با دس يظشداؽتى ههاستاعت. ؽ

 خاؿ بشعیذ.ای  اعتؼذادهای خىد، به یک هىیت زشكه
دس دشعًال بشيذیًگ، اص تسلیل يواه هىت و مهؼق و همچًهیى كشفهت و 

خىد سا به ىىس کاهل ىهی کًیهذ. ای  تهذیذ اعتلاده کًیذ تا بتىايیذ هغیش زشكه
ذ هتمایض بىدو، تمشکض داؽتى بهش بشيهذ خهىد، هؼتبهش بهىدو و ویژگی هایی هايً
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هههايىيی بههىدو ادػاههها و بشيههذتاو و خههزابیت داؽههتى دس بههاصاس سا دس دشعههًال 
 بشيذیًگ خىد دس يظش بگیشیذ.

 هىفمیت فزدی

زال که به دشعًال بشيذیًگ دشداختین و توشیبا آو سا اص خهات هختلق بشسعی 
کًهین و دس اداههه بهه سابيهه دشعهًال  هی بسثکشدین، دس هىسد هىكویت كشدی 

دشداصین. دس اداهه هيالبی بهشای هىكویهت كهشدی  هی بشيذیًگ و هىكویت كشدی
 با دشعًال بشيذیًگ داسد و ؽما به خهىبی صیادیؽىد که وخه اؽتشاک  هی اسائه
 تىايیذ سابيه دشعًال بشيذیًگ و هىكویت كشدی سا دسک کًیذ. هی

سعیذو به چیضی اعت کهه ؽهما دس ىلهن آو بهه هىكویت كشدی، به هؼًای 
ػًىاو ػًقش هىكویت هىسد يظش خىد هغهتیذ. دس واههغ هىكویهت كهشدی تًهها 
 ازغاط خىؽسالی و سمایت ؽما اص گزس صيذگی يیغت، بلکهه ایهى هؼًها سا

 دهذ که ؽما اص سعیذو به ػًقش هىكویت خىد اىمیًاو یابیذ. هی

 درک هىفمیت اس دیذ ػما

های هتلاوتی خلن ؽذه اعهت و هشکهذام بها  يغاو با ؽخقیتاص آيدایی که ا
خاؿ خهىد سوبهشو هغهتًذ، تقهىیشی کهه اص هىكویهت های  ؽشایو و ویژگی

تىايذ هتلاوت با دیگشاو باؽهذ. بهشای دسک هىكویهت، بایهذ خهىد و  داسيذ، هی
و اعهتؼذادهایی کهه داسیهذ سا ها  ػالین خىد سا به خىبی بؾًاعیذ. تىايمًهذی

ػملکشد بهتشی که داسیهذ، ههذم گزاؽهته و بهه های  تا دس صهیًه ؽًاعایی کًیذ
 دسک دسعتی اص هىكویت بشعیذ.
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تىايذ بشای کغی که یک دايؾدى اعت، سعهیذو  به ػًىاو هثال، هىكویت هی
به يمشات باال و دسک دسعت هلهاهین دسوط خهىد باؽهذ. اهها کغهی کهه دس 

ًهای دیگهشی خغتدىی عاخت یک دشعًال بشيذیًگ اعت، دسک هىكویت هؼ
تىايهذ  دهذ. به همیى خاىش اعت که هىكویت كشدی بشای اكشاد هختلق هی هی

تىاو گلت ایى هىمهىع دس یهک  سعیذو به چیضهای هختللی باؽذ که البته هی
 چیض هؾتشک اعت. ایداد دشعًال بشيذیًگ!

کًیهذ، عهاصيذه  دس واهغ دسکی که ؽما اص هىكویت داسیذ و بشای آو تالػ هی
ؽهىد ؽهما خهىاه یها  بشيذیًگ ؽما اعت که هىكویت كشدی باػث ههیدشعًال 

 ياخىاه به ایى اهش بشعیذ.

 رابطه پزطًال بزيذیًگ و هىفمیت فزدی

ؽهىد دس ههىسد  تش ههی ، اکًىو سازتتا کًىو اسائه گشدیذبا تىخه به هيالبی که 
ایى سابيه بسث کشد. هماييىس که تاکًىو دسیاكتیذ، دشعهًال بشيهذیًگ کهاسی 

داسیذ تها سوی  ؼ بشايگیض و ىىاليی هذت اعت که بشای سعیذو به آو يیاصچال
کًیذ. ؽما بایذ بشای سعیذو به یک دیذ خىب اص خايهن  خىد عشهایه گزاسی

بهه دیگهشاو سا اىشاكیاو دس چهاسچىب هىايیًی به هىكویهت كهشدی بشعهیذ و آو 
 .يؾاو دهیذ

کًیذ، هتًاعهن  هیبغیاس ههن اعت تا دس هىكویت كشدی، هذكی که ايتخاب 
هها و  با دشعًال بشيذیًگ باؽذ تا دس ساعتای کغن ایى هذف، بتىايیذ هههاست

تهىاو سابيهه دشعهًال  های هشبىه به آو سا يیض بذعت آوسیذ. دس کل ههی ویژگی
 .بشيذیًگ و هىكویت كشدی سا دسهن تًیذه و هکمل هن تىفیق کشد
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 زيذلىايیًی اس هىفمیت فزدی که در پزطًال بزيذیًگ هىث

تهىاو بهشای هغهیش هىكویهت دس دشعهًال  اص هىايیًی که دس هىكویهت كهشدی ههی
 :به هىاسد صیش اؽاسه کشدتىاو  بشيذیًگ خىد اعتلاده يمىد هی

 تىايیهذ آو  تمشکض: هماييىس که دس هىكویت كشدی، با تمشکض بش یک هغئله هی
ؽهما  سا زل کًیذ و به هىكویت بشعیذ، دس دشعًال بشيذیًگ يیض الصم اعت تا

با تمشکض بش یک يیاص یا یک دیام، بتىايیذ بشيذ ؽخقی خىد سا بش دایهه آو بًها 
 .کًیذ

  واهؼی بىدو: هماييىس که دس هىكویت كشدی الصم اعت تا خىد واهؼی خهىد
سا بؾًاعین و بش دایه آو ػمل کًین، دس دشعًال بشيذیًگ يیض بایذ خىد واهؼی 

 .بگیشیذ و آو سا توىیت کًیذدهذ دس يظش  سا که به بشيذ ؽما افالت هی
 هغهتًذ کهه هبهل اص ههش دیهشوصی، هها  سوبشو ؽىیذ: ایى چالؼها  با چالؼ

