
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 من کیستم؟ موضوع وبینار :  *        

 سیدخلیل سیدزادهاستاد  سخنران :  **  

 ه ای از موسسه ی فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان ئارا *** 

 1۴01  خرداد  ۴  شنبهچهار:    دومجلسه  **** 

  .نه خودآگاه  میصحبت کن  دیناخودآگاه افراد با  ریما با ضم   مقدمه:

به مرحله   یو بعد از آن وقت  میرویجلو ماول با موافقت    ی عنی  میکنی ناخودآگاه صحبت م  ر یبا ضم   یوقت

 . میزنیحرفمان را م  م یدیارتباط رس

 (   foot in the doorارتباط است. ) روش    نیباشد شرط ا  یدرجه مخالفت من به اندازه نفوذ قبل  اگر

 ناخودآگاه است .  ری *تکرار الزمه ضم 

 متفاوت است.  تذکر  با   تکرار*

 است.از تذکر  شود و برای فرد خوشایند تر  آن مطلب است که تکرار می  تکرار  در

 .بردیسوال م  ریتکرار، فعل شخص را ز  یول   بردیسوال م  ریفرد را ز  تی،شخص   تذکر 

 مخرب و سازنده چه هستند؟  دیتمج

 ( ذکرت )مانند   کننده، است.  یابیارز  د یمخرب تمج دیتمج

که باعث   یاما به شرط   ؛ستین  شودی مموجب اعتماد به نفس باال   د یو تمج  قیباور که تشو  ن یدر ا  یشک

 نشود.  بیتخر

 است:  نکار یشرط الزمه ا ۳ دیکن  ق یرا تشو  یفرد د یخواه یکه شما م  یزمان

 ( true self)  د یفرد هماهنگ باش  ی. با خود واقع1

 تیکننده فعل باشد نه قضاوت کننده شخص  ف ی. توص2



 

 ت ی سوال ببرد نه شخص   ر ی. فعل را ز۳

 مثال :   یبرا

و او   یهست یچه پسر خوب  د ییگویشما به فرزند خود م  دهد، یشکالتش را به خواهرش م  فرزندتان

 .  زندی خواهر خود را م لهبالفاص

دهد که بر وفق مراد ما است لزوما به این معنا نیست که ما تاثیری در این که فرد فعلی را انجام می

یک توان از روی یک فعل به شخصیت او  نمی  ست این فعل گذرا باشد وصیت او گذاشته ایم، ممکن اشخ

 صفت داد. 

 داشته است؟   یواقع  ریی او تغ  ا یکه آ  میور زمان توجه داشته باشبه مر  دیبا

 از فرد را نشان بدهد.   یواقع  ریتصو  کی  د یباشد و با  شفاف  آینه ایمانند    دیما با  یو ها   هی و تشب  ریتعاب

 باشد و هم قضاوت کننده نباشد.  یفیتوص  دیهم با  قیتشو

 . شودیم  ل یکودک تشک  یریگ  جه یاز دو بخش گفتار ما و نت  د ی*تمج

 قیرا تشو  ت یشخص   دیفرد را نشان بدهد. گفتار نبا  تی به طور واضح و شفاف ، کار و خالق  د یما ، با  گفتار

 بکند.

 من سازگار است .   قهیجوراب با سل نی ا  مییبگو  ی چه جوراب قشنگ میینگو  قیتشو  یبرا

 . میتوجه کن  قی*به نحوه صحبت کردن در تشو

 : انتقاد 

قرار   لیو تحل  ه یسوال نرود و فقط کار شخص مورد تجز  ریفرد ز  ت یاست که شخص   یه زمانسازند  انتقاد

 .  ردیبگ

 .    میریگیاز آنها م  رادیبعد از آن هزار ا  م یده یانجام م  یکار خوب  کیفرزند و همسر خود    یبرا  یوقت

 .   کندیم  ی فرد را ، نسبت به خودمان منف  د یرفتار د  نیا



 

و او را    میجو کنودر رابطه با فرزندمان را جست  یغلط و اتفاقات منف  ی رفتار ها  لیسرزنش دل  ی*به جا 

 .  م یدرک کن

 ، زمان تعلیم و تربیت نیست.*زمانی که  مشکل به اوج خود رسیده است

 ، باعث میشود کنترل درونی ما به خطر بیفتد.انتقاد و تشویق مخرب  هرگونه

 بشویم.ها  مانع آن   نباید احساسات فرد را سرکوب کنیم و   ما

 کسانى که هویت یابى کرده اند:  ویژگى

را بر عهده میگیرند و ی  ون براى زندگیشان را بررسى میکنند و تعهدات مشخصگ. گزینه هاى گونا1

 دارندقدرت تصمیم گیرى منطقى  

 حل مسئله مهارت  . داشتن2

 . هوش هیجانى باالیى دارند  ۳

 برند( تعهد دارند ) اعتبار خود را زیر سوال نمی  دهند و به آن. انتخاب هاى خود را انجام می۴

 گیرند. بر سر دوراهی های زندگى تصمیمات منطقى می5

 کنند . رابطه صمیمانه خوبى ایجاد می6

 . نسبت به سایر همساالن خود پخته تر هستند 7

 . از جایگاه و منزلت اجتماعى خود با خبر هستند 8

 دارند  . آگاهى کامل از نقش ها و مسئولیت هاى خود9

 دارند  . شناخت واقع بینانه نسبت به توقعات خود و دیگران10

 د.نگیرد ولى از آن درس مینکن. در گذشته زندگى نمی11

 

 



 

 ها هست. آن  EQبسته به واد بلکه  ها ندارنآ  IQافراد ربطى به    شرفتپی

EQ    :  ا بتوانیم حل مسئله داشته باشیم ، خالق باشیم ، با استرس و هیجانمان کنار بیاییم ، با  میعنی

م  یانتقاد سازنده داشته باش،  پذیر باشیمم، انتقاد  یم، خوب تصمیم گیرى کنیهمدلى کن انفرزند و همسرم 

 م.ی و خوب ارتباط ایجاد کن


