
 .ضخصیت ، یه فضیلت است وِ هظْش ًیشٍی اخاللی ، هْشثبًی ، ووبل فشدی ٍ ٍخذاى است

ثٌبثشایي اگش هی خَاّیذ ٍسصضىبساًتبى ثب ضوب صبدق ثبضٌذ، . ولوبت ٍ اػوبل ضوب تدلی ضخصیت ضوبست

چٌیي . چیضی ساوِ ًوی داًیذ ًگَئیذ. لَل ًذّیذ هگش ایي وِ ثِ لَلتبى ػول وٌیذ. ضخص لبثل اػتوبدی ثبضیذ

ٍسصضىبساى هؼوَال ثب هشثی ای وِ اص یه ضخصیت خَة .پیغبم ّبی هجْوی ٍسصضىبساى سا گیح هی وٌذ

ػولىشد ّوِ ی هب ٍلتی دس . ثشخَسداس است، ثیطتش آساهص داسد ٍ توشوض داسًذ ٍ هطتبق ثِ پیطشفت ّستٌذ

سشهشثی سبثك تین ثسىتجبل دس وبسٍلیٌبی “ دیي اسویت”ثشای هثبل . هحیظ سبلوی ّستین دس سغح ثبالتشی است

ضوبلی ثِ ػٌَاى فشدی ضٌبختِ هی ضَد وِ داسای هدوَػِ ای اص هؼیبسّب ثشای هشثیبًی است وِ ثب یه ضخصیت 

اٍ ّویطِ ثب ٍسصضىبساى ثب احتشام سفتبس هی وشد ، ّوبًٌذ هشداى هسئَل ٍ . اخاللی خَة تین سا ّذایت هی وٌٌذ

 .سضذ یبفتِ ای وِ سضاٍاس اػتوبد ، تَخِ ٍ هشالجت هی ثبضٌذ

ثب ستبسُ تین ّوبى سفتبسی سا هی وشد وِ . اٍ ّویطِ دس اًدبم لَاًیي ثشًبهِ اش هٌصف ٍ دس ػیي حبل خذی ثَد

ثِ خبعش سفتبس خَثی وِ اٍ ثب آى ّب هی وشد ، ثبصیىٌبى ٍی لبدس ثَدًذثب حذاوثش . ثب ًیوىت ًطیي ّب داضت

 .تَاًبیی خَد ثبصی وٌٌذ

هوىي است ثب خَد فىش وٌیذ وِ ضخصیت خَة ثِ تٌْبیی پیشٍصی تین سا دس تبثلَ اهتیبصات تضویي ًوی وٌذ، 

ثؼضی اص ثْتشیي، هٌصف تشیي ٍ هحتشم تشیي افشاد سٍی صهیي ًوی تَاًٌذ تیوی لْشهبى ثسبصًذ تب . حك ثب ضوبست 

اهب اگش ثب . ػالٍُ ثشایي، ثسیبسی اص هشثیبى فبلذ اخالق دس هسبثمبت لْشهبًی ثشًذُ ضذُ اًذ. آى ّب سا خطٌَد وٌذ

ًظش ولی ثِ هشثیبًی وِ هَفك ثَدُ اًذ ًگبُ وٌیذ هتَخِ خَاّیذ ضذ وِ هشثیبى تَاًوٌذی وِ اص ضخصیت خَة 

. ثشخَسداسًذ تَسظ ٍسصضىبساى اهتیبص ثیطتشی اص هشثیبًی وِ اص ًظش اخاللی هطىل داسًذ ثِ دست هی آٍسًذ

ضخصیت ثشای ایدبد ثْتشیي تین ٍسصضی ووه ًخَاّذ وشداهب هی تَاًذ تین سا ووه وٌذ تب ثْتشیي آى چِ هی 

 .تَاًذ ثبضذ

ٍلتی ضوب ثب ضخصیت هوتبص هشثیگشی هی وٌیذ ثِ تَاًبیی ّبی خَد ثشای تَسؼِ لْشهبًی، سّجشی وبس ٍ تذاٍم 

