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 موسسه                                                                                                             

  
 

                                  امروز مادران
 
 
 
 

 1397ماه ذر آ  108 ی شماره                                ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

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

 ی راه دور کرده است.ویژه

 

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 :  20/9/97تا  20/8/97های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خان   کنندههماهنگشهههر، ، قا  1بوعلی● گزارش  3گروه : خان  آسههیه شههری  ی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا   ●
شههههر، زی ون، قا  ●   گزارش 3گروه: خان  آسهههیه شهههری  ی،  کنندههماهنگشههههر، ، قا  2بوعلی●  گزارش 5فر، صهههمدی
   گزارش 3، احمدزادگانخان   گروه: کنندههماهنگشهههر، ، قا  2زی ون ● گزارش  4خان  آسههیه شههری  ی،  گروه: کنندههماهنگ

 2گروه: خان  نجفی، کننده هماهنگ شهر،، قا  5سپن ا  ● گزارش 3گروه: خان  قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قا  2سپن ا  ●
گروه: خان   کنندهشهر، هماهنگ، قا  7سپن ا  ●گزارش   5نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگشهر، ، قا   6سپن ا  ●گزارش  
کننده هماهنگ شهر،، قا  10سپن ا  ●   گزارش 3گروه: خان  کمالیان، کننده هماهنگ شهر ،، قا  8سپن ا  ●گزارش  4بهزادی، 

شهر، ، قا   17سپن ا  ●گزارش  7، فاطریگروه: خان  کننده هماهنگ شهر،، قا  15سپن ا  ●   گزارش 4گروه: خان  بهزادی، 
امید  ● گزارش 1گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگشهههر، ، قا   18سههپن ا  ●  گزارش 5نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگ
ساتوری در زندگی(، قا   ●  گزارش 5گروه: خان  ذبیحی، کننده هماهنگشهر، فردا، قا   گروه: خان   کنندهشهر، هماهنگآها )
س ایی ●  گزارش 3کریمی،  سکینه لطفیان،  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قا   -رو شهر، مادران آگاه، قا   ●  گزارش 4خان  
صمیمی، کننده هماهنگ ضایی، کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●   گزارش 3گروه: خان   مادران  ●گزارش   4گروه: خان  ر
ساری، ● گزارش 4گروه: خان  سحر توسلی، کننده هماهنگ کوبو، آمل،   گزارش 1گروه: خان  محمدی، کننده هماهنگ مادرانه، 

، رضاییگروه: خان  کننده هماهنگ، بابل، سفیران حس خو  ● گزارش 2، یدارایگروه: خان  کننده هماهنگ ،ساری، بانومهر ●
ساییگروه: خان  کننده هماهنگ راه نو، بجنورد، ● گزارش   1 شاه،  ●گزارش   2، ر گروه: خان  فریبا کننده هماهنگباراد، کرمان

، مادران شههکوفا، مشهههد ●  گزارش 4گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباران، کرمانشههاه،  ●گزارش   3یار احمدی، 
 1گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری،  کنندههماهنگ، کرج، 1ک ا  و رهایی  ●گزارش   3، بنوفامیلگروه: خان  کننده هماهنگ
مادران امروز حصهههار، کرج،  ● گزارش  2، فاطمه امیرشهههکاری گروه: خان  کنندههماهنگ، کرج، 2ک ا  و رهایی  ●   گزارش

شکاری،  کنندههماهنگ شکاری،  کنندههماهنگفردای به ر، کرج،  ●گزارش   1گروه: خان  فاطمه امیر  2گروه: خان  فاطمه امیر
 مادران گلسههه ان، کرج، ● گزارش   1گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری،  کنندههماهنگ، کرج، احمرجوانان هالل ● گزارش 

ماهنگ نده ه ند، کن یاثو خان  غ ماهنگ مهرآفرین، تهران، ● گزارش 3گروه:  نده ه خان  منیژه چهرهکن گار، گروه:          گزارش 2ن
نده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ● گار، گروه: خان  منیژه چهرهکن یا، بانوان ● گزارش 2ن نده ماهنگه پو گروه: خان  منیژه کن

