


بیان ح آموزشی مر طر
ارتقای مهارت های ارتباط موثر



ح آموزشی هدف از طر
کلیهدف 

عالمخوبان نزدیک شدن زندگی به سبک زندگی 

قاعده کلی
وجه اتصال افراد با هم و یا جدا شدن آن ها از هم بر اساس معیارهای صحیح الهی

ر امکان بهبود و ارتقاء روابط افراد با همدیگر تنها با توجه به بایدونبایدها و حقوقی میس
.  تاست که خدا تعیین کرده و توسط قرآن و اهل بیت علیهم السالم برای انسان آورده شده اس

رهای کلیه تأثیر و تأثراتی که افراد بر یکدیگر گذاشته یا می گذارند بر اساس همین معیا
1.  صحیح الهی قابل چیدمان و ارتقا است



ح آموزشی هدف از طر
اهداف میانی

ه نقش ها شکوفایی استعدادهای خود و دیگران به وسیله تنظیم درست ارتباطات به وسیله توجه ب
(اکرام)و جایگاه ها 

 (قیام)اهتمام به انجام کارهای خوب و ایجاد انگیزه در سایرین به وسیله تنظیم درست ارتباطات

 (اناحس)داشتن زیباترین ابرازات و انتقال آن به دیگران به وسیله تنظیم درست ارتباطات

 (اصالح)اصالح در امور زندگی و روابط در مسیر الهی به وسیله تنظیم درست ارتباطات



راهکارها
 (همکالمی)بهبود و اصالح مهارت های ابرازات افراد و گفت وشنود آن ها نسبت به یکدیگر

 (همفکری)بهبود و اصالح مهارت های فکری و عملی در راستای کمک گرفتن و کمک کردن

 بهبود و ارتقای مهارت های همگرایی در قلب ها و توجهات بر مبنای والیت امام و ولی حق
(همدلی)برای وصل شدن خانه ها به خانه اهل بیت 



پینوشت

آن مقاصد روابط و ارتباطات بر مدار حق باشد و برایوقتی 1.
ات برنامه ریزی درست هم صورت بگیرد، بطور طبیعی خیر
ت و برکات الهی بر فرد نازل شده و فرد به سمت کمال و امنی

(21ص ک کتاب بلوغ باهم بودن، .ر. )کشیده می شود



جلسه اول
هامعارفه،بیان اهداف و عناوین کارگاه و اصالح پیش فرض



بی باید بد :اندآنچه مر

 باید بداند ارتباط انسان ها با یکدیگر مهم است و اهمیت آن برای نزدیک شدن به مربی
خدا است تا جایی که خداوند سعادت و هدایت بشر را درگرو روابط اجتماعی او قرار داده 

گفت وگو ¹.است؛ بنابراین انسان به همه انواع روابط و شناخت قواعد آن ها نیازمند است
.استعامل اتصال و ارتباط فرد با خدا، خود و دیگران 

 انسان از زندگی وابسته به کیفیت روابط اوسترضایتمندی.
 الزم است روابط به صورت آگاهانه و هدفمند برقرار شودبنابراین.
 مئن که در طراحی روابط موجب رضایتمندی افراد می شود باید وابسته به منبعی مطهدفی

.باشد؛ بنابراین منوط به تقویت باورهای الهی در افراد است
 ودرابطه و قواعد آن را بشناسد و بداند با هر فردی چه سطحی از رابطه باید برقرار شانواع .

ر قواعد رابطه افراد با یکدیگر یا از س. توجه کند این روابط در سطوح مختلفی بناشده است
انسانی است، بعد ارتباط ایمانی پیدا می کنند یا فامیل می شوند یا با همدیگر دوست

.  ارندهمچنین در نظر داشته باشد برخی از افراد بیشتر از یک سطح رابطه با ما د. )می شوند
(مثل رابطه با همسر و والدین مؤمن

 ربطی با دیگران در صورت قدرناشناسی می تواند محلی از آسیب باشدهر.
 هدبرقراری رابطه انواعی از ارتباطات را بشناسد و بتواند برای ارتقاء آن ها راهکار بدبرای .
 (در اهداف کلی آمده. )موردقبول برای روابط را بشناسدمقاصد
 روابط افراد و امکان توسعه آن مشخص شودگستره.
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:شیوه ارائه
ا مربی می تواند در آغاز جلسه جهت بهره مندی از برکات الهی و مؤثر بودن آن در قلوب شرکت کنندگان ب

:نیتی خالص قدم در راه گذاشته و با یکی از شیوه های زیر کارگاه را نورانی نماید
 (به عنوان نمونه یکی از موارد زیر که می تواند به بحث گره بخورد)شروع با توسل
بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات
 کساءبخشی از حدیث
 فاطمیهبخشی از دعای حیات طیبه صحیفه
بخشی از دعای کامل حضرت زهرا یا ادعیه روزانه
....................
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:عنوان نمونه با یکی از شیوه های زیربه 
 بحث با سؤالشروع:

بعضی از حرف ها و برخوردها . طرف مقابلم مرا درک نمی کند یا حرف مرا درست نمی فهمد
.برای من قابل هضم و پذیرش نیست

آیا هیچ وقت در این شرایط قرارگرفته اید؟
 با داستان یا مثال شروع

مثل مشکالت و مسائل ارتباطات مادران با فرزندان خود

نواع آنبرانگیختن نیاز مخاطب نسبت به ضرورت ارتباط و ا
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شروع با تمرین
وقتی یک برخورد نامناسب از شما سر میزند آیا به علت آن اندیشیده اید؟: نمونه اول
ن آیا شده است احساس کنید در ارتباطی با یک شخص موفق و در ارتباطی دیگر با هما: نمونه دوم

شخص ناموفق بوده اید؟ آیا همواره در ارتباط با یک شخص به نتیجه مدنظر خود می رسیم؟
از مخاطب می خواهیم دو مورد رابطه موفق و ناموفق با یک فرد را در نظر گرفته علت های موفقیت یا 

.عدم توفیق خود را در یک برگه یادداشت کنند یا با مدیریت مربی در کالس عنوان نمایند
شروع با نوشتن یک جمله مشخص روی تخته: نمونه سوم

مثال  :
(دخترم یا پسرم)عزیزم / خسته نباشی/ دست شما درد نکنه

...گفت وگو چگونه شکل می گیرد؟ چند مدل می تواند صحبت کند؟ حاالت چهره خود را در نظر دارد؟
............یا

نواع آنبرانگیختن نیاز مخاطب نسبت به ضرورت ارتباط و ا



بی  بایدمر
کند این مطالب را تبیین

(در جلسات آینده)

 ارتباطات اهمیت داردارتقای.
 اطات ما بر اساس مبناها شکل می گیرد بنابراین معیارها و مبانی ارتبارتباطات

وع باید فراگرفته شود فرد باید بداند اصالح ارتباط از اصالح ذهن خود او شر
.می شود

 (من همه چیز را نمی دانم. )ارتباطی قابل آموزش هستندمهارت های
 بور اگر ص. )حتمًا قابل اصالح هستند هرچند غیرممکن به نظر برسدارتباطات

(نیستی می توانی خودت را به صبر بزنی
 ر اساس ارتباط گرفتن صحیح باید زبان و ذائقه طرف مقابل را بشناسی و ببرای

.آن رفتار کنی
(هم زبان کودکان باید گشاد***   چون که با کودک سر و کارت فتاد   )

7.کالم قطعًا و بدون شک اصالح اخالق را به دنبال خواهد داشتاصالح 



تمرین

تمرین اول
ابط ما در سالم یعنی رو. کوتاه ترین کلمه ای که می توانید با آن ارتباط برقرار کنید سالم است

ا به مدت یک هفته سالم خود را با فرزند خود ی. اوج سالمت و امنیت و بر اساس معیار است
رات در طول این هفته تغیی. یکی افراد خانواده در موقعیت های مختلف در نظر داشته باشید

.رفتاری ناشی از اصالح سالم کردن را در نظر بگیرید
آرامش بیشتری در روابط حاکم شده است؟آیا •
بگومگوها در خانه کاسته شده است؟از •
حفظ حریم ها و احترام متقابل اثری داشته است؟در •
به در کنار همدیگر بودن و کنترل عکس العمل های شدید تأثیری داشته است؟تمایل •
تمرین دوم

ا مطلبی را که می خواهید به یک نفر بیان کنید یک بار جلوی آینه بگویید و موارد زیر ر
:ارزیابی نمایید

آیا دوست دارید چنین حالتی را یک نفر در صحبت کردن با شما داشته باشد؟•
.یدآن گونه که از او انتظار دارید حالت چهره خود را تغییر داده و مجددًا با آینه سخن بگوی•



پینوشت

14بلوغ باهم بودن، ص کتاب 1.

31، ص همان2.

19، ص همان3.

بهتر شدن، خوب است که خودمان را به بهترین های عالم نزدیک کنیم؛ مثالً برای 4.
بگردیم در عالم به دنبال بهترین زنی که نقشه ای زنانه ازجمله نقش دختری، 

زنی که مثل شما مادرها فرزندانی داشته و . همسری، مادری را داشته باشد
اشاره به کسب روزی )همسرش در اکثر اوقات در جهاد و جنگ به سر می برده 

و عالوه بر رسیدگی به امور خانه حواسش از ( حالل در این زمانه که جهاد است
راغ برویم س. پرت نمی شده( بیتش)پرداختن به امور تربیتی و معنوی منزلش 

دعاهایش را بخوانم، تعقیبات نمازش را ... حضرت زهرا... بهترین زن دو عالم 
فرزند داشته با همسری که 4ببینم، به مضمون کالمش توجه کنم و یادم نرود او هم 

شاید اصاًل خیلی از اوقات در منزل نبوده بخاطر وظایف مربوط به جهاد
130صحیفه فاطمیه، ص ک .ر5.
به هیچ عنوان از مثال های چالش برانگیز که عمدتًا در روابط راه حل های مربی 6.

.پیچیده دارد استفاده نکند
35کتاب بلوغ باهم بودن، ص ک .ر7.



