ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮ ﺟﻮان – آداب ﻋﯿﺪ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻠﻢ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ارزش داﺷﺖ ﺑﺎز ﻧﺸﺮ ﮐﻨﻢ
ﻣﻐﺰ زﻣﺎﻧ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻮض ﻧﺸﺪن ﯾ رﻓﺘﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ان رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﻋﺎدت ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﺎدت ﻓﺮ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن.
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻫﻤﺎل ﮐﺎری در ﺗﺮک ﻋﺎدات ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
در ﻧﻮروز و ﺑﻬﺎر و روزﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾ رو ﻣﯿﺎورﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻧﯿﺰه ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮب ﺧﺘﻢ
ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻫﯿﭻ رﻓﺘﺎری در اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﭘﺎداﺷ را از ﺟﺎﯾ ﺑﯿﺮﯾﻢ.
ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨ را ﻧﻤﯿﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدش را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﻨﺪ  ،ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒ ،اﻫﻤﺎل ﮐﺎری و …
ﻫﻤﻪ ﭘﺎداﺷ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺧﻮدﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺘ اﺳﺖ.ﺻﻔﺎت ﻣﻨﻔ در ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﺳﺒ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن
ﻣﺨﺮب اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ دادن از روح اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻗﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ راﻫﺎر ﻫﺎﯾ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﻣﻮرد ﺷﺮوع ﮐﺮدن و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻣﺎ اﻧﯿﺰه ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﻬﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ.
در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ .
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﻧﺎﮐﺎﻣ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺴﺎل وﻟ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺮ
ﺷﺴﺖ ﻫﺎﺷﻮن زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﻣﻌﻨ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺗﻮاﻧﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯿﻨﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺖ.
در زﻣﯿﻦ دﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ

ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣﻦ

ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
——————————————————————————————-
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

زود رﻧﺠ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۵) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۳

ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾ – رادﯾﻮ ﺟﻮان

داﻣ ﻧﻬﺎده ای و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨ
ﺧﻂ ﻣﻌﻠ اﺳﺘﺎد ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺠﻤ
ﮐﺲ دل ﺑﻪ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺮت ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
داﻣ ﻧﻬﺎده ای و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨ
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﻨﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮود  ،ارادﺗﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒ اﮐﺮم ﻓﺰون ﺗﺮ ﻣﯿﺮدد  ،اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻓﺮ ﻣﯿﺮدم ﻗﺼﻪ ﻣﻦ
از ﮐﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد اﻏﺎز ﺷﺪ ؟ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨ از ﻃﺮﯾﻖ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﻋﻤﻪ و ﻣﻨﺒﺮ و …آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و در ﻣﺪارس ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎن
زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ  ،ﭼﻪ ﻫﻤﺘ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻓﻪ زداﯾ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺐ زدن !
ﻧﺘﻪ دﯾﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮی  ،ﺑﺪاﺧﻼﻗ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮش اﺧﻼﻗ رﺳﻮل اﻟﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ ﻓﺮ
ﻣﯿﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﮐﻼﻫﺒﺮداری دﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺷﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﯿﺒﻤﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ! ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﺎ را
از ﺷﺮ راﻫﺰﻧﯿﻬﺎی اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎز ﺑﺪارد  .ﺑﺎورش ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮش اﺧﻼﻗ آن ﻣﺮد  ،ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻤﺎن و درﺳﺖ
زﯾﺴﺘﻨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ؛ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ او ﻣﺮدی از ﺗﺒﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭼﻮﭘﺎﻧ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رﺳﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن داﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪ از دﻧﯿﺎ.
اﺣﺘﻤـﺎﻻ در  16ﺳـﺎﻟ اوﻟﯿـﻦ ﺗﺮدﯾـﺪﻫﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯿﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ و …ﮐﻠﯿـﺪ ﺧـﻮرد  ،اﻣـﺮوز ﺑـﺎ دﯾـﺪن ﺧـﺮده
اﻋﺘﻘﺎدات از آب ﮔﺬﺷﺘﻪ ام  ،آن ﺷﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﯿﺪارم و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ درﺑﺎره
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯿﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺑﺰرﮔ در ذﯾﻞ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و رﺷﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘ اﻧﺘﻈﺎر
آدﻣ را ﻣﯿﺸﺪ  ،ﻣﺴﯿﺮ  24ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﯿﻢ ازش ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ  ،روزﻫﺎی ﺗﺮدﯾﺪ و ﺧﺸﻢ و آراﻣﺶ و
ﻓﺮﺣﺖ و دل آراﻣ ﺑﺰرﮔ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﮐﻪ در ﺟﺎﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم  ،درک ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺒ در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ! در ﺷﯿﻌ اﯾﺮاﻧ ، ﭼﻮن ﻧﺒ اﮐﺮم )ص( ﺷﻬﺎدت و روﺿﻪ ﻧﺪارد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎص و
ﺳﻔﺮه و… ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺳﻮاد ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺎ از اﯾﺸﺎن در ﺣﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪ  .ﺗﻠﺦ ﺗﺮ آﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣ
از ﻧﺒ اﮐﺮم ﺑﺮده ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺧﻮدﺷﺎن ! ﺟﻔﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﻓﺮاﻃ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﺮﺑﺎر .ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﮐﻼم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺘﻪ ﻋﺠﯿﺒ
ﺷﺪم و آن اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﮐﺎﻣﻼ ذوب در ﻋﻈﻤﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻋﻠ) ع( ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ
دارد ﺑﻘﺪری ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ و ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻫﺮﮔﺰ در ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا  ،ﺧﻄﺒﻪ ای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﯾﻌﻨ ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮم رﺳﻮل اﻟﻪ.