ضخصیت خَة آى چٌبى لذستی ثِ هشثی هی دّذ وِ تشس ، تٌص ٍ ًگشاًی ٍی . هَفمیت ، اػتوبد خَاّیذ وشد

سا صایل هی وٌذ ٍ ضوب سا ثِ سوت خستدَ ٍ دستیبثی ثِ ثشتشی هذاٍم دس ّش وبسی وِ اًدبم هی دّیذ سَق هی 

 .دّذ

 



 توانایی های خود را کشف کنید

ثْتش است وِ لَی تشیي ٍ ضؼیف تشیي ٍیژگی ّبی ضخصیتی وِ دس هشثیگشیتبى ، ثشٍص هی دّیذ سا ضٌبسبیی 

یه سٍش اثتىبسی ایي است وِ ایي سَاالت سا ثشای ٍسصضىبساى ٍ ًَآهَصاى خَد هغشح وٌیذ ٍ اص آى ّب . وٌیذ

 :ثخَاّیذ ثذٍى روش ًبم ایي پشسص ّب سا پبسخ دٌّذ 

 ثْتشیي ٍیژگی هي ثِ ػٌَاى یه هشثی چیست؟-

 چِ خٌجِ ّبیی اص هشثیگشی ام سا ثبیذ ثْجَد ثخطن؟- 

آیب یه ٍیژگی ٍخَد داسد وِ چٌذیي پبسخ دٌّذُ آى سا لَی . ثِ دًجبل الگَّبیی دس پبسخ ّبی دادُ ضذُ ثبضیذ

 تشیي ًىتِ ثذاًٌذ؟ آیب یه ٍیژگی ثشخستِ وِ ّوِ هتفك المَل آى سا ثپزیشًذ ٍخَد داسد؟

ٍ چبسُ ای )اگش ثیطتش اص ًیوی اص ٍسصضىبساى ثِ یه ٍیژگی ًظش اًتمبدی ٍ هٌفی داسًذ هغوئٌب ثبیذ ًگشاى ضَیذ 

هی تَاًیذ تصوین ثگیشیذ ثب گبم ّبی استَاس ایي ٍیژگی سا تغییش دّیذ صیشا احتوبل هی سٍد هبًؼی ثش . (ثیٌذیطیذ

سش ساُ هشثیگشی وبسآهذ ثبضذٍ ثب چٌیي سٍضی هی تَاًیذ توبیل خَد سا ثِ پیطشفت ٍ تغییش سا وِ خَد یه 

 .ٍیژگی لَی ضخصیتی است ثِ دیگشاى ثٌوبیبًیذ

 

 

 ارتباط خوب اصل مزبیگزی خوب است

فطبسّب ٍ خَاستِ ّبیی وِ ضوب ثِ ػٌَاى یه . دًیبی ٍسصضىبسی اهشٍص ، ثیطتش اص ّویطِ چبلص ثشاًگیض است

ٍسصضىبساى ثِ دًجبل تین ّب ، ثشًبهِ ّب ٍ هذاسسی ّستٌذ وِ هشثیبى . هشثی ثب آى ّب هَاخِ هی ضَیذ ، صیبد ّستٌذ

ثِ ایي دلیل استجبط خَة ثب هشحلِ پزیشش ثبصیىٌبى خذیذ . آى ّب ثتَاًٌذ ثب ٍسصضىبساى هحتشهبًِ گفتگَ وٌٌذ

صهبًی وِ ضشایظ سختی دس یه تین ثِ ٍخَد هی آیذ ، وِ حتوب ّن ثِ ٍخَد خَاّذ آهذ ، . ضشٍع هی ضَد

استجبط خَة ثیي ّیئت هشثیگشی ٍ تین ثِ ایدبد هحیظ . ٍسصضىبساى اًتظبس داسًذ هبًٌذ اًسبى ثب آى ّب سفتبس ضَد

 .اػتوبد ٍ اعویٌبى ووه هی وٌذ ٍ ّش وسی هی تَاًذ ثب توشوض سٍی ًْبیت تالش دس ایي هحیظ سضذ وٌذ



