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 پایيز در هاي موسسهمختصري از فعاليت
 
    
 هاي داخل موسسهبرنامه 
 
 
   (نگین نابت)خانم  با کودکمناسب  رفتار گام 

 کرمی()خانم مرضیه شاهرفتار مناسب با نوجوان  گام 

   (کرمیمرضیه شاه)خانم  موثر ارتباط کالمی گام 
    زهرا سلیمانی( )خانم با کودک دبستانی مناسب رفتارگام  
    خانم مریم احمدی(مدیریت بر خود گام( 

 
 
 
 

      
 
 
 
     نگین نابت( )خانم آمادگی براي فرزندپروريگام  

  خانم مریم احمدی(تسهيلگران ترویج خواندن کارگاه(  
 آماادگی باراي وراور     وشيردهی به نوزاد، پدران  هاای کارگاه

زهرا )خانم  کار فرهنگی با نوزاد فرزند، خواب نوزاد و ماساژ نوزاد،
 (سلیمانی

  (خانم زهرا سلیمانی) تحصيلی تپيشرفکارگاه 

  سهیال طاهری()خانم  تک فرزندي و فرزند دومکارگاه 

 

م ام پيك  
    

 يشماره

421  

ي داخليخبرنامه  
 موسسه

 مادران امروز
 

2931 پاییز  
1122              

3249  

 

      

 

 در پاییز امسال موسسه نوزدهمین سال زندگی خود را پشت سر 

 گذارد.  می

 ی نوزده سال تالش موسسه، اثری کارنامهامیدواریم 

 های این سرزمین باشد.ماندگار برای خانواده
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 69در سال  هاي داوطلب موسسهگروه دورهمی ميندو 

در  بعادازههر  :3301-:3701ساعت  ،31/7/69تاریخ در

 محل موسسه مادران امروز برگزار شد.
در  18در سال نیروهای داوطلب موسسه مادران امروز  ومین دورهمید

نیروهای داوطلاب  ها و برگزار شد. در این مراسم گروه 15/3/18تاریخ 
هااای هاای گاروه  از فعالیاات یموسساه حواور داشااتند. ابتادا گزارشا    

کتابخوانی در تهران ارایه شد و سپس دوستان به طار  یینانهادها و   
تبادل تجربه در این زمینه یرداختند. بخش دیگر این برنامه به کارهای 

های مختلف در داخل موسسه اختصاص داشات کاه   ی گروهداوطلبانه
ی کار خود ارایه کردند و ساپس باه   هرکدام گزارش کوتاهی در زمینه

 های مطر  شده یاسخ داده شد.ها و ابهامیرسش
 

 در“ کتابخوانی ترویج تسهيلگران”  آموزش کارگاه 

 هسموس
 از یاس  دور، راه هاای گاروه  در کتاابخوانی  چگونگی به کارگاه این در

  نااام بااا جدیااد طرحاای توضاای  همچنااین “دور راه” هااایدوره یایااان
 .شد یرداخته ،“دور راه هایگروه در هدفمند یا خالق خواندن”
 تهاران،  و هادورشهرستان راه های گروه کنندگانهماهنگ از افراد این  

 . بودند موسسه کارشناسان و داوطلب نیروهای
 “دور راه” هااایبرنامااه یادامااه چگااونگی باار کارگاااه ایاان تاکیااد

 حاااوی ایجاازوه منظااور ایاان بااه. بااود امااروز مااادران موسسااه
 یاداماه  تاا  “دور راه” طار   آغااز  از تساهیلگران  نیااز  مورد اطالعات

 شاده  گاااری ناام “ هدفمناد  یاا  خاالق  خواندن” طر  عنوان با کهآن
 .گرفت قرار اینان اختیار در است،

 

 هاي خارج از موسسه   برنامه
 

 هاکودک و مدرسه مهدهاي
 

 با کارشناسی خانم زهرا  تربيت جنسی ایجلسه 8 کارگاه برگزاری
  مدادرنگیسلیمانی در مهدکودک 

