
 

1 

 

    
 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                        

  9396 اردیبهشت  -89 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

 های دریافت شده در این ماهشزارگ

   های زیر:از گروهاردیبهشت  51فروردین تا  51های دریافت شده از گزارش ●

  میگروه :خانم مر یندهی،نما شهرقائم، 7 سپنتا ●گزارش 2فر، یصمد سایگروه : خانم پر یندهی، نماشهرقائم،9 بوعلی ●

  ،شهرری مادرانه، کتاب کافه●گزارش 3ساالر، ویگروه :خانم زهرا د یندهنمای ،شهرقائم ،9 سپنتا ●گزارش 2 ،یبهزاد

           گزارش  4، یفاطر رایگروه: خانم حم یندهی، نماشهرقائم، 4 نتاسپ ●گزارش  2نژاد، یگروه : نرگس طاهر یندهینما

 هیگروه : خانم آس ینده،نمای شهرقائم ، شهاب ●گزارش  2، ینجف هیگروه: خانم مرض یندهنمای ،شهرقائم ،5 سپنتا●

 یندهیشهر، نما ئم،قا 2 بوعلی ●گزارش  2،ییگروه خانم : اعظم دارا یندهی، نما ساری مهربانو، ●گزارش  3، یعتیشر

خندان،  هایگل ●گزارش  9، انیکمال الیگروه : خانم ل ینده،نمایشهرقائم ،9سپنتا●گزارش  2، یعتیشر هیگروه :خانم آس

 2،یعتیشر هیگروه :خانم آس یندهی،نما شهرقائم،  تونزی گروه ●گزارش  2، ینخع دهیگروه :خانم زب یندهی، نما شهرقائم

 یندهیکرج ،نما ،رهایی و کتاب گروه ●گزارش  3، یگروه : خانم فرحناز قربان یندهی، نماشهرقائم ،2 سپنتا گروه●گزارش

 ●گزارش   2گروه :خانم آراسته دهقان، یندهنمای ،شهرقائم سارا، و دارا گروه ●گزارش  3، یرشکاریگروه : خانم فاطمه ام

 هی:خانم آس گروهی ندهی،نماشهرقائم، 2 بوعلی گروه ●گزارش  9ا،ین یتوکل ایگروه :خانم رو یندهنمای ، شهرقائم، 6 سپنتا

 گزارش3، یگروه : خانم فرحناز قربان یندهنمای ،شهرقائم، 3 سپنتا ●گزارش  3، یعتیشر

 خبرها

 )مام ( ی موسسه مادران امروزهای بزرگداشت روز جهانی خانوادهیژه برنامهو ●

 مادران امروز)مام( به مناسبت روز جهانی خانواده یگزارش نشست تخصصی موسسه

به عنوان اولین سازمان  مادران امروز )مام( یموسسه برابر است با روزجهانی خانواده اردیبهشت ماه 25روز 
 سلللاله به این مناسلللبت که محور اصللللی فعالیتم امور فرهنگی و تربیتی خانواده اسلللت، همهغیردولتی 

 وسیله توجه همگان را به حمایت از این نهاد با ارزش جلب کند. بیند تا به اینای تدارک میهای ویژهبرنامه

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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های زیر با حضور سازمان 24/2/96ناسبت ، در روز یکشنبه نشست تخصصی موسسه مادران امروز)مام( به این م
 در محل موسسه برگزار شد: 

های آموزشللی پویا ، موسللسلله سللرطان ی کودکان و نوجوانان، انجمن پژوهمشللورای کتاب کودک، فرهنگنامه
ی پژوهشللرسللانی سللازمان ملل، موسللسلله ی کتابدار، مرکز اطالعپسللتان ، کانون توسللعه فرهنگی کودکان، خانه

بادبادک، موسسه مهر گوهر بینا ، انجمن دوستدار  یکودکان دنیا، انجمن جهان دیدگان شلاد، دبسلتان و هنرکده  
، انجمن احبا، آکادمی شللهرقائمهای راه دور به نمایندگی از گروه شللهرقائمی بهاری کودک البرز، مهدکودک ترانه

 ی فربانو ، خبرگزاری سازمان های مردم نهاد آبان، مجلهتخصلصلی و هنری راما ، شرکت سازیبا ، انجمن سیزده   
 و ...

