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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 7931ماه  مهر  601 ی شماره                    ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار ها با گیر از راه دور، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع
ی پیک مام گیر از راه دور، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 ی راه دور کرده است.ویژه

 

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 :  00/9/79تا  00/1/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خان   کنندههماهنگشهههر، ، قا  7بوعلی● گزارش  2گروه : خان  آسههیه شههری  ی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا   ●
شههههر، زی ون، قا  ●  گزارش 2گروه: خان  آسهههیه شهههری  ی،  کنندههماهنگشههههر، ، قا  2بوعلی●  گزارش 2، فرصهههمدی
   گزارش 2، احمدزادگانخان   گروه: کنندههماهنگشهههر، ، قا  2زی ون ● گزارش  2خان  آسههیه شههری  ی،  گروه: کنندههماهنگ

 2گروه: خان  قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قا  2سنن ا  ●  گزارش 6گروه: خان  کمالیان، کننده هماهنگ شهر،، قا  7سهنن ا   ●
گروه: خان  کننده هماهنگ شهر ،، قا  8سنن ا  ●  گزارش 9گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شهر ،، قا  71سنن ا  ● گزارش
کننده هماهنگشهر، ، قا   6سهنن ا   ●گزارش   7گروه: خان  نجفی، کننده هماهنگ شههر، ، قا  5سهنن ا   ●  گزارش 7، کمالیان

شهر، ، قا   71سهنن ا   ●گزارش   9گروه: خان  بهزادی،  کنندهشههر، هماهنگ ، قا  1سهنن ا   ●گزارش   9نیا، گروه: خان  توکلی
های گل ●گزارش  7گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شهر،، قا  74سنن ا  ●  گزارش 4نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگ
 2بیحی، گروه: خان  ذکننده هماهنگشهههر، امید فردا، قا   ● گزارش 7گروه: خان  نخ ی، کننده هماهنگ شهههر،، قا  2 خندان
گروه:  کنندهشهههر، هماهنگ، قا  کافه ک ا  ● گزارش 7همال، گروه: خان  بی کنندههماهنگشهههر، سههالمت، قا   ●  گزارش
، دارا و سههارا ● گزارش 2گروه: خان  کریمی،  کنندهشهههر، هماهنگآها )سههاتوری در زندگی(، قا   ●گزارش   7، همالبیخان  
خان  سکینه لطفیان،  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قا   -روسه ایی  ●  گزارش 7، دهقانگروه: خان  کننده هماهنگ، شههر قا  
گروه: خان  کننده هماهنگ ،ساری، اندیشهه  ●گزارش   4، گروه: خان  رضهایی کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ● گزارش  2

کننده هماهنگ ، سههاری،نوای مادرانه ● گزارش 7گروه: خان  محمدی، کننده هماهنگ ، سههاری،آرامش ●گزارش  7، محمدی
کننده هماهنگ، نوشهر، نهال ●گزارش  7گروه: خان  محمدی، کننده هماهنگ ، ساری،مادرانه ●گزارش  7گروه: خان  محمدی، 

باراد، کرمانشههاه،  ●گزارش   9، گروه: خان  بنوفامیلکننده هماهنگ مادران شههکوفا، مشهههد،  ●  گزارش 2، عبادیگروه: خان  
 9گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباران، کرمانشهههاه،  ●  گزارش 9گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننهده  همهاهنهگ  

، کرج، شهههاد بنفشههههمادران  ●  گزارش 9گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگ، کرمهانشهههاه،  بیسههه ون ●  گزارش
       گزارش  7نگار، گروه: خان  منیژه چهرهکننده همهاهنگ  مهرآفرین، تهران، ● گزارش  4، گرجی گروه: خهان   کننهده همهاهنهگ  

 ،مری  انوریگروه: خان  کننده ماهنگهتهران،  ،ماندگار ●  گزارش 7نگار، گروه: خان  منیژه چهرهکننده ماهنگه پویا، بانوان ●
کننده هماهنگ اندیشههه سههبز، تهران،  ● گزارش 9گروه: خان  فرزانه منفرد، کننده هماهنگ مادر و ک ا ، تهران، ● گزارش 7

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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ما می وانی ،  ●گزارش   7، فرزانه منفردگروه: خان  کننده ماهنگه ، تهران،مادر و ک ا  ●گزارش   7انه منفرد، گروه: خان  فرز
  گزارش  9گروه: خان  لطفی،  کنندههماهنگتهران، 

 

                                                                                                   خبرها

                                                 

 امروز یخانواده یهاچالشکارگاه  نیدوم

 
 امروز یخانواده یهاچالشموضوع: 
 یرازیش یاحمد  یمر خان : کارشناس
 ظهر از ب د 4 تا صبح 3:  ساعت
 امروز مادران یموسسه: مکان

 
 . شد اجرا امروز مادران یموسسه در «امروز یخانواده یهاچالش» عنوان با یکارگاه بار نیدوم یبرا
 .برگزار شد نفر 24با حضور 7931مهر 78 در کارگاه نیا

 ییارویرو یچگونگ یدرباره وگوگفت و بحث و هاخانواده امروز یهاچالش با ییآشههنا کارگاه نیا یبرگزار از هدف
 .بود هاآن با مناسب

 نسسهه. رندیبگ یپ را کارگاه کسههانی و قیدق یفیت ر با همه تا شههد صههحبت «چالش» یواژه مفهوم یدرباره اب دا در
 هسهه ند روروبه هاآن با امروز یهاخانواده که را ییهاچالش تر،کوچک یهاگروه در وگوگفت یط کنندگانشههرکت
 کدام هر یدرباره و شههد مطرح هسهه ند، روبرو آن با شهه ریب امروز یهاخانواده که چالش 47 ادامه در. کردند فهرسههت

 خانواده کهنیا به توجه با و پرداخت زیبرانگچالش یهاموضههوع نیا از یکی یبررسهه به گروه هر سههنس. شههد وگوگفت
 مکاناتا و توان حد در دیکوش گروه هر ست،ین هاچالش با ییارویرو یبرا مناسب و جامع کارراه یهیارا به قادر ییتنهابه

 یدرباره یزگردیم در گروه هر ندگانینما انیپا در. کند هیارا هاچالش با مواجهه یبرا ییکارها ای هاوهیشه  ،خانواده نهاد
 .پرداخ ند نظر تبادل به هاکارراه نیا
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  (6۹79 مهر 00 تا 6۱) کودک یمل هفته و یجهان روز

 
 تیاهم به( نیوالد و انیمرب) بزرگساالن توجه جلب یبرابود  یفرصت کودک یمل هفته و یجهان روز

 .جامعه و خانواده کودک، وندیپ یچگونگ به توجه و یکودک دوران

 مناسبت:های موسسه به همین مجموعه فعالیت

های گوناگون حضور ی مادران امروز در ف الیتمهر( موسهسهه   21تا  74ی ملی کودک )به مناسهبت روز جهانی و هف ه 

شهرکت در نمایشگاه ک ا  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که به همین مناسبت از تاری    داشهت از جمله 

های مناسب برای ی ک ا ی مادران امروز با حضور ف ال به ارایههمهر برگزار شهد. در این نمایشهگاه، موسهس    21تا  74

 والدین و مربیان پرداخت.

