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بسم اهلل الرحمن الرحیم
تعریف روانشناسی:
براي روانشناسي ،تعاريف متعددي ارائه شده است و هر کدام از نظريه پردازان حوزة روانشناسي ،متناسب
با مباني فکري خود (رفتاري نگري ،انسان نگري ،شناختي و غیره) تعريفي را ارائه نمودهاند .ما فقط به يک
تعريف از روانشناسي که تقريباً مورد اتفاق است اشاره ميکنیم.
علم روانشناسي ،به مطالعة رفتار و فرايندهاي رواني ميپردازد و به عبارت ديگر روانشناسي علککم مطالعککة
رفتار و زير ساختهاي آن است (مطالعة رفتار ظاهري و دروني)( .اتکینسون و ديگران ،زمینه روان شناسي،
ج ،1ص.)29
تعریف تبلیغ:
تبلیغ در لغت به معناي «رسانیدن ،رساندن پیغام يا خبر»« ،موضوعي را به اطالع عموم رسانیدن» و ايصال و
رساندن است( .فرهنگ لغت فارسي عمید  /فرهنگ فارسي معین)
واژه «تبلیغ» ،از ريشه «بلوغ» و «بَالغ» به معناى رساندن کاملِ پیام ،خبر ،انديشه و سخن بککه ديگککرى اسککت.
(محمد محمّدى رىشهرى ، ،تبلیغ بر پايه قرآن و حديث ،ص)17
تبلیغ در معناي مصطلح و مفهوم کلي آن عبارتست از :رساندن پیام به ديگري از طريق برقراري ارتبککاب بککه
منظور ايجاد دگرگوني در بینش و رفتار او و بر سه عنصر اصلي پیام دهنککده ،پیککام گیرنککده و محتککواي پیککام
مبتني است( .محمد تقي رهبر ،پژوهشي در تبلیغ ،ص)۸۰
تعریف روانشناسی تبلیغ:
استفاده از راهبردهاي روانشناختي در تبلیغ ،مثل استفاده از اصول ارتباب ،چون تبلیغ ارتبککاب تنگککاتنگي بککا
ارتباب دارد و گاهي خود ارتباب است.
فضیلت مبلّغ دینی:
ي

مبلّغ ديني ،مورد طلب رحمت از سوي رسول گرامي اسالم قرار خواهد گرفت .امام علي ميفرمايد:

حدِيثِي وَ سُنَّتِي
حمْ خُلَفَائِي ثَلَاثاً قِیلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ َ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ ارْ َ
ثُمَّ يُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِي؛ رسول خدا سه مرتبه فرمودند :خداوندا به جانشینانم رحم کن .گفته شد :اي رسول خککدا
جانشینان شما چه کساني هستند؟ فرمود :آنان که گفتار و کردار مرا تبلیککغ ميکننککد و آنهککا را بککه امککت مککن
ميآموزند.
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امام کاظم :دينشناسى که يتیمى از يتیمان ما را ک آنان که از ما گسسته و از ديدار ما محروماند ک با آموزش
آ نچه او بدان نیاز دارد ،نجات دهد ،از هزار عابد براى ابلیس ،دردآورتر است؛ زيرا همّت عابککد ،تنهککا خککودِ
 .1محمد بن على ابن بابويه ،األمالي(للصدوق) ،ص.181
1

اوست ،در حالى که همّت دينشناس ،عالوه بر خود ،مردان و زنان بنده خدا نیز هست تا آنککان را از دسککت
ابلیس و مريدان او نجات بخشد .از اين روست که او نزد خداوند ،از هزار هزار عابد مرد و هزار هزار عابد
زن ،برتر است.
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رساندن احاديث و سخنان پیامبر گرامي اسالم به مسلمانان ،بهشت را به دنبال دارد .پیامبر گرامي اسککالم

حدِيثاً يُقَامُ بِهِ سُنَّةٌ أَوْ يُثْلَمُ بِهِ بِدْعَةٌ فَلَهُ الْجَنَّةُ؛ 3هر کس حديثي را به امتم برساند
ميفرمايد :مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي َ
که با آن سنتي را به پا دارد يا بدعتي را در هم شکند ،بهشت از آن او خواهد بود.
در روز قیامت ،کارهاي نی