جلسه دوم
همکالمی



بی باید بد :اندآنچه مر

 واسطه درونیات با بروزات و ارتباطات فرد استکالم .
 غرض کالم.  )دارای اجزا یا مؤلفه هایی است که بدون آن تحقق پیدا نمی کندکالم ،

(مخاطب کالم، تعامل کالم، محتوا کالم، آداب کالم، اثر کالم، شاهد کالم
 ساندکالم باید فایده دار باشد تا لغو نگردد و فایده یعنی نفع به انسان برغرض  .
 تر و یا این کس می تواند دارای مقام باال. باید باشد تا گفتگو اتفاق بیفتدکسی

.  می تواند خود فرد مخاطب خودش باشد. مساوی یا پایین تر باشد
 وان با سطوح مختلف جامعه سنین مختلف و ایجاد ارتباط مؤثر با آن ها تگفتگو

رزند بعضی فقط با خانواده خود سخن میگویند یا با ف. )گفتگو را افزایش می دهد
...(  خود و یا 

 از سخنان الزم است گفته شود اما در موقعیتی دیگر و زمان و مکانی دیگربرخی  .
ن عجله در گفت. بیجا سخن گفتن و شنیدن از مهم ترین آسیب های زندگی است

.  تفراموشی و اهمال در سخن نیز بالی دردناکی اس. موجب بیجا سخن گفتن است
 داستان، مثل، لطیفه، معما، کلمات نغز، حکمت و موارد مشابه می تواند دانستن

ه گناه و بیشتر مواقع به دلیل فقدان این موارد افراد ب. گفتگوها را غنی و پربار کند
. می افتندیا حرفه ای لغو 
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 قصد و نیِت گفت وشنود و دور شدن از نیت های منفی و شوم ارتقای
...تخریب دیگران یا دشنام و مانند 

 بستر مناسب برای گفت وشنود و دوری از بستر نامناسب انتخاب
برانگیزدوری از گفتگوی سوءظن مثل 

 شوددرست افرادی که الزم است با آن ها کالم ردوبدل انتخاب
 کالم های بجا و مناسبانتخاب

8م کالمی یا اصالح آن الزم است موارد زیر را موردتوجه قرار دادهبرای ارتقای 



:شیوه ارائه

برای آنکه آنچه در درون ماست دیده شود باید بروزات داشته باشیم یعنی با حرف یا یک
ردن و وقتی فرزندتان را دوست دارید باید به او نشان بدهید یا با بغل ک. حرکت دیده بشود

.بوسیدن یا با گفتن کلمات پرانرژی و حتی گاهی با نگاه محبت آمیز
هیچ رابطه ای به شکل فضایی و خودبه خود به وجود نمی آید، برای حفظ رابطه ها هم باید

.تالش کرد
م ها آد. حرف زدن تکمیل کننده ارتباط است. یکی از راه های بسیار مؤثر در ارتباط، کالم است

.تبا حرف زدن دنیایی دیگر را کشف می کنند که نگاه و حرکات بدن قادر به انتقال آن نیس
ی که در وقتی به پدر و مادر خود رسیدگی می کنیم یعنی دوستشان داریم ولی شیرین: مثال

این حرف هم  روی خود گوینده اثر دارد و هم . گفتن این جمله هست چیزی دیگری است
.                                                                                                                            شنوندهروی 

شید، برایتان پیش آمده وقتی از کسی ناراحت شدید با او حرف نمی زنید و رنج می کحتمًا 
بعد در یک موقعیت با هم حرف می زنید و مشکل حل می شود و تازه می فهمید کاش 

گاهی . زودتر حرف می زدید تا آن قدر زجر نمی کشیدید و دچار سوءبرداشت نمی شدید
. ترس از حرف زدن و ارتباط باعث پشیمانی  می شود که ممکن است قابل جبران نباشد

(ضرورت استفاده از کالم)
     نکته

ناصحیح اگر به جا گفته نشود، حتمًا در زمان و مکان نامناسب موجب رک گویی حرف 
.  دمثل سوپاپ زودپز که اگر بخار به تدریج از آن خارج نشود موجب فاجعه می شو. میشود

.(پس لطفًا حرف های خود را به موقع و با آرامش منتقل کنید)



؟           چکار کنیم؟ مشکل کجاست! به وضعیتی بیندیشید که حرف می زنیم و وضع بدتر می شوداکنون 
.اصل مشکل در باور ماست، باور ما روی قصد و نیت ما تأثیر می گذارد و آن هم روی نحوه برخورد ما

مثاًل ما باور داریم که کسی خیر ما را نمی خواهد بعد با نیت حفظ امنیت و مواظبت از خود با او: مثال
او هم برخورد نامناسب . حرف می زنیم، سپر دفاعی می سازیم چون انتظار آسیب از طرف مقابل داریم

.نشان می دهد
 نکته

م که با پس برای یک برخورد مناسب نیاز به کالمی داری. یک ارتباط خوب نیاز به رفتار آگاهانه داریمبرای 
.قصد خیر بیان بشود و برای اینکه قصد و هدفمان خیر باشد باید باورمان درست باشد

ابطه ما با افراد از جنبه های گوناگون رابطه داریم این رابطه ها در چهار دسته قرار می گیرند یعنی ما با افراد یا ر
اسطه مثاًل من با دخترخاله ام خیلی صمیمی هستم؛ به و.  انسانی داریم یا ایمانی یا خویشاوندی یا دوستی

اینکه هر دومان انسانیم یکسری حقوق به گردن داریم بعد چون از لحاظ ایمانی هم مثل هم هستیم وظایفی
.نسبت به هم داریم بعد وظایف خویشاوندی و به واسطه صمیمیت حقوق دوستی هم بر گردنمان می آید

ی شودتوجه دادن مخاطب به موقف هایی که ارتباط ناقص کالم باعث قطع ارتباط یا آسیب م
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تمرین

.یدیکی از اعضای خانواده خود را در نظر بگیرید و به مدت یک هفته روابط خود را ارزیابی کن
او چه نیازهایی دارد که شما می توانید با روابط و کالم به خوبی برطرف کنید؟

 ش ، نیاز به احترام، نیاز به موردپذیر(زناشویی)به هم صحبتی، رفع نیازهای همسر نیاز
...بودن، نیاز به آرامش و امنیت، نقص طرف مقابل را نقص خود دانستن و 

 هرکس بداند اعضای خانواده اش هم کیش او هستند . به ارتباط با هم دین خودنیاز
از  عیادت و پرستاری در بیماری، مشارکت در غم و شادی، حراست: بنابراین حقوقی دارند

...آبرو و اموال و 
 ؟نیازهای دیگری وجود دارد که با ارتباط کالمی می توانید به رفع آن ها کمک کنیدچه

رو ... حاال می توانیم زیرمجموعه این رابطه ها، روابط هم میهنی، همشهری، هم محله ای و
.تعریف کنیم

 در نظر بگیرید با چه کسانی بیشترین رابطه را دارید؟حاال
 م به تعداد رابطه هایی که با یک فرد دارید؛ به همان میزان، توجه و احترام بیشتری هآیا

آیا حداقل . می گذارید؟ مثاًل همسر، هم حقوق خویشاوندی، هم ایمانی و هم انسانی دارد
حقوق انسانی همسر را رعایت می کنیم؟

   نکته
.موفق است که نهایت استفاده را از همه روابطش در سطح مطلوب داشته باشدآدمی 



:مولفه های کالم

غرض کالم-1
ًا همه ما باید از ارتباط و رابطه ای که با هم داریم قصد و غرضی داشته باشیم و حتم

عنی اما متأسفانه اکثرًا برای رابطه خود قصد و برنامه ای نداریم ی. قصدمان خیر باشد
.  یا بی مقصد هستیم یا مقصد خیر نداریم

تمرین اول
قصد شما از رابطه با اعضای خانواده تان چیست؟: الف
 آرامش در خانهایجاد
 محبت و لذت و خوش آیندی از با هم بودن در خانه به مدت طوالنیایجاد
 احترام متقابلایجاد
 عزت نفس و کارایی و کارآمدی در خانوادهاحساس
.............................
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:مولفه های کالم

برای تحقق این مقاصد چه کارهایی را ترک می کنید؟: ب
 و سرزنشتحقیر
 و حرف زدن بدون فکرحاضرجوابی
 حرف های ناخوشایند مثل غر زدن، زور گفتنترک
 از ضایع کردنپرهیز
 مردی که به واسطه رازداری نکردن همسرش همه روحیاتش، اخالق و )کردن اسرار برمال

فرزندی که همواره به واسطه . کارهایش در خانه همچون پرچمی بر سردر خانه آویزان است
.(والدین در همه جمع ها برچسب می خورد

 متوقعانهحرف های
 جدی بگومگوبحث های
 همه دکتر و مهندس و تحلیلگر منطقه و اقتصاددان و سیاست دان و )بدون علم بحث های. ..

!(هستند مگر خالفش اثبات شود

اگر این موارد از کالم شما حذف شود چه حرفی برای گفتن دارید؟: ج



:مولفه های کالم

مخاطب یابیمهارت های -2
ند با هر کالمی دادوستدی بین دو یا چ. کالم مؤثرترین ابزار ارتباط با دیگران است

محتوای این دادوستد مربوط به افراد هم کالم است؛ لذا اگر . نفر برقرار می شود
مخاطب کالم نامناسب انتخاب شود به طور طبیعی جز خسارت و ضرر چیزی عاید 

.  فرد نخواهد بود
:این موارد را در نظر بگیرید

 اط با افرادی در ارتباط هستیم که تمایلی به ارتباط با ایشان نداریم ولی ارتببا
.ایشان ضروری است چون طبیعت بشر و حکم خدا به آن تعلق گرفته است

 به ارتباط با برخی را داریم که ازنظر حکم خدا مجاز نیستتمایل...
آیا ارتباطات ما به خواست خود ما و با پیش بینی ما شکل می گیرد؟
تمرین

د را از بین این ارتباطاتمان آن هایی را که مفید و ضروری یا مضر و غیرضروری هستن
ح این برای اصال. پیدا کنیم و ببینیم در چه شرایطی این ارتباطات اتفاق می افتد

ای شرایط در صورت مضر و غیرضروری بودن برنامه ریزی کنیم و همچنین برای ارتق
.  این شرایط در صورت مفید بودن برنامه ریزی کنیم

11
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:مولفه های کالم

نکته                                                                                                                            :
برشمردن موارد. در روابط به شدت باید از قضاوت از روی ظاهر بپرهیزیم! باشیممراقب 

ا کمک آسیب زا صرفًا برای در نظر داشتن تدبیرهایی است که به گرمی روابط و سالمت آن ه
.می کند

وان به ازجمله ارتباطاتی که غیر الزم یا مضر هستند و باید حذف یا مراقبت شود، می ت
:موارد زیر اشاره کرد

 دارد با مخاطبی که متوجه اینکه چه حرف یا برخوردی برایش ضرر دارد یا منفعتگفتگو
ند، مثاًل مخاطبی که در حرف زدنش خودش را تحقیر می کند، اشکاالتش را رو می ک. نیست

نیتش حرفی که به ضررش تمام می شود را تشخیص نمی دهد، مثاًل در جایی که نباید عصبا
.را ابراز می کند و خود را به دردسر می اندازد

 با مخاطبی گنه کار که گناه را علنًا اعالم می کند یا به گناهش مباهات می کند و گفتگو
.تشویق به گناه می کند

 بر باشد ادبیات فخرفروشانه همراه با تحقیر می تواند نشانه تک)با مخاطب متکبر گفتگو
.( که باید در چنین روابطی مراقبت الزم اعمال شود

 با مخاطبی ناامیدکننده یا اغواکنندهگفتگو
 (مخاطبی ناامن است که حریم ها و حدود را رعایت نمی کند)با مخاطب ناامن گفتگو.
نکته                                                                                                                            :

.تباشیم، هر برخوردی که ظاهرش به تحویل نگرفتن و تکبر می خورد تکبر نیسمراقب 



:ضرر زدایی در روابط بخصوص روابط غیرقابل پیش بینی شامل مهارت های زیر است
 و خوش اخالقی و حفظ خونسردی خوش رویی
 از عجله در واکنشپرهیز
 از سوءظنپرهیز
............................