گار، چهره یا ●  گزارش 2ن نگه ، 2بانوان پو نده ماه خان  منیژه چهرهکن گار، گروه:   ، تهران،مادر و ک ا  ●  گزارش 2ن

  گزارش  4گروه: خان  لطفی،  کنندههماهنگتوانی ، تهران، ما می ● گزارش  1، فرزانه منفردگروه: خان  کننده ماهنگه

 با ياد دوست
 كه مدارا و مهر مادري

 اوست مداراير واي از كان مهذره
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 :کیتبر

و  کیتبر ضمن. وس ندیپ امروز مادران موسسه دور راه یک ابخوان یهاگروهجمع  به یتازگ به ریز یهاگروه
 .داری  زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو ،آمدگوییخوش
   .نگارمنیژه چهره خان  یندگینما با تهران در 2مهرآفرین  شدهلیتشک تازه گروه
 .فاطمه امیرشکاری خان  یندگینما با کرج سیفرد در جوانان هالل احمر گروه
 
 

                                                                                                      خبرها

 6/9/1397شنبه ی ماهانه سهجلسه

 
 

س اد حضور با پرنشاط و مانهیصم ینشس  آذر، 6 شنبهسه روز  برپا موسسه رد یانصار نیآفرنوش خان  سرکار یگرام ا
 .داش ند شرکت یانصار اس اد دوس داران و موسسه یاعضا از یگروه نشست نیا در. بود
 گیریشکل یچگونگ و جام ه و درخانواده اثرگذار افراد با مصاحبه از موسسه یهاهدف یدرباره یاحمد خان  سرکار اب دا

صاحبه صار خان  با م صاحبه ینامهژهیو از آن از ب د. کردند وگوگفت ،یان  تالش عمر کی درگذر »عنوان با شانیا با م
 .شد ییرونما «برکت و پربار
ست نیا در ش س اریو ن  فرحناز خان  نامه،ژهیو به مربوط یکارها یکنندههماهنگ و یمحمود ایصوف خان  نامه،ژهیو را
 .دادند پاسخ هاپرسش یبرخ به یانصار خان  سرکار نیهمچن .کردند مطرح را ینکات ،یمدد
 

        
                                                   
 97 آذر 6 در امروز مادران یموسسه داوطلبان زییپا فصل اییگردهم

 ب د از مراس  رونمایی از ویژه نامه ی مصاحبه با اس اد نوش آفرین انصاری، نوبت به گردهمایی نیروهای داوطلب رسید.
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 .گذشت موسسه سالگرد نیس میب یبرگزار  یت گذش ه سال کی ه هایجلس گزارش به یدورهم نیا زمان ش ریب
 با خواس ند داوطلب دوس ان از جشن، نیا یبرا شده انجام یهاتیف ال از یمخ صر شرح ضمن یکرمشاه خان  سرکار
 .شود برگزار ممکن شکل نیبه ر به مه  مراس  نیا ،یبرگزار  یت با یهمکار و یهمراه

 

 
     

 برگزاری مراس  بیس مین سالگرد تاسیس موسسه مادران امروزگزارش مخ صری از  
 با و یانسان علوم شمندانیاند یخانه در  21/9/97در تاریخ  امروز مادران موسسه سیتاس سالگرد نیس میب مراس 
 .شد برگزار بخارا یهینشر یبانیپش  با(«  مام) امروز مادران موسسه شب» عنوان

 .شد داده شینما 1377 سال در موسسه سیتاس روز از یکوتاه ل یف اب دا مراس  نیا در
 .دادند هیاار سالگرد نیس میب ییاجرا و یزیربرنامه گروه از یگزارش یکرمشاه هیمرض خان  سپس

س ان موسسه، ریمد و گذارانانیبن از یکی ،یرازیش یاحمد  یمر خان  ادامه در صار به را مام یسالهستیب دا  یبرا اخ 
  .کردند فیت ر حضار
 .درآمد شینما بهدر بیست سال گذش ه   موسسه یهاتیف ال یدرباره یکوتاه ل یف سپس