                        
                                

 61/9/6۹79 – کار کودکان یاری یشبکه دفتر در یخبر نشستحضور در 
 

 ریز یمحورها با که بود "آنان از تیحما یهاراه و بیآس م رض در کودکان مشکالت یبررس" نشست نیا یاصل بحث
 :گرفت قرار یبررس مورد

 .آن یکمبودها و یمنف و مثبت نکات و یاسالم یشورا مجلس در کودک از تیحما دیجد یحهیال یبررس - 
 .نیقوان نیا به ر و ترقیدق یاجرا یبرا آن بس ر و جام ه یازهاین -
 .هاآن مطالبات یریگیپ یچگونگ و کودکان یدرباره یمردم ینهادها نقش -

 .داش ند شرکت نشست نیا در امروز مادران موسسه طرف از تواناپور فرزانه خان 
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 درشوش یمادر نهوخ یهیافتتاح مهر61 دوشنبه هیافتتاح مراسم در موسسه ندهینما شرکت

 61/9/79 -(ردهیش خواب کارتن مادران یبرا یپناهگاه)

 

 

                                 
 
 
 

                               
 تقدی  خردسال کودک دارای هایخانواده به را جدیدی یبرنامه کودک، ملی یآغازهف ه با(  مام)  امروز مادران موسسه

 .است«  خردسال فرزند دارای مادران به تلفنی هاییاری»  برنامه این نام. کندمی

 :از است عبارت کنند، اس فاده هاآن از برنامه این در توانندمی مادران که هاییموضوع

 کودک به رف ندس شویی آموزش-

  کودک خوا  ساعت تنظی -

 والدین از کودک خوا  محل جداکردن چگونگی-

  کودک یتغذیه و گرف ن شیر از-

 سلیمانی زهرا خان :  کارشناس

   .بگیرید تماس موسسه با لطفا بیش ر، اطالعات کسب و تماس زمان هماهنگی برای
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  کهریزک یموسسه خیریهاز  بازدید
 

 در دو نوبت بازدیدی از این موسسه داش ی . ،زکیکهر هیریخ شگاهیآسا مسئوالن و رانیمد دعوت هبدر ماه گذش ه 
 صورت گرفت. 75/1/31اولین دیدار در تاری  

 های آینده انجام شد.بیش ر مدیران دو سازمان برای بررسی همکاریاین دیدار به منظور آشنایی 
 .شد انجام امروز مادران موسسه داوطلبان از نفر 28 با حضور 22/1/31  یتار در دومین دیدار

 سالمندان و م لوالن ینگهدار محل که هیریخ نیا با ،همراه بود مسئوالن یدوس انه و گرم اس قبال که با دیبازد نیا در
 یوگوهاگفتبازدید شد و  مددجوها، یسازهدست شگاهینما و کارگاه از همچنین . یشد آشنا بیش ر است سهرپرسهت  یب

 .صورت گرفت شانیازهاین و هایتوانمند مورد در با مربیان یکوتاه
 دارد ییفضا جادیا بر یس  ... و یکارمنبت ،ینقاشه  ،ینسهاج  ،یاطیخ ،یبافیقال م  دد یهاکارگاه داشه ن  با هیریخ نیا

 خانه به عصههر و رف ه خود کار محل به صههبح هر خود تخصهه  و هنر به توجه با فرد هر که یشهههر یفضهها مانند
 .گرددیبرم

 های همکاری بود.کردن زمینهفراه  مسئوالن، دعوت به پاس  بجز د،یبازد نیا از هدف
 مورد یتخصص یها گروه در زک،یکهر شگاهیآسا در و موسهسهه   در اسهت  قرار بارهنیا در یزیربرنامه و یریگ یتصهم 
 .ردیقرارگ یبررس
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 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 محترم ریمد انیرراساا یم مهرنوش خانم با ،یزندگ راه یبرنامه مازندران، یصاادا یویراد یمصاااحبه ●

 محور با "کودک یمل یهفته" مناسبت به کودک دوساتدار  و مازندران یمهدها یهمراه یتوساعه  کانون

 .یفرزندتک مشکالت و کودکان ییتنها
 

                                 
 

 

 

 

 ریخ کار انجام به اقدام ،یبهزاد میمر خانمبا نمایندگی  6 سااتنتاگروه  کودک، یجهان روز مناساابت به ●

 یالنبمعراج دارالقرآن و مهر یآوا دخترانه ییابتدا یمدرسه در کودکان جشان  یبرنامه در. کردند یفرهنگ

 هاآن با  حیصااح برخورد ینحوه و فرزندان تیترب و پرورش ینهیزم در در این جشاان .شاارکت کردند

   .کند کمک هاخانواده یآگاه یارتقا به میدواریام که وگوهایی انجام شدگفت
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 هاخواندنی

 

 یروان سالمت یجهان روز اکتبر، 60

 salemzi.comمنبع: 

                                                                               

 

 ش ریب توجه جهت به یجهان بهداشت سازمان توسط 7332 سال در روز نیا. است یروان سهالمت  یجهان روز اک بر، 71
 .است شده دهیبرگز هاآن از یریشگیپ و جوامع بر هاآن یمنف راتیتاث ،یروان اخ الالت به
  

 تیاهم یدارا زین افراد یروان سالمت اسهت،  برخوردار ییباال ارزش از جام ه در فرد هر یجسهم  سهالمت  که طورنهما
 در. ودشیم زین یجسم یهایماریب بروز به منجر ،یروان یهایماریب به یتوجهیب موارد، اغلب در م اسفانه. است یادیز
 از یمک درصد یح  و دارد وجود رواننزشک ای و روانشناس کی از کم ر نفر، ونیلیم کی هر یازا به کشورها از یاریبس
 .کنندیم یروان یهایماریب صرف را شانیهانهیهز هامارس انیب
 

 و یهنگفر فقر وجود سبب به. شناسندینم یماریب عنوان به را یروان اخ الالت جوامع از یبرخ در که است ذکر به الزم
 شناخ ه شود، یم جام ه در فرد یسرافکندگ باعث که زشت عامل کی عنوانبه یروان یهایماریب ،یسازفرهنگ کمبود

 .زنندیم باز سر روانشناس به مراج ه از افراد علت نیهم به. شوندیم
  

 ست؟یچ یروان سالمت
 :است کرده فیت ر گونهنیا را یروان سالمت یجهان بهداشت سازمان
 یهارساس  با و کند ییشهناسا  را خود یهاییتوانا تواندیم که فرد کی یزندگ تیفیک از اسهت  عبارت یروان سهالمت 
 .باشد مشارکت در جام ه با و کند کار یراح  به ب واند دیبا یروان لحاظ از سال  فرد کی. دیایب کنار یراح  به روزمره

 کند،یمن صدق جوامع یتمام در فیت ر نیا اما د؛ینام یعموم فیت ر کی ب وان را بهداشت یجهان سازمان فیت ر دیشا
 یافراد از  رشیب مراتب به کند،یم یزندگ فیض  اق صاد با کشور کی در که یفرد به وارده اس رس سطح مثال عنوانبه

 .کنندیم یزندگ شرف هیپ جوامع در که است
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 اضطرا  - 
 ستد فرد به که ناشناخ ه، منشاء با یدلواپس و هراس همراه به مبه  و ناخوشایند احساس یک از است عبارت اضطرا 

 زا رساس قبالً که یهایموق یت مجدد وقوع. است یفیزیولوژ یبرانگیخ گ و یدرماندگ اطمینان، عدم شهامل  و دهدیم
 هاانسان یهمه. شودیم افراد در اضطرا  بروز باعث است رسیده یروان ای و یجسم آسهیب  فرد به هاآن یط یا اندبوده
 هایبررس و تحقیقات. است سازمشکل و یغیرعاد شدید، و مزمن اضطرا  یول شوند،یم اضطرا  دچار خود یزندگ در

 .شودیم دیده ش ریب سالخورده و میانسال افراد و درآمدک  طبقات ها،خان  در اضطرا  که دهندیم نشان
  
 یافسردگ -
 توانندیم زین یم مول یها انسان اکثر یح  که یاخ الل .شناخت یافسردگ توانیم را یروان اخ الالت نیترعیشا از یکی

 .کنند گوشزد موردنظر فرد به را اخ الل نیا یح  و دهند  یتشخ مب ال فرد در راآن
 و تیف ال نوع هر به یعالقگیب و نییپا نفساع مادبه ،ینیغمگ احساس با و است افسرده خلق یافسردگ یمشهخصهه  

 مالل فیخف احساس از که است یروان و یروح مخ لف حاالت از یامجموعه یافسردگ. شودیم مشخ  روزمره لذت
 .کندیم بروز روزمره تیف ال از یدور و سکوت تا
  