:مربی می تواند بپرسد
به نظرتان وقتی یک رابطه ای برایمان سخت است باید چه بکنیم؟

.  ساده ترین راه قطع رابطه است؛ ولی باید حواسمان به آسیب های ناشی از این قطع رابطه باشد
.یک رابطه یا ادامه یک رابطه معیوب مشکالت خاص خودش را داردقطع 

:ضرر زدایی
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ضرر زدایی

تمرین اول
وسط موقعیتی را تصور کنید که در جمع با یک برخورد نامناسب مواجه می شوید مثاًل ت
نید؟یک فرد مورد تمسخر قرارگرفته اید؟ حاال چطور رابطه تان را با آن فرد تنظیم می ک

تکبر ابتدا باید بررسی کنیم که ناراحتی ما از این قضیه از روی حسادت، بخل، کینه و
.نباشد

اریم یا علم د( تشخیص واکنش درست)بعدازاین بررسی باید ببینیم آیا در این زمینه 
ا نه؟ اگر علم داریم و عمل نمی کنیم که باید از خودمان بپرسیم چرا؟ آیا می ترسیم؟ ی

؟...احساس تحقیر می کنیم؟ یا 

ر خود را دنبال این باشیم که تفک. اگر هم که علم نداریم؛ باید به دنبال یادگیری باشیم
ال فعال کرده تا از طریق فعال شدن فکر به همراه دعا برای تشخیص درست، الهام هم فع

.  واکنش درست را تشخیص بدهیم( الهام)شود و از این طریق 



ضرر زدایی

 کلیراهکارهای                                                              :
نبودن، صدقه دادن، دعا کردن، عزت نفس خود را باال بردن و احساس حاضرجواب 

تحقیر نکردن، فکر کردن راجع به نحوه برخورد و حرف زدن از طریق مشاهده 
ه مثاًل موضوعات خاصی حتمًا به بگومگو کشید-تجربیات روابط با این فرد

می شود، استفاده از مهارت های شیرین سخنی، کمک گرفتن از الهام به واسطه رعایت
...تقوا در گفتار و 

 دومتمرین
ت این می توانیم بررسی کنیم در طول یک هفته با چه کسانی در ارتباط هستیم و موقعی

وان افراد نسبت به ما چگونه است؟ مثاًل از ما کوچک ترند یا بزرگ تر؟ طفل است، نوج
است، جوان یا میان سال است، پیر است؟ اعضای خانواده ما هستند یا نه؟ شأن ویژه 

...(مثاًل استاد ماست، روحانی مسجد است یا )اجتماعی علمی ایمانی دارد؟ 



 باشد  طوری حرف می زنیم که احساس آزادی و امنیت داشته : سال5در ارتباط با طفل زیر
نشاط و شادی داشته باشد، عواطف (. از فضاهای آسیب زا دور شود بدون امرونهی زبانی)

.منتقل شود و در ابرازات احساس توانمندی بکند، توان های درونی اش فعال شود
داستقالل نوجوان خدشه دار نشود، معنویت افزایی، ایده پردازی کن: در ارتباط با نوجوان  ،

...به توان های او اتکا شود و 
یگران، قدرشناسی نسبت به دیگران، حس داشتن نسبت به د: در ارتباط با جوان و میان سال

مثاًل در هنگام سر )دوست داشتن دیگران به خاطر خود آن ها و به خاطر خدا و احکام روابط 
خیرخواهی)نصیحت پذیری، نصیحت کردن ( زدن به اقوام می گویند محض خودتان آمدیم

، احترام و ادای حقوق، حس برادری، (به خاطر خود فرد و خیرخواهی برداشت کردن نصایح
...توقع نداشتن از دیگران، اظهار لطف و محبت به نزدیکان به همراه ادای حقوق و 

 در ارتباط با مسئولین و علماء..............

(مخاطب شناسی با توجه به سن)انواع مخاطب 



:مولفه های کالم

شنیدنمهارت های تعامل گفتن و -3
؟بررسی کنیم چگونه گفت وگوهای ما می تواند خوشایند باشد

اگر فقط در روابط گوینده یا شنونده باشیم آیا حس خوبی منتقل می شود؟
 که چیزی می گوید که سزاوار نیست، آنچه ناخوشایندش است می شنودکسی                    .

(علیه السالمعلی امام )
 چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگوییدبهترین  .

(علیه السالممحمدباقر امام )
راهکارهایی برای خوشایندی گفتگو

 کامل سخن مخاطبشنیدن
 و دقیق گفتن سخن خودکامل
 نظر داشتن حال مخاطب در ضمن گفتگودر
 نظر داشتن حال خود در ضمن گفتگودر
 نظر داشتن حال اطرافیان در حین گفتگودر
 نظر داشتن غرض گفتگو و مراعات آن در حین گفتن و شنیدندر
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:مولفه های کالم

در صورت اختالل در هر یک از موارد یادشده هم کالمی بجای داشتن منافع به محلی 
ری برای آسیب تبدیل می شود و در صورت سنجیده بودن موارد فوق، هم کالمی بست

.  برای ایجاد محبت، الفت، همکاری و همدلی می گردد
مثال:
 دخترم از مدرسه می آید و خسته است اصرار نکنم که از اتفاقات مدرسه وقتی

.برایم بگوید
 خواهرم درد دل می کند با حواس جمع به او گوش کنم تا احساس نکند برای وقتی

.من بی اهمیت است
 دارم با خدا گفت وگو کنم چون سبک می شوم، یا چون چیزهایی را که دوست

بی جهت برای خود بزرگ کرده ام وقتی با خدا در میان می گذارم پیش چشمم 
.کوچک می شوم و حال خوبی پیدا می کنم

تمرین
چطور می توانید حال خوبی برای دیگران در گفتگو ایجاد کنید؟

 آن ها حس می کنند برای من مهم هستند که به حرفشان با دقت گوش  دهموقتی.
 حرفی برای گفتن داریم و به جای سکوت حرفمان را می زنیموقتی.
 وقتی.................................
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:مولفه های کالم

مهارت های سخن و القای پیام آن-4
...  وهر سخن و رفتاری و فکری دارای نوعی القای دوستی یا دشمنی، بخشش یا بخل

هرچه این انتقال ها . این القاء الزم است با برنامه ای هدفمند و عاقالنه باشد. است
گران آگاهانه تر، عاقالنه تر، بر اساس خیر و احسان باشد، القائات ناهشیار منفی به دی

می شود کنترل 

:به موارد زیر توجه کنید و موارد دیگری را اضافه کنید

 با کودک خردسال خود بازی می کنید به او حس امنیت و محبت القاء وقتی
درواقع او از بازی با مادرش که سراسر محبت و عاطفه است این را . می کنید

می فهمد که نگهدار من حتمًا مهربان و بخشنده است؛ بنابراین وقتی در مهر و 
موم های بعد با مفهوم خدا مواجه می شود، او را رحمان و رحیم می یابد نه 

!خشمگین و خسیس

17



:مولفه های کالم

 مادری از سر ناچاری، خستگی، ابزاری برای خاموش کردن صدای کودک و وقتی
آموزش های زودهنگام با کودک خود بازی می کند، کودک فقط حس اضطراب و 

مزاحمت برای او از مراقب خود دریافت کرده و بعدًا هر مراقبی را مأموری 
!؟...دسخت گیر، بی حوصله و بعضًا بی عاطفه می پندارد و اگر این مراقب خدا باش

 ه طفلی که مادرش به واسطه مشغولیت فکری، نگرانی و اضطراب گرفتناآرامی
مادر ناآگاهانه اضطراب را به طفل . است ولو اینکه در ظاهرش آشکار نشده باشد

.القا می کند

 ت به به کسی صفات یا اسم خوب نسبت می دهیم حس اعتمادبه نفس و کراموقتی
نام گذاری و صدا کردن فرزندان با نام خوب و توجه به معانی آن ها . او عطا می کنیم

.چنین القایی دارد

شما از چه شیوه هایی برای القاء استفاده می کنید؟

.........................................



