
 آیین دوست یابی 

ترین و پر طرف دارترین کتاب های حوزه دوست یابی و ارتباطات کتاب آیین یکی از محبوب  

می باشد. این کتاب سرشار از نکات بسیار    1937دوست یابی نوشته دیل کارنگی در سال  

ظریف و دقیق در باره مهم ترین راز موفقیت در عصر حاضر یعنی چگونگی داشتن یک رابطه 

در ارتباط خود نیاز داریم می باشد. کتاب آیین دوست  موفق و راه و روش های دریافت آنچه  

سال   در  رتبه    2011یابی  تایمز  نیویورک  مشهور  مجله  در  قرن  گزار  تأثیر  کتاب  صد  بین  در 

 پانزدهم را دریافت کردو مخاطبین بسیاری را به خود اختصاص داد.

 کتاب آیین دوست یابی 

داشت  با  بخش  هر  که  باشد  بخش می  دارای شش  کتاب  به  این  کامل  طور  به  فصل  ن چند 

انواع روش های تأثیر گذاری و تغییر فکر افراد اطرافتان و راه های محبوبیت در بین کسانی 

ها نفوذ کنید می پردازدو در انتها به صورت خالصه و در قالب نکات که دوست دارید در آن

ت یابی باچاپ عملی همه آنچه را در فصل ها شرح داده یادآوری می کند. کتاب آیین دوس

ها پیدا کردن روش های پانزده میلیون نسخه ای اش ثابت کرد هنوزم دغدغه بسیاری از آدم 

نوین برای نفوذ در افراد و اعالم مهم بودن می باشد پس با خواندن راهکارهای عملی و به کار  

خود    توانید دوستان قدرتمندی را به زندگیبردن ان ها در زندگی فردی و اجتماعی تان می 

 دعوت کنید.

 نگاه به شخصیت های قدرتمند جهان در کتاب آیین دوست یابی 

دیل کارنگی جزو نویسندگانی می باشد که سالهای متمادی از زندگی خود را صرف تحقیق  

آن زندگی  جزییات  و  موفق  افراد  مورد  آن در  نگرش  نوع  و  ها  چالش  با  خورد  بر  در  در  ها  ها 

که می خواهند را از طرف مقابل دریافت کنند کرده است او در زمانی که می خواهند آنچه را  

بخش اول این کتاب به عنوان نمونه زندگی آبراهام لینکن ریس جمهور امریکا را به طور کامل 

گونه برداشت می کند که حتی اگر در مقام  مورد بررسی قرار می دهد و از عملکرد های او این

ه جنگ خود را مواخذه کنی باید بر خشم خود غلبه کنی و  باالیی باشی وقرار باشد که فرماند

لحظاتی خود را به جای او قرار دهی و از نگاه او جنگ را بررسی کنی و به جای استفاده از  



یک مشت انتقاد خطرناک و جریحه دار کردن غرور فرد انتقاد شونده و ایجاد کینه های آتش 

وتغیی مشکل  وپذیرفتن  کردن  درک  روش  از  کند افروز  می  استفاده  خود  عملکرد  در  ر 

نکن  شکایت  هست  ات  همسایه  بام  بر  که  برفی  )از  گوید:  می  بزرگ  فیلسوف  کنفسیوس 

 هنگامی که استانه خانه خودت کثیف و پر برف است.(

www.afkarmosbat.org 

www.afkarmosbat.ir 

 به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه کنید  

 

 نویسنده ای که هر جزء زندگی را تبدیل به آیین موفقیت می کند 

شد او از همان کودکی طعم فقر را  دیل کارنگی نویسنده و سخنران مشهور آمریکایی می با

چشیده بود و دوران کودکی و نوجوانی سختی را پشت سر گذاشته بود دست و پنجه نرم  

کردن او با فقر او را به سمت آشنایی با قواعد انسانی راهنمایی کرده بود که می توانست هر  

ش در مقابل افرادی که   انسانی را در هر شرایط مالی و اجتماعی ر ا تنها با تغییر دادن رفتار

ها ارتباط برقرار کند به موفیت در زندگی شخصی و با او در ارتباط هستند یا می خواهد با آن

اجتماعی برساند او کتاب های زیادی در باره قواعد زیستن نوشته است که از معروف ترین 

 ن زندگی را نام برد. ها بعد از کتاب آیین دوست یابی کتاب هایی با نام آیین سخنرانی و آییآن

 گزیده ای از جمالت کتاب آیین دوست یابی 

تر همه ما  به عبارت خودمانی  به مهم بودن است  نهاد آدمی میل  انگیزه ها در  عمیق ترین 

 مایل هستیم که دیگران ما را مهم تلقی کنند و در میان سرها سری به حساب بیاییم 

مان آغاز در میان انسان ها و نیاکان ما وجود تردیدی ندارم که اگر میل سوزان مهم بودن از ه

 نداشت توفیق این تمدن چشمگیر و خیره کننده برای بشر حاصل نمی شد. 

اگر می خواهید دیگران را متقاعد کنید که کاری که می خواهید را انجام دهند به خواسته ها و  

 ها دقت کنید مسائل مورد عالقه آن
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نمایید انکه می تواند این کار را بکند دنیا را طرفدار    نخست باید در طرف میل شدیدی ایجاد

 خود خواهد ساخت و ان که نمی تواند در تنهایی در جاده متروکی گام خواهد برداشت. 

اعمال بلند تر از کلمات حرف می زنند و یک تبسم به طرف مقابل می گوید من دوستت دارم  

 و از مالقاتت خوشحالم و تو مرا خوشحال می کنی. 

 ل های کتاب آیین دوست یابی فص

 بخش یکم: نحوه نفوذ در افراد ،شامل )سه فصل(

 بخش دوم: طرق شش گانه محبوبیت در بین مردم، 

 فصل(  6فصل و خالصه  6شامل )

 بخش سوم: دوازده روش برای آنکه دیگران را هم اندیش خود سازید، 

 فصل(  12فصل و خالصه  12شامل )

نه  طرق  چهارم:  تبخش  برای  یا گانه  دانسته  مقصر  را  آنان  آنکه  بدون  ها  انسان  فکر  غییر 

 خشمگین سازیم 

 فصل(  9فصل و خالصه  9، شامل )

 آسابخش پنجم: نامه های معجزه 

 بخش ششم: هفت دستور برای خوشبختی خانواده، 

 فصل(  7فصل و خالصه  7شامل )

 بخش آخر: 

 شامل )به اختصار، پرسش ها، برای شوهران، برای خانم ها(

  

 



 

 


