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 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 
 

                                                                                                                                        

  1396 خرداد  -90 یشماره                                    ی راه دور          ویژه پیک مام
 

 ی راه دور پیک مام ویژهی درباره
ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهبه منظور اطالع موسسه مادران امروز)مام(

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 ماهشزارگ
  های زیر:از گروه خرداد 15تا  اردیبهشت 15های دریافت شده از گزارش ●

گروه :  ینماینده  ،شهرری مادرانه، کتاب کافه● گزارش 3فر، یصمد سایگروه : خانم پر ینماینده، شهرقائم،1 بوعلی ●
 ،شهرقائم ،5 سپنتا● گزارش 3، یفاطر رایگروه: خانم حم ینماینده، شهرقائم، 4 نتاسپ ●گزارش  2نژاد، ینرگس طاهر

           گزارش 3، یعتیش  ر هیگروه : خانم آس   ینماینده، ش  هرقائم ، ش  هاب ●گزارش  2، ینجف هیگروه: خانم مرض  ی نماینده
گروه :خانم  ینماینده، ش  هرقائم،  تونزی ●گزارش  2، ینخع دهیگروه :خانم زب ینماینده،  ش  هرقائمخندان،  هایگل ●

کرج  ،1رهایی و کتاب ●گزارش 5، یگروه : خانم فرحناز قربان ینماینده، ش  هرقائم ،2 س  پنتا ●گزارش 2،یعتیش  ر هیآس  
شکاریگروه : خانم فاطمه ام ینماینده، شکاریگروه : خانم فاطمه ام ینمایندهکرج ، ،2رهایی و کتاب ● گزارش 4، یر  یر
گروه :  ینمایندهشهر، ،قائمسالمت  ●گزارش  4ا،ین یتوکل ایگروه :خانم رو ینماینده ، شهرقائم، 6 سپنتا ●گزارش  4،

صمیمیگروه : خانم  ینمایندهشهر، ،قائممادران آگاه  ● گزارش1،همالبیخانم        شهر،قائم، 2زیتون ● گزارش 2،ملودی 
 1،آزیتا ذبیحیانگروه : خانم  ینمایندهش   هر، ،قائممادران مس    ول  ● گزارش 1،مینا احمدزادگانگروه : خانم  ینماینده
 گزارش

 خبرها

 
 نکوداشت خانم دکتر نوش آفرین انصاری ●

خانم دکتر نوش آفرین انصاری از پیشکسوتان کتابداری و اطالع رسانی و یکی از مشاوران عالی موسسه مادران امروز 

 هستند .

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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در کانون زبان فارسی برگزار شد و جمع زیادی از دوستان و  9/3/96شنبه روز سه نکوداشت این بانوی فرهیخته، مراسم
 ای از دوستان موسسه مادران امروز هم در این مراسم شرکت داشتند.مندان ایشان و شورای کتاب کودک و عدهعالقه

 

 !گرامی باد“ طبیعت هستم من با”ژوئن( روز جهانی محیط زیست با شعار  5)خرداد15●
 طیمح ینگهدار یمردم برا یآگاه شیافزا یسازمان ملل برا یاست که از سو یروز ست،یز طیمح یژوئن روز جهان 5
 یجانوریستیز یهاو گونه ستیز طیمح بیبا تخر ییارویرو یبرا یماتیبه گرفتن تصم استمدارانیس تشویقو  ستیز

 است.انتخاب شده

 یهاشیهما ،یابانیخ یهاییمایمختلف مثل راهپ یهابه شکل یاژهیروز، مراسم و نیدر سراسر جهان به مناسبت ا سالههمه
و  یپاکساز افت،یمربوط به باز یهاتیفعال ،یدر مدارس، درختکار یسینوو مقاله یمسابقات نقاش ش،ینما ،یدوچرخه سوار

 . شودی... برگزار م

 :یمراسم نیچن یاز برگزار هدف

 

 یطیمحستیز لیبه مسا یانسان یاچهره دنیبخش -1

 و متوازن داریپا یتوسعه نهیدر زم یبه فعاالن شدنلیتبد یمردم برا یتوانمندساز -2

 فایا یو اساس ینقش محور ستیز طیو در خصوص مس له مح هادگاهید رییعموم که جوامع در تغ نشیب نیا یارتقا -3
 .ندینمایم

 ترتر و سعادتمندانهامن یاندهیها از آملت یهمه یاز برخوردار نانیمشارکت با هدف اطم جیترو -4

 .میبکوش ستیز طیبا هم در حفظ مح همه
 

 
 کیرا تبر  رانیا ستیز طیتوجه به مح شکسوتانیسالگرد تولد خانم مه لقا مالح از پ نیصدم ●
 . مییگویم

 هستند . ستیز طیخانواده و مح ی نهیمشاوران موسسه مادران امروز در زم نیمه لقا مالح از اولدکتر  خانم
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 خرداد نودمین سال تولد خانم توران میرهادی است. 26 ●
استاد توران میرهادی یکی از پیشکسوتان آموزش و پرورش نوین ایران ، بنیانگذار شورای کتاب کودک و فرهنگنامه 

 اوران عالی موسسه مادران امروز بودند.ی کودکان و نوجوانان و یکی از مش

 داریم.هایشان برای فرزندان این سرزمین گرامی مییاد ایشان را با تداوم آرمان
 
 
 

 های کلی موسسه مادران امروز )مام( در تابستانبرنامه ●
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 های راه دورخبرهایی از گروه

 
با هم بودن در  یبرا یگروه از هر فرصت نی، مادران ا96/3/17راه دور(،  یشهر)گروه ها میدر قا 2گروه سپنتا  یافطار ●

 .کنندیکنار فرزندانشان استفاده م
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 پرسش و پاسخ  
 

 ست؟یتفاوت مشارکت و وقت خاص در چ :پرسش 

 دهند .یرا انجام م یمختلف یهامختلف با هدف یهاتیدر ارتباط با کودکان فعال نیوالدپاسخ: 

های لذت بخش به منظور از تعامل با کودک داشتن اوقات خوب و خوشایند به همراه بازی و فعالیت نیهدف والد اگر
وقت خوب است .در وقت خوب کودکان  تیفعال نیبرقراری و یا کیفیت بخشی به ارتباط عاطفی بین والد و کودک باشد ،ا

