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 موسسه                                                                                                             

  
 

    
                                  امروز مادران

 
 
 
 

 7931ماه  بهمن 111 ی شماره                       ی راه دور                        ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

ار تبادل تجربه، خبردها با یکدیگر، 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

 :  01/11/79تا  01/11/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خان   کنندههماهنگشهههر، ، قا  7بوعلی● گزارش  9گروه : خان  آسههیه شههری  ی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا   ●
شهههر،  زی ون، قا  ●   گزارش 9گروه: خان  آسههیه شههری  ی،   کنندههماهنگشهههر، ، قا  2بوعلی●  گزارش 4فر، صههمدی
     گزارش   7، هاله ی باخان   گروه: کنندههماهنگشهههر، ، قا  9زی ون ●  گزارش 9خان  آسههیه شههری  ی،   گروه: کنندههماهنگ

گروه: خان  قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قا  2سنن ا  ●  گزارش 74گروه: خان  کمالیان، کننده هماهنگ شهر،، قا  7سهنن ا   ●
گروه: کننده هماهنگ شهر،، قا  5سنن ا  ●   گزارش 71گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شههر، ، قا  9سهنن ا   ●   گزارش 4

شههههر، ، قا  1سهههنن ا  ●گزارش   2نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگشههههر، ، قا   6سهههنن ها   ●گزارش   7خهان  نجیی،  
سههنن ا  ●گزارش   2گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شهههر،، قا  71سههنن ا  ●گزارش  9گروه: خان  بهزادی،  کنندههماهنگ

 9نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگشهههر، ، قا   71سههنن ا  ● گزارش 7، گروه: خان  بهزادیکننده هماهنگ شهههر،، قا  74
گروه:  کنندههماهنگ، شهرآ ین تربیت، قا   ●  گزارش 7گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگشهر، ، قا   71سهنن ا   ●  گزارش
آها )ساتوری  ●گزارش   7، همالبیگروه: خان  کننده هماهنگشهر، ، قا  خانه ک ا  ●گزارش     4، زندی و ترشهیزی  هاخان 

خان   گروه: کنندههماهنگشهههر، بانو، قا   -روسهه ایی ●  گزارش 4گروه: خان  کریمی،  کنندهشهههر، هماهنگدر زندگی(، قا  
آفرین )پونک شادیمادران  ●  گزارش  4گروه: خان  ابراهیمی، کننده هماهنگشهر، سهارینا، قا    ● گزارش  9سهکینه لفییان،  

، ذبیحیگروه: خان   کنندهماهنگهشهر، مادرانه، قا   ●    گزارش 9، فاطمه س ادتگروه: خان  کننده هماهنگشهر، قا   سابق(
 شهر،قا   ،2های خندان گل ● گزارش  7گروه: خان  الناز ابراهیمی، کننده هماهنگشهر، مادران مسهوول، قا    ●  گزارش   7

 9، زادهها عباسهیان و سههی  گروه: خان  کنندههماهنگ، شههر خورشهید دنیا، قا    ●  گزارش 4، نخ یگروه: خان  کننده هماهنگ
گروه: خان  رضایی، کننده هماهنگمادران، بابل،  ●   گزارش  2گروه: خان  دارایی، کننده هماهنگ مهربانو، سهاری،  ●   گزارش

گروه:  کنندههماهنگ، کمان، بهشهررنگین ● گزارش  9گروه: خان  رضهایی،  کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●   گزارش 9
باران،  ●گزارش   4گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباراد، کرمانشهههاه،  ●گزارش   7، هها جهاقرقی و محمدی  خهان  

خان  گروه:  کنندههماهنگ کرمانشاه، ،مادران شههر ک ا   ●    گزارش 2گروه: خان  فریبا یاراحمدی، کننده هماهنگکرمانشهاه،  
، کرج، 7ک ا  و رهایی  ●گزارش   5، بنوفامیل  گروه: خانکننده هماهنگ، مادران شکوفا، مشهد ●  گزارش  9، فریبا یاراحمدی

فاطمه  گروه: خان  کنندههماهنگ، کرج، 2ک ا  و رهایی  ●   گزارش 77گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری،  کننهده همهاهنهگ  
فردای به ر،  ●  گزارش 3گروه: خان  فاطمه امیرشکاری،  کنندههماهنگمادران امروز حصار، کرج،  ● گزارش  77، امیرشکاری

فاطمه خان   گروه: کنندههماهنگ کرج، ،جوانان پویا●  گزارش  1گروه: خهان  فهاطمه امیرشهههکاری،    کننهده همهاهنهگ  کرج، 
 مادران شهاد بنیشه، کرج،  ●  گزارش 2گروه: خان  قیاثوند، کننده هماهنگ مادران گلسه ان، کرج،  ● گزارش   2، امیرشهکاری 
     گزارش 9گروه: خان  پگاه عاط ،  کنندههماهنگ، کرج، کودکان شهههاد ●  گزارش  7، پگاه عاط گروه: خان  کننده هماهنگ

    گزارش 9نگار، گروه: خان  منیژه چهرهکننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ●  گزارش 2خان  پگاه عاط ،  ،امید فرهنگ، کرج ●

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر ومدارايذره
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 5، جدیدیگروه: خان  کننده ماهنگه پویا، بانوان ●گزارش  7، قیوریگروه: خهان   کننهده  همهاهنهگ   ، تهران،2 مهرآفرین ●
گروه: کننده هماهنگ اندیشهههه، تهران، ●   گزارش 2، حمیده تسهههلیمیگروه: خان  کننده ماهنگه ، 2 بانوان پویا ●  گزارش
 گزارش 9گروه: خان  بهار عابدینی، کننده هماهنگ مانا، تهران، ● گزارش   7قیدی، افسانه آجودانی و  ماندانا هاخان 