 فرشهه ه خان  سههرکار ،یانصههار نیآفرنوش دک ر زاده،قاسهه  فاطمه دک ر حضههور با یزگردیم برنامه، نیا گرید بخش در
 و صههل  یدرباره بیترت به بزرگواران نیا و شههد برگزار ییجوال امکیسهه مهندس یآقا و یاریبخ  برزیفر دک ر ب،یمج
 گاهیجا و یسههالمند ت،یترب و رشههد در یباز و قصههه تیاهم و نقش دور، راه طرح و یک ابخوان تیاهم خانواده، در مدارا

 .کردند صحبت هس ند امروز مادران موسسه کار یاصل یمحورها از که خانواده، و هنر و خانواده در سالمند
س  س یاجرا با مرا سال تالش با یاران و همراهان  "با عنوان   یپیکل شینما و یقیمو ست   یهاچهره و هاگروه از "بی
 .افتی انیپاکه مروری بود بر ف الیت گروه ها و همراهان صمیمی موسسه ؛  سال ستیب نیا در موسسه همراه
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 از کار گروهی ی موفقیک تجربه

  
ی های پیش رو توشهرا در سال آنباری از تجربه که امیدواری  ب وانی  وارد بیست و یک سالگی موسسه شدی ، با کوله

سالگرد بیس مین  ها به کار بندی . در پیک ب دی که اخ صاص دارد به شرح مفصل راه خود کرده و در پربارکردن تجربه
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شکیل گروه سالگرد ت سر ایرانموسسه در تهران و همچنین پانزدهمین  سرا به آن خواهی  پرداخت؛ اما  ،های راه دور در 
طور ریزی بود که بهیک سههال تی  اجرایی و برنامه ه برگزاری این مراسهه ، حاصههل تالش شههوی  کیادآور میجا در این

س ی در اجرای  ها و پایش مرتب آن طی بیست و دو جلسه،تقسی  مسئولیته  فکری و مرتب تشکیل جلسه داده و با 
ها تجدیدنظر شد ولی همچنان اجبار در ب ضی تصمی  دلیل شرایط اق صادی جام ه بهبه ر این مراس  داش ند. الب ه که به

 و برای اجرا از بسیاری از داوطلبان همیشه همراه کمک گرف ی . وفادار به هدف، برنامه را به پیش بردی 
 

 

 
 

ها تالش، پش کار ه  حاصل سالهای راه دور را درپیش داری  که آندر ادامه، ما مراس  پانزدهمین سالگرد ف الیت گروه
دی به  6ی روز اردور موسسه بوده و قرار است ن یجه این همکپیگیری دوس ان و اعضای راه  و ه  فکری  ،، همکاری 

سالگروه "قط ا نمایش درآید. صل این  آن  وان می دهند که می تخوبی ان کاس های پرتجربه را بههای راه دور ه  حا
 تا دوس ان مش اق به این راه بپیوندند.داد اده قرار عنوان الگویی برای سایر نقاط ایران مورداس فبهرا 
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گروه برگزاری مراسهه  پانزدهمین سههالگرد ف الیت گروه های راه                   
بان ناز قر یان، فرح یه شهههری  ی، مهرنوش میرراسهههخ هاآسههه خان   یا رضههههایی ودور:  مار نا ی،  ندا       زحم کش ما

 
 

 :تغییر نشانی اینس اگرام موسسه
                                     

فا  ید.لط ما بنویسههه های ان را برای  ید و نظر به این نشههههانی سهههری بزن ید موسهههسههههه  جد  به این سههههاگرام 

madaran_e_emrooz 

 

 

                                                                       

 هاخواندنی

 

 ی زمان در باره

طلبد و افرادی . این امر مالحظاتی را میاستریزی دقیق بهایی است که نیازمند برنامهگرانهای ز جمله ن متا زمان
 :کننداساسی توجه  یدهی کنند، باید به چند نک هکه قصد دارند وقت خود را برای انجام امور م نوع زندگی سازمان

