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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 

 :برگزار شدموسسهدر زير هاي و كارگاههاگامآذر و دي   هاي هدرما  
  )خانم زهرا سليماني( رفتار با كودك  گام• 
  )نژادماريا ساسانخانم ( تشويق و تنبيه   گام •

  ) فاطمه صهباخانم (تشويق و تنبيه گام •
  )آقاي مهندس محمود سلطاني (بازي و انديشه  گام•
  )يانخانم شيوا موفق( رشد جسمي كودك و نوجوان   گام  •
  )ايرانپورخانم فاطمه ( رفتار با نوجوان گام  •

  )خانم شيوا موفقيان( روابط زناشويي   گام  •
  )فاطمه صهبا خانم  (ارتباط كالمي  گام•

  
  
  
  )فرحناز مدديخانم  (كامپيوتر براي مادران  گام•
  )نژادماريا ساسانخانم ( مديريت بر خشم   گام •

  )ا سليمانيخانم زهر(  مادران باردار  گام•
 ي نوجوانـان    ويژه –چگونه عواطف خود را بيان كنيم         كارگاه •

  )نژادماريا ساسانخانم (
پدران و مادران ي  ويژه–مراقبت از مادر و نوزاد    كارگـاه  •

  )زهرا سليمانيخانم (  در انتظار فرزند
ي  ويـژه  – مسايل خـانوادگي   پيرامونپرسش و پاسخ     •

  )مريم احمديخانم ( پدران 
خـانم  (ي پدران  ويژه–ها  عواطف و مديريت بر آن     كارگاه •

 )مريم احمدي
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  ي تربيتييك نكته

  
كنند وقتي فرزندشـان را بـا ديگـري مقايـسه            پدر و مادرها فكر مي     بعضي

گيرد كه چه طور بهتر عمل كند و كارهاي بدش را ترك  ، او ياد مي   كنند   مي
نفس خود را از     كودك اعتمادبه  شود باعث مي  مقايسهدر حالي كه    . كند  مي

  .يد بيا از آن فردي كه با او مقايسه شده بدش  وبدهد دست
ها را با هم مقايسه     از آنجا كه هيچ دو كودكي مثل هم نيستند نبايد بچه          

  .آيد  به حساب ميسه و تبعيض نوعي تنبيه مقاي. كرد
    موسسه مادران امروزانتشاراتاز  “ي تنبيهدرباره” كار از كتاب به نقل 

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  آذر و دي  ي  ماهانه هايسخنراني�
بـا   ايجاد خالقيـت در فرزنـدان    ماه با موضوع   آذر سخنراني
و  6/9/86شـنبه     روز سـه   الـدين اكرمـي   آقاي جمـال   كارشناسي
نفس در  تقويت كردن اعتماد به   با موضوع    ماه   دي سخنراني
 روز  زادهبخـش گيتـا جهـان   دكتـر    خـانم  با كارشناسي  فرزندان

ي    خالصـه  . برگـزار شـد     محـل موسـسه    در  4/10/86شنبه    سه
  .  آمده است 4 و 3 صفحه ماه در دي سخنراني

  

  ها ارتباطات و همكاري �
يـا    زيـر ارتبـاط    نهادهـاي  هـا و  نابا سازم  آذر و دي هاي    ه ما در

  : ايم همكاري داشته
 –) فرهنگــي و اجتمــاعي امــور معاونــت (  بهزيــستيســازمان 

 – كانون كودكان ايرانيـان      -مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي   
  .كانون پرورش فكري كودك و نوجوان 

  

  هاي خارج از موسسه برنامه �
  مهدهاي كودك •

خـانم  با كارشناسـي     بهتر با فرزند  ارتباط   سخنراني  برگزاري•
   زرين   درمهدكودكدانا آجودانيفاطمه صهبا و همراهي خانم مان

بـا    ضرورت آموزش در خانواده    موضوعبا  سخنراني   برگزاري•
   .دنياي رنگين كمان  درمهدكودكمهين هوشمندخانم كارشناسي