    

 

 تبریک:

. وستندیپ امروز مادران موسسه دور راه یهاگروهجمع  به تبریک می گوییم به گروهایی که به تازگی 

 .داریم زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو ،مدگویین خوش آضم

 

                                                
 خان  فاطمه س ادتبه نمایندگی  )پونک سابق( در قا مشهرآفرین مادران شادی گروه                       

                                     

                                                    
 پگاه عاط به نمایندگی خان   کرجدر  امیدفرهنگگروه                                        

                             

                                              
 فریبا یاراحمدیبه نمایندگی خان   مادران شهر ک ا  در کرمانشاهگروه                                 
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 فاطمه امیرشکاریدر کرج به نمایندگی خان   جوانان پویا گروه                                   

 

 
 

                                                                                                      خبرها

 
 امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه توسط ؛ صلح و زیست محیط کارگاه یبرگزار

 خندان سید در واقع محمدیه جامع مسجد -1979دی ماه  6
  

 سامان فریبا ، منیرد فرزانه:  کارشناسان
 ش بانیان رویا. حجازی هدیه. زندیه مهین:  دس یاران

 
 رگزارب محمدیه جامع مسجد ک ابخانه در محمدیه جامع مسجد طبی ی منابع دوس داران انجمن درخواست به کارگاه این

 .گردید
 :کنندگانشرکت ت داد
 از نیر 5 و(  شدمی برگزار ایجلسه ترکیب این با مسجد این در بار اولین برای) پسران و دخ ران شامل نوجوان 27

 .مسجد امنا هیوت
 زیست محیط حیظ بر ما کوچک کارهای تاثیر و فیل  نمایش و اکولوژی پای رد. زیست محیط ت ری :  کارگاه مح وای

 .بود گردیده طراحی نوجوانان، خوشایند هایف الیت و بازی همراه به مفالب این یهمه که بود
 مح وای با پالکاردهایی سنس و کرده اهدا هاییک ا  یادبود رس  به برگزارکنندگان به مسجد یامنا هیوت پایان در

 نصب خودشان زندگی محل درخ ان به تا شد سنرده نوجوانان به زیستمحیط و درخ ان حیظ با  در دینی هایآموزه
 . باشند حافظ و کنند

 .بود جالب و خو  بسیار کنندگان،شرکت ه  و برگزارکنندگان یسو از ه  کارگاه نیا ارزیابی
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 79دی  6 –کارگاه گروه محیط زیست در  مسجد جامع محمدیه                 

 
 

     
 79دی  6 –کارگاه گروه محیط زیست در  مسجد جامع محمدیه               

 

 79بهمن  9 -قائمشهر -کارگاه  ٌچه کنم تا کودکم لج بازی نکندٌ در مهد ترانه بهاری

 هب“   نکند یباز لج کودک  تا کن  چه“ کارگاه شهر  یقا در یبهار ی ترانه مهد دعوت به ماه بهمن1 کشنبهی  خیتار در
 . شد برگزار یمانیسل زهراخان   یکارشناس

  بودند، کرده شرکت شهر  یقا یک ابخوان یها گروه یاعضا از یت داد و مهد انیمرب و مادران از نیر55 کارگاه نیا در
 لیمسا و یباز لج با رابفه  در مادران یها ل سوا به ه  قهیدق45 حدود آن از پس یول بود ساعت سه کارگاه مدت

  کودکان ترس جمله از کودکان مخ ل 
 شد داده پاسخ کودک هیتغذ و خوا 

 .داش ند را کار تداوم درخواست مادران از یادیز ت داد و بود خو  اریبس کارگاه از مادران اس قبال
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 79/بهمن/9 -قائمشهر –مهد ترانه بهاری                                         
 

 
 قائمشهر –در مهدکودک شادمانه  "در کودکانآموزی و انضباط نظم"برگزاری کارگاه 

                                            79بهمن  8
 اب یمانیسل زهراخان   یکارشناس به“ی و انضباط در کودکانموزآنظم” کارگاه ،هرقا مش در شادمانه مهدکودک دعوت به

  .شد برگزار دور راه یک ابخوان یهاگروه یاعضا از یت داد و انیمرب و مادران از نیر 65 حضور
 مدت به آن از پس و شد پرداخ ه خانواده در آن ضرورت و یموزآنظ  موضوع به  ین و ساعت دو مدت به کارگاه نیا در
 قذا کودک، خوا  ترس ،یادرار شب مانند کودک به مربوط موضهوعات  ینهیزم در مادران یهاسهوال  به سهاعت  کی

 یبرا و شد افتیدر هاکنندهشهرکت  طرف از یخوب بازخورد ه  کارگاه نیا از پس. شهد  داده پاسهخ ... و کودک به دادن
 .داش ند اصرار کار یادامه

 

    
 79/بهمن/8 -قائمشهر –مهد کودک شادمانه                                      
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 در مهدکودک ترانه بهاری و مهد کودکان امروز  "تربیت جنسی و بلوغ"برگزاری کارگاه 

 بهمن  11و  11 -قائمشهر
های راه دور نیر )در هر کارگاه( از اعضای گروه 65کرمی و با حضور که با کارشهناسهی خان  مرضیه شاه   در این کارگاه
ه نیس و جایگاه عزت نیس و اع مادب -فرق بین جنس و جنسیت -به ت رییی از تربیت جنسی، هویت جنسی برگزار شد،
گیری هویت جنسههی، بلوو و ویژگی آن در دخ ران و پسههران و چگونگی دادن اطالعات به هنگام به نوجوان، در شههکل

 پرداخ ه شد.
 