 شدهن مزمن یماریب نیا کهیدرصورت یول کرد، مهار دارو توسط توانیم یروان اخ الالت گرید همچون ه  را یافسردگ
  ،یمال ورزش کوچک، یکارها به بزرگ یکارها خردکردن جمله از اس رس و فشار کاهش یبرا ییکارها انجام اسهت، 
 کمک ماریب به است ممکن که ییهاتیف ال ریسا ای ،یاج ماع ،یمذهب مراس  کی در کردنشرکت نما،یسه  کی به رف ن
 .است موثر یماریب نیا بهبود در کنند،

  
 وسواس -

 دو به وسواس یماریب. دارد مزمن اضطرا  در شهیر که است، مزاح  یذهن ریتصو ای و فکر احسهاس،  شهامل  وسهواس 
. شودیم رش یب اضطرابش کند، مقاومت یوسواس عمل انجام برابر در ماریب چنانچه و کندیم بروز یعمل و یفکر شهکل 
 ای و کلمات تکرار پرخاشههگرانه، یرف ارها آن یهانشههانه م موالً که شههوندیم وسههواس دچار ه  کودکان اوقات یگاه
 یکرف وسواس اخ الل به است ممکن جام ه درصد سه تا کی نیب دهدیم نشهان  قاتیتحق. اسهت  انیاطراف با یلجباز
 .باشند مب ال یعمل
  

 مشاهده ییهااخ الل نیچن خودتان در اگر. هس ند جهان سطح در یروان یهایماریب نیترعیشا جزو شدهاشاره اخ الالت
 دست االن نیهم است به ر است، دچار هااخ الل نیا از یکی به ک انینزد افراد از یکی دیکنیم احسهاس  ای د،یینمایم
 .دیباش درمان یپ در روانشناس به مراج ه با و دیشو کاربه

 یرف ار یشهناخ  درمان ای و یرف ار درمان با راآن تا دیکن یسه   سهت، ین مزمن  انیماریب اگر کنندیم هیتوصه  پزشهکان 
 اخ الالت. دیکن آغاز را ییدارو درمان و دیکن مراج ه رواننزشههک به د،ینگرف  یجواب هاروش نیا از اگر و دیکن م الجه

 که یروش.شهود  تمام جان ان متیق به اسهت  ممکن هاآن شهدن مزمن. هسه ند  یماریب ه  هاآن د،یریبگ یجد را یروان
                                                                                     .کنند کمک فرزندشان م ل  به توانندیم نیوالد
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 ۹/9/6۹79شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 
 های یادگیریاختالالت یا تفاوتموضوع : 

 مهناز اخوان تفتی )دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علوم تربیتیدکتر سرکار خانم کارشناس: 

 و روانشناسی دانشگاه الزهرا(                 

 

از افراد  یاست که در برخ یریادگیمشکالت  نیترعیاز شا یک( یLearning Disorders /LD) اخ الالت یادگیری

، خواندنهای مهارتدر  یم مولریغ یهاینجار، به شهکل دشوار هبه یریادگی طیبا وجود داشه ن هوش، حواس و شهرا  

 یاز اب دا .(2111 ز،یو یگرو ن و ش  ز،یو ی؛ ش2111 کا،یآمر ی)انجمن رواننزشک شودیظاهر م نوش ن، گف ار و حسا 

آن  یورندهآدیعوامل  پد یمشکالت و م رف نییدر تب یس  یگوناگون یهاهینظر ،اخ الالت یادگیری فیو ت ر ییشناسا

 ستنش نیا برگزاریهدف از  است. مدار بودهیو کاس  شناسانهبیسه آ کردیها رومشه رک همه آن  یژگیاند که وداشه ه 

 یژهیمشههکالت و ها/ی تفاوتنهیموجود در زم یشههواهد پژوهشههی بر پایه بخشههی به مخاطبینآشههناسههازی و آگاهی

به شود، یرا باعث م یریادگیکه مشکالت  یها و عواملیژگیاز و یترقیدق ریاسهت تا تصهو   این افراد ییفضها -یدارید

 .کند ها را فراه های مواجهه و آموزش آنی تغییر نگرش نسبت به این افراد و روشدست دهد تا از این رهگذر زمینه

بر  یمب ن هایاسههاسهها رف ار ،یاصههل تبه عنوان مشههکال (خواندن نوشهه ن، گف ار و حسهها های سههوادآموزی )مهارت

درست  یهادر پردازش ینواقص جادیموجب ا ،یداریادراک د ینهیدر زم یاست و هرگونه ناهنجار یدارید یهاییتوانا

 یورد. از اب داآیها به وجود ممهارتدسهه یابی به این را در  یادهیچیپ یهایشههود و دشههواریم هاندآیفر این در یکالم

 ینهیدر زم ییهاییبه نارسهها ژهیمشههکالت و نیده  تاکنون، ارتباط ادوم قرن نوز یمهیدر ن این اخ الالت  یتشههخ

 شنهادیآن پ ییبنا ریعوامل ز نیتراز مه  یکیبه عنوان  یشناخ عصب-یدارید یهایخورده و کژکارگره یداریادراک د

به  گام به گام هاداده ،است یبرتر -چپ یمکرهیبر ن یمب ن ی، نظامعمدتاً یآموزش یهاسامانهجا که از آن .شهده است 

 یبجا ،رپردازیتصو، برترموزان راستآ. اما دانششودیها بازخواس ه مشده و از آنداده یآموزش یهاآموزنده در نشهسهت  

  رشههیب یاسههت برا که ممکن یآموزشهه یهاروش رواز این. آموزندیم یطورکلبه رند،یادبگیگام بهرا گام یزیچ کهنیا

شد. فروپاشنده و مخر  با تواندینارساخوانان م ژهیبه و انشانیهم ا گرید یمد باشد، براآخو  و کار اریموزان بسه آدانش

 یبزند. از سو LDبه کودکان یجد بیآس تواندیشده م آن بنا ییحروف الفبا و رمزگشا یهیکه بر پا یآموزشه  یوهیشه 

 یهامهارت تواند،یکه م دارندی پافشههار یایو شههناخ  یذهن یبر راهبردها یآموزشهه یهاوهیازشهه یاریبسهه گر،ید

، که پیامد آن ناتوانی و آورد همراه به شیبرا یو درماندگ یدیو ناام زدیبر از ه  فرو ز،ین را LD کیه  یاف هه یه بهبود

انواده و جام ه، خ یبرا یروان-یو عاطف یفرهنگ ،یاج ماع ،یصدمات اق صاد لیتحمناکارامدی در پیشرفت تحصیلی و 

گشایی را افزایش جا که شهناخت و آگاهی بیشه ر، توانایی مدیریت و سهازماندهی مشهکالت و مسههاله    از آن .اسهت  فرد

 آموزان کارساز باشد.آموزشی این دانش-توان امید داشت که دیدگاه جدید در بهبود شرایط اصالحیدهد، میمی

جود در این زمینه راهگشههای شههناسههایی و  ای موهای علمی و بین رشهه هتحلیل و ترکیب شههواهد پژوهشههی و یاف ه 

ند که در کها کمک میها و ض فتری از قوتها است، که به دس یابی به تصویر دقیق و روشنگذاری این تواناییارزش

 است. سودمند های گزاف انسانی و مالیهای آموزشی، خانوادگی و اج ماعی و اتالف هزینهپیشگیری از آسیب
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های ادراکی و شناخ ی این افراد است که بر های پردازشی در زمینهها و تفاوتشناسایی تواناییمهم رین دس اورد آن 
 .ای را تغییر و بهبود دادهای مواجههها را طراحی و شیوهسازی آموزشتوان مناسبی آن میپایه

 

              
 

                  

 رفی کتاب مع
                                                                                           

                                                                                       

                                                                                   

 