فرحنـاز  خـانم  با كارشناسـي   مديريت بر خشم   گام  برگزاري•
  هاستارهباغ   درمهدكودكفاطمه عرفانيانو همراهي خانممددي 
  

  هاه مدرس•

فاطمـه صـهبا و     خانم  با كارشناسي    نه گفتن  كارگاه    برگزاري•
مدرسه راهنمايي دخترانه توسـعه      در همراهي خانم نگين شهري   

  )1ي منطقه(صادرات 

بـا   اهميـت بـازي در رشـد     با موضـوع    سخنراني  برگزاري •
مدرسه راهنمايي پسرانه پيوند    درسهيال طاهري   خانم  كارشناسي  

   )1 يمنطقه(

خـانم  بـا كارشناسـي      رفتار با نوجـوان    گام فشرده     ريبرگزا•
  .دبيرستان دخترانه فرزانگان كرج درفاطمه ايرانپور 

مرضـيه  خـانم   بـا كارشناسـي      رفتار با نوجوان   گام    برگزاري•
مدرسـه راهنمـايي    درپـور   و همراهي خانم فرزانه توانا    كرمي  شاه

   )6 ي منطقه(الهديبنت يدخترانه

ضـرورت آمـوزش     موضوع  سخنراني با  سه چهار جل   برگزاري•
-منطقه(ي پژوهشگران   ي راهنمايي دخترانه  مدرسهدر   خانواده

،   )6ي منطقـه (الهـدي  مدرسه راهنمايي دخترانـه بنـت    ، )2ي  
ي هنرسـتان پـسرانه    و ) 1ي  منطقه(ي عدالت   دبستان دخترانه 

فاطمـه ايرانپـور،     هاخانمبا كارشناسي    )11ي  منطقه (  موسيقي
هـا فاطمـه     همراهي خـانم   بافاطمه صهبا   و  كرمي   شاه   مرضيه  
    زادهفريبا مقدس  وآزاده رضايي عرفانيان،

خـانم  بـا كارشناسـي    رفتار با كودك دبستاني گـام     برگزاري•
ر دبــستان  دنــسرين لطفــيخــانم ســهيال طــاهري و همراهــي 

  )5ي منطقه(ي مبينا دخترانه

خـانم  بـا كارشناسـي      تانيرفتار با كودك دبس    گام    برگزاري• 
 سيد جمال الدين اسـدآبادي      يدبستان دخترانه  درزهرا سليماني   

  ) 13 يمنطقه(
  
   ساير مراكز•

خـانم  بـا كارشناسـي      گوييكتابخواني و قصه   گام    برگزاري• 
  فاطمه عرفانيان در شركت تعاوني گيتا مهر

سـهيال  خـانم   بـا كارشناسـي      رفتار با كـودك    گام    برگزاري• 
  ي كتابدار در خانهطاهري

بــا  گــوييكتــابخواني و قــصه تــرويج كارگــاه  برگــزاري •
  ي كتابداركرمي در خانهمرضيه شاهخانم كارشناسي 

و  ضرورت آمـوزش خـانواده     سخنراني با موضوع      برگزاري •
خـانم  با كارشناسـي    هاي موسسه مادران امروز     آشنايي با فعاليت  
  نيان در كانون كودكان ايرافاطمه عرفانيان

  
   ها ناشهرست ••••
هـا  خـانم  (موسـسه  آموزش از راه دور      بخش نمايندگان   يدبازد •

 گيـر بهـره هـاي   گـروه كـار   از  ) مريم ملك آباديان و نسرين بينا     
  هابمنظور بررسي روند كار آن استان مازندراندور از راهآموزش

  
هـا و   ها ، سمينارها ، همـايش  شركت دركارگاه �

   ساير مراكزهاي ، نشستها نمايشگاه
) مينوكدههفاطمخانم  ( معلولينروزجهاني   گراميداشت درشركت •

  انجمن اولياء و مربيان كودكان و نوجوانان استثناييبه دعوت  
هـاي گـروه    فعاليتبا موضوع     موالنا   بزرگداشت شركت در    •