ؽىيذ تا دشعًال بشيذیًگ و هىكویت كشدی واهؼی دس ؽهما بىخهىد  باػث هی
 .بیایذ

 فبىس بىدو 
 باوس داؽتى به خىد 
 دش ايشژی بىدو 

 فزدیهای  هحافظت اس پزطًال بزيذیًگ با هىفمیت

اص سوابو دشعًال بشيذیًگ و هىكویت كشدی که به یکذیگش وابغتگی یکی دیگش 
ههای كهشدی اعهت. بهه ایهى  داسيذ، هساكظت اص دشعًال بشيذیًگ با هىكویهت

هلهىم که زال که تىايغتیذ یک دشعًال بشيذیًگ ایداد کًیهذ، بها گغهتشػ و 
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 کًیهذ سا بشسعهی و کًتهشل بضسگتش ؽذو آو، بایذ هستىایی که تىلیذ کشده و ههی
کًذ تا اػتباس بشيذ ؽخقی ؽما زلظ و با اعتلاده  کًیذ. ایى به ؽما کمک هی

 گغتشده اص آو، باػث هسبىبیت دشعًال بشيذیًگ ؽما بؾىد.
ههای كهشدی ؽماعهت. ؽهما بهه  یکی دیگش اص هلاهین ایى بسث، هىكویهت

ػًىاو یک كشدی که اکًىو بشيذ ؽخقی داسیهذ، همهىاسه هىظهق هغهتیذ تها 
های خىد سا بیؾتش کًیذ. زنىس ؽما دس كنهای ایًتشيهت و  تداسب و هىكویت

هایی که داسیذ، هش کذام به هًضله یک هىكویت بشای  اسائه ساهکاسها و تخقـ
ؽىيذ که هىخن خزب هخاىباو و ؽًاخت دشعهًال بشيهذیًگ  ؽما تلوی هی

 ؽىد. ؽما هی

 ارتمای پزطًال بزيذیًگ با هىفمیت فزدی

ههای خذیهذ دس بهاصاس هغهتیذ، صههايی  هًگاهی که ؽما دس خغتدىی كشفت
تىايیذ به دسک اهمیت دشعًال بشيهذیًگ بشعهیذ. بهه ػًهىاو هثهال  اعت که هی

تهىاين  گىییذ، چگىيهه ههی ایغتیذ، به خىدتاو هی وهتی هوابل یک کاسكشها هی
 خىد سا به بهتشیى يسى هؼشكی کًن.

ا خهىد سوؽى اعت که ؽما بایذ خىد سا آيگىيه که هغتیذ هؼشكی کًیهذ. اهه
واهؼی ؽما بذوو ههاست و هىكویت آیا ؽايغهی بهشای هيهشذ ؽهذو داسد. بهه 
همیى خاىش الصم اعت تها بها بکهاسگیشی افهىل هىكویهت كهشدی، دس خههت 

ههای استبهاىی،  استوای دشعًال بشيذیًگ خهىد اههذام کًیهذ. توىیهت هههاست
توىیت ههاست زل هغئله، هههاست یهادگیشی و بهه خهاىش عه شدو، هههاست 

سیضی، ههاست چگىيگی بشخىسد با هؾکالت، ههاست تقمین گیهشی و  بشياهه
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ههای كهشدی هغهتًذ کهه هىخهن  ههاست باصیابی دظ اص ؽکغت اص هههاست
 ؽىد. استوای دشعًال بشيذیًگ ؽما هی

ههای كهشدی  بایذ گلهت، کغهن هىكویهت دایايی ایى كقل به ػًىاو هيلن
ای تؾهکیل دهًهذه هه لمهاوتىايًذ دس عاخت بشيذ ؽخقی ؽما به ػًىاو اِ  هی

بشيذیًگ ؽخقی، هىثش باؽًذ. ؽما بشای ایداد، زلظ و اكضایؼ هذست بشيهذ 
های كشدی باؽهیذ و بها  ؽخقی که دس يظش داسیذ، الصم اعت به ديبال هىكویت

های خىد، بتىايیذ به بشيذ خهىد،  ها، اعتؼذادها و توىیت استباه کغن ههاست
 اػتباس بذهیذ.



 
 
 

 فصل ششم:
 السمه بزنذساسی شخصی بزای شما





 
 
 
 
 

ای که ههن اعت، ایداد یهک يگهشػ هثبهت دس  دس بشيذعاصی ؽخقی هغئله
هها و  هها، هههاست يگشؽی کهه بهش دایهه ػملکهشد، ویژگهیهخاىبايتاو اعت. 

ؽهىد تها بها  گیشد و ایى باػث ههی استباىاتی که با آيها بشهشاس کشدیذ، ؽکل هی
عشهایه گزاسی که بش سوی هخاىبايتاو کشدیذ، بتىايیذ هسقىالت و خهذهات 

تش ػشمه کًیذ. بشيذیًگ ؽخقهی بهه يهىػی کاؽهتى یهک  بشيذ خىد سا سازت
بشيهذ و بشيهذ ؽخقهی،  با هؼشكی كقلهخاىن اعت. دس ایى  اػتماد دس دیذ

بشيذعاصی ؽخقی دس البه الی هيالهن ههشتبو بها بشيذعهاصی  مودس هىسد لض
 دشداصین. ؽخقی هی

 تعزیف بزيذطاسی

هماييىس که گلتین، بشيذ یهک يهام یها يؾهاو هتمهایض کًًهذه اعهت کهه بهشای 
 .سود هی هسقىالت و خذهات بکاس

، یک كشآیًذ اعت. كشآیًذی که بش دایه یکغشی افىل بشيذیًگ یا بشيذعاصی
کًهذ، دس یهک دوسه  های هسقىالت و خذهاتی که اسائه ههی با تىخه به ویژگی

کًذ. اسصؽی که يهام آو هىیهت اعهت.  هی هؼمىال ىىاليی یک اسصػ سا خلن
 .بشيذعاصی هؼًا بخؾیذو به یک بشيذ و يام تداسی اعت

اهشوصه فشكا هسقىالت و ظاهش آيها تًها دالیل خشیذ هؾهتشیاو يیغهت. بلکهه 
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کًهذ. بهه همهیى خهاىش  بشيذ يیض يوؼ ههمی سا دس خزب خشیذ هؾتشیاو ایلا ههی
کًذ تا هىیتی سا ایداد کًذ که بشداؽت و دیهذی هثبهت سا  كشآیًذ بشيذیًگ عؼی هی

. هدمىػهه بغهاصد دس هؾتشیاو و ؿالن هشدم يغبت به هسقىالت و خذهات یک
هها اص  دس تؼشیق دیگش، بشيذیًگ اعتشاتژی ىىاليی و هیاو هذتی اعت که ؽهشکت

کًًذ تا هشدم سا دس خهت ؽًاعایی عهشیؼتش هسقهىل، عهىم دادو  آو اعتلاده هی
 .آيههها بههه خشیههذ اص هسقههىالت و ایدههاد تمههایض بهها سهبهها کمههک يمایًههذ

