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 کرً ةاطید.

  

  

 رهةُشی

 

 ةا غُرت خیس یا ؾرق کردً, ةرای رهةُشی ةا دیگران پیظلدم ىظُید. .1

در خضُر دیگران)در نکان ای رشهی ه ؾهُنی(, رهةُشی ةٌ تؿداد کم طایصتٌ تر اشت .)ٍهچيیو ةا  .2

 .افرادی کٌ غهیهی ىیصتید(

 از رهةُشی خیلی تيد ه شریؽ خُدداری کيید. .3

 ةرای رهةُشی ةَتر اشت فرد کُچکتر غتر کيد تا ةزرگ تر پیض كدم طُد. .4

 رهةُشی ةا غدای ةليد طایصتٌ ىیصت. .5

 ةچٌ ٍای خردشال دیگران)غیر خُیظاهىد( را ىتُشید.)نهکو از هالدیيظان ىاراخت طُىد(. .6

کٌ جهؽ ىاراخت ٍصتيد, رهةُشی ٍهراً ةا خُش خالی در نراشم ؾزا یا تظییؽ جيازً یا نُاكؿی  .4

 ىتاطد)طرایط را درک کيید(.

 ٍيگانی کٌ شرناخُردً اید,طایصتٌ ىیصت ةرای رهةُشی ةا دیگران پیض كدم طُید. .5

  

 نالكات ه نؿرفی

  

كتل از خضُر در نکان ٍای رشهی یا نالكات نَم ةا دیگران, از ایو نُارد اشتفادً ىکيید:شیگار ,  .1

,پیاز ,ادکلو ٍای تيد ,لتاس ٍای اظُ کظیدً ةُدار ه غیرً کٌ ةُی آن ةاؾث آزار دیگران نی شیر 

 )ٍرچيد کٌ نهکو اشت تدهل کييد ه چیزی ىگُیيد(. طُد

 در ٍيگام نؿرفی ,طایصتٌ اشت افراد پاییو تر را)از لداظ شيی یا طغلی( ةٌ افراد ةاالتر نؿرفی کيید. .2

 غُرت لزهم ,ٍهراٍان خُیض را نؿرفی کيید. در نالكات رشهی ةا دهشتان , در .3

 ٍيگام نؿرفی افراد ةٌ یکدیگر,اشانی را هاضح ه طهردً ةیان کيید. .4

 ٍيگام نؿرفی یک فرد ةٌ دیگران ةیض از خد از هی تؿریف ه تهجید ىکيید. .5



هكتی ةٌ ظُر اتفاكی ةٌ یک دهشت یا آطيای كدیهی نی رشید ه كػد اخُال پرشی دارید,اةتدا خُد  .6

.)طاید ظرف نؿرفی کيید.اگر الزم طد نکان ,زنان یا نُضُع دهشتی یا اطيایی را ىیز ةیان کيیدرا 

 نلاةل اشم یا فانیل طها را فرانُش کردً ةاطد(.

ٍيگانی کٌ ةا جهؿی نالكات نی کيید ,ةَتر اشت ,اةتدا ةا ةزرگ تر اخُال پرشی کيید شپس ةا  .4

 رزىدان(.)نحالو ,اةتدا ةا پدر خاىُادً شپس ةا فةلیٌ

ٍيگام نالكات ةا کصاىی کٌ الزم اشت طها را ةظياشيد , پیظاپیض خُد را ةا ىام خاىُادگی نؿرفی  .5

 .)در غُرت لزهم اشم کُچک یا شهت خُد را ىیز ذکر کيید(.کيید

ٍيگانی کٌ طها را نؿرفی نی کييد ه ىظصتٌ اید ,ةَتر اشت ةليد طُید یا ىیم خیز طُید ه ةٌ جلُ  .6

 خم طُید.

  

  

 )كصهت اهل(   ةٌ ؾيُان گُیيدً

 

 از جُیدن آدانس یا خُردن چیزی,در ٍيگام غدتت کردن ةا دیگران,خُدداری کيید. .1

ٍيگانی کٌ ةی غتراىٌ نيتؼرید تا گُیيدً غدتتض تهام طُد ه طها اػَار ىؼر کيید,یک لدؼٌ از  .2

نياشب تظخیع  خُد ةپرشید "آیا گفتو ایو ىؼر ارزطی داد یا ىٌ," در غُرتی کٌ گفتو آن را

 دادید,اػَار ىؼر کيید.