ثشای حل ایي چبلص . ثب یه استجبط خَة ، هطىالت ٍ فطبسّبی هشثیگشی خیلی ساحت وٌتشل هی ضًَذ

 .ضوبثبیذ ثِ ثؼضی اص ساُ ّبیی وِ ثِ ضوب ووه هی وٌذ تب ثب ٍسصضىبساى ثْتش استجبط ثشلشاس وٌیذ تَخِ وٌیذ

 گَش دادى 

  اًتمبل پیبم 

 توشوض سٍی ًىبت هثجت 

 احتشام گزاضتي ٍ احتشام ثِ دست آٍسدى 

 ایدبد اػتوبد ٍ حفظ آى 

 ًطبى دادى دلسَصی 

روش ایي . استجبط خَة ، ولیذ اًتمبل پیبم ٍ دس ًتیدِ ، ولیذ وبسآهذ تشثَدى دس ًمص یه هشثی است

ضوب ثبیذ سفتبس ٍ اػوبلی سا . هغلت ثسیبس هْن است وِ ثِ خبعش داضتِ ثبضین سفتبس سا اص فشد خذا وٌین

ثشای . ًِ ایي وِ ثِ ًمذ آًْب ثِ ػٌَاى فشد ثپشداصیذ. وِ ٍسصضىبس هی تَاًذ ثْجَد ثخطذ ثِ اٍ تزوش دّیذ

هي ساّی سا وِ تَ پیص هی سٍی دٍست داسم ٍ خَضحبلن وِ تَ دس ): هثبل هوىي است ضوب ثگَییذ 

خَضن هی آیذ وِ ٍلتی ایي خب : )یب ثگَییذ  (ایي تین ّستی اهب تبخیش تَ دس توشیي ثبیذ اصالح ضَد

. (اهب الصم است ثذاًین چشا تَ هىشسا اص توشیي غیجت هی وٌی. ّستی توبم تالضت سا ثِ وبس هی گیشی

ّذف ضوب . اص ایي عشیك ، حبلت دفبػی ثبلمَُ سا وِ هوىي است هبًغ استجبط ضَد ثِ حذالل هی سسبًین

چِ گشفتي ٍ چِ دادى یه پیبم هٌفی ثبضذ ثبیذ سجت ًفی خطًَت ٍ ػصجبًیت ٍ تسْیل تؼبهل ٍ 

 .پزیشش آى ضَد

 گوش دادن

ثشای تمَیت وشدى استجبط هَثش ضوب ثبیذ خَد سا دس دستشس ٍسصضىبساى لشاس دادُ ٍ یه هحیظ پزیشا 

ایي ػول ثِ . صهبًی وِ یه ٍسصضىبس ًضد ضوب هی آیذ فمظ ثِ اٍ گَش دّیذ. ٍ هغلَة ایدبد وٌیذ

پیبم اٍ سا خذی ثگیشیذ . ایي هؼٌی است وِ آى فشد ثشای ضوب اسصش داسد ٍ استحمبق ٍلت ضوب سا داسد

 .حتی اگش ثشای ضوب ثی هؼٌی ثبضذ

لجل اص ایي وِ ٍسصضىبس حشفی ثضًذ ، سؼی وٌیذ یه دیذ ثبص ایدبد وٌیذ وِ هی خَاّیذ ثِ اٍ ووه 

گَش وشدى ثِ یه ٍسصضىبس سا ).وٌیذ ٍ احسبسبت اٍ سا دسن وٌیذ حتی اگش ثب آى ّب هَافك ًجبضیذ

گَش .  اسصش هْشت ّبی گَش دادى خَد سا دست ون ًگیشیذ (ثب پزیشش گفتِ ّبی اٍ اضتجبُ ًگیشیذ



ثِ عَس ًبلص ثِ حشف . دادى هطىل است ٍ ٌّشی است وِ وست آى ًیبصهٌذ ٍلت ٍ صجَسی است

ایي وبس ثبػث هی ضَد وِ . ثِ عَسی وِ ّوضهبى آهبدُ ػىس الؼول ضَیذ. ّبی اٍ گَش ًذّیذ