سا داسد. همچًهیى دس بشيذعهاصی  هاوساهکاسهها ایهاصسوػ بشيذعاصیذسخىدهدمىػه
، تؼیهیى هها بهشای بشيهذ بشيهذ، ايتخهاب ویژگهیهبازثی هايًذ خایگاه عاصی بشای 

ؽىد تا بتىاو به کمهک  ... هيشذ هیشکض، ػمن و اسصػ بشيذ، تبلیـات وتمی  داهًه
 .به ايدام هىثشتش ایى كشآیًذ کمک کشد ها يتایح زافل اص آو

 ايىاع بزيذیًگ

تىاو ايهىاع  تىاو دسک کشد، بشای بشيذیًگ هی هی که اص بشيذ هیبا تىخه به هلهى
 هختللی سا بیاو يمىد:

 :هایی اعهت کهه ههاسک  ایى يىع بشيذیًگ هخقىؿ ؽشکت برنذینگ اسمی
آيها دس باصاس هذف خا اكتاده اعهت. دس ایهى يهىع بشيهذیًگ، ؽهشکت بهشای 

ههذست بشيهذ  باباصاسیابی و بشای ایًکه بتىايذ هسقىالت و خذهات خىد سا 
 يمایذ. خىد اسائه کًذ، اص ایى سوػ اعتلاده هی

 :هایی اص بشيذ هادس اعت که هسقىالت یهک بشيهذ  صیش ؽاخه برنذینگ منفرد
تىايًذ تست يام آو و تست يام بشيذ ههادس خىدؽهاو سا بهه هؾهتشی  هادس هی

 ػشمه يمایًذ.
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 :و دس بشيذیًگ يگشؽی، هسقىالت به واعهيه ػملکشدؽها برنذینگ نگرشی
تىايذ دس یهک صهیًهه و يهه دس ههىسد یهک  هی اعت که هسى ؽذه و ایى بشيذ

 هسقىل به ػًىاو بشيذی هيشذ، بیاو ؽىد.
 صهايی که یک بشيذ بخىاهذ واسد یک زىصه و باصاسی يى بؾىد،  ی برنذ: توسعه

 ؽىد. ایى يىع بشيذیًگ هيشذ هی
 :گیهشی و يىػی اص بشيذیًگ اعت که دس كشآیًهذ ؽهکل  برنذینگ جمع سپاری

 ؽىد. توىیت آو، اص هؾتشیاو به ػًىاو ػًافش هىثش اعتلاده هی

 بزيذیًگ ػخصی

 عًاصز پزطًال بزيذیًگ

، صی ؽما به آيها اؽهاسه يمهىدبشيذعای  الصهه به ػًىاو تىاو اص ػًافشی که هی
 ػباستًذ اص:

 يام بشيذ 
 افلی آو. هايًذ ايغدام، های  بشيذ: هؼشكی فلات بشيذ، اسصػهای  ویژگی

 خزابیت و اػتباس و ثبات آو.
  با ؽًیذو یها  هخاىنتذاػیات بشيذ: که هدمىػه فلاتی اعت که دس رهى

 ؽىد. دیذو بشيذ ایداد هی
 شيذهىیت ب 
 ؽخقیتی بشيذ هايًذ فذاهت و ههشوسصی.های  ؽخقیت بشيذ: ویژگی 
 تىايهذ ػًقهش ههمهی دس هايهذگاسی و رههى  فذای بشيذ: فذای بشيهذ ههی

 گىیی و اعتمشاس آو هايًذ سوػ عخىهایی  ژگیهخاىن ایلا کًذ. وی
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  داسد. هخاىنخایگاه یابی بشيذ: که اؽاسه به هىهؼیت بشيذ دس رهى 
 با بشيهذ اعهت کهه  هخاىنای تدشبیات تؼاهالت  بشيذ: هدمىػهی  تدشبه

 ؽىد. هیها  ؽاهل ازغاعات و داعخ
  دس  ،هؾهابه یک هىسدهًگام دیذو  هخاىباویادآوسی بشيذ: تىايایی اعت که

 آوسيذ. هىسد بشيذ هشتبو با آو بیاد هی
 ؽىد. های آو هی ها و بایذ و يبایذ كشهًگ بشيذ: که ؽاهل اسصػ 
 ؽىد. هی دیام بشيذ: که وػذه بشيذ دس هالن آو بیاو 
 های بشيذ. ی ػملی و وػذه ؽکاف یا لـضػ بشيذ: كافله 
 تىايذ  ؽًاخت بشيذ: ؽًاخت بشيذ و تؾخیـ هسقىالت و خذهات آو هی

 ؽىد. لهىهی باؽذ که با ؽًاخت بشيذ بشای هؾتشی تؼشیق هیه

 اهمیت پزطًال بزيذیًگ

دس هىسد اهمیت بشيذعاصی ؽخقی و دالیل اهمیت بشيذعاصی ؽخقی بایذ 
ی كیضیکی و هدهاصی توغهین  به دو دعتهها  گلت، دس ديیای اهشوص که ههاست

و یهادگیشی ؽهما اص ایهى  تغلوؽىيذ، ؽهشت و اػتباس ؽما به هیضاو  بًذی هی
 ها بغتگی داسد. ههاست

ای هتًاعهن بها تخققهی کهه آو سا كهشا  زشكهه هًگاهی که ؽما بهه ديبهال
سویذ، صهايی اعت که به اهمیت بشيذعاصی ؽخقی دی خىاهیهذ  هیایذ  گشكته

ایهذ و  ای سا هدغن کًیذ که ؽما دس هوابل یک کاسكشها ههشاس گشكتهه بشد. لسظه
سبت کًیذ. وامر اعت که صهايی کهه بهش سوی دشعهًال بایذ دس هىسد خىد ف

هایی صیادی بهشای  بشيذیًگ خىد کاس کشده باؽیذ و وهت گزاؽته باؽیذ، زشف
هها و  هختلهق، تىايهاییهای  تىايیهذ دس صهیًهه گلتى به کاسكشهها داسیهذ و ههی
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های خىد سا به وی هؼشكی کًیذ. ػهالوه بهش ایهى، دس ديیهای اههشوص کهه  ویژگی
کًًذ دس هشدو ديیای واهؼی  يیض وخىد داسد، اكشادی که عؼی هی كنای هداصی

های خهىد سا دس هالهن ابهشاص  ها و ویژگی و هداصی تىلیذ هستىا کًًذ و ههاست
يظشیات و سكتاسها و دعتاوسدهایؾاو بیاو کًًذ، اكشادی هغتًذ که بش بشيهذیًگ 