 هااي مناساب باه    نمایشگاه کتاب و معرفای کتااب   برگزاری

 از انتنارات مادران امروز در مهدکودک مژده هاخانواده

 باا   ضارور  آماوزش در خاانواده   سخنرانی با موضوع  برگزاری
در دبیرساتان یسارانه مبتکاران     کرمای کارشناسی خانم مرضایه شااه  

 (8ی )منطقه
 

 
 زیستگروه محيط

 

  زیسات و ضارور    آشنایی با مفهوم محيط کارگااه  8برگزاری

آوردهااي بازر) وموضاو     هاي کوچاک دسات  قدم ،وفظ آن

 لقا مالحخانم مه فيلم کوتاهی درمورد نمایش وپسماند و زباله( 

باا همکااری    ،آنهااي  و معرفی موسسه مادران امروز و فعاليت

کاانون همیااران    و زیست موسسه ماادران اماروز  اعوای گروه محیط
  ی سناییی جهاد در سرای محلهسرای محله ی سبزخانه
  زیست به ساوي  محيطبا موضاوع   هاییدر سلسله ننستشرکت

به دعوت دفتار مناارکت مردمای ساازمان      رود یا اوترار؟اويا می
 یارک یردیسانحفاظت از محیط زیست در محل 

  براي طبيعت ایاران وپااتوا امان طبيعات     ننست شرکت در

تهاران در محال    93کاربردی واحاد  به دعوت داننگاه علمی پایدار(
 موزه ملک

   نقش زنان و خانواده در ایجاد صلح و مقابله شرکت در ننسات

به دعوت معاونت اماور زناان و خاانواده باا     زیست با تخریب محيط
 ی دفاع مقدسهای غیردولتی در محل موزهسازمانهمکاری تعدادی 

 هااي  هاا و فعاليات  معرفی کارگااه ای با موضوع برگزاری جلسه

هااي  نمایشگاه کتاب و معرفی کتااب و برگزاری  محيطیزیست

ی در دبستان دخترانهاز انتنارات مادران امروز  هامناسب به خانواده
 (8ی خدیر )منطقه

 

 

 سایر مراکز
 

  بااا  نفااد در بزرگسااا نتقویاات اعتمادبااه کارگاااهبرگاازاری

نمایشاگاه کتااب و    برگازاری و   ناژاد ماریا ساسانکارشناسی خانم 

از انتنارات مادران امروز  هاهاي مناسب به خانوادهمعرفی کتاب
 در شرکت قدس نیرو

  هااي مناساب باه    نمایشگاه کتاب و معرفای کتااب  برگزاری

 جهاانی  يهفتاه باه مناسابت   از انتنارات مادران اماروز   هاخانواده

باا   نقش آگاهی و آموزش بر تربيات سخنرانی با موضوع  وکودک 
در کانون یرورش فکری کودکاان و   کرمیکارشناسی خانم مرضیه شاه

 نوجوانان

   خاانم تااوران   اولاين ساالگرد درگتشات سارکار    شارکت در

 کودک و در شورای کتاب مزار اینانسر بر   ميرهادي

   ن افيلم مستند زنادگی سارکار خاانم تاور     نمایششرکت در

)باه کارگردکاانی خاانم رخناان      "تاوران خاانم  " ميرهادي به نام
 در باغ کتاب تهران شورای کتاب کودکبه دعوت  اعتماد(بنی

  باه دعاوت     سواد و سالمت جنسای خاانواده  کارگاه شرکت در
 زنان در محل آن انجمنانجمن ایرانی مطالعات 

  به دعوت  زیسته زنان توانمندتجربهشرکت در ننستی با موضوع
  یژوهنگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالن حکمت

 درمان اخاتال   یاادگيري   با موضاوع   شرکت در ننست ماهانه
به دعوت باشگاه مدرسین خاانواده در   ي روانشناسان و مشاورانویژه

 خدمات مناوره مرکز جامع

 
 گردشگري

 

