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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�

  : برگزار شد  زير در موسسه  هاي  شهريور برنامه   درماه  

  )خانم فاطمه صهبا( رفتارباكودك  گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور ( رفتار با نوجوان  گام •

  )كرمي خانم مرضيه شاه( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(رشد جنسي كودك و نوجوان گام  •

  )كرمي   شاه مرضيه خانم(نوجوانان برايزندگي هاي تمهارگام•

  

 

صـبح و   - مديريت بر خود -كاربردي    خودشناسيگـام •

  )خانم مريم احمدي(بعدازظهر 

  )خانم مريم احمدي(نقش عواطف بر تربيت  كارگاه •

  )خانم مريم احمدي(جذب به مهد كودك كارگاه •

  )كرمي   شاه مرضيه خانم(ورود به دبستان كارگاه •

 

  ي شهريور سخنراني ماهانه �
و كارشناسـي    هوش هيجاني  شهريور ماه با موضوع       سخنراني

 9  سـاعت     1/6/84شـنبه     خانم دكتر فاطمه قاسمزاده روز سـه      

  .صبح  در محل موسسه مادران امروز برگزار شد 

  .سه وچهارپيك آمده است ي درصفحه ارايه شده مطالب ي   خالصه

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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آماده كردن كودكان براي رفتن به مدرسه تنهـا مربـوط بـه روزهـا و حتـي                  

هاي قبل از آغاز مدرسه نيست ، بلكه جرياني به هم پيوسته است كه  ماه

ريزي و بـه تـدريج اجـرا شـود تـا در               هاي قبل از دبستان برنامه      بايد در سال  

هـاي اجتمـاعي      ي فعاليت ضمن اجراي اين برنامه ها كودك آرام آرام برا        

ريزي منتهي گردد  تر آماده شود و در نهايت روزهاي آخر اين برنامه    مستقل

  . آن خاص معناي تطبيق با مدرسه به مدرسه و آمادگي براي ورود عيني به به
   

  از انتشارات موسسه مادران امروز” فرزند خود رابراي ورود به دبستان آماده كنيم“ به نقل از كتاب آسان 
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  هاي داوطلب  گروه�
هـاي داوطلـب       ي آموزش گـروه      اولين بخش از برنامه     اجراي •

ي معرفـي  موسـسه و         چگـونگي برگـزاري  جلـسه      “ با عنوان   

  ” ها  ضرورت توجه به آموزش خانواده

 شركت خانم دكتر سودابه جواليي مشاور بهداشت و پژوهش          •

ي    منظور بررسـي نحـوه       گروه آموزش به   16/6/84ي    در جلسه 

  آموزشي موسسه هاي فعاليت سنجي وكيفيت گروه پژوهش تشكيل

  ي گروه جوان ساله ريزي يك ي برنامه  برگزاري جلسه•

هاي داوطلب در مـاه گذشـته بـه روال گذشـته بـه                گروه ساير   •

  . خود ادامه دادند هاي فعاليت

  

  ها ارتباطات و همكاري �
زيـر ارتبـاط، مـشاوره يـا          ها و نهادهاي     شهريور با سازمان    درماه

