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 بسمه تعالی

 2 -سواالت مهارتی 

 برای افرادی که سر جلسه حلقه شلوغ کاری می کنند چه باید کرد؟ .1

 :کنیم مي اشاره ها مهارت برخي به ، باشد دارا جهت دراين الزمه هاي مهارت و بوده مديريت قدرت داراي سرگروه

شند  مي مختلف هاي روش داراي مديريتي هاي شیوه  که آنجا از : رهبري مديريت   مديريت در شده  اتخاذ مدل لذا ، با

 . نمود تعريف زير شرح به را آن توان مي که است رهبري شیوه به مديريت ، حلقه

  تیارياخ صورتي  به را، آنان کوشش  و تالش که ايگونه به افراد در معنوي نفوذ فرايند:  از است  عبارت رهبري مديريت»

 .«گیرد کار به «اهلل الي وصول» منظور به ايران اسالمي جمهوري نظام متعالي اهداف راستاي در

 چشم نهگو هیچ بدون آنها حل براي گروه اعضاي مشكالت و وضعیت به نسبت ، دلسوزي ابراز با مدير درجايگاه سرگروه ،

 را عضاء ا دل در نفوذ موجبات مساله  اين که نمايد مي اقدام اعضاء  مشكالت  حل به نسبت  صمیمیت  و وبامهرباني داشتي 

  انج با اعضا که شود مي باعث واين.  سازد مي همراه صالحین طیبه شجره در گروه متعالي هدافا با را آنان و کرده فراهم

 دهند گوش را سرگروه مطالب دل و

  يزير برنامه ، وتحقیق مطالعه ، اعضاء  به فردي مشاوره  ، اعضا  گیري پي ، گروهي حضوردرجلسات   : مناسب  گذاري وقت

 را مناسبي  وقت سرگروه  است  الزم آن انجام براي که ، است  مناسب  وقت صرف  نیازمند آن هاي برنامه و گروه مديريت و

 . باشد داشته اهتمام مهم اين به و نموده صرف

ستگي  ايجاد) ارتباط» : گیري ارتباط ستفاده ( چیز دو بین پیو شهاي  و هاشیوه  از ا  و ايجاد رايب کالمي و رفتاري قلبي، رو

 .«است ديگران با ارتباط تقويت

  انوادهخ ، اعضاء  با ارتباط برقراري قدرت بايست  مي سرگروه  که ، است  ارتباط گروهي هاي محورفعالیت:  گفت انتو مي

سئولین  ها سه  اولیاي جمله از دارند حضور  هدف جامعه که هايي درمحیط وم شته  مدر شد  رادا   اعضاي  فرموديد که اين. با

 است افراد و شما بین مناسب ارتباط برقراري معد خاطر به شايد دهند نمي گوش شما مطالب به گاهي حلقه

 .نخواهدبود موفق محوله وظايف درانجام مطمئنا ، باشد توانايي فاقداين که کسي اگر

ست  ممكن البته شد،  محسوس  ضعف  اين فعالیت ي درابتدا ا   ايه مهارت ، وآموزش تجربه کسب  و مرورزمان به لكن با

 .کند مي پیدا بهبود گیري ارتباط
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 مالل و دهکنن اوخسته گفتن سخن که طوري باشد، مند بهره جذاب و شیوا بیاني از سرگروه است الزم : جذاب و یواش بیان

شد  ضوع  اين ، آورنبا شتیاق  مو سبت  افراد درا سات  و ها برنامه در حضور  به ن شد  مي موثر بعدي جل شاط  حفظ در و با   در ن

 . کند مواجه چالش با را ها برنامه است مكنم آن فقد صورت در و باشد مي موثر خیلي حلقه مدت طول

ستان  و مثال از گیري بهره ، بیان و تغییرلحن ، نگفتن سخن  بريده ستندکه  مواردي...  و شعر  ، دا   مي یانب درجذابیت ه

 . گردد موثرواقع تواند

ستفاده  ستان  از ا سب  هاي دا ضوع  با متنا شعار  و بحث مورد مو سب  ا ست  مخاطب نیاز مورد که مطالبي انتخاب و متنا  زا ا

 دهند فرا گوش شما مطالب به بیشتر انگیزه با که شود مي موجب و کرده جلوگیري او خستگي

 .باشید پیروز و موفق

 