 های داوودی(ی انار و گلشناسی )جننوارهبازدید از باغ گیاه 
 های نرفته )به کارگردانی خانم تهمینه میالنی(تماشای فیلم ملی و راه 
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 هاشهرستان
 
 نگاه ناو  با موضوع  عمومی و یک ننست اختصاصی برگزاری سخنرانی

ي کاار  هااي راه دور و اداماه  ي گروهچگونگی ادارهو  به زندگی

شاهر  ی امور بانوان شاورای اساالمی در هاادی   به دعوت کمیتهمطالعاتی 

 مازندران به کارشناسی خانم مریم احمدی

  در  ارتباط کالمای ماوثر   ی یرسش و یاسخ با موضوعجلسهبرگزاری

هاای راه دور  انجمان دوساتدار کاودک البارز )کارج( وگاروه      به دعوت  کرج
 کرمیمرضیه شاهموسسه مادران امروز به کارشناسی خانم 

 

 

 راه دور
 

   هاای کتاابخوانی   ی گاروه ننست منترک همه 11/3/18در تاریخ
 ها در موسسه مادران امروز برگزار شد.تهران و شهرستان

کماک باه پيشارفت    در بخش اول این برنامه، کارگاهی با عناوان  
 با کارشناسی خانم زهرا سلیمانی اجرا شد.تحصيلی 

هاای کتاابخوانی   وگو و تبادل تجربه بین گاروه در بخش دوم به گفت
ریزی برای های برنامهی شیوهیرداخته شد و خانم مریم احمدی درباره

ی یاانزدهمین  توجاه باه برناماه   طور عاام باا   برگزاری هر مراسمی به
 طور خاص یرداختند.سالگرد فعالیت راه دور به

بحا  و  های راه دور در گروههای کتابخوانی ی شیوهو در انتها درباره
 وگو شد.گفت
 2 هاي خندانگل هاای جدید کتابخوانی به نام یهاتنکیل گروه  ،

 شهردر قائم ي بهاريپدران ترانه و اميد فردا
 

 
 

 

 
 

هاای راه دور در شاهرهای مختلاف، در    های گاروه گزارش فعالیت● 
شاود. در ساایت   های راه دور منعکس میییکو  88ی ییوست شماره

 های راه دور را مطالعه فرمایید. ، ییکتوانیدمی موسسه

 

 هاارتباطا  و همکاري
 
 ها و نهادهاي زیر ارتبااط  با سازمان امسال پایيز در

 ایم0داشتهو همکاري 
 

باشگاه مدرسین  ییک ادبیات،انتنارات یویا، یژوهنی آموزشی انجمن 
شاورای   شورای کتاب کاودک،  سایت فرانش، ی کتابدار،خانه خانواده,

ی ارشاااد، ی عمااومی حسااینیهکتابخانااه ،گسااترش فرهنااگ صاال  
، مجتماع للاه یاارک تبریاز    موسسه باازی و اندیناه،   مهدکودک لنا، 

 بادبادک.ی هنرکده
 
 
هایی باا  شنبه هر ماه نشستموسسه در اولين سه ●

کناد. هادا از   ورور کارشناسان مختلف برگزار مای 
منادان باا   این برنامه، آشنایی بيشتر اعراا و عالقاه  

هاااي هاااي مختلااف در وااوزههااا و دیاادگاهنظریااه
هااي  روانشناسی و تعلايم و تربيات اسات. دیادگاه    

الزاماً همسو باا موسساه   ها، شده در این جلسهمطرح
 نيست.