  : ايم همكاري داشته

  كتاب  در بم ، شوراي      و خانواده      حمايت پايدار از كودك     ي  كميته

شـوراي گـسترش فرهنـگ صـلح ،         ,  بانو  فرهنگسرايكودك ،   

، كـانون   10معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقـه       

ي فرهنگي هنري تهـران ،        توسعه فرهنگي كودكان ، مجموعه    

  انجمن نويسندگان كودك و نوجوان
  

  هاي خارج از موسسه  امهبرن �

  فرهنگسراها

  فرهنگسراي بانو 

هاي سـنتي توسـط گـروه بـازي موسـسه              اجراي جشن بازي   •

  4/6/84روزجمعه 

  10شهرداري منطقه 

  با كارشناسي خانم نگين نابت  تشويق و تنبيه اجراي گام •

ــام •  ــابخواني قــصه اجــراي گ ــويي و كت ــا كارشناســي        گ  ب

  كرمي خانم مرضيه شاه

  ساير مراكز

با كارشناسي خانم فاطمه صـهبا       رفتارباكودك    گام برگزاري   •

  .ي كودك همراهي خانم سهيال طاهري در آشيانهو 

ها فرحناز مددي     خانم  باكارشناسيرفتاربانوجوان گام   برگزاري •

ي   و منصوره فـرداد و همراهـي خـانم نـسرين لطفـي در خانـه               

 )م ـ كوي سيزده آبان ستاد شهر سال( مراقبت از زنان باردار 
  
  تسليت •

با خبر شديم خانم فاطمـه مينوكـده و خـانم بنفـشه اللهيـاري و           

همسرشان دوستان عزيز ما در مـاه گذشـته عزيـزان خـود را از               

ضـمن ابـراز همـدردي ، بـراي  ايـشان و سـاير               .  اند  دست داده 

  .اشان آرزوي سالمتي داريم اعضاي خانواده

  ها  شهرستان••••
ــه• ــر  ادام ــوزش ازراهايي اج ــرح آم ــانواده ط ــا  دورخ در ه

موسسه (،رفسنجان  )مهدكودك شادمانه (شهر    هاي قائم     شهرستان

مهـدكودك  ( ، بابل   )مهدكودك بهاران (، ساري   )كيش رفسنجان 

  )شادمانه

ــصه • ــام ق ــزاري گ ــابخواني    برگ ــويي و كت ــي           گ ــا كارشناس ب

  .كرمي در شهرستان كرج خانم مرضيه شاه

ي حمايـت از كـودك و    هاي موسسه در كميته اليتي فع     ادامه  •

  .خانواده در بم 

 

  ها موسسه در رسانه ••••

درموسسه مادران امروز     وكتابخواني  ترويج كتاب گزارشي از 

  13ـ سال چهارم ـ شماره 1384و مردم ـ بهار  ي فرهنگ در فصلنامه
  

  گشت و گذار فرهنگي ـ آموزشي ••••
راه دور شهرســتان اي از مــادران عــضو گــروه آمــوزش از  عــده
 كه مايل به شـركت در كارگـاه           )مهدكودك شادمانه ( شهر    قائم

بودند ، روز سوم شهريور همگـي بـا         ” نقش عواطف بر تربيت   “ 
شهر به تهران آمدند و در اين كارگاه كه در موسـسه             هم از قائم  

مادران امروز و با كارشناسي خـانم مـريم احمـدي برگـزار شـد          
هـا بـه آمـوزش و          بيانگر نياز خانواده   اين حركت . شركت كردند 

ضمن ارج نهـادن بـه      . تالش مادران براي دستيابي به آن است      

  .گسترش يابد هاي فرهنگي اين نوع حركت اين تالش اميدواريم

 

 هاي آينده برنامه����

  ي مهر سخنراني ماهانه�

عوامـل مـوثر در     مهرمـاه بـا موضـوع         ي سخنراني   جلسه

نم مـريم احمـدي روز      بـا كارشناسـي خـا       درس خواندن 

 صبح  در محل موسسه مادران       9  ساعت    5/7/84شنبه    سه

  . شود  امروز برگزار مي
 
  ها ها و كارگاه  گام�

  شروع  ها ها و كارگاه گام
   تعداد
  جلسه

  عت��  گرداننده

  9-11  نژاد ماريا ساسان  9  9/7/84  رفتار با كودك

  9-11  فاطمه صهبا  9  9/7/84  تشويق و تنبيه

  9-11  فاطمه ايرانپور  9  10/7/84   نوجوانرفتار با

  9-11  شيوا موفقيان  5  10/7/84  روابط زناشويي

  9-12  خانم مريم احمدي  1  6/7/84   انضباط كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  20/7/84   مديريت رفتار كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  11/8/84  مشورت با ديگران  كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  25/8/84  گفتن» نه  «  كارگاه

 آشنايي با بلوغ  كارگاه
  )براي مادران ( نوجوانان 

  9-12  خانم شيوا موفقيان  1  9/9/84
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  شهريوري  اي از  سخنراني ماهانه خالصه�

  هوش هيجاني:     موضوع  

زاده صحبت خود را با  چند سوال از        خانم دكتر فاطمه قاسم   

  :شركت كنندگان شروع كردند

   عصباني نشده باشد؟   حال تابه كه جمع هست در اين آياكسي •

  آيا كسي هست كه غم را تجربه نكرده باشد؟ •

  كه شادي وخوشحالي را تجربه نكرده باشد؟ هست آياكسي• 

  آيا كسي هست كه تا به حال نترسيده باشد؟ •

ها در طول زندگي با  هايي از اين دست كه همه انسان حالت

كنند و به شكل طبيعي در انـسان         ه مي شدت و ضعف تجرب   

  . وجود دارند هيجان ناميده مي شوند

. ها به دو شـكل مثبـت و منفـي ديـده مـي شـوند                 هيجان

هايي هستند كه    هاي منفي مثل خشم و ترس حالت        هيجان

ــاآرامي و ناخــشنودي ايجــاد   در مــا و ديگــران احــساس ن

كه هستند  هايي مثل شادي حالت هاي مثبت هيجان. كنند مي

  . كنند  احساس آرامش و خشنودي ايجاد مي در ما وديگران

هوش هيجاني توانايي شناسـايي ، بيـان درسـت و كنتـرل          

  .ها است هيجان

هـا را     توان هيجان    بايد بدانيم كه با يادگيري و آموزش مي       

بخصوص در سن كودكي بهتـرين بهـره را از          . تربيت كرد   

  .ها مي توان گرفت تربيت هيجان

ر دوران كودكي در اين زمينه شكل پيشگيري را          آموزش د 

ها نپردازيم حتي ممكن اسـت        دارد و اگر درست به هيجان     

به هر حال دير شروع كـردن ايـن         . به درمان نياز پيدا شود    

  . ها بهتر از شروع نكردن است آموزش

معموال به هوش هيجاني كمتـر از هـوش شـناختي توجـه             

اسـت كـه هـوش      يكي از علل ايـن مـسئله ايـن          . شود  مي

 1990از ســال . هيجــاني بــه تــازگي شــناخته شــده اســت

دانشمندان با شـناخت هـوش هيجـاني بـر ايـن بخـش از               

  .زندگي انسان تاكيد بيشتري كردند

اند كه تنها داشتن هوش شناختي بـاال           دانشمندان پي برده  

بسياري از افراد بـا هـوش    . براي زندگي موفق كافي نيست    

م كه در زندگي خصوصي خـود و در         بيني  شناختي باال را مي   

ارتباط با ديگران دچار مشكل مي شـوند و نمـي تواننـد از              

هوش هيجاني بـا رشـد اجتمـاعي        . زندگي خود لذت ببرند   

طور هوش هيجاني بـا آرامـش         همين. ي نزديك دارد    رابطه

  .دروني فرد رابطه دارد

  اهميت و لزوم توجه به هوش هيجاني  

  : ساختار شخصيت 

هـا و رفتـار مـا         اي از افكار و هيجـان       شخصيت ما مجموعه  

توان گفت كه رفتار مـا ناشـي از هيجـان و              حتي مي . است  

همچنـين افكـار مـا گـاهي تحـت تـاثير            . افكار مـا اسـت      

شويم   مثال وقتي خشمگين مي   . گيرد  هاي ما قرار مي     هيجان

. ترسـيم تـصميمات نادرسـتي ممكـن اسـت بگيـريم             يا مي 

هـاي مـا بـر رفتـار و افكـار مـا تـاثير           يجـان بينيم كه ه    مي

  . تر است شخصيت از عوامل ديگر مهم گذاردو درمجموعه مي

  . شود ها نتيجه مي ما براي انجام عمل ازهيجان هاي انگيزه

آگـاه   همچنين شخصيت ما از سه بخش آگاه و ناآگاه و نيمه    

  .تشكيل شده است

ز چنـد و    افكار و هيجانات و رفتاري است كه ا       : بخش آگاه   

  .چون آن آگاهي داريم

هـا و افكـار و رفتـار هـايي كـه              هيجـان : بخش نيمه آگاه    

ي  شناخت كافي از آن ها نداريم در اين بخش اغلب با جمله

از هيجان ها  و رفتار و افكارمان يـاد  ”دست خودم نيست    “ 

  . كنيم مي

بخشي از شخـصيت اسـت كـه بـه  وجـود ،              : بخش ناآگاه   

ــل آن ــ چگــونگي و عل ــداريم آگ  …انكــار خــشم و . اهي ن

ي ناخودآگاه بودن آن هيجان نزد شخصي است         دهنده  نشان

  .كند كه آن را انكار مي

هـا مـي توانـد        گاه  افكار و هيجـان     . رفتار بيشتر آگاه است     

  . مبهم ـ نيمه آگاه ـ و ناخودآگاه باشد

هدف ما از آموزش هوش هيجاني اين است كـه هيجانـات            

دآگـاه و نيمـه آگـاه بـه بخـش آگـاه             خود را از بخـش ناخو     

نبايد قسمت ناخودآگاه و نيمـه آگـاه را در كـودك            . بياوريم

تقويت كنيم چـون بـه سـلب مـسئوليت در كـودك منجـر               

مثال در هنگام انجام يك كار بد توسط كـودك بـا            . شود  مي

يـا  ” دختـر بـده ايـن كـار را كـرده          “: گفتن جمالتي ماننـد   

كنيم كه در هر لحظه   مي به او القا…و ” شيطون گولت زد“

كنند يكي كه كارهاي    دو نفر متفاوت در وجود او زندگي مي       

دهد و ديگري كه فقط كارهاي خوب انجـام           بد را انجام مي   

  . كند كار به تقويت بخش ناخودآگاه كمك مي دهد اين مي

آگاهي به وجود  و چگونگي مشكل بخشي از مشكل را حل 

فرد به عناصر شخصيت    پس خيلي اهميت دارد كه      . كند  مي

هـاي منفـي،     نتيجه عدم آگـاهي از هيجـان      . خود آگاه باشد  

ها و بيشتر فرو رفتن در بخـش ناخودآگـاه            سركوبي هيجان 
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هـاي    از نشانه . شود  است كه باعث فشار رواني و آزار ما مي        