 بعد از مرحله جذب چه برنامه ای را توصيه ميکنيد؟ .2

 :قبیل از. داد انجام را اعضا بیتتث مراحل بايد جذب ي مرحله از بعد

 حلقه بندي سطح-1

 حلقه هاي فعالیت سطح ارتقاء-2

 نشاط با و جذاب هاي برنامه برگزاري-3

 حلقه در دوستي رابطه و صمیمیت تقويت -4

 جمعي دسته هاي فعالیت -5

 اعضا ي خانواده و سرگروه بین اثربخش ارتباط-6

 ها فعالیت در مسجد جماعت نماز محوريت-7

 موانع برخي رفع براي ريزي برنامه و سازي زمینه و مختلف موضوعات در حلقه اعضاي از سنجي نیاز -8

 کتابخواني و مطالعاتي ي روحیه ايجاد-9

 اعضا توانمندي سنجش و استعداديابي-11

 .تربیتي نظارتهاي سطح ارتقاء -11

  تاثیر و تربیت رام. کنید پیشه  صبوري . ننمايید عجله فرادا تثبیت در جذب مرحله از بعد کنید سعي  الذکر فوق برمورد عالوه

 به ازنی افراد در اعتقادي باورهاي تعمیق طلبد مي زيادي ي حوصله  و است  بر زمان و تدريجي امري انسانها  بروي گذاري

شت  سته  زمان گذ ستمرار  با همراه واب ستانه  ي رابطه تعمیق.دارد تكرار و ا صر  خود متربي با سرگروه  مربي، دو  سیار ب عن
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  خودخواهد برمتربي زيادي بسیار  تاثیر دهد انجام درستي  به را امر اين بتواند سرگروه  استاگر  مرحله اين در مهمي و کلیدي

 .اشدب شرعي و اخالقي موازين چهارچوب در و شده حساب مند، ضابطه بايد شود مي ايجاد که ارتباطي نوع البته.گذاشت

ضوع  اين در افراط واز سوزي  و محبت اما. نمود پرهیز بايد مو سبت  دل شته د آنان درتثبیت شگرفي  تاثیر مخاطب به ن  و ا

 .نمود حل توان مي مرحله اين در را مخاطب مشكالت از توجهي قابل بخش

  شووناخت و متربیان هاي خانواده به بخشووي اطمینان بگیرد قرار توجه مورد بايد مرحله اين در که ديگري مهم موضوووع

 .است خانواده و گروهسر از متقابل

  نهاست آ دلسوز  که اند سپرده  امني محیط و سالم  ي مجموعه و فرد به را خود فرزند شوند  مطمئن بلید متربیان ي خانواده

  المس  محیطي در آنها فرزندان تربیت و رشد  براي و.نمايد مي رسیدگي  و توجه ايشان  درس جمله از آنها شئونات  همه به و

ستي  اتفاق اين اگر نمايد مي تالش امن و ضور  از ها خانواده تنها نه دهد رخ بدر   مايند،ن نمي ممانعت متربیان وتثبیت ح

 .نمود خواهند زيادي کمكهاي شما به امر اين در بلكه

 .باشید پیروز و موفق

 

روه عه ی سرگ قصد بر این هست که ویژگی های نوجوانی درگروه مطرح بشه چه کتابهایی برای مطال    .3

 و چه کتابهایی برای متربيان پيشنهاد ميکنيد؟

 :از عبارتند مرتبط هاي کتب از برخي

 قم، احقاف انتشارات/نیا جعفري محمدرضا: نويسنده/او دنیاي ي همه و نوجوان کتابالف: 

 .ها حساسیت ،جواني نوجواني، دوران مباحث شامل. امید پنجره کتابب: 

 .حسیني پور علي نويسنده سالگي، 18 تا 12 نوجوانان تربیت هاي ويژگيج: 

 .ورپ صديق رضا علي نويسنده...  و ها ويژگي روحي، برحاالت مروري شامل جواني و نوجواني دوران روانشناسي کتابد: 

سیار  کتاب زمینه اين در ست  ب س   و شناسي   مخاطب هاي کتاب به توان مي.ا شنا  شده  تهنوش  اسالمي  رويكرد با که يروان

  رد که اي مشاوره  و شناسي   مخاطب جزوات از و کرد استفاده  بسیج  مجازي مدرسه  از توانید مي ضمنا . کرد مراجعه است 