  توجه به مفهوم فراطالیی زمان .1

  از بین بردن عوامل مخر  زمان .2

  دی و تفکیک زمانبنتقسی  .3

http://rashinataey.blogfa.com/cat-1.aspx
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  گذاری امور زندگیهدف .4

  های زندگیها و برنامهدهی ف الیتسازمان .5

  هاعزم و اراده برای اجرای برنامه .6

 

ماندن از مراحل که، هر یک از موارد فوق، مکمل مورد قبلی بوده و توجه به یک مرحله و غافلحا ز اهمیت این ینک ه
ست که تمامی مراحل گف ه شدهدر عرصهتواند فرد را به موفقیت ب دی، نمی به  ،های زندگی برساند. بنابراین ضروری ا

های عرصههه ینهایی و مطلو  حاصههل گردد. برای هر فردی در همه یصههورس سههلسههله مراتب به اجرا درآید تا ن یجه
اه کن رل و مدیریت زمان ترین قدم در رهای زندگی، زیربناییگذاردن بر ثانیهزندگی وقت ارزشههی فراطالیی دارد. ارزش

شدن این موضوع که ارزش وقت، توسط آید و این به م نای حساسیت داش ن به زمان است. برای مشخصبه شمار می
شود یا نه، به این سوال پاسخ دهید که آیا برای وقت و زمان خود واق ا ارزش قا ل هس ید یا نه؟ و دالیل شما درک می

 .را برای خود مشخص کنیدآن
ها مواجهید، درنظر های روزانه را که با آنپروری کنید، بلکه واق یتآلدهی به این سههوال، الزم نیسههت ایدهرای پاسههخب

ریزی امور برنامه یکه قبل از واردشدن به حیطهل شوید. نک ه اینیبگیرید و یادداشت کنید تا به یک خودشناسی اولیه نا
وقت یک پدیده شخصی است و تنها شما  توان گفترا بشناسید که در این راس ا می زندگی، اب دا باید خصوصیاس وقت و زمان

دادنی وقت قرضتواند به جای فرد دیگری از وقت او اس فاده کند. از طرف دیگر ، کس نمیآید، بنابراین هیچآن به شمار می یکنندهمصرف

درست از آن  یتنها راه برخورد با وقت، اس فادهمند هس ند. بنابراین طور یکسان از آن بهرههافراد ب و نیست کردنیو ذخیره
 .شود و نه کوتاهتوان گفت که وقت غیرقابل تغییر است، لذا نه طوالنی میرف ه میه است. روی

 عوامل مخر  زمان 

ترین عامل مخر  زمان به شمار ، مه های غلط فردعادسست که در این میان، ا روهوقت با سه نوع از عوامل مخر  روب
ها را نیز محدود کرد. برای توان سایر آفتآید. تجربه نشان داده است که با کن رل چند نوع از عوامل مخر ، میمی

موجود را های خود پرداخت و آفاس ها و روشمنش یشناسایی عوامل تخریبی زمان، بایس ی به بررسی و مطال ه
 .شناسایی کرد

تواند آید که در این راس ا، فرد میشمار میهای مناسب بهیکی از راه بررسی عملکرد روزانههای وقت، برای شناسایی آفت •
موجود را دریابد.  هایها، اشهههکالها و ماههف ه حلیل آن در طول روزها،خود و تجزیه و ت یعملکرد روزانه یادداشهههتبا 

که، آید و نک ه اینشههمار میهای تخریبی زمان، یک گام اسههاسههی در راه مبارزه بهکه گف ه شههد، شههناسههایی آفتچنان
 .های مناسب را نیز روشن خواهد کردحلشناسایی این عوامل، برخی راه

صیکنند، به رین راه، برقراری یک افراد که زمان را تلف میوخوی های مربوط به خلقبرای مبارزه با آفت • شخ ضباط   ان
ست که موجب بروز تغییراس تدریجی در این راه می س مر ا صورس تدریجی جا که عادسگردد. از آنم سب به  های نامنا