 در جهؽ ةدهن اجازً,غدتت کصی را كعؽ ىکيید. .3

 ةا اشتفادً از کلهات نُدةاىٌ ,اخترام را ىصتت ةٌ افراد نصو ىظان دٍید. .4

ةا نخاظب خُد ةٌ ظریلی غدتت ىکيید کٌ خُد را خیلی داىا ه هی را خیلی ضؿیف ىظان  .5

 .)ٍیچ کس را ضؿیف تػُر ىکيید(.دٍید

)چُن ةاؾث گام گفتگُ,تو غدای خُد را ةٌ ظُر یکيُاخت خیلی ةاال یا خیلی پاییو ىگٌ ىداریدٍي .6

 خصتگی یا ةی خُغلگی طيُىدً نی طُد(.

 در جهؽ تيَا طها گُیيدً ىتاطید.)از طيُىدً ةُدن دیگران شُء اشتفادً ىکيید(. .4

رةٌ ی آن را دارد نحالی در خد فَم خُد غدتت کيید)نی تُاىید از طغل فرد,یا طرایعی کٌ فرد تج .5

 ةزىید تا نيؼُر خُد را ةَتر ةرشاىید(.

در خضُر افراد غریتٌ,ةَتر اشت ةا ىزدیکان ه دهشتان خُد ىیز رشهی یا ندترناىٌ تر ةرخُرد  .6

 کيید.)نُكیؿت طياس ةاطید(.

 ٍيگام گفت ه گُی غیر تخػػی, ختی االنکان از کلهٌ ی تخػػی ه خارجی اشتفادً ىکيید. .11



 کالم تکیٌ اگر تا ةخُاٍید ىزدیکان یا دهشتان از)ةاطید داطتٌ کالم تکیٌ یصت ,در نکالهاتطایصتٌ ى .11

 آگاً شازىد( را طها, دارید خاغی

طایصتٌ اشت ٍهیظٌ نخاظب رشهی یا ةزرگ تر از خُد را ةا ضهیر طها ه فؿل جهؽ نُرد خعاب  .12

 كرار دٍید.)از ضهیر تُ ه ضهیر نيفرد اشتفادً ىکيید(.

طُخی کردن ةاید فکر کيید کٌ آیا ایو طُخی در ىَایت ةاؾث تلُیت دهشتی نی طُد یا ىٌ, كتل از  .13

 اگر تاجیر نيفی دارد خُیظتو داری ىهُدً ه آن را نعرح ىکيید.

هكتی درةارً ی یک اىصان یا گرهٍی از اىصان ٍا ىؼر نی دٍید یا كضاهت نی کيید, از کلی گُیی  .14

...., اغالو...., ٍهٌ ی ..., اشتفادً ىکيید.ةٌ جای آن ٍا نی تُاىید از ةپرٍیزید ه از کلهات ٍهیظٌ, ختهاو

کلهات نؿهُالو,ةٌ اختهال زیاد, اکحراو, ةؿضی از افراد..., اشتفادً کيید)نحال "ٍهٌ نردم ایو طَر ةی 

 ؾاظفٌ ٍصتيد" یک کلی گُیی ه كضاهت ىادرشت اشت(.

غی هی از كتیل نیزان خلُق ه درآند ةا فردی کٌ راةعٌ رشهی دارید ,درةارً ی نصائل خػُ .15

 ,نصائل خاىُادگی , ىهرات تدػیلی , كیهت لتاس ٍایی پُطیدً , جزئیات ةیهاری ه ... شُال ىکيید.

  

  

 )كصهت دهم(   ةٌ ؾيُان گُیيدً

 در خیو گفت ه گُ ةٌ ظرف نلاةل للب ةد ىدٍید.)یا اشم هی را کم ىکيید(. .1

 ةیان ىکيید.)خالت شُالی نياشب تر اشت(.خُاشتٌ ٍای خُد را ةا خالت دشتُری  .2

ٍيگانی کٌ از کاری اىتلاد نی کيید یا اتفاق خيدً داری را ىلل نی کيید,طایصتٌ اشت خفغ آةره  .3

 کيید ه اشم کصی را ىترید.)ایو خُیظتو داری ةاؾث افزایض اؾتتار طها خُاٍد طد(.