توانند یهم م نیوالد اطالعات بدهند و نیعملشان به والد یهاقشهکه از تفکراتشان ،احساساتشان و ن کنندمی دایفرصت پ
 کنند. دایاز وجود کودک دست پ یبه شناخت درست

های پذیری و همکاری و تعامل است که در ابتدا با انجام فعالیتمس ولیت آشنا کردن کودک با نیمشارکت هدف والد در
تواند به ها میگیرد بنابراین مشارکت با کودک در انجام فعالیتی کودک و همراه با لذت و شادی صورت میمورد عالقه

های شود از تکنیکبهتر، میی عاطفی اما برای ایجاد و تحکیم رابطه دعنوان بخشی از وقت گذاشتن برای کودک تلقی شو
 .مربوط به وقت خاص بهره گرفت

است و مشارکت، در خدمت انجام  (گرانید ای) نیکودک و والد نیب یبه رابطه یبخش واقع وقت خوب در خدمت ارتقا در
 و توسعه مهارت است. یریپذتیمس ول شدن، کیکودک با شر ییکارها و آشنا

 

 هاخواندنی
 

 کنیم؟ حل را همسر خانواده با اختالفات چطوری بخشی از مقاله

 نیوز سالمت :منبع

 
 کسهیچ دیگر است، کرده تغییر چیز همه است، مدرنیته به گذار حال در ما سنتی جامعه: نوشت خانواده مشاور - صفری

 اهمیت آن به چیز هر از بیش و هستند استقالل دنبال به امروزی جوان هایزوج. کندنمی رفتار و اندیشدنمی سابق مثل
 رفتار دامادشان و عروس با خود روزگار نانوشته قوانین با دارند دوست همچنان مادرها و پدر دیگر طرفی از اما دهند،می

 کوک را شانمشترک زندگی ساز شان،والدین سبک به خودشان جوانی چون نیز فرزندانشان متمایلند کهآن ترجالب و کنند
 سوال اما است، حتمی امری همسر یخانواده با چالش احتمال غریب، و عجیب هایخواسته و بغرنج موقعیت این در. کنند

 کرد؟ باید چه آن با و گیردمی نشات کجا از همسر یخانواده با اختالف اینجاست
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 متضاد هایفرهنگ تالقی و ازدواج

 ایم،کرده انتخاب و ایمکرده فکر ایم،ایستاده خودمان پای روی ایم،گرفته تصمیم خودمان کاری، هر برای همیشه ما   1
 فکری استقالل مگر نیستی بالغ و عاقل خودت مگر ؟کنم مشورت پدرم با باید چی یعنی این فهممنمی را شما روش حاال

 ؟ ...نداری

 

 و تربیتی هایشیوه با فرد،منحصربه قوانین با خود، خاص روش با است کوچک دولت یک خود ینوبه به ایخانواده هر
 تا زمین از شانقوانین که ایخانواده دو اعضای وقتی است طبیعی یقین به. مشکالت با برخورد در ویژه ایمقابله هایشیوه

 و حمایت که ایخانواده در مثال شود؛ ایجاد مشکالتی کنند، وصلت هم با بخواهند است متفاوت و متضاد هم با آسمان
 سیستم دو این تالقی تردیدبی است، تاکید مورد بسیار فردگرایی و استقالل دیگر ایخانواده در و است نهایت در پشتیبانی

 همسران خانواده هم و نفره دو خانواده هم. گیردمی را خانواده سه هر دامن که شودمی موجب را مشکالتی باز و بسته متضاد
 .است بیابان در کفش لنگه جستجوی مانند هاآن بین کوچک اشتراکی نقطه کردن پیدا شاید که شوندمی لیمسای درگیر

 

 دهدمی خالی جا مدیریت وقتی

 مادرش با وقتی و کندمی متهم را مادرش و گیردمی مرا طرف زندمی حرف که من با همسرم اختالف، بروز هنگام   2
 ...کند خیر به ختم را دعوا خواهدمی که دلیل این به تنها داند،می گناهکار مرا و گیردمی را او طرف زندمی حرف

 

 و پسر یعهده به تردیدی هیچبی هستند، داماد و عروس همان که جدید عضوهای با خانواده دو هایرابطه دادن سامان
 یا دیگران زندگی سبک از تقلید به گاه و تجربگیبی و ناآگاهی سر از دختران و پسران گاه هاست،خانواده جوان دختر
 که اشتباه گمان این به تنها بکشند، حجله دم را گربه اول روز همان از کنندمی سعی هایشان،شنیده و هاگفته تاثیرتحت
 همسرشان با جهت همین به نکنند، تجربه را شاناطرافیان زندگی مصائب و نمایند تضمین را شانمشترک زندگی امنیت شاید
 بیان شاید که کنندمی حقایقی و وقایع ذکر به شروع اشخانواده اعضای از وی شناخت تکمیل برای و شوندمی بحث وارد
 اشخانواده با را جدید فرد شده تعیین پیش از ذهنیتی با ترتیب این به و نیست ضروری و الزم چندان هاآن دانستن و هاآن

 مناسب چندان که شودمی معرفی خانواده به ایگونه به جدید عضو است، ممکن نیز حالت این عکس اگرچه. کنندمی آشنا
 جنگ برای بستری و شودمی تنومند و بارور بعد سال چند آشنایی دوران در کاشته بذر که است چنیناین و نیست مساعد و

 مدیریت عدم نیز گاهی اگرچه. بود نگذرانده سر از هم را فکرش هرگز ما جوان شاید که جنگی کند،می فراهم ناپذیرپایان
 به والدین دخالت پای کردن باز با جوان زوج و شودمی زده استارت مشترک زندگی شروع از بعد خانوادگی درون روابط

 مجبور آمده پیش مسائل حل برای آنان که شودمی ترجالب زمانی ماجرا این و آورندمی وجود به را مشکالتی شانزندگی
 آتش تندی بر بلکه کندنمی حل را مشکلی تنها نه اشتباه، روش این که شوندمی دعوا طرف دو به متضادی سخنان بیان به

 .افزایدمی نیز آنان میان شده برافروخته

 