 تىايذ بهتش خزب ؽىيذ. ؽخقی خىد کاس کشده ايذ و هی

 بزيذطاسی ػخصیهای  هىلفه

های بشيذعهاصی  هىللههبل اص ایًکه واسد بشيذیًگ ؽخقی بؾىیذ، الصم اعت 
 تىاو گلت: ؽخقی سا بیاهىصیذ، اص خمله ایى ػىاهل هىثش هی

هبل اص هش اهذاهی الصم اعت بش ههذف  هذف و نیت برنذسازی شخصی:
بشيذیًگ خىد هتمشکض ؽىیذ. دس هذف گزاسی بشيذعاصی ؽخقی الصم اعت 

و تمهایض ؽهما بها  هخاىبهاوهایی سا دس يظش بگیشیذ که باػث تسشیهک  ویژگی
 تاو باؽذ. سهبای ؽخقی

دظ اص آيکه تىايغتیذ ههذف خهىد سا اص بشيذعهاصی  انسجام و یکپارچگی:
و افىل بًیهادیى بشيهذ خهىد سا بهه فهىست ها  ایذ بتىايیذ ویژگیتؼییى کًیذ، ب

یک اسچه و هتمشکض يماییهذ و دس آو دایهذاسی داؽهته باؽهیذ. ایهى کهاس باػهث 
های دسعت و دایذاسی بًها  ؽما بش دایه ؽخقی ؽىد تا ػالوه بش ایًکه بشيذ هی

و تش ؽذ ؽىد، هىخن اػتماد بشای هخاىباو ؽما خىاهذ ؽذ و ایى یؼًی هىكن
 بشيذعاصی ؽخقی ؽما.

 تىايهذ دس بشيذعهاصی ؽخقهی های کهه ههی لماواص دیگش اِ  ارتباط عاطفی:
يیهض  هخهاىبیىباه بها هىخن ؽىد تا ػالوه بش زلظ اسصػ بشيذ، کیلیت و است

 و ایى یؼًی اكضایؼ زدن تؼاهالت دس بشيذعاصی ؽخقی.اكضایؼ یابذ
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ی ؽخقی ؽهما بهش هماييىس که باسها تاکیذ ؽذ، بشيذعاص توانمنذ سازی:
عاصی خىدتاو  هایی اعت که ؽما داسیذ و تىايمًذ ها و ههاست اسصػهای  دایه

تىايهذ دس بشيذعهاصی  گهزاسی بهش سوی خهىد ههی یا به ػبهاست دیگهش عهشهایه
 ؽخقی بغیاس هىثش باؽذ.

 فزآیًذ و هزاحل بزيذیًگ

به ىىس خالفه اگش بخىاهین دس ههىسد كشآیًهذ و هشازهل بشيذعهاصی ؽخقهی 
 تىاو گلت: لی سا که هىثش اعت بیاو کًین، هیهشاز

 تىايیذ سویکشدی سا کهه دس  هی ابتذا هذف بشيذ خىد سا هؼیى کًیذ. با ایى کاس
 گیشیذ سا هؼیى يماییذ. هی دیؼ

  دس هذم دوم بایذ اىالػاتی سا که دس هىسد بشيهذیًگ و كنهای سههابتی ههىسد
 ايدام دهیذ.يظشتاو وخىد داسد سا بشسعی و سوی آو تسوین هلقلی 

 سعذ بهه هؼشكهی بشيهذ خهىد. دس ایهى هشزلهه اص بشيذعهاصی  هی زال يىبت
کًیذ، يغبت بهه  هی ؽخقی، ؽما بایذ بشيذ خىد سا با تؼشیلی که اص آو اسائه

دهیهذ و بتىايیهذ بهه عهىاالت ازتمهالی  ههًسقهش بلهشد خلهىها  عایش بشيذ
 دس تؼشیق خىد داعخ دهیذ. باوىهخا

  کًذ، اص  هی هایی که بشيذ ؽما، آيها سا به ىىس خاؿ اسائهبشيذتاو سا با وػذه
هها و فهلسات دس كنهای هدهاصی و ...  کايهال تبلیـاتی هايًهذهای  يالکا

 تؼشیق کًیذ.
 سا اسائه کًیذ. كشد هًسقشبه خىد لىگى و یا ىشزی ؽخقی بشای بشيذزتما 
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 اػتباهات در ايىاع بزيذیًگ ػخصی

که الصم اعت آيها سا ههذ يظهش داؽهته بشيذعاصی ؽخقی  ههناص خمله يکات 
 به هىاسد صیش اؽاسه کشد:تىاو  باؽیذ هی

يوؼ ویژگی ايغدام بشای تؾکیل یک بشيذ ههىی  بهایى ػاهل  ناهماهنگی:
بهشای ؽهما  ؽخقهی اهًگی دس دیهذی کهه اص بشيهذ. دس واهغ ياهمهاؽاسه داسد
 ؽهىد کهه ایهى ؽىد، عبن اص دعت سكتى اػتمهاد وی ههی ایداد هیهخاىن 

خهىد اسائهه  اص بشيهذ ؽخقهی خيشيهاک اعهت. تقهىیشی کهه همهىاسه بغیاس
 .کًیذ، الصم اعت دیىعتگی و هماهًگی داؽته باؽًذ هی

ایههى هههن یکههی اص اؽههتباهاتی اعههت کههه دس  بروزرسااانی باای  از  ااذ:
گیشد و با كشك ایًکه همىاسه همگام بهىدو بها  بشيذعاصی ؽخقی فىست هی

ههای بهیؼ  اعت، هىیت بشيذ با بشوصسعايیهای بشيذیًگ خذیذ دسعت  سويذ
ؽهما کهه  هخاىبهاوؽهىد تها ههىخی اص  اص زذ تخشین ؽذه و ایى باػث ههی

 ی بشيذ هبلی ؽما هغتًذ، اص دعت بشويذ. بشدایه
دس باصىشازی بشيذعهاصی ؽخقهی يبایهذ اص ػاههل یها  بازطرا ی افراطی:

اص بیى ، ؽکل بگیشدػىاهل کلیذی که عبن ؽذيذ تا بشيذعاصی ؽخقی ؽما 
 بشويذ و يادیذه گشكته ؽىيذ.