 

 ماه مهري عمومی لسهج
 

 کنيم؟ مطرح فرزند، با را هایمانخواسته چگونه  0  موضو 

 ...( و انرباط پتیري، مسئوليتو

 ارشد کارشناسو اومدي افسون خانم سرکارکارشناس0 

 (مشاوره
 

ها در تمام اعصار، برای دستیابی به احساس خوب ی انسانتالش همه
هاینان بوده است. در این راستا در تمام کردن نیازها وخواستهبرآوردهو 
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شود ل و منکالت متفاوتی روبرو مییمراحل زندگی، هر فردی با مسا
عزیازان و افاراد نزدیاک     ها منکالت ارتبااطی باا  ترین آنکه از مهم

 خانواده است.
شاوند،  هایی که رواننناسان بارهاا باا آن مواجاه مای    یکی از شکایت 

مساوولیتی،  انواباطی، بای  شکایت والادین از فرزندانناان اسات. بای    
نخواندن، لجبازی، یرخاشگری و بسیاری مسایل دیگار، از جملاه   درس

رو هستند و مدام درصدد یافتن راهای  مواردیست که والدین با آن روبه
برای حل این منکالت هستند. در این راستا والدین معمولً بر اساس 

فهام و  "کنناد کاه   که از یینینیان به ارث رسیده عمل مای باورهایی 
 شود.نامیده می "برداشت رایج

های بهتر و مؤثر والدین یکی از موانع جدی و اساسی در برابر انتخاب 
است که تقریبااً هماه باه آن بااور دارناد.       "فهم و برداشت رایج"این 

رف ماا  گوید وقتای فرزنادمان باه حا    به ما می "فهم و برداشت رایج"
دهد، او را تهدید کنیم و اگر تهدیدمان مؤثر نباود تنبایهش   گوش نمی

کنیم. ما حتی اگر مؤثر نبودن این رفتارها را بارهاا و بارهاا تجرباه    می
کنایم، چاون   ها را تکرار میهیچ شک و تردیدی آنکرده باشیم باز بی

 هار باار دریافات    "فهم و برداشات رایاج  "تایید دیگران و جامعه را از 
 ایم.  کرده

کنایم و باه   بر اساس این باورها یک سری رفتارها را مدام تکرار مای  
هاا را رفتارهاای مخارب رابطاه     ایام کاه آن  ها عادت کارده انجام آن

 ها عبارتند از:نامیم. این رفتارها و عادتمی
 انتقاد -1

 سرزنش -8

 شکوه و گالیه -5

 غرغر و نق نق -9

 تهدید -3

 تنبیه -8

 برای تحت کنترل قرار دادن دیگری دادنباج -3

 تحقیر و تمسخر -3

 مقایسه -1

 گیریجبهه -11
زنایم و  ی بین خود و فرزندمان آسیب میبا انجام این رفتارها به رابطه

کاه  شاویم بادون آن  ها هر لحظه بینتر از یکدیگر دور میبا تکرار آن
ود رنفعی برایمان داشته باشاد. باه میزانای کاه رابطاه از دسات مای       

شاود و هار چاه رابطاه     اثرگااری والدین بر فرزندان کمتر و کمتر می
شاود.  ی رفتارهای مخرب بینتر مای شود، میزان استفادهتر میضعیف
گوید وقتی از تهدید و تنبیه کنونی، می "فهم و برداشت رایج"زیرا که 

را بیناتر کنیاد و   یاسخ مورد نظر خود را نگرفتیاد میازان و شادت آن   
 یابد.است که این چرخه معیوب همچنان ادامه می چنیناین

توانیم کنتارل  اما سؤال این است که آیا ما کسی غیر از خودمان را می
حال تکرار این رفتارهاای مخارب ماا را باه رواباط و      کنیم؟ و آیا تا به

مان رسانده است؟ اگر یاسختان بلی است، یس همچناان  دلخواهنتایج 
 به مسیر خود ادامه دهید!