                     
 قائمشهر -مهد کودک ترانه بهاری  – "تربیت جنسی و بلوغ "کارگاه                 

                 
 

                       
 قائمشهر -مهدکودک کودکان امروز – "تربیت جنسی و بلوغ  "کارگاه        
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 نمایشگاه کتاب

 

دادن به مناسببت نوروز و به منظور ترویج و گسترش فرهن  کتابووانی و تشویق همگان به هدیه 

 تا پایان سال در موسسه دایر است. 9/10/79های برگزیده از تاریخ کتاب، نمایشگاهی از کتاب

 

 

 بازارچه نوروزی

به حفظ محیط زیست و ترویج فرهن  استفاده های پیش، موسبسه با هد  کمک  به سبنت سبال  

ای با همت دوسببتان در تاریخ  بهینبه از لوازم و تببادل و فروش آن به در کمبد مبانبده، ببازارچه       

 در موسسه برپا است. بعدازظهر 6صبح تا  11از ساعت   16/10/79
 

 

                                                                    

 هاخواندنی

 آموزک 

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک

 آموزش خالق کودک محور چیست؟

 ى آموزش وى اصلى سامانهبه سیاست و برنامه محورآموزش خالق کودکامروزه در بسیارى از کشورهاى پیشرف ه 
ى آموزش مشارک ى و همیارى کودکان و آموزگاران و بر فلسیه محورآموزش خالق کودک. پرورش تبدیل شده است

ى آموزشى، به رشد چندگانه و همسوى کودکان که شامل رشد هوشى، هیجانى، مربیان اس وار است. در این شیوه
د، سازنشود و به ویژه بر رشد هیجانى و اج ماعى که بنیادهاى پرورش کودک را مىاج ماعى و زبانى است، توجه مى

 .شودتاکید مى

هاى پرورشى است. در این شیوه، آموزش ریزى آموزشى، همسو با برنامهمحور، برنامهى آموزش خالق کودکدر شیوه
هاى آموزشى از پایین و با توجه به رقبت و گرایش کودکان طراحى برنامه .هدف استم نا و بىبدون پرورش بى

هاى آموزشى از باال به پایین و ریزىها و برنامهپرورش سیاست ى سن ى آموزش،شوند. در حالى که در شیوهمى
 .شود و جاى پرورش در این گونه از آموزش همواره خالى استدس ورى است، به رقبت و گرایش کودکان توجه نمى

ار با ازگشود که آموزگاران و مربیان، سگیرندگان، سبب مىهاى یادها و گرایشدر آموزش و پرورش مشارک ى، دیدگاه
آموزش  .شوداس  دادهاى هر کودک به جریان یادگیرى سمت و سو دهند. در این شیوه اندیشه و هنر کودکان شکوفا مى

بت هاى مناسب براى رقشناسد. تا زمینهیند یادگیرى مىآترین اصل در فراز رقبت کودکان را مه  خالق کودک محورتر
ود، ریزى شو دس ور است. اما هنگامى که همه چیز با رقبت کودکان برنامه کودکان فراه  نشود، آموزش برابر با اجبار
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زون هاى کودکان براى یادگیرى افشود. در این وض یت است که انگیزهدهنده و بالنده تبدیل مىآموزش به جریانى آرامش
 .شودمى

 ى همگرایى و یکسان دیدنسن ى، برپایهکه آموزش و پرورش محور، واگرایانه است. درحالىى آموزش خالق کودکگونه
ریزى شده است. در آموزش و پرورش واگرا، هر کودک یک جهان م یاوت است که نیازها و ى کودکان برنامههمه

 ترى خواهند بود که توانایى درک به رطور طبی ى کودکان خالقى خود را دارد. برآیند چنین آموزشى بههاى ویژهگرایش
 .ر رازهاى طبی ت و زندگى را دارندتو گشودن آسان

اى دور از دس رس نیست، اگر گوهر وجودى ى آقاز خالقیت است. خالقیت پدیدههاى م یاوت، نقفهها و تخیلاندیشه
 آزادسازى ،ترین کارکرد بازىکودکان را کش  کنی . کودکان دوست دارند که آموزش با بازى همراه شود. برجس ه

 .دک و شکی گى شخصیت اوستى کوهاى نهی هانرژى

                         

                                          

                                                                                      رفی کتاب مع
                                                                                     

                                                                                  

                                                                              

 
از  هر دو از تولد من. درست یک هی ه ب د ه دنیا آمد،بی بغلی ما درخانه جا،همین جا بود. اوبیلی همیشه این خب ....