 مدیریت این نشست با سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری و خانم دکتر فاطمه قاسمزاده بود .
 د.قرائت شتوسط سرکار خانم مریم احمدی شیرازی  ،به مناسبت این روز ، موسسه  پیامدر این برنامه ابتدا 

 

 
 

 5931مادران امروز به مناسبت روز جهانی خانواده در سال پیام موسسه 
ن نهاد ارزشمند و اساسی در است برای مروری بر وضعیت و جایگاه خانواده و نیاز های ای فرصتیروز جهانی خانواده ، 

 .جامعه
،  تخانواده اس کارش موضوع های فرهنگی و تربیتیموسسه مادران امروز ، به عنوان یک نهاد غیردولتی که محور اصلی 

که توجه جامعه و نهاد های مسئول را به اصلی ترین مسایل و موضوع  سعی کرده است،  یفرصتچنین همه ساله در این 
 خانواده جلب کند و خود نیز برای رفع آن ها در حد توان کوشیده است .مسایل فرهنگی های مربوط به 

است، کار برای خانواده گسترده و متنوع  و اثر پذیری خانواده ذاری ی عمل و اثر گهاحوزه  و نقم ،همان قدر که جایگاه 
 ، همه جانبه و گسترده است .دشوار تعیین وضع مطلوب و تالش برای رسیدن به آن نیز  ،

ب می محسودر این زمینه جنبه ی نمادین و نوعی پیمان برای حرکت ، برای همین در چنین روز هایی پرداختن به خانواده 
 شود .
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 در چند سال اخیر و در چنین روزی به آن ها اشاره کرده و به اندازه ی توان و امکانات خودموسسه عمده ترین نکاتی که 
از  ،بخم هایی را که می توانسته ، به اجرا در آورد و یا آن  ن ها را برای خانواده ها روشن کندگوشه ای از آ کوشیده است

 این قرار بوده است : 

 آرامم و امنیت خاطر برای بالندگی خانواده ، توجه به صلح لزوم  -

 ارزش های کاذب در خانواده  برخورد با مصرف گرایی ولزوم اقدام برای کاهم  -

 معلوالن و افراد با نیاز های ویژه در خانواده ، توجه به سالمندان ضرورت  -

 ها با خانواده  توجه به نوجوانان وجوانان ، نیاز ها و ارتباط آن -

 در فرزند پروری  مهم آن هاجلب توجه پدران به نقم  -

  مشترک در خانوادهقابل اجرا به صورت   بازی ها و سرگرمی های معرفی و آموزش  -

 برای هایی مناسبایگاه در بخم های خصوصی ودولتی، به عنوان پوزشی جلب همکای مراکز فرهنگی و آم -

 آموزش خانواده ها

خانواده را هایی که تحت عنوان شکل ها و مدل های نا متعارف خانواده، نهاد جلب توجه بهره گیران به پیامد -

 تهدید می کند .

 آسیب های احتمالی به خانواده ثر فضای مجازی در رشد و ارتقا و نیزاتوجه به  -

 کتاب های مناسب برای آموزش خانواده ها انتشار -

 که می تواند به صورت مورد های خاص در مجموعه ی یادشده اهمیت پیدا کند . موضوع هاییتوجه به  -

موسسه مادران امروز، طرح واجرای موضوعی  این موارد ممکن است  بخم یا بخم هایی ازکه در الزم به اشاره است 
به ویژه نهاد ماعی، واجت کوشم و همت جمعی مستلزم،  آن هاولی ادامه و انجام بسیاری از  را بر عهده گرفته باشد

 های تصمیم گیرنده و مسئول است .
یکی از کار هایی که موسسه مادران امروز از عمده وظایف خود می داند و تا به حال کوشیده است در این راه حرکت کند، 

ص یا ابه صورت خ-مشکل هایی احتمالی است که  برای توانمند تر شدن و کمتر آسیب دیدن در برابر آموزش خانواده ها
 را تهدید می کند . یشانا -عام

بیشتر ذهن ما را به خود مشغول داشته است ، نگرانی از گسترش بدون کیفیت  ،آنچه همواره و از چند سال گذشته تا کنون
 رواج یافته است . آموزش برای خانواده ها ،  ی است که تحت عنوانمقوله ا

و اعالن نیاز و در نتیجه حرکتی درست است که اخیرا شاهد درک  ، آن ایجاد نیاز به آموزش و جلب توجه خانواده ها به
 این که چگونه آموزشی براستیاما مر جای امیدواری و خوشحالی دارد، بیشتر آن توسط خانواده ها هستیم . این اتقاضاهای 