اما اگر یاسختان منفی است و از این عادات و رفتارها، نتیجه مطلاوب  
گردیاد، باه شاما یینانهاد     ای مای حل تازهاید و به دنبال راهرا نگرفته

کنیم در گاام اول از انجاام ایان رفتارهاای مخارب رواباط دسات        می
کام باه   بردارید. به میزانی که چنین اقداماتی را ترک کنید رابطاه کام  

هاای مخارب   کردن ایان عاادت  گردد. با جایگزیننرمال بازمیشرایط 
ی رابطه، شرایط و رواباط رو باه بهباود    رابطه با رفتارهای بهبوددهنده

 ی روابط عبارتند از: گاارد. این رفتارهای بهبوددهندهمی
 احترام -1

 اعتماد -8

 یایرش بی قید و شرط -5

 دادن فعالگوش -9

 حمایت -3

 تنویق -8

 گفتگوی دایمی بر سر اختالفات -3

شود و به افراد خاانواده  به افزایش کیفیت روابط میاین اقدامات منجر 
دهد. در این شرایط افراد تمایال بیناتری   احساس خوب و مطلوبی می

برای حفظ این احساس خوشایند و همکاری با یکادیگر دارناد. تقریبااً    
را دارند که نسبت به معلام  شان این تجربه اکثر افراد، از دوران کودکی

شنوی اند. این حرفشنوی بینتری داشتهشان، حرفیا فرد مورد عالقه
حاصال از ایان   د خوشااین  سکیفی و در نتیجاه، احساا   به دلیل ارتباط
 ارتباط است.

ی با حاف رفتارهای مخرب رابطه، و افزودن رفتارهاای بهباود دهناده   
و روابط بین فاردی خاود    رابطه به افزایش احساس مطلوب در خانواده

 کمک کنیم.

 

 ماه آباني عمومی جلسه
 

آشنایی با جایگاه ادبيا  و خواندن انتخاب   0  موضو 

 سازيکتاب مناسب و قصه

 یوسفی هشهرکارشناس0 سرکار خانم 

داور  ،عرو شاوراي کاودک  ، ي پيش دبستانکارشناس ووزهو

 (ي جهانی هاند کریستين اندرسنجایزه یک دوره

 
هاینان را با معرفی گروه تاالیف شاورای کتااب    خانم یوسفی صحبت
 کودک آغاز کردند:

هاای  هاای نویسانده  ی این گروه خواندن و تحلیل کردن کتابوظیفه
کند کاه  ایرانی است زیرا در یایان هر سال فهرستی را شورا منتنر می

هاای تاالیف و   های سنی مختلف بهترینهای محتلف و گروهدر شاخه
کند. چرا که اگر خاوراک خاوبی از نظار ادبای در     مه را معرفی میترج

ها ترغیب به مطالعه و عناق باه   هایمان بگااریم، این بچهاختیار بچه
 کتاب خواهند بود.

یکی از معوالتی که ما امروزه در بین نوجوانان و جوانان با آن روبارو  
 در هستیم؛ کمبود یا عدم عالقه و اشاتیاق باه مطالعاه اسات و ماثالً     

های درس ادبیات )لوییس لوری(، جزو اجباری “بخننده”آمریکا کتاب 
هوشانگ  ”ای مثال  العااده ی فوقهای نویسندهاست. ولی آیا ما کتاب

کنیم؟ جالب است که بدانید، را در مدارس تدریس می “مرادی کرمانی
بسیاری از آثار این نویسنده، در کنورهای مختلف ترجمه شده و داخل 

فرهااد  ”هاای درسای شاده اسات و یاا آثاار دیگاری از آقاای         برنامه
، اماا در کناور خودماان هناوز بسایاری ایان نویسانده را        “زادهحسن
 شناسند.نمی

گویناد کاه کتااب    هاا مای  ها به بچاه معمولً شاهد هستیم که خانواده
غیردرسی نخوانند تا مزاحم درسنان ننود. زیرا این آگااهی را ندارناد   

های درسی بسنده کنیم درس ادبیات در حد داخل کتاب که ما نباید به
کردن این بساتر از  ها آماده کنیم. البته آمادهو باید بستر را در فکر بچه

کنیم که بارای  شود: به مادران توصیه میدوران بارداری مادر آغاز می
شنود و با زیر و بم آن شان داستان بخوانند. جنین این صدا را میجنین
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ی آن شود. بعدها در ناوزادی باا شانیدن دوبااره    آن اخت میو کلمات 
داستان، آرامش زمان جنینی برایش تداعی شده و با آرامش به خاواب  

