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 موسسه                                                                                                                                                              

                                                                   
 

              

              امروز مادران                                                                                                                                 

 

  9815 آبان   –38 شماره                                              ی راه دور          ویژه پیک مام

 

 ی راه دور پیک مام ویژهی درباره

، خبر دار  ها با یکدیگر ، تبادل تجربهگیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز 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

 
 ”به پای شعله رقصیدند و خوش دامن کشان رفتند ... ” 

 های دریافت شده در این ماهشگزار

 :های زیرماه از گروه آبان 95تا  مهر 95های دریافت شده از گزارش

          ،شهر ،گزارشگگر خگانم پریسگا یگمدی فگر قائم،9بوعلی ●گزارش  5،گزارشگر خانم رویا توکلی نیا ، شهرقائم ،6سپنتا●

 ، ،گزارشگر خانم فرحناز قربانیشهرقائم، 2سپنتا●گزارش  5، گزارشگر خانم آسیه شریعتی ،  شهرقائمزیتون ، ● گزارش 4

، گزارشگگر خگانم آسگیه شگهرقائم، 2بگوعلی  ●گزارش  5، گزارشگر خانم آسیه شریعتی ، شهرقائمشهاب ،  ●گزارش  8

،گزارشگر خانم  شهرقائمسارا،  و دارا ●گزارش  8، گزارشگر خانم مرضیه نجفی ، شهرقائم،  5سپنتا ●گزارش  5شریعتی ،

نهال ، نوشهر، گزارشگر خگانم  ●گزارش  2،گزارشگر خانم مریم بهزادی ،  شهرقائم ،7سپنا  ●گزارش  2آراسته دهقان ،

، شگهرقائم،  9ترانه بهگاری  ●گزارش 9، گزارشگر خانم مریم رضا پور ،شهرقائمترانه بهاری ،  ●گزارش  9رویا عبادی ، 

     گگزارش 2، گزارشگگر خگانم مانگدانا زحمگتکش ،  شهرمقائ، 2ترانه بهاری  ● گزارش 2گزارشگر خانم ماندانا زحمتکش ،

      ،گزارشگگر خگانم فرحنگاز قربگانی، شهرقائم، 8سپنا ● گزارش 2، گزارشگر خانم مینا احمدزادگان ، شهرقائم،  2زیتون ●

 گزارش  9راه نو،بجنورد ،گزارشگر خانم فروغ رسایی ، ● گزارش 9

 گزارش ، سپاسگزاریم .از مشارکت فعال گروه ها در ارسال 

 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 اند:کردهخود به شرح زیر برای ما ارسال  یهای راه دور شهر ساری یک گزارش کلی از کارکرد سه سالهدرضمن گروه

گگروه مهندسگی  ● گروه مادرانه ،به نمایندگی خانم پریسگا زبگده ● گروه کیمیا ، به نمایندگی خانم مهرآسا خدابخش ●

ی گگروه توانگا ، بگه نماینگد ●گروه نورسته ، به نمایندگی خانم نسترن نورانی  ● روغ زرینیبه نمایندگی خانم ف زندگی ،

 فری خانم سمیرا ضیاییگروه مهر دانش ، به نمایندگ ●گروه پیله ، به نمایندگی خانم نورا شجاعی  ● خانم زهرا غفارپور

قایگد  ، بگه  ● نماینگدگی خگانم مگریم هگدایتی زاده، به 9بهاران  ● ، به نمایندگی خانم میترا یزدان پناه2بهاران  ●

 آرامش ، به نمایندگی خانم سکینه برزگر ● نمایندگی خانم مریم هدایتی زاده

 

 

 خبرها
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  .از میان ما رفتند آبان ماه 81روز  توران میرهادی استاد می دانید،طور که با کمال تاسف همان ●

عالی خانم توران میرهادی از شخصیت های برجسته و اثر گذار در فرهنگ ایران و مشاور سرکار 

 موسسه مادران امروز بودند .

با او بیشتر  ،به همه ی عالقه مندان به کتاب، کودک و آینده ی بهتر برای جامعه  عرض تسلیتضمن 

 شویم:و بیشتر آشنا می

 

 

سرکار خانم توران میر هادی ، سیصد و هشتاد و شش به مناسبت هشتادمین زاد روز استاد عزیز درشهریور ماه هزار و

پاسخ  در این نشست استاد میرهادی به پرسش هایی .مادران امروز برگزار شدنشستی با حضور ایشان در موسسه 
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خانوادگی و چگونگی هماهنگی و تطبیق نقش  ،ی زندگی خصوصیو در باره بودکه توسط مادران مطرح شده  دادند

  سخن گفتند. صمیمانه و صبورانه ،با خانواده  خوداجتماعی 

 خوانید:ی مصاحبه با سرکار خانم میرهادی را در زیر میویژه 18ماه  مام آذرهایی از سخنان ایشان را از پیک بخش

 

        

 توران میرهادی

 همسر ، مادر ، مربی

توران میرهادی ؛ زنی  هاست که امر تعلیم و تربیت و دنیای کتاب کود  و نوجوان در کشور ما با نامی آشنا همراه است:سال

هشتادسالگی ، همچنان پایدار به کار و اندیشه برای کودکان و نوجوانان مشغول است. او نافذترین ی استوار، که در آستانه

داند و پس از های درست یا نادرست آموزشی و پرورشی میها را روشهای جامعهعامل موثر در کاهش یا افزایش ناهنجاری

فشرد و مهم ، همچنان بر لزوم جدی انگاشتن آن پای میی توجه به این امر های پیگیر و مستمر در زمینهشش دهه فعالیت

های نظری ، عملی ، پژوهشی ، آموزشی ، تالیفی و تشویقی خود، آشکارا نشان داده که در این عقیده با همان توش با فعالیت

 و توان جوانی ثابت قدم است.