 به واسطه قصد و باورانتقال
 به وسیله کلماتانتقال
 به وسیله لحنانتقال
 به وسیله اشارات و کنایه هاانتقال
 به واسطه حال خوب یا بد قبل و بعد از ارتباطانتقال
 به وسیله رفتار و حرکات و حاالت چهرهانتقال
 به وسیله دعاانتقال

.برای یک کالم خوب باید مراقب استفاده از این ابزار باشیم
چه بسا دعای خیری که باعث نرم شدن دلی شود یا دعای نابه جایی که باعث سوءظن و حس بد باشد، 

سط بزرگی کلمات به ظاهر زیبایی که برای مقاصد شر وضع شده اند و پیام شر را منتقل می کنند یا کلماتی که تو
.به کاررفته و به کار بردن آن باعث آرامش و محبت می شود

انواع روش های انتقال پیام



قصد و هدف جهت دهنده گفتگو است اما غیر از خود محتوای کالم و هدف آن نحوه ابراز آن نیز 
لحن روح کالم ماست، لباس کالم . لحن بروز خلقیات ماست. پس لحن اهمیت دارد. مؤثر است

.ماست، پس زمینه کالم است و زودتر از کالم منتقل می شود
تا حال .بهترین مقاصد و انتخاب بهترین لغات الزم است که پیراهنی از جنس لحن داشته باشند

دقت کرده اید چند درصد لحن های ما مهربانانه و خیرخواهانه و متواضعانه و عالمانه یا با طعنه 
و سرزنش همراه است؟

علت اینکه قصد ما جور دیگری به نظر می آید یا حرف ما شنیده نمی شود، همین عدم هم سو 
نده لحن ما، قبل از کالم ما شنیده می شود و حامل پیام آرامش یا برانگیزان. بودن قصد و لحن است

.سیستم دفاعی فرد می شود
مثال:

ه یا می خواهید به دوستتان گوشزد کنید که حرفی را نباید می زده، می توانید با لحن خیرخواهان
.سرزنش کننده این پیام را منتقل کنید

هماهنگ کردن قصد و لحن



چه موارد دیگری را می توانید با انواع لحن بیان کنید؟
مربی در اینجا می تواند بپرسد به نظرتان لحن چگونه باشد بهتر است؟

 باید مهربانانه، خیرخواهانه و مؤدبانه باشدلحن.
 بدون هدف فاقد حس مهربانی و دلسوزی است که باعث انواع آسیب در روابط می شودگفتگوی.
 لحن کالم متواضعانه است وقتی کالم خالی از تواضع بود حاوی لحن سرزنش می شودبهترین.

.منشأ این سرزنش ها می تواند تکبر، بخل، ترس و حسادت باشد
 از بهترین متون برای نظم محتواهای کالم و لحن در خانواده، حدیث شریف کساستیکی.

. با دقت در نوع خطاب ها و اهداف مطرح شده در دعا می توان بهترین روابط را در خانواده شکل داد
کلمات خطابی بانو در سالم و خطاب حسنینقدرت •
(نقش مادرانه)هم بودن الگوی خطابی و القای برابری و تساوی حق دو فرزند بر مادر مثل •
(نقش همسرانه)همسر و القای اکرام و شأن ایشان خطاب •
(نقش فرزند)زیبای خطاب والدین الگوی •

هماهنگ کردن قصد و لحن
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تمرین

ی کنیم، یک نفر از اطرافیانمان را انتخاب کنیم و نوع گفت وگویمان را با وی بررسبیاید 
برای این کار می توانیم صدایمان را ضبط کنیم یا متن صحبتمان را روی کاغذ 

یزنم، مثاًل می خواهیم بررسی کنیم ببینیم چرا وقتی با فرزندم حرف م. بنویسیم
ن از بعد از ضبط صدا متوجه می شوید در کالمتا. نمی توانم منظورم را به او انتقال دهم

یشه لحن امرونهی زیاد استفاده می کنید، یا شاید لحمان حالت تحقیر دارد یا شاید هم
موضوع صحبتتان نقاط ضعف و مشکالت فرزندمان است و هیچ بار نشده از 

ر یک حتی می توانید محل گفت وگو را تغییر دهید مثاًل د. خوبی های او صحبت کنیم
...پارک صحبت کنید یا در یک امام زاده و 

نکته
حس ها باشد می توانید زیباترین کلمات را طوری به کار ببرید که بدترینیادتان 

.را منتقل کند



تمرین

: درباره سالم کردن این کار را تمرین کنید
 با لحن خیرخواهانهسالم

 با لحن خوشنودی از مالقاتسالم

 با لحن دلخوریسالم

 با لحن تحقیرسالم

 با لحن سالم  ...

فی همین کار با کلمات دیگر مثل عزیزم، فدایت شوم یا حتی کلمات من
!  را با لحن مثبت بکار بردن

نکته:
.باشد لحن، روح کالم استحواسمان 



:مولفه های کالم

کالمآداب -5
هر گفت وشنودی دارای آدابی است که با آن آداب زیبا، باشکوه و جذاب می شود و اگر 

آداب را نداشته باشد هرچند سخنان خوبی زده شود ولی ممکن است اثر الزم را آن 
.  نداشته و حتی نتیجه عکس داشته باشد

که به به نظرتان چه نکاتی را باید هنگام گفتگو رعایت کنیم: مربی می تواند بپرسد
معنای رعایت آداب کالم باشد؟

 برخی از آداب هم کالمی
 یا سکوت کردن( سخن گفتن)به زمان آغاز کردن سخن توجه

 به مقدار سخن گفتن یا سکوت کردن با در نظر گرفتن موقعیتتوجه

 (فرهدر گفتگوهای دو یا چندن)به اینکه چه کسی کالم را شروع کند بهتر است توجه
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:مولفه های کالم

 کدام کلمات بهتر است استفاده شود و کدام را نباید )دقت در انتخاب کلمات
(استفاده کرد؟

 به زمان ارائه مباحث خسته کنندهتوجه

 به چگونه احترام گذاشتن به یکدیگر در هم کالمیتوجه

 رُتن صدا، لحن قول و صفات حاکم بر کالم جهت تأثیرگذاری بیشتمدیریت

 به چگونه خارج کردن طرف مقابل از حالت خستگی یا استفاده از حالت توجه
خاص مخاطب به بهترین وجه برای فهم مطالب

......................

نکته
ادب کالم این است که در آن خودخواهی و تکبر نبوده و با تواضع و مهم ترین 

21.  فروتنی همراه باشد



:مولفه های کالم
.با توجه به راهکارهایی که در باال بیان شد مربی می تواند تمرین طراحی کند

تمرین
 ایم؟ یا ببینیم از چه کلماتی اگر استفاده کنیم شروع کالممان را گرم تر و جذاب تر کرده

از چه دعاهایی در ابتدا، حین و انتهای گفت وگو می توان استفاده کرد؟
الحمدالله
 خیرتون بدهخدا
..................



:مولفه های کالم

اثریابی کالم-6
هر کالمی دارای اثری است؛ خواه مثبت، خواه منفی و البته که همیشه این اثرات از

االت زیر تأثیر کالم بر گوینده و شنونده در یکی از ح. قبل قابل پیش بینی نیستند
:است

 از سخنان فقط برای مخاطب آثار ویرانگر یا اصالح کننده داردبرخی.

 تنها بر خود گوینده اثر ویرانگرش یا اصالحی اش را می گذاردبرخی.

 ستسخنان آثارشان هم بر گوینده و هم شنونده ویرانگر یا اصالح کننده ابیشتر  .

نکته
یری به آثار کالم می تواند قدرت فرد را در القای اثر اصالحی بیشتر و جلوگتوجه 

.  از آثار تخریبی موفق سازد
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 نامه به دوستان و عزیزاننوشتن
 به زمان گفتگو و پرهیز از گفتگو در خارج از زمان و حوصلهتوجه
 کردن گفتگوزمان دار
 از جدال و بحث های بیهودهپرهیز
 نظر داشتن خدا و نیت قرب در هر گفتگودر
 از خوش طبعیاستفاده
 از چارچوب های دست و پاگیرپرهیز

:مثال
میدانم که اگر صبح به مادربزرگم زنگ بزنم حال و حوصله بیشتری دارد برای گفتگو تا اینکه شب 

.وقتم را طوری تنظیم می کنم که بتوانم صبح تماس بگیرم. بگیرمتماس 

(  مهارت های زیاد کردن اثر گفتگو)راهکارهای ارتقای اثر کالم 
24



.با توجه به راهکارهایی که باال بیان شد مربی می تواند تمرین طراحی کند
برخیمحکاینکه بتوانیم وضعیت اثر کالم خود را ارزیابی کنیم الزم است خود را در برای 

.قرار دهیمسؤاالت از

(  مهارت های زیاد کردن اثر گفتگو)راهکارهای ارتقای اثر کالم 



:مولفه های کالم

شاهد کالم-6
فقدان شاهد منجر به . اصالح کالم به واسطه فعال سازی شاهد امکان پذیر است

اعتمادبه نفس کاذب در کالم می شود و اغلب اشکاالت کالمی افراد مربوط به این 
.  اعتمادبه نفس کاذب است

در در روابط خود در نظر داشته باشید اگر توسط یک دوربین روابط شما رصد شود یا
نحو حضور فردی که با او رودربایستی دارید با دیگران ارتباط می گیرید آیا به همین

رفتار می کنید؟

نکته:
.  باشد و بدانیم که خدا ناظر به همه جزئیات رفتار و گفتار ماستحواسمان 
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ختامحسن 

:  پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند
نمی آیدبنده از مسلمانان به حساب ! مردمای 

.تا آنکه مردم از دست و زبانش آسوده باشند

(: ص)پیامبر 
کسی است که مسلمانان دیگر مسلمان 

.  دست و زبان او در امان باشنداز 
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جلسه سوم
همفکری



بی باید بد :اندآنچه مر



بی باید بد :اندآنچه مر



بی باید بد :اندآنچه مر



 یکدیگر ضرر نرسانیمبه.
 ت هایی در موقعی. جا که می توانیم کمکی بکنیم سکوت نکنیم و بی تفاوت نباشیمهر

.که نیاز است از دیگران کمک بگیریم از این کار دریغ نکنیم
 دادوستد الهی هر دو طرف داری سود و منفعت خواهند برد؛ زیرا در جامعه دینی در

مه سود و منفعت به کسی، سود و منفعت به دیگران نیز هست و ضرر کسی هم ضرر ه
سود و منفعت در این مسیر شامل پاداش و رضایت الهی، گسترش روزی مادی و. است

مثال. معنوی و روشن شدن مسیر افراد به واسطه فهم احکام در سایر مسائل می باشد
.دظاهرًا از فرد کم می شود اما در حقیقت توان و دارایی فرد را چند برابر می کن-صدقه

 که رابطه اش با خدا صحیح نباشد نمی تواند به خود و دیگران نفع برساندکسی
.بنابراین قدرت همفکری ندارد

 کردن به دیگران درصورتی که بر اساس اصول و ضوابط نباشد به آن ها ضرر کمک
.  می رساند

در مهارت های هم فکری الزم است برخی از نکات رعایت شود



ترس و گناه و قطع رحم پنج گناهی است که افراد را از هم فکری و سایر بخل، حسد ،
.مواهب باهم بودن دور می کند و آن ها را به مکر و حیله در رابطه با هم ترغیب می نماید

 در جامعه هم فکری فرهنگ نشود فرهنگ کید و مکر و حیله مرسوم و درصورتی که
.معمول می شود