 رود.می
ی کتاب و قصاه را بارای کودکاان خردساال آمااده       حال اگر ما زمینه

نکنیم و انواع ادبیات را ارایه نادهیم، ایان بچاه در مدرساه در بخاش      
شود. دیده شده اسات  خوانی دچار منکل میو روانشنیداری، خواندن 

ها در درس ریاضی ناشی از نفهمیادن  که در بسیاری موارد ضعف بچه
 ی آن است.صورت مسوله و واژگان تنکیل دهنده

هاا وجاود   روش یادگیری در انسان 31تحقیقات ننان داده که حداقل 
 ها، خوب شنیدن است.ی این شیوهدارد و یایه و اساس همه

ای که معمولً یک کتااب  های سادهدر سنین مهدکودک، ما از داستان
کنیم. کودک باید اول تصاویر را ببیناد، بعاد   تصویری است، شروع می

بتواند آن را توصیف کند و با مادر یا مربی راجع باه آن صاحبت کناد.    
 8یاا   3کنیم کاه در هار صافحه    نهایتاً طی سال از کتابی استفاده می

دقیقه بننیند و گاوش   81تواند به مدت دارد و کودک میجمله وجود 
ی عدم تمرکز بسیار بین کودکاان و نوجواناان   بدهد. امروزه که یدیده

های ننستن و کتاب خواندن اهمیت شیوع ییدا کرده است. این تمرین
دهاد. )البتاه از دلیال اصالی عادم تمرکاز،       خود را بینتر نناان مای  

ها و ... است که روی دریغ از تلویزیون، موبایل، انواع گیمبی یاستفاده
های رشدی اعم از کالمی، عااطفی، حسای و اجتمااعی    ی شاخههمه

 تاثیر منفی دارد.(
فتد. یما با نوزادان یا خردسالن باید تمرین کنیم تا رشد کالمی اتفاق ب

ولای باا   کناد،  درست است که نوزاد برای ارتباط از کالم استفاده نمای 
هااا گااوییم و بااا انااواع گریااهگفتااار ماایصااداهایی کااه بااه آن یاایش

هاایی کاه ماادر بارای ناوزاد      کند و للیای هایش را بیان میخواسته
خواند، تمریناتی برای تلفظ کلمات است. زیرا تحقیقات نناان داده  می

های یکسان برای ایجااد و  ی دنیا با تواناییی نوزادان در همهکه همه
آیناد، اماا آنچاه را کاه در محایط      ی صاداها باه دنیاا مای    مهتلفظ ه

گیرند که تکارار کنناد و ایان باعا  تلفاظ اصاوات       شنوند، یاد میمی
ماا بارای ایان کاار دو شایوه       شود.های گوناگون میمختلف در ملیت

خوانی ما از روی ماتن کتااب،   خوانی. در قصهگویی و قصهداریم؛ قصه
خاوان در  وانیم )البته هنر شخص قصاه خوکاست میداستان را بی کم

... مهام اسات(. لزم اسات کاه قبال از       تغییر لحن و صدا و مکا  و 
ها خواندن کتاب حتماً نام کتاب، نویسنده، مترجم و تصویرگر را به بچه

خاوانیم لزم  ی کتاب را مای خوانی ما همهمعرفی کنید. چون در قصه
ودن کتاب برای گاروه  است که کتاب خوب انتخاب کنیم. به مناسب ب

بخش نباشاد،  سنی مخاطب توجه کنیم. اگر کتابی را بخوانیم که لات
خواندن لات نخواهد بارد و عالقاه باه مطالعاه ییادا      فرزند ما از کتاب