های خالق در و آموزگاری با روش رهادی فمدرسهای با روش تربیتی نوین ، یعنی گذاری مدرسهپیشگامی در بنیان

ها در کشور ما سرچشمه نیافته ای برای این گونه فعالیتهایی که هنوز هیچ چشمهها ، آن هم در زمانها و دانشگاهمدرسه

ها در سطح ملی، کاری که با های کودکان و نوجوانان و بررسی و رسیدگی به کمیت و کیفیت آنبود؛ توجه جدی به کتاب

هایی برای آمادگی پذیرش ادبیات کود  و نوجوان ایران از سوی و فراهم آوردن زمینه شورای کتاب کودکتاسیس 

ای تدوین نخستین ؛ تالش همه روزه و خستگی ناپذیر بر محافل جهانی ، نیم قرن است که به پرچمداری او در جریان است

و... همه و همه از توران ی کودکان و نوجوانان فرهنگنامهای کودکان و نوجوانان، یعنی ایرانی بر کتاب مرجع کامال

ها، خود او نیز در چند اثر اند و بجز آنی او نوشته وگفتهای ساخته که اینجا و آنجا دربارهی اجتماعی برجستهمیرهادی چهره

ای قابل توجهی کرده است ؛با این همه ابعاد وجود توران ههای اجتماعی خود اشارههای گوناگون فعالیتتالیفی به جنبه

ی او به گفت و شنودی درس آموز توان از او نوشت و با او یا دربارهمیرهادی چنان گسترده و ژرف است که همچنان می

را توام بوده ی کارهای اجتماعی همواره با خوشرویی و مداپرداخت . در طول این همه سال ، حضور استاد میر هادی در عریه
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ای داغ شکن است های زندگی خصویی او کمتر به چشم همگان آمده است .توران میرهادی داغ دیدهتا آنجا که غم وسختی

 های شخصی خود را با فراهم آوردن بسترهای سعادت جمعی با مدارای تمام تاب آورده است.ها وغمکه رنج

ی همت خود قرار داده و در خانه و در را وجهه "، برابری و برادری آزادی"توران میرهادی دستیابی به آرمان انسانی 

های نفوذ در مانع چکد، یبورانه و پیگیرانه، در راههای آبی که بر سنگ فرو  میاجتماع ، بی هیچ هیاهویی، همچون قطره

 فشارد.دستیابی به آرمان انسانی خود پا می

ی امثال ما بوده. ما  با هر کاری هر چند های بلندمدت انگیزهخودش دید. هدفکارهای افرادی مثل من را باید در تاریخ  •

 رسیم.کردیم به بخشی از آن هدف بلندمدت خود میکوچک احساس می

 کردند.ها مثل من فکر میخورد ولی در زمان ما خیلیهای بلندمدت کمتر به چشم میامروزه هدف

انسه و یک سال کار در آلمان برای من خیلی خیلی سوال برانگیز شده بود ، چهار سال اقامت در فر آن چیزی که توی •

ی تحصیلم هم روانشناسی و تعلیم و تربیت بود ، این بود که جنگ چه جوری اتفاق افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ بخصوص که رشته

پس این بالها را چه جوری این  های بافرهنگی نیستند؟ها آدممگر آلمانی؟های بافرهنگی نیستندها آدممگر فرانسوی

شان و... و... و... ؟! یعنی روند  سوزیهای آدمکردند آن کورههای بافرهنگ سرخودشان آوردند. آن کشتارهایی که میاروپایی

تاریخ معایر اروپا بین جنگ جهانی اول و دوم و خود جنگ جهانی دوم برای من که یک دانشجو بودم  پر از سوال بود که 

کردم . هرجا هم که می رفتم دنبال و علتش را جستجو می "چرای بزرگ زندگی"؟ چرا؟ من اسم این را گذاشتم چرا چرا؟

شان جنگند؟ چرا تمام توجهها میکشند؟ چرا آدمها همدیگر را میافتد که آدمها چه جوری میاین بودم که چرا؟ این اتفاق

بوده؟ پدرشان کی بوده؟ چه اتفاقی  اند؟ مادرشان کیها کجا تربیت شدهتند؟ اینها که هساین است که بمب اتم بسازند.  این

 ها افتاده که وادار شدند یک چنین وضعیتی را قبول کنند؟ در زندگی آن

 های آموزش و پرورش جهان . تمام توجهم رفت به سوی آموزش و پرورش .نهایتا توجه من رفت به طرف سیستم

بینم که اگر چیزی کنم میه این زندگی و نشیب و فرازهایی که داشته و هنوز هم دارد ،  فکر میاالن من وقتی که ب •

 های زندگی جاری است. رود . این ایل در تمام لحظهرود . هیچ چیز با ایالتی از دست نمیایالت داشته باشد از دست نمی

های ضعفکنم . او روشی را به من آموخت تا نقطهکنم ، یک تشکر اختصایی هم ازش میمن هر وقت یاد جعفر می •

من " های خودت را روی کاغذ بنویس. ضعف توران تو بنشین و تمام نقطه "خودم را از میان  بردارم.  یک روز به من گفت : 

 ها را نوشتم. بعد گفت :هم آن

ها بینداز و ببین خودت با خواهی مطالعه کنی ، یک نگاه هم به اینبگذار جلوی میز تحریرت، هر شب که میها را حاال این"

 ثر بود. بسیار بسیار مواین روش  " ای یا نه؟ها کاری کردهضعف ای ؟ ایالً خودت برای این نقطهخودت چه کار کرده

نویسمش و به خودم رست نیست و نباید آن کار را بکنم ، میکنم و کارم دکنم دارم اشتباه میهر جا که احساس می •

دانید این یک می " حاال سعی کن درستش کنی . سعی کن ! سعی کن خودت را کنترل کنی ! سعی کن و ... !"گویم  : می

  ها کنار بیاید .های خودش را بشناسد و به یورتی سازنده با آنروش بسیار سازنده است که آدم بتواند ضعف

های حکومتی ؛ یعنی این یک تاثیر متقابل است . وقتی شوند روی نظامهای آموزشی به یک نوع خایی تاثیرگذار مینظام •

شان شود ، سیستم مدیریتها مقایسه انجام میاش بین بچهشود  ، همهشود ، رقابتی میکه همه چیز در مدرسه دستوری می

تر از هر چیزی باشد و اجرای خواهند انضباط برایشان مهمدستور بدهند. می خواهندشود. در واقع میهم دستوری می

