
 ّذف صًذگیتاى سا پیذا کٌیذ:

 صًذگی دس کِ افشادی. کٌذ ّذایت اّذافص سوت تِ سا اٍ ًاخَدآگاُ کِ داسد ٍجَد هکاًیضهی اش رّي ،دس اًساًی ّش

 ،دست خَاستِ کِ ّذفی تِ فشدی اگش هثال یا ٍ است هطخص ّذف ًذاضتي ػلت تِ دقیقا هیکٌٌذ، سشدسگوی احساس

 کِ ّذفی تِ صیشا. هیطَد هایَس هیطَد، اًگیضُ تی تؼجة کوال دس سسیذُ، خَاستِ کِ چیضی تِ ایٌکِ تا هیکٌذ، پیذا

 .ًویکٌذ پیذا اٍ دس سا دیگشی ّذف ّیچ صرٌّ حال سسیذُ، خَاستِ

 پیذا دست داسیذ رّي دس کِ تضسگی اّذاف تِ کِ داسیذ سا ایي ضاًس ضذیذ، سشدسگن صًذگی دس اگش ایٌکِ خَب خثش اها

 اگش اها. کٌیذ پیذا سا تاى ّذف کن کن تا دّیذ اداهِ سا صًذگیتاى سٍال ّویي تِ هیتَاًیذ هٌظَس ایي تشای. کٌیذ

 صًذگی اصلی ّذف تِ هیکٌذ کوک ضوا تِ دقیقا آًْا جَاب کِ هیخَاًیذ، سا هْن سَال 9ایٌجا  تواًیذ، هٌتظش ًویخَاّیذ

 .تثشیذ پی تاى

 چیست؟ تاى صًذگی ّذف

 . کٌذ هطخص سا صًذگیتاى کل کیفیت سَال ایي جَاب ضایذ هیذّن؟ اًجام داسم دٍست کِ سا کاسی آیا -1

 کلیذّای هْوتشیي اص یکی چی؟ سا ٍقتتاى گزساى چطَس؟ تفشیحاتتاى کاس؟ دٍستاى؟ داسیذ؟ دٍست سا تاى خاًَادُ آیا -2

 .دٌّذ هی اًگیضُ ضوا تِ آًْا چَى. داسًذ ٍجَد ضوا صًذگی دس کِ ّستٌذ افشادی صًذگی، ًْایی ّذف کشدى پیذا

 آیا هیثشین؟ لزت هسیش آى دس هاجشاجَیی اص کِ هیکٌین حشکت هسیشی دس ٍ هیخَاّین کِ هیذّین اًجام سا کاسی آیا -3

  است ایي خَضثختی گیشی اًذاصُ ٍ هقایسِ تْتشیي ّستیذ؟ ساضی کاستاى فؼلی جایگاُ اص

 داسیذ؟ سا هَضَع ایي حل تَاًایی داسیذ؟ ضَد هی ضوا آصاس تاػث کِ هَضَػاتی تغییش تَاًایی خَد کاسی هحیط دس آیا -4

 .ضَد هی ضوا ضذى ضادتش تاػث هَضَع ایي سفغ چَى

 صحیحی هؼیاس ّا ایي داسیذ؟ تاى فؼلی صًذگی اص سضایت احساس آیا ًثَد، هْن تشایتاى...  ٍ خاًِ ٍ هاضیي ، پَل اگش -5

  کٌین ًگاُ صًذگیواى تِ تش ٍاقؼی است تْتش. ًیستٌذ سضایت سٌجص تشای

 ضَیذ؟ دیگشاى صًذگی ٍ جْاى دس تغییش تاػث تَاًیذ هی ٍ ّستیذ هْوی فشد کِ ایذ کشدُ فکش خَد تا تحال تا آیا -6

 ٍ کٌیذ فکش هیکٌذ فکش هیکٌذ ًاساحت سا ضوا کِ چیضّایی تِ داًیذ ًوی اگش هیکٌذ؟ خَضحال سا ضوا چیضّایی چِ -7

 ...کٌیذ فکش آى ػکس

 هٌفی یا هثثت افکاس اهشٍص، تِ ًسثت ضوا دیذ هیکٌیذ؟ ضشٍع سا تاى صًذگی چطَس خَاب اص ضذى تیذاس ٌّگام صثح -8

 دّذ؟ هی سخ تاى صًذگی دس خَتی اتفاق اهشٍص کِ کٌیذ هی فکش ایي تِ سٍص ّش آیا تاى

 ... کٌیذ ضشٍع ّستیذ چی هٌتظش خَب ضَد؟ هتحَل ضوا صًذگی کِ ّستیذ اتفاقی هٌتظش تا صًذگی دس آیا -9