  . ناخودآگاه بودن هيجان انكار  و  توجيه آن است 

ت آگـاهي مـا   قسم. در واقع شخصيت ما مثل كوه يخ است  

كـه قـسمت بيـشتر        درحـالي . قسمت بيروني كوه يخ اسـت     

گيرد و بر ما  شخصيت ما در زير نقاب شخصيتي ما قرار مي        

. هـاي غيـر قابـل كنتـرل اسـت           آشكار نيست و منشا رفتار    

سالمت و رشد شخصيت ما در گرو افزايش قسمت آگاهي           

  . شخصيت ما است

 توجـه بـه     ها و هوش هيجاني     از ديگر علل اهميت هيجان    

بر اساس ايـن نظريـه بايـد        . است” جامعيت رشد “ي    نظريه

رشـد همـه    . ي رشد را دركنار هم پرورش دهيم        چهار جنبه 

ي رشـد     چهـار جنبـه   . شود  جانبه باعث تعادل در زندگي مي     

رشد جسمي،رشدذهني و شناختي، رشد عاطفي، : عبارتند از 

ه عـدم  اند ك ي ميز تشبيه شده رشد اجتماعي و به چهار پايه     

  . شود ها باعث عدم تعادل در فرد مي رشد در يكي از جنبه

كننـد و     رشد عاطفي را به سازگاري فرد با خودش تعبير مي         

رشـد  . داننـد   رشد اجتماعي را سازگاري فرد با ديگران مـي        

عاطفي بر رشد اجتماعي مقدم است و بدون رشـد عـاطفي            

  .توان به رشد اجتماعي دست يافت نمي

هـا و ديگـر       ست كه در مدارس و مهدكودك      اين درحالي ا  

هاي آموزشي كشور تـوجهي بـه رشـد همـه جانبـه               بخش

شود و برنامه مدوني بـراي رشـد عـاطفي و اجتمـاعي               نمي

براي  كودكان  نداريم و رشد شناختي و جسمي بيشتر مورد 

  . نظر است

هاي زندگي يكي از برنامه هايي است كه بـه رشـد              مهارت

 مـي كنـد و در مـدارس مـا بـا             عاطفي و اجتماعي كمـك    

در خانواده هم كمتـر بـه رشـد       . توجهي روبرو شده است     بي

  .شود عاطفي و هيجاني توجه مي

 اهداف هزاره سوم يونسكو هم  توجه به  هوش هيجاني و            

. رشد اجتماعي را براي آموزش و پرورش تعيين كرده است         

آموختن براي ياد گـرفتن، آمـوختن بـراي بـه كـار بـردن،               

ن براي زيستن و آمـوختن بـراي بـا هـم زيـستن از               آموخت

  .اهداف هزاره سوم يونسكو هستند

يكي ديگر از عواملي كـه باعـث شـد بـه هـوش هيجـاني           

اهميت داده شود آن دسته از نظريه هاي مشاوره است كـه            

به توانمندسازي فرد اهميت مي دهد  و معتقـد اسـت فـرد              

يكـي از    . كند  خود در اثر توانمند شدن مشكلش را حل مي        

هــاي توانمنــد كــردن فــرد كمــك بــه او در تــسلط بــه  راه

هـاي منفـي      بخـصوص كـه هيجـان     . هايش اسـت    هيجان