 شده سوگیری هایقضاوت

 شه،نمی فامیل باجناق شهنمی ماشین یانژ اندگفته قدیم از نیستم، هم باجناقم هیچ، که مادرزنم دیدار به حاضر من   3
 ...کنممی آن وقوع از پیش واقعه عالج من است، دیده لطمه هایشانباجناق از چقدر که کردمی تعریف همیشه هم پدرم

 نسبت سوگیرانه و متعصبانه نگاه شان،قدیمی باورهای و فکری هایقالب یا هادیده و هاشنیده حسب بر هنوز افراد از برخی
. گیرند قرار هم کنار نیست شایسته هرگز که بینندمی پنیری و کارد مانند را آنان با خود رابطه و دارند همسرشان اقوام به

 حساسیت موجب که است قدیمی داستانی هاجاری و هاباجناق یا مادرزن و داماد و عروس و مادرشوهر شیرین چنداننه رابطه
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 براساس را افراد و ببرید بین از را شده تعیین پیش از هایذهنیت این. شودمی آنان روابط تیرگی موجب و شده افراد از برخی
 .کنید قضاوت عملکردهایشان و شخصیت

 

 خانواده با مرز و حدبی هایرابطه

 ناراحت را امخانواده هم و من هم مساله همین. کند وآمدرفت هاآن با و باشد اشهخانواد با دارد دوست مدام همسرم   4
 .کنیممی مشاجره یکدیگر با مساله این سر بر مدام و کندمی

 هایدرگیری و جدی هایاختالف بروز در موثر عوامل ترینمهم از یکی همسر خانواده با ارتباط چگونگیعدم اطالع از 
 شوهر و زن میان اختالف امنش سر تواندمی همسران از یکی خانواده با نشده تعریف و نامحدود هایرابطه. است خانوادگی

 .شود

 کنیم؟ حل چطور را اختالفات

 در گوش اون از و بگیر گوش این از رو حرفاشون» ،«کن معلوم همیشه برای اما بار،یک را تکلیفت» ،«نده رو هاآن به»
 همسر خانواده با مشکل حل برای که است ایعالمانه ظاهرا گاه و عامیانه هایتوصیه.... و «کن دخالت هم تو» ،«کن

 مشکل، این با مقابله برای. است آورده بار به نیز را دیگری مشکالت و بوده ناکارآمد همیشه که هاییتوصیه شود،می مطرح
 :کنید توجه زیر نکات به کنیممی توصیه

 

 .بشناسید را همسرتان یخانواده

 پیدا شناخت است حاکم همسرتان خانواده بر که ایرابطه نوع از و بشناسید را همسرتان خانواده اعضای تکتک شخصیت
 بهتر شناسایی عملیات با... و زندمی را آخر حرف کسی چه و است شکلی چه خانواده آن قوانین بدانید است بهتر کنید،

 .کنید مقابله آمده پیش مشکالت با توانیدمی

 

 .دیهمسرتان احترام بگذار یبه خانواده

 و بودن منفعل معنای به هرگز گذاشتن احترام بدانید و خواهندمی شما از همسرتان خانواده که است چیزی بیشترین احترام
 مانند را همسرتان والدین است بهتر اول یدرجه در آنان با سالم ارتباط برقراری برای. نیست بودن گوش به حلقه غالم

 کند،می زندگی شما با فرزندشان اگرچه بپذیرید ثانی در. شماست از متفاوت دنیا به نگاهشان که کسانی ببینید، خود والدین
 قطعا بگذارید هاآن جای را خودتان اگر تردیدبی دارند، مس ولیت و نگرانی احساس او به نسبت هنوز و نیست هاآن از جدا اما
 .کنید رد سیبیلی زیر را شانکنندهناراحت هایحرف و بفهمید را هاآن هاینگرانی از برخی معنای توانیدمی

 

 .کنید حفظ را تانخصوصی حریم

 خصوصی حریم اما دارد، آشتی و قهر دارد، زیاد و کم و پایین و باال هازندگی یهمه نیست، مشکل بدون زندگی هیچ
 مسائل مورد در هرگز که است این بدانید باید که اینکته ترینمهم و اولین. بود کوشا آن حفظ برای باید که است داستانی

 تانخانواده مشکل، بروز محض به ندارد دلیلی نکنید، برمال را رازهایتان و نکنید صحبت خود هایخانواده با تاناختالفات و
 همه شما همسر، با آشتی و مساله حل از بعد چون. کنید مخدوش همسرتان به نسبت را هاآن اعتماد و بگذارید جریان در را

 راجع شما هایصحبت براساس و برد نخواهند یاد از را موضوعات این هرگز هایتانخانواده اما کرد، خواهید فراموش را چیز
 دانسته مقصر را همسرتان ناخودآگاه آمده،پیش هایناراحتی خاطر به است ممکن حتی. کرد خواهند قضاوت همسرتان به
 این همیشه آنان زیرا یابد، ادامه همچنان مشکل حل و آشتی از بعد رفتار تغییر این حتی و کند تغییر وی با رفتارشان و

 که رازهایی به راجع ندارید حق شما دیگر، سوی از.است مشکالت و بدبختی از پر فرزندشان زندگی که دارند را منفی تصور
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 و رازها شدن برمال گاه بساچه بگویید، تانفامیل یا دوستان ترینصمیمی به چیزی است گذاشته میان در شما با همسرتان
 .شود مشکل ایجاد باعث تواندمی آن رفع جهت در نامطلوب راهکارهایی آن متعاقب

 

 .برسانید اثبات به را خود وفاداری

 سوی از و نیست هاآن برای خوبی فرزند دیگر باشد خوبی همسر فرزندشان اگر کنندمی فکر اشتباه به مادرها و پدر معموال
. نیست هاآن برای خوبی همسر پس است، والدینش برای خوبی فرزند همسرشان اگر کنندمی تصور غلط به هم هازوج دیگر
 بهتر. گیرید کار به را خود تالش نهایت سختی شرایط چنین در تعادل برقراری برای و کنید اصالح را نادرست باورهای این