سر خواهد بگیرند و موجب تخریب زمان میشکل می ساس، گردند، لذا تغییر این عاداس نیز در طول زمان می ود، بر این ا
 .بردن عوامل مخر  زمان باشدکار در شناسایی و از بین یبایس ی سرلوحه

 

 کارهای مدیریت زمان راه
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را درک کند و اجزای زمان را به خوبی  ارزش زماندیگر در راس ای مدیریت زمان، این است که فرد بایس ی  ینک ه
 :باشندز اهمیت مییتر دست بزند که در این میان، موارد زیر حابشناسد. به دنبال شناسایی زمان به راهبردهای عملی

  بندی و تفکیک زمانتقسی  

 بندی امور زندگیاولویت  

 برداری از وقتبهبود زمان و مدس بهره  

سی  س ای تق ض  بندی و در را س ی اوقاس مربوط به یک روز، یک هف ه و یک ماه را بطور وا تفکیک زمان، یک فرد بای
شههدن این اوقاس موجب بوجودآمدن وقت اضههافی برای فرد خواهد شههد. در نخسهه ین گام در مشههخص کند. مشههخص

شخصی، صرف  ، نظافتدآمو، خوا ، رفتهمطال بندی زمان، باید مشخص شود که فرد در یک هف ه چند ساعت تقسی 
دارد و در همین راسهه ا فرد بایسهه ی برای انجام کارهای مورد نظر در یک روز، یک هف ه، یک ماه،  غذا و اوقاس فراغت

سه ماه و شش ماه، یک قاعده و م یار زمانی مشخصی داش ه باشد. بنابراین هدف از تفکیک اوقاس این است که بدانی ، 
های دیگری توان کاسههت و برای آن، برنامههایی میود و از چه قسههمتشههطور کلی اوقاس شههما چگونه صههرف میهب

 جایگزین کرد. 
صد دارید در رقابتهب شرکت کنید، باید از ه طور مثال، فرض کنید که ق شد  سی ار شنا شرده آزمون کار اکنون، های ف

اسهههت. باید بدانید که وقت روزانه، هف گی و  نامر ی یسهههرمایهزمان را تحت نظارس خود درآورید و بدانید که زمان یک 
بندی کنید. بسیاری را تقسی گذرانید و برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد، چگونه باید آنماهانه خود را چگونه می

 مدیریت شوند، ولی به یک اصل مه  ی نیهای فراوانی را م حمل میهای مخ لف، هزینهاز افراد برای موفقیت در آزمون

ضی افراد برنامهتوجه نمی زمان آزمون س انداردهای کنند، پس برنامهریزی ه  میکنند. از طرفی، ب  ریزی آنان منطبق با ا
 .باشدعلمی نیست و چه بسا، یکی از علل مه  شکس شان در آزمون، همین امر می

 سخن آخر 

که به وجودی خود اطالع دارید؟ برای این یشما که در حال مطال ه این مفاهی  هس ید، چقدر از زمان و سرمایهخود 
 :این امر واقف شوید، بدون درنگ به این سواالس پاسخ دهید، الب ه س ی نکنید که محاسبه کنید

 یک هف ه چند ساعت است؟  .1

 دارید؟  خوا  طبی یدر یک هف ه چند ساعت  .2

 کنید؟ می وآمدرفتف ه چند ساعت در یک ه .3

 کنید؟ می غذاخوردندر یک هف ه چند ساعت صرف  .4

 دارید؟  اوقاس فراغتدر یک هف ه چند ساعت  .5

 کنید؟ می مطال هدر یک هف ه چند ساعت  .6

 دهید؟اخ صاص می نظافت شخصیدر یک هف ه چند ساعت به  .7

                                                 
                                          

                                                                                      رفی ک ا  م 
                                                                                     

 

http://rashinataey.blogfa.com/cat-1.aspx
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کارها است.  ترینها و حیاتیترینها یکی از باارزشکردن با آنها انجام داد، بازیاز میان تمام کارهایی که باید برای بچه

ها مثل دس ور پخت ای به روی هر کودک الزم است. بازیها برای گشودن دریچهها و یا دس رسی به آنآشنایی با بازی
کردن ه  نیاز دارند بدانند که ترتیب مردم برای بازیهمینی غدا اهمیت اساسی دارد. بهغذا هس ند. در آشپزی، طرز تهیه

