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 موسسه                                                                                                                                                                     
 

             امروز مادران                                                                               

 
 
 

  9396 آذر  -96 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

 

 سخن روز :
 

 :ساله شدیم 91ما 
ها به کسب سال پیش با توجه به احساس نیاز شدید خانواده 99ی مادران امروز وارد بیستمین سال حیات خود شد. موسسه

سال امیدواریم  99های آغازین را برداشتیم و اکنون پس از طی قدم، های بیشتر برای توانمندتر شدن آگاهی و مهارت
 های سرزمینمان باشد.ماندگار برای خانواده تالش موسسه اثری

 
 های دریافت شده در این ماهشگزار

 
  های زیر:از گروه های دریافت شدهگزارش ●
 ،یبهزاد  میگروه :خانم مر ینماینده، شهرقائم، 7 سپنتا ●گزارش 3فر، یصمد سایگروه : خانم پر ینماینده، شهرقائم،9 بوعلی ●
 هیگروه: خانم مرض ینماینده ،شهرقائم ،5 سپنتا● گزارش 2، یفاطر رایگروه: خانم حم ینماینده، شهرقائم، 4 نتاسپ ●گزارش  2

گروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا 2 بوعلی ●گزارش  4، یعتیشر هیگروه : خانم آس ینماینده، شهرقائم ، شهاب ●گزارش  3، ینجف
:خانم گروه ی،نماینده شهر،قائم 6 سپنتا ● گزارش 3،یعتیشر هیگروه :خانم آس ینماینده، شهرقائم،  تونزی ●گزارش  3، یعتیشر هیآس

 ینماینده ، ، مشهد مادران شکوفا ● گزارش 2 ،فرحناز قربانیخانم  گروه : ی،نماینده شهر،قائم 2 سپنتا ● گزارش 3 ،توکلی نیا
 ی،نماینده ،کرمانشاه باراد ● گزارش 9 ،کمالیانلیال گروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم 9 سپنتا ●  گزارش 3 ، خانم بنو فامیل گروه :

 2ترانه بهاری  ● گزارش 3 ،سمانه محمدیخانم  گروه : ینماینده ،،ساری آرامش ● گزارش 4 ، فریبا یار احمدیگروه :خانم 
 2 ،ماندانا زحمتکشخانم  گروه : ینماینده ،شهرقائم ، 9ترانه بهاری  ●گزارش9 ،ماندانا زحمتکشگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم

ملودی گروه :خانم  ینماینده ،شهر،قائم مادران آگاه ●گزارش  4 ،بی همالگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم سالمت ● گزارش
ی گروه :خانم شهر ،نماینده، قائمامید فردا ● گزارش 2،احمدزادگانی گروه :خانم شهر ،نماینده، قائم 2تونزی ●  گزارش 3 ،صمیمی

ی ،نماینده ساری،  مادرانه ● گزارش 2،نخعی ترانهی گروه :خانم شهر ،نماینده، قائم 2های خندان گل ● گزارش 3،فرانک ذبیحی
قائم ،  دارا و سارا ● گزارش 3،صغری رضاییخانم  ی گروه:نماینده ، بابل،  نگرش مثبت ● گزارش 3،سمانه محمدیگروه :خانم 

قائم،  91سپنتا  ● گزارش 3،بلبلیخانم  ی گروه:نماینده ، شهرقائم،  دلناز ● گزارش 2،آراسته دهقانی گروه :خانم ،نماینده شهر
،  چلیپا ● گزارش 2،محمدیسمانه خانم  ی گروه:نماینده ، ساری،  نوای مادرانه ● گزارش 3،بهزادیخانم  ی گروه:نماینده ، شهر

،  اندیشه ● گزارش 2،یوسفیی گروه :خانم شهر ،نماینده، قائم 3تونزی ● گزارش 9،عباسی الهام خانم ی گروه:نماینده ، بابلسر
، 2 تونزی ● گزارش 9،حمیرا فاطریی گروه :،نماینده شهرقائم،  95سپنتا  ● گزارش 2،محمدیسمانه ی گروه :خانم ،نماینده ساری

پدران ترانه  ● گزارش  2،مریم یوسفیی گروه :شهر ،نماینده، قائم3 تونزی ● گزارش  2،احمدزادگانی گروه :خانم شهر ،نمایندهقائم
زمانی  ● گزارش  9،رویا عبادیی گروه :،نماینده نوشهر، نهال ●گزارش9 ،ماندانا زحمتکشگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم بهاری 

 6،فاطمه امیرشکاریی گروه :،نماینده کرج، فردای بهتر ● گزارش 9 ،مریم گرجیی گروه :،نماینده مارلیک )کرج(، برای خودم 
فاطمه ی گروه :،نماینده ،کرج9کتاب و رهایی  ● گزارش  6،فاطمه امیرشکاریی گروه :،نماینده ،کرج2کتاب و رهایی  ● گزارش 

  گزارش  9،فرزانه راد کیانیی گروه :،نماینده شوشتر ● گزارش  6،امیرشکاری

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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های کتابخوانی متعددی به همت دوستان و داوطلبان موسسه در تهران شکل گروهدوستان عزیز ، 
 آوریم.های کتابخوانی را هم در پیک میهای این گروهگرفته است، از این به بعد گزارش

 
 :آذرماه های دریافت شده در گزارش ●
 ، بامداد ● گزارش 9،ناهید سلیمانی :خانم  هماهنگ کننده ، آرش ● گزارش 3، سهیال طاهری:خانم  هماهنگ کننده ، مهتا ●

دوستان  ● گزارش 2، محمد صادق آقای: هماهنگ کننده ، پدران موسسه ●گزارش 9، فریبا مقدس زاده :خانم  هماهنگ کننده
  گزارش 9، زهره صاحبی:خانم  هماهنگ کننده ،ناب

 
 خبرها

 
 ی مادران امروز برگزاری نوزدهمین سالگرد تاسیس موسسه● 
 

 
 
 
 

رنامه ب نی. در امیموسسه را جشن گرفت سیسالگرد تاس نینوزدهم یمیدوستانه و صم یدر مراسم 23/9/96پنجشنبه  روز
 یدولتریغ یهاآناز سازم یبرخ ندگانینما نیمختلف موسسه همچن یهابخش ندگانیکارشناسان، مشاوران، همکاران ، نما

 شرکت داشتند.

