
  بگَئین؟ ًِ بایذ چشا

  است؟ هْاست یل گفتي ًِ آیا

     گشفت؟ یاد سا آى تَاى هی چگًَِ

 .باضٌذ ضذُ هطشح افشاد بشخی بشای ضایذ مِ ّستٌذ سؤاالتی ّا ایي

 آى دس فشد حقَق ّن ٍ دیگشاى حقَق ّن مِ است هَاسدی سػایت هستلضم اجتواػی صًذگی مِ آًجایی اص 

 اش اجتواػی ٍ ضخػی صًذگی دس فشد هَفقیت ّای الصهِ اص ینی گفتي ًِ هْاست گیشد قشاس تَجِ هَسد بایذ

 .است

 ٍ خَد بِ مِ آى بذٍى هْاست، ایي اص استفادُ با بپزیشین سا هطلبی خَاّین ًوی ها ٍقتی یؼٌی گفتي، ًِ

 .مٌین ابشاص فؼال غَست بِ سا هاى ًِ بشساًین، آسیبی دیگشاى

 : جولِ اص داسد، ًقص  افشاد "گفتي ًِ" هطنل دس صیادی ّای ػلت

 هقابل، فشد با سابطِ دادى دست اص تشس-

 دیگشاى، احساسات خػَظ دس هسؤلیت احساس-

 اص با سا ماس ایي ضایذ ٍ ّستیذ خَدخَاّی ٍ بذ آدم بضًیذ، باص سش دیگشاى دسخَاست اص اگش ایٌنِ بِ اػتقاد-

 بیٌیذ، هی تٌاقض دس اًذ، آهَختِ ضوا بِ مَدمی دٍساى دس مِ... ٍ فذاماسی ٍ ایثاس خَدگزضتگی،

 یل بشای حتی اگش ایٌنِ تػَس ٍ ضَد هی ضوا اص دسخَاستی مِ هَاقؼی دس بَدى اسصش با ٍ هْن احساس-

 ضوا اص دیگش حتی است هوني ٍ آٍسًذ ًوی حساب بِ سا ضوا دیگش آًْا مٌیذ، سد سا دیگشاى دسخَاست ّن باس

 ًخَاٌّذ، چیضی

 اٍ بِ ًتَاًذ یا ًخَاّذ دیگش مس ّیچ ضایذ بگَییذ، ًِ اگش ایٌنِ تػَس ٍ هقابل طشف بشای مشدى دلسَصی-

 ًیفتذ، ساُ ماسش است هوني ًتیجِ دس ٍ مٌذ مول

 . داضت ًخَاّذ دٍست سا ضوا دیگش هقابل طشف بگَییذ، ًِ اگش ایٌنِ تػَس-

 ٍ سالن سٍابط داضتي دس بگَییذ، دیگشاى بِ ساحتی بِ سا تاى دسًٍی احساسات ٍ حاالت بتَاًیذ ضوا ایٌنِ

 ...است هؤثش ٍ هْن خیلی ضفاف

 

 :بشداسیذ سا گام سِ مِ است الصم ،"گفتي ًِ" چگًَگی خػَظ دس اها

 ،(گیشی تػوین) ضواست ًفغ بِ پاسخ مذام مِ بگیشیذ تػوین ایٌنِ، اٍل گام     



 ،(داسم دیگشی بشًاهِ یا دادم مسی بِ سا آى قَل هثالً،)  بگَییذ سا خَد تػوین ػلت ایٌنِ، دٍم گام     

 تش ساحت سا ضوا هٌفی پاسخ مِ ضَد هی باػث دیگشاى احساسات دسك ٍ ّوذلی ایٌنِ، سَم گام     

 (.مٌن هی دسك سا تَ ٍضغ البتِ یا ٍ داسی ًیاص آى بِ تَ مِ داًن هی هثالً،)  بپزیشًذ

 

 اٍ با چگًَِ هاست، ضشس بِ ّایص خَاستِ ٍ مٌذ هی پافطاسی ّایص بشخَاستِ هقابل طشف مِ ٍقتی: سؤال

 مٌین؟ بشخَسد

 

 غیشمالهی ّای هْاست اص استفادُ) بذًی اجضای اص استفادُ با ٍ غالبت با سٍضي، ٍاضح، طَس بِ سا خَد پاسخ.1

 .مٌیذ بیاى دٍباسُ( هقابل طشف اص ضذى دٍس ٍ ضذى ًضدیل یا بذًی ّای طست ٍ چْشُ بیاى چطوی، ًگاُ هثل

 .مٌیذ ػٌَاى دٍباسُ دلیل، آى بش تأمیذ با ٍ دلیل   اسایِ با سا خَدتاى ًظش. 2

 .مٌیذ تشك سا هَقؼیت آى یا ٍ بپشداصیذ دیگشی هَضَع بِ ٍ بگیشیذ ًطٌیذُ سا هقابل طشف پاسخ 3