ی فرمان است ؛ یعنی آن چیزی که آموزش و پرورش را به یک سازمان نظامی تبدیل دستورات هم همچنین . بنابراین مسله
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شود ؛ بنابراین اگر اجرا نکند تنبیه میای باید دستور را اجرا کند ، شود. یعنی هر بچهکند. در واقع تربیت ، پادگانی میمی

گیرد که خودش تصمیم نگیرد ؛ یاد گیرد که خودش فکر نکند ؛ یاد میگیرد که دستور را اجرا کند ؛ یاد میآموز یاد میدانش

رش این های آموزش و پروبینید ؛ یعنی در نظامگیرد که برایش تصمیم بگیرند . شما این را تقریباً در سراسر دنیا میمی

ها باید این کار را بکنند، آن کار را نکنند ، باید ... باید ... باید ... . بنابراین بینید که بچهالعاده شدید را میمقررات انضباطی فوق

شود هر ی نباشد؟ میشود بایدرا شکست ؟ می "بایدها  "شود وقتی که ما کار مدرسه را شروع کردیم ، گفتیم که آیا می

شود خودش حرکت بکند؟ اگر بخواهد یک چنین حالتی را پیدا بکند ، این چه نوع گیرنده باشد ؟ میودش تصمیمای خبچه

 ای است ؟شود ؟ مقرراتی که در هر حال باید باالخره به نوعی با آن کنار آمد ، چیست؟  این چه تیپ مدرسهای میمدرسه

ای شود هر بچهم، این سوال پیش رویمان بود که چه جوری میی فرهاد کردیمدرسه سال کاری که ما در 25در تمام  

 شود خودش درست را از غلط تشخیص بدهد؟شود خودش تصمیم گیرنده باشد؟ چه جوری میخودش باشد؟ چه جوری می

انم بگویم توی فرهاد کردیم ، درست بوده ؛ ولی این یکی را میگویم هرکاری را که ما در مدرسهکنم، نمیمن وقتی نگاه می 

در  "ترس "در کار نبود . "رقابت"در کار نبود . "باید"قالب نزدیم .ها را ها خودشان شدند ، یعنی آنکه هر کدام از این بچه

ای خودش حق داشت خودش باشد . خودش تصمیم بگیرد . ی بزرگ بود که هر بچهکار نبود . در واقع مدرسه یک خانواده

ها را پیدا کردیم ، نه ، ها و روشی راهگویم که همهلیت مشتر  داشته باشد و یاد بگیرد . نمیها فعاهمکاری بکند. با بچه

گویم تنبیه نبود ولی رفت به حداقل اقل ؛ توجه کردید؟ رفتیم به سوی حداقل کردیم ولی پیدا هم کردیم . نمیهم اشتباه 

 ؟  تذکرتذکر بی تذکر! کار کنید بی "تم : ها این قرار را گذاشتذکر . یعنی من در سه سال آخر با معلم

 " حمید بمان بعد از کالس من با تو کار دارم !"گفت : که تذکر بدهند ، مثالً معلم میتجربه کردند و شد . بعد به جای این "

هر کن . حاال گوش کن و بگو چی را نفهمیدی ؟ چرا سوال نکردی ؟ از این به بعد بلند شو سوال  "گفت : و آن وقت می

طرز برخورد ما   "چرا نفهمیدی ؟"یا  " چرا درست را نخواندی ؟"که بگوید : بجای این "وقت نفهمیدی بلند شو سوال کن .

جا مشکلی هست مشکل را باید حل کرد . این حرکت و این منظره گفتیم که اگر اینها این طوری بود. با خود میبا بچه

 دیدم که تقریباً در دو سه سال آخر تذکر هم کامالً از بین رفته بود . دم میکربسیار زیبا بود. وقتی نگاه می

ها گیری نقش داشتند. به نظر من اختالف سلیقهگرفتیم و فرزندان نیز در این تصمیمی ما همه با هم تصمیم میدر خانواده •

ها را حل کرد. در بیشتر موارد احترام به نظر ت آندر خانواده را نباید به مسله تبدیل کرد بلکه باید با یحبت و توافق و گذش

ساس پذیرند براها خود تجربه کنند و اگر نظر من را میگذاشتم آنمحسن و فرزندان برای من یک ایل شده بود و می

 تصمیم و اعتقاد خودشان باشد.

 اظب هوا باشم ، مواظب همه چیزها باشم ، مواظب طبیعت باشم ، موام را دوست دارم باید مواظب درختاگر من بچه •

ها هم ی رادیو باید باشم ، مواظب روزنامههای تلویزیون باید باشم . مواظب برنامههاباشم؛ یعنی جدا نیستم . مواظب برنامه

 ای هم ندارد هی بنشینم و غر بزنم. باید یک کاری بکنم . خواهم واقعاً کاری بکنم . فایدهباید باشم، اگر می

توان به طور مداوم مسایلی برای طرح در خانواده داشت و تبادل نظر را در نظر من با مطالعه ، مشاهده و گفتگو میبه  •

صر آید که عهایی به وجود میی افراد خانواده ، در طول روز ، فکرها و کارها و تجربهها وسعت داد. برای همهزمینه یهمه

تواند ادر دیگر فقط فرزند کوچک قرار نیست جای بگیرد. بلکه آغوش مادر میدر آغوش متوان در آن سهیم شد.هنگام می

 به تحر  فردی و اجتماعی بکشاند. وسعتی نامحدود پیدا کند و گرمای آن همه را

 :از آثار او بخشی 
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کار  یهبرنامالعه، کتاب کار مربی کود ، های آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطکتابخانه یدو گفتار درباره ●

های تربیت، تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، راهنمای ها و روشمربی در مهدکود  و کودکستان، جستجو در راه یساالنه

که  به مطالعه(، آن آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت یتدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، دو گفتار )کتابخانه

 . که آمد رفت، آن

های تعلیمات اجتماعی، تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان، تعلیمات اجتماعی میرهادی در نگارش کتابتوران  ●

 و دینی برای کالس چهارم دبستان و گذری در ادبیات کودکان همکاری داشته است.

