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ضوا ًوی تَاًیذ ّوِ چیش را تِ یه اًساى آهَسش دّیذ . ضوا فمظ هی تَاًیذ تِ ٍی ووه وٌیذ آى را در درٍى خَیص وطف 

                                                                                                          گبلیلوئه گبلیله   وٌذ .

 

تزای تثذیل ضذى تِ هَثزتزیي هزتی هوىي ،رٍی پزٍرش هْارتْای سیز تا  تزای حزفِ ی ضذى تایذ هاًٌذ حزفِ ّا ػول وزد .

 حذ  استادی وار وٌیذ :

  ًِگَش دادى فؼاال 

 پزسیذى سَاالت درست 

 دفاع اس ػمایذتاى 

 دادى تاسخَرد تؼٌَاى هزتی 

 هزتی تؼٌَاى دریافت تاسخَرد 

  ایجاد تَافك 

  ًِگَش دادى فؼاال     

گَش دادى ٍالؼی یا گَش دادى فؼال یىی اس هْارتْای هْن است تزای هذیزاًی وِ هی خَاٌّذ هزتیگزی وٌٌذ ضزٍرتی 

ای یه همصَد خاظ ٍ تیطتز زتی تایذ لادر تاضذ فؼال گَش وٌذ. گَش دادى فؼال یؼٌی گَش دادى تزه است . یه اًىارًاپذیز

 ٍ فزاتز اس ػول دریافت صَت است.

 در ٍالغ دریافت ٍ تفسیز هحزن ّای ضٌیذاری ٍ ایجاد هؼٌی اس آًْا هی ضَد .

ی وِ تِ خَتی ٍ تغَر فؼال گَش هی دّذ تلَؽ ّیجاًی پیذا گَش دادى فؼال رٍش خَتی تزای ایجاد تغییز در افزاد است . وس

 هی وٌذ تِ تجزتِ دیگزاى تَجِ وٌذ ،هماٍهت ٍ سزسختی ووتزی اس خَد ًطاى هی دّذ ٍ دهىزات تز است .

ضٌَایی فؼال تاػث درن هىالوِ ٍ تؼاهلی وِ تا دیگزی دارین ،هی ضَد . استفادُ اس ایي هْارت ووه هی وٌذ تا اس تضاد ٍ 

 زخَردّای  تسیاری احتزاس وٌین .ت
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                                                        پزسیذى سَاالت درست 

در توام فیلن ّای جیوش تاًذ ،فیلن تا یه اًفجار ، یه رٍیذاد سزیغ ضزٍػی هی ضَد وِ ّواى اتتذا آدرالیي خَى را تاال هی 

ي ٍ همذهِ چیٌی پزّیش وٌین ،لصِ ی ّشار ٍ یه ضة ًگَیین وِ حَصلِ سز تز تاضذ تزد در هزتی گزی ّن تایذ اس عفزُ رفت

 سَاالت را ضفاف ٍ ٍاضح ٍ تی همذهِ تپزسین .

 سَاالت در هَرد اتفالات ،آدم ّا ٍ الذهاتی است وِ در رًٍذ رضذ فزد تاثیز دارًذ .

 ٍلت؟ وی؟ چگًَِ؟ ٍ چزا ؟ چی؟ وجا؟ چِ

 "دیگز چِ ؟ "ولوات پزسطی ضزٍع هی ضًَذ ٍ پزسص ّای تاس ضگفت اًگیش تا ولوِ پزسطی ٍ پزسص ّای هؼوَلی تا ایي 

 وِ تاػث هی ضَد اعالػات تیطتز تِ دست تیاٍرین ،تیطتز تطٌَین ٍ تیطتز درن وٌین .

 سَاالت درست رًٍذ جلسِ هزتی ٍ هزاجغ را تؼییي هی وٌذ ٍ حتی در تما ٍ ٍدٍام اى تاثیز دارد .

 یذتاىػما اس دفاع 

هزتیاى هَثز ،ًظزیات ٍ تَصیِ ّای خَد را ُ ًحَی ارائِ هی دٌّذ وِ فزد دریافت وٌٌذُ تتَاًذ آًْا را تطٌَد ،تِ آًْا پاسخ 

 گَیذ ٍ ارسضْایطاى را هذًظز لزار دّذ . هْن است وِ اس ػمایذ خَد تِ ًحَ رٍضي ٍ هتَاسى دفاع وٌیذ.