توانند براي فرد مشكلي ايجاد كنند كه او را به مـشاوره              مي

  .نيازمند كند

براي اينكه فـردي رشـد هيجـاني خـوبي           :رشد هيجاني   

و بـه  داشته باشد بايد بتواند هيجان هـاي خـود را بـشناسد          

  . شكل درستي بيان كند و كنترل آن ها را به دست گيرد

هيجان ها بطور طبيعي در مـا وجـود          :شناخت هيجان ها  

بـا شـناخت آن هـا و        . دارند و ما  بايد آن هـا را بـشناسيم            

تعيين ميزان هر يك در وجودمان مي تـوانيم بـراي تغييـر              

  . ريزي كنيم موارد نامناسب برنامه

. ابتدا ليستي از هيجان هاي خود بنويسيم  براي اين كار بايد     

هم هيجان هاي مثبت و هم هيجان هـاي منفـي را بـراي            

سپس ميزان وقوع آن ها را خودمـان        . خودمان ليست كنيم  

همچنين نظر  . در سه بخش كم متوسط و زياد بررسي كنيم        

نزديكانمان را در مورد چگونگي هيجاناتمان بپرسـيم تـا از           

نوع وميزان هيجانـات خـود پـي          م به ها بتواني   جمع بندي آن  

  .ببريم

هيجان هاي مـا طبيعـي هـستند        : ها  بيان درست هيجان  

بـه  . ولي شكل بيان آن ها مي تواند درست يا نادرست باشد  

دو شكل كالمي و غيركالمي مي توانيم هيجانـات خـود را            

ولي يك اصل مهم در بيان هيجـان را بايـد در            . بيان كنيم 

خـود، بـه       در هنگـام بيـان هيجـان       مـا نبايـد   : نظر بگيريم   

البته صدمه به بعضي     . ديگران، خودمان و اشيا صدمه بزنيم     

كـار در نظـر گرفتـه شـده برخـي اوقـات               اشيا كه براي اين   

  . …مجازاست مثل مشت زدن به بالش هنگام عصبانيت و 

  . بيان كالمي بهترين نوع بيان هيجان است

هايي توصـيه     نها تمري   براي كنترل هيجان  : كنترل هيجان 

كه پايه . آرامي است ها تمرين هاي تن شودكه يكي از آن مي

  .هاي ما است خوبي براي كنترل هيجان

چون آرامش به ما كمك مي كند به راحتـي هيجـان هـاي        

ايـن تمـرين هـا نـوعي ورزش بـراي           . خود را كنترل كنيم   

 ماه بايد اين تمـرين هـا را   3ولي حداقل   . هيجانات ما است  

 تا كنترل بر جـسم و هيجـان خـود را بـه دسـت                انجام داد 

آرامش نعمتي است كه حاصـل برخـورد درسـت بـا            . آوريم

  .  هيجانات است

  سپاس ••••

  ،هايشان از سايت موسسه براي حمايت مهندس مصطفي جليلي از آقاي

   ،براي اهداي يك دستگاه واكمن) ي تابستان دوره(خودشناسي از گروه

برگرفتـه از  ( اي يـك مجموعـه مقالـه    از خانم فروزان زرگر براي اهد 

  .خانه سپاسگزاريم به بخش مقاله) اينترنت 