 باید و است تانزندگی فرد ترینمهم همسرتان شماست، همسر آن از عمده بسیار سهم وفاداری، تقسیم در بپذیرید است
 را مادرتان و پدر دل که نیست معنا این به هرگز این اما کنید، تجربه را باتفاهمی و آرام زندگی تا کنید فراهم را او رضایت
 نشان دهید مادرتان و پدر و همسر به توانیدمی خود واقعی موضع کردن مشخص با. نیاورید حساب به را هاآن و بشکنید

 .شود دیگری قربانی یکی دهیدنمی اجازه هرگز و دارند را خودشان خاص جایگاه آنان از یک هر

 

 .کنید ریزیبرنامه هاخانواده با رابطه برای

 ینحوه ارتباطات، بندیزمان یبرنامه آمدها، و رفت میزان نظر از طرفین هایخانواده با رابطه الگوی مورد در همسرتان با
 در انصاف همچنین همسرتان و خود بین را عدالت باشید، عادل و منصف باشد یادتان. کنید صحبت... و اقتصادی ارتباطات

 .کنید رعایت هاآن با رابطه کیفیت و نوع و هاخانواده به زدن سر میزان

 

 .کنید مشخص را خانواده مرزهای

 این از شما یاندازه به و است محق شما مثل دقیقا شما همسر بپذیرید و کنید پررنگ را خود خانوادگی زندگی مرزهای
 مشورت همسرتان با حتما... و وآمدهارفت الگوی پدری، یخانواده به احتمالی هایکمک میزان یدرباره. دارد سهم زندگی

 سرکوب باعث شما غیرموجه و تند هایواکنش احیانا و همسر نارضایتی بساچه. دهید قرار امور یهمه جریان در را او و کنید
 یک در که خشمی نیست، سهمگین و قدرتمند فروخورده، هایخشم این اندازه به خشمی هیچ و شودمی همسرتان در خشم
 .شودمی خانواده در عاطفه دیوار ریختن هم به باعث زدن، برهم چشم

 
 از یکی بساچه کنید، مشورت همسرتان با دیگران از بیش مهمی تصمیم و مشکل هر یدرباره است بهتر دیگر، سوی از

 یا پدری یخانواده با مشورت با یا فردی صورت به خود همسران، از یکی که است این همسران اختالف عوامل ترینمهم
 این شود،می مطلع تصمیم آن از فرد آخرین عنوان به همسر نهایت در و گیردمی کاری انجام به تصمیم دوستان حتی

 مشخص جایگاه هیچ کند احساس فردی چنین شودمی باعث ایرانی، هایخانواده از برخی در نامناسب اما مرسوم یپدیده
 شدن سست به مدت دراز در ناخوشایند حس این که است گرفته قرار حاشیه در کامال و ندارد همسرش زندگی در واقعی و

 .شودمی منجر ایعدیده مشکالت بروز و عاطفی روابط

 

 .شوید جابی هایدخالت مانع

 هاییمنفعت و نیست لطف از خالی والدین ویژههب اطرافیان سخن شنیدن گاه نکنید، قلمداد دخالت را مشورت و دلسوزی هرگز
 جواب و همسر خانواده دخالت با برخورد. نیست زندگی در آنان موقعبی و ایلحظه هر حضور معنای به این اما دارد، پی در

 همسران روابط به مدتطوالنی در بلکه شود،می احترام رفتن بین از باعث تنهانه که است انتخابی بدترین هاآن به دادن
 :کنید استفاده زیر تدابیر از همسر خانواده هایدخالت با مقابله برای کند،می وارد جدی هایآسیب
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 .کنید شروع خودتان از را تغییر

 اگرچه مسافرت، یبرنامه تا گرفته خانه چیدمان از کنید، نظر اظهار چیزی هر برای پدری یخانه در دهیدمی حق خودتان به
 یا خود یخانواده به اجباری هایدادن مشاوره اهل اگر. دارد اجباری یمشاوره یک معنای اما نباشد، دخالت کار این شاید

 .باشید نیز آنان اجباری هایمشاوره منتظر باید صورت این غیر در چون کنید، رفتار این ترک است بهتر هستید همسرتان

 

 .دارید نگاه اندازه

 حضور بار هر زمان توانیدمی مثال هاست،دخالت میزان کاهش برای هاروش ترینساده از یکی معقول اندازه به روابط تنظیم
 مشغول که دهید ترتیب برایشان هاییبرنامه آیندمی شما یخانه به هاآن که زمانی یا دهید کاهش را آنان یخانه در خود

 .باشند

 

 .نکنید صحبت زیادی

 مانآینده هایریزیبرنامه و آرزوها از کنیم،می هم دری از صحبت به شروع آوریم،می کم گفتن برای حرف وقتی معموال
 این اگرچه. هستیم گرفتن مشورت دنبال به ما که کندمی ایجاد را برداشت این مقابل طرف در کار این گوییم،می سخن
 مشکالتی بروز به منجر است ممکن همسر بستگان مقابل در اما ندارد، دنبال به ایعارضه چندان دوستانه هایجمع در عادت
 بسیار و دهیممی گوش دوستانمان هایحرف از متفاوت کامال صورتی به را همسرمان بستگان هایصحبت ما چراکه شود،

 .بنویسیم شاندخالت پای به را هاآن و کنیم برداشت سوء همسرمان اقوام هایصحبت از است محتمل

 

 .کنید پر وگوگفت با را اختالف یروزنه

 باز ایروزنه تانزندگی کجای در که کنید بررسی را خود زندگی مسائل و بنشینید وگوگفت به همسرتان با گام اولین در
 .کنند دخالت و شوند شما خصوصی زندگی وارد اندتوانسته دیگران که داشته وجود مشکلی تانروابط در یا بوده

 کندمی عمل سبزی چراغ مانند گاهی اطرافیان و والدین پیش کردن صحبت نسنجیده و دیگران نزد دل سفره کردن باز
 خانواده با است بهتر نرسیدید اینتیجه به همسرتان کمک به اگر. دهند دخالت یاجازه خود به دیگران شودمی باعث که

 .کنید صحبت باره این در همسرتان

 را تانصحبت باب آنان، از قدردانی و همسر یخانواده مثبت ویژگی چند به اشاره با و خشم و عصبانیت نه ،آرامش هنگام
 طور به است؛ شده مشکل و سوءتفاهم باعث خوبشان نیت وجود با آنان رفتارهای از برخی که دهید توضیح و کنید باز

