
 باشیم پذیزا قدردانی با را انتقاد چگونه

 کىید متًقف را ياکىشتان ايلیه

 ّاکٌػی ًْع ُر دادى ًػبى از قجل اضت، گرفتي دافؼیت دبلت یب هٌتقذ فرد ثَ دولَ ّاکٌػتبى اّلیي اگر

 .کٌیذ فکر هْضْع آى ثَ کوی ّ ثکػیذ ػویق ًفص یک .کٌیذ ؾجر دقیقَ یک

 ُوبى این  دادٍ یبد خْدهبى ثَ اهب غْین هی ػؿجبًی کوی اّل گیرین هی قرار اًتقبد هْرد ّقتی ُن هب

 .کٌین هی ؾجر ضبػت یک دذاقل اًتقبدی ُبی  ایویل ثَ دادى جْاة ثرای هثاًل .ًکٌین ثرخْرد لذظَ

 غْد هی ثبػث زهبى ایي. کٌین فکر هْضْع ثَ کوی اّلیَ، ّاکٌع از قجل هیگردد ضجت زهبى هذت ایي

 ّقتی اهب اضت ثذ ادطبضبت گْیین ًوی. ًگیرین تؿوین ادطبضی ّ ثیبیذ کبر رّی هٌغق کوی

 .رضبًذ هی آضیت ثرضبًذ، ًفغ ایٌکَ جبی ثَ ثبغذ، هٌفی ادطبضبت

 کىید تبدیل مثبت به را مىفی

 را ثیٌٌذ هی هٌفی را آى ثقیَ کَ چیسی ُر هثجت ًکبت کَ اضت ایي چیس ُر در هْفقیت کلیذُبی از یکی

 از .ثبغذ خْة اضترادت یک تْاًذ هی ایي ثوبًیذ؟ جب ّرزغیتبى ثرًبهَ  از غْد هی ثبػث ثیوبری. ثجیٌیذ

 .ثِتر کبر یک کردى پیذا ّ زًذگیتبى ثَ دّثبرٍ ًگرظ ثرای ثبغذ قتیّ تْاًذ هی ایذ؟  غذٍ خطتَ کبرتبى

 آهیس  تُْیي ّ ادثبًَ  ثی ًظر ثَ غبیذ. ثجیٌیذ را آى هثجت ًکبت ثبیذ :کٌیذ رفتبر ُویٌغْر ثبیذ ُن اًتقبد ثب

 پیػرفت ثرای پیػٌِبدی ّ ؾبدقبًَ فیذثک یک آى ّ دارد ّجْد ُن هثجتی ًکتَ اًتقبدات، اکثر در اهب ثیبیذ

 ثبرُب تکراری هْضْػبت درهْرد غوب" اضت، ایي ثْد غذٍ هب ّثطبیت ثَ کَ اًتقبداتی از یکی هثاًل.اضت

 ".اضت کٌٌذٍ خطتَ هقبالتتبى ّ دُیذ هی هقبلَ ثبرُب ّ

 ثَ جذیذی دریچَ از ّ کٌین ثیػتر را هْضْػبتوبى تٌْع ثبیذ: "ثخْاًیذ ایٌغْر تْاًیذ هی را اًتقبد ایي

 ".کٌین ًگبٍ هْضْػبت

 را ثذی رّز چْى افراد اّقبت گبُی. دُیذ اًجبم اًتقبدی ُر ثب تْاًیذ هی را ایٌکبر. ثْد ًوًَْ یک فقظ ایي

 اًتقبدات در گبُی. ًیطت ایٌغْر ُن ُویػَ اهب کٌٌذ هی ثوجبراى اًتقبداتػبى ثب را غوب اًذ  داغتَ

 رکْد ثَ زًذگی در پیػرفت ثذّى. ثذاًیذ تپیػرف ثرای فرؾتی را اًتقبد.اضت ًِفتَ هثجتی ّاقؼیبت

 .اضت زًذگی دیبتی رکي پیػرفت. رضین هی

 کىید تشکر مىتقدتان از

 داغتَ را ثذی رّز اضت هوکي. کٌیذ تػکر اّ از کرد، اًتقبد غوب از تُْیي ّ ادثی  ثی ثب فردی اگر دتی

 ضالح خلغ را آًِب غوب قذرداًی ّ رفتبر ُب، درف ایي ُوَ ثب اهب. ثبغذ هٌفی آدم کاًل ُن غبیذ یب اضت

 پر خْاًٌذگبًی ثَ را هٌتقذیٌوبى از خیلی کَ غذٍ ثبػث هب در هٌتقذ از تػکر ػبدت ایي داًیذ؟ هی.کٌذ هی

 آًِب ثرای تػکر ایي. اضت ثْدٍ اًتقبدغبى ثرای ضبدٍ تػکر یک خبعر  ثَ ایي ُوَ .کٌین تجذیل قرؼ پب ّ

 .اضت کردٍ تجذیل هثجت ثَ هٌفی از را ظرغبىى هؼوْاًل ّ ثْدٍ اًتظبر غیرقبثل

 راُی ایي. اضت ثِتر خْدتبى ثرای ُن ثبز ًکٌذ، دریبفت هثجت عریقی ثَ را غوب تػکر هٌتقذ اگر دتی ّ

 فرّتٌی ّ تْاضغ تْاًیذ هی ثبایٌکبر ّ ثْدٍ ثرایتبى خْثی چیس اًتقبد کٌیذ خبعرًػبى خْدتبى ثَ کَ اضت