بازی  ک  زمین، روی ایوان و ها،ه  روی چمن با ه  دوست بودند. مان بایمادرها. نوزادی کنار ه  بزرگ شدی 

ش من کمک و“ کمکش کن رزی ،خب ؟.” گی ندمان به من میای بود که مادرهایجمله “به بیلی کمک کن .” .کردی می

 کردم. می

 ناتوانی جسمی، مهربانی دوس ی، همسایگی، از و گرددپزد، داس انی است که حول محور خانواده میگ سوپ میزرادربم 
 ها،بردن ق پذیرد به رین راه از بینمی که رسههاند ین داسهه ان خواننده را به جایی می ا گوید.عشههق در زندگی می  و

 ی ،الت دیگران کنکرا درگیر مش ها این است که خودانسان الت عاطیی ماککل مش در ها وشکس گیدل ها،افسردگی
ای درده تر ودنیای ما بزرگ و بزرگگونه اسههت که این شههان برداری ،دوش توانی  باری ازکه میجایی بکوشههی  تا و

 .شوندتر میکوچک مان کوچک وعاطیی

 مادر بزرگ سوپ می پزد

 شارون کریچ نویسنده:

 پورپروین علی مترجم:

 چشمه نشر:

 پورفرخنده صادق کننده:معرفی

 

 

 

 



9 
 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                       

                                                                 

                                                                    
                                                                                                                 

                                                                                           

 

 دبستانی:برای کودکان پیش

 

 ترسوآهو کوچولوی  نام کتاب :
 ماریون بیلهنویسندگان : 

 علی عباسی  : مترجم

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ناشر :

 برای نوجوانان:

 

 روباهی به نام پکس نام کتاب :
 سارا پنی پکرنویسنده : 
                                                         بهرنگ خسروی مترجم    :

 پرتقال ناشر:

 دبستانی:برای کودکان 

 

  نبات چوبی قرمز بزرگآ  نام کتاب :
 رخسانا خاننویسنده  : 
                                                         منیژه اسالمی مترجم :

 مب کران ناشر:
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   پرسش و پاسخ

 

 عهده دارد.( های این بوش را بهگویی به پرسش)گروه آموزش موسسه پاسخ

 تهران –خانم منفرد  –گروه مادر و کتاب 

 پرسش: 

تنها است، چون دخ رها سخت  ساله هس ند و تقریباً 75و  21ساله است، خواهرانش پسرم فرزند سوم خانواده و سه و نی 
ه در خانتواند کمی بیش ر ه  مشغول درس هس ند ولی پدرشان شغل آزاد دارد و محل کارش نزدیک خانه است و می

ا تو گوی  خودم ه  بکند، ح ی وق ی میوجه مهد را قبول نمیباشد. مشکلی که با فرزندم دارد این است که او به هیچ
رفت که خودم باید سرای محله می ترس از جدایی از من دارد. مدت کوتاهی مهد حاضر نیست مهد برود و اصوالً آی ،می
  دنبال تو، اما در آن سه روز بسیار بد قذا و پرخاشگر آیکالس ورزش و ب د میروم گی   من مینشس   و میمی آنجا

 من را در این مود راهنمایی کنید. رف ن به مهد را ننذیرفت. لفیاً شده بود و ب د ه  اصالً
 پاسخ: 

حیط شرایط مکودکان به دلیل  روند و ب ضیشدن پیش میکودکان در سن سه تا چهار سال آرام آرام به سمت اج ماعی
س گی واب تالش برای جداکردن زودهنگام این کودکان منجر به .های فردی، وابس گی بیش ری به مادر دارندو ویژگی
تر و وتاههای ککه در زمانی های بازگروه ربه ر است با شرکت د .کندش ر میشود و اضفرا  جدایی را بین میبیش ر آنا

ا اد در او را تقویت کرد تتدریج حس اع مشود بهک یا دو بار اجرا میمداوم هی گی یصورت های کم ر و بهبا ت داد بچه
زم است د، الردیگر اینکه وق ی مادر اذعان دارد که کودک  ترس از جدایی دا یبر اضفرا  جدایی قلبه کند. نک هک  ک 

 است، بردهزمانی که کودک را به مهد می مادر یابی کند که چه عواملی تشدیدکننده وض یت کودک شده، مثالًاب دا علت
 یا در هرمر توجه کند که آو ... به ر است به این ا ؟مدهدر او ترس از تنها ماندن بوجود آ بدون خداحافظی از او جدا شده و

موق یت و شرایفی ترس از جدایی بر کودک قالب است؟ و در این شرایط مادر چگونه برخوردی دارد؟ در ضمن به شما 
تجربه ه  صحبت کنید، چون ممکن است ب ضی از رف ارهای شما با کودک امورد با یک مشاور بکنی  در این نهاد میپیش

 نیاز به تغییر یا بهبود داش ه باشد.
 

 مشهد –خانم بنوفامیل  –مادران شکوفا گروه 
 :پرسش

که پیشنهاد  پیشنهاد کار خو  به صورتی مدیریت کنی گونه میل بد نوجوان )مثالً بازی با کامنیوتر و تماشای فیل ( را با چ
 ما را قبول کنند؟

 پاسخ:
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تواند می ،زمان بیش از اندازه باشد بخش است. وق یلذت های کامنیوتری و دیدن فیل  هر دو ف الی ی جذا  وبازی
ب با نیاز و ویژگی آن ف الیت مناس نی  باید دقت کنی قرار است جانشینی برای کار یا ف الی ی ان خا  ک زا باشد و اگرآسیب

 بخش باشد.لذت جذا  و فرد باشد.
ریزی مناسب داش ه باشی  که در آن مشارکت او یک برنامه نظرخواهی و وقت فرزندمان و به ر است با توجه به سن و

 ،هایانواع باز( وترکامن،)انواع مخ ل  سینمایی  جذا  مثل فیل های م نوع وها برنامهاوقات فراقت آن برای تیریح و
ف ال  حضور ها ما ه  مشارکت وهای تیریحی بگنجانی  و در ب ضی از این ف الیتسایر برنامه ورزش و ،خواندن ک ا 
 داش ه باشی .