فراوان که ديگران انجام دادهاند براي مبلّغ ديني نیز منظور ميگککردد زيککرا بککذل

دانش که عمل مردم را به دنبال داشته است اين نتیجه را دارد.
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پیامبر گرامي اسالم ميفرمايد :الدَّالُّ عَلَى الْخَیْرِ کَفَاعِلِه؛ 5کسى که بکار خوبى راهنمککائى و دتلککت کنککد در
پاداش مانند کسى است که آن عمل خیر را انجام داده است.
آن حضرت همچنین ميفرمايد« :آيا براى شما از اقوامى بگويم که از پیامبران و يا شککهیدان نیسککتند ،امککا در
روز قیامت ،پیامبران و شهیدان ،به منزلت آنان نزد خداوند ک که بر منبرهايى از نورند ک غبطه مککىخورنککد؟».
گفته شد :اى رسول خدا آنان چه کسانىاند؟ فرمود« :آنان ،کسانى هستند که خدا را در نظر مردم و مردم را
در نظر خداوند ،محبوب مىسازند» .گفتیم :اينکه خداوند را در نظر بندگان محبوب مىسازند ،روشن است؛
اما چگونه بندگان خدا را در نظر خداوند ،محبوب مىسازند؟».
فرمود« :آنان را بدان چه خداوند دوست مىدارد ،فرمان مککىدهنککد و از آنچککه خداونککد ناپسککند مککىشککمارد،
نهىشان مىکنند .وقتى مردم از آنان اطاعت کنند ،خداوند ايشان را دوست خواهد داشت».
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 .2االمام الکاظم َ :قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ :فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا الْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُووَ مُحْتَوا ٌ لِلَيْوهِ أ ََُّود
عَلَى لِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ الْعَابِدَ هَمهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَوَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَ لِمَائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِونْ يَودِ لِبْلِويسَ وَ مَرَدَتِوهِ
فَلِذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ؛ (احمد بن على طبرسى ،اإلحتجا على أهل اللجا  ،1 ،ص / 17محمدباقر بون
محمدتقى مجلسى ،بحاراألنوار ،2 ،ص.)5
 .3محمدباقر بن محمدتقى مجلسى ،بحاراألنوار ،2 ،ص.152
 .4قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :يَجِي ءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَالسَّحَابِ الركَامِ أَوْ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذَا وَ لَمْ أَعْمَلْهَوا
فَيَقُولُ هَذَا عِلْمُكَ الَّذِي عَلَّمْتَهُ النَّاسَ يَعْمَلُ بِهِ مَنْ بَعْدَكَ؛ روز قيامت ،كسى مىآيد كه كارهاى نيك او بوه سوان ابور متوراكم يوا هم وون
كوههاى استوار است .مىگويد :پروردگارا! چگونه اينها از من است ،حال آن كه آنها را من انجام ندادهام؟! خداوند موىفرمايود :ايون دانو
توست كه به مردم آموختى و پس از تو بدان عمل مىُّد( .محمدباقر بن محمدتقى مجلسى ،بحاراألنوار ،2 ،ص.)18
 .5ابوالقاسم پاينده ،نهجالفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ،)ص / 485عباس قمى ،سفينةالبحار ،5 ،ص / 87محمود بون
يعقوب كلينى ،كافي ،7 ،ص / 269احمد بن على طبرسى ،اإلحتجا على أهل اللجا  ،2 ،ص / 460محمد بن حسن ُّيخ حر عاملى،
وسائلالشيعة ،16 ،ص.124
 .6قالَ رَسولُ اللّهِ : أال اُحَدِّثُکُم عَن أقوامٍ لَيسوا بِأَنبِياءَ وال ُُّهَداءَ ،يَغبِطُهُم يَومَ القِيامَةِ األَنبِياءُ وَالشهَداءُ بِمَنازِلِهِم مِنَ اللّهِِ ،عَلى مَنوابِرَ مِون
نورٍ ؟ قيلَ :مَن هُم يا رَسولَ اللّهِِ ؟ قالَ :هُمُ الذَّينَ يُحَبِّبونَ عِبادَ اللّهِِ للَى اللّهِِ ،ويُحَبِّبونَ اللّهَِ للى عِبادِهِ .قُلنا :هذا حَبَّبُوا اللّهَِ للى عِبادِهِ،
فَکَيفَ يُحَبِّبونَ عِبادَ اللّهِِ للَى اللّهِِ ؟ قالَ :يَأمُرونَهُم بِما يُحِب اللّهُِ ،ويَنهَونَهُم عَمّا يَکرَهُ اللّهُِ ،فَإِذا أطاعوهُم أحَبَّ ُهمُ اللّهُِ (.محمد بن احمد
فتال نيشابورى ،روضةالواعظين و بصيرةالمتعظين( ط -القديمة) ،1 ،ص / 12علوى بون حسون طبرسوى ،مشوکاةاألنوار فوي ررراألخبوار،
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اقسام تبلیغ:
جتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ(.محمدباقر
تبلیغ عملی؛ امام صادق :کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ؛ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الِا ْ
بن محمدتقى مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،67ص) 309
تبلیغ گفتاری؛ وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ تَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَکةم مِکنْهُمْ طَائِفَکةٌ لِیَتَفَقَّهُککوا فِکي الکدِّينِ وَ
جعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبه)122 ،
لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَ َ
جزْءم مِنْ اَجْزائِ َ زَکاةٌ ک اِلي اَنْ قککالَ ک وَ زَکککاةُ الْیَکدِ اَلْبَکذْلُ وَ الْعَطککاءُ
تبلیغ نوشتاری؛ امام صادق :عَلي کُلِّ ُ
وَالسَّخاءُ بِما اَنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْ َ بِهِ وَ تَحْريکُها بِکِتْبَةِ الْعُلُومِ وَ مَنافِعَ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ(محمدباقر بن محمدتقى
مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،93ص)7
ویژگی تبلیغ گفتاری:
 گفتار ،گنجینه ای از تنوع و تحول است.
 گفتار ،بیشترین توانایی را برای جلب دل ها و گوش ها دارد.
 تبلیغ به گفتار ،بسیار کم مؤونه است.
ویژگی تبلیغ نوشتاری:
 ماندگاری.
 کاهش امکان تغییر و تحریف.
 تفکّر و تعمّق بیش تر.
 مخاطبان بیش تر
 همگونی مخاطبان
اقسام تبلیغ:
تبلیغ مستقیم؛ در اين روش مبلّغ پیام خود را به طور صريح به مخاطبین خود ابالغ مي کند.
تبلیغ غیر مستقیم؛
 -1پیامها از کانالهاي نامرئي  ،پنهان و يا غیر منتظره عبور داده مي شوند.
 -2معموت مخاطبان بارها به طور غافلگیرانه آنها را دريافت مي کنند و در واقع به آنها تحمیل مي شود.

ص / 136محمدباقر بن محمدتقى مجلسى ،بحاراألنوار ،2 ،ص / 24حسين بن محمد تقى نورى ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،
 ،12ص.)182
3

 -3از روش و قاعده منظم و مشخصي پیروي نمي کند بلکه ساخت و ساز آنها بیشتر از فرصت هاي پیش
آمده و حوادث پیش بیني نشده سود برده مي شود.
ارکان تبلیغ:
چه کسي(مبلّغ) ،با چه ويژگيهايي(ابعاد شناختي ،عاطفي انگیزشي ،رفتاري) ،با چه هدفي(هدف تبلیغ) ،چه
چیزي(محتواي تبلیغ) را ،با چه وسیلهاي(ابزارهاي تبلیغي) ،و با چه روشککي(روش تبلیککغ) ،در چککه زمککان و
مکاني(زمان و مکان تبلیغ) ،براي چه کسي(مخاطب تبلیغي) ،ارائه دهد.
تبلیغ در معناي مصطلح و مفهوم کلي آن عبارتست از :رساندن پیام به ديگري از طريق برقراري ارتبککاب بککه
منظور ايجاد دگرگوني در بینش و رفتار او و بر سه عنصر اصلي پیام دهنککده ،پیککام گیرنککده و محتککواي پیککام
مبتني است.
(محمد تقي رهبر ،پژوهشي در تبلیغ ،ص)۸۰
ارتباط یعنی چه ؟
ارتباط  ،فرایند ارسال و دریافت پیام از طریق کالمی و غیرکالمی بین افراد است.
چند نکته کلیدي در مورد ارتباب:
✓

ارتباط اجتناب ناپذیر است.

✓

ارتباط یک فرایند انتقال پیام است.

✓

ارتباط یک تبادل است.