ایي ٍسصضىبس : ثشای خَدداسی اص ایي ػول ، اص خَد ثپشسیذ . ٍسصضىبس تَخِ وبهل ضوب سا دسن ًىٌذ

صهبًی وِ اٍ دس . دس حبل حبضش چِ احسبسی داسد؟ ٍالؼب سؼی هٌیذ هَلؼیت اٍ سا دسن ٍ تصَس وٌیذ

ًطبى دّیذ وِ ٌَّص ثِ “ ثلِ”حبل صحجت وشدى است اص عشیك تىبى دادى سش ٍ ػالین والهی هبًٌذ 

 .سخٌبى اٍ گَش هی دّیذ

اگشچِ هطىل است اهب ثِ عَس اثشثخطی ًطبى هی دّذ وِ آى فشد فشصت داسد . حشف اٍ سا لغغ ًىٌیذ

آًچِ سا وِ هی خَاّیذ ثگَییذ ًگِ داضتِ ٍ احسبسبت خَد سا . حشفص سا ثِ عَس وبهل ثِ اٍ ثگَیذ

ثشای . اگش فىش هی وٌیذ وِ آى ّب سا فشاهَش خَاّیذ وشد ، آًْب سا یبدداضت وٌیذ. ثؼذا ثیبى وٌیذ

ایي سٍش فٌی . خلَگیشی اص لغغ وشدى حشف دیگشاى اص هْبست گَش دادى ثبصگطتی استفبدُ وٌیذ

است وِ ثِ گَیٌذُ ًطبى هی دّذ وِ هي ثِ ضوب گَش هی دّن ٍ آى چِ سا وِ ضوب گفتِ ایذ فْویذُ 

ثشای هثبل اگش یه . ضوب هوىي است صحجت ّب ، احسبسبت ٍ یب ّش دٍ آًْب سا تىشاس وٌیذ. این

ضوب خَاة هی دّیذ  (ایي همذاس صهبى ثبصی ثشای هي وبفی ًیست)ٍسصضىبس ثِ ضوب ضىبیت وٌذ وِ 

ضوب احسبس ًباهیذی ٍ ًگشاًی )ٍ (هٌؼىس وشدى صحجت ّب) (ثٌبثشایي ضوب دلت ثیطتشی هی خَاّیذ؟)

اظْبسات ضوب ثبیذ خَاثی سا دس ثش داضتِ ثبضذ ثِ (هٌؼىس وشدى صحجت ّب ٍ احسبسبت )(داسیذ؟

اگش دس اثتذا ثِ . عَسی وِ ثتَاًیذ ثِ هٌؼىس وشدى صحجت ّبی اٍ اداهِ دادُ ٍ ًتیدِ ای حبصل ضَد

ایي خیلی ثذ است اهب تَ تب ثِ حبل ثِ اًذاصُ وبفی خَة ):هطىل ٍسصضىبس ثِ ایي صَست پبسخ دّیذ

. ضوب ثب ایي سفتبس هبًغ استجبط ضذُ ٍ یب آى سا لغغ وشدُ ایذ (ثبصی ًىشدُ ای تب ٍلت ثیطتشی ثِ تَ ثذّن

ضوب ّوچٌیي . هوىي است احسبس ساًذُ ضذى ٍسصضىبس ثبػث ضَد وِ اٍ دٍثبسُ ثِ ضوب اػتوبد ًىٌذ

 .دس خغش اص دست دادى اػتوبد ٍسصضىبس اى ثِ تَاًبیی ّبی سّجشی ضوب لشاس خَاّیذ گشفت

 

 :گوش دهید ، گوش دهید ، گوش دهید 

 .سه کلید تعامل موفق

 .آنچه را که فکز می کنید ورسشکار می گوید و یا احساس می کند ، منعکس کنید

 

ثْتش است صجش وٌیذ تب ٍسصضىبس صحجت وشدُ ، سپس ثِ سٍضی هثجت دس هَسد ایي ثحث وٌیذ وِ چِ 