ﺷﻬﺎدت و ﮐﻞ ﻗﯿﺎم ﺧﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ) ع( ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮاﻧ اﯾﻦ ﻣﺮد از اﻧﺤﺮاف ﻣﺮدم از رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ  :اﻧﻤﺎ
ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻼح ﻓ اﻣﻪ ﺟﺪی رﺳﻮل اﻟﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪ ای در اﯾﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮدرﮔﻤ
ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺸﺘ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻋﺰاداری و ﺟﺸﻨﻬﺎی اﯾﻨﻄﻮری در ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﻋﻠﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﮔﺮﻓﺘﻨﻬﺎ و…ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺮاﻧ ﺑﺎزی ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
اﻻن ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﯾ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ  ،از ﺑﻘﯿﻪ ﭼﺎرﺗﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮف ﭼﻄﻮر
ﺑﻮده  ،ﻣﻄﺒﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﺎه ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد  .ﻣﺮدﻣﺎن در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ دﯾﺪن اﻧﺒﯿﺎ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﻮﺳ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ﻣﺤﻤﺪ )ع( ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘ ، ﺑﺎور ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ دﻟﺮﺑﺎﯾ
ﻋﻈﯿﻤﺸﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آوردﻧﺪ و دﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧ از ﻣﻌﻨﺎ و ﺻﻠﺢ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯿﺮدﻧـﺪ .ﻣـﺮدم زﻣـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ وﻗﺘـ درﺑـﺎره اش ﻣﯿﭙﺮﺳﺪﯾﻨـﺪ  ،ﻫﻤـﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق از ﺧﻮﺑﯿﻬـﺎی او و ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯿﻔﺘﻨﺪ  ،ﺣﺘ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد زﻻل ﺗﺮﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻫﺮﮔﺰ در ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﮐﺴ ﺗﻮﻫﯿﻨ ﻧﺮد  ،در ﻃﺎﺋﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻔﺎر ﺑﺎ ﺳﻨ دﻧﺪاﻧﺶ را
ﻣﯿﺸﺴﺘﻨﺪ و دﻫﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ای ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺸ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺶ را دﻋﺎ ﮐﺮد  .زﻧﺎﻧﺶ
ﻫﻤ او را ﺑﺰرگ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ زﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯿﺬاﺷﺖ  ،ﺑﺮﯾﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﯿﺮت ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺎر ﻧﺒﻮی ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﻧﺪ در اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺸﺘﻮن و ﺧﻮن ﺑﺮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮداﻧ ﻧﺎم او را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻫﻬﺎ ﮐﻮدک و
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﻼﺷ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻫﺰار درﯾﻎ و درد.

ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران  ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﺐ وﺣ ، ﺑﺎ رﻧ و ﺑﻮﯾ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎورت
ﺑﺎ آن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻌﻈﻢ در ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ دارد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎن وﺣ و ﻫﻤﺎن ﻧﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺒﺮی و ﻣﺴﺘ

ﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد .در ﻗﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻋﺎرﻓ از داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ و ﻣﺘﺐ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﺣ را از ﻣﺜﻨﻮی ﺑﯿﺮﯾﺪ  %99 ،ﻣﺜﻨﻮی ﭘﻮک ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﺧﺬ ﻣﯿﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ از دوﻟﺘ ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﻋﯿﻨﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
داﺷﺖ را ﻧﻪ از روی ﺗﻌﺎرف ﺑﻠﻪ از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪاد ) ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ از دوﻟﺖ ﻗﺮآن
ﮐـﺮدم(  ..ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﺪه وﺣـ ﮐﺴﯿﺴـﺖ ﭼـﻮن ﻋﻠـ و اﺑـﻮذر و ﻋﻤـﺮ ﮐـﻪ از دار دﻧﯿـﺎ  ،ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮای ﺧـﻮﯾﺶ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺑﺎداﻧ زﻣﯿﻦ ﮐﻤ ﻣﯿﺮدﻧﺪ.

ﺧﺐ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻣﯿﺘﻮان دل ﺧﻮش ﻧﻤﻮد ؟
 .1اﺳﻼم ﻓﻌﻠ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ دوران ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺶ از زﺣﻤﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺒ اﮐﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪاﺧﻼﻗ راﯾﺞ ﺑﯿﻦ
ﺑﻌﻀ ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﻼﻣ ، ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﺗﻠﺦ دروﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ زده اﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻪ وﺣ

ﻣﺤﻤﺪ)ع( را ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ) اﻧ ﻟﻌﻠ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ ( و ﮐﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ دارد زﻧﺪﮔ آن
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗ اﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ؟ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮداﻧ ﭼﻮن ﻋﻠ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﻘﺪاد و ﺳﯿﺪ رﺿ
و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀ و ﻣﻮﻟﻮی و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻣﺼﺪق و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﺟﻮی و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠ و ﭼﻤﺮان و
ﺑﻬﺸﺘ و ﺑﺎزرﮔﺎن وﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺴﺎم و رﯾﯿﺲ ﻋﻠ دﻟﻮاری ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ درﻫﻤ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺮاج ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ و راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰت از ﮔﯿﺘ رﻓﺘﻨﺪ و
راﻫ را روﺷﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .
 .2ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺗﺎﺳ ﻧﻤﻮد در ﺧﻮش اﺧﻼﻗ در ﻣﺮدم داری  ،در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،در
زﯾﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮی  ،در ﻣﺪارای ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن  ،در ﻣﺘﻌﺎدل زﯾﺴﺘﻦ  .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻟﻮی  :ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮاﯾﯿﺪ ﭼﻮ از ال
رﺳﻮﻟﯿﺪ  .ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دوﺳﺘ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ دﻟ را ﮔﺮم ﺑﺪارﯾﻢ و دﺳﺘ را ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ
 ،ﺟﺎن رﺳﻮل اﻟﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ دارﻧﺪ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎدل و ﻫﺎرﻣﻮﻧ راﻫ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﺪارا ﻧﺪارﻧﺪ

