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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و پاسخ جلسه ششم پرسش

 

 های ارتباطی کالمی و ... معرفی کنید؟مهارت کتاب هایی در رابطه با 

 ان شاء اهلل در کانال قرار می دهیم.

 

 کنیم؟ برخورد متواضعانه هم متکبر آدمهای برابر در

خیلی وقت ها برداشت های ما نسبت به دیگران دقیق نیست بنابراین به ما دستور داده 

اند که فعل یک مسلمان را حمل بر صحت و خوبی کنیم و خوش گمان باشیم، بنابراین در 

بایستی متواضع بود، مگر در برابر  تعامالت مان با افرادی مثل فامیل و دوستان و ... معموال

دشمنان متکبر، که بایستی قاطعانه و با شدت با آنها رفتار کرد. ولی آیا در زندگی های 

شخصی ما چنین دشمنانی پیدا می شوند؟ ممکن است؛ ولی بایستی مراتب امر به معروف 

 را طی کنیم، یعنی آخرین گام، قاطعیت و شدت است.

 

 بتوانم عمل در بکنیم؟چگونه کار چه مکالمه در لغات یرهدا این شدن زیاد برای

 را آمیز محبت کلمات..و شم قدرت و عزیزم کلمه دارم دوست ؟خیلی بگیرم بکار

 نمیتوانم اما بگم هام بچه به
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مطالعه زیاد کتاب های وزین و مفید مانند خاطرات شهدا و رمان های سازنده و نیز تمرکز 

 گفتگوهای فیلم ها و مشاهده خوب واژه های خوب اطرافیان.بر واژه های زیبای 

 شروع کنیم.و جهت قسمت دوم، نیز بایستی این کار را ساده و آسان بدانیم و 

 

 نشود اگر باشیم امان در چگونه مقابل طرف آلود گناه حرفهای و کنایه و نیش از

 .کنیم دوری که

داشته باشیم مثل یک حکایت، یک مخاطب شناسی کنیم و برای هر مخاطبی برنامه ای 

بازی سرگرم کننده مثل گل یا پوچ، یک معما، یک حرکت نمایشی که بچه ها اجرا کنند و 

یا پرت کردن حواس مخاطب به مطالب عادی روزمره یا گفتن یک حدیث، یک آیه و 

 ... و نیز مدیریت زمان که جلسه ما طوالنی نشود.

 

 بفرستیم؟ کجا به هفته طول در را سواالتمون

 okhovat@ایدی کانال و یا 

 

 چگونه ، آید می ذهنمان در دیگران قضاوت و نظر مدام صحبت هنگام در اگر

 کنیم؟ مدیریت را فکرمان

اگر این فکرها باعث اصالح رفتار شما می شوند به آنها اعتنا کنید وگرنه محل ندهید و تمرکز 

 بر آنها نکنید.
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 با را کودکش نام باید همیشه مادر باشد؟مثال آمیز محبت باید کالم همیشه آیا

 و سود می عادی معتقدند ها بعضی همسران؟ یا...کند صدا آمیز محبت عبارات

 د.می رو بین از اثرش

دچار تکلف و خود را به زحمت انداختن نباید بشویم، وگرنه در حدامکان کالممان محبت  

 است.آمیز باشد، البته در برخی مواقع ترک آزار خودش محبت 

  

 بتواند که ، هست حرف کم خیلی کسیکه برای میفرمایید پیشنهاد راهکارهایی چه

 .باشد گوینده جمع در و کند باز را صحبت سر

غرض مان را اصالح کنیم. و به این سوال جواب بدهیم که آیا طرف مقابل، آیا واقعا 

ا نیاز به کمک ما دارد، خودش را نیازمند گفتگو و تعامل با دیگران می داند؟ سپس اگر واقع

فرصتی را برایش فراهم کنیم تا سر موضوعی بحث را شروع کند، و ما می توانیم نقش واسطه 

 را داشته باشیم.

 

 .بدید ایده خودمون حرفی کم رفع درمورد میشه

از خانواده شروع کنیم و انواع مهارت ها را تمرین کنیم سپس گسترش دهیم به جمع های 

 فامیل و ... .بزرگ تر مانند 
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 دیگران از ها کردن درخواست برای بفرمایید را جمالتی مصداقی طور به ممکنه

 منفی القاء و شود حفظ آن در اکرام و کرامت که همسر از خصوصا( ها نهی و امر)

 طیب و خانه مایحتاج خرید یا ها زباله بردن بیرون برای مثال باشد؟ نداشته هم

 جمالت باید همواره که است صحیحی روش این آیا...  و کودکان با کردن صحبت

 کرد؟ بیان خبری صورت به را امری

زباله ها را کی زحمت می کشه؟ کسی هست به من کمک کنه زباله ها را بیرون ببره؟ 

زباله ها را کی بیرون می بره؟ اگه زباله ها بیرون نروند می دونید چه اتفاقی می افتد؟ ما پنیر 

 نداریم؟ 

 پرینت گرفتن برخی القائات مثبت و نصب آن در خانه.و 

 ا حرف های خوب، خوش بو می کنم...مانند: من همیشه زبانم را ب