 است افرادی با هم مکر و کید و حیله داشته باشند ولی خود متوجه نباشندممکن.
 شدن از توان ها و تفکر دیگران برای رفع نیازهای خود نیز، نوعی هم فکری بهره مند

هر فردی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد حتی فرزندان و . محسوب می شود
.کودکان خردسال نیز می توانند منشأ الهام یک فکر نو باشند

 ه جامعه نباید نسبت به نیازها و مشکالت یکدیگر بی تفاوت باشند به ویژافراد
.بی تفاوتی نسبت به نزدیکان و افراد خانواده و فامیل ناپسندتر است

 این دادوستدها و کمک کردن ها و گرفتن ها باید خدا باشد و کسی به خاطر نفع محور
.شخصی و یا غیر الهی نباید کاری انجام بدهد

در مهارت های هم فکری الزم است برخی از نکات رعایت شود



 که با ما نسبت بیشتری دارند در اولویت بیشتری برای کمک رسانی قرار دارندکسانی .
.  ستبه ذکر است بیشترین اولویت در این رابطه نسبت انسان با رسول خدا و امام و ولی الهی االزم 

بنابراین ضرب المثل های رایج مثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ُمخل همفکری
در روابط باید در نظر داشت اولویت رابطه بر مبنای امر خدا و رسول در جامعه است و بر . است

هرکسبنابراین . اساس آیات قرآن، رسول بر جان و مال و نزدیکان افراد اولویت بیشتری دارد
در امر همفکری الزم است نوع رابطه خود را از منظر ارتباطش با حکم خدا و رسول و ولی الهی 

.بسنجد
مثال :
 در جامعه ای که حکم ولی خدا جهاد در میدان نبرد یا انواع مجاهدت های علمی و فرهنگی و

.کساقتصادی است، الزم است همفکری با نزدیکان متناسب با انجام این حکم تنظیم شود نه برع
 مد است نسبت به مواردی که علم نداریم سکوت کنیم و یا اینکه فرد را به متخصصین معتالزم

(خودمان را در همه مسائل صاحب نظر ندانیم. )راهنمایی کنیم

در مهارت های هم فکری الزم است برخی از نکات رعایت شود



 مثل کسانی که مهارت های . )الزم است برای کمک کردن به دیگران آموزش هایی را ببینمگاهی
(هم کالمی را برای ارتباط با دیگران یاد می گیرند

 ضعف در آن سبب ضعف در هم فکری می شود. ارتباط تنگاتنگی با هم کالمی داردهم فکری.
 هم فکری الزم است مقاصد الهی و چشم اندازهای بلند در نظر گرفته شود درصورتی که در

هدف های دنیایی و غیر الهی مبنای این دادوستدها قرار گیرد نه تنها وضعیت مطلوبی را رقم 
همچنین اگر مقاصد بلند انسان در اهداف خرد . نمی زند بلکه انسان را به هالکت می رساند

برنامه ریزی نشود یا فقط اهداف خرد در نظر گرفته شود فکر و همفکری را دچار اختالل 
.می کند

مثال:
 که می خواهد فرزندش همانند امام خمینی بشود اما برای این امر برنامه جزئی نداردکسی.

در مهارت های هم فکری الزم است برخی از نکات رعایت شود



 که می خواهد فرزندش سرخورده نشود و احساس کرامت کند اما نمی داند بااحساس کسی
.کرامت فرزندش چه اهدافی را در آینده می تواند محقق نماید

 رای که فقط به دکتر و مهندس شدن فرزندش می اندیشد بدون در نظر گرفتن تربیت او بکسی
...نقش های اجتماع و خانواده و 

 کسانی که همفکری می نمایند در مقصد خود مشترک باشند اما در ارائه مسیر برای چنانچه
تحقق اهداف اختالف نظر داشته باشند، اگر مهارت های همفکری و نحوه مواجهه با 

و اختالف نظرها را ندانند و هرکدام بدون منطق سعی در تحمیل نظر خود بر دیگری داشته باشد
اختالف نظر بین آن ها به جای شکل دهی و استحکام روابط باعث بر هم خوردن رابطه و ایجاد 

ب و مهارت های استفاده از نظریات دیگران بدون تعص. )کینه شود، این رابطه دچار آسیب می شود
(مهارت های ارائه راهکار به دیگران بدون تحمیل و اجبار

در مهارت های هم فکری الزم است برخی از نکات رعایت شود



افراد خوش فکر می توانند به واسطه ارائه ایده و فکر جدیدی به گاهی 1.
دیگران سبب ایجاد تصمیمات و فعالیت های جدید شوند

یه فکرهای نو باید سبب حرکت و ایجاد روحیه امید و شادابی در افراد شود نه اینکه روح
ند و درصورتی که افراد یک جامعه دچار تقلید کورکورانه شو. ناامیدی و ناتوانی را القا کند

یا اینکه به فکرهای همدیگر اهمیت ندهند در این جامعه فکرهای نو نمی تواند رواج 
.پیدا کند

:استمهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل 



 ایده هاعدم توسعه موانع
 فکر و تقلیدگرایی یکی از موانع مهم در فقدان ایده های سازنده استتعطیلی.
وقتی افراد برای افکار هم اهمیت قائل نمی شوند ایده ها بین آنان جاری نمی شود.
 افراد برای ایده های خود اعتنا و شأنی قائل نیستند از بیان ایده ها خودداری وقتی

.می کنند
 افراد ایده های سطحی خود را از ایده های عمیقشان متمایز نمی سازند و این مانعوقتی

.اعتماد دیگران به آنان می شود
 ایده ها در محل خود بیان نمی شود لذا با برخورد سطحی روبرو می شودوقتی.
 افراد فاقد ایده های سازنده اند طبیعی است که ایده ای در جامعه نیستوقتی.

:استمهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل 



افرادی که دارای ایده ها و پیشنهادهای سازنده اند کسانی هستند که:
 زیاد خوانده اندکتاب.
 باتجربه زیاد دیده اندافراد.
 تجربه کارهای متعدد و متنوع دارندخود.
 زیاد رفته اند و با مردم زیاد سروکار داشته اندمسافرت.
 تاریخ خبردارنداز.
 روزگار را چشیده اندسختی های.
 متهوری هستندافراد.
.............

:استمهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل 



 که فاقد ایده  در امور زندگی خود هستند در اغلب کارهای خود وامانده و افرادی
تن انگیزه ای برای دانس. سرگردان شده و نمی توانند به خوبی تصمیم بگیرند

.مطالب و علوم مختلف در خود نمی بینند

 برای دقت در طبیعت و بودن در طبیعت ندارندانگیزه ای.

 دالیل مختلفی بی حوصله و بی نشاطندبه.

...............................

:استمهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل 



ممکن است علمی هدایت بخش در رابطه ای به اشتراک گذاشته شود        -2
که نیازهای افراد را برطرف کند

 دست آوردن علم برای رفع نیازهای خود و دیگران به منظور انجام کارهای شایسته، به
علم خودشناسی، . )بهترین کاری است که انسان می تواند در زندگی خود انجام دهد

...(همسرداری، فرزند پروری و 

:علم هایی که هر فردی می تواند یاد بگیرد می توان از چهار جنبه بررسی کرد

:مهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل است



 که جهت زندگی را مشخص می کنند مثل خودشناسی، استعداد شناسیعلم هایی

 ه و که سبک زندگی را مشخص می کنند مثل اخالق، ارتباطات، تربیت فرزند، تغذیعلمی...

 سب یادگیری فنون مختلف متنا)که نیازی را برطرف می کنند مثل انواع اشتغال ها علم هایی
...(با شأن و نیاز فرد 

 وع مثل شیوه درست و منطقی تفکر کردن، تغییر ن)که موانع را برطرف می کنند علم هایی
...(نگاه خود به مسائل زندگی و

هرکدام از ما دانستنی هایی را داریم که می توانیم با دیگران به اشتراک بگذاریم و همچنین 
.مسائلی را نمی دانیم که می توانیم از دیگران آموزش ببینیم

:استمهارت هایی که افراد می توانند با یکدیگر هم فکری داشته باشند شامل چهار مقوله اصلی ذیل 



تعریف ها و عقاید حاکم بر زندگی فرد است طوری که عمل ها و باورها 
عکس العمل هایش را بر اساس آن ها انجام می دهد، درواقع باورها محل اتکا 

.کارهای هر فردی می باشد

و در این باورها درصورتی که الهی باشند زندگی را شیرین تر و خدایی تر می کند
غیر این صورت زندگی را تلخ تر و سخت تر و همراه با عواقب بد دنیایی و 

باورها نوعًا از طریق القائات بیرونی مثل خانواده و یا محیط. آخرتی می کند
.  به افراد انتقال می یابد... دوستان، مدرسه و 

برخی از افراد در زندگی ما وجود دارند که می توانند باورهای جدیدی را ایجاد کنند. 3



هر خانواده ای می تواند باور خاص خود را به فرزندان منتقل کند، برخی خانواده ها 
باورهای زیبایی مثل ترویج باور ازدواج آسان، دوری از تجمالت و باورهایی در مورد 

نند استفاده از کاالهای کارگران و کارآفرین های ایرانی را به اطرافیان خود منتقل می ک
ی به و برخی دیگر تجمل گرایی، پرخرج و هزینه بودن، باور نادیده گرفتن و بی توجه

.را در بین فرزندان و اطرافیان خود ترویج می دهند... دیگران و 

که ما بتوانیم باورهای زیبا را بشناسیم و همچنین در جهت گسترش آن هاهرچقدر 
دگی تالش کنیم به زندگی بهتر خود و دیگران بیشتر کمک کرده ایم و فرزندان ما زن

.خداپسندانه تر و آسان تری را خواهند داشت ان شاء الله

برخی از افراد در زندگی ما وجود دارند که می توانند باورهای جدیدی را ایجاد کنند. 3



 ضرب المثل های مفید و یا انتقال آنایجاد.
به عمل کار برآید به سخندانی نیست: مثال.