 بشيذیًگ دس همه چیض 
 های هسذود هسلی تلکش و ایذه 
 ای سایح های کلیؾه تکشاس، ابهام و ػملکشد 

 دالیل اهمیت بزيذطاسی ػخصی

هيشذ ؽىد، اؽاسه به دالیل اهمیهت  كقلاص هىمىػاتی که الصم اعت دس ایى 
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 بشيذعاصی ؽخقی اعت که ػباستًذ اص:
 ىات ؽما با ىیق وعیؼی اص اكشاد دس خاهؼه کهه هشکهذام اص گغتشػ استبا

تىايًذ بشای ؽما یهک كشفهت بهشای گغهتشػ بشيهذیًگ  ایى استباىات هی
 .باؽًذ

  ؽما که باػث استوای اهمیهت و  ؽخقی و بشيذاختماػی استوای خایگاه
 .ؽىد دیذ هشدم يغبت به ؽما هی

 گغتشػ کغن و کاس ؽما 
 او خذیذبه وخىد آهذو ىشكذاساو و دوعت 
 های  ها و تالػ يلظ به ػًىاو کغی که با داؽتى ههاسته اكضایؼ اػتماد ب

 .خىد، تىايغته اعت بشيذ ؽخقی ههمی سا ایداد کًذ

 يکات ههن در بزيذیًگ ػخصی

تهىاو  اص خمله يکاتی که دس بشيذیًگ ؽخقی الصم اعت سػایهت کًیهذ، ههی
 گلت:

وهتهی دس یهک عهير اص  هتلاوت بىدو به ایى هلهىم که ؽهما بایهذ بتىايیهذ
ذ، با ىشص سكتاس، تلکش و گلتاسی که داسیذ، يظهش دیگهشاو یگیش تىخهات هشاس هی

تىايیذ  سا خلن کًیذ. هابل اىمیًاو بىدو يیض اص دیگش ویژگی هایی اعت که هی
خىد سا دس دل هخاىباو خىد خا کًیذ و اػتماد آيها سا بذعت آوسدیهذ. کغهن 

بشيذعاصی ؽخقی اعهت. همچًهیى دس يظهش  ها دس تشیى هذف اػتماد اص ههن
 ای كهشدی زشكههتىايهذ ؽهما سا  داؽته باؽیذ که سػایت افىل اخالهی يیض ههی

 ؽىد تا اكشاد به ؽما وكاداس بمايًذ. خلىه دهذ و ایى باػث هی
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هىكویت هالی، آسصو بغیاسی اص اكشاد دس خهاو اعت و همه آيها ههش سوص بهشای 
کًًذ. اها هىكویهت ههالی، ؽهایذ بهه تًههایی  سعیذو به ایى هىكویت تالػ هی

زلاظهت اص آو کهاس عهختی باؽهذ. هىكویهت كهشدی،  دزیش يباؽذ و یها اهکاو
ههای  عاص و هسهشک خهىبی بهشای هىكویهت تىايذ صهیًه هىمىػی اعت که هی

هالی، ػاىلی و ... باؽذ. استباه بیى هىكویت كشدی و هىكویت هالی، هىمىع 
 دشداصین. دس ایى كقل اص کتاب به آو هیخالبی اعت که 

 هىفمیت فزدی، رػذ فزدی

اعت که اص صهايی که دا به ایى ديیا گزاؽتین تا بهه اکًهىو، هىكویت هىمىػی 
ههاو  های هختلهق صيهذگی اعاعی بخؼهای  همىاسه به ػًىاو یکی اص چالؼ

هاو يیض هها سا دسگیهش  همشاه ها بىده اعت. زتی ایى واژه تا ايتهای هغیش صيذگی
ها تىايذ هىمىػات و ابؼاد گىياگىيی اص صيذگی  خىد خىاهذ کشد. هىكویت هی
تشیى ايهىاع هىكویهت، هىكویهت كهشدی و سؽهذ  سا دس بش بگیشد. یکی اص اعاعی

کًًهذ.  ؽخقی اعت. بغیاسی اص اكشاد به ایى هىمىع خیلهی عهاده يگهاه ههی
کًًذ، هی  يیاصی به کغن هههاست دس صيهذگی كهشدی و  اؿلن اكشاد تقىس هی

ای سؽذ ؽخقیتی خىد يذاسد. اها ایى ػویهذه کهاهال اؽهتباه اعهت. ؽهما بهش
های دیگش يظیش هىكویت کهاسی، هىكویهت ههالی، هىكویهت  به هىكویت وسعیذ
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 یت كشدی يیض به سؽذ سعیذه باؽیذ.بایغت دس صهیًه هىكو ػاىلی و ... هی
یابذ. هىكویت كشدی، تًها ایهى يیغهت کهه  البته ایى سؽذ هیچگاه دایاو يمی

دی ایهى سامی و خىؽبخت بذايیذ> بلکه هىكویت كهش ،ؽما خىد سا كشدی ؽاد
اعت که ؽما دسباسه صيذگی خىد، اهذاف، ػالین، ؽخقیت خىد و ... دیذی 

ای اص سؽذ بشعیذ کهه بذايیهذ  وامر و سوؽى داؽته باؽیذ. ؽما بایذ به هشزله
خىاهیذ. ایى ؽًاخت خىد و ؽًاخت اههذاف و هغهیش  دهیوا اص صيذگی چه هی

ی، يظیهش ههای صيهذگ کًهذ، دس دیگهش بخهؼ صيذگی اعت که به ؽما کمک هی
 .دسعت ػمل کًیذ و دس يهایت به هىكویت بشعیذايتخاب سوابو ػاىلی و... 

 های هىفمیت فزدی راس

تىايهذ خهض  بیاییذ با چًذ ساص ههن هىكویت كشدی آؽًا ؽهىین. ایهى ههىاسد ههی
ؽهىد،  ها و ػادات سوصايه ؽما يیض هسغىب ؽهىيذ. دهظ تىفهیه ههی ههاست

اولهیى و ههمتهشیى ساص سؽهذ كهشدی، همىاسه بهشای بهبهىد آيهها تهالػ کًیهذ. 
خىدؽًاعی اعت. بغهیاسی اص اكهشاد هًهىص ؽخقهیت و كهشم افهلی خهىد سا 

ههایی دس صيهذگی داسيهذ و بهشای چهه  دايًذ چه دؿذؿه ؽًاعًذ. هًىص يمی يمی
کًًذ. عؼی کًیذ، با دیگش اكشاد عاصگاسی داؽته باؽهیذ و  هایی تالػ هی اسصػ

 خىؽسال بىدو، ايتخاب ؽماعت.ًیذ. ای بشهشاس ک استباه فمیمايه
گیشیذ که اتلاهی ؽما سا خىؽهسال یها ؿمگهیى کًهذ. دهظ  ؽما تقمین هی

سوزیه خىد سا وابغته به اتلاهات دیشاهىو تًظین يکًیذ. سوی باوسهای خىد کاس 
تىايهذ  های هىكویت هی کًیذ. هيالؼه کشدو دس ایى صهیًه و البته دس دیگش صهیًه

های هىكویت ؽما باؽذ. اص دیگش ساصهای هىكویت كهشدی  یکی اص ههمتشیى ساص
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يیض به آو اؽاسه ؽهذه اعهت، تؼهادل دس  :ػادت هشدهاو هىثش 7کتاب ;که دس 
باؽذ. همىاسه عؼی کًیذ دس همه ابؼهاد صيهذگی، تؼهادل سا سػایهت  صيذگی هی