 ی مردم نهاد صحبت کردندهاآندر رابطه با چگونگی عملکرد سازم یانصار نیبخش اول، سرکار خانم دکتر نوش آفر در

موسسه در سال  دیجد یاز کارها یموسسه مادران امروز، به برخ ریمد ،یرازیش یاحمد میبخش دوم ، سرکار خانم مر در
 بود: ریبه قرار ز هاتیفعال نیکوتاه کردند. ا یاگذشته، اشاره یکار

 ؛یو کم یفیدر ابعاد ک“ راه دور” یگسترش برنامه -9

 ؛“راه دور”در تهران با روش  یکتابخوان گروه 93 لیتشک -2

 ؛یکتابخوان جیترو لگرانیگروه تسه لیتشک -3

 ؛“راه دور” یکتابخوان یهاگروه بانیگروه پشت لیتشک -4

 به سالمندان؛ یارینگارش چند جلد کتاب به منظور  یبرا یگروه لیتشک -5

 کودکان و نوجوانان؛  یها و فرهنگنامهخانواده نیب شتریب وندیپ یبرا یشروع حرکت -6
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 نیآذر ماه. در ا انیاز پا ییکرمانشاه و آغاز حرکت اجرا یاز زلزله دهید بیآس یهابه خانواده یاری یبرا یزیربرنامه -7
ها کار کنند. بهداشت روان خانواده ینهیدر زم خواهندیاست که م ییهاآنسازم یبا همه یهمکار یآماده مورد موسسه

 هستند. انیها، بزرگساالن و مربخانواده یبرنامه، همه نیمخاطبان موسسه در ا

به  ازیها نکتاب نیانتشار ا یدارد که برا فیکتاب در دست انتشار و چند کتاب در دست تال 4انتشارات مادران امروز  -8
ا نشر مادران امروز ب توانندیهستند، م یفرهنگ یبانیپشت نیبه ا لیما یافرا ایدارد ، چنانچه فرد، سازمان  یفرهنگ یبانیپشت

 .رندیتماس بگ

 
 درآمد. شیموسسه ، به نما یسال گذشته کی یاز برنامه ها یریبخش سوم ، گزارش تصو در

 
ها خانواده قیتشو یکودکان و نوجوانان و طرح موسسه برا یبا فرهنگنامه شتریب ییآشنا یبرا یزگردیمبه بخش چهارم ،  در

 . افتیاثر ارزشمند ، اختصاص  نیبه استفاده از ا

سسه کرمانشاه در مو یاز زلزله دهید بیآس یهابه خانواده یاری یکودکان برا یهایاز نقاش یشگاهیاست که نما یگفتن
 .دکردندیکنندگان  در برنامه ، ازآن بازدبرپا بود که شرکت

 کرده بود. جادیا نیدلنش یها، تنوعبرنامه نیدر ب یدسته جمع یباز کیو  یقیدو قطعه موس نیهمچن
 
 برگزاری کارگاه تسهیلگران ترویج کتابخوانی ●
 

    
 

توسط خانم مریم احمدی در موسسه  “تسهیلگران ترویج کتابخوانی”ش آموزکارگاهی به منظور  2/9/96روز پنجشنبه 
 جااز آن. های راه دور پرداخته شد های موسسه در گروهمادران امروز برگزار شد. در این کارگاه به چگونگی خواندن کتاب

های ی کتابدارند پس از پایان مطالعه ها تمایلکه گروههای کتابخوانی راه دور، مبنی بر اینکه بنابر اعالم نیاز از جانب گروه
خواندن هدفمند در ”ی گروهی ادامه دهند، در این جلسه طرح جدید موسسه با نام موسسه، همچنان به کار خود و مطالعه

 های کاری کتابهای کتابخوانی را پس از پایان مطالعهی کار گروهح چگونگی ادامهرارایه شد. این ط “های راه دورگروه
ی توانند با داشتن شرایط تعیین شده به مطالعههای راه دور میدهد و از این پس گروهی مادران امروز توضیح میموسسه

 های موسسه ادامه دهند. ی کتابگروهی خود پس از به پایان رساندن مطالعه
کنندگان ی آن در اختیار شرکتای حاوی اطالعات مورد نیاز تسهیلگران از آغاز طرح راه دور تا ادامهدر همین رابطه جزوه

های راه دور شهرهای مختلف و نفر شرکت داشتند این افراد از هماهنگ کنندگان گروه 35قرار گرفت . در این کارگاه 
 بودند. تهران، نیروهای داوطلب و کارشناسان موسسه

نظرها و پیشنهادهای خود را به موسسه ارایه دهند تا بر مبنای  99/9/96کنندگان در این کارگاه تا روز شنبه قرار شد شرکت
 .مندان قرار گیردی ارایه شده تکمیل و برای اجرا در اختیار سایر عالقهآن و نظرهای مشاوران و کارشناسان موسسه جزوه
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 خانمنمایش فیلم توران  ●

 
 

آذر در باغ کتاب تهران به  3جمعه  رتهماسبیمی مجتبآقای اعتماد و  یرخشان بنخانم  یبه کارگردان“ توران خانم”  لمیف
 ،یهادریخانواده خانم توران م ن،یهنرمندان ، مسول ،ینجف یدکتر محمد عل یشهردار تهران آقا شینما نیدر ا درآمد. شینما
 حضور داشتند. ها و نهادهاو اعضای سازمان و نوجوانان انکتاب کودک و فرهنگنامه کودک یشورا یاز اعضا یبرخ
 
 ی خیریه محکگویی برای کودک بیمار در موسسهبرگزاری کارگاه کتابخوانی و قصه ●
 

 
 

 نبهپنجش روز درمندان عالقه مددکاران و،  انیمرب یبراکرمی توسط خانم مرضیه شاه  ییگوو قصه یکارگاه کتابخوان
قصه  خواندن و تیبه اهم . در این کارگاه،شد برگزارمحک  یخیریه یدر موسسهاز طرف شورای کتاب کودک  2/9/96

 یهیقصه گفتن با ارا خواندن و یاهوهیدر مورد ش شد و یمعرف ماریگروه کتاب کودک بی کتاب ، شورا، گفتن اشاره شد 
 صحبت شد. یکارگاه و یعمل یهانمونه
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 “هنگامه بازرگانی”هنگام سفر نابه  ●
 

 
 

بازرگانی همکار دیرین شورای کتاب کودک، عضو هئیت مدیره پژوهشی کودکان دنیا، فعال اجتماعی در انجمن  هنگامه
مادران امروز ، حمایت از کودکان در معرض خطر ، شورای گسترش فرهنگ صلح ، انجمن حمایت از کودکان و موسسه 