 را مشغول می کند .ما ی است که ذهن به کار خانواده ها می آید، دقیقا همان موضوع
ته نه سلیقه ای و وابسوکامال تخصصی است ، اساسی ، بحثی جدی ، کیفیت آموزش های مورد نیاز خانواده ها صحبت از 

 .است به آنچه در دسترس عده ای به اصطالح آموزش دهنده 
کیفیت در آموزش خانواده ها و هر آموزشی به طور کلی ، ترکیبی است از آنچه به عنوان محتوا و روش آموزش بتواند به  

به خانواده ها نشان  آن ها را به درستینیاز های واقعی را بشناسد وها و برطرف کردن آن ها نزدیک شود، نیاز های خانواده 
را  زششتاب و سرعت در اثر بخشی آموتمایل به دهد ، از ایجاد یا بهره گیری از نیاز های کاذب و ترویج آن دوری کند ، 

دور کند ودر پی ترویج دانم کاذب به عنوان حالل مشکالت خانواده های امروز و نیازمند به آموزش ، ی خسته از ذهن ها
 نباشد .
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 رهنگ و باور های اصیل خود دارند .فموزش هایی متناسب با خود و شرایط زندگی . آخانواده های امروز نیاز به 
 . خاص خود دارند موزش های، به هم پیوستگی و هماهنگی در آ خانواده ها نیاز به انسجام

ه و ذهن را ب خانواده ها به روش هایی برای یادگیری نیاز دارندکه آن ها را در امر یادگیری مشارکت دهد ، تحلیل گر باشد
 ترغیب کند. گیرند،  جست و جو و کنکاش در آنچه یادمی

بریزیم و امیدوار باشیم که به کارشان بیاید  شکل و با هر روشی در آن هر ذهن خانواده انباری نیست که هر چه بخواهیم به
 و برایشان موثر واقع شود .

ه و تحلیل و سرانجام ترکیب آموخته های خود و به کارگیری آن ها متناسب با ا نیاز به تقویت تفکر ، قدرت تجزیخانواده ه
 شرایط خود دارند . 

ه های شرایط خانواد ه اطالعات ناهماهنگ و بی ارتباط بانه تنها کافی نیست بلکه انبوخود، ی صرف دادن اطالعات به خود
ما ، ممکن است به ضد خود تبدیل شود و حاصلی جز انفعال و بی تحرکی که در نهایت بستری مناسب برای آسیب پذیری 

 .  نداشته باشد، چیزی در بر است
برای های سنجیده و علمی فعالیت هر نوعی دغدغه ی موسسه مادران امروز ، از همه ی سازمان ها و نهاد هایی که به 

 به موضوع کیفیت و چگونگی اثر، ، درخواست می کند ، بجز فعالیت های همیشگیشان برای خانواده ها  را دارند خانواده ها
 کنند . ار خانواده ها قرار می گیرد ، توجه و برای آن چاره جوییبخشی آموزش ها و اطالعاتی که در اختی

ی این سازمان را به های مربوط به خانوادهرسانی سازمان ملل خطوط کلی برنامهی مرکز اطالعنمایندهسپس 
 اطالع رساند. 

 
 

 5931ی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی خانواده در سال پیام نماینده

 بنام خدا

 با عرض سالم واحترام خدمت حضار محترم ،

 ها و آقایانخانم

موسسه مادران امروز)مام( برای برگزاری این نشست و دعوت از اینجانب، سپاس خود و مرکز اطالعات سازمان ابتدا مایلم از 

 ملل متحد در تهران را ابراز نمایم.

کار آمدن نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترش برای برخی از الزم به ذکر است پس از روی

شود. لذا اینجانب نکاتی در مورد روز جهانی خانواده و موضوع امسال آن را به عرض در نمیهای جهانی پیام صامناسبت

 رساند.   می
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خود پانزدهم ماه می هر  9993گونه که همگی استحضار دارند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجالس سال همان

 سال را به عنوان روز بین المللی خانواده نام نهاده است.  

های المللی خانواده نام نهاد تا از این راه آگاهیرا به عنوان سال بین 9994ای، قطعنامه یمجمع به وسیله 9989سال در 

 هایها برای حل مشکالت مربوط به خانواده را از طریق سیاستعمومی را نسبت به مسائل خانواده و بهبود توان ملت

 فراگیر افزایم دهد.

