
 بسمه تعالی 

  سومین جلسه آموزش خانواده دکتر دوایی با عنوان ارتباط موثر صورتجلسه
 

 

ر ساال  ک 48:33یلای  41:03سااعت  41/8/79شانه  کیریز  توسط جناب آقاا  ککراد کیییایکارگاه آموزشی هویت عشق 

   یجرماعات کبیدسران بدگزیر گدکید.

 خالص  مطالب مطدح شده کر یی  جلس  ب  شدح ذیل می باشد: 

 تعدیف هویت: هد آنچ  ک  باعث تمیز کیکن فدک یز کیگدین شوک.

 نام ی شهد محل تولد ی شغل ما هویت ماست چون ما ری یز کیگدین مرمایز می کند. مثال:

 کنیم.هویت موفق: یز آنچ  ک  ما ری یز کیگدین مرمایز می کند یحساس رضایت 

 یحساس رضایت می کند)شغل معلمی هویت یی  فدک یست( یست فدک  معلم یست ی یز یینک  شغلش معلمی مثال:

 هویت شکست: یز آنچ  ک  ما ری یز کیگدین مرمایز می کند یحساس رضایت ی خوشحالی نکنیم.

 ویت ییست(فدک  یز یینک  کر تهدین مرولد شده یحساس رضایت ندیرک.)محل تولد یی  فدک ه مثال:

 هویت عشق:هویت عشق ب  معنا  یجوک یک ریبط  خاص بی  کی نفد می باشد ک  آن کی نفد ری یز سایدی  مرمایز می کند.

 عشق بی  ماکر ی فدزند، عشق بی  کبید ی شاگدک مثال:

 قدم یجوک کیرک: 1طهق نظدی  یریک فدین بدی  ییجاک ریبط  عشق 

 توج  کدکن -4

 مسئوالن  رفرار کدکن ب  جا  مقصدین  رفرار کدکن  -2

 یحردیم -0

 شناخت یا عقالنی عمل کدکن -1

ب  ریش ها  زیاد با  فادک ماورک  ج  کدکن ب  یفدیک باعث ب  یجوک آمدن هویت عشق می گدکک.وتوج  کدکن : ت (4

 نظد می توین توج  کدک

ب  صحهت هایش گوش کنیم.بدی  یینک  با  یلف( یگد فدک  کر حال صحهت کدکن یست تا ینرها ی با تمام حویسمان 

کرصد لحا  ماا  08کرصد زبان بدن ی  55یک فدک بفهمانیم ک  کر حال توج  کدکن ب  یی ی صحهت هایش هسریم 

 نشان کهنده یی  موضوع یست.باید سعی کنیم چهده ی  گدم ی صمیمی لحنی صمیمی کیشر  باشیم.

یجاک صامیمی یا بچ  ها فعالیت ها  گدیهی ینجام کهیم تا موجب ب(ینجام پدیژه ها  گدیهی: باید سعی کنیم تا ب

 گدکک.

 مثال: بدگزیر  مدیسم ها ی یا باز  هایی چون ییلیهال

ک یز کینش آموزین ناوعی یز ریبطا  ری کیشار  باشایم کا  یی یج( ینجام پدیژه ها  کی ب  کی: باید سعی کنیم تا با هد 

 است ی ن  کس کیگد .یحساس کند یی  ریبط  فقط مخرص ب  یی ی م

  مثال: نوشر  جمل  ی  زیها کر ینرها  تکالیف

مسئوالن  رفرار کدکن ب  جا  مقصدین  رفرار کدکن: یعنی کر هنگام مویجه  باا مشاکالت  ساعی کر ریشا  یاابی  (2

یینک  تنها تنهی  ی یا سدزنش کنیم حری کر بدخای مساائل مای تاوین خاوک ری مقصاد مسائل کیشر  باشیم ب  جا  

 کینست.

مثال: کینش آموز  نمده پایینی کر آزمون یک مهحث گدفر  یست می توین ب  جا  تنهی  ب  یی گفت شاید م  ییا  

 یوه ی  تدریس نکدکم تا شما کامل مروج  شوید می توینیم یک بار کیگد یی  مهحث ری مدیر کنیم.شمهحث ری ب  

تمساخد ها مخصوصا بی یحردیمی هاا  جسمی) حردیمییحردیم: یحردیم عشق آفدی  یست، عمده ینسان ها یز بی ی (0

یندیم( رنج می بدند. باید مدیقب باشیم مهاکی یجازه کهیم فدک  ب  لحاظ شدییط جسمی ک  کیریسات ماورک تمساخد 

قدیر بگیدک ی یا فدک  بدی  چهده زیها زیاک مورک توج  ما قدیر بگیدک.یکی یز مهم تدی  علل پدخاش ها ی یسویس هاا 

 یحساس بد  یست ک  یفدیک ب  یندیم خوک کیرند..کر جامع  

 



 مدیقب یعده ها باشیم ی کر ینجام آنها بدقولی نکنیم حرما کر ریبط  ها 

تشکیل شوک یگد کیدتد بدییم ن  تنها بدقولی کدکه ییم بلک  ب  یحساسات فدک ب   2مثال: یگد قدیر یست کالس ساعت 

 نوعی بی یحردیمی شده یست.

عمل کدکن: رشد یخالقی تابعی یز رشد عقالنی یست. مسید عشق یز عقل می گذرک باد یسااس  شناخت یا عقالنی (1

کجاا بادینیم کا  عقالنای  یزیهد بوک.وگد فدک  عقالنی تدبیت شده باشد کر آینده فدک  یخالقی خم ینظدی  یریک فد

 عمل می کنیم؟

 جا  عینیت.ب  کسانی عقالنی عشق ییجاک می کنند ک  ب  نیت ی ینگیزه بیشرد یز 

لیوین یست کر ری باز می کند ی تمام لیوین ها می شکند  03مثال: فدک  بدین یینک  بدیند پشت یک کر سینی پد یز 

. فدک کیگد  با یینک  ب  یی سفارش شده یست ب  کمد  کست نزند کر آن کمد ری باز می کند ی کسارش با  لیاوینی 

ی ینگیزه بخویهیم قضایت کنیم نفاد کیم کاار یشارهاهی ینجاام کیکه می خورک ی لیوین می شکند.یگد با توج  ب  نیت 

ل چون نمی کینسر  خطاکار نیست یما با عینیت یگد با  ییا  موضاوع نگااه کنایم نفاد ییل یشارهاه ییست ی یما نفد ی

 بزرگرد  ری ینجام کیکه یست.

 
 
 