ی دوستداران کودک و اعتالی ی طوالنی بیماری ما را ترک کرد. فقدان این عزیز را به همهآذر پس از طی دوره 95روز 
 گوییم.فرهنگ جامعه تسلیت می

 

 7/1/9911ی ماهانه سه شنبه جلسه ●
 (PMT)نیرفتار کودکان توسط والد  تیریمدموضوع:  ●

  ملیحه تقویخانم کارشناس: 

 ارشد روانشناسی عمومی یکارشناس
 

 
TMP چیست؟ 

هاسططت و والدین عزیز را در ای از تکنیکباشططد که شططامل مجموعه ش مدیریت رفتاری کودکان توسططط والدین میآموز
 دهد.یاری می هاآنافزایش رفتارهای مطلوب کودکان و نوجوانان و کاهش رفتارهای نامطلوب 

ین ی اگیرد. در سططایهی ایجاد تعامل مثبت با کودکان و نوجوانان صططورت میبخش قابل توجهی از این هدف به وسططیله
 هانآتعامل مثبت بسطیاری از مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان کاهش یافته و تغییرات رفتاری مثبت قابل توجهی در  

 گردد.ایجاد می
 ی کودکان()ویژه TMPهای گام
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 رویم.کنیم و طبق توالی مذکور در جهت اصالح رفتار کودک پیش میجا نمیرا جابه TMP هایهیچ عنوان گامبه
 های تشویقیگام

 .تعامل مثبت9
باشد. این گام سه بخش اساسی را شامل ای موثر و سالم با کودکان میتعامل مثبت اولین گام در جهت برقراری رابطه

 شود:می

 pmtالف( بازی 
 گفتگوی انعکاسیب( 

 ج( محبت فیزیکی
 . تحسین و توجه2

در ماهیت رفتارهایی است که مورد توجه قرار  Tبا تحسطین و توجه به صطورت عادی   TMPتفاوت تحسطین و توجه در  
دهد را انجام نمی هاآنصططورت خودجوش در این نوع تحسططین رفتارهای ناهمسططاز و رفتارهایی که کودک به  گیرند.می

 دند. گرتحسین می
ر را داریم ذک هاآنی رفتارهایی را که قصطططد افزایش یا کاهش نماییم که در آن کلیهابتطدا یطک بطانطک رفتاری تهیه می    

رفتار را در جدول  91کنیم. دقت داشططته باشططید بیش از کنیم و سططپس رفتارهای مورد نظر را وارد جدول تحسططین میمی
 ی خود والدین قابل استفاده است.دهیم. جدول تحسین صرفاً براتحسین قرار نمی

 . جدول رفتاری9
 کنیم. کنیم و وارد جدول رفتاری میاند را انتخاب میرفتارهایی که در جدول تحسین تغییر نکرده

 های تنبیهیگام
 . بازگیری پاداش یا جریمه4

 دهد. شود که کودک باید انجام دهد ولی انجام نمیدر مورد رفتارهایی اعمال می
 کنیم. استفاده می 911-91از تکنیک 

 .کنیمکلمه انتظار خود از کودک و پیامد رفتارش را به صورت قاطعانه بیان می 91ثانیه و با حداکثر  91در عرض حداکثر 
 گرفتن. نادیده5

 .... زدن وطلبی است مانند، نقگیرند توجهماهیت رفتارهایی که در این گام قرار می
 مندزمان. محرومیت 1

 شوند.دیدن کودک و دیگران میشود که منجر به آسیبمند شامل رفتارهایی میمحرومیت زمان

 
 خود یفوق برنامههای های راه دور از فعالیتگزارش گروه

 
   ی حقوق کودک نامههای راه دور کرج در مراسم تصویب پیمانگروهشرکت  ●
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ی امهنمراسمی به مناسبت تصویب پیمان در سالن نژاد فالح کرج 9/9/96ی مردم نهاد دوستدار کودک روز هانااز طرف سازم
( و فردای بهتر 2و  9های راه دور کرج  )کتاب و رهایی گروهای از اعضای عدهحقوق کودک برگزار شد. در این مراسم 

 ر بوددای ی مادران امروزهای موسسهشرکت داشتند و نمایشگاه کتاب
 

 
 جشن پایان کتاب گروه مادران شکوفا ، مشهد، هماهنگ کننده : خانم لی لی بنوفامیل ●
 

 
 

 شهر، هماهنگ کننده: مریم بهزادی، قائم 91جشن پایان کتاب گروه سپنتا  ●
 

 
 
 ماندانا زحمتکش شهر، هماهنگ کننده، قائم 9ی بهاری جشن پایان کتاب گروه ترانه ●
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 شهر، هماهنگ کننده : مینا احمدزادگان، قائم2کتاب گروه زیتون جشن پایان  ●
 

 
 

 شهر، هماهنگ کننده : مرجان یوسفی، قائم3کتاب گروه زیتون جشن پایان  ●
 

 
 
 شهر.در قائم 26/9/96های زیتون، شهاب و بوعلی در تاریخ شب یلدا با شرکت تعدادی از اعضای گروه آیینبرگزاری  ●
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 پرسش و پاسخ  

 
 (گویی به سواالت شما را به عهده داردش موسسه پاسخآموز، گروه )دوستان عزیز 

 
 دو خانواده مورد تمسخر قرار میگیرد واکنش والدین چگونه باید باشد و یوقتی کودک توسط عمو و یا اقوام درجه: پرسش

 ؟گذاردمی تاثیر بد و ماندگارآیا در کودک 

اشد و رفتار بیم گرانید یعوامل رفتارها نیاز ا یکی .است رگذاریکودک تاث تیشخص یریگدر شکل یعوامل متعددپاسخ: 
از طرف دیگر رفتارهایی که از طرف بستگان و اطرافیان  ستین ما اریاخت یدر حوزه یلیاست که خ یجزو عوامل گرانید

ه این ک ییجانآگیرد در صورتی تاثیر مخرب خواهد داشت که تداوم داشته باشد و از )به غیر از والدین ( صورت می کودک
در  دیبا نیبرد والدیسوال م ریحرمت نفس کودک را ز نفس واعتمادبه و رساندیم بیکودک آس تیگونه رفتارها به شخص