کًیذ. هیچگاه دعت اص تالػ و اهیذ بشيذاسیذ. تالػ کشدو بهشای دیؾهشكت و 
ی یکی اص ساصهای ههن دس صيذگی اعت که بایهذ بهه ىهىس دیىعهته هىكویت كشد

 .ايدام ؽىد

 دطتیابی به هىفمیت فزدی در سيذگیهای  راه

هيؼا بشای دعتیابی به هىكویت كشدی و البته هىكویت دس دیگش صهیًه هها، ؽهما 
بایغت ساهکاسهای افىلی سا با دههت و  يیاصهًذ ىی هشازلی هغتیذ. ؽما هی

ايدام دهیذ تا به هىكویتی که آسصوی آو سا داسیذ، دعت دیذا کًیهذ. با هذاوهت 
اگش بخىاهین هشازلی سا بشای سعیذو به هىكویت اػن اص هىكویت كشدی، ههالی، 

 :ػاىلی و ... دس يظش داؽته باؽین، بایذ به هىاسد صیش اؽاسه کًین
 تؼییى اهذاف به فىست کىتاه هذت و بلًذ هذت -
 بشياهه سیضی -
 ًذ بىدو به اهذاف و بشياهه سیضی كشدیدایب -
 تالػ هذاوم و کاس کشدو سوی خىد -

ایى هىاسد به ىىس کلی هتذاول تهشیى افهىل هىكویهت هغهتًذ. ؽهما بهشای 
هىكویت كشدی، بایذ اهذاف خافی سا ديبهال کًیهذ. ؽهایذ ههمتهشیى ساهکهاس 
بشای هىكویت كشدی، ؽًاخت خىد باؽهذ. عهؼی کًیهذ، كهشم افهلی خهىد سا 

ؽهىيذ،  اعیذ. بذايیذ چه چیضهایی دس صيذگی دؿذؿهه ؽهما هسغهىب ههیبؾً
 کًیذ و ... . بشای چه هذكی تالػ هی
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سیضی دهین و خضئی داؽته باؽیذ. ببیًیهذ  دظ اص تؼییى هذف بایذ یک بشياهه
تىايذ به سؽذ كشدی ؽما کمک کًذ. بهشای هثهال  هایی هی چه ػادات و ههاست

تهاو  سیضی ايذ بغیاس هىثش باؽذ. دظ به بشياههتى کتاب خىايذو دس ایى صهیًه هی
 .هتؼهذ باؽیذ و همىاسه تالػ کًیذ

 عاهل هىفمیت فزدی اس يگاه بزایاو تزیظی 9

بشایاو تشیغی، یکی اص اكشاد هىكن دس خههاو اعهت کهه دس صهیًهه هىكویهت 
های بغیاسی کشده اعت. او همچًیى کتهن  كشدی و سؽذ و تؼالی كشدی تالػ

ػاهل هههن سا بهشای  9صهیًه تالیق يمىده اعت. بشایاو تشیغی بغیاسی دس ایى 
هىكویت كشدی بشؽمشده اعت. ایى داساهتشها ؽاهل ههىاسدی همچهىو داؽهتى 
دايؼ کاكی، هههاست، سوابهو هًاعهن و خهىب، عهشهایه، ػهادات کهاسی و 
سكتاسی خىب، يگشػ رهًی هثبهت، تقهىیش هثبهت، خالهیهت و ؽخقهیت 

 ص ایى هىاسد به ومىذ يمایاو اعت.هىم هش یک اتکاهل یاكته اؽاسه کشد. هل
البته بایذ دسباسه دو ػاهل تقىیش هثبت و يگشػ رهًی هثبت تىمهیساتی سا 
اسائه دهین. يگشػ رهًی هثبت، ؽاهل هماو باوسها و اكکاس هثبتی اعهت کهه 
دسباسه اهذاف تاو دس رهى داسیذ> اها هًظىس اص تقىیش هثبت، تقىیشی اعهت 

ما دس رهى خهىد داسيهذ. دهظ همهىاسه تهالػ کًیهذ، دس يظهش که دیگشاو اص ؽ
تىايیهذ  تقىیش صیبا و خىبی سا اص خىد به خای بگزاسیذ. ایى کاس سا هی اودیگش

 .با تـییشاتی دس ظاهش خىد آؿاص کًیذ
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 هختلفهای  رػذ فزدی، بشرگتزیى عاهل هىفمیت

سگهی دعهت بضهای  هختلق، به هىكویتهای  اكشاد بغیاسی هغتًذ که دس صهیًه
یاكته ايذ. ؽایذ تقىس کًیذ که هش یهک اص آيهها رههى خهىد سا بهش سوی همهاو 

ايذ به ایهى هىكویهت دعهت دیهذا  ايذ که تىايغته بخؼ اص هىكویت هتمشکض کشده
کًًذ. بشای هثال کغی که هىكویت ؽـلی و ههالی کغهن کهشده اعهت، تمهام 

شك کًن کهه ایهى صيذگی خىد سا بشای ایى کاس کًاس گزاؽته اعت. ولی بایذ ػ
تقىس کاهال اؽتباه اعت. سعیذو به هىكویت هالی، بهذوو کهاسکشدو بهش سوی 

های كشدی و سعیذو به هىكویت كشدی، ؽایذ یهک خیهال خهام باؽهذ.  ههاست
ايهذ،  های بضسگی دس صهیًه هالی و ؽـلی کغهن کهشده اکثش اكشادی که هىكویت

ها تىايغته  داؽته ايذ. آو های بغیاسی دس صهیًه كشدی، يىع يگشػ و ... تىايایی
ايذ، ػادات سكتاسی هًاعبی سا دس خىد ب شوسايًذ. اها اكشادی که كوو بها تهالػ 

هالی دعهت های  دس صهیًه ؽـلی و سها کشدو عایش ابؼاد هىكویت، به هىكویت
دس ىهىس کهه  ايذ، هؼمىال سمهایت صیهادی اص ایهى ومهغ يذاسيهذ. همهاو یاكته

، تؼهادل دس صيهذگی و دس سعهیذو آو اؽاسه ؽذهای هبل ایى كقل يیض به  بخؼ
تىايذ یک ػاهل بضسگ بشای دیؾشكت ؽما دس صهیًهه هىكویهت  ها هی به هىكویت

 .كشدی و ؽـلی باؽذ

 هىفمیت هالی

ههای اکثهش  ىبیؼتا دعتیابی به هىكویت هالی و سكاه اهتقادی، یکی اص خىاعهته
ای گىيهاگىيی دس هه باؽذ. هشکظ به يىبه خهىد ايتظهاسات و خىاعهته اكشاد هی

