
 چگونه دوست های جدید پیدا کنیم ؟

 مقدمه 

پیدا کردن دوست های جدید باعث می شود که روحیه شما بهتر شود با کمی وقت می توانید دوست های خوبی 

 برای خود پیدا کنید . 

 گام اول

  مکان هایی برای پیدا کردن دوست های جدید شناسایی کنید 

ردن دوستان جدید است . یک سازمان یا کلوپ ثبت نام کنید این روش آسان ترین روش برای پیدا کبه  – 1

انتخاب   دیدیرای خود دوستان جهمچنین شما می توانید از مسجد ، مدرسه ، دانشگاه و یا مکان های عمومی ب

 کنیم . 

 تیم ورزش ثبت نام کنید می توانید در باشگاه برای خود هم تیمی های جدیدی پیدا کنید . دریک  – 2

 برقراری ارتباط با دیگران پیش قدم باشید و بطور داوطلبانه سرصحبت را باز کنید . برای  – 3

دسترس باشید اگر می خواهید با دیگران دوست شوید باید در دسترس باشید وقت خود را برای خوش در  – 4

 گذراندن با آنها صرف کنید . 

 گام دوم 

 پیشقدم باشید 

مکان های مختلف مثل مسجد ، مدرسه ، پارک و ... با مردم حرف بزنید و سعی کنید که روابط اجتماعی در  – 1

 با هر آدمی دوست نشوید و قبل از انتخاب رفتار های طرف را بسنجید . ه باشید . باالئی داشت

چشمی ایجاد کنید و لبخند بزنید بهترین روش ارتباط با دیگران لبخند زدن است زمانیکه کسی با ارتباط  – 2

 شما صحبت می کند به چشم های خیره شوید و حرف های اورا درک کنید . 

ع کنید و با یکدیگر صحبت کنید . لعه باشید برای آغاز یک دوستی با دیگران مکالمه ای شرویک مطاآغازگر – 3 

 ساده ترین روش برای صحبت کردن با دیگران صحبت در مورد آب و هواست . 

ید . مردم دوست % به حرف های دیگران گوش کن70% حرف زده و 30حرف بزنید سعی کنید که کوتاه  – 4

 دارند وقتی حرف می زنند به آنها توجه کنید و بعضی مواقع حرف های انها را تأیید کنید . 



آخر مکالمه خود را معرفی کنید نام آنرا به یاد داشته باشید یا حتی می توانید شماره تلفن اورا بگیرید در  – 5

 بعضی اوقات با یکدیگر صحبت کنید . 

یشتر با دیگران آنها را به یک کافه دعوت کنید این بهترین روش است که با انها صحبت کنید ارتباط ببرای  – 6

 و صمیمی تر شوید . 

و از کنار هم بودن لذت ببرید با یکدیگر فوتبال ببینید  (همدیگر را مالقات کنید همدیگر جمع شوید )کنار  – 7

 سینما بروید و ...

منافع مشترک  کی یدارا دیکن یکه با آن صحبت م یکه فرد دی. اگر متوجه شددیمنافع مشترک را دنبال کن - 8

. اگر دیعالقه بگرد نیبه دنبال ا در میان بگذارید گرانیو در صورت لزوم آنها را با د دیبپرس شتریاست، درباره آنها ب

ما به طور واضح ابراز عالقه به آنها است. اگر ش وستنیمورد پ درخواست در یبرا یعال یفرصت نیاست، ا نیچن

 کنند. یآنها احتماال شما را دعوت م کنید

  فرصت  د،یممکن است لذت ببر دیکن یکه فکر م دیدار رهیو غ سایباشگاه، گروه، کل کیاگر شما

 تا به شما ملحق شوند. دیو آنها را دعوت کن دیخود را به آنها بده لیمیآدرس ا ایتا شماره  دیبده