✓ ارتباط برگشت ناپذیر است.
اهمیت ارتباط:
 برخی مشاغل هستند که نحوه ارتباط برقرار کررردن در هن ررا اهمیررت خررار و بیشررتری دارد
(مدیران ،پزشکان ،معلمان و تجار و روحانیان ).
 ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده یکی از مؤلفه های اساسی اختالالت و ناراحتی های روانی
است.
 یکی از لوازم موفقیت در مف ومی کلی ،به توانایی فرد دربرقراری ارتباطات اثربخش و کارهمد
بستگی دارد.
 بلوغ یک اجتماع منوط به سیالی ارتباط های بین فردی است.
ارتباب :عبارت است از هر گونه تعاملي که شامل انتقال پیام باشد.
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انواع مهارتهای ارتباطی شامل:
✓ م ارت ای انتقال پیام
کالمی ( verbalمربوط به کلمات بیرران شررده و دیگررر اهررواتی هسررتند کرره اطالعررات و معنرری را
میرسانند).
غیرکالمی ( nonverbalمربوط به حرکات سر و بدن هسررتند کرره قسررمتی از اطالعررات را تشررکیل
میدهند).
✓ م ارت ای دریافت پیام
 گوش دادن مشاهده کردن پاسخ دادنعناصر اصلی ارتباط غیر کالمی:
 رفتار هوایی
 رفتار بساوایی (دست دادن و مصافحه)
 تماس چشمی
 حاالت چ ره ای
 ژست ها
 حاالت بدنی
عناصر اصلی ارتباط کالمی:
 محتوای کالم
 چگونگی شروع هحبت
 نحوه جمله بندی
 زمان بندی ارتباط کالمی
 مالحظات موقعیتی
 چگونگی ختم ارتباط
5

تفاوت ارتباط کالمی و غیرکالمی:
 .1ارتباب غیرکالمي مداوم و پیوسته است زيرا ما به صورت مداوم صحبت نميکنیم ،اما از طريککق ارتبککاب
غیرکالمي به صور مختلف ارتباب برقرار ميکنیم.
 .2ارتباب غیرکالمي مبهم و پیچیده است به اين علت که به صورت همزمان از چندين کانال (طککرز لبککاس
پوشیدن ،بیان چهره و … ) براي انتقال اطالعات استفاده ميشود.
 .3ارتباب غیرکالمي براي انتقال احساسات بهتر است ،زيرا مخاطب ،قدرت کنترل کمتري روي آن دارد.
 .4در ي

ارتباب چهره به چهره سهم ارتباب غیر کالمي در انتقال پیام  65درصد و سهم ارتباب کالمککي 35

درصد ميباشد پس درانتقال پیام توجه به ارتباب غیر کالمي اهمیت بیشتري دارد.
 .5ارتباب غیر کالمي وظیفه تنظیم جريان مکالمه ،تکمیل و تأکید آن را به عهده دارد.
چهار نوع پیام در ارتباط:
 پیامي که شما مي خواستید بفرستید.
 پیامي که فکر مي کنید فرستاديد.
 پیامي که واقعا فرستاديد.
 پیامي که گیرنده دريافت کرد.
سبكهای برقراری ارتباط:
سلطهگري (پرخاشگرانه) :در اين نوع ارتباب فرد با تهديد کردن و تضییع حق ديگران توهینآمیز برخککورد
ميکند.
سلطه پذيري (منفعالنه) :دراين نوع ارتباب فرد با عذر خواهي افراطي و کوچ

انگاري خود تمامي افکار،

احساسها و حقوق شخصي خود را به نفع طرف مقابل ناديده مي گیرد.
قاطعیت (جرات مندانه) :ارتباب جرات مندانه گونهاي از ارتباب است که در آن هر احساسي بجز اضطراب
بهراحتي ابراز شده و نتیجه آن حرکت به سوي اهداف و مقاصد شخصي بدون ضککايع کککردن حککق ديگککران
است.
چهار مؤلفه برقراری رابطه:
 هداقت :در معنای عرفی راستگویی و در تضاد با دروغ است .اما در معنای دقیق تر و عملیاتی
تر هماهنگیِ سه زبان بدن ،زبان گفتار ،و زبان لحن را هداقت گویند( .ابروهاي فرد گره خورده
و اظهار مي دارد که ناراحت نیست )
 هراحت :روشن و مستقیم بودن پیام ایی است که بین دو فرد رد و بدل می شود.
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 همیمیت :به معنای ارزشگذاری ،پذیرش فردیت ،و حفظ حریم شخصی و انسانی خود و فرد
مقابل است.
 م ارگری :مؤلفه هخر هر ارتباطی خودمختاری در برابر کنترل فرد مقابل است .در هررر راب رره
میزان هزادی و اختیاری که ما به فرد مقابل در نحوه عمل مرری دهرریم درجررات متفرراوتی دارد.
(فقط حرف من ،فقط حرف تو ،متقابل)
کدهای مواجهات آغازین رفتاری:
➢ برداشت اولیه در واقع تصویری ذهنی است که در هنگام اولین مواج رره بررا یررک شررخ

یررا

موقعیت خار در ذهن نقش می بندد.
➢ پژوهش ها نشان داده است  %90از ما ظرف چند دقیقه پس از دیدن یک فرد یررا یررک محرریط
خار ،درباره آنها قضاوت مي کنیم.
➢ ت

ت

ثانیه هاي برخورد اولیه خود را کنترل کنید .گول اين را نخوريد که ي

اثر بد  ،فککرداي آن

روز براحتي اصالح پذير خواهد بود ،اصالح امري به مراتب مشکل تر از اين است که آن را از ابتدا
به صورت صحیح انجام دهید.
➢ اولین اثر گذاري ارتباب در همان مرحله آغازين است .مدت زمان آن تقريباً  4دقیقه است  ،بنابراين
در اولین مرحله برخورد بسیار بايد دقت نمود.
 .1ارتباط غیرکالمی:
 زبان بدن
 بدون توجه و هشیاری افراد واقع میشود.
 بسیاری از افراد از هن غفلت میکنند.
 در بسیاری از مواقع تاثیری بیشتر و ماندگار تر از ارتباط کالمی دارد.
عناصر غیر کالمي:
 .1ظاهر فیزیکی
 ويژگي هاي مربوب به صورت ،قد ،وزن ،لباس و اشیايي که ما استفاده مي کنیم.
 رعايت نظم
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 شی پوشي و آراستگي ظاهري (حسن ظاهر)
 تمیزي و پاکیزگي (بهداشت فردي و محیطي)
 رنگ مناسب لباس
نکات قابل توجه:
 نوع پوشش ي

مبلّغ ،تبلیغ عملي است و پیام هايي درباره فکککر ،ارزش هککا ،نگککرش هککا ،سککاليق،

اهداف و آرمان هاي وي منتقل ميکند.
 مصنوعات و زيورآتت مانند نوع انگشتر ،تسبیح ،ساعت ،عین  ،کیف ،خودکار ،آهنگ موبايککل و
 ...نیز پیام هايي درباره ما براي گفتن دارند.
 ي

مبلّغ ،بايد از افراب و تفريط و تقلید نامناسب در پوشش پرهیز نمايد.