نسرين  هاخانم ( شوراي كتاب كودك   به دعوت      شورا مشورتي
  )  لطفي و معصومه پيرهادي

در سـالروز تـصويب اعالميـه جهـاني حقـوق كـودك              شركت   •
دعـوت سـازمان دفـاع از قربانيـان         ه  ب) خانم فرخنده صادق پور   (

  خشونت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تسليت••••
  به دوستان عزيز 

زاده ، فاطمـه صـهبا ، مرجـان مـدرس ، سـهيال              خانم ها افسانه حسن   
زاده و آقايـان    اهللاسهيال نعمت آرزو عطشاني ،  طاهري ، منصوره فرداد ،      
كـه   و آرش عطـشاني   سيدعطااهللا عطـشاني     ،مسعود پرتو، ورقا عبدي     

براي اين دوستان و     .  گوييم     تسليت مي  ،اند  از دست داده  عزيزانشان را   
  . سالمتي و تندرستي داريم  آرزوي هايشان   اعضاي خانواده ساير
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  بهاي داوطلگروه�

هاي خود  هم به فعاليت      آذر و دي     هاي  هدرماهاي داوطلب   گروه

آموزش،آمـوزش از   اجـراي   هاي  طي اين مدت گروه   . ادامه دادند 

 دور، بازي، بررسـي كتـاب از نگـاه مادرانـه، محـيط زيـست،               هرا

 هـا  و مـادربزرگ )دستياران(گويي و كتابخواني، مادر به مادر   قصه

ها مطالبي را   همچنين اين گروه  . هاي خود را برگزار كردند    جلسه

  . اندبراي سايت موسسه تهيه كرده

گروه بازي يك كارگاه  بـراي آشـنايي و همـاهنگي داوطلبـان              

  . ها برگزار كردند جراي جشن بازي و كتاب در مدرسها

ــين   ــشار اول ــن بخش،انت ــده در اي ــام ش ــاي انج ــر كاره    از ديگ

هاي داوطلب است كه بمنظـور ارتبـاط و         ي داخلي گروه  خبرنامه

  .داوطلبان تهيه شده استفعاليت هاي هماهنگي بيشتر 

  

  بخش تاليف

از راه   هـا انوادههاي كار براي آموزش خـ     ي تاليف كتاب  در ادامه 

سازي چنـد    در حال آماده    تاليف موسسه مادران امروز    گروه،دور  

رفتار با كـودك و     هاي در دست تهيه     وضوعم. عنوان ديگر است  

 كاربردي  ،ها ساده ،علمي    ويژگي اين كتاب  . ارتباط كالمي است  

هـاي  گـروه . هايي براي كار گروهي است    بودن و  داشتن تمرين    

ــوزش از راه ــتاندور آمـ ــاي شهرسـ ــسر بابل،اراك ، هـ  ،بابلـ

هـاي قبلـي ايـن    عنوانشهر ، ساري و قائم رشت  رامسر،تنكابن،

  .اندها را به شكل گروهي مطالعه كردهكتاب

  

  هاي آينده برنامه����
  اسفندي  سخنراني ماهانه�

بـا   ي ايرانيـان  دردانـه  ، نوروز  موضوع ماه با   اسفند  سخنراني

 7/12/86شـنبه     روز سه  پورنقاشخانم مهندس پري    كارشناسي  

  .شود مي برگزار  موسسهمحل صبح در  11  تا9 ساعت از

  
    پايان سال پدرانبرگزاري ميهماني �

از  24/11/86چهارشنبه روز  86آخرين نشست پدران در سال 

اين نشست به برگزاري . شود مي تشكيل بعدازظهر 7 تا 5ساعت 

 دعوت شده هاآن و از اختصاص داردپدران ميهماني پايان سال 

  .است تا به همراهي همسران خود در اين ميهماني شركت كنند

سال گذشته، براي پدران در هاي برگزار شده گزارش برنامه

از هاي سال آينده  برنامه، اعالم هاي پدرانهتبادل تجربه

  . شودها پرداخته ميي است كه در اين برنامه به آنيهاموضوع

 