حبال وِ ایي هَضَع سا هی داًین :(ثشای هثبل ثگَییذ. وبسی ثبیذ اًدبم ضَد تب ایي هطىل ثشعشف گشدد



ضشٍع ثِ  (ضوب چِ ساّی سا پیطٌْبد هی وٌیذ تب ّش دٍی هبسا دس سسیذى ثِ آًدِ ًیبص داسین ووه وٌذ؟

. هوىي است هطىل ثِ عَس وبهل دس پبیبى ایي گفتگَ حل ًطَد. اظْبس ًظش وٌیذ ٍ ٍتشد هسئلِ ضَیذ

ضوب ّش دٍثبیذ ًسجت ثِ گبم ثؼذی ، وِ ثِ عشف حل .اهب ٍسصضىبس احسبس ثضسگی ٍ ٍلبس هی وٌذ

 .هطىل ثشهیذاسیذ هبًٌذ گزاضتي یه لشاس ثشای گفتگَ ٍ یب دًجبل وشدى یه ًمطِ آگبُ ثبضیذ

یىی اص ًىبت هثجت دیگش وِ اص ایي عشص ػول ًتیدِ هی ضَد ، ایدبد اػتوبد است ٍ ٍسصضىبس احتشام 

اص ایي وِ هوىي است وٌتشل خَد سا . ثیطتشی ثشای ضوب ثِ ػٌَاى یه هشثی ٍ یه فشد لبئل خَاّذ ضذ

ثش هَلؼیت ، ثب گَش وشدى ثِ ٍسصضىبس اص دست ثذّیذ ، ًتشسیذ ، دس حمیمت اگش ٍالؼب ثِ حشف ّبی 

ٍسصضىبس گَش دّیذ ، هی تَاًیذ دس ثِ دست آٍسدى اػتوبد ٍ اعویٌبى ٍسصضىبس ًسجت ثِ خَد ، 

ػالٍُ ثشایي ضوب ثِ ٍسصضىبس هی آهَصیذ وِ چگًَِ گفتگَ وٌذ ٍ . وٌتشل ثیطتشی داضتِ ثبضیذ

 .هطىالت سا ثِ ثْتشیي ًحَ حل وٌذ

 انتقال پیام

اوٌَى ًظشتبى دس ایي هَسد چیست؟ صهبًی وِ ضوب هی خَاّیذ پیبهی سا هٌتمل وٌیذ هوىي است یه 

ثشای هثبل یىی اص ٍسصضىبساى ضوب خَدش سا ثب توشیٌبت تین . ٍسصضىبس ًخَاّذ وِ ثِ ضوب گَش دّذ

.  هبیل سا ثذًٍذ2 سٍص دس ّفتِ هسبفت 3ّش وذام اص افشاد تین لجَل وشدُ اًذ وِ . ٍفك ًذادُ است

ٍسصضىبس ستبسُ ضوب هسیشّبی صیبدی سا خغب وشدُ است ٍ صهبًی وِ ون وبسی اٍ هطخص هی ضَد اٍ 

صشف ًظش اص ایي وِ سفتبسش ، هبًغ آلَدگی اٍ ّن ). یه پیبم هٌفی سا ثِ ّن گشٍُ ّبی  خَد هی دّذ

ضوب ٍ ّیئت هشثیگشی چگًَِ ایي ٍضؼیت سا سبهبى هی دّیذ؟ هی داًیذ وِ وبسّبیی الصم  (هی ضَد

گزضتِ اص ّوِ ایي ّب اگش ایي ٍسصضىبس ثی اًضجبط ثبضذ ، ٍسصضىبساى دیگش تین ، آى . است اًدبم ضَد

 .سا ًبضی اص ضؼف هشثیگشی هی داًٌذ

ثشای حل ایي هطىل آیب ضوب خلسِ ای سا ثشای تین هی گزاسیذ ٍ ثِ آى ٍسصضىبس هی گَییذ وِ چِ 

لذس ثِ تین ٍ خَدش صذهِ صدُ است ٍ اٍ سا تْذیذ هی وٌیذ وِ اگش خَدش سا ػَض ًىٌذ ، اٍ سا 

