} ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ�ﯽ ﺳﻮم{ اﻃﻼع رﺳﺎن ﺧﻮب و اﻃﻼع رﺳﺎن ﺑﺪ
ﯾﮏ اﻃﻼع رﺳﺎن ﺧﻮب
•

از ز�ﺎن ﻣﺤ�� و ﯾﺎ هﻢ ﯾﮏ ﻣ��ﺟﻢ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ -زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﮫ ز�ﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔ��د ،ﺑیﺸ�� درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮ��� واﮐنﺶ
�ﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ.

•

ﻣﺸ�ﻞ ﻣﺮدم را ﺧﻮب درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ هﻤﺪ�� �ﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ

•

ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮔﻮش ﻣﯽدهﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮالهﺎی ﻣﺮدم اول ﭘﺎ�خ ﻣﯽدهﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ دو �ﻮش و ﯾﮏ دهﻦ دار�ﻢ .هﺮ
ﻗﺪری ﮐﮫ �حﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ دو�ﺎر �ﺸﻨﻮ�ﻢ .اول در�ﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳ�� ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ دا�ﺶ ﺷﺎن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ و
ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣ�خ��ی را ﭘﺎ�خ ﺑﺪهﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮ�ﮏ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،در�ﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام ﺷﺎ�ﻌﺎت و ﺑﺎورهﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ�ﻊ ﻣﺆﺛﺮ�ﺖ اﻗﺪاﻣﺎت �حﺖ
ﻋﺎﻣﮫ ﺷﻮد.

•

از �ﻠﻤﺎت ﺳﺎدﻩ و وا�ح اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎﻩ را ﺑﮫ �ﺎر ﻣﯿ��د ،در ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم را ﻣ��ﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺜﺎل اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻤ�� و ﺟﻤﻼت ﻃﻮﻻ�ﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ز�ﺮا ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮔﯿﺞ ﻣیﺴﺎزد.

•

ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ازﮔﻔ�ن " ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ" ﻧﻤﯿ��ﺳﺪ .وﻋﺪﻩهﺎی دروﻏ�ن ﻧﺪهﯿﺪ و درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺟﻮاب دﻗﯿﻖ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﺳﻮال ﭘﺎ�خ
ﻧﺪهﯿﺪ.

•

وا�ح �ﺸﺮ�ﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧ�ﻮ�ﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را �ﺸﻮ�ﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ز�ﺎن ﺳﺎدﻩ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺷﺴ�ن دﺳﺘﺎن ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ.

•

ﺑﮫ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻣﯽدهﺪ ،و درﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ درﺻﻮر�ﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﻤ�ن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ هﺪف ﺷﺎن ﭼیﺴﺖ ،وﺿﺎﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ و ﻧ�ﺎت اﺻ�� را ﺧﻼﺻﮫ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

•

آزﻣﺎ�ﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف اش را ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﺒﺎرا�ﯽ ﻣﺜﻞ " ﻣﻄﻤ�ن ﻧیﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﻈﺮم را ﺑﮫ �ﻮﻧﮫ درﺳﺖ رﺳﺎﻧﺪم ،ﻟﻄﻔﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑ�ﻮ�ﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷنﯿﺪﯾﺪ" از ﻣﺮدم ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ ﻣﯿ��ﺳﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎ��ی را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑ�ﻮ�ﺪ.

•

ﻗﺒﻞ ازﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺧﻮب آﻣﺎد�ﯽ ﻣﯽﮔ��د .ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﺪ هﺪف ﺟﻠﺴﮫ ﭼیﺴﺖ و ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ.

•

ﭘﯿﺎمهﺎ را هﻤﺎهﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .هﻤﺎهﻨ�ﯽ ،هﻤﺎهﻨ�ﯽ ،هﻤﺎهﻨ�ﯽ

•

درﺟﺮ�ﺎن ﻣﻼﻗﺎت ،رﺳﻮم ﻣﺤ�� را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧ�ﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻣﺮدم در زﻣﺎن �حﺒﺖ ،ﺣﻔﻆ راﺑﻄﮫ ﭼﺸﻢهﺎ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد....

•

آرام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ�ﺎت اش ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ

•

ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﮑﺮدن در وﺳﻂ ﺣﺮف و ﺷنﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺮف دﯾﮕﺮان اﺑﺮازﻋﻼﻗﮫ و اﺣ��ام ﻣﯽﮐﻨﺪ.

•

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﻏ��ﺷﻔﺎئﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ آن ﭘﺎ�خ ﺑﺪهﺪ .ﻣﺜﻼ ﺣﺮ�ﺎت ﺑﺪن ،ﺟﻬﺖ ﮔ��ی ﺑﺪن� ،ﻐﯿ�� در ﺻﺪا ،ﺣﺎﻻت ﺻﻮرت و ﯾﺎ هﻢ اﻧﺘﺨﺎب و
ﺣﺮﮐﺖ اﺷﯿﺎ در هﻨ�ﺎم ﻣ�ﺎﳌﮫ )ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧ�ﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻣﺒﺎﯾﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼ��هﺎی ز�ﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮ�ﺖ ﺟﻠﺴﮫ و روﺣﯿﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل
ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ اﻣﻨﯿ�ی ﺑ�ﻮ�ﺪ .ﯾﮏ اﻃﻼع رﺳﺎن ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدش از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ �خن�ا�ﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ
آن ﻋﯿﺎر ﺳﺎزد.

•

از وﻗﺖ و ﻣﺸﻮرﻩهﺎی ﮐﮫ ﺑﺮا�ﺶ دادﻩ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﯿ�� ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ� .خﺎوت ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷنﯿﺪن ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ارزش ﺑﺪهﯿﺪ.

ﯾﮏ اﻃﻼع رﺳﺎن ﺑﺪ:
•

ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ �حﺒﺖ ﻧ�یدهﺪ -ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ

•

ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻟﮑﭽﺮ ﻣﯽدهﺪ و �ﺸﻮ�ﻖ ﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ

•

ﺳﻮاﻻت ﻣﺮدم را ﮐﮫ �ﻮ�ﺎ اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ اﺳﺖ ،ﺟﻮاب رد ﻣﯽدهﺪ

•

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠ�ی و ﺗﺨﻨﯿ�ﯽ را ﺑﮫ �ﺎر ﻣﯽﺑﺮد

•

ﺣﺮف ﻣﺮدم را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ

•

ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ -ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ در ﺟﻤﻊ �خﻦ ﺑ�ﻮ�ﯿﺪ ﻣﻄﻤ�ن ﺷﻮ�ﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﮐﺖهﺎ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ

•

ﺟﯿﻎ ﻣ��ﻧﺪ و آراﻣﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ

•

وﻗ�ی ﭘﺎ�خ را ﻧ�یداﻧﺪ ،ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣ�� را ﺑﮫ �ﺎر ﻣﯿ��د ،ﻣﺜﻼ و�ﺮوس ﭼﯿﻨﺎیﯽ ،ﯾﺎ ﻗﺮ�ﺎ�ﯽ و ﯾﺎهﻢ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ و�ﺮوس ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ.

•

ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﭼ��ی را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻨﺒﻊ :اﻗﺘﺒﺎس از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑ�ن اﳌﻠ�� ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ )(۲۰۲۰