  ديي   ماهانه انيي سخنر خالصه ����
   كودك و نوجوان اعتمادبه نفسنكاتي درباره : موضوع

  زادهبخشدكتر گيتا جهان خانم : كارشناس
  :ها اشاره شد از اين قرارندهايي كه در جلسه به آنبرخي از نكته

اعتمادبه نفس يعني تصوير مثبت داشتن از خـود و ايمـان بـه          • 
  توانايي خود

به عوامل متعددي مثل    و   است نه ارثي      اكتسابي نفس اعتمادبه •
  . روش تربيت و عوامل اجتماعي بستگي دارد 

 .هاي خاص خود را دارد هر كودكي خصلت •
؛ لق و تابع قانون همه يا هيچ نيـست  داشتن مط   اعتمادبه نفس  •

كـودك بطـور مكـرر در       .كنـد    در طول زمان تغيير مي     به عالوه 
 نـد تـضعيف كننـده يـا       تواگيرد كه مـي   معرض شرايطي قرار مي   

 .  باشد اعتمادبه نفستقويت كننده 
اسـت كـه در زنـدگي      ز مـوقعي مـشكل      اعتمادبه نفس كمبود   •

    اجتمـــاعي كـــودك و روابـــط او ، پيـــشرفت او در مدرســـه و 
 .  روزمره اش اثر بگذارد هايگيريتصميم

 كافي ضامن زنـدگي روانـي و اجتمـاعي شـاد و           اعتمادبه نفس •
 . سالم كودك است 

، اعتمادبه نفس و مطمئن به خود فرد با    ،برخالف آدم خودخواه   •
 بـه . به نقاط ضعف و نقاط قوت خود بطور همزمان آگاهي دارد             

تالش اسـت  در  ،دبرت كه از نقاط مثبت خود لذت مي   مان نسب ه
 . كه نقاط ضعف خود را اصالح كند 

  يـا دلبـستگي      Attachment كودك در    نفساعتمادبه منشا •
 اگر اين دلبستگي به طور صحيح و        . كودك به مادر است    ياوليه

 پروسه اعتماد به والد و محـيط شـكل          اوالسالمت شكل بگيرد    
كند كه بـراي  گيرد و باور ميكودك ياد ميو دوم اينكه   گيرد  مي

  . هاست اطرافيانش ارزش دارد و مورد عالقه آن
توانـد    ميط مادر نيست، بلكه      فق  والدي كه با بچه است     منظور از 

 اين رابطـه بـراي اعتمادبـه نفـس     . باشد   ...  يا    مادربزرگ ياپدر  
و بـه او    كند    كند ، مادر بغلش مي      گريه مي  بچه .خيلي مهم است    

     بچـه  .  نيـست   بـه تنهـايي كـافي      شـير دادن  امـا    .دهد    شير مي 
تـر از شـير دادن       ايـن مهـم    ومي خواهد در آغوش گرفته شـود        

وقتـي  .  اين جاست كه اعتمادبـه نفـس ايجـاد مـي شـود         .است
، اين حس را دارد كه      كند و بغل گرفته مي شود        گريه مي  اي  بچه

 اين خيلي مهم است ، .به فكر من است يكي      و   من ارزش دارم  
 .نترسيد از اينكه بچه بغلي شود 

 به سازد كه ك سرگردان و مضطربي ميناسالم،كود  دلبستگي•
  .ندارد ط اعتمادخود و به محي

ــدين نقــش اصــلي و اساســي در شــكل  • ي گيــري پروســهوال
اين نقـش    . .دارند كودكان   اعتمادبه نفس به تبع آن    دلبستگي و   

در پاسخگويي مناسب بـه نيازهـاي جـسمي و عـاطفي كـودك              
  .    شود خالصه مي

   كودكان اعتمادبه نفسچند تكنيك ساده در بهبود 
 خود را مرور و تقويت      اعتمادبه نفس  .ابتدا از خود شروع كنيد       •

   :براي بررسي اين كارها را انجام دهيد.كنيد 
با مرور و يادآوري كودكي و نوجواني خود ، آنچه والدين شـما              -