 .کنید استفاده شود مي تدريس صالحین طیبه شجره هاي دوره

 .باشید پیروز و موفق
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ستفاده از ا  .4 سعدی،   آیا در مباحث اخالقی، ا حافظ، نظامی و ...( را در شعار و ادبيات )نظير آثار مولوی، 

ستان( مفيد می   حلقه سوم راهنمایی تا دوم دبير شعار    دانيد؟ میهای نوجوانان ) ستانها و ا توانيم از دا

 ها استفاده کنيم؟کهن ادبی در حلقه

 همم متربیان سطح  اشعار  از استفاده  در لكن است  مناسب  مطالب سازي  جذاب براي اخالقي مباحث در اشعار  از ي استفاده 

 .شود بیان مناسب توضیح با اشعار شود سعي و باشد آنها سطح با متناسب بايد اشعار و است

  گیري نتیجه و شود  تبیین درستي  به که شرطي  به شود  مي يافت وفور به ما ادبیات در که داستان  و قصه  عنصر  از استفاده 

سبي  و صحیح  سیار  ابزارهاي از شود  آنها طرح از منا ست  مطلب انداختن جا براي ضروري  ب ص  نبايد آثار اين البته ا   در لا

ضوعي  شد  روايات و قرآني ديني، هاي آموزه بايد مباحث محوريت. بگیرد قرار شود  مي ارائه که مو ستفاده  و با  و رشع  از ا

 .باشد مباحث انداختن جا و کردن تر جذاب ، نمودن تر شیرين براي بايست مي ادبیات

 

شه به متربيان           .5 شهای مهارتی مي صالحين نوجوان، چه آموز ستم بدونم در حلقه های  سالم ميخوا با 

 ارائه داد؟ ميشه توضيح بدید و مثال بزنيد؟ 

  اين در و کرد صحبت  غرائز کنترل هاي مهارت و مطالعه هاي مهارت مورد در توان مي متربیان براي نوجوانان حلقه در

ست  نیاز همه براي عام هاي مهارت سري  يک مثال کنید حلقه اعضاي  از سنجي  نیاز توانید مي شما  موارد   مهارت مثل ا

ست  هاي سبت  بايد را ها مهارت از برخي ولي يابي دو ضا  نیاز به ن   ول،ط واندنخ درس چگونه مهارت مانند کنید بیان اع

  بخشي درسي،  غیر درسي،بخشي   مطالعه به بخشي  مثال) دارند اختیار در که اي روزانه زمان مديريت و تقسیم  جگونه را روز

ستراحت  سجد  يه تلويزيون،بخشي  و بازي و تفريح و ا شارکت  و خانه امور انجام به بخشي  و معنوي هاي برنامه و م  اب م

  ینمعلم ،با همسايگان  ،با دوستان  ،با والدين با درست  و صحیح  رفتار ،مهارت. . .(  و خانه کارهاي در خانواده اعضاي  ساير 

  هارت،م کند مي بروز دوستان  و اقوام بین در يا خیابان و کوچه و مدرسه  در که منكراتي با مواجهه چگونگي ،مهارت مدريه

شي  هاي ستعداد  به توجه با هنري و ورز صالح  همه گرفتن نظر در با. . .  و دارد فرد که اي عالقه و ا سد  و م  براي آن مفا

 .فرد

 .باشید پیروز و موفق
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  چه چيه صالحين  طرح کنند می سوال  که سال  13 تا 11 سن  از های نوجوان جواب در بفرمایيد لطفا .6

 تشکر ؟ با بدهم باید جوابی

ست  تربیتي و معرفتي نظام يک صالحین  طرح ساني  نیروي تربیت براي ا سان  تربیت و کارآمد ان  تربیت و حصال  هاي ان

  واقع در و انقالب و نظام براي کادرسووازي و اسووت اسووالمي جمهوري نظام براي متخصوو  و متعهد.صووالح نیروهاي

 .است( عج)عصر امام ظهور مسیر هموارکردن

  نماز و رآنق جلسات  در بیايیم، مسجد  به ما اينكه. باشد  صالحین  عنوان و نام و قالب در نبايد ماحت نوجوان به دادن پاسخ 

 از...  و کنیم شرکت  ورزشي  و اردويي جمعي، هاي برنامه در. بپردازيم مختلف کتب مطالعه به کنیم، شرکت ...  و جماعت