 .دهید توضیح شود،می قلمداد دخالت شما نظر به که مواردی تعیین با و مشخص

 بلکه نکنید صحبت تانوالدین با است کرده ناراحتی و دلخوری ابراز او که این و همسرتان قول از وقت هیچ کنید سعی
 هنگام ضمن در کنید، استفاده «ما» جمع ضمیر از و مطرح همسرتان و خود بین مشترک ایمساله عنوان به را موضوع

 سوی از. دارید نگاه را هاآن احترام حال همه در و نکنید دیگر برخوردهای یا رابطه قطع به تهدید را آنان هرگز وگوگفت
 در کند،می دخالت و نظر اظهار شما زندگی مسائل یدرباره حد از بیش تاناطرافیان از یکی کنیدمی احساس اگر دیگر،
 را نهایی تصمیم که کنید تفهمیم او به نهایت در اما کنید، قدردانی و تشکر او بسیار توجه و محبت از احترام و ادب نهایت

 .گرفت خواهید همسرتان مشورت با و خود دیدصالح بنابر
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 رفی کتاب مع
 

 نام کتاب: کنترل خشم
 رباب حامدینویسنده: 

 قطره: ناشر 

 بزرگساالن گروه سنی:
 خانم ماریا ساسان نژاد کننده: معرفی

 
 کارهایی برای مدیریتی راهبه ارایه، صفحه با موضوع خشم، بررسی دالیل ایجاد و پیامدهای آن  85کتاب کنترل خشم در 

 پردازد.بر خشم می
هایی دهد. سوالهای متعدد خواننده در مورد خشم و موضوعات مربوط به آن پاسخ میاین کتاب با بیانی ساده به سوال

مانند خشم چیست؟ تفاوت خشم و پرخاشگری چیست؟ نقش فیزیولوژی بدن در بروز خشم چیست؟ چگونه بر خشم خود 
قش سازنده و مفیدی در زندگی ما داشته باشد؟ چگونه خشم خود را نسبت به غلبه کنیم؟ آیا ممکن است ابراز خشم ن

 مان ابراز کنیم؟کودکان
 :خوانیم در قسمتی از این کتاب می

گیری برای ابراز یا عدم ابراز خشم به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای این کار آیا همیشه باید خشم را ابراز کرد؟ تصمیم
توان از کنار مسایل جزئی و کم اهمیت گذشت و بر خشم را در نظر بگیریم. بسیاری اوقات می الزم است اهمیت موضوع

ی خود را با فرد مقابل ارزیابی کنیم و توجه کنیم که ابراز خشم چه خود غلبه کرد. چنانچه موضوع مهم باشد، باید رابطه
ی ترازو بگذاریم کدام یک با پیامدهای آن، در دو کفه پیامدهایی به دنبال دارد. اگر آرامش خاطر را پس از بروز عصبانیت

تر خواهد بود؟ در صورتی که با در نظر گرفتن جوانب فوق تصمیم گرفتیم اعتراض خود را نشان دهیم باید برای سنگین
 زمان و مکان مناسب را برای ابراز خشم انتخاب کنیم.، گیری بهتر و افزایش احتمال حل مشکل نتیجه
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 برای کودکان و نوجوانان مناسب کتابچند 

 

 پیش دبستان:های مناسب برای کتاب
 نویسنده: دیوید مک کی/ مترجم: هورزاد عطاری/ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک المر فیل رنگارنگ  •
 

 
 

 هدا کالهدوز/مترجم :  مارتا آلتس / نویسنده: ناشر: پیک ادبیات   پدر بزرگ من •

 
 فاطمه کاومدی/مترجم :  لورن کاسنلو نویسنده: /ناشر: غنچه بزرگ در شهرمامان  •
 

 
 

 طاهره ادینه پور/مترجم :  ل و لیونی نویسنده: /ناشر: علمی و فرهنگی  آبی کوچولو و زرد کوچولو •
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 شادی بیضایی نویسنده: /ناشر: پیک ادبیات    مروارید •
 

 
 

 مناسب برای کودک دبستانی: هایکتاب
  محمدهادی محمدی نویسنده: /ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک  معدن زغال سنگ کجاست؟ •
 

 
 

 آتوسا صالحیمترجم : /فرانچسکا سایمون یسنده:نو / ناشر: پیک ادبیات  هنری زلزله و تعطیالت پر ماجرا •
 

 
 
 انیجوئنا/مترجم : شهال انتظار ن،ی: نادسندهینو /اتیادب کیناشر: پ    پنی فاجعه •
 

https://www.gisoom.com/search/book/author-266258/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-266258/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/
http://fidibo.com/books/author/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
http://fidibo.com/books/author/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
http://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
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 های مناسب برای نوجوانان:کتاب
 پروین علی پورمترجم : /جری اسپینلی: سندهینو /ناشر: افق    خروس جنگی •

 
 
 مهدی وثوقمترجم : /رولد دال: سندهینو /ناشر: افق    دنی قهرمان •
 

 
 
 یخان دونالد /مترجم : محبوبه نجف :  مگان مکسندهیناشر: افق/ نو    جودی دم دمی •

http://ketabnak.com/persons/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://ketabnak.com/persons/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
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 علی پورپروین : مترجم / لوییس سکر: سندهینو /: افقناشر   ته کالس و ردیف آخر •

 
 های زنده و ملموستجربه

 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 95 دانید از آبان ماهطور که میهمان

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

پاسخ  هاآنها به که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروه را هاییی پیک راه دور، پرسشهر شمارهکنیم در ما سعی می

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 20/2/96پرسش نوزدهم :    

 چرا نقش خانواده در تربیت فرزند مهم است ؟

 سوال : گروه پدران ترانه بهاریطراح 

 خانواده چه نقشی در تربیت فرزند دارد؟ کتاب مورد مطالعه :

 سرگروه : خانم ماندانا زحمتکش
 
 

 توجه کنید
را پر بار  های شما عزیزان که این بخشضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ: دوستان عزیز

کنیم نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل دهندگان عزیز درخواست میکند، از شما پاسخمی

 بنویسید تا ما بتوانیم نامتان را به طورکامل در پیک راه دور بیاوریم.