 نوع پوشش مبلّغ در خلوت و جلوت
 نوع پوشش همسر و فرزندان مبلّغ در خلوت و جلوت
 زمان شناسي و مکان شناسي در پوشش
 تفاوت فرهنگ پوشش مردم
 .2چهره
حرکات چ ره یکی از ب ترین کانال های ارتباطی بین اشخار به حساب می هید.
به حرکات چ ره مخاطب خود توجه نمایید.
قبل از هر چیز ذهن خود را از رویدادهای از پیش تعیین شده خالی کنید و هیچگاه در مورد مخاطبتان
سریع ارزیابی و قضاوت نکنید.
شش حالت اهلی چ ره عبارت اند از :غم ،شادی ،خشم ،تعجب ،تنفر ،ترس.
.3تماس چشمی
در مرحله هغازین و حالت عادی برخورد ،هرگز سعی نکنید بیش از سه ثانیه برره طرررف مقابررل خیررره
شوید .پس از هر سه ثانیه ارتباط چشمی خود را موقتاً ق ع کنید .در اولین برخورد با مخاطررب برررای
افزایش دلگرمی و اثر حضور خود با وی تماس چشمی برقرارکنید ،از اعماق قلب تبسم بزنید.
 نگاه به پائین و خم کردن سر ،از مدت ها پیش به عنوان عالمت تعظیم و فروتنرری در فرهنر
بشری مورد استفاده قرار گرفته است.
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 نگاه خیره به پایین  ،توأم با سایر حرکات بدن  ،به عنوان عالمت تواضررع  ،برررای نشرران دادن
قبول ق عی حق تسلط یک فرد باالتر مورد استفاده قرار می گیرد.
 هرگونه ق ع ارتباط چشمی باعث ایجاد اختالل میشود ،مگر اینکه در ج ت پایین باشد.
 ا ل ب ت ه ا ر ت ب ا ط چ ش م ی ط و ال ن ی م ی ت و ا ن د ا ی ج ا د خ ص و م ت

ک ن د یا نش ا نه ابر از ه م ی م ت

بی ش

از اند از ه

با ش د .
 -4دست دادن
✓ بساوایی و ارتباطات.
✓ لمس کردن (دست دادن و مصافحه)
✓ زبان دست دادن در واقع بسیار پیچیده  ،قوی و دقیق است .به طوری که با استفاده دقیق از هن
ال داشته اید ،میتوانید قویتر یا در هررورت
در اولین لحظه از تماس بدنی اثر خوبی را که قب ً
نامناسب بودن ،هن را اهالح کنید.
اثرات دست دادن:
 .1مادی :افزایش هموگلوبین خون = اکسیژن رسانی بیشتر = تقویت بدن و مقاوم شرردن در برابررر
بیماری (دکتر هلن کولتون)
 .2معنوی :پیامبر گرامی اسالم  :هرگاه دو مسلمان با یکدیگر روبرو شوند و برره یکرردیگر دسررت
بدهند بر خداوند است دعای هر دو هن ا را مستجاب گرداند .میزان االعتدال ،ج ،4ر.234
راه های نشان دادن عواطف مثبت:
 .1گشاده رویی و تبسم :امام هادق(علیه السالم) :تبسّم الرجل فی وجه أخیرره حسررنه .بحررار االنرروار،
ج ،74ر288
 .2سالم کردن
از پیامبر اکرم  سوال شد :عملی را به ما یاد بدهید که موجب شود به ب شت وارد شویم .هن حضرت
تأکید به سالم کردن نمودند .المعجم الکبیر ،ج ،2ر383
 .3پرسیدن از نام:
پیامبر اکرم : هرگاه یکی از شما با دیگری دوست شد ،نام ،نام پدر و قبیله او را بپرسررد و از منررزلش
خبر گیرد ،زیرا این کار از حقوق واجب دوستی است و موجب هفای برادری می شود .بحار االنرروار،
ج ،74ر288
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 .4اعالم دوستی و محبت
امام هادق (علیه السالم) :هرگاه کسی را دوست داشتی ،او را به این دوستی هگاه ساز که همین کررار،
باعث میشود دوستی میان شما پایدارتر شود .وسائل الشیعه ،ج ،12ر54
 .5هدیه دادن
پیامبر اکرم : به یکدیگر هدیه بدهید ،زیرا هدیه دادن باعث میشود محبت و دوستی افزایش پیدا کند.
(معجم الکبیر ،ج ،25ر)163
 .6احترام گذاشتن
امام کاظم (علیه السالم) :احترام میان خود و برادرت را از میان مبر و از هن چیزی باقی بگذار ،زیرررا از
میان رفتن هن باعث از بین رفتن حیا میشود .وسائل الشیعه ،ج ،12ر146
انواع دست دادن:
• نوع سلطه گر
• نوع سلطه پذير
• نوع مساوي و مبتني بر همکاري
ب ترین شیوه دست دادن با مخاطبین ،نوع مبتنی بر همکاری است.
دست دادن ماهی مرده :حس نرمی و بی روحی دست دادن ماهی مرررده ،هن را برره عنرروان یررک روش
غیردوستانه در سراسر ج ان شناسانده است و اغلب مردم هن را به افرادی که از نظر شخصیت ضعیف
هستند نسبت می دهند.
دست دادن خردکننده انگشتان :این روش ،عالمت انحصاری افراد پرخاشگر است .فشار بیش از اندازه
بر دست های مخاطبین“ انزجار و نگرش منفی را ایجاد خواهد نمود.
دست دادن سفت و کشیده :این روش هم تقریباً روش افراد پرخاشگر و اجتنابی است که هدف اهلی
هن ا حفظ فاهله و جلوگیری از ورود شما به حریم خصوهی هغاز کننده دست دادن است.
روش گرفتن نوك انگشتان :در این روش با اینکه هغاز کننده عمل دست دادن به ظاهر رفتاری عالقرره
مند نسبت به طرف مقابل دارد  ،اما در واقع فاقد اعتماد به نفس است .بنررابراین توهرریه مرریشررود در
دست دادن به مخاطبان از این روش استفاده نکنید.
تماس با دو دست :برای شدت بخشیدن به ارتباط گرم و همدلی بیشتر با مخاطب می توانید دست چپ
خو د را به سمت هرنج باال ببرید .جانب احتیاط را رعایت کنید ،چرا که هر چه دست شما برراالتر رود،
ارتباط غیر کالمی شما همیمی تر خواهد شد.
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 -5خندیدن
در هنگام استفاده از خنده ،با توجه به نوع هن  ،موقعیت خنده را در نظر بگیرید.
 -1خنده ساده :در این نوع از خنده گوشه های دهان عقب کشیده شده  ،باال می روند که دندان هررای
فرد نمایان نمی شود .خنده ساده همان تبسم است که خود به دو دسته تقسیم می شود .خنده ساده بررا
شدت کم و خنده ساده با شدت باال .خنده ساده با شدت کم  ،عدم اطمینان و شک و تردیررد در پرری
دارد  ،بدان معنا که شخ

می خواهد دوستانه برخورد کند ولی دل ره دارد .اما خنده ساده بررا شرردت

باال ،ب ترین نوع خنده است و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخ

 ،طرف مقابل را نمی شناسد

ولی با او دوستانه برخورد می کند.
 -2خنده باال :در این نوع از خنده  ،دندان های زیرین دیده نمی شود .شخ