 

 هزتی تؼٌَاى تاسخَرد دادى                                           



 ضزٍع هثثت ًىات تا تاضٌذ . خَد هٌتمذ تذتزیي ّا آى ًگذاریذ وٌٌذ ، ارسیاتی را خَد وٌیذ تا تاسخَرد صحیح دادى ،واری

 ٍ ّا اًگیشُ ی درتارُ. دّیذ لزار ًظز هَرد را وارآیی ٍ رفتار تِ هزتَط هسائل تٌْا – ًطَیذ خصَصی هسائل ٍارد وٌیذ.

 . تاضیذ ًذاضتِ فزض پیص ّا آى ّای اًگیشُ حتی یا ضخصیت

 .تپزسیذ دارد احتیاج پیطزفت تِ آًچِ هَرد در را ّا آى ًظز. اًذ گزفتِ یاد چِ تپزسیذ ّا آى اس 

 وِ تگَییذ ّا آى تِ.تاضیذ رٍراست خَد هطاّذات هَرد در ٍ وٌیذ تؼجة اتزاس گیزًذ، هی ًادیذُ را خَد ووثَدّای ّا آى اگز 

 . تپزسیذ را ًظزضاى ّا آى اس ٍ ایذ ضذُ هتَجِ

 

 هزتی تؼٌَاى تاسخَرد دریافت                                              

 ضوا ّن تؼٌَاى هزتی تایذ آهادُ دریافت تاسخَرد در ایي خصَظ تاضیذ وِ تؼٌَاى هزتی تا چِ حذ هَثزیذ .

تاسخَرد وٌٌذ ٍ آى را تپزٍراًٌذ ،درتارُ ی وارآهذی سثه ّای هزتی ّایی وِ تتَاًٌذ درتارُ ی خَدضاى علة 

 هذیزیتی خَد تیطتز هی آهَسًذ ٍ درهیاى اػضای گزٍُ خَد اػتواد تیطتزی ایجاد هی وٌٌذ . تْتز است ...

 "پیطٌْاد هي تا چِ اًذاسُ تزای ضوا هفیذ تَدُ است ؟ "اعالػات هطخصی را تخَاّیذ تزای هثال 

 خَرد هثثت ٍ ّن هٌفی دریافت وٌیذ تاس هطتاق تاضیذ وِ ّن

 دفاػی ًثاضیذ ٍ تاتت تاسخَرد ّا تطىز وٌیذ .

 

                                       تَافك ایجاد •

تَافمات ضالَدُ ی هزتیگزی اًذ .ضوا اس اتتذا سهاًی وِ هتْذ هی ضَیذ تا یىذیگز وار وٌیذ ٍ ًیش سز تا سز راتغِ تاى 

ّذفْای هزتیگزی را دًثال هی وٌیذ تَافمات را ایجاد هی وٌیذ . فزاگزد تَافك ضاهل توام فؼالیت ّایی ،ّوچٌاى وِ 

است وِ لثال درتارُ ی آًْا تحث ضذ،اس ضٌاسایی اٍلیِ ًیاس تِ هزتیگزی،تا هطاّذُ ،گَش دادى فؼاالًِ تِ یىذیگز ٍ 

 گز .رسیذى تِ تَافك درتارُ ی هسائل ٍ راُ حل ّا تا ّوىاری یىذی

تایذ تیي هزتی ٍ تؼلین گیزًذُ در هَرد فزاگزد هزتیگزی تزای وار ،تَافك ٍجَد داضتِ تاضذ. تا ایي حال ،تَافك هی 

سهاًی وِ تؼلین گیزًذُ ضوا تثیٌذ وِ تَاًذ در داهٌِ ی اس پذیزش تذتیٌاًِ تا درگیز ضذى اس صوین للة ،لزار گیزد.

 تَافك آساًتز خَاّذ تَد . در خصَظ تغییز رفتار پیطزفت حاصل ضذُ است



 هٌاتغ :

 9831هزتیگزی در هذیزیت ،تالیف هٌچْز سلغاًی ،اًتطارات یادٍارُ وتاب،چاج اٍل  

 اٍل 9811،ػادت ّای هزتیگزی ،هایىل تًَگی استاًثز،تزجوِ :سیذُ سواًِ سیویي سیذی ،اًتطارات ًطز ًَیي 

 ، سَم 9813هزتیگزی افزاد ،تزجوِ سیٌا لزتاًلَ ،اًتطارات هثلغاى ، 
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