 هایمشکل به و باشدیم فصل 3 شامل و پرداخ ه هاخانواده یبرا یوکاربرد یعمل یهاکیتکن آموزش به ک ا  نیا
 چگونه که آموزدیم هاخانواده به را موثر زدنحرف کیتکن ک ا  نیا .پردازدیم بلوغ نیسن تا نوجوانان و کودکان ی یترب

 ک ا  نیا .کنند جادیا درخانوادهی تریمیصم و ترگرم ارتباط و کرده مطرح موثر روش به را خود یهاخواس ه و ان ظارات
 یش ریب لذت خود کردنیمادر و پدر از و شوند یعصبان کم ر و کم ر و کنند کن رل را خود چگونه آموزدیم نیوالد به

 در را یریذپتیمسئول و یهمکار یهیروح چگونه کهنیا یدرباره یمهم هایهنک  ک ا ، گرید درفصل نیهمچن .ببرند
 .شودیم داده آموزش ینکات  یباش داش ه یبخشلذت یآموزنظ  و  یکن بیترغ هابچه

   شنوکودک حرفکلیدهای تربیت نام کتاب: 

 ت لی  و تربیتنوع کتاب: 

 الیزابت پن لینویسنده:  
 ویدا لطفی مترجم:

 صابرینان شارات ناشر:  

 زادهفریبا مقدسمعرفی کننده: 
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 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

                                                                                              

                                                                                    

                                                                               

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                   
 

 دبستانی:برای کودکان پیش

 

 آدم کوچک و خوابهای بزرگ نام کتاب :
 محمدهادی محمدینویسنده : 

موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاری   ناشر:

 ادبیات کودکان

 برای نوجوانان:

 

 شانس ضر  در هفت نام کتاب :
 هالی گدلدبرگ اسلننویسنده : 
 پرناز نیری                                                         مترجم :

 افق ناشر:

 برای کودکان:

 

 ی ک ا آقای ماجیکا و هف ه نام کتاب :
 هامفری کارپن رنویسنده  : 
 پژمان واس ی                                                         مترجم :

 های مه ا مهرا  قل ، ک ا  ناشر:
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   پرسش و پاسخ

 

 

 های این ب ش را به عهده دارد.(گویی به پرسش)گروه آموزش موسسه پاسخ

نوجوان درمورد پیشنهادات همساالن به دیدن عکس و فیلمهای غیرمتعارف و یا مثالً سیگار چه باید پرسش : 
 بکند؟

 وگو دارد.این موضوع بسیار مه  و جای بحث و گفتپاس : 
های مخ لف ها در زمینههرچه بچه شههوند.گیرند یا وسههوسههه میپیشههنهاداتی قرار میی نوجوانان در م رض چنین همه

ی  آنچه ما باید انجام ده دهند )درواقع هرچه مهارت بیش ری کسب کرده باشند(.تواناتر باشند، برخورد به ری انجام می
 .و ...  گیرین احساس، تصمی های ارتباطی، بیاآموزی به فرزندانمان است. مهارتی چون نه گف ن، مهارتمهارت
ها اسههت تا ب وانند با ما راحت و بدون ترس و ی خو  و صههمیمی و ایجاد اع ماد در آنی ب د، داشهه ن یک رابطهنک ه

 وگو کنند.نگرانی از قضاوت و نصیحت، گفت
ر اخ یار ات موردنیاز را دا دلیل بیان کنی  و بدینگونه اطالعبتوانی  نظراتمان را بدون نصهههیحت وگو میما در این گفت

 ا دالیل علمی بیان کنی .بآنان بگذاری  و دلیل مخالف مان را بدون نصیحت و 
 وگو را همیشه باز نگهداری .با  گفت

 
 رد؟شود. چه باید کنوجوانان ازنظر ارتباطی با دوستانشان باعث مشکالتی میرسیدن به بلوغاختالف پرسش: 

رسند و ممکن است ت دادی زودتر یا دیرتر به سن بلوغ برسند که به همزمان به سن بلوغ نمیها یادمان باشد بچه پاس :
 .در این مورد توضیحاتی داده شده است "ارتباط بین دو نسل"گویی  که در جلد نه  آن بلوغ زودرس یا بلوغ دیررس می

ی ها را برای رسیدن به دوره ی  که باید بچهاما اگر منظور شهما چند ماه دیر یا زودتر به بلوغ رسهیدن است، این ما هس  
 وجود آوری .به های و ساده باید این آمادگی را در آنها را آماده کنی  و با دادن اطالعات علمبلوغ آن

 ها بدهی  نه بیش از اندازه و زودهنگام.یادمان باشد اطالعات را باید دقیق، علمی و یکسان به بچه
ند، کنهایمان میها با اع مادی که به ما و جوا ها را جلب کنی  تا بچهاع ماد آن ،العات علمیحواسمان باشد با دادن اط

ام زودهنگ دهند،هایشهان را از دوسه انشان پیگیری نکنند. چون ممکن است اطالعاتی که دوس انشان می  جوا  سهوال 
 علمی نباشد و سبب نگرانی نوجوانان شوند. باشد،

دسههت آورید. ب د این دهند، اول خودتان اطالعات دقیق را به ها قراری در اخ یار آنن اطالعاتکه دوسهه اپس قبل از آن
 ی صمیمی و عاطفی دراخ یار نوجوانان قرار دهید.اطالعات را در یک رابطه
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 در مورد مسایل جنسی به نوجوان چه و چگونه باید گفت؟پرسش: 

 ."ی بلوغاطالعاتی درباره"کنی  با عنوان ارتباط بین دو نسب جلب می یمجموعه 3پاس : باز ه  توجه شما را به جلد 
ی بلوغ دقیق و کامل کنید و ب د بدون خجالت و با های دیگر، اول اطالعات خود را دربارهبا خواندن این ک ا  و ک ا 

 قرار دهید. هااطالعات مربوط به بلوغ را در اخ یار آن ،زبان کامالً علمی
 های دوران بلوغ است.مخالف یکی از ویژگی گرایش به جنس

ده و همکاری شهایی برای ارتباط کن رلکردن موق یتبا برخورد درست و فراه  اوالً این گرایش را به رسمیت بشناسی  و
 نسی؟ی جدقت کنی  نیازشان ارتباط با جنس مخالف است نه رابطه و کار مش رک به این نیاز نوجوان توجه کنی .

 انداخ ن هیجانات و برخورد مناسب با این نیازش یاری دهی .او را به عقب ،های مخ لفبا افزایش مهارتو باز 
 ی مراقبت از خود و سالمت جسمی و عاطفی و اح رام به خود و دیگران در این زمینه را یادآور شوی .همچنین شیوه

 
 
 

 های زنده و ملموستجربه

 

 : خوب خبر یک
 همراهی و عزیز کمالیان خانم توجه و همت با امسااا  مهر از هفتگی، هایپرسااش طرح در وقفه هامدت از پس

 .شودمی طرح هفتگی هایپرسش "مجددا دور، راه کتاب وانی محترم هایگروه

 مشارکت شاهد امیدواریم اند،داده نشان واکنش هاپرسش به که عزیزی دوستان تمامی همراهی از تشاکر  ضامن 

 .باشیم هاپرسش به دادنپاسخ در هاگروه بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اول یهف ه پرسش

 31مهر  71مهر تا   4:  تاری 

 باشد؟ موثر گفتن نه در ما ناتوانی بر تواندمی کودکی دوران هایتجربه چگونه

 داریم؟ را تجربه این خودمان آیا

 نیاید؟ پیش برایشان مورد این که کنیم چه فرزندانمان مقابل در

 .باشد خودمان هایتجربه از و مثا  ذکر با ها پاسخ است خوب

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این ب ش را پر بار میضمن ستاس از طرح سوا  و پاسخ

کنیم نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 بیاوریم.کامل در پیک راه دور  طوربتوانیم نامتان را به

 متشکریم
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 آگاهانه گف ن نه: مطال ه مورد ک ا 