آﺧﺮﯾﻦ روز ﭘﺎﯾﯿﺰ93
===========================
ادب دﻋﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ،ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ ﺳﺨﻨﺮاﻧ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی

ﻓﺎﻃﻤﻪ ای ﺑﺮای درﺳﺖ”زﯾﺴﺘﻦ” و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ “ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ”
دو ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﺿﺮﯾﺢ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ درﺑﺎره ﻧﺮاﻧ ﻫﺎﯾﻢ
دردﺳﺮ اﻧﻮری) درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۱۳ 
ﻣﺤﯿﻂ زده ﻧﺸﻮ )درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۱۰‐
درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ اول ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ) زﻣﺴﺘﺎن ۹۲
ﭘﺴﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮدن ﭼﻘﺪر ﻣ ارزد؟

ﮔﻔﺘـﻮی ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺷﻌﺒـﺎﻧﻌﻠ ﺑـﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺷﯿـﺮی
در رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه
ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اوﻣﺪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ دﻓﺘﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﺧﻮدﻣﻮﻧ درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ واﻟﺪ TA
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺮ ﻧﻤﯿﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﺑﯿﺮه و اﯾﻨﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺤﺚ  MBTIﺷﺪ ﺑﻪ
ﻇﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜ درﺳﺖ و درﻣﻮن در اﯾﻨﺒﺎره و ﺧﺮاﻓﺎﺗﺶ ﺑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﺤﺚ
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .اﺗﺎق ﺿﺒﻂ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داغ ﺑﻮد ﻫﻢ از ﮔﺮﻣﺎی وﺟﻮد ﺧﻮدش
ﻫﻢ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺿﺒﻂ .ﺷﻮﺧﯿﻬﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻦ از ﯾ ﮔﻔﺘﻮی ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﯾﺴﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ:
)ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه :ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺬاﮐﺮه – ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺷﯿﺮی (
ﭘﺴﺖ زﯾﺮ ﻋﯿﻨﺎ از ﺳﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد :

در ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﺣﻮزهی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻧﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﺎرل ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﻮﻧ رواﻧﺎو ﺷﻬﯿﺮ ﺳﻮﯾﯿﺴ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻼشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﺎت آﻣﻮزﻧﺪهای را در
ﻣﻮرد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻣﺪل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﺷﻞ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤ ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه – ﮔﻔﺘﻮ در ﻣﻮرد آزﻣﻮن MBTI

ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه – ﮔﻔﺘﻮ در ﻣﻮرد آزﻣﻮن MBTI
ﭘ ﻧﻮﺷﺖ :در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺿﺒﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از رادﯾﻮ ﻣﺬاﮐﺮه ،از دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ آب ﻣﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﻘﻄﻌ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ آب ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن – ﺑﻪ ﺷﻮﺧ – اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،

ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ! ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی را در ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﯿﻢ رادﯾﻮ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﺤﺜ اﺳﺖ در ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻠ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﻣﺠﺮدی.
ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ در اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺒ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﯿﻪ اﻟﻤﺮﯾﺪ ﯾﺎ آداب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ،ادب
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺗﺪرﯾﺲ را ﯾﺎد ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻠﯿﻔ ﺑﺮ
دوش ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺮدﻧﺪ
در داﻧﺸﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان درس ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﮔﻮﺷﺘ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی درس را از اﺳﺘﺎد ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﺪ
وﻗﺘﺘﺎن را ﺣﺮام ﻧﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ
ﺳﻨﺪرم ﺟﺰوه ﺧﻮاﻧ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻨﺪ ،ﺟﺰوه ﻫﺎﯾ ﺑﺮای دوران ﻣﺰوزوﺋﯿ!!! 
ﻟﯿﻨـ داﻧﻠـﻮد ﻓﺎﯾـﻞ ) ﺑـﺮای داﻧﻠـﻮد ﻓﺎﯾـﻞ ﻓﺎﯾـﻞ ﻫـﺎ ،راﺳـﺖ ﮐﻠﯿـ ﮐـﺮده و ﮔﺰﯾﻨـﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨـﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

