
مهارت گفت وگو 
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با گفت و گو در یک دنیا زندگی می کنیم!
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درباره دوره
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گواهی پایان دوره

١٠٠٪  مجازی

 سطح دوره: گام اول 

 ویژۀ والدین، مربیان
 و مدیران مدارس

 کاربرگ های تمرين عملی 

تالش الزم: یک ساعت در هفته 

درونی و  تمرين  دوره  این  در  ما  اصلی  هدف 
منظور  به  گفت وگو  اصلی  مهارت های   سازِی 
تبدیل چالش های زندگی روزمره در  تعامل با 

نوجوانان به فرصتی برای گفت وگو است.
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اهداف آموزشی 

شـــناخت مفهوم گفت وگو  و تمایز آن با ســـایر 
مفاهیم مشابه 

شناخت مفهوم اختالف نظر  و زاویه دید
شناخت مهارت گوش دادن و هم دلی

شناخت تمایز هم دلی با مفاهیم مشابه
شناخت موانع هم دلی

شناخت مهارت پذیرش احساسات نوجوان
شناخت مهارت مشاهده بدون قضاوت
شناخت مهارت تعلیق باور در گفت وگو  

شناخت مفهوم انصاف در گفت وگو



۳

یاسمین دلش می خواهد تا دیر وقت با دوستانش بيرون از خانه 
باشد؛ 

آزاده دوست ندارد اتاقش را مرتب کند؛ 
نورا مدتی است خیلی بدرفتار و بددهن شده است؛ 

صالح چندین ماه است دیگر دوست ندارد با ما مهمانی بياید و 
دوستانش  با  یا  تنهایی  به  را  وقتش  بيشتر  می دهد  ترجیح 

بگذراند... .  
بيشتر  خود  فرزندان  دنیای  از  به روز   روز  که  است  این  احساس 
ارتباط برای  نوجوانمان،  دنیای  کشف  برای  می گیريم.  فاصله 
به  نیاز  مشکالتمان  حل  راه  به  رسیدن  برای  نوجوانمان،  با   گیری 
مهارت  گفت وگو  داريم. آمار رسمی حکایت از فراوانی زياد نزاع و 
درگیری در ایران دارد که نشانه ای از ناتوانی ما در گفت وگو است   . 
ما حّتی گاهی در گفت وگو  با نزدیک ترين افراد خانواده ناتوانیم. 

١.  آمار رســـمی پزشـــکی قانونی در سال های ١٣٩٨، ١٣٩٩ و ١٤٠٠ در مورد فراوانی نزاع  حکایت از حدود ٥٧٠،٠٠٠ نفر (شامل خانم و آقا) در هر سال دارد.  قابل توجه این که این آمار 
صرفًا مربوط به درگیری هایی است که طرفین به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. 

١

تـــا بـــه حـــال در این 
موقعیت بوده اید؟ 



۴

بعضی از ما خوش صحبت و اهل بحث هســـتیم و به همین دلیل 
تصورمان این اســـت که در گفت وگو ماهر هستیم اّما گفت وگو با 
خوش صحبتـــی متفاوت اســـت. یکی از پيش نیازهای اساســـی 
گفت وگو  میل به دانســـتن بيشتر است. میل به دانستن است که 
میل به شـــنیدن را در مـــا تقویت می کند. این در حالی اســـت که 
بعضی از ما، در هنگام صحبت با نوجوان، خود را در نقش اســـتاد 
قرار می دهیم و به دنبال انتقال دانســـته های خود هســـتیم. هم
 چنین، در بســـیاری از مـــوارد می کوشـــیم، ِصّحت دانســـته ها و 
تجربیات  خود را به نوجوان اثبات کنیم. در صورتی که برای پيش
 برد گفت وگو  الزم است برخی باورهایمان را  در پرانتز قرار دهیم و  

به نفع ترتیب یک گفت وگوی سالم آن ها را مفروض قرار ندهیم. 

از مهارت  منظـــور 
گفت وگو چیست؟
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سرفصل های دوره

درس اول: گفت وگو  و غیر آن!
درس دوم:  دیگری!

درس سوم: به وقت هم دلی!
درس چهارم: چشمان دروغ گو!
درس پنجم: پرانتزهای طالیی!

درس ششم: مهارت من در گفت وگو! 



نمی دانیم  را  گفت وگو   مهارت  وقتی  که  آن جاست  مشکل 
اتاق،  مرتب نکردن  مثل  تکرارشونده  و  کوچک تر  مسائل 
و  اجتماعی  شبکه های  در  نوجوان  مدت  طوالنی  حضور 
به  می شوند  تبدیل  همراه  تلفن  با  کردن  صرف  وقت 
به  رسیدگی  برای  را  ما  اعتبار  و  انرژی  که  بزرگ  چالش های 
مسائل بنیادی تر که تفاوت نظرهای اساسی تر با هم داريم 
می گیرند. از بگو مگوهای هرروزه با هم خسته ایم، چندباری 
هم از کوره در رفته ایم و حرف هایی را زده ایم و رفتارهایی را  
ایجاد  نمی توانیم  را  هم دلی  حس  دیگر  که  داده ایم  انجام 
نه  می شود  باعث  که  ماست  میان  در  دیواری  گویی  کنیم، 
نوجوان رغبت بازگویی مشکالتش را برای ما داشته باشد، 
داريم.  او  برای  سهل گیری هایی  تحمل  و  حوصله  ما  نه 
در  می شود.  متولد  چالش ها  این  دل  در  گفت وگو   کارگاه 
گام اول، الزم است بدانیم گفت وگو  با گپ و گفت، با بحث، 
با جدل، با مناظره و مذاکره متفاوت است. بعد از این الزم 
است طرف مقابل را به عنوان انسانی مستقل و متفاوت از 

خودمان به رسمیت بشناسیم.