 های زیر را نیز ترجمه کرده است:ها و مقالهاو کتاب

ای بیش از پنجاه سال های توران میرهادی در دورهها یا پیامها و سخنرانیمجموعه مصاحبه« گفت و گو با زمان»کتاب 

های او کاری است که در این کتاب انجام شده است. هر بخش از این بندی اندیشهکرد و دستهها، درهماست. بررسی

 ه موضوع کار یا عالقه ایشان بوده است.کتاب به موضوعی ویژه اختصاص دارد ک

 

 

 

 پرسش و پاسخ  
 پرسش: اگر شخصی مرتب با طعنه و کنایه صحبت کند و ما ناراحت شویم، چه برخوردی باید بکنیم؟

ی این امر کنیم به یم او را متوجهخواهندیم و یا دوستش نداریم و میپسپاسخ: هر وقت ما روش ارتباطی فردی را نمی

احساس خود را بیان کنیم و بعد  ،شودای که با من شروع میجمله باتوانیم با لحن مناسب و جای برخورد مستقیم با او می

شوم و منظور شما را به درستی کنید ناراحت میطور یحبت مینیاز خود را مطرح کنیم مثال بگوییم: من وقتی شما این

 دوست دارم شما با من ساده، واضح و بدون کنایه یحبت کنید.، مم فهنمی

 

 اشکال ندارد؟ ،پردازی کندساله اگر خیال 1پردازی داشته باشند. آیا کودک توانند خیالها تا چه سنی میپرسش: بچه

اشکالی که ندارد ، هیچ ، است و مانع زندگی واقعی کود  نمی شود ، تخیل  پردازی همانل اگر منظورتان از خیا : پاسخ

جا که مانع روند آن تخیلی زندگی پویا است. است و الزمه تفکرمادر برای تقویت تفکر نیز بسیار موثر است . تخیل 

زندگی طبیعی و روزانه شود و ما را از واقعیت دور کند، مشکل آفرین است. اما اگر فردی با خواندن کتابی، متنی و ... وارد 

 باشدبیش از اندازه این تخیل مشکلی نیست . اما اگر ، نه طوالنی مدت و یا زود به دنیای واقعی برگردد  دنیای خیال شود

 وگو شود.با یک مشاور گفت، بهتر است ها و زندگی عادی دور شود و از واقعیت

 

ه قاطع نبود . کتابی خوانده شد در مورد مادر و فرزندش، و محتوای کتاب در مورد مادری بود ک پرسش: در جمع

 نبودن مادر چیست؟ ی قاطعترین نتیجهساده

 تر سوال را مطرح کنید.و واضح توانیم در مودرش یحبت کنیم. لطفا مشخصپاسخ: تا متن را کامل نخوانیم ، نمی

http://ketabak.org/goftogoo
http://ketabak.org/goftogoo
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 معرفی کتاب 

 

 
از این  استوگو تنظیم شده خاطرات که به یورت گفتکتاب این کتاب خاطرات خانم توران میرهادی است. در این ”

ها و اهتمام او به رشد و تربیت در مقابله با سختی خانم میرهادی ها و پشتکار مادروجوه مختلف شخصیت و توانایی کتاب

خاطرات ، در عین حال این شودمیهایش، با هدف انتقال تجربیات تربیتی نسل گذشته به نسل نو بازگو فرزندان و نوه

اول قرن حاضر است. خاطرات در  یایران در نیمه یمتوسط و تحصیل کرده هایهزندگی مردم طبق یتصویری از شیوه

هفده فصل تدوین شده و هرفصل به خاطرات دوران مشخص یا موضوع خایی از شیوه زندگی و تربیتی مادر نویسنده در 

شود؛ سپس از مسافرت پدر و مادر به مشغول تحصیل بوده، آغاز میهای پایانی جنگ جهانی اول که پدر آلمان، در سال

های رود. فصلها به آلمان و بازگشت مجدد به ایران و اقامت و زندگی در ایران سخن میهای بعدی آنایران و مسافرت

یریت و بعدی شامل این مطالب است: مراقبت و بهداشت و درمان فرزندان؛ ساختن چند خانه بزرگ و کوچک با مد

مند کردن فرزندان به هنر؛ طراحی مادر؛ تالش مادر برای حفظ هویت ایرانی و زبان فارسی فرزندان؛ نقش مادر در عالقه

عشق به فرزندان؛ حوادث مهم دوران زندگی مادر؛ مرگ برادر  یمادر با دوستان فرزندانش؛ انتقال عاطفه و قوه یرابطه

ها و ها؛ هنرمندیهای مادر( و ارتباط مادر با آننسل سوم )نوه یرگ فرزندش؛ دربارهبرخورد مادر با م ینویسنده و نحوه

ها و های مادر؛ مواجهه مادر با بیماری سر طان و نحوه پذیرش آن؛ فوت مادر؛ نقش و حضور پدر در زندگی؛ تواناییتوانایی

نین هایی از پدر و مادر نویسنده در سهای پدر و کارهای مهم او در دوران زندگی. در یفحات پایانی عکستخصص

 “مختلف چاپ شده است.

 در مورد کتاب مادر : یرهادیکوتاه از خانم توران م یاگفته
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ها آموز آنزنده ماندن و خاطرات تلخ، اما عبرت یبرا انیدوم و تالش آدم یمردم در جنگ جهان یشناخت دوران زندگ”

قرار  تیفرد و خالق یقانون اجبار و دستور را حذف کند و انجام امور را بر حسب اراده یتیترب یوهیباعث شد مادرم در ش

 “دهد.

 یو سع میریبگ رویو از آن ن میکن لیبزرگ تبد یکارها را به یبزرگ زندگ یهاغم آموختیبه ما م شهیمادر هم”گفت:  او

 “کند. تیکردن هدا یبهتر زندگ یو ما را به سو جادیا ییرویغم در ما ن میکن

مادرم است که  یکتاب حاضر، شرح حال زندگ”نوشته است گفت: یکه کتاب مادر را با چه هدف نیدر پاسخ به ا یرهادیم

و  دهدیها را به مادران آموزش مبرخورد با بچه یمختلف مانند چگونگ یهاهیخالق را با استفاده از نظر یتیروش ترب

 “کنند. تیخوب و خالق ترب یکودکان ساده، یاهکارهار نیبا استفاده از ا توانندیمادران م

 
 های مناسبفهرست کتاب

 برای نوجوان

 عنوان:

 نشر چشمه های دیگران راه برو با کفش -9

 نشر افق شوداین وبالگ واگذار می -2

 نشر قطره    کُلت  -8

 نشر ویدا ی راه راهپسرکی با پیژامه -4

 نشر قطره   تابستان زاغچه -5

 

 کودکبرای 

 نشر زعفران  پستچی لیاهای جمجموعه کتاب -9

 نشر محراب قلم  پسری که تا ماه باال رفت -2

 نشر مبتکران   بابابزرگ سبز من -8

 نشر تاریخ ادبیات  گنجشک که بال و پر داشت -4

  نشر تاریخ ادبیات  زمینی چهارمامپراتوری سیب -5

 

 برای خردسال

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجواننشر   آقای هزارپا و کفش -9

 نشر آفرینگان   خرس و پرنده -2

 نشر آفرینگان  خرس و قورباغه -8

 آفرینگان  سرماخوردگی خرس -4

 افق  هاپوهای جدید بازی -5
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 ی زنده و ملموسهاتجربه

 

ها و با توجهه ی خود گروهعهدههای راه دور، بر ی گروههای چهارشنبهدانید از آبان ماه امسال پرسشهمانطور که می

  کمالیان هستند.لیال ول هماهنگی این بخش خانم ئشود. مسی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهبه کتاب

ما سعی می کنیم در هر شماره ی پیک راه دور ، پرسش هایی که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروه ها بهه آن هها 

 خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند . گردآوری پاسخ ها مسئول پاسخ داده اند، بیاوریم .

دوستان عزیز درخواسهت مهی ضمن تشکر از همه ی دوستان که در پاسخ به پرسش ها مشارکت کرده اند ، از شما 

خهش خود را حتما ذکر کنید تا نوشته ی های این بنام ، نام خانوادگی و نام گروه کنیم ، در پاسخ به پرسش ها 

 مستند باشد .

 با سپاس 

  

  5/1/55پرسش چهارشنبه  

 شما چگونه بود؟  یآن در زندگ ریدارد و تاث ییهادهیبر خود چه فا تیریمد

 9سپنتا گروه هفته: نیطراح سوال ا

 شهرقائم شهر :نام 

 انیکمال الیخانم ل :سرگروه

 م؟یکن تیریو بر خود مد میخود را بشناس چگونه در حال مطالعه : کتاب

 پگور،پگور قلی ، نجفی ، محمدی ، وساالردی ، محمدی ، انجوادی ، بهزادی ، فاطری ، این توکلی هاخانم  :ی گروهاعضا

 ، یفسگی ، یمحمگود جهخدی ، یمحمود هرقی ، محمودی ، نوربخش ، گلستانی ،زادهیالحی ، مرادی ، پورمحمد ، محمد

 انیجواد بافری،سلطانی ، گلستانی ، زادهعلی ، شمس

 

  : محمدی فاطمه ●

 طیمح موجب شناخت ما ازخودمان و زین و شود. یآرامش ما در زندگ جادیاول باعث ا یتواند در درجهیبر خود م تیریمد

ایگالح  و تیگرا تقو هاآن و میرا بهتر بشناس ضعف خود نقاط قوت و میتوانیشناخت م اطالعات و نیا با اطرافمان شود.

 .میکن

 : شهرسپنتا قائم -این توکلی ●

 نیتا با توجه به ا میخود هست یهاضعف ها ، استعدادها وییشناخت توانا ازمندین میداشته باش یبهتر یزندگ کهنیا یبرا 

عامل رشد انسان  و یاساس راتییبر خود عامل تغ تیری. مدمیکن یزیربرنامه یزندگ به اهداف خود در دنیرس یموارد برا

 نه برطبق عادت. میبرود و آگاهانه رفتار کن نیب ما از یدر زندگ یشود که روزمرگیمهارت موجب م نیا یریباشد. فراگیم

موجب  این موضوع برای من ساعت ،که دو یگاه ،عنوان مثال من عادت داشتم که هر روز بالفایله بعد از غذا بخوابم به

موضوع  نیا یابیعلت آن بر سالمتم و راتیتاث و یژگیو نیا فیباال رفتن قند خون من شد. من با توی شبانه و یبد خواب
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من  یخواب خوب شبانه و یبر سالمت یادیز ریاثاقدام به ظاهر کوچک ت نیا عادت را کنار بگذارم و نیتوانستم ا یبه خوب

 دیگاحساس آرامش موجب شد که مگن در روز دو سگاعت مف عالوه بر جهیطرف شد و در نت کسالت عصر هم بر داشت و

 داشته باشم.    

 سپنتا: -انیکمال اللی ●

دقگت مگرا نسگبت بگه  اطرافم بنگرم.در واقع نگه تنهگا مسایلتر به تر و متفکرانهبر خود باعث شد من موشکافانه تیریمد

کنم.  یابیعلت نیبپردازم و تمر رامونمیپ مسایل راتیتاث انیبلکه باعث شد همواره به ب ،خودم باال برد یهایژگیشناخت و

بگه  دنیمرا در رسگ ریتواند مسیبر خود است و م تیریدر مد یخود گام مهم ،یژگیدرست و انیبگرفتم  ادی کهنیتر امهم

 کیگدرست و گگام بگه گگام  یبا بررس کهنیتر کند. جالب اراحت تر وآن است کوتاه تیتثب ایرفتار  کیهدفم که ایالح 

بدون  ینگاه کل که، بل کردمیقدر نبوده که من فکر ممثبت بودنش آن ایبودن و  یمتوجه شدم شدت منف یگاه،  یژگیو

 با اغراق همراه بوده است. ،یژگیتفکر من به آن و

 :دارا وسارا -پهلوان  نارومی ●

من بگدانم در حگال حاضگر چگه احسگاس و چگه  یعنیخود،  جاناتیگاه بودن بر اعمال و رفتار و هآ یعنیبر خود  تیریمد

دارم،  یارزشگیاحسگاس بگ م،یام ، ناتوانم، ناکافحویله یب نم،یخشمگ دم،یام نا م،یدارم :خوشحالم، ناراحتم عصبان یجانیه

هگا و بر خود را بدانم متوجگه احسگاس تیریمن مد ی.وقت گرید احساستوانمند بودن دارم و یدها  ای یاحساس قدرتمند

