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 ه ای از موسسه ی فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان ئارا  *** 

 1401اردیبهشت   ۲۸  چهارشنبه:  اول  جلسه   ****

  رانند،گذیم   یمجاز  ی را در فضا  ی ادیز  یساعت ها  خوانند، یقدمه : اگر فرزندانمان درس نم م

 دیجد زیچ کیفرزندمان هرروز    گذرانند،یم  هودهیدارند ، وقت خود را ب  ادیو مواد مخدر اعت   گار یس  به

 ی ضد اجتماع  ی از آن ها رفتار ها  یبعض  اگر  ست،ین  یاش راضیهدف است ، از زندگ یب  خواهد، یم

  م؟یچه کن ، خود غرق است  یها   آمال و آرزو دارند، در  

 

 .میو هدف داشته باش  م یخود تالش کن ریدر مس  دیبا  ما

 . میبزرگ دار  یآرزو ها   یول   میندار  یاوقات است که درآمد چندان  ی بعض   مانند

 :   ت« ی»هو 

 آنچه در درون من است.   یعنی  تیهو

 است.   یتیهو یبحث ب  یاختالالت روان  سیب

 است .   یفرد  راتییانسجام تغ  ندیفرا  کیبه عنوان    ت یهو یریگ  شکل

 باشد .   ینشدن  که بعد از آن هم  ست ین  نطوریا  یبسته شود ول   ی سالگ  ۲4و   ۲۳تا   دیافراد با  تیهو

 مشکل دارد.   تش یچه کار کند ، هو دیکه با  داندن  ی کند ول  رییکه بخواهد تغ  رد یبگ  می تصم   هرکس 

 ؟   م ی کن   ر یی تغ   چگونه 

 .میداشته باشتکرار   دیقدم با  نیاول  در



 

 .شودیناخودآگاه م  ر یو عادت وارد ضم   کند یم  جادیعادت ا  تکرار

 .  دیشوی م  لیمحبوب تبد ی، به فرشته ا دیاتفاق خوب را به خود القا کن  کی  یوقت

 . ستین  یکاف  ی است. دانش شرط الزم است ولدانش  در تکرار    زی چ  نیاول

 است .  باور  ، میبکن  ی دانش را عمل  شودیباعث م  ی زیچ

 باور:   مراحل

 (دانش 1

 (تصور ۲

 (نگرش ۳

 (ارزش 4

 (باور ۵

 .شودیم  تصور به  لیتبد  دانش،    د یکنیم   تکرار  یوقت

 .    شودیمنگرش  به    لیتبد  ری تصو   تکرار ،  با

 .شودیم  ارزشبه    لیتبد  نگرشتکرار ،    با

 .  شودیم  باوربه   لیتبد  ارزشتکرار ،    با

 .  شودیم  عملبه    لیتبد  باورتکرار ،    با

 (   ی علم ـ    یشخص  ـ   ی: )اجتماعت ی هو   انواع 

 .فهمد ینداشته باشد ارزش درست خواندن را نم   یلیتحص  ت ینفر هو  کی  ر*اگ

 .زندیم  ی ساز  کی  ه ینداشته باشد هر ثان  یمذهب   ت ینفر هو  کی  ر*اگ

 کند.   دا یپ  تینماز بخواند نتوانسته هو  کشدیکه خجالت م  ی*کس

 . کنمیمن به آنچه دارم افتخار م  یعنی  تیهو



 

 آن را خوب ندانند.  گرانیاگر د  ی حت  ذارم گیدم احترام مکه انتخاب کر  ی به رشته ا  من

 ت یثبات شخص   =    تیهو

داشته باشد اما   یشغل  تی نفر هو  کی. ممکن است  میداشته باش  ت یممکن است ما هو  ی هر عرصه ا  در

 کار کند. ه  چ   خواهد یکه م  داندیم   گرید  ی جا سرگشته و در جا  ک ینداشته باشد، در    ی اجتماع  تیهو

   :ت ی هو   ی ر ی گ   شکل 

 . ستیعالقه ن  تیهو

 .کندیم  جادیا  زه یانگ  ،و عالقه  کندیم  جادیعالقه ا  ، تیهو  

داشته باشم که اهدافم چه   یشناسهستم و  خود چه کسی کنم و بفهمم   دایمن ثبات پ  یعنی  تیهو