 قا مشهر از 7 سنن ا گروه:  پرسش طراح

 کمالیان خان :  سرگروه

 

 قا مشهر - 2 سنن ا - قربانی خان 

 . باشدمی اس قالل قالب در او خواهیهویت کودک رشدی هایویژگی از یکی

 که ینی بمی ساله یک کودکان با برخورد در ما یهمه. نمایاندمی گف ن نه شکل به را خود اسه قالل  شهکال اّ از یکی و

 . کنندمی اس فاده "نه" واژه از چقدر

 سهها ح به لجبازی و خودخواهی اح رامی،بی ادبی،بی نشههانه فرزند طرف از گف ن نه ما فرهنگ در م اسههفانه طرفی از

 راگ که رسههدمی او ناخودآگاه به پیام این ،ندارد را لیمسهها تحلیل و تجزیه توانایی کودک که جاییآن از و آیدمی

 والدین یزن طرفی از. نکن مخالفت و نگو "نه" باشند داشه ه  دوسه ت  و بگیری قرار بزرگ رها محبوبیت مورد خواهیمی

 برای بینامناس الگوی و روابط در گف ن "نه" عدم و هارودربایس ی از سرشار بودند تربیت و فرهنگ این اسهیر  خود که

 .باشندمی خود کودکان

 به را خود و کردمی مقاومت شوهر یخانواده خصوصبه اطرافیان درخواسهت  مقابل در کم ر خودم مادر که آیدمی یادم

 .نخورد او به نشناسوظیفه عروس برچسب و نگردند آزرده هاآن و شود برآورده هاآن یخواس ه تا زدمی آتشی و آ  هر

 مخالفشههان نظرات به و بدهی  زدنحرف یاجازه هاآن به و کنی  گوش کودکانمان به من نظربه آخر پرسههش جوا  در

 . باشی  برایشان مناسبی الگوی بجا و درست گف ن "نه" در خود رف ار و عمل با طرفی از و بگذاری  اح رام

 

 قا مشهر - 7 بوعلی - تیبا خان 

 کسی هب شودمی که جاآن تا کردممی س ی و بود سخت خیلی برای  گف ن "نه" من.  است برعکس درست من یتجربه

 و ییگونمی نه یک چرا گفت من به کردمی تحصههیل راهنمایی مقطع در و بود رشههد حال در که پسههرم ولی نگوی ، نه

 یهتجرب این. کردم تمرین را آگاهانه گف ن نه جا همان از من و نشوی اذیت خانه تو قدرآن که کنینمی راحت را خودت

 .گف ن نه برای بود من

 

 قا مشهر - 7 بوعلی -باطبی خان 

 نه باید جایی داری ، تلخی یتجربه.... و شههرم و خجالت و بایسهه ی رودر بخاطر زندگیمان از ایبرهه در ما یهمه

 از حاصل انیتعصب و کشیدی  بار به ار حماقت تل  احساس چقدر آن از ب د و نگف ی  نه هشهد  گف ه دالیل به گف ی می

 ما هب  ه  بزرگان و بگویی  "نه" نگرف ی  یاد که کودکیمان دوران به گرددبرمی هااین یهمه. کردی  تحمل راآن

 به ه  نای که آورد؛ بزرگ ر حرف روی حرف نباید کهاین ی نی نکردنجسههارت و بزرگ ر به اح رام که کردندمی گوشهزد 

 اع ماد همدیگر به ترراحت مردم و نداشههت را حال پیچیدگی قدی  در زندگی الب ه.  بود.... و آگاهی نداشهه ن علت

 راه ینا که دیدی  آموزش و گرف ی  یاد. اثرگذارند ولی اندتل  چند هر تجربیات این و گذشههت صههورت هر به. کردندمی

 ات بدهند یاد فرزندانشههان به ه  هاآن که امیدوارم. دادی  یاد ه  فرزندانمان به و( گف ن نه) کنی  ان خا  را آگاهانه

 . دباش عقایدمان خالف و ما نظر خالف اگر ح ی بگیری ، تصمی  آگاهانه و کنی  دقت بشنوی ، به ر ب وانی 
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 مرادی خان 

 را یامدهاییپ تل  تجربیات این گاهی و! داری  موقعبه نگف ن"نه" در بیش و ک  تجربیاتی کودکی در ما یهمه "مسلما

 ام در قبل از که هاییآموزش زندگیمان از برهه این در گاهی و مانده باقی ما ناخودآگاه ضههمیر در که داشهه ند همراه به

 از رست داش  ، کودکی در که تجربیات این از یکی! کنی می اعمال فرزندانمان یا و خودمان به نسهبت  را شهده  نهادینه

 برابر در کردمی مجا  رانم دوس ان، سوی از طردشدن از ترس و اطرافیان و والدین سوی از قرارگرف ن قضهاوت  مورد

 بلکه  کرد،نمی محبو  دوس ان  بین در رانم تنهانه رف ارم این و نده  نه جوا  وقتهیچ و باش  تسلی  هایشانخواس ه

 که دانس ندمی ارادهبی و پا و دستبی فردی رانم ه  دوس ان  ح ی و بیاید پایین بسیار من نفسهاع مادب شدمی موجب

 و کن  اج هاآن دل را خودم خواس  می موقعبه نگف ن "نه" با و اش باه به من و! نبود خوشایند برایشهان  من با دوسه ی 

 گاهی،آ کسب با هاسال این در حال و! است درست رف ارم کردممی فکر چون ده  تغییر را رف ارم تا کردمنمی تالشهی 

 و تجربیات ینا توانی می کوشش و تالش با "مطمئنا و بردی  پی نوجوانیمان و کودکی تجربیات بودن غلط یا درست به

 آینده در یزن هاآن تا کنی  رف ار فرزندانمان با آگاهانه و کنی  نهادینه زندگیمان و خودمان در را کنی می کسب که آگاهی

 .نکنند مرور ذهنشان در را نوجوانی و کودکی دوران از تل  تجربیات و خاطرات

 

 قا مشهر -  2 خندان هایگل – نخ ی خان 

 انمخالف م هایعلت مورد در ای نگرف ه یاد که اسههت این گف ن  "نه" ناتوانی در مه  عوامل از یکی رسههدمی نظربه

 نوع هر ای دهش که تربی ی به بنا و دهی  توضیح( بدهی  مثبت جوا  درخواست، به ن وانی  شهود می باعث که لییمسها )

 .ی کنمی ت بیر...  و نشدنلیقا ارزش کرد، ناراحت توجهی،بی با مساوی و کرده تلقی بد را دیگران با مخالف ی

 

 قا مشهر -7 سنن ا  -نیاتوکلی خان 

 ه  من هسههت؛ بزرگسههالی در ما رف ار بر تاثیرگذار چقدر کودکی دوران هاییادگیری که ما هایآموخ ه به توجه با 

 به "هن" یکلمه از و کردندمی فکر دیگران رضههایت به اوقات بیشهه ر من والدین دارم، زمینه این در زیادی هایتجربه

 کند خودداری داریمهمان از توانستنمی ه  بیماری زمان در ح ی مادرم که آورممی خاطر به. کردندمی اس فاده ندرت

 این و دهد تغییر را مهمانی زمان توانستنمی ح ی و بودی  میزبان ما همیشه ه  باز فراوان رنج و درد داش ن وجود با و

 با میشهه الویت بودی  گرف ه یاد چون شد،می گف ن "نه" در ما ناتوانی موجب و داشت تاثیر ما همه روی خیلی رف ارها

 حدود نیس داش ن با االن و باشد گونههمین به برادرم تا شد موجب مادرم فراوان گذشت و ایثار م اسفانه. است دیگران

. بیندب را هاآسیب بدترین اگر ح ی گوید؛نمی  "نه" و گذردمی دیگران نفع به خودش هایخواس ه از ه  هنوز سال 51

 .بود تاثیرگذار بسیار ما بر امروز مادران هایکالس در شرکت خوشبخ انه

 