 .تواند به ما کمک کندمشارکت همراه با قاط یت می تنوع جذابیت و .چاره کار نیست ،پس حذف

 

 ساری –زاده خانم هدایتی –گروه نورانا 

 پرسش:

 کردن و درخواست سریعکردن تلینی مادر، بدخلقی کرده و با فریاد و پرسشسال موقع صحبت 6تا  9چرا کودکان بین 
 ت؟کنند و برخورد صحیح در این مواقع چیسجوا ، ناآرامی می

 پاسخ: 

توجه الزم مادر را در ، حضور پررنگ و هست ها ک ژگی کودکان این است که تحمل و صبر آندر این گروه سنی وی
یت  شود و نیاز به تغییر موق کننده ک  هست و زود خس ه میهای سرگرمخواهد، تمرکزش برای انجام ف الیتکنارش می

سالگی خودمحورند و احساس شدید مالکیت دارند و همه چیز ح ی مادر را مال خود  9و شرایط را دارد و در سنین حدود 
های کند ح ی اگر طوالنی ه  باشد رف ارهایی مثل سوال جوا مدت زمانی را با تلین صحبت میدانند. زمانی که مادر می
ود کردن و ... را از خکشیدن، گریهخشن مثل داد و فریاد، جیغ زدن، گاه رف ارهای تند وهای مکرر، نقدرپی، درخواستپی

که مادر به چیز دیگری قیر از او توجه و وقت صرف خواهد و حاضر نیست دهد، زیرا که توجه الزم مادر را مینشان می
های او را بشنود، به نیازش پاسخ دهد و مدت زمان مکالمه کند، الزم است اول مادر اولویت را به فرزند خود بدهد، حرف

 را کوتاه کند.
 

 های زنده و ملموستجربه
 

 

 

 

 چهارم یهی ه پرسش

 31 آبان 7  تا مهر 25:   خیتار

 ست؟یچ کرد، توانیم زیبرانگ خشم تیموقع در که یکار نیموثرتر و نیبهتر

 

 دوستان عزیز

کند، از شما این بوش را پربار میهای شما عزیزان که ضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

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

  کامل در پیک راه دور بیاوریم. طوربتوانیم نامتان را به

 ها، مطرح نشده است.ی نوزدهم و بیستم توسط گروههای هفتهضمناً پرسش

 

 

 متشکریم
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 پاسخ دهندگان عزیز:قابل توجه 

دو نفر قط فو  تبه تعریف انضباط پرداخته شده اسو به سوال مربوط به انضباط پاسخ درستی داده نشده 

 اند.جواب دادهاز دوستان به این سوال 

 .بهتری برسیم یتا به نتیجهلطفاً از این پس سوال را با دقت بیشتری بووانید و پاسخ دهید

 

 

 دوازدهم یهفته پرسش

 31 آذر 21  تا  آذر 27 از
 مشکالت و هاآسیب و کرده کنترل را گرقضاوت ذهن دیگران، با خود هایارتباط در توانیممی چگونه

 کنیم؟ مدیریت راآن از حاصل

 برخشم مدیریت: مطالعه مورد کتاب

 زندگی( در ساتوری)آها  گروه پرسش: طراح

 قائمشهر -کریمی رقیه خانم: نام سرگروه

 توضیح:
که برای پرسش مذکور فقط یک پاسخ دهنده داش ی ، این پرسش را برای پیک ب دی گذاش ه تا اعضا با با توجه به این

 مشارکت بیش ر پاسخ دهند.

 
 سیزدهم یهفته پرسش

 31 دی 4 تا  آذر  21 از
 چیست؟ موثر دادنگوش هایویژگی

 ارتباط کالمی: مطالعه مورد کتاب

 قائمشهر - 6 سپنتا پرسش: گروه طراح

 نیاتوکلی فاطمه خانم: نام سرگروه

 
 

 قا مشهر -6 سنن ا - احمدی خان 
 ایدنب ما موثر دادنگوش در. بیهمی  و کنی  درک به ر را شههنونده هایبتحصهه که هسههت دادنیگوش موثر دادنگوش
 گوش و خ گوینده هایصحبت به ن وانی  که شودمی باعث ما پرتیحواس باشی ، شنونده به دادنجوا  فکر به سهریع 
 کردنقضاوت و داوریپیش هست، ما اطراف محیط در که صهداهایی  و سهر  ه  و خودمان ذهن و فکر درگیری  کنی ،

 کهاین و داشهه ن تداف ی حالت. نباشههد موثر ما دادنگوش که شههودمی باعث گوینده حرف یاف نپایان از قبل زودهنگام
 نبد زبان از. نکنی  گوش خو  شههودمی باعث گوینده، حرف شههدنماتم از ب د کنی  دفاع خودمان از سههریع بخواهی 
 کامل را حرفش هگویند دهی  اجازه و باشی  صبور نکنی ، قضاوت و داوریپیش باشی ، صبوری یشنونده کنی ، اس یاده
 کند؟ صحبت بلند صدای با دارد عادت مثالً بدانی ؛ را گوینده خصوصیات و ویژگی. بزند
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 قا مشهر -6 سنن ا - عبدی خان 
 بله، مثل کلماتی با و سر دادن تکان با و بگذاری  آزاد کامالً را ذهنمان کسی، حرف به دادنگوش هنگام کنی  س ی
 دادنگوش حین در و کنی می توجه هایشحرف به که دهی  اطمینان و کنی  همراهی را مقابلمان طرف خب و درس ه