با خنده فوقانی به طرف

مقابل اطمینان می دهد که هدفی جز رعایت هلح و هرامش ندارد .خنده باال می تواند با شدت برراال و
شدت کم همراه باشد.
 -3خنده گسترده :این نوع خنده  ،ن ایت شادی  ،رغبت و لذت را می رساند .خنده ای که بررا هرردای
بلند همراه است فقط برای محافل شخصی و خصوهی شایسته میباشد .یک خنده گسترده و بلنررد در
هنگام سالم و احوالپرسی عاقالنه مناسب نمی باشد.
 -4خنده کاذب یا پوزخند :این نوع از خنده در راستای اهداف اهلی خنده نمی باشد .توهیه می شود
به شدت از هن پرهیز شود.
 .6حرکات سر
 .1سر به طرف باال که نمایانگر بیطرفی شخ

راجع به هنچه که می شنود است  ،معمرروالً سررر

ثابت است و شاید گاهی اوقات ج ت تصدیق کمی تکان بخورد.
 .2زمانی که سر به یک طرف خم میشود نشان می دهد که عالقه به وجود همده است .چنانچه با
مخاطب خود در حال هحبت هستید به عالمت های سر توجه کنید؛ متوجه خواهید شررد کرره
مخاطبین عالقه مند از چنین حرکاتی استفاده می کنند.
 .3هنگامی که سر رو به پائین است  ،نشانه رفتار منفی و حتی داوری کردن است .اگر نتوانید سر
مخاطب خود را به باال سوق دهید یا به یک طرف خم کنید برره احتمررال زیرراد دچررار مشررکل
ارتباطی می شوید.
حرکات سر و چهره:
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گره کردن ابروها = خشم -ناراحتی ودرد
باالبردن ابروها = تعجب -دریافت
تکان دادن سررو به پایین = تأیید – تسلیم
تکان دادن سر رو به اطراف = مخالفت -تأسف
تکان دادن سر رو به باال= انکار و عدم پذیرش
.7جهش ابروها
در برخورد اولیه قبل از هر چیز حتی االمکان از ج ش ابرو استفاده کنید .همررواره برره ج ررش ابررروی
مخاطبان خود پاسخ مثبت دهید.
 ج ش ابرو برای موفقیت  ،تأیید  ،تشکر  ،تقاضا  ،تصدیق  ،حتی برای مخالفت  ،اظ ارنظر یررا
برای پند دادن شخ

مقابل استفاده می شود.

 .8ژست ها
باال انداختن شانه ها = نف میدن موضوع -رفع مسئولیت
مالیدن چانه = ارزیابی
انگشت روی شقیقه = تفکر و تأمل
دست به کمر = مقابله
دست به چانه= اشتیاق
بازوان گشوده :وقتی با بازوان گشوده مواجه میشوید ،احساس میکنید که دیگران مایررل برره هررحبت
باشما هستند و از دیدنتان خوشحال میشوند ،قرار دادن دست ا بر روی هم شما را فردی عصبی  ،منتقد
یا عیب جو معرفی میکند که این ا از موانع ارتباط مؤثر میباشد.
 .9رفتار آوایی(پیرا زبان):
 گویشی که به کار میبریم( .تفاوت در گرامر) ل جه ای که با هن هحبت میکنیم( .تفاوت تلفظ) -به انواع هر گويش ،لهجه ميگويند ،براي مثال
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گککويش فارسککي داراي لهجککههاي تهرانککي ،اصککفهاني ،مشککهدي ،شککیرازي ،کرمککاني و  ...اسککت و گککويش
گیلککککککي داراي لهجکککککههاي رشکککککتي ،تهیجکککککاني ،رودسکککککري ،آسکککککتانه اي و  ...و گکککککويش
کردي داراي لهجههاي مهابادي ،سنندجي ،کرمانشاهي ،ايالمي و غیره است.
 زبان ایرانی= گویش فارسی= ل جه ت رانی= گونه التی.تأثیرات رفتار آوایی:
 .1رفتار هوایی و احساسات
( خ ش م  ،ن گ ر ا ن ی  ،ت ح ق ی ر  ،ه م د ر د ی  ،س و ء ظ ن  ،ا ف س ر د گ ی  ،ن ا ا م ی د ی  ،ع ال ق ه  ،خ و ش ح ا ل ی  ،غ م  ،ت ر س  ،ت ن ف ر ر و
)...
مثال :شنیدن جر و بحث همسایه بدون ف میدن کلمات
 .2رفتار هوایی و شخصیت
مردم از لحن هدای دیگران ،به سادگی برداشت هایی از شخصیت هن ا در ذهن خود مجسم می کنند.
(کسی که تند هحبت میکند /کسی که هدایش مدام میلرزد  /کسی که هدای نگررران کننررده دارد /
کسی که هدای بسیار خشن دارد)
 .3رفتار هوایی و یادگیری
رفتار هوایی بر یادگیری ،درك و به خاطر سپردن م الب ،تأثیر دارد.
تنوع هوایی ،وضوح هوایی و هدایی که لحن طبیعی دارد به ف م م الب کمک میکند.
ویژگی های آوایی بیان خوب:
 .1ت ن ه د ا ( ش د ت

بل ن د ی ی ا ک و ت ا ه ی  /بل ن د ی ه د ا نس ب ی اس ت

 /م م ه ن اس ت

ک ه ه د ایتا ن ش ر نید ه

ش و د)
 .2سرعت گفتار (سرعت کافی گفتار ،توجه مخاطبان را به خود جلب کند و ههستگی هن هم برای
مخاطبان ،به گونه ای باشد که یک م لب را قبل از دریافت م الب بعدی ،درك کنند).
 .3د ا ن

ه د ا ( د ا ش ت ن ر ی ت م و ز ی ر و ب م م ن ا س ب ) ( ه د ا ی ی ک ن و ا خ ت  ،م ال ل ه و ر و ب ر ی ش ر و ر و ح ر ا ل

اس ت ).
 .4تلفظ خوب (در مقابل تلفظ ضعیف یا تلفظ غلط)
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 .5گفتار روان (بیان غیر روان ،شامل فعالیت های هوایی مانند درنر
تکرارها ،لکنت ها و مکث های مشخ

هررا ،حائررل هررای هوایرری،

است).