 متشکریم
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 گروه شهاب -خانم  اعظم بی همال 

 گیرید بسیار نقش سرنوشتکند و الگو مییابد ، رشد میخانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که کودک در آن پرورش می
کودک با افراد ،های نخست زندگی که پایه گذاری شخصیت فرد از نظر فروید است سازی در تربیت فرزندان دارد. در سال

  با  و یکدیگربا والدین توانند با رفتار خود بر کودک اثر بگذارند ، چه رفتاری که باشد که هر کدام میخانواده در تعامل می
 دارند.د و چه رفتاری که با کودک ندیگران دار

 
 گروه شهاب -خانم آسیه شریعتی 

          ها از آن شروع آموزش یباشد و همهها میشود اولین جایگاه تربیتی بچهمادر و فرزندان تشکیل می خانواده که از پدر و
              بالطبع جامعه در گرو شرایط و وضعیت یک فرد و یمستقیم ، بنابراین آیندهرت مستقیم و چه غیرشود، چه به صومی

 تقویت گردد. هست . پس باید به آن توجه شده وخانواده 
 

 1گروه زیتون  -خانم مرجان یوسفی 

         ترین جایگاه برای تواند این سوال را به چالش بکشد ، خانواده مهمنقش خانواده به حدی مهم و پر رنگ است که می
   درک متقابل در فضای امن خانه موج بزند ، این موج مثبت و ، اگر محبت ، صمیمیت همدلی،  هم فکری استفرزندمان 

 ناجی فرزندان در دریای متالطم زندگی خواهد بود .
 

 1گروه سپنتای  -خانم شیوا جوادیان 

افراد خانواده بر هم تاثیر گذارند به خصوص  یاین همهشود بنابرجایی که خانواده از پدر و مادر و فرزندان تشکیل میاز آن
برفرزند تاثیر گذار است و  مستقیمو هستند رفتار والدین به طور غیروالدین ا ،ترین الگو برای فرزندمهم پدر و مادر بر فرزند.

 طور هماهنگی بین پدر و مادر بسیار مهم است.همین
 

 6گروه سپنتا -خانم رویا توکلی نیا 

             برخورد گروه اجتماعی هست که کودک با آن باید بگویم که خانواده اولین  ،خانواده در تربیت فرزنددر خصوص تاثیر 
   این مورد هم به ، گیرد ها در دوران کودکی صورت میترین یادگیریعمیق جایی که بیشترین ، بهترین واز آن ،کند می

         بسیاری را در کنار خانواده سپری  در این دوران ، زمانکودک همچنین  است.های مغزی کودک علت توانایی سلول
     محبت را از والدین  اگر در زمان کودکی بیشترین عشق و بنابراین والدین بهترین الگوی رفتاری فرزند هستند و ،کندمی

 هم دارد.سالی خواهد داشت ،  همین طور عزت نفس خوبی دریافت شود شخصیت سالمی در بزرگ
 

 5گروه سپنتا -خانم مرضیه نجفی 

سال اول زندگی که کودک ساعات بیشتری  6کند ، خانواده هست و به خصوص اولین نهاد اجتماعی که کودک تجربه می
                ی مهمینکته د و ایننمستقیم در تربیت فرزند نقش دارکند .رفتار والدین به صورت غیررا در کنار خانواده سپری می

 هست که باید به آن توجه شود.
 

 1گروه بوعلی  -خانم زری باطبی 



 

16 

 

    این خانواده است که مشی و  ست واخانواده شود ها آشنا میبدی ها واولین جایی که کودک با جهان پیرامونش با خوبی
             به همین دلیل  گیرد ودرخانواده شکل میشخصیت او  اعتماد به نفس و عزت نفس، زند.کودک را رقم می یراه آینده

 سازند.فردا را می  یاین کودکان امروز هستند که جامعه ترین رکن جامعه هست واصلی خانواده مهمترین و
 

 5سپنتا  -خانم محمودی 

نقش پر رنگ والدین بر تربیت فرزندان حتی بعد از مرگ نیز، بر فرزندان تاثیر گذار است. و بنده همان فرزندم که رفتار و  
 منش والدین عزیزم بعد از مرگشان، همچنان در زندگی ام پررنگ و تاثیر گذاراست.

 
 گروه ترانه بهاری -خانم ماندانا زحمتکش 

 معموال والدین  شویم.شود ما از مدل رفتار او با کودکان دیگر متوجه رفتار والدین او میوقتی کودکی وارد مهد کودک می
        کنیم رفتار درست با کنیم . ابتدا عنوان میوگو میگفت دیگرکنیم و در مورد رفتار درست با کودک با همرا دعوت می

والدین مختصری راجع به رفتار درست با  ند. وقتی براین زمینه آموزش ببینکودک آموزشی است و الزم است والدین در ای
         خواهیم سعی کنید در خانه این می هاآنشوند،  از اشتباهات رفتاری خود می یمتوجه هاآنکنیم و کودک صحبت می

وگو با والدین، در گفتاز های آموزش راه دور شرکت کنند. بعد کنیم در کالسرا تشویق می هاآناصول را رعایت کنید و 
          والدینی که در در مورد  شویم .تغییر رفتار در کودک می یمدت یک هفته که والدین رفتار خود را تغییر دادند متوجه

هستند  تر از بقیه کودکانیمتفاوت هاآنشویم چقدر کودکان متوجه می کامالکنند وزش راه دور شرکت میهای آمکالس
              اما  کنند. مربی کودک فقط چند ساعت در روز با کودک است ،ر کالس آموزش راه دور شرکت نمیکه والدینشان د

   عاطفی عمیقی بین کودک و پدر و  یو چون رابطه گذرانندمیافرادی هستند که زمان خیلی بیشتری را با کودکان ، نوالدی
 باشد. رفتار والدین روی فرزند نه تنها در زمان اثر رفتار والدین روی کودک بسیار بیشتر از سایر افراد می ،مادر وجود دارد

 کودکی بلکه در تمام سنین موثر است .
 