 صبور باید باشی ، مخال  او هایحرف با اگر هرچند کنی ، گوش کامل دهی  اجازه خود به و نکنی  راهنمایی و نصیحت

 .شود تمام گوینده هایحرف تا باشی 
 

 قا مشهر - 6 سنن ا - شیرین خان 
 فصر مقابل طرف مفلب دریافت و درک برای را خودمان انرژی و وقت تمام ی نی وگوگیت به توجه و تمرکزداش ن

 پرسیدن سوال که مهمی بخش و خفاهاست ترینمه  از یکی که نشوی  آماده پاسخ برای دادنگوش هنگام. کنی 
 ه  و کردی  گوش هایشحرف به که دهدمی مقابل طرف به اطمینان ه  که است م نا این به پرسیدن سوال است؛
 .شودمی خودمان بیش ر تمرکز و دقت باعث
 

 قا مشهر - 6 سنن ا - م صومی خان 
 اش نند گوینده، صحبت نکردنقفع حرف، اصل به توجه وگو،گیت هدف به توجه و آگاهی: موثر دادنگوش هایویژگی
 عموضو مورد در پرسیدنسوال صحبت بین ما....( و همینفوره بله،درس ه،) چون کلماتی از اس یاده تداف ی، حالت

 ونچ. نباشی  دادنجوا  فکر به دادنگوش هنگام و دهی می را هایشحرف به دادنگوش اطمینان گوینده به صحبت
 .شوی نمی گوینده منظور یم وجه و دهی می دست از را خود تمرکز

 
 چهاردهم یهفته پرسش

 31 دی 77  تا   دی 5  از
 چه از رست بنویسید لطفاً ،است هایمانترس ما "گفتن نه" در موثر عوامل از یکی کتاب مطالب به توجه با

 شود؟می "گفتن نه"در ما توانایی عدم موجب چیزهایی

 آگاهانه گفتن نه: مطالعه مورد کتاب

 آگاه مادران گروه: پرسش طراح

 قائمشهر -صمیمی ملودی خانم: نام سرگروه

 

 1 سنن ا - خدیجه خان 
 کهاین و کنی  فراموش را "گی ن نه "شودمی باعث دیگران توجه دادندست از ترس اوقات از خیلی کن  فکر من

 .بدهی  نشان را خودمان نوعی به و باشی  توجه مورد بیش رری  دا دوست
 

 قا مشهر - خندان هایگل مهد - عزیزی خان 
 از ترس دیگران، برچسب و قضاوت از ترس لیظی، هایدرگیری و اخ الف بروز از ترس تنهاماندن، و طردشدن از ترس
 .موق یت دادندست از ترس دیگران، از شنیدن نه
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 قا مشهر - زی ون - عباسیان خان 
 طشرای طورهمین و اج ماعی یمرتبه و شغلی موق یت دادندست از ترس کردند، ذکر دوس ان که نکاتی بر عالوه

 .باشدمی "گی ن نه" توانایی عدم عوامل از نیز اق صادی
 

 قا مشهر -... و بوعلی ، شها  - شری  ی خان 
 دادن زا ترس. باشی  داش ه جا وبه موقع به نه ن وانی  که شودمی موجب زندگیمان در موارد از بسیاری در ما هایترس
 آینده، از ترس داری ، ت لق آن به که هاییجمع از شدن رد و اج ماعی هایموق یت دادندست از ترس توجه، و محبت

 ...و فقر از ترس تنهایی، از ترس
 

 قا مشهر - 7 سنن ا - کمالیان خان 
  دشب نکند. شود دار جریحه احساساتش نوعی به یا. شود دلخور یا عصبانی  احیاناً مقابل طرف مبادا کهاین از ترس
 به مبادا کهاین از ترسیدن و موق ی مان حیظ برای است ممکن گاهی. بده  دس ش از یا و شوم وجدان عدا  دچار

 .شودمی گی ه نه  بیاف د؛ خفر
 

 شانزدهم و پانزدهم یهفته پرسش

 31 دی 25  تا  دی 72  از
 چرا؟ کرد؟ تقویت یا و ایجاد هاب ه در را انصباط  توانمی تنبیه طریق از آیا

 خانواده و انضباط: مطالعه مورد کتاب

  زیتون گروه: پرسش طراح

 قائمشهر -شریعتی آسیه خانم: نام سرگروه
 

 قا مشهر - 2 بوعلی - س ادت خان 
 هایبازیا اسب که کودکی خواندنشلخ ه با. بود نخواهد پایدار هرگز شود ایجاد تنبیه با که انضباطی و نظ  من نظربه

 تنها .شودنمی مرتب اتاقش و شودنمی جمع بازیاسبا  نیست، مرتب ما میل مفابق اتاقش یا و کندنمی جمع را خود

 .ستا ننذیرف ه مثب ی تاثیر درواقع و دهد انجام را کارهایش شدنتنبیه ترس از لحظه در و موقت طوربه است ممکن
 

 قا مشهر - 2 خندان هایگل – نخ ی خان 
 که ارهاستک چرایی درک طریق از بیش ر خصوصی ی چنین رشد و اسهت  مراقب ی خود و کن رلی خود م نی به انضهباط 

 گووتگی ه  باز و اجرا در قاط یت و گووگیت با قوانین وضع چیز، هر از خودداری یا انجام علت توضهیح  طریق از الب ه
 دیگر دوس ان که طورهمان و است انضباط رشهد  برای به ری کارهای راه... و ردن خوشهایند  اجرا، در اشهکال  موارد در