 .6مکث های مؤثر (مکث مناسب ،اهمیت گفتار را تشدید میکند و مکث نامناسب ،عدم همادگی
شما را میرساند).
 .2ارتباط کالمی :مربوط به کلمات بیان شده و دیگر اهواتی هستند که اطالعات و معنی را میرسانند.
عناصر ارتباط کالمی (گفتاری):
 )1محتوای کالم (موضوع تبلیغ)
 )2رفتار هوایی(پیرا زبان)
 )3مالحظات موقعیتی :زمان مناسب  -مکان مناسب  -مخاطب مناسب
سبك های گفتار:
امري :در را ببند.
مودبانه :لطفاً در را ببنديد.
درخواستي  -سئوالي :میشه در را ببندي؟
سئوالي :ميخواهي در باز باشه؟
غیر مستقیم :نميدانم چه کسي در را باز گذاشته  -اينجا سرده.
توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی :هنگام صحبت کردن:
✓ م مئن شوید که مخاطب فرهت سوال یا اظ ار نظر کردن را دارد.
✓ سعی کنید خود را جای مخاطب قرار دهید و احساساتش را درك کنید.
✓ هنچه را میخواهید بگویید ،واضح بیان کنید و با بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نکنید.
✓ به مخاطب نگاه کنید.
✓ م مئن شوید که هنچه که میگویید با تن هدا و زبان بدنی شما هماهنگی دارد.
✓ تن و ههن

هدای خود را تغییر دهید.

✓ از دیدن عالئم هشفتگی در مخاطب غفلت نکنید.
هنجایی که بین پیام ای کالمی و غیر کالمی تناقض وجود دارد افراد عموماً به جنبه های غیررر کالمرری
بیشتر اعتبار می دهند.
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مهارتهای دریافت پیام:
همدلی و همیاری:
امیرالمومنین (علیه السالم) :أحسَنُ االحسانِ مُواساةُ اإلخوانِ .غرر الحکم 3023
امام هادق (علیه السالم) :تَقَرَّبُوا الی اهللِ تَعالی بِمُواساةِ إخوانِکَم .بحاراالنوار ،ج  ،۷۴ر ۳۹۱
امام هادق (علیه السالم) :خِصلَتانِ مَن کانَتا فیه وإلّا فَاعزُب ثُمَّ اعزُب ثُمَّ اعزُب! قِیلَ :و ما هُمرراق قَررا َل:
الصَّالةُ فی مَواقیتِ ا و المُحافَظَةُ عَلَی ا وَ المُواساةُ .الخصال ،ج  ،1ر 25
 م ارتی است که به ما این امکان را میدهد که بتوانیم از س ح خویش فراتر رفته و احساسها
و حالتهای دیگران را عمیقتر درك کنیم.
 همدلی یعنی این که با تو پیمان میبندم ر خواه با هنچه میگویی موافق باشم یا نباشم ر به حق
تو در مورد ابراز نظرت احترام بگذارم و بکوشم تا حقایق را از دیدگاه تو ببینم و درك کنم تا
بتوانم نکته نظرهای خود را نیز به طور مؤثر به تو انتقال دهم.
گوش دادن فعال:
امام علی( علیه السالم )« :تعلّم حسن اإلستماع کما تتعلّم حسن القررول  ،و ال تق ررع علرری أحررد
حدیثه» بحار اتنوار ،ج  ،1ص.222
فرق شنیدن و گوش کردن:
شنیدن :دريافت محرك هاي شنیداري بطور غیرارادي است.
گوش دادن :دريافت و تفسیر محرکهاي شنیداري بطور انتخابي است.
شنونده خوب بودن دو بعد دارد:
 .1شناختي :دريافت کامل اطالعات (سؤال کردن و جهت دهي سخن)
 .2عاطفي :فرصت دادن جهت ابراز عواطف (خشم ،ترس ،تنفر ،عشق و)...
تکنیك انعکاس محتوا:
در تبلیغ چ ره به چ ره ،مخاطب باید م مئن شود که حرف ایش شنیده و درك میشود .بدین منظور از
شیوه انعکاس محتوا استفاده میشود.
مثال تکنیک انعکاس محتوا:
مخاطب :حاال که پدرم فوت شده نمیتوانم به او فکر نکنم ،به دوران جوانی ام که با او بودم ،به عالقه
ای که نخستین روزهای ازدواجم به ما نشان میداد ،به بازی هایی که با بچه های من یعنی نرروه هررای
خودش داشت و ...
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انعکاس محتوا :فکر کنم شما خاطرات بسیار خوبی از پدرتان دارید.
تکنیك انعکاس هیجانات:
مبلّغ باید به گونه ای زمینه را فراهم سازد که مخاطب هیجان های خود را تجربه کند .غمگررین باشررد،
گریه کند ،عصبانی باشد ،فریاد بکشد ،از شادی بال درهورد و . ...
به رهاسازی هیجان ها ،تخلیه هیجانی (پاالیش) میگویند.
اهداف گوش دادن:
✓

ف میدن احساسات دیگران و درك هن ا

✓

راهنمایی دادن وگرفتن

✓

حمایت عاطفی دیگران

✓

حل مشکالت

✓

کسب اطالعات

توصیههای گوش دادن فعال:
 اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن بجاي صحبت کردن
 عدم تکمیل جمالت ديگران
 عدم پاسخ به سوال با ي

سؤال ديگر

 آگاه بودن از سوگیري هاي شخصي
 نپرداختن به تخیل يا عدم اشتغال ذهني با مسائل ديگر
 عدم سلطه جويي در مکالمه
 قطع نکردن سخن و پاسخ دادن پس از پايان صحبتهاي وي
مشاهده کردن:
 مشاهده دقیق وضعیت ظاهری مخاطب (ترس ،اض راب ،شادی ،غم ،تردید ،عشق و )...
 مشاهده دقیق در و دیوار ،کوچه و خیابان ،نوع لباس پوشیدن مردم ،نوع مغازه ها و مشتریان و
 ...که میتواند اطالعات خوبی در خصور موارد ذیل ارائه دهد:
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ش ری و روستایی  ،س ح سواد ،س ح دینداری ،نیازهای فرهنگی و دینرری،

 بافت جمعیتی ،فرهنهداب معاشرت هنان.

پاسخ دادن:
توصیه هايي براي افزايش کیفیت پاسخ دادن:
 هنچه را که می خواهید بیان کنید به وضوح ابراز کنید.
 به جنبه های مثبت موضوع و فرد اشاره کنید.
 مشخ

و متمرکز اظ ار نظر کنید.

 از واژههای کلی و مب م نظیر این و هن کمتر استفاده کنید.
 بر رفتار فرد متمرکز باشید ،نه بر خود فرد.
 توهیفی بازخورد بدهید  ،نه قضاوتی و ارزشیابانه.
 با اول شخ

مفرد و ضمیر من بازخورد بدهید.