 27/2/96:   بیستم پرسش

 کنیم؟ توجه باید چیزهایی چه به کنیم مدیریت خود خشم بر کهاین برای

 : مطالعه مورد کتاب

 کنیم؟ مدیریت خود خشم بر چگونه

 سارا و دارا گروه: سوال طراح

 دهقان آراسته خانم:  سرگروه
 

 زیتون -شریعتی آسیه خانم

 شودیم ما خشم باعث هاییموقعیت چه در و چیزهایی چه بدانیم باید ابتدا،  کنیم مدیریت خود خشم بر بتوانیم کهاین برای 
 آن از ایهنتیج چه و دهیممی بروز را خود خشم طور چه بدانیم و کنیم تفسیر موقعیت آن در را خود افکار و احساسات و

 که کنیم ریزیبرنامه،  آن اثرات بودن منفی و مثبت به توجه با یعنی.  کنیم مدیریت را آن،  نتیجه به توجه با و گیریممی
 .بخشیم بهبود یا و تغییر را رفتار کدام

 6 سپنتا -نیا توکلی رویا خانم

 با کهاین دوم و باشد هدفمند باید ما خشم کهاین اول هستیم خشم بر مدیریت کتاب خواندن حال در کهاین به توجه با 
 چیزی ولی.  باشد نداشته همراه به ضرری و آسیب کهاین آخر در و باشد داشته تناسب شده ما در خشم باعث که موضوعی
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 بین نه کنم تقسیم خود یخانواده بین را کارها که است این شوم ناراحت و عصبانی کمتر بتوانم حدی تا شده باعث که
 ،داریم خودمان از که شناختی ، بگویم توانممی سوال این با رابطه در .است داده رامشآ من به زیادی حد تا که... اطرافیانم

 به نسبت حساسیتم ، شوممی عصبانی بیشتر که مواقعی در من مثال کهاین . ستا گذار تاثیر خیلی خشم بر مدیریت در
 که هستند عواملی همه... و زیاد کار ، خستگی ، خوابیبی ، گرسنگی مثال عنوان به. شودمی بیشتر مختلف موضوعات

 در را مهم موضوعات داریم خودمان از که شناختی به توجه با بنابراین. کنند مهیا خشم کنترل عدم برای را شرایط توانندمی
 که زمان هر یا و کنیم موکول دیگری زمان به را مهم گوهایوگفت توانیممی زمان این در. نکنیم بررسی هاموقعیت این

 زمان این در تفکر و تامل وکمی سکوت.  بدهیم ایست خودمان به ،کردیم احساس خودمان در را خشم فیزیولوژیک عالئم
 . دارد زیاد تمرین به نیاز موارد این یهمه که ستا کارساز خیلی

 
 رومینا خانم

ام؟ یا از دست کسی یا چیزی دیگر ناراحتم ؟ تشنه ام؟گرسنه؟ امبه نظر من اولین چیز شرایط خودمان است ، که آیا خسته
 دستاوردی برای من دارد یا خیر ؟ که اگر قرار است بدون دستاورد ،بعد به این فکر کنیم که آیا این خشم و در نهایتش جنگ

 قدیمی و کهنه خشم یک خشم این شاید ببینم کهاین دیگر. بگیرم را کردنم جنگ و شدن ترخشمگین جلوی پس باشد
 را من و شده پررنگ دوبارهاست،  آن مشابه که،  دیگر اتفاق یا دیگر فرد توسط کوچک تحریک یک با االن که است

 .است کرده تحریک
 

 نرگس خانم

         افراد خشم افزایش باعث هامکان بعضی در حضور مثال کرد، توجه باید هم محیطی عوامل به خشم بر مدیریت برای
 .گرددیم

 اکبری خانم

 چیزی از وقت هر کرده عادت ما مغز چون. ستا شدنی ولی سختی کار، افتدمی اتفاق زمانی خشم بر مدیریت من نظر به
 را خود اطالعات کهاین فقط. بردمی زمان کنیم مدیریت را آن که کنیم عادت تا و دهیم نشان واکنش شویممی خشمگین

 و داریم شدن خشمگین از بعد که ندامتی احساس و کردن تمرین با توانیممی ،البته نیست کافی کنیم زیاد مورد این در
 کارها بعضی آیا که موارد این به کردن فکر با و دارد مقابل طرف روی بر که عواقبی و شودمی ما خشم باعث که عواملی

 خیلی را خودمان اگه کال کهاین و خودمان کمبودهای و هاضعف از شناخت با و دارد را شدن عصبانی ارزش اصال هاعلت و
 . باشیم داشته بهتری کنترل،  آیدمی پیش برایمان که موضوعاتی بر توانیممی،  بشناسیم خوب
 زاده نبی مریم خانم

 آن به نسبت را خود خشم که است مهم خیلی این و باشد مسلط خود بر چقدر که فرد خود به گرددمی بر بیشتر نظرم به
 تواندنمی دهد نسبت بیرونی رویدادهای به را خشمش فرد که وقتی تا. ندهد نسبت بیرونی اتفاقات به و کند کنترل رویداد

 .کند کنترل تواندمی هم را خود خشم بپذیرد را مساله این بتواند که وقتی و باشد داشته خود رفتار قبال در مس ولیتی

 

 13/3/96:   کمیو  ستیپرسش ب

 گذارند؟ یبر خود م تیریبر مد یما چه اثر یباورها

 بر خود تیریمد مورد مطالعه : کتاب

 کرج - یی: کتاب و رها گروه

 یرشکاریگروه : خانم ام سر
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 1گروه بوعلی  - یباطب یخانم زر 

هستند.  یستی. باورها جز عوامل ز یطیمح و یستیعوامل ز و کیتیبرخود اثر گذار هستند؛ ژن تیریمد یرو یمختلف عوامل
 یاشتباه ، گاه ایشود، خواه درست و یملکه ذهنش م کنندمیعمل  دهند ویانجام م نیچه والدکودک از بدو تولد هر آن

 به سواد و یباورها ربط نیکرده است. ا یباور زندگ نیسال با ا انیسال نشوند ،چویم تیریمد نینادرست سد راه ا یباورها
ها گذشت ، مثل از آن یتوان به راحتینم یاست که حت یقو آن قد یباورها گاه نیا یشهیشخص هم ندارد و ر یسوادیب

عطسه  کیشود و با یم دهیکرده هم به وفور د لیچشم نظر و نظر کردن که متاسفانه من خودم شاهدم که درقشر تحص
 ما را چشم زدند. ندیگویم

 