کنند و  تیماح خوداز فرزند  یستیرودربا چیداشته باشند و بدون ه انهمندتجرا قاطعانه و ی، یا رفتار ییرفتارها نیبرابر چن
رنگ مانع احساس ضعف در فرزندشان شوند یا تالش کنند که کودک کمتر در چنین شرایطی قرار گیرد و از طرف دیگر با پر

 .را کمرنگ کنند های الزم در او ؛تاثیر رفتار نامناسب اطرافیانکردن ارتباط عاطفی خود با کودک و ایجاد مهارت
 
 

 هاخواندنی
 
 انآموزدانش امتحانات فصل در والدین وظایف بررسی 

 
 قاصدکمنبع: 

 
 
 
 
 
 زمان در دانفرزن و والدین گرفتن فاصله و شدن دور تعارضات، ها،ناراحتی روابط، شدن تیره ها،توافق عدم میزان بیشترین 

 دهش درخواست هاآن فرزندان و والدین از آن در که است ایپرسشنامه نتایج استخراج حاصل نتیجه، این. است امتحانات
  کند؟می بروز شما بین اختالفات بیشترین مواقعی چه: دهند پاسخ سوال این به بود

 و هاحرف فرزندان: گفتندمی والدین.« امتحانات زمان: »بود یکسان سوال این به فرزندان و والدین پاسخ کهآن جالب
 مدام و ایمنشنیده اول بار در را آنان هایحرف ما کنندمی تصور والدین: گفتندمی فرزندان. شنوندنمی را ما هایراهنمایی

 هایشگو … و خواهیممی را تو صالح و خیر ما نیستی، خودت فکر به چرا بگیر، خوب نمره بخوان، درس کنند،می تکرار
 .هاحرف این از است پر ما

 کهبل شود،نمی محدود آموزدانش به هانگرانی و هادغدغه این. هاستنگرانی و هادغدغه یادآور امتحانات فصل تردید بدون
 مطالعه هب گاه رهایی برای آموزدانش. دارند امتحان خانواده اعضای و والدین گویی. گیردبرمی در نیز را خانواده و خانه فضای
 ینا دوی هر به گاه و آوردمی فرود تسلیم سر هاآن برابر در و نهاده کناری به را کتاب و درس گاه و آوردمی روی بیشتر

 به را زآمودانش مداوم تذکرات با گاه و گیرندمی پیش در را هاییجوییچاره گاه رهایی برای نیز والدین. پردازدمی رفتارها
 .کنندمی توصیه بیشتر مطالعه و هادرس خواندن
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 ودشانخ (والدین) است ضروری آیا چیست؟ امتحانات فصل شروع در هاآن وظیفه که است والدین از بسیاری پرسش این
 کنند؟ فرزندانشان درسی لمسای درگیر را

 کنند؟ رها خود حال به را فرزندانشان تفاوتبی و اعتنابی است بهتر آیا

 :است پرسش یک به گوییپاسخ حاضر نوشته از هدف

 چیست؟ امتحانات فصل شروع در والدین یوظیفه

 بخشاطمینان و آرام فضای ایجاد -9

 محیط روند فضایی چنین ایجاد .است بخشفرح و کنندهدلگرم صمیمی، فضایی ایجاد والدین یوظیفه تریناصلی قطعا
 عاطفی و هوشی هایتوانایی سازد،می میسر را استعدادها بروز امکان رساند،می حداقل به را هانگرانی و هادغدغه ،خانواده
 .آوردمی بار خود به متکی و لمسو را فرزندان و دهدمی گسترش را فرزندان

 امتحانات ایام در اقتصادی مشکالت و مسایلاز آموز دانش داشتن نگه دور -2

 در مالی سایلم بخشیدن سامان. کنندمی ایفا فرزندان موفقیت و تحصیلی نمرات در نقشیخانواده  مالی مسایل تردید بدون
 .بگیرند جدی را هاآن والدین باید که است مهم ایوظیفه امتحانات زمان

 را نانآ صبر مشکالت این تحمل به احتمال زیاد. کندمی تنگ والدین بر را عرصه گاه مالی مسایل که است آن واقعیت
 رفتنگ قرار کمتر.زیاد او حساسیت و است محدود آموزدانش ظرفیت. کندمی منتقل انآموزدانش به را فشارهایی و سرریز
 به طرخا آسودگی با تا است آموزدانش به کمک بیشترین امتحانات زمان در اقتصادی هایدغدغه با رابطه در انآموز دانش

 .بپردازد تحصیلی و درسی مسایل

 و مشکالت هانشیب و فراز دادن انعکاس کمتر -3

 تنهایی هب مشکالت شاید.  فامیلی هایدرگیری و خانوادگی اختالفات مالی، مشکالت از اعم  دارند، وجود همیشه مشکالت
 .است مشکالت این با مواجهه چگونگی مهم نباشند مهم خود خودی به و

 یهمه با ار مشکالت کنید تالش. نکنید منتقل فرزندان به را مشکالت یهمه االمکانحتی امتحانات ایام در کنید سعی
 .نکنید بازگو آنان به فرساطاقت و کنندهنگران زوایای و ابعاد

 فرزندان حضور در خانوادگی اختالفات از پرهیز -4

. نزنید دامن هاآن حضور در اختالفات این به کنید سعی. شوندمی آگاه همسرتان و شما اختالفات از ناخواهخواه شما فرزندان
 روح و جسم فرسودگی و خاطر آزردگی. کندمی فرسوده را فرزندتان روح و جسم هاآن مجدد بازگویی و اختالفات بیان

 .داد نخواهد هاآن به دروس یادگیری برای مجالی فرزندتان

 والدین وظیفه نه است آموزدانش وظیفه ،آموزدانش امتحان -5

 وظیفه این. اوست وظایف جزو امتحان. دارد را خودش هایمسولیت آموزدانش و دارند را خودشان هایمسولیت والدین
 وظایف شما. کند آماده امتحان و کالس امتحان برای را خود و کند حل تمرین بخواند، درس موقعهب که شماست فرزند

 انفرزندت خواندن درس و تحصیل بر نظارت شما یوظیفه بپردازد خودش وظایف به کسی هر است بهتر دارید دیگری
 .است

 مربیان و اولیاء انجمن معلمان، مدرسه، با بیشتر ارتباط -6

 مالقات در ،کند دنبال را هادرس بیشتری دلگرمی با فرزندتان شد خواهد باعث معلمان و مدرسه با شما بیشتر چه هر ارتباط
.  نیدک عمل هاراهنمایی و هاتوصیه این به. ببرید را استفاده حداکثر هاآن هایتوصیه و هاراهنمایی از مشاوران و معلمان با