 کمتر از واژه هایی نظیر همیشه و هرگز استفاده کنید.
 به رفتارهایی بپردازید که قابل تغییر دادن هستند.
 حتی االمکان نصیحت نکنید .به جای هن ،به فرد کمک کنید تا برره درك ب تررری از موضرروع و
جایگاه خودش در هن برسد.
تکنیك قاب گیری مجدد:
ال گوش کند و تالش نمایررد تررا
گاهی مخاطب نسبت به یک موضوع دید منفی دارد ،مبلّغ باید کام ً
هن م لب را در چارچوب جدید به او نشان دهد.
ب تر اس ت

این تک نیک

پس

از انع ک ا س

م ح تو ا و انع ک ا س

اح س ا س

ه ا و ه ر ام ش د ن م خ ا ط ب  ،ه ر و ر ت

پذ یر د .
مخاطب :هدقات مستحبی که به عنوان دین م رح میشود نوعی گداپروری است! این امر باعررث
میشود همیشه فقیران چشم به دست ثروتمندان داشته باشند.
قاب گیری مجدد :شما برای انسان کرامت قائل هستید و از اینکه میبینید دادن و گرفتن هدقات به
گونه ای اجرا میشود که کرامت انسانی محفوظ نمیماند ،هزرده میشوید.
کدهای مواجهات پایانی:
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به پایان ارتباط خود با مراجع بسیار توجه داشته باشید ،چرا که  4دقیقه هخر هر ارتباطی برره ماننررد
هغاز هن ،بسیار تأثیرگذار است.
ارتباط خود را با مخاطب ،با سخنی مثبت به اتمام برسانید.

از مخاطب برای حضور و ارتباطش با شما تشکر کنید.
« از اینکه در خدمت شما بودم خوشحالم و از شما ،بسیار سپاسگزارم  ،روز خوبی داشته باشید».
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ویژگی های مبلّغ موفق:
الف :بعد شناختی
 .1خودشناسي .2 ،هدفشناسي .3 ،محتواشناسي .4 ،مخاطبشناسي .5 ،ابزارشناسي .6 ،روششناسي،
 .7زمانشناسي .8 ،مکانشناسي.
ب :بعد انگیزشی عاطفی
 .1اخالصمداري .2 ،باورمندي به هدف .3 ،امیککدواري بککه اثککر .4 ،توکککلمحوري .5 ،جککرأتورزي و
خداترسي.
ج :بعد رفتاری
 رفتار فردي :شکرگذاري ،عمل به علم ،تالشگري ،استقامتورزي. رفتار اجتمککاعي :ادبورزي ،دعککوت نزديکککان قبککل از دعککوت ديگککران ،اعتککدالورزي ،علمآمککوزي،صداقت ،عدالت ،فصاحت و بالغت ،سادهزيستي ،مهرباني ،تکريم ،عدم اجبککار مخاطککب ،خیرخککواهي،
امانتداري ،تواضع و فروتني ،مشورتخواهي ،مدارا و سهلگیري ،مردمى و درد آشنا.
محورهای مهم بعد شناختی:
 .1خودشناسي؛
 .2مخاطبشناسي؛
 .3روششناسي.
خودشناسی:

حضرت علي ميفرمايککد« :معرفککة الککنفس أنفککع المعککارف»؛ خودشناسککي سککودمندترين شناساييهاسککت.
عبدالواحد بن محمد تمیمى آمدى ،غررالحکم و دررالکلم ،ص.712
مؤلفه های خودشناسی:
الف :عزت نفس و اعتماد به نفس
(شناخت ويژگيها و صفات خويش ،ارزيابي مثبت و منفي راجع به خود)
ب :شناخت عواطف و هیجانات خود و تسلط بر آن
ج :تصوير واقع بینانه از خود
شناخت تواناييها ،استعدادها و پیشرفتهاي خود و بهرهمندي از آنها
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انواع اعتماد به خود و دیگران:
 .1من خوب نیستم ،تو خوبي = احساس حقارت
 .2من خوب نیستم ،تو هم خوب نیستي = احساس فرد بیمار روحي
 .3من خوبم ،تو خوب نیستي = احساس بزرگ منشي
 .4من خوبم ،تو خوبي = احساس فرد سالم
عالئم عزت نفس پایین:
 .1آرزو دارد فرد ديگري باشد.
 .2احساس بي ارزش بودن ميکند.
 .3اغلب هنگام برخورد با مشکالت ،فرار ميکند.
 .4از خودش به صورت منفي ياد ميکند.
 .5از نظر ظاهر ،سر و وضع مرتبي ندارد.
 .6تصمیم گیري برايش مشکل است.
 .7به افراد کوچکتر از خود ،زور ميگويد( .جبران نقص خود)
 .8درك ديدگاه هاي ديگران برايش مشکل است.
 .9بیش از حد به عقائد افراد مقتدر ،تکیه ميکند.
 .10به ندرت داوطلب ميشود.
 .11با پز دادن ،توجه را به سمت خود جلب ميکند(.طبل تو خالي)
 .12اغلب از اجتماع دوري ميکند.
 .13در محیط هاي جديد ،دچار اضطراب شديدي ميشود.
 .14موفقیت را در نتیجه تأثیر چیزي خارج از وجود خود ميداند.
راه های افزایش اعتماد به نفس:
 .1تأکید بر نقاب قوت و موفقیت هاي خود.
 .2مواجهه با موقعیت هاي جديد (ريس

کردن)