 شوند.ها چگونه انجام میبازی
ها، وقت زیادی را به تماشای تلویزیون یا کار با رایانه خصوص بچهبا این وجود، در دنیای کنونی، بسیاری از مردم، به

ی تلویزیون ها به صفحهرانند. این بخشی از زندگی مدرن است، اما دانس ن این نک ه نیز مه  است که وق ی بچهگذمی
 مانند.کردن دور میی بسیار باارزش بازیکنند، از تجربهنگاه می
 ت:شامل موارد زیر اس ههایی را در چند فصل از تمام جهان گرد ه  آورده کبازی خانوادگی بازی 101ک ا  
های شههنی و هایی در ت طیالس، شههکل و قالبهایی در خانه، بازیحل، بازیاهایی در سهههایی در مسههافرس، بازیبازی
 های تولد.هایی در جشنبازی

ها سهههبب که بازیکند تا بیشههه ر در کنار ه  باشهههند. درحالیبخش به والدین و کودکان کمک میهای لذساین بازی
های جدیدی را ه  برای مواجهه با شهههوند، مهارسروزانه و باعث سهههرگرمی و شهههادی میرهاسهههازی افراد از کارهای 

ی ای برای اجرا و ارایههای سهههادهها همراه با دسههه ورال ملآموزند. تمام بازیی زندگی میهای غیرمن ظرهموق یت
شنهاداس جانبی و میزان شکل سن مناسب، ت داد افراد گروه، پی ست.  شنهادی ا ها نیز سادگی و دشواربودن بازیهای پی

 صورس روشن، مشخص شده است. به
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازی خانوادگی 101

 شاندو واردا نویسنده:

 منصوره ارسالنی -حسین فدایی حسین م رج :

 صابرین نشر:

 کرمیمرضیه شاه کننده:م رفی
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 مناسب برای کودکان و نوجوانان م رفی چند ک ا 
  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                       

                                                                 
 

                                                                         

                                                                   
 

 دبس انی:برای کودکان پیش

 

 خنددسوزان می نام ک ا  :
 سوزان ویلیز -تونی راس:  گاننویسند
 مهشید مج هدزاده : م رج 
 سروشان شاراس  ناشر :

 برای نوجوانان:

 

 سی و پنج کیلو امیدواری نام ک ا  :
 آنا گاوالدانویسنده : 

                                                         آتوسا صالحی :    م رج 
 افق ناشر:

 دبس انی:برای کودکان 

 

  من یک پرنده بودم کاش نام ک ا  :
 ایو تارلتنویسنده  : 
                                                         سید ناصر تهرانی م رج  :
 پیک ادبیاس ناشر:
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   پرسش و پاسخ

 

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

های آینده های شما برای شمارهاین ماه سوالی از طرف شما دوس ان مطرح نشده بود. من ظر طرح سوال

 هس ی .

 

 های زنده و ملموستجربه
 

 

 

 

 چهارم یهف ه پرسش

 97 آبان 1  تا مهر 25:   خیتار
 ست؟یچ کرد، توانیم زیبرانگ خش  تیموق  در که یکار نیموثرتر و نیبه ر

 

 دوس ان عزیز:

از دوس ان به این سوال دو نفر فقط و  تبه ت ریف انضباط پرداخ ه شده اسو  به سوال مربوط به انضباط پاسخ درس ی داده نشده 

 اند.جوا  داده

 .به ن یجه به ری برسی تا لطفاً از این پس سوال را با دقت بیش ری بخوانید و پاسخ دهید

 

  نه  و هش   یهف ه پرسش

 97آذر  6 تا  آبان 23:  تاریخ
 باشی ؟ داش ه خوبی کالمیارتباط توانی می چگونه
  شود؟می دلخوری و ناراح ی باعث هامکالمه ب ضی چرا کند؟می ایجاد سوءتفاه  چگونه هاجمله ب ضی
 کالمی ارتباط :مطال ه مورد ک ا 
 مادرانه گروه:  پرسش طراح
 قا مشهر  - محمدی خان :  سرگروه نام

 
 قا مشهر -8 سپن ا - کمالیان خان 

 دوس ان عزیز

دهندگان عزیز کند، از شما پاسخعزیزان که این بخش را پربار میهای شما ضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

کامل در پیک راه دور  طورکنی  نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما ب وانی  نام ان را بهدرخواست می

 بیاوری .