 قا مشهر -7 سنن ا - کمالیان خان 

 باشد؟ گف ن "نه" در ما ناتوانی بر موثر تواندمی کودکی دوران تجربیات چگونه

  !باش خوبی دخ ر

 !کن گوش حرف،

 .شد نواخ ه آن با بارها گوشهایمان کههمان !آشنایی یجمله چه
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 ذهن و شههنیدممی را جمله این ...مدرسههه دک ر، مطب پارک، بازار، آمدن،مهمان رف ن،مهمانی هر از قبل آیدمی یادم

 و دور هایسال درآن من نگاه است؟ چگونه بودنکنگوش حرف و بودنخو  دخ ر که پردازش حال در خود با کودکی 

! باشد  هداش تواندنمی که تفسیرهایی چه شنوندمی خانواده از بارها و بارها که کلی یجمله این به کودکان یهمه نگاه

 یول نیاید خوششان حرف آن از اگر ح ی .هسه ند  کنگوش حرف خو ، دخ ران که بود شهده  این ن یجه ه  من برای

 .سههتا دیگری چیز نظرم اگر ح ی گوی نمی "نه" پس اسههت اح رام و حرمت حفظ بزرگ رها مقابل شههدنتسههلی  چون

 با یاهوه درخت، از باالرف ن پریدن، کشیدن،جیغ کردن،بازی لذت کهآن از غافل شدم،می هادل محبو  که بود گونهاین

 یاد چون نه، همیشههه مانده، باقی من در هنوز صههفت این دوسهه ان  اکثر مثل ماند، خواهد باقی من در..... و همسههاالن

 جلب رایب گاهی آیدمی پیش هنوز ولی .کن می تمرینش و دارد وجود آگاهانه گف ن "نه" اسهه  به گف نی "نه" گرف  

 .است دیگری چیز نظرم اگر ح ی نگوی  "نه" دیگران رضایت

 را انگف نش "نه" و مخالفت حرمت و بگذارم اح رام شانخواس ه به که است این بر من س ی یهمه فرزندان  مقابل در

 ودشانخ سالیق با مس قل انسان یک عنوان به را هاآن. نباشد محیط و دیگران خودشان، ضهرر  به اگر الب ه کن ، حفظ

 .ببین 

 

 قا مشهر - 7 سنن ا -علیزاده خان 

 دوس ان تجار  و مطال ات به توجه با االن و بگویی  "نه" جابه و درست ن وانی  که شد باعث کودکی دوران هایجربهت 

 درنظر را خانواده و خودم هایالویت و بگوی  "نه" لزوم مواقع در کن می سهه ی. هسهه ی  خود توانمندکردن در سهه ی

 .بگیرم

 کن : بیان اینجا خواس   که داش   را موردی من

 همیشه والدین نیست قرار که بشهود  م وجه هسهت  سهاله  72 پسهر  که بزرگ رم فرزند: که بود این همسهرم  و من هدف

 .نزند او اهاش ب کار برابر در حرفی و ب رسد بزرگ رش از نباید او کهاین و باشند نداش ه اش باهی و بگویند درست

 ه  ازب اما کرد بیش ر را دس ش فشار ندید او از ال ملیعکس اما فشرد، کمی و گرفت را پسهرم  بازوی همسهرم  روز یک

  راضاع من به باید گفت او به همسرم که زدنمی حرفی اما کنیمی کار چه که بود این ذهنش در و خندید فقط پسهرم 

 .ده ب انجام دارم دوست کاری هر بزرگ ر، و هس   پدرت من چون نیست قرار دی؟می فشار را بازوی  داری چرا که کنی

 .کن اع راض و بزن حرف

 .بگوید نه بگیرد یاد پسرمان که بود من یتجربه این

 
ود را شمی و خجالتها چه سبب انواع ترسیادآوری چند نکته: خود الگوی مناسبی برای کودکانمان باشیم و هر آن

 ها رعایت کنیم.در رفتار با بچه

شویم، چرایی و دلیل را با سا  مواجه می ۹های باالی خصوص بچهدیگران به "نه"وگوهایمان با و وقتی در گفت

دهد، بترسید: چرا دوست نداری انجام خواهید انجام نمیبترسیم. مثالً اگر از او کاری را که می هااز آن مهربانی

 دهی؟

 ید. نگو "نه"دلیل آموزد بیگفتن آگاهانه است او می "نه"چون هدف 
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 :دوم یهف ه پرسش

 31مهر  71مهر تا  77:  تاری 

 دهیم؟ فرو راآن و ندهیم بروز را خود خشم که معناست این به خشم بر مدیریت آیا

 دهید؟می بروز چگونه را خود خشم و کنید؟می فکر چه شما

 .نمایید عنوان دارید ایتجربه اگر

 خش  بر مدیریت: مطال ه مورد ک ا 

 2 سنن ا گروه:  پرسش طراح

 قا مشهر از قربانی خان :  سرگروه

 

 قا مشهر - 2ا سنن  – م دین خان 

 باید ش خ شدت و میزان اساس بر و است آن کن رل م نی به بلکه نیست خشه   ندادن بروز م نی به خشه   بر مدیریت

. زندمی آسیب شخ  خود به همه از اول چون بماند، مخفی نباید و هست احساس نوع یک ه  خش . شهود  داده بروز

 موضههوع مورد در گووگفت و آ  خوردن محیط، ترک کنی ، کن رل راآن نباید که شههودنمی دلیل مسههایل این اما

 .باشد موثر تواندمی برانگیزخش 

 

 قا مشهر - 7 سنن ا  - نیاتوکلی خان 

 کار به زندگی در تا کردم س ی و خواندم بارچندین را ک ا  این چون حاضر حال در بگوی  باید سواالت این به پاس  در 

 مانند عوارضههی دارد؛ زیادی بسههیار جسههمی و روانی عوارض چون نیسهه  ، موافق خشهه  فروبردن با وجههیچ به ببرم،

  آن علت کن می سهه ی همه از اول... و کمردرد چون دردهایی قلبی، عوارض مزمن، دردهایم ده شههدید، سههردردهای

 فرصت در ه  گاهی و زمان همان گاهی و کن می درکش باشد نداش ه مناسبی رف ار فرزندم اگر مثالً شوم، جویا را رف ار

 طور،همین ه  همسههرم با رابطه در. گیرممی جوا  ه  خو  خیلی و کن می آغاز من یکلمه با را احسههاسهه  مناسههب

 ب د و آمده وجودهب شرایط به توجه با سکوت اول شوم، ناراحت اگر اما شوم، عصهبانی  که آیدمی پیش ک  خیلی م موالً

 شبزرگ خیلی را موضوع یک زمان آن در کهاین هست مه  خیلی که موردی. گیردمی صورت گووگفت مناسب زمان در

  ک خودم روی بر خشهه  منفی آثار از فرد آن مثبت هایجنبه به فکرکردن با زمان آن در تا کن می تالش و کن نمی

 ثانیه چند یزهاندا به شاید من گف ه، بد مادرم پیش من از نزدیکان  از یکی که شد گف ه من به پیش روز چند مثالً. کن 

 و خ هایاتفاق یهمه بابت کردم سناسگزاری به شروع خودم آزار و موضوع این به فکرکردن بجای ب د و شدم ناراحت

 و کردم دعا آرامشش برای دارد مشهکل  زندگی در چقدر دانسه   می و داشه    فرد آن از کامل شهناخت  چون و زندگی 

 هرف ه روی. کن  آغاز من یکلمه با ه  باز را خودم احساس و کن  صحبت فرد آن با مناسب زمان در گرف   تصهمی  

 و هست دارخنده برای  فقط روزها این شدمی خش  موجب قبل هاسال که موضهوعاتی  و شهوم نمی خشهمگین  زیاد من

 .هس   یوسفی دک ر آقای با خالقیت بازیابی یدوره و موسسه این هایآموزش مدیون را هااین یهمه

 

 

 