زود رﻧﺠ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن – رادﯾﻮ ﺟﻮان
زود رﻧﺠ ﯾ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﯾﺘﻮاﻧﺪ ﯾ اﺧﺘﻼل آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀ اﻓﺮاد در ﻫﻨﺎم رﻧﺠﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﺪﻣﻨﺪ وی ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ.
ﮔﺎﻫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑ اﻓﺮاد ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ را دارﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ
اﺗﻔﺎﻗ را از ﺧﻮﺷﺎن ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯿﻔﺘ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺷﺎن را ﺑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد درک ﻣﻌﯿﻮب از واﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ.
رﻓﺘﺎر زود رﻧﺠ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻮازش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﻞ رﻧﺠﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤ اﺳﺖ  .ﻓﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻌﻢ ﺑﺪ واﮐﻨﺶ درﺳﺘ
دارد.
زود رﻧﺠ رﻓﺘﺎری ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾ ﭘﺬﯾﺮﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺗﻘﻼ ﻣﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﯾ ﻫﻢ ﻣﯿﯿﺮد.
ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀ دﯾﺮ اﺣﺴﺎﺳ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﺎ دﻫﻨﺪﮔ دارﯾﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺮان را ﺑﺪﻫﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ
در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ و دﻫﻨﺪﮔ ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ دﻫﻨﺪﮔ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﻬﻢ

اﺳﺖ.
زود رﻧﺠ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﻔﺎف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻋﻼم ادرس
دار ﺣﺎﻻت ﻓﺮد ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد.
زود رﻧﺠ رﻓﺘﺎر ﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب “ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾ وﺟﻮد” ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺑ ﻓﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﺑﯿﺮون ازار دﻫﺪ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ درون ﺗﻮ ﺳﯿﻢ ﻟﺨﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪام اﺗﺼﺎﻟ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ زود رﻧﺞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻓﻘﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
——————————————————————————————
ﻟﺒﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۴) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۳
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﻠﺒ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨ – رادﯾﻮ ﺟﻮان

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۵) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۳
ارﺗﺒﺎط ﯾ داﻧﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.
در داﻧﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ واﺟﺪ ﯾ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺠﺎو و ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ در درون ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻨﺎم ﮐﻮدک
درون.
ﻣﺎ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾ ﮐﻮدک ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﺮان ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ دﯾﺮی در دروﻧﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎم واﻟﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮدک و واﻟﺪ اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﺎﻫ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ
را زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ.
دوران داﻧﺸﺠﻮﯾ ،دوراﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎورﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺎل ﺧﻮﺑ را ﮐﻪ از دﯾﺮان ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ را ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد

ﺧﻮد ﺑﺎوری در ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﻪ ادﻣﻬﺎ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺎ ﺟﺮاﺣﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﻔ را ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.

ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک
————————————————————————–

ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﻫﻪ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۲) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺳ ﺳﺎﻟ – رادﯾﻮ ﺟﻮان

ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﻣﺎ ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻣﺪه اﯾﻢ و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺎن ﻣﺎ را ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾ ﻣﻨﻔ آﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﺪه زﯾﺎدی اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﻮدن
و ﺑﺎزﻧﺪﮔ ﺑﻨﻨﺪ.
ﻓﻄﺮﺗﺎ ادﻣ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ.
وﯾﮋﮔ ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺐ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻟﺬت واﻗﻌ را ﻧﻤ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒ ﻣﻨﻔ،ﺑ ﻋﻤﻠ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺠﻮز ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺐ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺪﻫﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ” ﭼﻮن ﺳﻌﯿﻢ را ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ”.
ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﻧﻬﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤ اورﻧﺪ ،ﮐﻮدک دروﻧﺸﺎن
را ﻧﻮازش ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎزﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒ ﻣﻨﻔ در ازدواج ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﯿﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