۶

«اختالف و   (otherness) «دیگری»  مفهوم  با  این جا   
نوجوان ها  آن چه  واقعًا  (آیا  می شویم،  آشنا   (disagreement)«نظر 

می گویند از سر ناپختگی و ... است یا ارزش شنیدن و تامل را دارد؟).

دريافتی  با  است  الزم  شناختیم،  رسمیت  به  را  «دیگری»  که  اکنون   
است  الزم  منظور  این  به  بشنویم.  و  ببینیم  را  نوجوان  دنیای  هم دالنه 
نمی دانیم.  درست  را  آن ها  اگر  حتی  بپذیريم  را  او  احساسات 
الزم  اینجا  شویم.  مواجه  او  با  هم دالنه  دريافتی  با  و  می شود؟!)  (مگر 
ولی   می دهیم  انجام  «هم دلی»  به نام  معموال  که  را  رفتاری   ١٠ با  است 

واقعا هم دلی نیست آشنا شویم.  

محتوای این دوره



ما در  شنیدن و دیدن نوجوان دربارۀ رفتارهای او 
قضاوت هایی را شکل می دهیم. این قضاوت ها را 
در چارچـــوب باورهایمـــان می فهمیم و تحلیل 
می کنیـــم و در نهایـــت ســـخن گفتـــن را از منظر 
خودمان آغـــاز می کنیم. بـــرای این که تحلیل های 
ســـنجیده تری داشته باشـــیم و در پی آن سخنانی 
ســـنجیده تری بگویيم، الزم است چندین مهارت را 

مهارت تمایز مشـــاهده همراه بـــا قضاوت و 
مشاهده بدون قضاوت

چطـــور می توانیم از قضاوت هایمان فاصلـــه بگیريم و فهم متفاوتی از 

رفتارهای طرف مقابل داشـــته باشـــیم؟ این جا الزم است با مشاهدۀ 

بدون قضاوت و مشاهده همراه با قضاوت آشنا شویم.

۷

در هـــر بخش مهارت هـــا را بـــر روی نمونه های واقعی 
پياده ســـازی می کنیم. برای مثال، یکی از بخش های کارگاه 
تحلیـــل بدوِن نـــاِم گفت وگوهایی اســـت که بين شـــما و 

نوجوان تان شکل گرفته است.
تمرکز مثال ها و تمرين ها در این کارگاه بر مواردی است که 
بيشـــتر بين مادران و پدران و فرزندان نوجوان آن ها پيش 
می آید؛ اّما این مهارت ها در حوزه های متعدد دیگری هم در 
زندگی مانند تعامل با همکاران و مدیران، تعامل با همسر، 

تعامل با دانش آموزان و تعامل با کودکان کاربرد دارند.

باورهای  بخصوص  باورها  شناســـایی  مهارت 
پنهان 

برای شـــناخت باورهای خودمان الزم اســـت با مفهـــوم باور، فرض و 

پيش فرض در گفت وگو ها آشـــنا شویم. در نهایت، گاهی الزم است برای 

فهم بهتر طرف مقابل برخی باورهای خودمان را تعلیق کنیم. اّما چطور 

می توانیم این کار را انجام دهیم؟



۸

مربی دوره  

آشفتگی  و  تشویش  دچار  ذهنم  دبيرستان  پایانی  سالهای 
آرامش  من  به  دوران  این  در  که  چیزی  بيشترين  بود.   شده 
می داد گفت وگو کردن با کسانی بود که مرا درک می کردند و 
دوره  بردن  پایان  با  کنند.  راهنمایی  مرا  می توانستند 
صنعت،  و  علم  دانشگاه  در  صنایع  مهندسی  کارشناسی 
تغیير رشته دادم و رشته فلسفه را در دانشگاه شهید بهشتی 
ژرفا  من  به  دوره  این  در  که  چیزی  بيشترين  کردم.  آغاز 
بخشید گفت وگو  با دوستانم در مورد مسائل چالش برانگیز 
«فلسفه  برنامۀ   با  دکتری ام  دوره  پایانی  سالهای  در  بود. 
این  کلیدی  عنصر  شدم؛  آشنا  نوجوانان»  و  کودکان  برای 
از  پس  است.  اندیشیدن  هم  با  و  گفت وگو   درسی  برنامه 
گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با این برنامه درسی وارد 
مدارس شدم و کوشیدم بستری را در کالس هایم فراهم کنم 
تقویت  بچه ها  در  اندیشیدن  هم  با  و  گفت وگو   مهارت  که 
در  چه  گفت وگو   با  مرتبط  منابع  بر  مروری  با  اکنون  شود.  
طراحی  را  کارگاهی  روان شناسی  حوزه  در  چه  فلسفه  حوزه 
شرکت  در  را  گفت وگو   مهارت  کاربردی  نحو  به  که  کرده ام 

کنندگان تقویت کند.   

دکتـــرای فلســـفه از پژوهشـــگاه علوم انســـانی و 
مطالعات فرهنگی 

پژوهشگر فلسفه، تفکر نقادانه و گفت و گو
و  کودک  اندیشه ورزی  مدرســـه  علمی  شورای  مدیر 

نوجوان موسسه تیزفکری
و  کـــودکان  بـــرای  فلســـفه  کالس های  تســـهیلگر 

نوجوانان و کارگاه های اندیشه ورزی

علیرضا دّری
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توسعه و آموزش مهارت های اندیشیدن
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