 قوانین و مصادیق وقوع آن هابیان.
رهحق به حق دار می رسه یا سر بی گناه تا پای دار میره ولی باالی دار نمی: در مقام احقاق حق: مثال

 حاالت و تأکید بر آن به عنوان حاالت صحیح و منطقیبروز.
وقتی به کسی هدیه ای داده می شود با عبارتی از تشکر حس خود را از شکرگزاری بیان: مثال

.تمی کند زیرا اعتقاد دارد که الزم است نسبت به کسی که لطف می کند شکر زبانی و عملی داش

:برخی از شیوه های انتقال باورها از ناحیه القا و هم فکری به شکل زیر است



 صفات و تأکید بر آن به عنوان صفات مطلوببروز.
وقتی فردی خطایی مرتکب می شود و طرف مقابل آن را نادیده می گیرد : مثال

میگوییم بخشش از بزرگان است و صفت بخشندگی و بزرگ منشی را بروز
.می دهیم

 عواطف و تأکید بر آن به عنوان ارزشبروز.
یامبر کسی که در برابر کودکان همیشه لبخند به لب دارد و یادآوری می کند پ: مثال

.فرموده لبخند زدن به کودکان نوعی صدقه است

:برخی از شیوه های انتقال باورها از ناحیه القا و هم فکری به شکل زیر است



ممکن است فرد کار جدیدی را به برنامه اش اضافه کند و یا اینکه کاری را برای کمک 
همچنین فرد می تواند تدارک وسیله یا . رساندن به دیگری از برنامه خود حذف کند

ایجاد کار برای هم فکری کردن یکی از . ابزاری را به منظور هم فکری کردن ببیند
ی مثال قرآنی این نمونه کار. هوشمندانه ترین کارها است که انسان ها قدرت آن را یافته اند

که حضرت یوسف علیه السالم برای نگه داشتن برادرشان در نزد خود انجام دادند و جام 
...آبخوری را در بار او قرار دادند و

مثال:
ممکن است پدر و مادری برای ارتباط بیشتر با فرزندانشان کار مشترکی را با آن ها 

.تعریف کنند و در خالل انجام این کار اهدافی را به منظور اصالح آن ها در نظر بگیرند

گاهی می توانیم با برخی کارها و عمل ها به یاری دیگران بشتابیم-4



برای اینکه فرد بتواند در حل مشکالت دیگران و مسائل خود توانمند شود الزم است 
.قدرت مشاهده خود را تقویت کند و به اتفاقات و پدیده های اطراف خود دقت کند

گاهی می توانیم با برخی کارها و عمل ها به یاری دیگران بشتابیم-4



:شیوه ارائه

شروع با تمرین گروهی
در قالب انجام یک کار گروهی نکات مربوط به مهارت های هم فکری : هدف
.میشودارائه 

از حاضرین می خواهیم هر کدامشان یک نیاز و یا مسئله ای که در : نحوه اجرا
حال حاضر دغدغه شان است را در نظر بیاورند، سپس سعی کنند آن را به 

از مخاطب می خواهیم . شکل و به زبان ساده بنویسندخالصه ترین        
(دقیقه10به مدت . )راهکارهایی را هم که به ذهنش می رسد مکتوب کند

مثال:
 که از دست همکالسی یا دوستش ناراحت است و به مادر گالیه فرزندی

.می کند
 در شرایط مالی مساعدی نیستید ولی متوجه می شوید یکی از خودتان

یاز دوستان فرزندتان برای خرید کتاب کمک درسی به شدت به کمک مالی ن
.دارد

 (به بهانه ی تنهایی. )به خرید گوشی همراه اصرار می ورزدفرزندم
و....................



:شیوه ارائه

داوطلبی                        بعد از اینکه فرصت آن ها پایان یافت از افراد بخواهیم که به صورت 
:به سؤاالت ذیل پاسخ بدهند

 پاسخی که به خود دادید برای شما مفید بود؟آیا
 افتادید؟... فکر رجوع به متخصص و یا مرجع تقلید و یا پزشک و آیا به
به نظرتان راه حلی که ارائه شد مورد رضایت خداوند است؟
آیا تجربه مفیدی در اختیار دیگری قرار دادید؟
 در حین دادن راه حل مراقب بودید که آسیبی به طرف مقابل وارد نشود؟ چقدر

یا اینکه راه حل تان مطابق با بایدها و نبایدهای خدا باشد؟و 
 به منفعت و سود طرف مقابلتان فکر کردید؟چقدر
 به این فکر افتادید که برای رفع مشکل دو رکعت نماز بخوانید؟آیا
 این جا پاسخ دادن مربی به همه سؤاالت نیاز نیست و هدف از این پرسش ها در

بعد از . کردن قوه تفکر مخاطب و فهماندن بایدها و نبایدها هم فکری استفعال 
مطرح شدن این سؤاالت در صورت نیاز مربی می تواند نکات را مطرح کند و یا 

.توضیح بیشتری بدهد
 می تواند راهکارهای ارائه شده توسط مخاطبین را دسته بندی کندمربی          :

(ایده های نو، علمی، باوری، عملی)
 ازدمربی به کمک مخاطبین به بررسی این راهکارها و رفع اشکاالتش می پردسپس.



 دهیمابتدا مسأله را تحلیل کنیم؛ و این کار را بدون برچسب زدن انجام                             .
.  نکنیم... فرزند را متهم به حساس بودن یا نازک نارنجی بودن و : نمونه در مثال اولبه عنوان 

ر تو اذیت می کند یعنی چه؟ آیا هر کاری که دوستت انجام می دهد و طبق نظ: می توانیم بپرسیم
(وعتحلیل موض... )نیست؛ یعنی اذیت کردن؟ آیا مطمئنی که عمدًا تو را ناراحت کرده است؟ و 

 از نکات مهم در همفکری، این است که مسأله طرف مقابل به خوبی شنیده شود نه اینکهیکی
.در میان کالم شروع کنیم به گفتن باید و نباید

 نه است که بتوانیم در مواجهه با مسائل خوب ببینم و خوب بشنویم و برای مخاطب هم زمیمهم
.خوب شنیدن و خوب دیدن را فراهم کنیم

 مادر خوب. )کاری کنیم که خود فرد به راهکار برسد نه اینکه ما سریعًا وارد عمل بشویمباید
(همیشه حل المسائل نیست

 اگر از راهی . )ندارد همان پاسخی که خودمان یا مخاطب مورد انتظارش هست، گفته شودلزومی
(که همیشه می رفتیم برویم، همان نتیجه ای را می گیریم که همیشه می گرفتیم

 مسئولیت در مورد نتیجه همفکری با خود فرد استپذیرفتن.

:بگیردبهتر است در پرداختن به یک موضوع یا مسأله در همفکری، نکات زیر مورد توجه قرار 



مهارت های
:هم فکری

فکرهای نو در زندگیمهارت های . 1
.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد این فصل داده می شود

منظور از فکرهای نو ایجاد زمینه انجام کاری یا تحقق باوری در خود یا دیگری است
.که می تواند به صورت القا، پیشنهاد، ارائه طرح کلی یا تفصیلی باشد

:سپس به صورت پرسش و پاسخ سؤاالت زیر مطرح شود

 نظر شما چه افرادی دارای ایده های نو هستند؟به

...ر دارند و مثاًل افرادی که کتاب بیشتر می خوانند، بیشتر سفر رفته اند، از تاریخ خب

 بین اطرافیان چه کسانی را با این ویژگی می شناسید؟در

 می توانیم خودمان و فرزندانمان جز این گروه از افراد باشیم؟چطور



تمرین
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مهارت های
:هم فکری

علم آموزی و بهره مندی از علم دیگرانمهارت های .2
.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد این فصل داده می شود

انسان به وسیله تفکر جمعی می تواند دیگران را از علمی که خداوند روزی او کرده 
.ردبهره مند سازد بعالوه بتواند از علم دیگران نیز در برطرف کردن نیازهای خود بهره بب

تمرین فردی و یا بحث گروهی
تن ترجیح بر این است که ابتدا به صورت فردی یادداشت شود و بعد در صورت زمان داش

.گفتگو گروهی انجام شود

 کدام از افراد یادداشت کنند که به نظرشان به چه علم هایی نیاز دارند برای هر
مربی الزم است در این بخش منظور از علم را توضیح بدهد و آن را . )یادگرفتن

م محدود به تحصیالت دانشگاهی و یا مطالعات طوالنی مدت تعریف نکند؛ مثاًل عل
...(مختصری به تغذیه با خواندن یک کتاب طب سنتی یا اسالمی و 



مهارت های
:هم فکری

 دانستنی هایی را می توانند به دیگران آموزش بدهند؟ آن ها را فهرست وار چه
.یادداشت کنند

در صورت مساعد بودن جو کالس می توان از حاضرین خواست در صورت تمایل 
.برنامه ای را برای آموزش به همان جمع کالسی در نظر بگیرند

 دانستنی هایی هست که تنها برای نفع رساندن به دیگران یاد گرفته ایم؟چه

 د؟نظرتان چه علمی الزم است تا والدین در برخورد با فرزند نوجوان یاد بگیرنبه

                                                                                       نکته
م        دهیاصاًل نیاز باشد مخاطب را به کسی که عاِلم در این مسأله هست ارجاع شاید 

.خودمان در صورت نداشتن علم بهتر است اظهارنظر نکنیمو 



مهارت های
:هم فکری

کشف و ارائه باورهامهارت های . 3
.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد این فصل داده می شود

تمرین
از جمع بخواهیم هر کدام ضرب المثل ها، آیات و روایت، سخنان بزرگان، حرف های 

ی را که زیاد استفاده می کنند یا زیاد می شنوند را بگویند، سپس مرب... مادربزرگ ها و 
.  بنویسیدآن ها را روی تخته 

اج با یکدیگر گفتگو کنند که هر کدام از این جمالت چه باورها و اعتقاداتی را روسپس 
مربی الزم است در اینجا دقت کند که مثال هایی که زده می شود همه منفی یا . )می دهد

همه مثبت نباشد و جمع را به سمت ارائه نمونه های مختلف هدایت کند در صورتی که 
.(                                                                    نشد خود مثال های مکمل را ارائه بدهد

ن این بحث این طور مطرح شود که بسیار مهم است که بدانیم هر کدام از اینتیجه گیری 
باورها مبنای زندگی ما و اطرافیان می شود؛ بنابراین الزم است دقت کنیم تا باورهای

.ناصحیح را اصالح کنیم و یا باورهای زیبا جایگزین کنیم



مهارت های
:هم فکری

 (:با توجه به موضوع قبلی)مثال
:مادر در جواب فرزندش بگوید

خودم فردا میایم مدرسه و به مدیر مدرسه اطالع ./ تو هم باید جوابش را میدادی-الف
...زنگ می زنم تا ناظم مدرسه تان توبیخش کند و ./ می دهم

جواب بدی را با بدی می دهند؟ اگر ما هم بدی کنیم آن وقت ما هم مثل او -ب
اذیت کردن او روند زندگی / احتمال نمی دهی از عمد این کار را نکرده باشد؟/ نمی شویم؟