————————————————————————————-
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۱) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۳
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن – ﺟﺎم ﺟﻢ

ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺪاد زﻧﺎﺷﻮﯾ – (۴) رادﯾﻮ ﺟﻮان

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ – (۴) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۳
در اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻮﻧ ﮔﺬراﻧﺪن روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺗﺮم اﺷﺎره ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑ ﺧﻮدش ﻣﯿﺸﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻼت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﯾ ﻣﺜﻞ ” اﻣﺘﺤﺎن آﺧﺮ ﺗﺮم را ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ و ﺑﺮای ﺗﺮم ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺬارم “
ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ در داﻧﺸﺎه
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ.
داﻧﺸﺎه ﻋﺮﺻﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ را در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ.
در داﻧﺸﺎه ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﯿﺂﻣﻮزﯾﻢ آﯾﺎ ﺻﻔﺎﺗ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ دوران داﺷﺘﯿﻢ ،واﻗﻌ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ ؟؟
داﻧﺸﺎه ﭼﻬﺮه ﮐﺎذب ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد واﻗﻌ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺰدﯾ ﻣﯿﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ در ﺑﻄﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ.
در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن  ،ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ و در ﺗﻠﻪ ﻫﺎی راﺑﻄﻪ
ﻧﯿﻔﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﺣﺘﯿﺎج دارد.
ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن در داﻧﺸﺎه وارد راﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻃﻔ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت روی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ دﭼﺎر دﮔﺮدﯾﺴ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ )ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد
و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ(
در آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و

ﮐﺎری ﺑﺮای وﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک
————————————————————————-
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺪاد زﻧﺎﺷﻮﯾ – (۳) رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺪاد زﻧﺎﺷﻮﯾ – (۲) رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺪاد زﻧﺎﺷﻮﯾ – (۱) رادﯾﻮ ﺟﻮان

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﻠﺒ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺗﺎﯾﺌﺪ ﻃﻠﺒ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ دﯾﺮان
ﺗﺎﯾﺌﺪ ﻃﻠﺒ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﻠﺒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﯾﺮان ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ.
ﺗﺎﯾﺌﺪ ﻃﻠﺒ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺑ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻧﻤﯿﯿﺮد.
ﻓﺮد ﺗﺎﯾﺌﺪ رای ﺧﻮدش را اﻋﻼم ﻧﻤﯿﻨﺪ .ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎل ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دﯾﺮان ﻣﯿﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮔﺎﻫ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺬارﯾﻢ ﺣﺎل ﺑﺪ دﯾﺮان روی ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺬارد.
اﻓﺮاد ﺗﺎﯾﺌﺪ ﻃﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی دﯾﺮان

ﺗﻘﻼ ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﻣﺮدم ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻦ ﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺟﻮاب
ﻣﺜﺒﺖ دادن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک
————————————————————————–
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺧﻮد راﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط،ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺲ؟ – رادﯾﻮ ﺟﻮان
ﻧﺎﻣﺰدی ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه – رادﯾﻮ ﺟﻮان

ﮔﻔﺘـــﻮی دﮐﺘـــﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿـــﺎ ﺷﯿـــﺮی و ﻣﻬﻨـــﺪس
ﺷﻌﺒــﺎﻧﻌﻠ در ﺧﺼــﻮص ﮐــﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿــﻞ رﻓﺘــﺎر
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )(TAدر ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب TA
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ TA
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدک،ﺑﺎﻟﻎ،واﻟﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻮدک،ﺑﺎﻟﻎ،واﻟﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﻎ
 3ﺳﺒ ارﺗﺒﺎﻃ و رﯾﺸﻪ آن در ﮐﻮدک،ﺑﺎﻟﻎ،واﻟﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد  TAدر ﻣﺬاﮐﺮه
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