 شما موثر بوده اعتمادبه نفساند كه به نوعي در بهبود    انجام داده 
  . بصورت ليستي بنويسيد . است 
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الدينتان به عمـد يـا غيرعمـد        تهيه كنيد از آنچه و    هم  ي  ليست -
  .  است شما داشتهاعتمادبه نفس اثر منفي بر وانجام دادند 

نقاط منفي را در طول زمان      . دو ليست را با هم مقايسه كنيد         -
 . ها را در تقابل با نقاط مثبت بنويسيدارزيابي كرده سير آن

ن هـر   اكودكـ . بيند  ود مي اي از احساس خ   كودك شما را آينه    -
د كـه خـود را عامـل        تر باشـند ، بيـشتر احتمـال دار        كوچكچه  

 . ، افسردگي و اضطراب والدين بدانند ناراحتي
بريـد حتمـاً بـا فـردي        اگر از افسردگي يا اضطراب رنـج مـي         -

 . متخصص مشاوره كنيد 
از قضاوت ديگران   ،بخشي از قضاوت كودك در مورد خودش         •

ن قبل از مدرسـه     بخصوص در سني  . گيرد   او نشات مي   يدرباره
يد سعي كن . هاستها از خود ناشي از واكنش والدين آن       درك آن 

 از بودن دهيد كه   به كودك نشان  .واكنش مثبت خود را ابراز كنيد     
حـساس كودكتـان   نشان دهيد كه عقيده يـا ا  . بريدبا او لذت مي   

العمـل والـدين اطمينـان      كودك به عكـس   . برايتان اهميت دارد  
 .  از رفتار مناسب كودكتان ابراز كنيد رضايت خود را. دارد
گيـرد  واكنش مثبت شماست كه يـاد مـي        كودك از برخورد و    -

 . براي خودش ارزش قائل شود
 . بين باشيد در ارزيابي از كودك خود واقع •
 .  كودك را از خصلت كودك متمايز كنيد رفتار بد -
زيـابي  در ار. هر انساني و هر كودكي روزهاي خوب و بد دارد         -

 . كودك روزهاي بد را مالك قرار ندهيد 
در و هاي اول زندگي بناي اعتماد به خود اهميت دارد          در سال  -

هـاي خـاص در كنـار        در موقعيـت   .هـاي بعـدي حفـظ آن      سال
كودكتان باشيد و با تفسير و توضيح درست از شرايط و تاكيد بر             

 .  كمك كنيداعتمادبه نفسنكات مثبت او به حفظ 
كننـده يـا     و نوجوان همواره در معرض عوامل تضعيف       كودك -

سعي كنيد شـرايط را     . گيرد   قرار مي  اعتمادبه نفس كننده  تقويت
 . كننده برتري داشته باشند طوري فراهم كنيد كه عوامل تقويت

از بازي شما با كودك ، كودكتـان        . با كودك خود بازي كنيد       •
 . زش وقت شما را دارد مهم است و اريابد كه او براي شمادر مي

 . ر موقع بازي تمركزتان فقط بر بازي باشد  د-
- بلكه زماني بدانيـد كـه مـي        .بازي با كودك را وظيفه ندانيد      -

 در بازي به كودك گـوش  /ان لذت ببريدتوانيد از بودن با كودكت   
 . نيد تا كودك دريابد كه براي شما خاص است كدهيد و توجه 

بچـه  . را در اختيار كودك قـرار دهيـد        سعي كنيد ابتكار بازي      -
 . فهمد كه فكر و ابتكارش براي شما ارزش دارد مي
  . در بازي قوه ابتكار  و توانايي كودك را كنترل نكنيد  -
بخـش و  زمـان آرام ، تواند براي شما هم     بازي با كودكتان مي    -

بازي زمانيست كه شما از استرس زندگي روزمـره         . خوبي باشند   
 . گيريد ويد و فاصله ميشدور مي

 . هاي تكراري كودك صبور باشيد در بازي -
توانيد كودكتان و نقاط    شما از طريق بازي كردن با كودك مي        -