 سود به کارهایی چه یابید اطالع و کنید استفاده فرزندشان مورد در والدین دیگر هایتجربه و هاراهنمایی از توانیدمی شما
 .است نتیجهبی کارهایی چه و است فرزندان

 خانوادگی آمدهای و رفت کردن محدود -7

 دهاآم و رفت میزان امتحانات، زمان در. گرفت خواهد تانفرزندان و شما از زیادی وقت زیاد، دادن میهمانی و رفتن میهمانی
          کنید کم را
 فریحاتت چند هر تفریح. نیست فرزندتان سود به کنندهخسته و طوالنی خواندن درس شده ریزیبرنامه تفریحات - 8  

 این غالب. دارد فرزندتان و شما برای زیادی فواید رفتن تئاتر به و رفتن پارک کوه، آزاد، فضای در گردش نظیر ساده
 .گذاردمی شما دوش بر دادن میهمانی یا رفتن میهمانی یک با مقایسه در کمتری هایهزینه تفریحات
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 فرزندان درسی هایبرنامه در نکردن دخالت -9

 و امر حد، از بیش تاکیدهای. اندشنیده فراوانی توضیحات مدرسه مدیر و مشاوران معلمان، از بارها و بارها شما فرزندان
 اگر. دشومی تلقی دخالت عنوان به فرزندتان سوی از امتحانی، دشوار موقعیت در شما دستورات سرزنش، مکرر، هاینهی

 نخواهد انجام زنی را مطالعه اندک میزان همین شما نهی و امر با مطمئنا کند، مطالعه اندکی میزان به گرفته تصمیم فرزندتان
 .داد

 مناسب هایفرصت در تشویق -91

 است ادرق است، کرده پیدا عجیبی قدرت کندمی احساس او. کندمی رشد وی در عجیبی حس فرزندتان تایید و تشویق با
 است مطالعه الح در یا شده ایمساله حل به موفق که ایلحظه در توانیدمی شما.  بگیرد یاد کند، تمرین کند، مطالعه بیشتر

 ظمن با را هایشکتاب که ایلحظه حتی و پردازدمی درسی مطالب پاکنویس به که ایلحظه در شوید؛می وارد در از شما و
 سامان و سر هایتکتاب و دفتر به بینممی» است کافی کوتاه جمله یک. کنید تحسین را او کند،می وجورجمع خاصی

 صدچندان تشویق و تایید بر شما صمیمی و گرم لحن.« شدم خوشحال کنیمی مطالعه داری دیدم وقتی» ،«ایداده
 .نمایید بازگو او به را خودتان احساس کنید سعی. افزایدمی

 زدن طعنه و کردن سرکوب تحقیر، از پرهیز -99

 آیا. کندمی سلب فرزندتان از را مفید هایفعالیت اجازه کننده ریشخند و آمیزطعنه کننده،ناراحت کلمات تردیدی هیچ بدون
به کار  ید؟ده انجام سازنده و مثبت کاری این، وجود با و بشنوید تحقیرآمیز کلمات و نیشخند طعنه، حاضرید خودتان شما

 .شد خواهد فرزندتان موفقیت افزایش باعث تحقیرآمیز و منفی کلمات نبردن

 بودن فرزندان هایحرف صمیمی یشنونده -92

 یادگیری زا یا دارد اعتراض معلمی رفتار به نسبت گاه دارد، تنفر درسی از آموزدانش گاه. نیست مراد وفق بر اوضاع همیشه
 دنبال هب. است شنوایی گوش دنبال به او خواهد،نمی را شما هایراهنمایی فرزندتان، مواقع این بیشتر در. است عاجز درسی

 هاییعیتموق چنین در. کرد خواهد سبکی احساس کردن دل درد با او. نکند قضاوت و بشنود را هایشحرف کسی که است آن
 فقط ماش وظیفه. ورزید اجتناب کردن توصیه از. بپرهیزید جدا هایشحرف یدرباره کردن قضاوت از. بروید استقبالش به

 خواهد خوشی و خیر به چیز همه باشید مطمئن. کنید درک را او احساس کنید سعی بپذیرید، را هایشحرف. است شنیدن
 .گذشت

 کافی مادگیآ با بتواند شما فرزند که این برای.  امتحانی دوره در فرزندتان مناسب یتغذیه و کافی استراحت به توجه -93
 برای را وا کارایی امتحان شب در فرزند ماندن بیدار بخصوص بخوابد کافی مقدار به که است الزم کند شرکت امتحان در

 . اورد می پایین امتحان جلسه در حضور و بعد روز

 

 رفی کتاب مع
 

 "راهنمای تربیت اثر بخش "نام کتاب: 

 مکی-گری د-دان دینک مایر نویسنده: 
 مهرداد فیروزبختمترجم: 

 دانژه:ناشر 
 بزرگسالگروه سنی: 

 نگین نابتخانم کننده: معرفی
 

شنایی با مراحل رشد کودک آ ،والدینبرای های الزم از مهارت ودک شاد و سالم است . یکیکهدف از پدر و مادری تربیت 
چگونه  شود ؟خواهند بدانند چرا کودک مرتکب رفتار نادرست میوالدین می و اگاهی از انتظاراتی است که از فرزندان دارند .

کان را افزایش دهند ؟چگونه کودد عزت نفس فرزندشان تواننهایی میاز چه راه باشند ؟ ی بهتر با او داشتهتوانند رابطهمی
 را به همکاری دعوت کنند؟
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 ی پرورش کودک شما والدین گرامیش قدم به قدم و با رویکردی عملی در زمینهآموزدر کتاب راهنمای تربیت اثر بخش با 
 .کندشنا میآهای الزم به زبانی ساده را با نظریات و مهارت

 

 جوانانبرای کودکان و نو مناسب معرفی چند کتاب
 

 :های مناسب برای کودکانکتاب
موسسه  ناشر:/ مریم اخگری مترجم:/ روترات سوزانه برنر نویسنده:  صبح بخیر خرگوش کوچولو  •

 پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
 

 
 

 امیرکبیر/ ناشر:  پرستو احدی، نژادافسانه شعبان نویسنده:   پرُپ گُرُگُ•

 

