


تبریک برای اینکه روی خودتان

!سرمایه گذاری میکنید

چرا که بی ریسک ترین سرمایه گذاری، سرمایه 
گذاری بر روی خود است



ادراک



نحوه ادراککجای مغز هست؟ادراک چیست؟



تمرین هاخطاهای ادراکی کاربرد ادراک



متا نکته خیلی مه2

اجرایی کردن آموزشریادگیری بهت



تصمیمات و اقدامات لطفا 
خود را بنویسید

:نکته اول



ضعیف ترین جوهر ها، از قوی ترین 
...حافظه ها ماندگارترند

:نکته دوم



نیادراک یعنی برداشت ما از واقعیت بیرو

7

7







...کدوم بخش از حقیقت رو گرفتیم



وقتی تلفن ها 
...زنگ میخوره



این اتفاق به تنهایی معنی دارد؟
مسی











کجای مغز هست؟ادراک چیست؟



رویداد بیرونی. 1
حواس. 2

فیلتر های. 3
ذهنی دنیای مطلوب. 4

رفتار یا. 5
احساس



...اتفاقات در دنیای بیرونی و در ذهن



!ما واقعیت را نمیبینیم
مرا میبینیواقعیت خودمان 



۹۶میلیون نفر از انتخابات 55ادراک 
چه بود؟





ادراک دانشجو 
...های دوره





بازخورد شما
بازی ها بیشتر یا کمتر

یا کمترشوخی ها بیشتر

مطالب سخت یا راحت







ادراک دیگران در زندگی خودمون



نحوه ادراککجای مغز هست؟ادراک چیست؟



جوری که قبال برای ما مفید بوده است
یا مغزمان فکر میکند که مفید بوده است

حاال چطور ادراک میکنیم؟





اختالف ادراک از چه ناشی میشود؟

اطالعات
ارزش گذاری
خواسته ای که داریم



...اگه تو ایران بدنیا نیومده بودیم





نحوه ادراککجای مغز هست؟ادراک چیست؟



کاربرد ادراک



ادراک به چه دردی میخوره؟





تعارض های بیهوده رو میگیریمجلوی



نیاز های مشتری هامون رو درک کنیم



خیلی وقت ها فکر میکنیم
که ادراکمان کامل است







چی واسه اون داره؟! گره زدن منافع



ل از کار به نظرتون در فضای مجازی یا اصال زندگیتون، بهتره قب
پول دریافت کنید، یا بعد از کار؟

٪81قبل از کار                              

٪1۹بعد از کار                                                     

ی میخواد حاال نظر سنجی باال رو برعکس میکنیم، تصور کنید یک
براتون کار کنه، حاضرید قبل از کار بهش پول بدید؟

٪77خیر بعد کارش میدم               

٪23بله قبل از کارش میدم                                     



تبدیل تهدید به فرصت





شما محدود به ادراکتون هستید



...اگه دنیارو اینطوری درک کنی
توی شهرم کار نیست
کردتوی ایران نمیشه پیشرفت
کار من جذاب و خوب نیست
داشتن مدرک ضروریه
بازار کساده
بازار اشباع شده

هباید سنم بیشتر باش
باید سنم کمتر باشه
من که وقت نمیکنم
دیگه از من گذشته
باید ده سال تجربه داشت
و...



یادمون باشه



مثال نقض بیاوریم
نکنه باورم محدود کننده باشه



:بزرگترین کاربرد ادراک
توان دیدن دنیا از دید دیگران



ادراک برای شما چه اثری دارد؟



بقیه میدونننبقیه نمیدون

نم
دو

می
ن 

م
نم

دو
می

ن ن
م

عمومی شخصی

نقاط کورناشناخته



نحوه ادراککجای مغز هست؟ادراک چیست؟



خطاهای ادراکی کاربرد ادراک



مراقب خطاهای ادراکی باشید
چون اطالعات رو دستکاری میکنند

اثر هاله ای: فیلتر اول









:2فیلتر
ادانش فعلی شم



رفتار هر کسی بهترین خودش بوده



ان وقتی داست
هر کسی رو 

بدونی
نمیتونی ازش
متنفر بشی



...برای افراد بیافتهاتفاقاتی که ممکن در روز 



ما به رفتار خود هوشیار نیستیم و توجه روی
!خواسته ماست

(باید چشم شخص را باز کنیم)









:با فهم این عبارت دیگه نباید بگیم

خودخواهه
نفهمه
بی شعوره
بی توجه
بیخیال
تنبل
و...



...طرز فکر فراوانی یا
رقابت
اون جلو بیافته من محدودم
سیستمی دیدن دنیا
سینرژی چیه
و...



تعمیم: 3فیلتر

دیگه ایران جای زندگی نیست
این روزها همه دزد شدن
آدم به برادر خودش هم اعتماد ندره
تو همیشه دیر میای
تو هیچ وقت تکلیفت رو انجام نمیدی...
و...



نحوه ادراککجای مغز هست؟ادراک چیست؟



تمرین هاخطاهای ادراکی کاربرد ادراک



خب چه تمرین هایی داریم؟



مشاهده بدون تفسیر: تمرین اول





مشاهده شامل موارد زیر نیست

(همه وقتم)همیشه، خیلی وقتا: مقدار مبهم
به من بی احترامی کرد: قضاوت شخصی
او آدم بخشنده ای است: ارائه صفات



چرا بعضیا از کتاب متنفر هستند؟







شما  بگید؟



شما  بگید؟



پرسش در مورد
ادراک دیگران 

به قصد 
یادگیری



آموزش دیدن از نظر افراد



نجات پیدا 
کردم



...امیدوارم که به خرد تبدیل بشه



یدشاد و پیروز و سالمت باش