 نخواهد کرد.
توانیم از فهرست شورای کتاب و یاا  برای انتخاب کتاب مناسب، یا می

یاا باه طاور کلای باه      نهادهای مرتبط و موجه دیگر استفاده کنایم و  
مناسب بودن نکاتی مثل: منخصات ظاهری کتاب از قبیل جلد، اندازه 
حروف و ماتن، صاحافی و تصااویر و موضاوع مناساب گاروه سانی        
مخاطب توجه کنیم. واژگان و دستور زبان نیاز بسایار مهام اسات. در     

ی متن اهمیت دارند. های سنی ییش از دبستان، تصاویر به اندازهدوره
 شود.رود، اهمیت تصاویر کمتر میچه سن بالتر می ولی هر

هاای  موضوع کتاب نیز باید برای مخاطب جااب باشد و جازو دغدغاه  
ذهنی و زندگی او باشد. کتاب خوب باید تا یایان برای خواننده جاابیت 

گویی؛ لزم است که داشته باشد و او را به دنبال بکناند. در بح  قصه
 یایان کاار را بداناد. ماثالً بهتارین نحاوه       هایگو چارچوبقصه فرد

گاو  است کاه قصاه   uها در حالت شنیدن قصه به شکل چیدمان بچه
ها توجه کند. فن بیان، لحان، زباان بادن و جلاب     ی آنبتواند به همه

گویی بسیار اهمیت دارند )اگر توجه مخاطب نکاتی هستند که در قصه
گاویی  هاای قصاه  کاارت تواناد از  ای مسلط نباشد میگو به قصهقصه

 استفاده کند(
در جاهاایی از داساتان، متناساب باا مخاطاب      توانیم گویی میدر قصه

 دخل و تصرف داشته باشیم. )البته در چهارچوب داستان(.
هاای  وظیفاه دارد کاه داساتان    “گروه کهن”در شورای کتاب کودک 

قدیمی و عامیانه را که مناسب امروزه نیستند، بازنویسی یاا باازآفرینی   
هاا اساتفاده کنایم و قسامتی از     گاویی از آن کنند تا بتاوانیم در قصاه  

های مختلاف  ها منتقل کنیم. شیوهمان را از این طریق به بچهفرهنگ
های داستان های شخصیتگویی خالق، نمایش، ساخت عروسکقصه

هاا هام تااثیر قصاه و     و ... ترفندهایی هستند که با به کاار باردن آن  
  شود.جاابیت آن برای مخاطب کودک بینتر می

 

 ماه آذري عمومی جلسه
 

 باشيم؟ داشته سالم و کارآمد کودکانی چگونه  0  موضو 

 فرزندان آینده روان سالمت والد یک عنوان به چگونه

 بزنيم؟ رقم را خود

 ارشد کارشناسو تقوي مليحه خانم سرکارکارشناس0 

 (عمومی روانشناسی

 هاي ایشان0اي از نظرا  و صحبتخالصه

TMP چيست؟ 
باشاد کاه شاامل    آموزش مدیریت رفتاری کودکان توسط والدین مای 

هاست و والدین عزیاز را در افازایش رفتارهاای    ای از تکنیکمجموعه
هاا یااری   رفتارهای نامطلوب آنمطلوب کودکان و نوجوانان و کاهش 

 دهد.می
ی ایجااد تعامال مثبات باا     بخش قابل توجهی از این هدف به وسایله 

ی ایان تعامال مثبات    گیارد. در ساایه  کودکان و نوجوانان صورت می
بسیاری از مناکالت رفتااری کودکاان و نوجواناان کااهش یافتاه و       

 ردد.گها ایجاد میتغییرات رفتاری مثبت قابل توجهی در آن
 ي کودکان(وویژه TMPهاي گام
کنیم و طبق توالی ماکور جا نمیرا جابه TMP هایهیچ عنوان گامبه