رابطه برقرار کنم. البته به نظر من آگاه بودن تنهگا  انمیخودم، کودکم و اطرافتوانم با یبهتر م یلیباشم، مسلما خ جاناتمیه

خواهم یندارم و فعال م یاالن حس خوب میبه کودکم بگو یعنیاحساس کنم ،  انیبه طرف مقابلم ب دیمن با .ستین یکاف

که من مگادر  شودییورت کود  که با من در ارتباط است متوجه نم نیا ریدر غ، را با خودم تنها باشم  یاقهیکه چند دق

دهگم و یمگ ریگبه او گ انهیبه اطالح عام ایشود یاالن نم !دست نزن !بکن نکن میگویبه او م شهیو هم زنمیم ادیچرا فر

 نیهمتگربگر خگود بگه نظگر مگن م تیریپس مگد نبودن بدهم. یدوست داشتن و ارزش بودنیشوم به او حس بیباعث م

 میبهتر تصگم کندیبر خود به خود فرد کمک م تیریاست و شناخت احساس و مد گرانیارتباط با د یاش در برقراردهیفا

 انجام بدهد. یبهتر یزیررا با برنامه شیو کارها ردیبگ

 :بهزادی ●

هایم شده مهارت اجزویآ چه که در این مدت آموختم،خودشناسی و مدیریت بر خود در زندگی به من یادآوری کرد هر آن 

جا که باید ارتباط کالمی درسگتی داشگته جا که باید مدیریت بر خشم داشته باشم ، آنجا که باید قاطع باشم، آنیا نه، آن

هگا آمگوختم را در ها در کگالسهایی که طی این سالآگاهی ینچقدر از ا تا ببینم که .... پس به خودم رجوع کردمو باشم

هگایم را هایم به سوی خودشناسی پیش رفتم، ضگعفریزی برای هدفها در برنامهردم و با مرور این مهارتزندگیم بکار ب

یم هاضعف دکه آموختم برای بهبو هاییهایش را شناسایی کردم و با مهارتتوییف کردم، اثراتش را بررسی کردم و علت

عگالوه بگر شگناخت  که این کتاب به من آموخت . مضاعف خواهم رسید یرامش و شادآو به  تالش کردم و خواهم کرد

الزم  یهگاموختم و داشگتن مهگارتآکه  یسطحی نگر نباشم و با روش یزندگ مسایلو  هاموضوع یخودم نسبت به تمام

 مدیریت داشته باشم.  هاموضوعبتوانم بر این 

 :قربانی فرحناز ●
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و بگا  میکنگ یآگاهانگه زنگدگ گگرانیاز د یروبدون دنباله میریگیم ادیدر واقع  میکن تیریبر خود مد میریگیم ادی یوقت 

ها و بهبگود آن و ضعف یابیو با علت میکنیرا انتخاب م ستنیآگاهانه ز ،خودمان یهاو ضعف ییها و توانایژگیشناخت و

 نفس و به دور از نگابهبا اعتماد میریگیم ادیو  مییلذت بخش نما گرانیخود و د یرا برا یخود زندگ یهاییباالبردن توانا

 ستنیز رآگاهانهیو در مس میدرست اتخاذ کن یماتیها تصمآن یابیو با علت میبرو شو و مشکالت خود رو لیبا مسا یدیام

 . مییحرکت نما

 :یباطب زری ●

و  یسگتیخود به دور از هرگونه رودربا یواقع یهاو خواسته هایقهسل است ، با مدیریت بر خود یقدم برا نیاول خودشناسی

 میبده صینادرست را تشخ درست و میتوانیتر مراحت و میکنیارتقا آن تالش م پرورش و یبرا و میشویخجالت آشنا م

نشگان  دهیعکس العمل سنج  میتوانیم بهتر عیمواجهه با وقا ر. دمیعمل برسان یناب وخوبمان را به مرحله یهاشهیاند و

 .میآوریدست م هاست که ب یآرامش تیریمد نیا امدیو پ میبده

 :دهقان آراسته ●

کگه  یبهبود رفتارم به خصگوص آن رفتگار یو برا رمیخودم را بپذ کنم خودم را بهتر بشناسم و یتا سع من کمک کرد به

سگپس بگه  د،یگآیاز دستم بگر مگ یبهبود آن چه کار یبرا نمیبه دنبال علت باشم و بب ،خودش کرده است ریفکرم را درگ

تر کردم و یبور دای( آرامش پ.مهارت ندارم ادی)البته هنوز ز کیکنت نیگرفتن ا ادیبا  کنم. یزیربرنامه شیعنوان هدف برا

 بهبود آن اقدام کرد. یبعد برا رفتار بود و کیها و اثرات به دنبال علت دیشدم و  متوجه شدم با

 : یعتیشر هآسی ●

 ایگاسگت کگه دارم .  ییهگایژگگیکگردن و فیتویگ نیروزها تمگر نیمن ا یبرا ،بر خود  تیریمثبت مد راتیاز تاث یکی

واقگع  نظر عجوالنه ، رفتگار و اظهار یداور شیکه بتوانم به دور از پدارم  ...در ارتباط با همسر و فرزندان ورفتارهایی که 

 . باشم داشته نانهیب

 :بانو ●

قگرار دهگد، بگه  ریرا تحت تاث یهر فرد یتواند زندگیاست که م یمثبت یهااز عادت یکیبرخود  تیریو مد یفرد کنترل

کند و  لیتبد قیدق یزیرتوام با برنامه دیمف یزندگ کیبرنامه و سرشار از افسوس و ندامت را به یب یزندگ کیکه  ینوع

،  میکنگ تیگرا تقو یانضباط فرد دیاول با یدر درجه جهیدهد. در نت قرارمعقول  یبرآورده شدن آرزوها ریانسان را در مس

و بگه  میرا در ذهن مجسگم کنگ مانیکارها امدیو پ میکن زیپره ییگرا، از کمال مینکن نیاز اندازه و بدون برنامه تمر شیب

 رفت.        میو به کجا خواه میهست یکه چه کس میکن یآور ادیخود 

 ساالر : ودی زهرا ●

بگود کگه کمتگر بگه آن  یو پنهگان یدرون یهاهیال شدن با ریدرگ ،بر خود در رابطه با شخص من  تیریمد ریتاث نیمهمتر

 پرداخته بودم.