...تو را مختل کرده؟ و 
:مربی می تواند بپرسد

 نظرتان این دو گروه از جمالت چه باورهایی را القا می کند؟به
 دقت کرده ایم مالک و معیارهایمان از کجا نشأت گرفته است؟ اگر نادرست است آیا

نیاز به تغییر ندارد؟
 توجه کرده ایم که اگر باورهای اشتباه به مخاطب منتقل شود ممکن است بجایآیا

کمک کردن، آسیب زا و پرضرر باشد؟
 ؟معیار و مالک های ما از یک منشأ درست و الهی مطرح شدندآیا
پیشنهاد:

به در این قسمت می توانیم مطالعه مستمر حکمت های نهج البالغه یا مفاتیح الحیات را
.افراد توصیه کنیم



مهارت های
:هم فکری

کمک کردن و یا کمک گرفتن به واسطه انجام عمل یا کارمهارت های . 4
.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد این فصل داده می شود

126در این قسمت خواندن داستانک کتاب بلوغ با هم بودن صفحه 
:درک بیشتر توصیه می شودبه منظور 

با خودش . خبردار شد یکی از بچه های محله که گاهی مسجد هم می آمد با پدرش کمی مشکلی پیدا کرده است»
.داحتمال زیاد می داد با اینکه پدر او مقصره ولی خود او نیز خطاهایی دار. فکر کرد چگونه می تواند به او کمک کند

.  مک کندبه ذهنش رسید اگر کتابی به او هدیه بدهد شاید زمینه گفتگو را بیشتر بتواند فراهم کند و بهتر به او ک
(تهیه وسیله برای هم فکری)

آنکه   ن فکر کرد ساعتی از وقتش را در هفته صرف او بکند بدو. کتاب را خرید و به او داد ولی خیلی تأثیری ندید
فت به او خبر دهد برنامه استخر مجانی ای را برای خودش جور کرد بعد یکی دو هفته رفت سراغ دوستش و به او گ

(تغییر برنامه و ایجاد برنامه جدید! )تو هم می توانی بیایی؟! من دارم می روم استخر آن هم به صوت مجانی
به هرحال مجالی بود که هفته ای دو سه . با هر ضرب و زوری بود دوستش را مجاب کرد که با هم استخر بروند

ه نماز در خالل گفتگو ها فهمید اگر بنده خدا ب. ساعت با هم باشند و به بهانه با هم بودن گفتگویی را ترتیب دهند
رای این بار سعی کرد با او ب. اول وقتش اهتمام بیشتری داشته باشد می تواند خودش مشکالتش را برطرف کند

(کار معنوی. )نماز در مسجد بیشتر وعده کند و به بهانه های مختلف او را به مسجد بکشاند
صرفاً این سماجت مصطفی برای من عجیب بود که به هرحال دوستش را از بسیاری از مشکالت نجات داد اونهم 

خوش به حالشون االن هر دو دارند در بهشت به ما . با زمینه چینی هایی که ظاهراً هیچ ربطی به مشکل او نداشت
«.دعا می کنند



مهارت های
:هم فکری

کشف و ارائه باورهامهارت های . 3
.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد این فصل داده می شود

تمرین
از جمع بخواهیم هر کدام ضرب المثل ها، آیات و روایت، سخنان بزرگان، حرف های 

ی را که زیاد استفاده می کنند یا زیاد می شنوند را بگویند، سپس مرب... مادربزرگ ها و 
.  بنویسیدآن ها را روی تخته 

اج با یکدیگر گفتگو کنند که هر کدام از این جمالت چه باورها و اعتقاداتی را روسپس 
مربی الزم است در اینجا دقت کند که مثال هایی که زده می شود همه منفی یا . )می دهد

همه مثبت نباشد و جمع را به سمت ارائه نمونه های مختلف هدایت کند در صورتی که 
.(                                                                    نشد خود مثال های مکمل را ارائه بدهد

ن این بحث این طور مطرح شود که بسیار مهم است که بدانیم هر کدام از اینتیجه گیری 
باورها مبنای زندگی ما و اطرافیان می شود؛ بنابراین الزم است دقت کنیم تا باورهای

.ناصحیح را اصالح کنیم و یا باورهای زیبا جایگزین کنیم



تمرین اول

 می شود توجه مخاطب به فکرهایی نو در رابطه با زندگی خانوادگی، پیشنهاد
در . جلب شود و آن ها را بنویسند و سپس در مورد آن ها گفتگو شود... تحصیلی و 

نهایت از آن ها بخواهید بگویند چطور این فکرهای جالب پیدا شدند و منشأ آن ها 
چه بوده است؟

 د اینجا الزم است توجه مخاطب نسبت به برطرف کردن نیازهای دیگران جلب شودر
.و این موضوع برای آن ها مهم جلوه کند

 است؟                   از آن ها سؤال شود برای حل مشکالت به چه چیزی نیاز سپس
...خواهند گفت پول، قدرت، زمان و برخی 

پاسخ فکر است؛ و توضیح این تقسیم بندی که هر کدام از مشکالت ریشه و منشأ 
ه برخی از مشکالت جامعه به دلیل بی تقوایی و گناهان است، برخی ب. متفاوتی دارد

...دلیل نداشتن مهارت های الزم و 
ازدواج آسان: مثال

.در پایان الزم است منشأهای متفاوت برای مخاطب شرح داده شود
.اشدب... کشف یک نیاز و-دیدن یک فیلم-خواندن یک کتاب: منشأ فکرهای نو می تواند

گاهی امر ولی جامعه منشأ فکر های نو می شود مثاًل فردی برای اقتصاد مقاومتی به 
.دنبال تولید کاالی داخلی می رود



به ذهن -ازدواج-راهکارهای عملی ای که برای حل مشکلمطرح شدن 
آن هاو بررسی مخاطب رسیده 

برای رفع موانع اقتصادی تشکیل دادن صندوق قرض الحسنه فامیلی: برای مثال

ترویج مراسم ازدواج ساده با هماهنگی بزرگان فامیل دو طرف

دعاهای دسته جمعی برای رفع موانع ازدواج جوانان

...و

تکلیف در منزل 
از مخاطبین بخواهید که هر یک، یکی از مشکالت را به دلخواه خود انتخاب کنند و با 
توجه به مهارت های هم کالمی و هم فکری آموخته شده به صورت خانوادگی در حل آن 

راه حل های علمی و عملی را ارائه بدهند؛ و در صورت توان اقدامات عملی را نیز انجام 
.داده و تجربیات آن را برای جلسات بعدی به جمع ارائه بدهند

تمرین دوم



زیابی ار



جلسه چهارم
همدلی



:شیوه ارائه
پس زبان محرمی خود دیگر است 

از هم زبانی بهتر استهم دلی 

   نکته
حقق مثاِل ورود به بحث فقط جهت بیان ایجاد شرایط و مقدمات تباشد توجه داشته مربی 

ب بنابراین  می تواند با مثال کارکرد متناس. همدلی است که مستلزم تشکیل جمع است
ان، مثاًل رفع گرسنگی و نقش پا، دست، مغز، زب-اعضای بدن یک انسان در انجام یک کار 

.شروع نماید-...چشم و 



استالزم زیر موارد 
ح شود :طر

ه بیان تفاوت ها و ترسیم حالت تعارض بین اعضا، مانع نشدن و مقایس
عدم وجود حالت بی تفاوتی در اعضاء تا تحقق هدفنکردن و 

 اعضا متفاوت اند و هرکدام کارکرد مخصوص خود را دارند اما همه در راستای همه
.تحقق آن مقصد هماهنگ عمل می کنند

 داردعضوی نقش ویژه و مستقل برای خود قائل نیست و منتی بر دیگر اعضا نهیچ.
 عضوی خود را با دیگر اعضا مقایسه نمی کندهیچ.
 لکرد اختاللی در کارکرد یکی از اعضا بوجود بیاید بقیه اعضا سعی در جبران عماگر

.آن را دارند
 بودن نقش برخی از اعضاء و اهمیت حیات برخی از اعضا مثل مغزکلیدی
 همه اعضا بخواهند نقش یک عضو را ایفا کنند یا جابجایی صورت بگیردوقتی

.                                                                                                            باشندهمه مغز یا دست مثاًل 
.همه می خواهند پدر و مرد خانه باشند: مثال

 با اختالل در یک عضو هیچ کس حاضر به جبران عملکرد آن نباشدوقتی                            .
.وقتی مادر در خانه نیست یا بیمار است: مثال

 در نقش خود قرار نگیردهرکس.
 تناسب در اجرای نقش ها و سرعت عملنبودن



ع همدلتعیین چشم اندازهای بلند با مقاصد مشخص برای تشکیل جم
 ناخت هرقدر قصد قوی تر و ش. مقصد و قصد مشترک، ِسر تشکیل جمع استداشتن

.  ر استاز مقصد دقیق تر و تفصیلی تر باشد تألیف جمع نیز بیشتر و مستحکم ت
(توجه به سوره عادیات)

 جمعی با اتکا به قدرت الهی جمع، دارای شهامت ویژه ای می باشد؛ لذا به چنین
افق های سطح پایین بسنده نکرده و چشم انداز و افق های بلند را ترسیم و مبنای

.  حرکت خود قرار می دهد

 کالن جمع باید طوری تعیین شوند که چشم انداز بلندی را برای حیات جمعاهداف
هرچه این چشم انداز بلندتر باشد و حتی نسل های بعد را در . در نظر بگیرند

.  بربگیرد، حیات و دوام جمع و همچنین کار او باقی تر و مثمر ثمرتر خواهد بود



ع همدلتعیین چشم اندازهای بلند با مقاصد مشخص برای تشکیل جم
مثال:

هم                        مادر و پدری که افق و چشم اندازش خانواده ای است که هم خودش، هم همسرش و 
.  فرزندانش جلودار افراد باتقوا باشند

.برای چنین چشم اندازی الزم است مقصدها و برنامه هایی را پیگیری کند
ازدواج و فرزندآوری: از جمله

از آنجا که شرط تحقق همدلی پرهیز جدی از صفات و اعمال برهم زننده جمع است  بنابراین در 
راستای تحقق این چشم انداز نیز توجه به نیازهای انسانی خانواده و دوری از هرگونه ظلم در این

همانند توجه به نیازهای انسانی و حالل . زمینه از شروط ضروری تحقق آن در عمل می باشد
...همسر و فرزندان، توجه به نوع کالم و ارتباطات برمدار جوانمردی و به دور از تنش و جدل و 

.سایر راهکارها را با توجه به همکالمی و همفکری در خانواده مثال بزنید
..............................