18 
 

 قا مشهر - 2 سنن ا - م انی خان 

 احساس نوع یک خش  چون کنی ، کن رلش چگونه بگیری  یاد باید بلکه نیست درست خش  فروبردن که گرف ی  یاد ما

 یک خاطربه امروز. اعصا  ناراح ی مثل شود؛می بیماری باعث خش  فروبردن سری ی چیز یک پس است، شهادی  مثل

  ف  رمی داش   که راه یتو ولی شدم عصهبانی  واق اً دیگه زد زنگ خان  که آخر بار و آوردند و بردند را من بار 4 پرونده

 و شدی اذیت شما که کرد عذرخواهی خان  شد، تمام کارم وق ی و کردم سهکوت  نهایت در و زدم حرف خودم با مرتب

 .قربانی خان  هس   شما مدیون ار این و سکوت  بابت شدم خوشحال

 

 کرمانشاه -باران - یاراحمدی خان 

 اکنشو سریع و باشی  صبور کنی  سه ی  مرحله اولین. اسهت  واکنش یک آن با برخورد و کنش یک خشه   دانی می ما

 وم،س یمرحله دارد؟ ربط ما به چقدر شده ایجاد که کنشی دوم، یمرحله. کنی  رعایت را ثانیه سه قانون. ندهی  نشهان 

 هچ چطور؟ چگونه؟ چرا؟ سریع چهار، یمرحله کند؟می ایجاد برانگیز خشه   محیط ما برابر در نسهب ی  چه با کسهی  چه

 و کنی نمی ناراحت را مقابل طرف یا و خود غیرمنطقی گاه ترفندهای این با. کنی  تجس  ذهنمان در کسی؟ چه و وقت؟

 .دهی نمی فرو را خود خش 

 و ردک من با بدی برخورد ،بود میانسال مردی که ما جلویی ماشهین  یراننده بودم، نشهسه ه   ماشهین  در: خودم یتجربه

 به و دهش عصبی ترافیک توی آقا این کردم فکر ولی ده ، توضیح او به و شوم پیاده خواس   لحظه یک .شد عصهبانی 

 من.  یآمی کوتاه پس نبین ، را آقا این من عمر آخر تا است ممکن و چیسهت؟  افکارش کیسهت؟  ن ادنمی داد، گیر من

 در هاماشین لحظه هر چون بگذارم، آقا آن رویبر  توان نمی تاثیری هیچ و وق ش نه هسهت،  شیجا نه حاال کردم فکر

  یا و  همسههرم راننده این اگر ولی. مکرد اجرا را ؟کس چه و کجا؟ چگونه ؟وقت چه ؟چرا قانون من. بودند حرکت حال

 .دادممی تذکر را اش باه حرکت درست روشی با ترافیک از رهاشدن از ب د ،بود نزدیکان 

 

 قا مشهر - 7 سنن ا - بهزادی خان 

 دمانوجو در را هارنجش دنبالش به و بری می فرو را خشهه  وق ی نیسههت، بروزندادن م نای به خشهه  کن رل و مدیریت

 وجودی ظرفیت از وق ی زیاد هایرنجش و فروخورده هایخش  این .زنی می خودمان به را آسهیب  اولین کنی ،می زیاد

 و همسههر حرف ترینکوچک از هاوقت گاهی .اندرسههمی انفجار حد به ار ما زمانی، کی جایی، کی ،ودمیشهه سههرریز ما

 انهم فروخوردن خاطربه تنها این و! شههدی  منقلب قدرآن چرا دانی نمی واق اً که شههوی می برآشههف ه چنان فرزندمان

 ات بدهی  انجام باید بارها و بارها را تمرین این و شودمی انباش ه ما در مرور به که هست کوچکی هایرنجش و هاخش 

 مواردی در. کنی  ابراز درسهه یبه را شههودمی خشهه  چون هیجانی دچار ما در و کندمی ناراحت و دلگیر را ما که آنچه

 گمان دم،دی آسیب خیلی خش  فروخوردن از من. ببخشی  و بگذری  گذشت و صبر با آگاهانه مواردی در و کنی  پذیرش

 نم وجود در تنها بخشش نه و بود پذیرش نه اما کردم درسهت  رف اری بریزم خودم درون در و نزن  حرفی اگر کردممی

 ،کردندمی یاد خوبیبه من مظلومیت و مهربانی از همه و شدم دردم ده و سردرد دچار مرور به کردمی تلنبار را هارنجش

 ،کرد باز ذهن  به جدیدی یدریچه مادران هایکالس .بودم خش  فروخوردن آسیب دچار که بودم من این کهصورتی در

 ش خ ابراز و بخشش گذشهت،  پذیرش، بدنبال یا علت ذهن با شهد  ایجاد من در که رنجشهی  هر با که گرف   یاد من

 .ط رواب به نه زدممی خودم به آسیبی نه دیگه م فاوت هایموق یت در کردممی لحاظ که را هااین از کدام هر که باش 
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 .موختآ دوس ان  و من به را زیس نآگاهانه و زندگی درس گونهاین که زندگی  مهربان یفرش ه از م شکرم بسیار

 

 قا مشهر -...  و شها  - شری  ی خان 

 زیستمحیط و دیگران و خودمان به که ایگونه به. است ممکن حالت به رین به خش  بروزدادن م نیش خشه   کن رل

 هاییهارتم که است الزم کنی  ایجاد را شرایط این کهاین برای اما. است خش  کن رل ک ابی ت ریف این. نرسد آسهیب 

 لیهمد و ف ال دادنگوش و هاموق یت درست درک ب وانی  و ببینی  آموزش را خود بر مدیریت و درست زدنحرف مثل

 آورییاد با و شوممی روبرو خش  احساس هجوم با گرف   قرار فردی قضاوت مورد وق ی مواقع از خیلی. باشهی   داشه ه 

 .باش  داش ه م ناسب برخورد کن می س ی باال مطالب

 

 قا مشهر - 6 سنن ا - زنود خان 

 املعو به بس گی آن میزان و شدت شکل، .شود داده بروز است الزم مدیریت با موقع به .است هیجان یک خود خشه  

 او جای را خود شدم خشمگین کسی ازدست هرگاه. باشد نداش ه همراه به آسیب و باشد هدفمند باید. ددار موضهوع  آن

 حس ،آورممی دسههتبه را خداوند رضههایت خشهه  کن رل با کن می فکر وق ی .ده می فرصههت او به ب د  گذارم؛می

 .دارم خوشایندی

 

 کرج - جانان  -صمدی خان 

 .دارند ایتنیده ه هب یرابطه و است نهف ه کن رل دل در مدیریت کلمه من باور به

 در. ن ک کن رل توان می را خود روحی حاالت دیگر و هیجان بلکه خشهه  تنهانه کن  مدیریت را خودم ب وان  من وق ی

 درخور دنشعصبانی صورتبه خش  بروز از مقدار این آیا که کن می فکر و کن می ترک را محل اب دا چنینی این مواقع

 کدام طشرای آن از رفتبرون برای راه به رین که گیرممی تصمی  سنس خیر، یا است بوده نظر مورد مسهئله  یاندازه و

 مورد لهمسئ حل دنبال به فکرکردن، و سکوت زیادی چندان نه مدت از ب د بالفاصله دیگر؟ زمان به کردنموکول. است

 را برانگیخ ه مرا خش  که موضوعی هرحالهب ولی ده ؟ قرار بررسی مورد را مفید کالمی ارتباط هایروش باشه ؟  نظر

 لح به اع ناییبی نهایت در و انزوا یا و دوری نادرست، قضهاوت  باعث آن پیامد اسهت  ممکن چون گذارم،نمی الینحل

 .باشد مشکالت

 

 قا مشهر - 8 سنن ا - م انی خان 

 از ناشی دب وتب ات عوارض از پیشگیری برای برخش  کن رل بلکه نیسهت  خشه   بردن فرو م نی به خشه   بر مدیریت 

 یول. کند دور دارد روبرویمان افراد یا فرد مقابل در که هدفی از را ما و باشد ناپذیرجبران اسهت  ممکن که اسهت  خشه  