  یفتدب جا جوانان و نوجوانان براي آن ضرورت و آن میتاه اصل و شود تبیین بايد ما امروز جوان براي که است ضرورتهايي

  است  صالحین  طرح شده  ايجاد موضوعات  اين به پرداختن براي مساجد  بسیج  پايگاههاي در اکنون که ظرفي بهترين حال

 .است نموده جمع و سازي ظرفیت سازي، بستر خود در را اينها ي همه که

 .باشید پیروز و موفق

 

 مربی طرح صالحين چه ویژگی های باید داشته باشد؟ .7

 :مربی های ویژگی

 :عمومی شرایط( الف

 ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام به معتقد 

 فقیه مطلقه واليت به عملي و قلبي اعتقاد 

 اسالم مبین دين به عملي التزام 

 انساني نیروي تربیت منظور به الزم عالقه و نگیزها داراي 

 صالحذي مراجع امنیتي تأيید 

 :تربيتی( ب

 تربیتي اصول و مباني به آشنا 

 تربیتي هايروش به مسلط 

 تربیتي هايآفت و هاآسیب تشخی  قدرت داري 
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 معرفتی( ب

 اسالمي تفكر اصول و مباني به تفصیلي آشنايي 

 بصيرتی( ج

 بودن واليي و انقالبي 

 انقالبي و سیاسي فكري، جريانات صحیح تشخی  قدرت 

 (العالي مدظله) رهبري معظم ومقام( ره)خمیني امام حضرت هايآرمان از دفاع جهت صحنه در حضور 

 مهارتی و مدیریتی( د

 داري گروه و تربیتي کار سابقه 

 تربیتي مسائل در بخشي حرکت و ارتباط برقراري قدرت 

 تربیتي هايگروه و هاسرگروه بر نظارت و مديريتي ريزي هبرنام توان 

 کادر پرورش و کادرسازي توانايي 

 اجتماعی( هـ

 شناسي مخاطب قدرت 

 اقناع قدرت 

 بیان فن 

 علمی( و

 مكاسب و رسائل به اشتغال يا حوزه 2 سطح يا لیسانس حداقل 

 هک است  اين است  ضروري  و مهم بسیار  صالحین  ي همجموع در مربي يک براي که آنچه گرديد ذکر که برمواردي عالوه

سي  ضاعت  حد در) ساخته  خود فردي که بگیرد قرار خطیر جايگاه اين در تواند مي ک   در خود از مراقبت اهل ،(خودش ب

شتن  و نیت در اخالص ، اجتماعي و فردي و اخالقي رفتارهاي سخ  عزمي و هدف دا   بزرگ الهي ماموريت اين انجام در را

شد،  سانها  تربیت و علميم با ست  شغل  ان  را راه اين ايسختیه  و بنگرند بايد الهي ماموريت اين به نگاه اين با وافراد، انبیا

 .باشید پیروز و موفق .بپذيرند دل و بجان
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 پيشنهادميکنيد؟ راهکارهایی چه نفس به واعتماد اراده تقویت برای .8

 :نفس به اعتماد تقویت جهت راهکارهایی

 را ودخ نتیجه در و دهید گسترش  خويش مثبت خصوصیات   و قوت نقاط و هاتوانمندي از را خود شناخت  هرچیز از قبل. 1

 .کنید ارزيابي مثبت

ست    و تلخ هايتجربه به. 2 شته  هايشك سات    نیز و گذ سا شید  و شید نیندي خود درباره منفي تخیّالت و اح  از را نهاآ بكو

 .بريزيد بیرون ذهنتان فضاي

ستان،  انتخاب در. 3 سي هم دو شید . کنید دقت خود هاياتاقيهم و هادر شاط  با افراد با بكو شتر  اجتماعي و ن   وآمدرفت بی

 .بگیريد الگو آنها اجتماعي روابط و برخورد نحوه از و کرده

 .آموزيدنمي را رفتن راه نخورديد زمین به تا شويد؛ نگران نبايد شُديد، اضطراب دچار ابتدا در اگر. 4

 .کنید صحبت بیشتر دوستانه هايمحیط در. 5

 .نشويد آن محكوم ولي شويد، آشنا آن رسوم و آداب به کنید سعي شديد جديدي محیط وارد اگر. 6