 .ثبغیذ داغتَ
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 بگیرید رسد اوتقادات از

 ثبیذ. ثرًگردیذ قجلتبى کبر ضر کردیذ، تػکر هٌتقذتبى از ّ کردٍ ًگبٍ اًتقبدات ثَ هثجت دیذی ثب ایٌکَ از ثؼذ

 .کٌیذ تالظ پیػرفت ثرای

 اهب. آًِبضت ثب دق ُویػَ کٌٌذ هی تؿْر هؼوْاًل چْى اضت ضخت خیلی ُب ثؼضی ثرای هطئلَ ایي

 فرد ثب دق ّ ثبغیذ کردٍ اغتجبٍ غوب اضت هوکي درّاقغ. ثبغذ اّ ثب دق ُویػَ کَ ًیطت کص  ُیچ

 هثجت ضوت ثَ کَ دُیذ تغییر عْری خْدتبى در را چیسی تْاًیذ هی آیب کَ ثجیٌیذ ثبیذ پص .ثبغذ هٌتقذ

 .ثرّد

 .است تغییر ایجاد زمان بعد

 کٌین هی تالظ یطتى خْة کبفی اًذازٍ ثَ هبى  هقبلَ فالى هثاًل کَ کٌین هی دریبفت ُبیی ایویل ّقتی هب

 .دُین ارائَ ثِتری هقبلَ ّ هْضْع ّ کٌین تالفی ثؼذی هْضْع ثرای کَ

 باشید بهتری فرد باید شما

 اضت هوکي الجتَ. ًیطت ایٌغْر اهب. کٌین هی تؿْر تُْیي ّ غخؿی دولَ یک را اًتقبد ُب ّقت خیلی

 اًتقبد ًَ کٌین تلقی رفتبرهبى ثر اًتقبد ثبیذ را اًتقبد. کٌین قلوذاد ایٌغْر آًرا ًجبیذ ّلی ثبغذ ایٌغْر گبُی

 ًکبت ّ کرد ًخْاُیذ ًگبٍ اًتقبد آى ثَ ادطبضی دیگر ثکٌیذ، را ایٌکبر اگر. غخؽ یک ثؼٌْاى خْدهبى ثر

 کردٍ تؿْر غخؿی دولَ یک را اًتقبد کَ اضت ایي کٌین هی هب اکثر کَ کبری اهب.دیذ خْاُیذ را آى هثجت

 ایي اگر هخؿْؾًب." ثسًذ درف ایٌغْر هي ثب کطی دُن ًوی اجبزٍ هي. "دُین هی ّاکٌع آى ثَ دولَ ثب ّ

 فرد ثَ ّ کٌیذ دفبع خْدتبى از ثبیذ. هقبلَ یک ثَ هرثْط ًظرات در هثاًل ثبغذ، گرفتَ ؾْرت جوغ در اًتقبد

 اضت؟ درضت کٌیذ، دولَ کٌٌذٍ  دولَ

 فرد آى اگر دتی. کرد خْاُیذ ًسّل فرد آى حضظ ثَ غوب هِبجن فرد ثَ دولَ ثب. اضت اغتجبٍ کبهاًل ًَ

 را گٌبُبى ُوبى ًجبیذ ُن غوب. دُیذ پبضخ اّ ثَ ُوبًغْر ًجبیذ غوب ثبغذ، کردٍ تُْیي ّ ادثی  ثی ّاقؼًب

 .دُیذ اًجبم

 .باشید بهتری فرد باید شما

 آًْقت دُیذ، ّاکٌع اداًتق آى ثَ ادترام ّ ادة ثب ّ کٌیذ دفظ را خْد آراهع دولَ آى ثراثر در ثتْاًیذ اگر

 :دارد فبیذٍ دّ کبر ایي ّ. ثبغیذ ثِتری فرد تْاًیذ هی

 ّ ثبغذ هثجت ّاکٌػتبى اگر هخؿْؾًب. کٌٌذ هی غوب درهْرد ثِتری فکر ّ کرد خْاٌُذ تذطیٌتبى دیگراى

  .ثبغیذ کردٍ ثرخْرد اًتقبد ثب خْة خیلی

 زغت را خْدهبى غخؿی دولَ یک در رکتظ ثب .کٌیذ هی پیذا خْدتبى ثَ ًطجت ثِتری ادطبش خْدتبى

 آًچَ ثَ ًطجت خْثی دص دارین، ًگَ ضغخ آى از ثبالتر را خْدهبى ثتْاًین اگر اهب داد خْاُین جلٍْ

  .اضت فبیذٍ ثبالتریي ّ ثِتریي ایي ّ. کٌین هی پیذا ُطتین

 ّ اًتقبد آى از خْد کردى جذا ثب ثبغیذ؟ ثِتری فرد ّ داریذ ًگَ دولَ آى از ثبالتر را خْدتبى تْاًیذ هی چغْر

 در ضؼی ّ اًتقبد آى ثَ هثجت ًگرظ داغتي ثب. اضت گرفتَ قرار اًتقبد هْرد کَ رفتبری ثَ کردى ًگبٍ

 .اًتقبد ثَ هثجت ّاکٌع یک ارائَ ّ هٌتقذ فرد از قذرداًی ّ تػکر ثب. پیػرفت

 