ؿاو ةٌ طها کهک کيد.)ةا ٍر کصی نظکالت طخػی خُیض را ةا کصی در نیان ةگذارید کٌ ةتُاىد هاك .4

 نظُرت ىکيید. ػرفیت ظرف نلاةل را در ىؼر داطتٌ ةاطید(

طایصتٌ ه الزم ىیصت ٍر آن چٌ را کٌ فکر نی کيید هاكؿیت اشت ةٌ ظرف نلاةل ةگُیید. نکان  .5

,زنان ه طرایط جصهی, رهخی ه طخػیتی فرد را در ىؼر ةگیرید.)رک گُیی ٍهیظٌ ٍير ىیصت 

 ىاداىی ندصُب نی طُد(.,ةؿضی نُاكؽ 

 اٍداف ه تػهیهات آیيدً ی خُد را ةا ٍر کصی در نیان ىگذارید, )طاید نُفق ىظدید(. .6

شؿی ىکيید ةٌ ٍر كیهتی طدً ىؼر طخػی خُد را تدهیل کيید یا آن را ةٌ غُرت غد در غد  .4

 درشت ةداىید.)ةٌ خُد ةگُیید:طاید ىؼر نو کاناَل درشت ىتاطد(.

ٌ غدتت ةا دیگران از ىداطتِو ةُی ةد دٍان نعهئو طُید.چُن ناىؽ ةركراری ٍهیظٌ كتل از طرهع ة .5

 ارتتاط غدیح نی طُد.)ةٌ خػُص در اهایل غتح(.



  

  

 ةٌ ؾيُان نخاظب

ٍيگانی کٌ کصی در خال غدب کردن اشت, ه در ایو ٍيگام نُضُؾی ةٌ ذٍو طها نی رشد ,  .1

غدتت خُد را خیلی نَم تر طایصتٌ ىیصت در ٍهان لدؼٌ غدتت هی را كعؽ کيید ه 

 ,)کهی غتُر ةاطید(.ةداىید

هكتی کصی در خال ىلل كُل اشت, طایصتٌ ىیصت غدتت هی را کم ارزش جلًُ دٍید.)ىگُیید نا از  .2

 كتل نی داىصتیم(.

هكتی کصی نُضُؾی جدی را ةا طها در نیان نی گذارد یا ةا طها درد دل نی کيد, هاكؿا طيُىدً  .3

ُت کيید, ارتتاط چظهی ةركرار کيید, شر تکان دٍید ه ةؿضی از جهالت ةاطید,)غتُر ةاطید ,شک

خُد را ةٌ طکل شُالی نعرح کيید, شؿی کيید اخصاشات هی را درک کيید. غدتت ٍایض را جدی 

 ةگیرید(.

 هكتی کصی ةا طها شخو نی گُید, ختی االنکان ةا ةغل دشتی خُد غدتت ىکيید. .4

را ىػیدت یا شرزىض ىکيید,)چُن کم تر نهکو اشت در هكتی کصی ؾػتاىی اشت, ةَتر اشت هی  .5

 آن زنان ىتیجٌ ای ةگیرید(.

 هكتی کصی ةا طها درد ه دل نی کيد ,ةیض تر طيُىدً ةاطید.)شریؿاو در دام ىػیدت کردن ىیفتید(. .6

اگر در خضُر طها غدتتی نعرح نی طُد کٌ ةٌ طها ٍیچ رةعی ىدارد یا جيتٌ خػُغی دارد ةَتر  .4

 ترک کيید. یا خُد را ةٌ کاری دیگر نظغُل کيید. اشت آن جا را

هكتی کصی از طها اىتلادی نی کيد, شریؿاو نلاةل هی نُضؽ گیری ىکيید)چُن نی تُاىد ةٌ ىفؽ  .5

 طها ةاطد تا ایرادات خُد را ةظياشید ه آن ٍا را ةرظرف کيید(.

 .فلط ةا نيعق ةٌ نُضُع ىگاً ىکيید )ةٌ اخصاشات ظرف نلاةل ىیز فکر کيید( .6

 جَت درک اخصاشات ظرف نلاةل ,ةَتر اشت خُد را ةٌ جای هی تػُر کيید. .11

 هكتی کصی طها را ةٌ جای طخع دیگر اطتتاً نی گیرید, ندترناىٌ هی را نتُجٌ اطتتاٍض ىهایید. .11

 ٍهیظٌ ػرفیت گُش کردن ىؼرات نخالف را ىیز داطتٌ ةاطید. .12

 ةٌ شاؾتتان ىگاً کيید. ٍيگانی کٌ کصی در خال شخيراىی اشت , طاشیتٌ ىیصت نکرر .13

هكتی کصی ةا طها درد ه دل نی کيد ه چیز تؿجب ةر اىگیزی نی گُید , طها ؾادی ةرخُرد  .14

 کيید.)ػرفیت ةاالی طيیدن خُد را ىظان دٍید(.

 