 
 غنچه انتشارات:/ فاطمه کاوندی/ مترجم: لورن کاستلونویسنده:   مامان بزرگ در شهر •
 

 
 

https://hodhod.com/auther/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b1
https://hodhod.com/auther/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b1
https://hodhod.com/translator/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%ae%da%af%d8%b1%db%8c
https://hodhod.com/translator/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%ae%da%af%d8%b1%db%8c
https://hodhod.com/publisher/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
https://hodhod.com/publisher/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
https://hodhod.com/publisher/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
https://ketabak.org/creators/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://ketabak.org/creators/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
https://ketabak.org/creators/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://hodhod.com/auther/%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%88
https://hodhod.com/auther/%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%88
https://hodhod.com/translator/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c
https://hodhod.com/translator/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c
https://hodhod.com/publisher/%d8%ba%d9%86%da%86%d9%87
https://hodhod.com/publisher/%d8%ba%d9%86%da%86%d9%87
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 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب
 انتشارات / انتشارات:محبوبه نجف خانی/ مترجم: سوزان استیونز کرامل نویسنده:  خودکار قرمزی کوچولو •

 زعفران
 

 
 

  / انتشارات:نیلوفر امرایی/ مترجم: سیلویا پالت نویسنده:  خانم گیالس آشپزخانه •
 

 
 

 هوپا/انتشارات: اکبر سید نوید سیدعلی / مترجم:ربکا الیوتنویسنده:      عروسی در سرزمین درختی•

 
 
 

https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ketabak.org/publishers/%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://ketabak.org/publishers/%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 های مناسب برای نوجوانان:کتاب
شرکت انتشارات علمی / انتشارات:  احمد میرعالیی / مترجم: ایان فلمینگ نویسنده:  چیتی چیتی، بنگ بنگ•

 های پرنده آبیو فرهنگی، کتاب
 

 

 
 

 پیدایش/ انتشارات: کیوان عبیدی آشتیانی/مترجم:  سارا کروسان نویسنده: ما یک نفر•
 

 
 

 های زنده و ملموستجربه
 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروهچهارشنبههای پرسش 15 دانید از آبان ماهطور که میهمان
  .کمالیان هستندلیال ول هماهنگی این بخش خانم ئمس .شودی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

ا به ههایی که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروهپرسشتعدادی از ی پیک راه دور، کنیم در هر شمارهما سعی می
 .ها خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند ول گردآوری پاسخئمس .اند، بیاوریمپاسخ داده هاآن
 
 
 
 
 

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این بخش را پر بار میضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

ا را کامل بنویسید ت خود گروه کنیم نام و نام خانوادگی و نامدهندگان عزیز درخواست میپاسخ

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

 متشکریم

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2068002
http://fidibo.com/book/66950-ما-یک-نفر
http://fidibo.com/book/66950-ما-یک-نفر
http://fidibo.com/books/author/سارا-کروسان
http://fidibo.com/books/author/سارا-کروسان
http://fidibo.com/books/author/کیوان-عبیدی-آشتیانی
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 پرسش بیست و نهم
 کنید؟خود هماهنگ عمل می همسر برای به وجود آمدن اقتدار و قاطعیت در امر فرزند پروری چقدر با

 کتاب مورد مطالعه : 
 چیست؟مفهوم قاطعیت در رفتار با فرزند 

 7طراح سوال : گروه سپنتا 
 سرگروه : خانم بهزادی

 
 9سپنتا  -خانم شیوا جوادیان 

کنم در مورد مسایل از پیش تعیین شده با همسرم هماهنگ کنم و در مورد آن به یک تصمیم من خودم به شخصه سعی می
ه باشیم بیاید ،  اگر هم اختالف نظر داشتکنیم و برای مسایلی که ناگهانی پیش ها صحبت میمشخص برسیم و بعد با بچه

کنیم ، بعدا در موردش صحبت کرده و به اصطالح با دهیم و حرف همدیگر را تایید میمعموال جلوی بچه نشان نمی
 گوییم.ها میای به بچهتبصره

 
 9سپنتا  -خانم لیال کمالیان 
نفر با دو عملکرد متفاوت قرار دارند،  نند در مقابل دوتالشمان بر این است که فرزندانمان احساس نک یمن و همسرم همه

کنیم در عکس العمل و بیان موضوعات یکی باشیم ، چرا که در غیر این صورت نه تنها قاطعیت زیر سوال ما سعی می
 خورد ممکن است جبران ناپذیر باشد.ای که فرزند از شکاف بین عملکرد متفاوت پدر و مادر میرود، بلکه ضربهمی
 

 5سپنتا  -خانم مرضیه نجفی 
کنم با نظر همسرم مخالفت نکنم ، هرچند مناسب نباشد ؛ ولی در مواردی که از قبل موقعیت سنجی نشده باشد ، سعی می

 کنیم .بعد ؛ با صحبت کردن راه حلی برای موضوع پیدا می
 شود .اما موارد مورد توافق بین ما هماهنگ عمل می

 

 امپرسش سی
 شود؟ی امور زندگی چگونه موجب ایجاد خشم و یا تشدید آن میهای زیاد در همهنبایدبایدها و 

 کتاب مورد مطالعه :
 چگونه بر خشم خود مدیریت کنیم؟

 1طراح سوال : گروه سپنتا 
 سرگروه : خانم رویا توکلی نیا

 
 

 9سپنتا  -خانم لیال کمالیان 
این پیام را  یکنیم ، یعنی در حال پافشاری روی نظر خود هستیم و شنوندهمینباید زیاد استفاده  وقتی ما در کالم از باید و

جاد نباید حس دیکتاتوری ای زیاد از باید و یاستفاده ، مطلق یاهمیت است و نظر گویندهکند که نظرش بیدریافت می
مان عصبانی هستیم به طرف مقابل و خشم بیشتر، بهتر است اگر هم ناراحت و کند و در این فضا تعادل کمتر وجود داردمی

 کنی که...شد؟ یا فکر نمیبگوییم بهتر نبود این طور می
 

 9سپنتا  -خانم شیوا جوادیان 
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گیریم ها میکنیم،  به خصوص در مورد فرزندانمان ؛ حق انتخاب را از آنمان از باید و نباید استفاده میهایوقتی در صحبت
شود و این مورد حتی نتیجه موجب خشم ما می شود و درل موجب خشم و لجبازی فرزند میآید و این عمو اجبار بوجود می