 م شکری 
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س یبه کالم ارتباط کهاین برای س یبه ما کالمی هایپیام و بگیرد صورس در  خود ایرادهای به پی باید شود، من قل در

 . بگیری  درنظر را ه  وگوگفت موق یت که است مه  همچنین. کنی  اصالح راآن و ببری  شنونده و یا گوینده عنوانبه

 

 یازده  یهف ه پرسش

 97آذر  20 تا آذر 14:  تاریخ
 دارد؟ اهمیت بسیار ارتباط و موفقیت و برقراری در بدن، زبان یا همان غیرکالمی ارتباط چرا

 کالمی ارتباط مطال ه: مورد ک ا 

 7 سپن ا گروه: سوال طراح

 قا مشهر -بهزادی مری  خان  سرگروه:

 

 قا مشهر - 7 سپن ا - م انی خان 

ست، کالمی ارتباط مکمل غیرکالمی ارتباط واقع در سی ، را بدن زبان وق ی ه شنا سخنگوینده عنوانبه ب  توانی می ی 

ست چیزی همان کنی می من قل آنچه آیا شوی  مطمئن  ممکن شنونده صورس این درغیر خواهی ؟می خودمان که ه

 .شودمی برقرار غیرکالمی ارتباط طریق از م انی سوم دو ویسل، برد یگف ه به. شود سوءتفاه  دچار است

 قا مشهر - 7 سپن ا - حسینی خان 

باط ما برای مان به ر ارت یان ید اب دا با اطراف باط با باط ب د از. را برقرارکنی  غیرکالمی ارت باط ارت  غیرکالمی کالمی، ارت

 غیرکالمی ارتباط. کنی  دقت بیشهه ر باید ه  غیرکالمی در داری ، دقت کالممان در که طورهمان. اسههت مؤثر بسههیار

ما  مقصود بیانگر که دارد هایینشانه کند.می من قل غیرکالم راه از را موردنیازمان مفهوم که است هاییوحرکت هاحالت

س ند، سب شرایط این وق ی ه ش ه وجود منا شد ندا شانه این با مقابل طرف با سب هاین شویقی عالقه نامنا  برای و ت

 کلماس هیجاناتمان، نگاهمان، نوع هایمان،نشانه وض ی مان،. شودمی کارش انجام از مانع کهاین یا ندارد حرفش یادامه

 و کند گوش و خو  دهد اهمیت حرفمان به باید بداند مقابل طرف تا باشههد مناسههب باید کنی می اسهه فاده که کلیدی

 .باشد مهیا حرفمان یادامه برای زمینه

صول این با رعایت  ما ارتباطاس .شودمی شامل را وکالممان حرف خود سومیک و ارتباط دوسوم که غیرکالمی ارتباط ا

 .شودمی و بیش ر به ر اطرافیان با

 

 قا مشهر - 7 سپن ا - فالح خان 

 بیان طریق از دوسهههوم ولی شهههودمی بیان کالم طریق از م انی سهههومیک فقط بگویی  چیزی خواهی می وق ی  چون

ست غیرکالمی ش ه مهارس وق ی. کنی  بیان چطور را حرف آن ما که مه  ی نی. ا شی  دا   از چه بدن؛ زبان با ب وانی  و با

س ن طریق ش ش ر تاثیر ؛بگویی  را خودمان حرف کردن،نگاه و ن  از ما که شودمی م وجه کامالً مقابل طرف چون دارد بی

 . حسادس عصبانیت روی از یا گویی می محبت روی
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  قا مشهر -سپن ا  -پورحسن خان 