تشثیت خَاّیذ وشد؟ آیب خلسِ ای سا فمظ ثب حضَس هشثیبى ٍ خَد ٍسصضىبس تشتیت هی دّیذ تب 

ٍضؼیت سا سبهبى دّیذ ٍ یب ضبیذ یه خلسِ ته ثِ ته وِ دس آى فمظ هشثی ٍ ٍسصضىبس دس هَسد 

 ٍضؼیت ثِ ٍخَد آهذُ ثحث وٌٌذ تشتیت هی دّیذ؟



دس یه خلسِ ی تیوی یب دس یه . دس هَسد ًتبیح هوىي ثشای ّش وذام اص ایي ساُ حل ّب فىش وٌیذ

خلسِ سِ ثِ یه ، ٍسصضىبس هوىي است ثِ ضذت حبلت تذافؼی پیذا وٌذ ًیشٍی خَد سا ووتش اص 

 .هْبخویي ثجیٌیذ ٍ احسبس ضىست وٌذ هَلؼیتی ثِ ٍخَد خَاّذ آهذ وِ دس آى ّیچ وس ثشًذُ ًیست

اگش ضوب ثِ خبی آى ٍسصضىبس ثَدیذ احسبس هی وشدیذ چِ عشحی دس ایي هَسد ثْتشیي عشح است؟ 

 .آى عشح ، ثْتشیي ساُ حل ثشای ٍضؼیت هَخَد خَاّذ ثَد

پیطٌْبد هی ضَد وِ سش هشثی ٍ ٍسصضىبس ثِ تٌْبیی ثب یىذیگش هاللبت داضتِ ثبضٌذ ٍ اص سٍش استجبط 

 .سبصًذُ استفبدُ وٌٌذ

 احتزام گذاشتن و مورد احتزام بودن 

ضبیذ تَخِ . هشثی خَة ، اّویت ًیبص ثِ احتشام هتمبثل ٍ تبثیش آى ثش ثبصی سغح ثبال سا دسن هی وٌذ

وشدُ ثبضیذ وِ ٍلتی ثب ٍسصضىبس ثب احتشام ثشخَسد هی وٌیذ ، آًبى اضتیبق ثیطتشی ثِ تالش ّوِ خبًجِ 

. ثِ ػالٍُ ٍلتی هشثیبى ثِ ٍسصضىبساى احتشام هی گزاسًذ سٍح ٍفبداسی ضىل هی گیشد. ًطبى هی دٌّذ

ٍسصضىبساًی وِ هَسد احتشام لشاس هی گیشًذ ، سختی ، هطمت ٍ فذاوبسی : هب ّویطِ ضبّذ آى ّستین 

 .ثیطتشی سا ثِ خبعش دست یبثی تین ثِ اّذافص هی پزیشًذ

 :ثشخی ضیَُ ّبی اثشاص احتشام ثِ ٍسصضىبساى دس عَل فصل ، ػجبستٌذ اص 

 هشثی ًظشات ٍسصضىبساى سا دس هَسد توشیي خَیب ضذُ ، ثِ آى ػول هی وٌذ . 

  هشثی آًبى سا دس ٍضغ لَاًیي ٍ سیبست ّبی تین هبًٌذ صهبى ٍسٍد ٍ خشٍج ، هطبسوت هی

 .دّذ

 هشثی ثِ لَلص پبیجٌذ است ٍ ّشگض ایي عَس ًیست وِ چیضی ثگَیذ ٍ وبس دیگشی اًدبم دّذ .

اگش تین ثگَیذ وِ چٌبًچِ ثب ػاللِ ثبصی وٌٌذ هی تَاًٌذ یه سٍص  هشخصی داضتِ ثبضٌذ ، ثِ 

 .آى ػول هی وٌذ

 .ایٌْب ثشخی اص اػوبلی است وِ هی تَاًیذ ثشای اثشاص احتشام ثِ ٍسصضىبساًتبى ثِ وبس ثجٌذیذ

 

 

 

  