های هالی داسد. البته هىكویت هالی يیض اص يظش اكهشاد هختلهق  سابيه با هىكویت
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کًًهذ، همهیى کهه  تؼاسیق هختللی داسد. بشای هثال بغیاسی اص اكشاد تقىس هی
های سوصهشه خىد بش بیایًذ، به هىكویت هالی دعهت دیهذا  بتىايًذ اص دظ هضیًه

و ظاهش صيهذگی خهىد ها  سا دس هیضاو خشیذ ايذ. بشخی دیگش هىكویت هالی کشده
بیًًذ. اها هؼًی هىكویت هالی، اص يظش اكشادی که به واههغ اص ثشوتمًهذتشیى  هی

اكشاد خهاو هغتًذ، دس واهغ چیض دیگشی اعت. اص يظش بغیاسی اص اكشاد هىكهن، 
ؽهىد، يهه  اعت که دس ىىل عال دظ ايذاص هیای  هىكویت هالی هیضاو عشهایه

 .کًین کاالهایی که خشیذاسی هی فشكا هیضاو

 راسهای هىفمیت هالی

بیاییذ با چًذ تشكًذ خىب بشای سعیذو به هىكویهت ههالی آؽهًا ؽهىین. بهشای 
ؽماسی وخىد داسيذ. اص خمله ههمتشیى  دعتیابی به هىكویت هالی، ساصهای بی

تىاو به هىاسدی همچىو دس يظهش گهشكتى هضیًهه  ایى ساصهای هىكویت هالی هی
گزاسی، دشهیض اص خشیذ کاالهایی که يیاصی بهه آيهها  عاصی، عشهایه خهها، بىد

يذاسین، دظ ايذاص کشدو، ازتشام گزاؽتى به دىل و ... اؽاسه کشد. البته خهذا اص 
خىاهیذ واهؼا كشد ثشوتمًهذی  ایى هىاسد بایذ به ایى يکته اؽاسه کًین که اگش هی
دس هغهیش هىكویهت  بایغت یباؽیذ و به هىكویت هالی دعت دیذا کًیذ، ابتذا ه

كشدی هذم بشداسیذ و خىد سا بشای سعیذو به هىكویت دس عایش ابؼاد آهاده کًیذ. 
آهىصػ دیذو دس سعیذو به هىكویت هالی يیض اص دیگش اهذاهاتی اعت که زتما 

بایغت، دس يظش داؽته باؽیذ. بغیاسی اص اكشاد هًىص كشم ثشوت و هضیًهه سا  هی
کًًذ، هش چه بیؾتش خشیذ کًًهذ، ايغهاو  هشدم تقىس هیدايًذ. بغیاسی اص  يمی

 .تشی هغتًذ ثشوتمًذ
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 های دطتیابی به هىفمیت هالی و ػغلی در سيذگی راه

بشای دعتیابی به هىكویت هالی ساهکاسهای بغیاسی وخىد داسد. اها چًذ ههىسد 
ای ؽههًاخته ؽههذه و  هههای افههىلی و دایههه ههها، بههه ػًههىاو سوػ اص ایههى سوػ

ای سعیذو به هىكویت هالی به آيها تىخه داؽته باؽهیذ. اولهیى و بایغت، بش هی
 های هالی اعت. ههمتشیى هىمىع هکتىب کشدو اهذاف و خىاعته

خىاهیذ دس چه عيسی اص هىكویت هالی ههشاس  کمی با خىد كکش کًیذ که هی
داؽته باؽیذ. ع ظ تمام اهذاف خىد سا سوی کاؿز بًىیغیذ. اکثش اكشادی کهه 

ايذ، به ىىس دیىعته ایى کهاس  بضسگ هالی دعت دیذا کشدههای  ویتاهشوص به هىك
تاو  کًذ که اص اهذاف داديذ. هکتىب کشدو به ؽما ایى کمک سا هی سا ايدام هی

 ها سا یادآوسی کًیذ. دوس يؾىیذ و همىاسه آو
سیهضی  بشای سعیذو به اهذاف کىتاه هذت، هیاو هذت و بلًذ ههذت بشياههه

هها و گهشكتى هؾهاوسه اص اكهشاد  کشدو سوی هههاست فسیسی ايدام دهیذ. کاس
هىكن سا هشگض كشاهىػ يکًیذ. همىاسه تالػ کًیذ و ػالوه بهش کهاس کهشدو سوی 

 .های هالی، سوی هىكویت كشدی خىد يیض کاس کًیذ خًبه

 هىفمیت فزدی چه يمؼی در دطتیابی به هىفمیت هالی دارد؟

اؽذ که هىكویهت كهشدی، ایى عىال همکى اعت دس رهى ؽما يیض ایداد ؽذه ب
چه تاثیشی دس هىكویت هالی اكشاد داسد؟ تىمیر ایهى هىمهىع يیهاص بهه صههاو 

ایى هىمىع ب هشداصین، بایهذ هلقلی داسد. اها اگش بخىاهین به ىىس هختقش به 
دايیذ کهه  هختللی داسد. زتما هیهای  ن که هىكویت كشدی خىد خًبهػشك کً

بایذ سوابو هًاعبی با دیگش اكشاد بشهشاس اگش بخىاهیذ دس کاس خىد هىكن باؽیذ، 
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 باؽذ. هىكویت كشدی هیهای  کًیذ. داؽتى سوابو اختماػی باال یکی اص خًبه
بایغت، رهى خىد سا بشای ایى کاس آههاده  بشای سعیذو به هىكویت هالی، هی

باؽهذ.  های هىكویهت كهشدی ههی کًیذ. داؽتى يگشػ هثبت، يیض اص دیگش خًبه
كشاواو دیگشی اص هىكویت كشدی وخىد داسد که تهاثیش هغهتویمی های  البته خًبه

دس ؽشایو کاسی و هالی ؽما خىاهذ داؽت. به همیى دلیل اعت کهه یکهی اص 
 .ههمتشیى ساصهای هىكویت هالی سا دعتیابی به هىكویت كشدی ػًىاو کشده ايذ

 ارتباط باور با کظب ثزوت چیظت؟

کًذ. ؽایذ ایى خمله یا هؾابه آو سا  باوس و ایماو ؽما به چیضی، آو سا خلن هی
تىايهذ صهیًهه سعهیذو بهه آو سا  بغیاس ؽًیذه باؽیذ. باوس هلبی به هش چیضی ههی

تىايیذ به خىاعته هالی و هىكویت  ایداد کًذ. اگش ؽما باوس داؽته باؽیذ که هی
تاو دعت دیذا کًیذ، هيؼا ایى اتلام خىاهذ اكتاد. رهى ؽما تمام  هالی دلخىاه

 سا دیؼ سوی ؽما هشاس خىاهذ داد. های سعیذو به ایى هذف ا و ساهکاسه ایذه
هها بهش ایهى  ػالوه بش ایى کائًات يیض دس ایى اهش دخیل بهىده و تمهام تهالػ

