
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 من کیستم ؟ موضوع وبینار :  *     

 زاده سید خلیل سیدسخنران : استاد  **

 ه ای از موسسه ی فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان  ئارا ***

 1401خرداد  11چهارشنبه : سوم جلسه  ****

 

 : افتهی تید هوافرا یها یژگیادامه و _

  کنندیم ی. احساس سالمت روان12

 ( ستیهستند ) حالشان بد ن یخود راض ی. از زندگ13

 . هدفمند هستند 14

 هدف :   یها تمیآ *

 مشخص کردن آن  (1

 هدف نه چند هدف  کی یمتمرکز شدن رو (2

 بودن هدف  یواقع (3

 دیکن میهدف را به اهداف کوچک تقس (4

 د یبه هدف را مشخص کن دنیزمان رس (۵

 

 



 

 

 کردن اراده ی. قو1۵

 کردن کرتکس:  یعوامل قو *

  میمعمول انجام ده ریغ یرفتار ها یکم (1

  دی انجام ده دی جد یکارها  (2

 ی مجاز  یایکم کردن وقت گذراندم در دن (3

 کردن خواب  میتنظ (4

 

 باال یدرون زشی. انگ16

 . دهدیسوق م میخواهیکه م ییزهایاست که مارا به طرف چ ییروین زشیانگ

 فعل است. زه یانگ

 است. یدرون زشیانگ تا

در   زیشوق انگ یانجام عمل یکه فرد برا یپرقدرت یدرون یروین یعنی یدرون زشیانگ *

 ورد.آ یبه وجود م یرونیو بدون عوامل ب ییتنها

 .می( داشته باشافتنیتوام با آموزش )آموزش  زشیانگ

 باشد . انیمرب  و نید وال یاز دغدغه ها یکی دیبا زشیانگ

 

 

 



 

 

 رشد :  یروانشناس در

 از بدو تولد ذاتا کنجکاو است. کودک

   ینه درون  میهست یرونیب زش یدنبال انگبه : ما تذکر

 زه یجا شیو برا میکنیم قشیما تشو دیگویرا م شییکه فرزندمان دستشو یزمان مانند

  افتیهم در زه یجا شیبرا یو حت کندیکار را که غلط است تکرار م نی، اون هم ا میخریم

 .کندیم

  ت یعزت نفس ، بدون خالق یب یکه فرزند پر قدرت خود را ، به فرد فتدا یم یچه اتفاق *

 ؟یکنیم لیتبد …و 

 .میدان یرفتار درست و روانشناسانه با فرزندمان را نم قهیما طر نکهیا لیدل به

مواجه با   قهیو طر یو درباره هر موضوع میریبگ ادیرفتار روانشناسانه را  دیقدم با نیاول در

 .میاطالعات کسب کن میاز خود بروز بده دیکه با یآن و رفتار

 .میکننده فراهم کن تیحما طیفرزندمان شرا یبرا دیما با *

 م؟ یکن جادیکننده چگونه ا تیحما طیتحول و شرا نیا

 .مینیبب آموزش

 .ستین یدرون زشیانگ جادیاما هدف آموزش ا *

فراخوانده شده به پرورش   شیاز پ زه یانگ نیکه ا یطیفراهم آوردن شرا یعنیآموزش  *

 شود. لیگسترش و ژرفا تبدو

 است. ادگرفتنی،  ست یآموزش ، آموزش دادن ن *



 

 

 است. یلیما آموزش تحم یدادن ها ادی: مشکل تذکر

 دارد. ازیاست و به صبر ن ندیآفر یک دادن ادی

 بشوم؟  یدرون زشیانگ شیباعث افزا چگونه

 افتنی تیقدم در هو نیکه مهم تر میرا کنار بگذار یرونیب یها زشیقدم انگ نیاول در

 است.  

 آهسته آهسته انجام شود. دیدارد و با ازیبه زمان ن  یرونیب زشیگذاشتن انگ کنار

 است. افتنی تیهو یاصل  یموضوع معن ن ی، ا میفهمیکه نم میبفهم

 است:  ریموارد ز ازمندین یرونی ب زشیکنار گذاشتن انگ *

 ارتباط با فرزند  (1

 ) باال بردن اعتماد به نفس فرزند(یستگیشا (2

 استقالل  (3

 م؟ یده یموارد باال را انجام نم چرا

 .  میستیبلد ن یگری. راهکار د1

 کارها سخت هستند. نی. به نظرمان ا2

 ( میشبه ره صدساله برو کی.)   می. عجول هست3

 انسان تی. عدم پاسداشت هو4