 به آن ها برسم.  د یهست و چگونه با

 : زش ی و انگ   زه ی انگ   تفاوت 

 دادن است.  زهیانگ  یابزار برا  زشیانگ

 فعل است.  زهیحس و انگ زشیانگ

 .میندار  زهیانگ  مینداشته باش  زش یانگ  ی وقت  تا

 .من عمل کنم  شودیدارم که باعث م  زش یدارم انگ  ی شوق درون  ی وقت  من

 مثال:   یبرا

 . ماندیم  self confidenceو    self esteem  مانند

Self esteem  م. دوست دارم و قبول دار  راعزت نفس ، من خودم    یعنی 

خودم   ی و اول برا  گذارمیبه خودم احترام م،  چون خودم را دوست دارم  یعنی  به نفس   اعتمادفعل  

 احترام قائلم. 

 گرانیبعد به د  میبه خود احترام بگذار  شتر یب  دی*ما با

 .ستین  ی بستگاست و دل  یوابستگ  میدوست دار  شتریرا ب  گرانید  اگر مییکه بگواشتباه است  نیا



 

 فرق دارد.   یبا وابستگ  یدوست داشتن و دلبستگ  بد است.  یلیخ  یوابستگ

 هم را دارند.  ی پشت هم هوا  ی ول  کنند یکه باهم دعوا م  یمثل زن و شوهر  یدلبستگ

 تحمل کنند.  توانندیهم بودن را نم  یهستند که نه با هم بودن را و نه ب  یهم زن و شوهر   یوابستگ

 ما است.   ی ها  شرفتیو پ  ت یو  اساس موفق  یصلا   یو مبنا   س یها ارتباط دارد و ب نیبا همه ا  تیهو

   :ت ی هو   ی ر ی گ   شکل 

 بسته شود.  دیبا   ینوجوان  های دورهدر انتو   کندی بروز م  یدر نوجوان

تر است اما پدر هم هفت برابر پدر موثر، نقش دارد و مادر   ی زیاز هر چ  شتریخانواده ب یابیتیهو  در

 خاص خودش را دارد.  گاهیجا

 است.  ی فرد  تی هو  شتری، بمنظور  میکنی صحبت م  ت یاز هو  یوقت

 شوند  ی م  ت یهو  یب  یچه کسان  یعنی  ت ی بحران هو *

در  دیچالش بزرگ است که نبا کی  نیعبور کرد که ا  ت یحتما از بحران هو  دی با  ت یثبات شخص   ی*برا

 آن توقف کرد . 

 است.  ی مقر بد  ی ول  ستیگذرگاه خوب  ی عبارت  به

 دشوار است.  ، در عمل  ی اده است ولبه زبان، س  یعنی.  است  ممتنع  امر سهل  تیترب

 :  ت ی هو   د ی فوا 

  ی،خود آگاه  ی(خودشناس1

 دارم.   یمثبت و منف  یها   یژگیبدانم چه و  یعنی

 .میایحذف و نابود کنم با آن ها کنار ب  توانمیاگر نم  ایها را حذف    یها را ارتقا بدهم و منف مثبت

 .روزیکنم ،هر روز بهتر از د  شرفتیموفق باشم و پ  ی(در زندگ۲

       برسم   میآرزوها  بعد و اگر بخواهم به   یدر سال ها   م یبه اهداف ، آرمان ها و آرزوها  یباب  دست

 مستمر عمل کنم.  دیبا



 

 .میرسیم  مانی*با عادت به آرمان ها

 و قابل قبول بودن به خود ببخشم.  ی(احساس عمق و ارزشمند۳

 .دهمینم   یخودم ارزش قائل هستم و تن به هر ذلت یکردم برا  دایپ  ی سالم   ت یهو  یوقت  یعنی

 .دیزدایرا از ما م  یی(احساس تنها4

 . یفی(نجات از بالتکل۵

 شکاف نسل ها   ای  نسلی  (گسست6

 . شودیاسترس م  شیزا باعث افزااسترس  ی ها  تی*اجتناب از موقع