 چه دهند، وانجام بیاموزند را کاردرست هابچه خواهی می ما قف اً. ندارد انضباط شدننهادینه در پایداری اثر تنبیه گی ند
 خو  هچ پس. دهد می پاسخ مدت کوتاه و موقت طور به ترس ایجاد با فقط تنبیه. نباشهی   چه باشهی ،  درکنارشهان  ما

 ناییدا و صبوری مسه لزم  که ببری  بهره صهحیح  آموزش و مثبت های روش از کردن تنبیه و ترسهاندن  جای به اسهت 
 .است
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 قا مشهر - زی ون - زمانی خان 
 نرسد نضباطا رعایت از صحیح درک به بچه شودمی باعث تربی ی شیوه  نوع این و گی نه زور نوع یک تنبیه چون خیر،
 و دانش و اهیآگ به بچه تنبیه، زور با وقت هیچ ی نی کند، مسوولیت سلب یا و بگوید دروو ترس آمدن بوجود دلیلبه و

 .شودنمی نهادینه او در ی نی رسد،نمی انضباط رعایت
 

 قا مشهر - زی ون - قبادی خان 
 هب ترس. شودمی هابچه در ترس نوعی ایجاد باعث و کندمی دارخدشه را ها بچه نیساع مادبه و نیس حرمت کار این

 .کندمی ک  را هابچه اش یاق و شور و آموزش؛ در دهدمی عکس ن یجه یا شود،می محسو  دارنده باز عامل تنهایی
 خان  ماندانا

 خودش اهدلخو به که است ننذیرف ه درواقع کند، تمیز را اتاقش مثالً شده مجبور کاری انجام برای که کودکی.سالم با
 مداوم و عمیق تاثیرگذاری برای. دهدمی تغییر تهدید و تنبیه از فرار برای را رف ارش تنها بلکه دده انجام را کار این
 به هک تشویق مثل مییدی روش از آن ایجب و کنی  خودداری هاآن کن رل برای تنبیه و زور گونه هر از باید من نظربه

 .کنی  اس یاده دهد می قرار تاثیر تحت را آنها تمایالت و انگیزه تدریج
 

 قا مشهر - سنن ا - قربانی فرحناز خان 
 و تنبیه اب امر این باشد، ارزشمند های هدف به رسیدن برای آنی هایخواس ه و تمایالت کن رل انضباط از ت رییمان اگر

 .گیردنمی صورت آمیزخشونت رف ارهای
 رد درونی هایانگیزه ایجاد برای را فرد رقبت و میل درنهایت و گرددمی فرد در وحشت و ترس موجب تنبیه که چرا

 .بردمی بین از انضباط ایجاد

 
 تهران –مادر و ک ا   -اندیشه سبز -خان  منیرد 

 از طریق تنبیه نمی توان انضباط را در کودک ایجاد کرد زیرا :

صوص ختواند باعث  ایجاد رف اری درست بهگیری و تنبیه رف اری م کی بر زور است و زور هرگز نمیسخت -7
 برای مدت طوالنی شود.

یست و در دار نتنبیه موجب ترس کودک شده و شاید ب واند تا مدتی رف ار او را تغییر دهد ولی این تغییر مدت -2
 گیرد.شود و شکل نمین یجه رف ار توام با انضباط در کودک پایدار نمی

ر همراه است که احساس خوش آیندی اگر رف اری با تنبیه ایجاد شود بدون میل و آگاهی فرد است و با اجبا -9
گیرد که توام با میل و رقبت و احساس که انضباط وق ی در فرد واق ا شکل میکند، درحالیدر فرد ایجاد نمی

 آیند باشد.خوش

 
 هفدهم یهفته پرسش

 31 بهمن 2  تا  دی 26 از
 که ، شودمی موتلف هایموقعیت از ما نادرست تفسیرهای و هابرداشت سبب هایی علت و عوامل چه

  کند؟می فراهم را خشم برانگیوتگی موجبات
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 ؟ کنیم مدیریت خود خشم بر چگونه:  مطالعه مورد کتاب

  ۵ سپنتا گروه  پرسش: طراح

 قائمشهر -نجفی مرضیه خانم: نام سرگروه

 
 قا مشهر - 2 سنن ا - میری خان 
 هاانهرس یا خانواده مثل محیفی عوامل یا بدن ض   مثل رسد،می انسان به ژن طریق از که باشد ارثی عوامل تواندمی

 . گذارندمی تاثیر خش  شدت روی بر که فرهنگی و اق صادی عوامل یا
 

 قا مشهر -(زندگی در ساتوری)آها - ذاکری خان 
 قرار موق یت آن در االن ما و باشد شده انجام قبالً آن مشابه اتیاق مثالٌ. باشد گذش ههای و تجربه اتیاقات تواندمی
 .شودمی ما خش  باعث قضاوت و داوریپیش اساس بر و گیری می
 

 کرج - بنیشه شاد مادران - عاط  پگاه خان 
 :کهاین به دارد بس گی دهدمی روی من پیرامون که اتیاقاتی از من برداشت

 . باش  کرده رشد زندگی یاولیه نیازهای رفع و شدندرک و امنیت احساس نظر از فضایی چه در من -7
  یاوتیم هایشتابرد باش  بینواقع یا بدبین یا خوشبین فرد من اگر دارم، پیرامون  اتیاقات از برداش ی چه من -2

 . داشت خواه 
 

 هجدهم یهفته پرسش

 31 بهمن 3  تا  بهمن 9  از
 مدیریت در شببما به اندازه چه تا ایدگرفته کتاب از که هاییآموزش به توجه با هاکالس این در شببرکت