شناخت دشمن جمع
 دشمن بویژه شیطان در هر بستر و ایجاد حرکت جمعی علیه او مثاًل حرکت جمعی علیه شناخت

.طانایجاد اختالل و کارشکنی شیطانی در پیوندهای خانوادگی بواسطه شناخت انواع حمالت این شی

 فضای خانواده و روابط با مراجعه به احکام الهی و فطریپاک سازی

 روابط با هم کالمی و همفکریارتقای

 اعمال و روابط بر هم زننده پیوندهای خانوادگی اعم از عدم کنترل نگاه، روابط، تشخیص
...به انواع شبکه های مجازی آسیب زا، عدم ایفای درست نقش ها و مقایسه و مراجعه 

.چند راهکار مقابله ای جمعی در خانواده علیه این دشمنی را مثال بزنید و عمل کنید

.....................



وجود یک هدایت کننده و هماهنگ کننده برای جمعضرورت 
 تحقق چشم اندازها و مقاصد به صورت حرکت جمعی هماهنگ نیاز به هدایت کننده برای

بنابراین در هر جمعی ولو کوچک، تحقق اهداف جمعی . هماهنگ کننده ای در جمع استو 
.یک ولی که همه به او رجوع می کنند امکان پذیر می شودباوجود 

:عواقب خدشه دار شدن والیت ها در جمع های مختلف را ترسیم کنید
 که نقش پدر را در نظر فرزندان خود تضعیف و تحقیر می کند در مقابل مادری که مادری

.و شخصیت پدر را جدای از همه ضعف هایش تکریم می نمایدشأن 

.............................



پیوند عامل همسویی اعضاء در تحقق هدف
.همسویی اعضای بدن، پیوندی است که آن ها را به هم مرتبط کرده استعلت 

مثال                                                                                                                             :
نخاع در بدن و بیان آسیب اختالل در نخاعنقش 



گی اعضاءبرای فرماندهی هماهن( به عنوان قوه تشخیص)نقش حیاتی مدیریت عقل 

 وضعیت آسیب دیدگی یا فقدان عقل و مغز  ترسیم
(مثاًل وضعیت ضربه به مغز یا بیماری های نقص کارکرد عقل مثل انواع سندروم)

 مغز                                                                                                                 وضعیت اختالل در پیوند اعضا به ترسیم
(مثل قطع یا آسیب اعصاب و بصل النخاع)



نقش حیاتی دریافت کننده و پیوند ساز قلب
 یژن اجمالی وضع فیزیولوژیک سرخرگ و سیاهرگ و نحوه توزیع خون و اکستوضیح

در بدن دریچه ها و رگ ها

 وضع آسیب دیدگی و اختالل در کارکرد قلببیان

مثاًل در یک خانواده هرکس نقش . جمع انسان ها همانند اعضای یک بدن کار می کنند

آنچه جمع را همدل، هماهنگ . را بر عهده دارد... خاصی از قبیل مغز، قلب، دست و پا و 

.و همسو می کند پیوند میان اعضا، مدیریت عقل و هماهنگی حیات آفرین قلب است



پیونداساس اولیه هر 
.                                    است( مقاصد)هدف و افق واحد داشتن 

بنابراین متناسب با اهداف حقیقی و مراتب آن ها، 
.پیوند شکل می گیردانواع 



:بیان انواع پیوند

.  پیوند به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های همدلی است
.شناخت انواع پیوند در جمع ها ضروری استبنابراین 

رفع نیازهای انسانی -الف
.در هر پیوندی حتمًا نیازهایی از انسان مرتفع می شود

مثال:
ن، نیاز به غذا و آب، سرپناه، عواطف انسانی، توجه به محیط زیست، کمک به محرومی

...برطرف کردن جهل و 
:    مربی می تواند بپرسد

، ، طعنه، تحقیر، سرزنش؟ ظلمآسیب های پیوندهای انسانی  را چه چیزهایی می دانید
چشم من امانت است )غیبت، خیانت د رامانت بخل، بدخلقی، فحش و دشنام، دروغ، 

.(خیانت نسبت به این امانت موج اختالل در پیوند انسانی من با دیگران می شود
  نکته

در پایان باید متذکر شود که وجود موارد فوق در روابط افراد نشان دهنده مربی 
نادانی در شناخت میثاق ها یا عدم تعهد در ادای این حقوق است و به طور طبیعی

.سایر میثاق ها را تحت تأثیر قرار می دهد
.جهت تقویت مهارت های انسانی رجوع شود به تمرین های هم کالمی



:بیان انواع پیوند

دینی                                      ایجاد رابطه بر مبنای مقاصد و باورهای مشترک ایمانی و _ ب 
(ایجاد رابطه ای بر مبنای رابطه ایمانی و دینی)

و با کنار رفتن خودخواهی ها و خودپرستی ها، روابط و دوستی های افراد به واسطه دین
فقدان روابط برادری آسیب های متعددی برای افراد جامعه .  ایمان و شکل می گیرد

روابط بر مبنای اقامه نماز جماعت: مثال.    داشتخواهد 
تمرین اول

(انتخاب دوستان مؤمن.) با رفتن به مسجد دوستانی را از مسجد انتخاب کنیم
تمرین دوم

را در ...( مثل مادری یا همسری یا فرزندی یا پدری یا)بایدها و نبایدهای نقش خود 
.دخانواده از مرجع تقلید یا رساله بیابد و به مدت یک هفته انجام آن را ارزیابی کنن

:  گسترش روابط دوستی توجه به موارد زیر ضروری استبرای 
 عمومی با مردمدوستی
 دوستی های متنوعداشتن
 در دوستی هااستمرار
 دوستی ها بر پایه گناه و لهو وترک...
 آداب دوستی و ادای حقوق دوستانشناخت
 دوستان از مسجدیافتن



:بیان انواع پیوند

جمع شدن عده ای با نقش ها و توان های متفاوت حول _ ج 
مقصدی واحد و داشتن انگیزه و تالش هماهنگ 

ورود به جمع های ربانی یا تشکیل این جمع ها، اگر با مراعات و مراقبت همراه نباشد، 
.آسیب هایی را به فرد وارد می کند

آسیب های جمع ایمانی  را چه چیزهایی می دانید؟: می تواند بپرسدمربی 

 نبودن اظهارات و ادعاهای افراد با توانمندی هایشانمنطبق

 عیوبتشدید

 زدگیَجو

 در روابطاشکال

 مشکالت و اختالل هاتشدید

 اشتباهمقایسه های

منیت



:بیان انواع پیوند

جمع شدن عده ای با نقش ها و توان های متفاوت حول _ ج 
مقصدی واحد و داشتن انگیزه و تالش هماهنگ 

.در اینجا مهارت های تحقق جمع ایمانی و ربانی  را بیان کندمربی 
 توانمندی در برنامه ریزی جمعیارتقای

 توانمندی در مشارکتارتقای

 توانمندی در فرمان برداریارتقای

 توانمندی در نظم جمعیارتقای

 نظر داشتن مراحل رشد جمع و ساختاربندی بر اساس آندر

 و مقابله به آسیب هاآسیب شناسی

 با سایر جمع هاارتباط



:بیان انواع پیوند

ل توسط مرد و زنی عاق( جمع)تصمیم به تشکیل خانواده -د
و بالغ بااراده ای قوی 

:  مربی می تواند بپرسد

؟برای فرد می تواند داشته باشد( ویژگی هایی)زوجیتی چه فوایدی پیوند 

:  مقاصد و ویژگی های این پیوند
 شدن بیشتر عواطف و گسترش روابط با خانواده ای غیر از خانواده خود و فعال

.ایجاد نسبت های جدید که کمک می کند بیشتر شدن وسعت وجودی انسان

 بین میثاق های الهی زوجیت یکی از مهم ترین میثاق هایی است که می تواند در
.محل بروز همه ی میثاق های بیان شده باشد

:                                                                                              مثالدر ادامه 
اعضای بدن را مغز مدیریت می کند و هماهنگشان می کند در روابط هم همین طور همه 

ود تا باعث می ش( همو که باید و نباید را تعیین می کند)است؛ اتصال افراد به ولی حق 
.در راستای این اتصال قرار بگیرد...( انسانی، زوجیتی و)تمام پیوندهایشان 



نتایج اتصال این پیوندها به منبع حق
 (انسانی)از ایجاد فساد در عالم و توجه به مقام انسانی  جلوگیری

 (یبرادر)یافتن زندگی از لحاظ مادی و معنوی و از بین رفتن منفعت طلبی های شخصی  رونق

 (ایمانی.  )خدا یاری می شوددین

 (زوجیتی.  )هامان معنوی تر و محل ذکر می شودخانه



لیتوجه به حدیث کسا به عنوان نمونه ای بی نظیر در همد
 وردجریان با رفع یک نیاز انسانی شروع می شود و روابط از این پایه رقم می خظاهرًا  .

...(نی ِبهایتینی بالِکساء الَیمانی و َغّطی! یا فاطمه... إّنی أجُد فی بدنی ُضعفا)

 زهرا به عنوان هماهنگ کننده روابط با عالم ملکوت و دریافت کننده ارزاق حضرت

عف. )غیبی ایفای نقش می فرمایند (ُاعیذک باللِه یا َابتاه من الضُّ

نوع کالم ایشان با اعضای خانه، نقش ایشان از منظر ملکوت : روابط

(رسول الله، قره عین، ثمره فؤاد)



لیتوجه به حدیث کسا به عنوان نمونه ای بی نظیر در همد
 ط رسول به عنوان محور تنظیم کننده روابط و کسی است که با اذن از او روابحضرت

قابلیت جمع شدن و کنار هم قرار گرفتن را دارد و نقش ها هم از همین منظر تعریف 
...(شافع امتی و/ ولدی/ اخی و وصی. )می شود

 جمع که کامل شد، می شود جمع ایمانیاین.

 دریافت برکات و نزول مالئکه می شود و جبرئیل نازل می شودمستحق.

(زوجیت جمع های دیگر مؤمنین ) که این مدل را ( کفویت)حاال هر جمع شیعی
از برکات و ثمرات آن یعنی رفع هم وغم و حاجات برخوردار ( با ذکر)پیاده کند 

.بعد هم به فوز و سعادت می رسند.  می شود یا بر آن ها مالئکه نازل می شود



زیابی ار



پایان