 طرف به ناراح مان یچهره و با کنی می سهههکوس یا دلخوری ، ناراحت هسههه ی  مقابل ازطرف اگر غیرکالمی درارتباط

س ش از که فهمانی می شد، کالمیارتباط در ناراح ی این اگر که ناراح ی  د شنام و دعوا به شاید با  که شود منجر ...و د

 .شودمی پشیمانی باعث ب دها

 

 قا مشهر – 7 سپن ا - خلیلی خان 

 ارتباط حرکاس هااین تمام ها؛انگشههت فشههاردادن و صههورس قرمزشههدن و لب گازگرف ن و پاها دادنتکان مثل حرکاتی

 ما حالت یم وجه گوینده داری  که حرکاتی یا چهره حالت از ولی نشهههود برقرار ارتباطی شهههاید که هسههه ند غیرکالمی

 .دارند ارتباط ه  به غیرکالمی و کالمیارتباط پس. داری  اس رس یا عصبانی یا هس ی  ناراحت مثالً که شود؛می

 

 قا مشهر -7 سپن ا- کالنی خان 

 که یا خوشههحالی  او کار از که دهی  نشههان مقابلمان طرف به توانی می ه  کردنمانسههکوس با ما هاییوقت یک خو 

 .کردی  م وجه را او خود سکوس با ولی نزدی  حرفی است درست .دادی  نشان را غیرکالمی ارتباط واقع در. ناراح ی 

 

 قا مشهر - 7 سپن ا - اعظمی خان 

کند، در می صههحبت خو  که کسههی اسههت، ارتباط دربرقراری توانایی عامل ترینمه  وآرام، موفق زندگی داشهه ن برای

 ارتباط برقراری برای الزم غیرکالمی، دانش ارتباط یا همان بدن زبان نیست. برنده اما کندمی عمل به ر ارتباط برقراری

ست، ساس ب وان کالمی در ارتباط شاید ا سا س فاده با اما کرد، پنهان را اح ست فرد که فهمید توانمی بدن زبان از ا  را

 دریافت بدن زبان از که پیغامی و هست فرد واق ی احساساس گویای بدن زبان کهاین و دارد دادنفریب قصد یا گویدمی

 .کرد پنهان را احساساس شودو نمی است واق ی احساساس همان شودمی

 

 قا مشهر - 7 سپن ا - کالنی آتنا خان 

 باعث توجه عدم و داری  مقابل طرف جمع حواس و چش  توجه به نیاز کنی می برقرار کالمیارتباط کسی با وق ی چون

 . گردد عالقهو بی شود سرد ما با کردنصحبت از طرف شودمی

 قا مشهر - 7 سپن ا - مژگان خان 
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 زبان و است کالمی ارتباط یکنندهکامل... و زدنحرف سرعت صدا، وکوتاهی بلندی لحن، مانند غیرکالمی ارتباط چون

گام بدن قال در مهمی نقش زدنحرف هن بان ازطریق م انی 2/3 که جایی تا. دارد ومفهوم منظور ان  باط و بدن ز  ارت

 .شوندمی من قل کالمی ارتباط طریق از  1/3 و غیرکالمی

 
دهی  و نقش گیری هویت نوجوان، خانواده نقش به سزایی دارد. تصویری که ما بزرگ رها به آن میدهی و شکلدر شکلیادآوری چند نک ه: 

 گرف ن(،ک کردن و دستن اغراق، بدون کوچکوشوی  )بدایل میو جایگاهی که برایشان ق

جویی ها عیبدلیل از آنها برای شناخت خود نیاز به زمان دارند. پس یادمان باشد، بیتواند در شناخت او از خودش کمک شایانی کند. آنمی

ها را برجسهه ه کنی  تا احسههاس مفیدبودن و وجود آنهای مثبت بکنی ، برچسههب نزنی ، جهت ندهی ، از خطاهای کوچک بگذری  و جنبه

 وجود آوری .ها بهبزرگی را در آن

 

 برای دور ه  جمع شدن فرص ییلدا 

 
 
  : دیی ماهانهنشست  
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