 کند.در برخورد با افراد بزرگسال و همسر نیز صدق می
 

 یاد آوری چند نکته:
، خشمگین لیمشکترین شود با کوچککند و باعث میپذیری انسان را کم میداشتن باید و نبایدهای زیاد در زندگی ، انعطاف
شود خطاهای کوچک را بزرگ ببینیم و با اجرا نشدن هر مورد از بایدها و شویم، داشتن باید و نبایدهای زیاد، باعث می

چه که را از آن هاآنشود. بهتر است امور مهم زندگی خود را بشناسیم و می بیشترکه عصبانی شویم نبایدها، احتمال این
 تری دارد جدا کنیم.اهمیت کم

 

 

 پرسش سی و یکم
   یکی از آرزوهایی که برای کودک خود دارید، انتخاب کنید. هدف خود را از این آرزو بیان نمایید. چه 

 ریزی برای رسیدن به این هدف انجام داده اید؟برنامه
 کتاب مورد مطالعه:

 جلد یک ارتباط بین دو نسل
 9طراح سوال : گروه ترانه بهاری 

 زحمتکشسرگروه : خانم ماندانا 
 
 

 ...  -خانم باران 
      من دوست دارم که دخترم در آینده مسئولیت پذیر، دارای اعتماد به نفس ، راستگو در گفتار و رفتار باشد و از مشکالت 
     زندگی که در مسیرش هست نترسد ،به این درک برسد که زندگی همراه با مشکالت هست و برای هر مشکلی راه حل
                        درستی وجود دارد ، قدرت پذیرش زیاد داشته باشد و در یک کالم همیشه آرامش داشته باشد.تا یک سال قبل

  شهرهای خانم بهزادی عزیز از قائمدانستم که چگونه به هدف و آرزویم برسم ولی به لطف خدا با شرکت در کالسنمی
    آرزوهایی که برای دخترم دارم اول از همه باید در من وجود داشته  یدارد و همه فهمیدم که همه چیز به خودم بستگی

ها و تلگرام، امیدوارم به ها و خواندن مطلب از طریق کتابباشد ، االن زمان من، فردای دخترم هست. با شرکت در کالس
 هدفم برسم.

 
 ... -خانم یاس 

دشان ها و استعدادهای خویاد بگیرند شاد زندگی کنند بتوانند توانایی کهبرای دخترهایم این است های من ویکی از آرز 
   راکشف کنند و در راهش قدم بردارند ، دوست دارم در زندگی هدفمندی آگاهانه داشته باشند و یاد بگیرند مسایل زندگی را 

ی انتخاب این آرزو چیست ؟ به نظرم اما هدفم برا اول درک کنند درسش را بگیرند و به چشم تجربه به آن نگاه کنند ؛ و
            تواند دنیا را جایی بهتر برای خودش و دیگران بکند و فکر یک انسان هدفمند و پیگیر و آگاه به خود خیلی راحت می

 کنم یکی از بزرگترین رسالت انسانیت همین است..می
 ؟ام هایی برای رسیدن به این هدف انجام دادهریزیچه برنامه و

کنم که اول از همه خودم را بشناسم و اول از همه قبول کردم که مسئولیت این کار را به عهده بگیرم و تمام تالشم را می
م و دهها هم با خودشان ارتباط درونی پیدا کنند. مطالعات زیادی در این حیطه انجام میبه دخترانم هم کمک کنم که آن
 های زندگی می فرستم، البته بدون هیچ گونه جبر و زوری .مهارتهای دخترم را هم به کالس یا کارگاه

 های اصلی کودکان سرزمینم باشد.های زندگی کردن و شاد زیستن جزو درسبه امید روزی که مهارت
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 سالمت -خانم بی هُمال 

        خودم یاد بگیرم ویکی از آرزوهایی که برای پسرم دارم این است که شاد باشد و برای رسیدن به هدفم الزم است که 
ای نگاه کند که دنیا را از زاویههای زندگی در شرایط مختلف کمک میبرایش الگو باشم، تمرین سپاسگزاری و دیدن مثبت

 کنم که به رضایت و شادی برسم و راهم را به پسرم هدیه کنم. خدایا سپاسگزارم .
 

 ... -خانم مهدیه 
           گردد و  به پشت سرش نگاه کند که همیشه از خودش راضی باشد وقتی برمیمن دوست دارم دخترم طوری زندگی  

        های خانم زحمتکش عزیز دادم  ... برای رسیدن به هدفم با توجه به راهنمایمی کند نگوید کاش این کار را انجام می
 همه سعیم را میکنم تا دختری پرتالش پرورش بدهم.

 
 ... -خانم ملودی 

    میل به خدمت به آنان زندگی کنند و جز  ها و باهایم با عشق وافر به کل انسانکنم بچهن هم از صمیم قلب آرزو میم 
 ：رضای الهی نطلبند و تسلیم درگاهش باشند هر چند که 

 این وادی عشق است نگه دار قدم 
 این ارض مقدس است فاخلع نعلیک 

ها با سرور قلبی این کار را انجام دهند و حض کافی فراز و نشیب است .امیدوارم بچههای خدمت به مردم زیاد و پر از راه
 ببرند.

 
 پرسش سی و دوم

    ما به عنوان یک والد چه میزان اطالعات در مورد تغییرات بدنی نوجوان و روش برخورد با او را باید 
 داشته باشیم؟

 کتاب مورد مطالعه : 
 نوجواننکته هایی در باره رفتار با 
 5و  4طراح سوال  : گروه سپنتا 

 سر گروه : خانم حمیرا فاطری
 

 4سپنتا  -خانم آزموده
تواند بلوغ ممکن است حاالت روحی و روانیش تغییر کند، مثال می یدوره ما به عنوان پدر و یا مادر باید بدانیم نوجوان در

  ست و حال، ااکثر اوقات بی "خوابد و تقریبادوره زیاد می پرخاشگر، گوشه گیر ، پُرحرف و یا کم حرف شود، نوجوان دراین
           دوست دارد با خودش خلوت کند ، از نظر جسمی هم رویش مو در قسمت های مختلف بدن ، بزرگ شدن پستان در 

ان والد باید شود ؛ ما به عنوپسرها ، بزرگ شدن دست و پاها را شامل می دخترها ، بزرگ شدن بینی و بَم شدن صدا در
 ترینممهدراین دوره با نوجوان همراه و همدل باشیم و با صبوری به او کمک کنیم تا این دوره را به خوبی طی کند چرا که 