 “هتطنشم ًنٌی، اغشاس هَسد ایي دس بْتشُ ًِ،: ”دادى تَضیح. 4

 !“ّا ضذی بچِ مِ ایي هثل یا ٍ گفتی هضُ با خیلی”: بگیشیذ ضَخی بِ سا هسألِ. 5

 ،!“بنٌی سٍ ماس ایي مِ ّستی ّا حشف ایي اص تش ػاقل مِ تَ. ”داًیذ هی بْتش خَدتاى مِ احساس ایي ایجاد. 6

 ماس ایي اص سٍ دیگش ًفش غذ خَدت مِ ضوا” ،“ًبَدی؟ ماسُ ایي ٍقت ّیچ مِ تَ” ،“ًبَدی؟ جَسی ایي مِ تَ”

 “مشدی؟ هی هٌغ

 

  مٌیذ، تقَیت خَدتاى دس سا گفتي “ًِ” قذست بخَاّیذ اگش

 اص سا گفتي “ًِ. ”ًخَسیذ سا افسَسص فشدا تا ًنٌیذ ٍاگزاس فشدا بِ ٍ دّیذ اًجام سا ماس ایي حاال ّویي اص

 .دّیذ گستشش اهَس  ّوِ دس سا آى تذسیج بِ ٍ مٌیذ ضشٍع مَچل ماسّای با اآلى ّویي

 

 :داس هؼٌى ٍ هٌطقى "گفتي ًِ" یل هتفاٍت ّاى ساُ 

 :سادُ ٍ هستقین سٍش اص استفادُ-1     

 اص دٍس بِ ٍ هختػش خیلى ًذاسد، ٍجَد آى اهناى مِ دّیذ اًجام سا ماسى خَاّذ هى ضوا اص ضخػى ٍقتى

 .ًنٌیذ پشداصی حاضیِ مٌیذ، اػالم سا خَد هخالفت تشاضى، دلیل ّشگًَِ



 سادُ خیلى ًذاسد ٍجَد ماس ایي اهناى اگش ، دّیذ اًجام سا اٍ تنالیف خَاّذ هى ضوا اص دٍستى هثال بشاى-

 اًجام سا ماس ایي هي هتأسفن، ًِ،: بگَییذ

 .دّن ًوی 

 

 :باصتابى سٍش-2     

 حاضش حال دس مٌیذ هطخع آى دًبال بِ ٍ دّیذ ًطاى پیطٌْاد ایي بِ ًسبت سا خَد هٌذى ػالقِ ٍ سضایت

 . ًذاسیذ سا دسخَاست ایي پزیشش ضشایط

 .ًیست اهناًص ٍ تَاًن ًوی االى اها بٌَیسن، سا تاى تنالیف داضتن دٍست داد هی اجاصُ ضشایطن اگِ-

 

 :دلیل با ّوشاُ ًِ گفتي-3     

 .مٌیذ هطشح جضئیات، رمش ٍ حاضیِ بِ پشداختي بذٍى سا تقاضا سد ٍاقؼى ٍ مَتاُ دلیل

 .داسم من ٍقت خَدم ماسّای اًجام بشای چَى دّن، اًجام سا ضوا تنالیف تَاًن ًوى-

 

 ًطاى مٌٌذُ دسخَاست بِ سا خَد ًیت حُسي ٍاقغ دس دیگش پیطٌْادى مشدى هطشح با سٍش ایي دس-4     

 .دّیذ هى

 چطَسُ؟. ضذ فشغت اگِ بؼذ ّفتِ بشای بیاین، تفشیح ضوا با تَاًن ًوی ّفتِ ایي-

 

 .دیگش ماسى یافتي بشاى جَ ٍ پُشس با ّوشاُ گفتي ًِ -5     

 ایي مشدى سد ٍ داسین آهادگى دیگش اهشى اًجام بشاى دّین ًطاى مٌٌذُ دسخَاست بِ مِ است ایي دیگش ساُ

 .ًیست استباطى هَاسد توام سد هٌضلِ بِ خاظ هَسد

  خَاستی هٌابؼی یا متاب اگِ اها دّن، اًجام سا تَ تنالیف تَاًن ًوی-

 .بزاسم اختیاست دس تًَن هی

 



 هَقؼیت«.  است مشدُ گیش سَصًص مِ ًَاسى» هاًٌذ دسست مِ است ای  گًَِ بِ گفتي ًِ اص ًَع یل -6     

 :هثل...  تنشاس فقط. تَضیح ٍ ضشح ّیچ بذٍى. مٌیذ تنشاس سا خَد خاظ ٍ سادُ

o    ًِ (داسیذ موی فشغت ضوا ٍ است اهتحاى ًضدیل) دّن اهاًت تَ بِ سا ام جضٍُ تَاًن ًوى هي 

 .مطذ ًوى طَل صیاد مٌن هى خَاّص اها-

o    ًِ دّن تَ بِ سا ام جضٍُ تَاًن ًوى 

 . بذُ سا آخشش یا اٍل فػل چٌذ قبَل،-

o    ًِ خًَن هی داسم االى دّن تَ بِ سا ام جضٍُ تَاًن ًوى هي. 