 رویم.در جهت اصال  رفتار کودک ییش می
 هاي تشویقیگام
 .تعامل مثبت3

ای موثر و سالم با تعامل مثبت اولین گام در جهت برقراری رابطه
 شود:اساسی را شامل میباشد. این گام سه بخش کودکان می

 pmtالف( بازی 
 ب( گفتگوی انعکاسی
 ج( محبت فیزیکی

 . تحسين و توجه2
باا تحساین و توجاه باه صاورت       TMPتفاوت تحساین و توجاه در   

در  گیرناد.  در ماهیت رفتارهایی است که مورد توجه قرار مای  Tعادی
صاورت  این نوع تحسین رفتارهای ناهمساز و رفتارهایی که کودک باه 

 گردند. دهد تحسین میها را انجام نمیودجوش آنخ
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ی رفتارهاایی را  نماییم که در آن کلیهابتدا یک بانک رفتاری تهیه می
کنایم و ساپس   هاا را داریام ذکار مای    که قصد افزایش یا کااهش آن 

کنیم. دقت داشته باشاید  رفتارهای مورد نظر را وارد جدول تحسین می
دهیم. جادول تحساین   تحسین قرار نمیرفتار را در جدول  11بیش از 
 برای خود والدین قابل استفاده است. صرفاً
 . جدول رفتاري1

کنایم و  اند را انتخاب مای رفتارهایی که در جدول تحسین تغییر نکرده
 کنیم. وارد جدول رفتاری می

 هاي تنبيهیگام
 . بازگيري پاداش یا جریمه3

باید انجام دهد ولی انجام  شود که کودکدر مورد رفتارهایی اعمال می
 دهد. نمی

 کنیم. استفاده می 111-11از تکنیک 
کلمه انتظار خود از کاودک   11ثانیه و با حداکثر  11در عرض حداکثر 

 کنیم.و ییامد رفتارش را به صورت قاطعانه بیان می
 گرفتن. نادیده5

نند، طلبی است ماگیرند توجهماهیت رفتارهایی که در این گام قرار می
 .... زدن ونق
 مند. محروميت زمان9

دیادن  شود که منجر به آسیبمند شامل رفتارهایی میمحرومیت زمان
 شوند.کودک و دیگران می

 
 

 

ها( ها و کارگاههاي موسسه وگامعنوان برنامه ●

 69 زمستاندر 

 

 ها0گام
 ارتباط مناسب همسران )صب ( -
 ی موثر با آن )صب (آشنایی با خطاهای شناختی و مقابله -
 )صب ( خنم بر مدیریت -
 رفتار مناسب با کودک )بعدازظهر( -
 )بعدازظهر(رفتار مناسب با نوجوان -
 )بعدازظهر( ارتباط کالمی موثر -
 مدیریت بر استرس )بعدازظهر( -
 

 ها0کارگاه
 آموزی و انوباط در بزرگسالن )صب (نظم -
 )صب (نفس در بزرگسالن تقویت اعتمادبه -
 

ها، لطفاً به براي اطال  دقيق از تاریخ اجراي برنامه

 کانال و سایت موسسه مراجعه کنيد.

 

 تسليت0 ●

 

 

 

 

 

 

 تشکر0 ●

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری که موسسه را از همراهان داوطلب و همکاران 
، یاری دادند از موسسه و داخل های بیروندر برنامه

 بسیار سپاسگزاریم.

  valedeyn_va_farzandan: 1اینستاگرام 

 رسانی:کانال اطالع    

1https://telegram.me/madaraneemrooz   

  www.madaraneemrooz.comسایت:   

  info@madaraneemrooz.comایمیل:     

 وفرماندانا آجودانی و نيلها ییک مام به کوشش خانم
ود.شمنتنر می بخش روابط عمومیزیر نظر  بدیع  

 دوستان عزیز

ی تلفان، نناانی منازل و    از دوستان عزیازی کاه شاماره   
کنایم تغییار را باه    کند، درخواسات مای  ایمیلنان تغییر می

 بخش اداری موسسه مادران امروز اطالع دهند.

 یاییزکه در سرکار خانم نگین نابت به دوست عزیزمان 
اند، صمیمانه تسلیت گاشته عزیزی را از دست داده

 گوییم.می
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