 .3استفاده از گفتگوي دروني()self - talk
 .4تمرين و مواجهه ذهني با موقعیت هاي جديد
 .5شوخ طبعي
 .6نفس عمیق کشیدن و خوردن جرعه اي آب
 .7حرکات آرام داشتن
 .8طرح سوال از مخاطب ( از وقفه پیش آمده براي تسلط بر خود استفاده کنید).
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مخاطب شناسی
مشترکات روانی انسان ها :بعضي از ويژگيهاي نفساني انسانها ،مشترك است .از جمله:
 – 1همه محبت پذير و قهر ستیزند؛
 – 2همه تشويق پذير و تنبیه گريزند؛
 – 3همه تأيید طلب و انتقاد گريزند؛
 – 4همه تکريم پذير و تحقیر گريزند؛
 – 5همة انسانها دوستدار وحدت شخصیت و گريزان از تعارضها و تضادها هستند؛
 – 6همه آرامش خواه و امنیت طلبند؛
 – 7همه صمیمیت و صفا ميخواهند؛
 – 8همه دوستدار موفقیت و گريزان از شکست و ناکامياند؛
 – 9همه دوست دارند اعتماد به نفس قوي داشته باشند؛
 –10همه ميخواهند به استقالل آنها ارزش داده شود ،به هويت فرديشان توجه شود؛
 –11همه (به ويژه بچهها) دوست دارند با الگوي رفتاري محبوب خود همانند سازي کنند؛
 –12همه دوست دارند سرمشق و الگوي مهربان داشته باشند؛
 –13همه دوست دارند مورد حمايت بزرگساتن محبوب خود باشند؛
 –14همه بچهها دوست دارند والدينشان مهربان باشند؛
 –15همه والدين دوست دارند فرزندانشان سالم و صالح و مهربان باشند؛
 –16همه از رفتار مغرضانه و متکبرانه ناخرسندند.
شناخت ویژگی های مخاطب:
❖ ويژگي هاي سني
❖ ويژگي هاي جنسیتي
❖ ويژگي هاي علمي
❖ ويژگي هاي فرهنگي
❖ ويژگي هاي زباني
❖ ويژگي هاي فکري
❖ ويژگي هاي ايماني (جايگاه برون ديني يا درون ديني؟)
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سن مخاطب و نیازهای وی:
کودك :بازي ،قصه ،فیلم ،تئاتر ،داستان و الگودهي و استفاده از مکانیزم يادگیري مشاهدهاي.
نوجوان :علم ،تخیل ،هیجان ،تکريم و احترام،انرژي ،انجام خواستهها (ارضاء نیازها) توجه به مسککائل بلککوغ،
بحران هويت ،استقالل طلبي و مخالفت و تعارض با والدين ...
جوان :منطق ،استدتل ،احترام ،عاطفه ،آراستگي ،استفاده از توان و انرژي وي.
بزرگسال :پختگي ،جا افتادگي ،منطق ،استدتل ،احترام ...
پیر :احترام ،مدارا ،استفاده از تجارب وي ،نرنجاندن ،برطرف کردن نیازها (پیران از نظر جسماني و رواني رو
به ضعف ميروند و از نظر عاطفي حالت کودکانه پیدا ميکنند لجککوج ،بهانککهگیککر ،سککوء ظککن ،ناشکککري و
نارضايتي نسبت به خدمات اطرافیان )...
ویژگی های دوران کودکی:
 .1دوران کودکي و شکل گیري شخصیت و خمیرمايه هاي رواني – اجتماعي فرد.
(بازي و نقش آن در شکل گیري شخصیت کودك)
 .2دوران کودکي و حافظه.
 .3دوران کودکي و توجه به ظرفیت هاي اخالقي و اجتماعي.
نکات ویژگی های دوران کودکی:
 .1فرصت ابراز واکنش هاي هیجاني و عاطفي به کودك داده شود.
 .2بايد کودکان را به شادي و سرور تشويق کنیم تا به زندگي به چشم خندان نگاه کنند.
 .3بايد همواره فعالیت هايي را از کودك خواست که از عهده اش برآيد و تجربه مثبتي داشته باشد.
 .4نبايد عجز و حقارت کودك را به رخ او کشید.
 .5اگرچه کودکان به تکالیف دين مکلف نیستند لیکن بايد عواطف وي را به گونه اي شکل داد که نسبت به
دين ،مراسم ديني ،افراد متدين ،اهداف ديني و  ...عاطفه اي مثبت پیدا کنند.
دوران نوجوانی و جوانی (دوران طالیی) (بحران هویت):
 .1انقالب هورموني و تحول زيست شناختي
(بحران بلوغ و ضرورت شناخت صحیح)
 .2انقالب عقالني(پرسش ها و ترديدها/اهداف)
 .3انقالب عاطفي(دوست مناسب/رفتار و تمايل جنسي)
 .4انقالب ارزشي اخالقي(تشخیص مذهبي)
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تغییر همگانی دوران بلوغ:
 .1انزوا طلبي :نزاع و ادعاي عدم درك
 .2خستگي و ماللت ،خصوصاً ذهني (ذهنم نمي کشد درس بخوانم)
 .3تعارض و ستیزه جويي اجتماعي (با پیشرفت بلوغ ،کمتر مي شود)
 .4احساسات تند و بدخلقي (قهر و خشم و میل به فرياد)
 .5فقدان اعتماد به نفس (ترس از شکست)
 .6حجب و حیاي افراطي (ترس از مواجه شدن ديگران با تغییرات بدني و نظر نامساعد آنان)
روش شناسی (تکنیك ها و روش های روانشناختی تبلیغ)
برخی از روش های تبلیغی:
✓ روش تدريج
✓ روش تکرار و تمرين
✓ روش غرقه سازي
✓ روش حساسیت زدايي منظم
✓ روش انعکاس محتوا
✓ روش انعکاس هیجانات و احساسات
✓ روش قاب گیري مجدد
روش تدریج:
❖ يکي از مهمترين اصول در تربیت ديني اصل تدريج است.
❖ تحول و شکل گیري توانايي هاي ذهني و رواني و  ...تدريجي است.
❖ (رشد بدني ،ذهني و عقلي بر اساس ي

سیر منظم صورت مي گیرد)

❖ عادات ،نگرش ها و رفتارها ،به صورت تدريجي شکل مي گیرند(اصل قورباغه اي)
❖ آموزش تدريجي مسائل ديني (نماز و )...؛ (مطالب و مفاهیم آموزشي و ديني بايد متناسب با سککطح
درك و قواي ذهني و رواني مخاطبین باشد) (داستان تازه مسلمان)
❖ توجه به پذيرش مخاطب( :اقبال و ادبار قلوب)
روش تکرار و تمرین:
در تمام ابعاد رفتاري و جسماني ،عاطفي و شناختي (نماز ،روزه ،دعا و ذکر ،حجاب و )...
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روش غرقه سازی:
❖ فرد يا جامعه ،حضور محرّك ترس آور يا نامطلوب را به مدت تزم تحمل مککي کنککد تککا اثککر تککرس
آوري آن از بین برود.
❖ غرقه سازي واقعي (ترس از ترکیدن بادکن ) و خیالي (ترس از هواپیما)
روش حساسیت زدایی منظم:
❖ همراه کردن محرك اضطراب زا با محرك ضد اضطراب ،حساسککیت زدايککي اسککت و اگککر در چنککد
مرحله اجرا شود آن را حساسیت زدايي منظم مي گويند(.مثال ترس از گربه)
❖ مثال:
 oبي حرمتي به مقدسات ديني ،ي

عامل اضطراب زا است.

 oعالقه مردم به يکپارچگي و متحد بودن ي

عامل آرام ساز است.

شیوه های تربیت الگویی:
 .1الگودهي( :ارائه الگوي مثبت و حقیقي)
الف :مبلّغ الگو باشد :کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم...
ب :فرد ديگري را که جنبه الگويي دارد معرفي کند :لقد کان لکم في رسول اهلل اسوه حسنه(.احزاب)21/
 .2الگوپردازي :از قوه خیال و الگوي فرضي بهره ميگیرد .مؤمنان رستگارند ،آنان کککه در نمازشککان خشککوع
دارند ،از لغو و بیهککوده روي گرداننککد ،زکککات ميپردازنککد ،دامککان خککود را از بککي عفتککي حفککظ ميکننککد...
(مؤمنون)5-1/
 .3الگو زدايي :شخصیت هاي منفي را به گونه اي ترسککیم کنککیم کککه نککوعي دل زدگککي و نگککرش منفککي در
مخاطب نسبت به آن شخصیت ايجاد شود .ظالم چهار نشانه دارد.... :
موفق باشید.
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