بهبگود عگزت نفگس و  تیگکه در نهابود ، میهاانتخاب تیها و قبول مسولانتخاب تیو پرداختن به خودم ، حساس رشیپذ

 .به همراه داشت میبرا را یآرامش درون
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بتهوانیم بهرای واکهنش تا  میاندازیب ریبه تاخ کمی خشم خود را میتوانیم ییکارهاو با چه راه چگونه

 ؟فرصت فکر کردن داشته باشیم، مناسب 

 

 گروه دارا و سارا طراح پرسش :

 شهرقائم شهر:

 خانم آراسته دهقان :سرگروه

 “خشم تیریمد” در حال مطالعه: کتاب

 یقدوس ،زاده ینب، یاکبر ،زاده حسن،پهلوان، یتوسل،پور نیمع،یپهلوان ها:گروه خانم یاعضا

 

                                                                                                                                                                                          :یترانه بهار -زاده  میعظ رایسم ●

مناسب در مورد علت خشم   تیقعمو کیو در کنم یکنترل خشم م رد یآب سع وانیل کیبا تر  کردن محل و خوردن 

 نزنم. بیآس گرانید اطراف خود و طیکنم تا هم به خود و هم به مح دایپ شیبرا یکنم راه حلیم یخود فکر کرده و سع

 :8 یبوعل - یباطب یزر ●

 میخواهیبه آن چه که م هیواب دادن است. سه ثانجدرجا  یجابه ،هیسه ثان کیانداختن خشم تکن ریبه تاخ یهااز راه یکی

 یباکلمات درست و منطقگ میبتوان ندهیم تاالعمل نشان طرف مقابل عجوالنه عکس رفتارفکر و تمرکز کرده و به  مییبگو

  یاسهیو  کلمات مقا  “تو ˮ،  «شهیهم»مثل  ی.  از گفتن کلماتمیکنیاستفاده م ،دکه بار مثبت دارن یکلمات . ازمیپاسخ ده

تگوان یمهگم مگ یگوهگاوگفت در یو حت میشخص دور شو شود از محل ویم یگاه یو ... اجتناب کرده و حت گرانیبا د

 دو طرف کم شود . را به بعد موکول کرد تا از آتش خشم هر ییگوپاسخ

 : یاکبر ●

کگه چقگدر بعگد از  میفکگر کنگ انمگانیکنم اگر به عواقب خشم خودمان نسبت به فرزنگدان و  همسگر و اطرافیفکر م من

  تیریو آن را مد میشود ما از شدت خشم خود کم کنیباعث م نندیبیم بیشوند و آسیم بیها تخرشدن ما آن نیخشمگ

اسگت  ،  یعگیطب ریگغ یامر نینشد ، ا نیامکان ندارد ایال خشمگ چند(. هر  میدیمسئله رس نی) به تجربه هم به ا میکن

آن کم  یهابیاز آس میتوانیکردن م نیدارد و با تمر ییبه سزا ریبد گذشته در ایالح رفتار تاث اتیآوردن تجرب ادیبه  یول

 . میکن

 : انیکمال الیل ●

سکوت  ایزنم  و یکنم به دنبال علت باشم و زود قضاوت نکنم. لبخند میم یانداختن خشم اول از همه سع ریبه تاخ یبرا

 کگنم وینمگ انیگب یبلنگد و طگوالن یبا یگدا میبگو یزیاگر هم چ م،یگو یرا نم دیکه به ذهنم رس یزیچ نیکنم. اولیم

 کنم.یرا تر  م طیمح مه یکند. در موارد دایگذارم حالت بگو مگو پینم

 دهقان : آراسته●

راه حگل  نیآمگده؟ بهتگر شیمسگله پگ نیباعث خشمم شده ،  چرا ا  یکنم از خودم سوال کنم چه موضوعیم یسع ابتدا

که به هنگام خشم به ذهنم  یزیچ نیاندازم و اولیم قیسه پرسش بروز خشم خود را به تعو نیبا پاسخ دادن به ا ست؟یچ
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ام هستم و افراد کوچکتر خانواده یکنم چون من الگویم انیام را بهکنم و سپس مسلیآورم بلکه فکر میبر زبان نم دیرس

نرسانم ، پس با انتخاب   بیآس طمیمح و یکنم به کس یسع هدفم برسم وبه  ندمیخوشانا جانیخواهم با ابراز درست هیم

 کنم. انیخشمم ، آن را ب زانیمتناسب با م یهاواژه

 : ایرو●

با فرزندانم و همسرم  یجد یها، ازیحبت یماریو ب یزمان خستگ کنم دریدارم، تالش م یریشگیدر پ یسع شتریب من

ها یژگیو  نیرا بهتر بشناسم ، شناخت ا انمیکنم تا اطرافیکنم. ضمنا تالش میرا گوشزد م طمیها شراکنم  و به آن زیپره

عنوان مثال من کنم. به  یریبدانم و بهتر درکشان کنم که از بروز خشم جلوگ را شانیکند تا علت رفتارهایبه من کمک م

توجگه از   نیگها رادر  کنم که اتوانم آنیم شانیدوره و علت رفتارها نیا اتیدو فرزند نوجوان دارم ، با شناخت خصوی

 را تر  کنم ،آب خنک بخگورم  و طیکنم محیم یحال در مواقع بروز خشم سع نیکند .  با ایم یریمن جلوگ تیعصبان

 .میسکوت کنم تا در آرامش بهتر یحبت کن

 :8سپنتا  - یمحمد فاطمه●

تگا  توانگدیمگ ریگز یکارهگا، وجود راه میدار یبه مهارت و اطالعات کاف ازین ،میبر خشم خود غلبه کن میبتوان کهنیا یبرا

 نامناسب شود: یهاعکس العمل جادیمانع از ا یحدود

 سکوت کردن( 9

  تیموقع رییتغ( 2

  گرید مسایلمشغول کردن ذهن به ( 8

 به  نوع حرف زدن خود. شتریتوجه ب( 4

 :8سپنتا -ینجف هیمرض●

بگا  دنیکش قیجا شدن ، نفس عمهخود ، هنگام بروز خشم : تر  محل ، خوردن آب ، جاب یهاحالت م ویشناخت عال با