 .دکنی تمرين و آغاز مدتکوتاه و کوچک کارهاي در را اجتماع در پذيريمسئولیت. 7

  اج هر شماست   با او کنتم؛ أينما معكم هو» کنید؛ احساس  خود با را او همراهي و باشید  داشته  توکل خداوند به همواره. 8

 .کنید ترسیم خود براي را خوبي آينده و «باشید که

شه  شكافي  بايد نیز نفس به اعتماد و اراده ضعف  هاي ري سي  و مو  و دنمیك فرق مختلف افراد در آن علت که شود  برر

  علت يا علت رفع به آن با متناسب  و شود  شناسايي   فرد در نفس به اعتماد و اراده ضعف  علت بايست  مي و است  متفاوت

 باشد علتها از يكي تواند مي والدين توسط فرد تربیت نوع مثال عنوان به پرداخت ها

 

سر نوجوان   .9 ستانش قهر کرده، به دليل عدم هماهنگی با هم در فعاليت و  ساله ای با یکی ا  15پ ز دو

شی باید             ساً بچه وقتی قهر کند چه واکن سا شوند؟ و ا شتند. چطور کمک  سئوليتی که در گروه دا م

 نسبت به او شود؟

  داخليت از يک هر وظايف کردن  مشخ  با کنیم سعي  و کنیم پیدا را است  شده  ها آن اختالف باعث که موردي بايد ابتدا

  سنف هواي و لجبازي اختالفات علت که مواردي در کنیم سعي  آن از بعد کنیم جلوگیري شده  اختالف اين موجب که

 .کنیم رفتارها اينگونه از آنها داشتن برحذر در سعي ، منفي عادات اين بودن مضر به دادن تذکر با است
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ستگي  که افرادي بین کردن قهر شه  را صمیمیت  مرز دارند، هم به طفيعا دلب   ايه علت قهر اينگونه اما کند مي دار خد

سته  برآوردن آن هاي علت ترين شايع  از يكي داردو مختلفي ست  خوا سبي  واکنش چنانچه و.ها شان  فرد اين به منا   داده ن

 .شود مي عادت او براي کار اين. نشود

  فادهاست  گرفتن وناديده امتیازها از محرومیت سكوت،  زمان مدت مانند روش چند از توان مي منفي عادات اين با برخورد در

 .است گرفتن ناديده همین روش، بهترين قهر با برخورد در که کرد

  گروهسر  داوري. نمايد کمک موضوع  اين اصالح  به تواند مي نیز دارد وجود( مسلمان  دو بین قهر)زمینه اين در که روايتي

  شكالا پذيرش با گروه سر توسط آنها دادن آشتي نهايت در و فرد دو اين بین عادالنه قضاوت  و شده  ايجاد که اختالفي در

 .کند مي کمک موضوع حل به ديگر طرف گذشت و تواضع البته و ديگر طرف از خواهي عذر و خاطي فرد

 .باشید پیروز و موفق

 

زمينه های  زاموانع ومشــکالت اجرایی شــدن حلقه های صــالحين بســيا فرهنگيان در هریک . 11

 زیرچيست.

 مان و مكانز -1

 محتواي موردبحث درجلسات -2

 محترم پرسشگر شما خدمت پاسخ: باسالم

 و شود  زاربرگ اعضا  با توافقي صورت  به شود  مي و دارد خود کار محیط شرايط  به وبستگي  است  اقتضايي  مكان و زمان-1

 .باشد اداره مسئول هماهنگي با و باشد کوتاه جلسات زمان مدت شود سعي اداره در

  شرايطش  اگر يا تفريحي اردوي يک در يا مسجد  مثال اداره خارج در را جلسات  شود  مي نشد  فراهم فرصت  اداره در واگر

 .دارد متربیان با شما ارتباط نوع به بستگي اين و.شود برگزار افراد منزل در شد فراهم

  ويمعن حیث از کندو مي جذب را آنها که موضوعاتي  و دکنی مشورت  آنها با و دارد شما  مخاطبان به بستگي  هم محتوا -2

 .دارد آنها ي عالقه و مخاطبین سطح به بستگي هم محتوا انتخاب و باشد تاثیرگذار آنها براي هم اخالقي و

  استفاده وضوعيم تفسیر و تربیتي تفسیري، کتب و دستغیب شهید کتب و مطهري شهید کتب از توانید مي هم محتوا براي

 .کنید
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