 2 سپنتا -یفرحناز قربان خانم

باشد که چون  نیباورش ا یبرخود دارند. مثال اگر فرد تیریمد یدر چگونگ یادیانسان نقش ز یکنم باورهایفکر م من
مقابل فرد  تواند خشمش را کنترل کند. دریپس او نم رفتار پدر در او اثر گذار بوده ، یوهیاست و ش یعصبان یپدرش فرد

            عرصه  نیدر ا افتنی ییکنترل خشم و توانا یهامهارت یریادگیاست که با  نیکه باورش ا یژگیو نیهم با یگرید
کردن  تیریموجب بهتر مد گریبرخود و باور د تیریمد یبرا یمانع یکیباورها  نی.ا دینما تیریتواند بهتر خشمش را مدیم

 گردد. یبرخود م

 

 1سپنتا  - یتوکل ایرو خانم

آورم که یمبه خاطر  یما داشته و دارد. از زمان کودک یزندگ یبر رو یادیز اریبس ریاعتقادات ما در طول زمان تاث و باورها
که هرکس با خودش  یگفت اخالقیکردم مادرم میها سوال مآدم تیعصبان ای یهر وقت از مادرم در مورد علت بد اخالق

 خود ندارد و رفتار رییتغ یبر رو یریتاث چیانسان ه یبرد به عبارتیم ایبه آن دن ش، مرده شور با خودآورد یم ایدن نیبه ا
 دیفرزند خود ناام تیدر ترب نیوالد یکه وقت نمیبی. در حال حاضر هم به وفور مرییقابل تغ ریغ هست و یرفتارها ارث یهمه

در  تیسلب مس ول یباشد و باز به نوع هذات خوب داشت دیبچه با ندیگویها هستند مآن تیشاهد عدم موفق شوند ویم
هستند  رگرایتقد دایشد باورند که سرنوشتشان از روز تولد رقم خورده و نیاز مردم بر ا یاریبس ایو  شود.یم دهیرفتارشان د

. مطم نا در اریاخت ب ودهند، بدون در نظر گرفتن حق انتخایعدم شانس نسبت م ای را به شانس و یو تمام حوادث زندگ
 تیریمد یبر رو یچه منف باورها ؛ چه مثبت و نیو وجود ا ردیگیصورت نم یانسان به درست یرشد فکر یین فضایچن

 گذار است. ریدرست بر رفتارمان تاث

 

 فاطمه خانم

از  یما در انبوه هستند ؛ و یکیزیف و یدنید یوارهایتر از دخطرناک اریبس یاشهیش یهاسقف و یذهن یوارهایشک د یب
         ها به آن و مینیبیها را ماست کمتر آن یاشهیو ش یجا است که چون ذهننی.جالب امیکنیم یزندگ یذهن یوارهاید

زنان است. چرا نوشتم هم  یهایمردان وهم زنان( به توانمند م،نگرش ما)ه یذهن یوارهاید نیاز ا یکی. میاخو گرفته
را  دگاهمانید و میباور کن دی. هر دو گروه بامیارفتهیرا پذ یاشهیش یهاسقف نیمردان و هم زنان ، چرا که هر دو گروه ا

 را نشان بدهند. یشتریاعتماد به نفس ب دیبا  زیاز جامعه و زنان ن یمیاعتماد کنند به ن دی. مردان بامیده رییتغ

 

 زیتون -یعتیشر هیآس خانم
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هر لحظه  رامونشیخانواده و جامعه پ ریاست که از بدو تولد فرد تحت تاث ییبرخود باورها تیریاز عوامل موثر در مد یکی
با اوست ، باور  یباورها در تمام مراحل زندگ نیدارد چنانچه ا ییبسزا ریاحساسات و رفتارش تاث یریگآموزد و در شکلیم

 یاگر باورها نینقش داشته باشد و... بنابرا شیزندگ یکنندگ نییتواند در تعیحل مساله دارد و چقدر م ییچقدر توانا کهاین
 تیریگل بهار شود در مد کیشود با ینم کهاین ای و میباش ریتابع تقد دیکه با میفکر کن کهاین ای و میداشته باش یمثبت کم

 .میگردیغلط م یباورها ریدر واقع اس و میشویبرخود دچار مشکل م

 

 1سپنتا  - وساالریزهرا د خانم

 دارد. یادیز اریبس ریتاث مانیهابر انتخاب مانیهاکنم باوریفکر م من

 تواند :یها مانتخاب

 د.باش ....و یاجتماع یهاتیو فعال راتیتاث،  حیتفر نوع، همسر، شغل،  دوستان، یزندگ وهیو ش سبک

 

 ییخانم دارا

، است یدرست یلیمد حرف خآبه نظرم  ... مامانه  ایشود یم باباهه  هیشب  ایآدم   یگفت  بچهیبودم  م  دهیشن  یکی از
و اگر ما   داده شودانتقال ها بچهبه  نیغلط از والد یاگر باورها و ردیگیمادر قرار م پدر و یهاآموزه ریچون بچه تحت تاث

و جستجوگر  لگریبالغ تحل مینظر داشته باشد و بهتر بگو و یکه نتوانند استقالل را میکن تیها را ترببچه یطور نیوالد
  یزندگ بر نوع نیچنهم و ابدیانتقال  یبعد یهاما و هم به فرزندان ما و نسل یتواند هم رویباور غلط م نیداشته باشد ا

 گذارد.یم ریما تاث و نگرش
 دوستان عزیز :

شود های مورد مطالعه باشد ، طوالنی نباشد و اگر از منابعی استفاده می، از کتاب شودمی آورده بخش این در که مطالبی لطفا
 حتما نام منبع ذکر شود.

نبش  -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :موسسه مادران امروز)مام( نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -37ی شماره -جهانسوز
 1595833111پستی: کد 

 021-88728317، 021-88901436،  021-88890345کس: اتلفن و ف
 کانال اطالع رسانی:

https://telegram.me/madaraneemrooz1 
 :1 اینستاگرام

valedeyn_va_farzandan 
 :2اینستاگرام 

madaraneemrooz 

 سایت :
madaraneemrooz.com 

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 amoozeshrahedoor@yahoo.comایمیل راه دور :

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:amoozeshrahedoor@yahoo.com