خىاهذ بىد که ؽما به چیضی که با آو هن كشکهايظ هغهتیذ و سعهیذو بهه آو سا 
یض تًها دس باوس داسیذ، دعت دیذا کًیذ. دظ سعیذو به ثشوت و هىكویت هالی ي

دزیش اعت که ؽما باوس هلبی دسباسه آو داؽته باؽیذ. البته بایهذ  فىستی اهکاو
 .تالػ خىد سا يیض بکًیذ و تًها دس رهى خىد ایى هىمىع سا هسذود يکًیذ

 آیا دطتیابی به هىفمیت فزدی، تضمیى کًًذه هىفمیت هالی اطت؟

ههالی و ... ایدهاد ی ها هتاعلايه ؽایؼاتی همىاسه دسباسه سؽذ كشدی، هىهؼیت
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ؽىد که دس ایى سابيه بایذ هىؽمًذ ػمل کًیهذ. یکهی اص باوسههای ؿلهو و  هی
ؽایؼات يادسعت، تنمیى سعیذو به هىكویت هالی با دس يظش داؽتى هىكویت و 
سؽذ كشدی اعت. هيؼا سؽذ كشدی تاثیش بغضایی دس ایى هىسد خىاهذ داؽت> اها 

 ضاسهای دیگشی يیض يیاصهًذ هغتیذ.ابتنمیى کًًذه آو يخىاهذ بىد. ؽما به 
تش ؽذو ایى هىمىع، كهشدی سا تقهىس کًیهذ کهه سوابهو خهىبی  بشای وامر

هىكویهت و سؽهذ كهشدی های  داسد، اكکاس هثبت دس رهى داؽته و دس دیگش خًبه
يیض خىب اعت، اها ههاست کاكی دس کاس خهىد يذاؽهته و ايتظهاس داسد، بهذوو 

 .ى صهیًه به هىكویت دعت دیذا کًذداؽتى ههاست و تخقـ کاكی دس ای

 هىفمیت هالی يیاس به طىاد هالی دارد؟

ؽىد، ایى اعت کهه آیها  یکی اص عىاالتی که دس رهى بغیاسی اص اكشاد ایداد هی
هىكویت هالی يیاص به عىاد هالی داسد؟ دس داعخ به ایهى عهىال بایهذ بگهىیین، 

ثشوت دلخهىاه، بایهذ  بله. ؽما بشای ػالی بىدو دس کاس خىد و به دعت آوسدو
 ی دس ایى صهیًه يیض داؽته باؽیذ.ههاست و دايؼ کاك

های عشهایه گزاسی، دظ ايذاص، هضیًه کهشدو و ...  يکته دوم ؽما بایذ سوػ
سا يیض بذايیذ. دس یک کالم ؽما بایذ عىاد هالی داؽته باؽهیذ. دهظ بهی ؽهک 

دی و ههالی، ههای كهش ن، دس کًاس کاس خىد و تالػ بشای هىكویتکً تىفیه هی
 .بشای اكضایؼ عىاد هالی خىد يیض وهت بگزاسیذ

 های کظب درآهذ هىع هالی، ههارت

م، ؽما بایذ بهشای دعهتیابی بهه های هبل يیض اؽاسه کشد هماو ىىس که دس بخؼ
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هها  های خافی سا یاد بگیشیذ. یکی اص ایى تىايایی ؽشایو هالی خىب، ههاست
باؽهذ. ههىػ ههالی تؼهاسیق  ههیها، اكضایؼ و بهبىد هىػ ههالی  و ههاست

هختللی داسد. اها اگش بخىاهین به ىىس خالفه به ایى هىمىع ب هشداصین، بایهذ 
کًهذ  بگىیین که هىػ هالی، يىػی اص هىػ اعت که به ؽما ایى کمک سا هی

های هالی، بهتشیى ساهکاس سا ايتخاب  گیشی که دس ؽشایو هختلق و دس تقمین
ای سا اتخهار کًیهذ. تؾهخیـ بهتهشیى  کشده و تقهمیمات ههالی هىؽهمًذايه

زل، خهت بهبىد ؽشایو هالی و ايتخهاب ایهى ساه، اص ههمتهشیى يکهات دس  ساه
 .باؽذ هىػ هالی هی

 جًبه هىع هالی 5

های بغیاسی بشای توىیهت و بهبهىد  هختللی داؽته و ساههای  هىػ هالی خًبه
ایى يىع هىػ وخىد داسد. اها یکهی اص اكهشاد هىكهن دس صهیًهه ههىػ ههالی و 

خًبهه هههن بهشای  5، بهه ىهىس کلهی :سابشت کیىعاکی;کغن ثشوت> یؼًی 
 ایؼ هىػ هالی سا ػًىاو کشده اعت.اكض

هىسد ؽاهل کغن ثشوت و دىل بیؾتش، زلاظت و يگهذاسی اص دهىل،  5ایى 
ها، استوا دايؼ هالی و اهشم کهشدو  سیضی دهین بشای هضیًه بًذی و بشياهه بىدخه

دىل اعت. دس ایى هیاو ؽایذ كهن آخشیى هىسد> یؼًی اهشم کهشدو دهىل کمهی 
تاو دؽىاس باؽذ. اهشم کشدو دىل به ایى هؼًاعت که ؽما تىايهایی ایهى سا  بشای

شهایه بضسگتهش بغهاصیذ دس خىد ایداد کًیذ که بتىايیذ با دىل و عشهایه ايذک، ع
 .كشدی اعتهای  که ایى هىمىع يیاصهًذ کغن تدشبه، دايؼ هالی و هىكویت
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 يکات ههمی که بایذ در دطتیابی اهذاف فزدی و هالی بذاو تىجه کزد؟

بشای دعتیابی به اهذاف كشدی و هالی بایذ به يکات ههمی دس ایى صهیًه تىخه 
ه ایى هىاسد هذ يظش داؽته باؽیذ، داؽته باؽیذ. اولیى هىمىػی که بایذ دس هم

اكضایؼ آگاهی خىد دس ایى سابيه اعت. عؼی کًیذ، بیؾتش کتاب بخىايیذ، بها 
 هلیذ دس ایى صهیًه سا کغن کًیذ. اكشاد هىكن هؾىست کًیذ و اىالػات

باؽهذ. ایهى  های هختلق صيذگی ههی تاو دس بخؼ يکته بؼذی تؼییى اهذاف
س همه هشازل صيذگی و دس همهه کاسهها هىمىع بغیاس ههن اعت. عؼی کًیذ د

ؽىد، الگىههای  اص تدشبیات اكشاد هىكن اعتلاده کًیذ. بشای ایى کاس تىفیه هی
 .دسعتی سا بشای صيذگی ايتخاب کًیذ و اص هًابغ هؼتبش اعتلاده يماییذ