 (هیثان 7روش درست  )دم و باز دم 

 :یترانه بهار - یفرها مهناز●

و در زمگان مناسگب  نمینشگیم ونیزیتلو یبه تماشا ایو تر  محل ،خودم را مشغول کار کرده و   دنیکش قینفس عم با

 دهم .یبه یحبت طرف مقابل گوش مزنم و یحرفم رام

 

  81/1/55پرسش چهارشنبه 

 ست؟یبر فرزند چ نیوالد تیو عدم قاطع تیقاطع یایو مزا بیمعا

 5گروه سپنتا  :پرسش طراح

 شهرقائمشهر: 

 ینجف هیخانم مرض :سرگروه

 “رفتار قاطعانه” در حال مطالعه : کتاب
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 ،یمحبوبگه موسگو ،یموسگو ثگهیحد ،یندا اسالم ،یعاشور الهام ،یمحمود الیل،  ییبابا هیسم :هاخانمگروه  یاعضا

 محمدنژاد محبوبه ،انیفاطمه نور ،یرزاق دهیزب

 : 5سپنتا  - یموسو ●

آن  یا نادرستیآن و مخالفت  یکه به درست ییو تند خو یی، زور گو یبدون خشونت ، لجباز یبر اعمال ی، پافشار تیقاطع

 92قگاطع شگامل  نیوالد یهایژگیدارد. و ییایو مزا بیمعا تیو عدم قاطع تیقاطع نی. بنابرا میداشته باش نانیرفتار اطم

 ،موجب پرورش فرزندان مقتدر و با اعتماد به نفس  تیقاطع نیدارد. بنابرا ادهدر خانو یشگرف ریاست که هر کدام تاث تمیآ

دارد،  بگه طگور  یادیز بیمعا تیشود . عدم قاطعیم ریپذ تیمدبر و مسول ، ریمد ،یادق  ،منصف  ،خود ساخته  ،مودب 

 ،یلگج بگاز امگش،و آر تیگنادرسگت،کاهش احسگاس امن یهگاعگادت یریگشکل ، یخالیه موجب هرج و مرج، بدآموز

مناسگب آن  یو اجگرا یزیگردر برنامگه نیوالگد یخانواده و نگاتوان یاعضا نیب ندیناخوشا یرابطه جادی،ا نیوالد یتینارضا

بگا هگم  دیگبا نیوالگد نیبنگابرا شگود .یلج باز و سردرگم مگ هاآنکامل نداشته باشند فرزند  تیاگر قاطع نیشود. والدیم

به تفاهم برسند و  ،حل کنند  به خرج دهند و اختالفات خود را یاستوار نظرشانهماهنگ عمل کرده و مشورت کنند و در 

 ، یوفگادار ،یگداقت  ، یمهربگان ،و با هم با محبگت  دهیورزعشق هم در کنار رفتار قاطع و درست ، به  نیوالد نیهمچن

 یبگرا یزوج خگوب نگدهیامن و سالم رشگد کننگد و در آ طییبر و گذشت رفتار کنند تا فرزندان در مح ، متیمال ،انعطاف 

 همسران خود شوند .

 : یعتیشر هیآس●

 یتواند در سگالمت روان و رفتارهگایهدف نشود م یب یاگر توام با خشونت و برخورد احساس نیوالد تیمن قاطع نظر هب

توانند بگه ید چگونه منآموزیها مآموزش است که به بچه یبگذارد. رفتار قاطعانه در واقع نوع یشگرف ریتاث فرزند یندهیآ

کنند.  یدورها دارد آن یندهیدر آ ییسو راتیو زودگذر که تاث یآن یهاکنند و از لذت دایدست پ حیو یح یآت یهاهدف

 میبر اساس منافع جمع تنظ یاجتماع نیقوان رایکند، زیرا در جامعه دچار مشکل م فرزنداننبود رفتار قاطعانه در خانواده  ، 

 ها شود.یسخت یبه تحمل برخ ناگزیرخود  قیتطب یشود  و ممکن است فرد برایم

 : ینجف●

 موافق هستم. یبا نظرخانم موسو 

 : 5سپنتا  - بابایی●

کنگد داشتن قاطعیت به معنای درست به ما آموزش داده شده است ، و به مادر کمک می ی که مطالعه کردیم،این کتاب در

فهماند که های مختلف زندگی رفتار سنجیده و درست از خود نشان دهد که همین رفتار به کود  میتا بتواند در موقعیت

 با مادری با اطالع و آگاه روبرو است.

یادق و منصف باشد ، هدف  یکند تا او هم بیاموزد که چگونه تصمیم بگیرد، در زندگالدین به کود  کمک میو قاطعیت

دیگر که در کتاب به آن اشگاره شگده  یهاو برنامه داشته باشد، بتواند احساس خود را مدیریت کند ... و خیلی از سرفصل

 است.

 شود .ج و مرج در رفتار و زندگی میقاطعیت یعنی نداشتن موارد ذکر شده که باعث هر عدم

مدیریت بر زندگی است تا در شرایط سخت بتوانیم بهتگرین رفتگار را نشگان دهگیم و  ینوع ،طور کلی داشتن قاطعیت  به

 .میرا داشته باش یبهترین بازده
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 : 8سپنتا  - انیکمال الیل ●

 یموثر است، هم بگرا و دیمف اریبس ،راهه نرودیناکرده به ب ییبا خشونت اشتباه گرفته نشود و خدا تینظر من اگر قاطع به

که  یزی. چیمختلف اجتماع یهایناهنجار مرج و از هرج و یریجلوگ یوضع شده در خانه و اجتماع هم برا نیقوان یاجرا

بگه روز هسگتند و  ینیقگاطع، والگد نیبود که والد نیهم داشت ،ا یادیز بردجالب  و البته کار اریمن بس یبرا نیب نیدر ا

 یهگافرزند، در  تفاوت یسن طیمثل در  شرا یتیترب مسایلمختلف روز، چه  مسایلانعطاف دارند. داشتن اطالعات از 

 را اول بزنم. خرتر بتوانم حرف آبوده که راحت میبرا یو ... کمک بزرگ شیهابیوآس یاجتماع مسایلو چه  ،یفرد
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