 . قوت و ضعف او را بشناسيد 
مـابين شـما آينـده سـاز اسـت      بازي با كودك براي رابطه في    -

ربـه و احـساسش را      تجدر آينده عالقه و اطمينان بيشتر       كودك  
 . گذاردبا شما در ميان مي

از ناميـدن   . سعي كنيد هميشه كودكتان را به نام صـدا كنيـد             -
 هاي مختلف يا مخفف هاي اسـمي كـه گـاه نـشان     بچه به اسم  

 . دهنده نارضايتي شما از رفتار اوست پرهيز كنيد 
ماسـاژ  . ي همراه كنيـد     مسبه كودك با تماس ج    توجه خود را     -

 .ثر خوبي دارددادن و لمس كردن كودك ا
 ها استعدادها و توانايي

در سنين جوانتر سعي كنيد با مـشاهده كـودك ، اسـتعدادها و            •
 . هاي خود را تشخيص دهيد و ارزيابي كنيد توانايي

هاي خـانوادگي  قبل از ورود به جامعه ، بچه را مجهز به ارزش       •
كنيد كه كودك در برخـورد بـا   با اين عمل كمك مي . خود كنيد   

 و با بـاور بـه خـود         اعتمادبه نفس تارهاي اجتماعي متفاوت با     رف
  . پذيري كمتري داشته باشد د و بالطبع آسيببرخورد كن

  دوستان كودك 
  . دوستان كودكتان را بشناسيد • 
  .ها حق انتخاب دوست را بدهيدبه آن •

 بصورت احـساسي    ي نارضايتي خود را از يك رابطه      كودكوقتي  
تحـت   اگـر كـودك ناراحـت باشـد يـا             و دهديا رفتاري بروز مي   

تر باشد سعي بر تعديل تـدريجي يـا     يك شخصيت قوي   يسلطه
 . تعويض رابطه داشته باشيد 

 . كودك را در معرض روابط دوستانه خوب و سالم قرار دهيد  •
گر روابـط   دوستان كودكتان را به منزل دعوت كنيد و مشاهده        • 
 . ها باشيد آن
-اي تـضيف  اگر رابطه .  بر كودك ارزيابي كنيد      تاثير مدرسه را   •

 كودك است معلم كالس را در كمـك بـه           اعتمادبه نفس كننده  
  .  با خود همراه سازيد ،كودك

 دادن مسئوليت 

 .  او دهيد و سن متناسب با توانايي مسئوليتبه كودك• 
به كودك دقيقاً توضيح دهيد كه چه كار و مسئوليتي از او انتظار             

ر مقابل انجام درست و بـه موقـع مـسئوليت از كـودك              د. داريد  
هـاي  مسئوليت را با توجه به سن ، رشد و توانايي     . قدرداني كنيد   

  . بچه تعديل يا افزايش دهيد 
ل شويد و   ها و مراسم خاص براي كودك نقش قاي       در موقعيت  •

  . مسئوليتي مشخص و قابل انجام به او محول كنيد 
. توانيد از چارت استفاده كنيد       ، مي  براي كودكان سن دبستاني    •

 خانه و روزهـاي هفتـه       يي روزمره چارت شامل ليستي از كارها    
 . دار انجام بخشي از كار شود عهدهتواندهر فرد خانواده مي. است
به كودك خـود يـاد بدهيـد كـه احـساسات متفـاوت خـود را                  •

 . تشخيص داده و بدرستي بيان كند 
 احساسات خـود را بـصورت كالمـي         با كودك تمرين كنيد كه     •

 . ا نداشته باشد ي درست ابها به نحوهبيان كند و از بيان آن
 كودك  اعتمادبه نفس  كنيد احتماال در مواردي كه احساس مي    • 

متزلزل شده از كودك بخواهيـد كـه نكـات مثبـت زنـدگيش را               
  :مثلهايي نكتهبخاطر آورد 

بهترين خصوصيت  ،  وز  بهترين ر ،  بهترين هديه   ،  بهترين خاطره   
  ... خودش و 