 .شود بیان مثال ذکر با است خوب است؟ کرده کمک خشمتان

 خشم بر مدیریت: مطالعه مورد کتاب

 وارش گروه: پرسش طراح

 بابلسر -اندیش مریم خانم: نام سرگروه

 
 

 قا مشهر - 2 سنن ا - میری خان 
 یحظهل در .شوی  پشیمان ب داً شهود  باعث که بزنی  حرفی ممکن خشه  ل او یلحظه در گرف ی  یاد ک ا  خواندن اب 
. باشههی  ردهک تمرین را بلندمدت و مدتکوتاه کارهایراه قبل از کهاین مگر بگیری ، را تصههمی  به رین توانی نمیل او
 و ودشهه فراموش موضههوع که طوالنی مدت نه کنی ، موکول ب د به را موضهوع  هسهه ی  عصههبانی خیلی وق ی توانی می
 شودمی ؛تو با حق آره گوی می ولی است من با حق دان می شوممی عصبانی خیلی وق ی من خود .بماند باقی نشدهحل
 طور چه برای دارم زمان آورممی دسههت به آرامش ه  کن ، فکر قضههیه آن به توان می ه . بزنی  حرف ه  با فردا

 .باشد نداش ه پشیمانی که کردنصحبت
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 کرج - 2 و 7 رهایی و ک ا   - امیرشکاری خان 
 سوال خودم از شوممی خش  دچار وق ی بوده، تیکرم تغییر داش ه خش  بر مدیریت مفال ه که کمکی بیش رین من برای
 حساسیا نوع چه کهاین به توجه بر بیش ر شوم؟ ناراحت دارم حق چقدر تا آیا شده؟ من ناراح ی باعث باوری چه کن می
 .کن  کمک خودم به توانس   ک ا  بلندمدت کارهایراه با بیش ر من دارم، تمرکز بوجودآمده من در فکری چه و
 

 کرج - 7 رهایی -میرزایی خان 

  دب و شههده آرام تا دورشههوی  محیط از دارد امکان اگر .کنی  مدیریت راآن کنی  سهه ی هسهه ی  عصههبانی که زمانی-7

 .برگردی 
  عمل-فکر-صبر -2

 .دهی می نشان به ری واکنش و کنی فکرمی به ر کنی  صبر کمی وق ی

 دارد؟ شدنعصبانی ارزش چقدر کرده عصبانی رانم که موضوعی .کنی  بندیدرجه -9
 

  کرمانشاه -...  ، باراد باران، - یاراحمدی خان 
 ینیسنگ و خس گی که زمانی در ولی  هس   صبوری آدم کالً ، شده عوض باورهام  خشه   کن رل ک ا  خواندن با من

 شههناخت با شههوم،می نزدیک شههدن خشههمگین حالت به که مواردی و گذاردمی تاثیر  من روی مخ ل  هایمسههوولیت
 و دور برای یترو قابل تغییرات این مواقع ب ضی در کالً ولی شوم،می خشم  کن رل باعث خودم فیزیولوژیکی تغییرات
 زا کنی مفرح را درونت هایگی ه توانینمی که زمانی خصوصهب. چهره رنگ شدنعوض مثالً  .شودمی  من هایبری
 . ن ک عمل گرف   یاد که مفالبی به توجه با کن می س ی و شوممی م وجه را اخفارها تمامی فیزیولوژیکی نظر

 ... .و نوشیدن آ  شدن، جابجا محل، ترک -
 من؛ یآموخ ه ترینمه  و
 .برانگیزخش  محیط ایجادنکردن -7

 .هس ند رانگیزبخش  محیفی ایجاد آن پیامد که ن یجه بی هایبحث به ورود از خودداری -2

 . باشی  داش ه خودمان سالم ی به توجه باید هابحث در -9
 کند؟ خرا  رانم امروز دارد را آن ارزش موضوع این آیا :است این خشم  کن رل برای من دقت تمامی -4
 

 تهران - پویا بانوان - حمیده خان 
 توانی می تازه کنی  قلبه خود برخشهه  چگونه بگیری  یاد اگر. اسههت هنر یک من دید از کن رلش یا خشهه  فروخوردن

 و کن  بندیدرجه خش  هنگام در را خودم احساس که آموخت من به خش  کن رل ک ا . باشی  آرامش چشهیدن  مدعی
 کش  ار دلیلش و کن  بررسی خو  را دارم که موق ی ی موضوع این شناخت با و خشمگین  چقدر و چرا موقع، چه بدان 
 اگر .خویش احوال و برحال آگاهی ی نی آرامش. کن  ممکن راهکار ترینمناسب و به رین  کردن پیدا بر سه ی  و کرده

 .بگیری  تصمی  و کنی  فکر توانی می راحت خیلی کنی  درک را حالمان و را خودمان
 
 

برای  بندیها دقت کنید و فقط پاسخ سوال مشوص را بدهید تا جمعتوجه: دوستان لطفاً به سوال

 شود.گویی پرهیز تر باشد و از کلیمواطب راحت
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 نشست ماهانه:

 

           نوروزخانواده و موضوع :      

 سرکار خانم مریم احمدی شیرازیکارشناس :      

 11:91تا  7:91از ساعت  9/10/79سه شنبه زمان :       

 
وگو ها برای نوروز باید به آن توجه داشته باشند، گفتی کارهایی که خانوادهنشست دربارهدر این  
 .شودمی
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