 بکنی  اهی خومی که کاری یا پاس  عواقب به و کرد سکوت ثانیه چند ح ی یا دقیقه چند حد در لحظه آن باید من نظربه

 در را هنمانذ تا پرداخت مساله حل به فرصت سر باید صورتاین غیر در نه، یا کندمی حل را مشکلمان آیا که کنی  فکر

 . است هرا به رین آگاهانه گذشت بری نمی پیش از کاری ه  فرصت سر صحبت با کنی می فکر اگر و نکند گیر
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 قا مشهر - 7 سنن ا - کمالیان خان 

  ،غ جمله از دیگری احساس هر مثل خش  دانی می که طورهمان نیست، خش  ندادن بروز م نای به خش  بر مدیریت

 رایطش به بنا کهاین حال کند،می بروز دلیل و علت پی در و شودمی ایجاد "مسلما که است درونی حس یک... و شادی

 شرایط ینا. بزنی  آ  به گداربی گذاری نمی و کنی می مدیریت را خود حس این شدی  خشمگین آن در که موق ی ی و

 موق یت آن در که دارد این به بس گی. کنی  ترک را محیط گاهی کنی ، صهحبت  گاهی باشهی ،  سهاکت  طلبدمی گاهی

  ه اگر و نده  نشان ال ملعکس سریع خش  موق یت در گویدمی من به تجربه .دهدمی به ری جوا  کار کدام خاص

 .آن معد نه باش  داش ه پیام  ان قال بر س ی باید دان می که چرا. کن  کن رل کامالً را صدای  تن زن می حرفی

 به .بگیرد خود کن رل در مرا احساسات نده  اجازه کن ، کن رل را احساسات  خودم است این بر نم س ی یهمه واقع در

 .نبود خودم دست ال مل عکس بودم عصبانی نگوی  که م نا این

 
شود دهد. خشم سبب میها به ما یک آگاهی مییادآوری چند نکته: باید توجه کنیم که خشم هم مانند سایر هیجان

د که شوتوجهی به این مساااله سبب میکند. بیرا ناراحت میرو هساتیم که ما  ای روبهمتوجه شاویم که با مسااله  

تنها مسئله حل نشود بلکه در طو  زمان ممکن است ایجاد کینه و دشمنی کند. البته ممکن است بعضی از مسایل نه

 با گذشت زمان از اهمیت آن برای ما کم شود اما در زمان خودش آن مسئله برای ما مهم بوده است.

 

  :سوم یهف ه پرسش

 31مهر  24مهر تا  78:   تاری 

 یزمینه در را خودتان هایتجربه ؟است چگونه مفاهیم انتقا  در بدن زبان یا و غیرکالمی ارتباط نقش

 .بگویید آن کارکرد و بدن زبان

 : مطال ه مورد ک ا 

 کالمی ارتباط

 بانو گروه:  پرسش طراح

 قا مشهر از لطفیان خان  :سرگروه نام

 

 قا مشهر -8 سنن ا -وهابزاده خان 

 دتوانیمی شهما  مثالً. دارد ه  ارجحیت ح ی مواقع برخی در و هسهت  کالمی ارتباط مکمل واقع در بدن زبان من نظربه

 یکسهه وق ی کهاین یا ،دشههوی درونش حال یم وجه نگاهش برق از کند صههحبت عشههق مورد در نفر یک کهاین بدون

 برای را دس انش مادرتان وق ی یا و ببری حسادتش عمق به پی مصنوعیش یخنده از گویدمی ار شما تملق چاپلوسهانه 

 خ یس بدن زبان در. یهس  من دنیای تو بگوید شما به زبان به نیسهت  الزم کند،می باز ه  از شهما  کشهیدن آغوش به

 أتنش قلبمان اعماق از( منفی چه و مثبت چه) ما احساس وق ی. نداری  منظورمان درسهت  بیان برای ار کلمات ان خا 

 نگاه همه از رتمه  و هالب دست، حرکات ایس ادن، و نشس ن طرز. نیست توضیح و چینیمقدمه به اح یاجی باشد گرف ه

 .دهدمی نشان دهان ان بازکردن از قبل را چیز همه شما
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 قا مشهر -...  و شها   - شری  ی خان 

 و دارد عهده هب کالم را ارسال یوظیفه. رسدمی گیرنده یا شنونده به فرس نده، یا گوینده طرف از پیامی ارتباط فرآیند در

 .دهدمی انجام غیرکالمی ارتباط یا بدن زبان بنام دیگری عامل را وظیفه این زیادی موارد در الب ه

 افقتمو عدم یا و هشدار ناراح ی، م انی دست حرکت یا و ابرو بردن باال یا و اخ  یک با ما که آیدمی پیش زیادی موارد

 وقاتا گاهی. گفت شودمی را هامثال این از فراوان. گویی می بدن زبان حاالت، این به. کنی می اعالم را کاری انجام با

 .است کالم از دارتردامنه مراتب به بدن زبان. است ما حاالت بیانگر که... و اوه وه، آه، مثل آواهایی با

 

 قا مشهر - خندان هایگل – نخ ی خان 

 این به توجه با هکاین کما .اسههت ترکنندهت یین کالمی ارتباط با مقایسههه در شههنونده بر کالمی غیر ارتباط تاثیر و نقش

 ودهب ناراح ی ابراز حین در جمالت  و کلمات ان خا  در آگاهانه طوربه حواس  کهاین ضمن که دارم تجربیاتی مطال ات،

 .امنگرف ه مطلوبی ن یجه و اثر بدن  حالت یا چهره فرم دلیل به مجموع در ولی

 

 کرج -...  و 2 و 7 رهایی و ک ا  -امیرشکاری خان 

.  دارد شنق ما ارتباطات در غیرکالمی ارتباط به توجه و هست ارتباط یک مه  بخش غیرکالمی ارتباط کن می فکر من

 امانج را امخواس ه دارد اح مال چقدر شوممی م وجه تو پاس  لحن از گویدمی خودش دارد ایخواس ه من از دخ رم وق ی

 .ددهی

 

 قا مشهر -7 سنن ا -کمالیان خان 

 ان قال به ر تواندمی پیام آن یواسطه به .دارد ارتباطات در یسهزای هب نقش بدن زبان همان یا غیرکالمی ارتباط مسهلماً 

 زبانمان تنها هن هس ی  صحبت حال در کسی با وق ی. باشد تواندمی کنندهکمک بسیار نیز مفهوم یهیارا در ح ی و یابد

 گاهی که اسهت  همین خاطر به شهاید . پیام ان قال و هسه ند  زدنحرف حال در بدنمان ح ی و چهره اعضهای  همه بلکه

 .گیردنمی صورت درس یبه حقیقی فضای از غیر فضایی هر یا تلگرام طریق از پیام ان قال

 

 کرمانشاه -...  و باران -یاراحمدی خان 

 هچهر  حرکات با هس ی  شنونده کهزمانی خصوصبه اسهت  تاثیرگذار بدن زبان رصهد د 11 موفق کالمی ارتباط یک در

  چهره هب نگاه با هسهه ی  گوینده کهزمانی در و کن می درک را شههما من که کنی می ایجاد خاطر اطمینان گوینده برای

 .کنی  تاثیرگذار را کلماتمان و کرده نفوذ هاآن ذهن در نگاه و المک با کنی می س ی شنوندگان یا شنونده

 
به زبان  توجهیشود، زبان بدن است. بییادآوری چند نکته: معموالً در یک ارتباط، آنچه بیشتر سبب سوءتفاهم می

 وجود آورد.های متفاوتی را در ذهن افراد بهتواند برداشتبدن می

ون در یک چ وگو یکی باشد.برای جلوگیری از این سوءبرداشت، دقت کنیم مفهوم کالم یا زبان بدن ما در موقع گفت

 ارتباط کامل، کالم، لحن و زبان بدن باید با هم هماهنگ باشد.
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