 خورد.انسان است و آینده برایشان رقم می زندگی هر یدوره
 

 4سپنتا  -خانم رضائیان 
هد،  از جمله این تغییرات  رشد جنسی، رشد قد و وزن ،تغییر در دنوجوانی تغییراتی در دختران و پسران رخ می یدر دوره

باشد. تناسب بدن ،توانایی بدنی و عضالنی شدن بدن، تغییرات شناختی و اخالقی، تغییرات هورمونی و نیازهای غذایی می
    دارند به همین خاطررا جایی که نوجوانان در این سنین نیاز به دیده شدن و پذیرفته شدن از طرف خانواده و جامعه از آن

         نباید به نوجوانشان  مسایلها در مواجهه با این گونه کنند ، خانوادهاقدام به عوض کردن ظاهرشان و نوع پوششان می
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      کنند  های درستدلیل و منطق مناسب او را تشویق به پذیرفته شدن از راه پرخاش و توهین کنند. باید با زبانی خوش و
    زمان  بهترین توهین کنند. یا تمسخر و های او مقایسه کنند ودین به هیچ عنوان نباید ظاهر نوجوانشان را با هم دورهوال

باشد نظر باطنی ؛ قبل از سن بلوغ می برای آماده کردن نوجوانان برای مواجهه با  تغییراتشان ؛ چه از نظر ظاهری و چه از
 ها همدردی کنند.،اطالعات درست و متناسب با سن فرزندانشان بدهند و با آنها باید با آگاهی که خانواده

 
 4سپنتا  -خانم عنایتی 

کند های بلوغ اوست ، مثال بلوغ جنسی دخترها با اولین عادت ماهانه بروز میتغییرات بدنی نوجوان ظهور نشانه ترینمهم
خواهند این وضعیت را قبول کنند، ما و نمی شوند، دلشوره میکه بعضی از دخترها در این دوره دچار احساس درد، نگرانی

   طبیعی بودن آن آگاه کنیم. درکل  های درست دختر خود را از این تغییرات وآگاهی به عنوان یک مادر باید با اطالعات و
ی کند. به (، احساس تنهایخاص)بلوغ یباید سعی کنیم تا به یاری نوجوانمان )دختر وپسر( بشتابیم و نگذاریم در این دوره

ی نیاز تغییرات جسم یمان دقت کنیم، نوجوان در مرحلهمان باشیم، در رفتار خود با نوجوانگاه در کنار نوجوانعنوان تکیه
 توجه والدین دارد. به محبت و

 4سپنتا   -خانم ذوالفقاری 
        ل اش آگاه کنیم .تغییرات بدنی شامسنی ین دورهپیشنهاد آن به نوجوان او را نسبت به ای کتاب و یما باید با مطالعه

   تغییرات چهره وبزرگ شدن بینی وترشح هورمون ،بزرگ شدن لگن ، دردهایی که نوجوان در نواحی مختلف بدن از آن 
        نوجوان وهم دردی با  روش برخورد؛ همراهی و یباشد .دربارهاز این موارد می ها وبزرگ شدن اندام کند.شکایت می

 کند .پیشبرد این دوره بیشتر کمک می درک کردن او به بهبود و
 

 4سپنتا  -خانم الیاسی 
     نفس خود را ازاین دوره درک نشوند ،اعتمادبه در اگر سن بلوغ به توجه والدین نیاز دارند. اول در یدرجه مان درفرزندان

ر این دوره بسیار پرخاشگ نوجوان در باشد.نند که منشا آن از والدین میکدهند و همواره احساس ضعیف بودن میدست می
              شود، پس والدین باید مواظب حرکات خود نسبت به عزیزانشان باشند . محیط و حساس نسبت به هر برخوردی می

 خیلی از  و تان ناباب همراه نشوند.با دوس خانه حواسشان جمع باشد و منزل داشته باشیم تا در بیرون از باید در قشنگی را
 های دیگر.............غیره

 چند نکته : یاور ادی
 یفرزندمان مطرح و برا یخود را برا یارزو کیکه در سوال طرح شده ، خواسته شده است که ما  میتوجه کن زیعز دوستان

در خود پرداخته  ینقش اگاه حیخود اشاره کرده و به توض میمستق ریغ ری، اغلب دوستان به نقش و تاث میکن یزیان برنامه ر
از ارزوها ( ، متفاوت  یکی یبرا یزیمورد نظر سوال کننده بوده )برنامه ر نچهموضوع اگر چه مهم است اما با ا نیاند ، ا

 ییگو یله باشد ، از کاز مطالب داشت یبهتر یکه خواننده بتواند جمع بند نیا یاست . بهتر است با دقت به  سوال ها ،   برا
 . میکن یدور

 پرسش سی و سوم
          شویم ، چه کمکی به ما در هایی خشمگین میکه از چه چیزهایی و یا چه موقعیتدانستن این

 کند؟مدیریت بر خشم می
 کتاب مورد مطالعه :  مدیریت بر خشم

 طراح سوال : گروه دارا و سارا
 سرگروه :  خانم آراسته دهقان

 
 سالمت  -خانم بی هُمال 

نیم این کهایی پر می. برای مثال وقتی جدول کتاب مدیریت بر خشم را با نمونهکندمیما را از شک و شبهه آزاد  ،دانستن
ها و مواردی که باعث شد تا خشمگین شویم را بشناسیم و بررسی آید تا شاهد وقایع باشیم موقعیتوجود میه فرصت ب

 رسیم.کنیم و به حل مسئله میگذر می هاآنکنیم سپس از 
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 باراد -خانم یار احمدی 

 ،ودشمکان آن می کردن همان خشم و زمان وبطورکلی ثبت مواقع و دالیل خشم برانگیز در جدول مورد نظر باعث زنده
 بودنضرر ن، بیهدفمندبود با توجه به سه اصل دهیم وبا منطق مورد بررسی قرار می که خود خشمگین نیستیم ودرصورتی

 شویم.برخورد صحیح یا ناصحیح خود می یموضوع خشم تناسب داشته باشد متوجه و با
 یادآوری چند نکته:

شود تا شناخت بهتری از خود بدست بیاوریم و با آگاهی کند باعث میهایی که ما را خشمگین میشناختن افراد یا موقعیت
                    باشیم. به عنوان مثال، اگر  تر مواجه شویم و مدیریت بهتری داشتهآگاهانهها و افراد از این موضوع با آن موقعیت

 شود دوری کنیم.هایی که باعث خشم ما میتوانیم از قرار گرفتن در موقعیتمی
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