های ها و سیاستاست. مناسبت سال جاری بر نقم خانواه "ها، آموزش و رفاهخانواده"امسال  موضوع روز جهانی خانواده

 اعضای خانواده متمرکز است.  یخانواده محور در ارتقای آموزش و رفاه همه جانبه

ر تمامی عم های فراگیری درها در ترویج آموزش در اوان کودکی و فرصتاین روز به ویژه بر افزایم آگاهی نقم خانواده

 نماید. برای کودکان و جوانان تاکید می

ها، خواهر و برادرها همچنین اهمیت امسال روز جهانی خانواده، اهمیت مراقبان در خانواده شامل والدین، پدر و مادر بزرگ

 شود.آموزش والدین برای رفاه کودکان را متذکر می

های شاغل جهت کمک به والدین در نقم آموزشی و مراقبتی خانوادهتوازن کار  یاین روز بر عملکردهای مناسب در زمینه

آنان متمرکز است. بر عملکردهای مناسب از جانب بخم خصوصی در حمایت از والدین شاغل همچنین جوانان و سالمندان 

 ورزد. تاکید می

در ارتقای توسعه پایدار از راه آموزش  اهمیت آگاهی و مهارت الزم یعالوه بر این، هدف این روز، پرداختن به مباحثی درباره

برای توسعه و روش زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی، و 

 ارج نهادن به تنوع زیستی و کمک فرهنگ به توسعه پایدار است.

دهم و امیدوارم در مباحث خود به اه خود پایان میبا کسب اجازه از استادان و فرهیختگان حاضر در جلسه به نکات کوت

 یلسههای گذشته جنکات ذکر شده که مورد توجه و تاکید این روز در سطح بین المللی است توجه فرمایید و مانند سال

 پربار و خوبی داشته باشید.

رورت دگی و ضدر این نشست کلیات دو موضوع از بعد تخصصی مورد بررسی قرار گرفت : یکی موضوع افسر
 که توسط خانم دکتر سودابه جوالیی مطرح شد،ی آن وگو در خانواده دربارهگفت
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 دکتر سودابه جوالیی  خانم  متن سخنرانی

                         !Depression ….let’s talkافسردگی.......بیایید با هم حرف بزنیم! 

ها شوند که ممکن است باعث غم و اندوه یا ناراحتی آنهایی روبرو میبحرانها در طول زندگی با مشکالت و انسان یهمه

گردد، اما افسردگی با غم متفاوت است. اندوه ناشی از دست دادن یک فرد عزیز یا شکست یک رابطه و یا از دست دادن 

رد بتدریج به روال عادی زندگی شغل و ...برای هر انسان ممکن است رخ دهد، اما این حالت با مرور زمان بهبود یافته و ف

ها باقی مانده و از ها و حتی سالها و ماهگردد. در حالی که در فردی که دچار افسردگی است این حالت برای هفتهبر می

 شود. روال عادی خارج می

 گذارد. افسردگی یک اختالل روانی جدی است که بطور منفی بر روی احساس، تفکر و رفتار شما اثر می

ها احساس عمیق غم و از دست دادن تمایل و عالقه به ترین آنها همراه است که رایجای از نشانهفسردگی با مجموعها

 های دیگر افسرگی عبارتند از:های معمول زندگی است. برخی نشانهفعالیت

 شودرویه وزن میتغییر در اشتها که منجر به کم یا زیاد شدن بی 

 یداریتغییر در وضعیت خواب و ب 

 کاهم انرژی و احساس خستگی مفرط 

 بیقراری یا حساسیت زیاد 

 ارزش بودن یا گناه احساس بی 

 گیریاختالل در تفکر، تمرکز و تصمیم 

 افکار مرگ یا خودکشی و یا اقدام به آن 

گی در دهد. ابتال به افسردافسردگی بیماری شایعی است و تقریبا از هر ده نفر یک نفر را در هر سال تحت تاثیر قرار می

 تمام طول زندگی از خردسالی تا سالمندی امکان پذیر است. 

توان به عوامل بیوشیمیایی و هورمونی، عوامل ژنتیکی، شخصیت فرد، و عوامل از عوامل شناخته شده مرتبط با افسردگی می

 محیطی اشاره کرد. 

زش کردن، داشتن خواب و استراحت کافی و تغذیه مناسب به زندگی، ور یممکن است در بسیاری از موارد تغییر شیوه

درصد افراد دچار افسردگی به  98تا  88تنهایی نتواند افسردگی را درمان کند. اما افسردگی کامال درمان پذیر است و بین 

 یابند.  تدریج به درمان پاسخ داده و تا درجات زیادی از آن رهایی می

ا شود. روان درمانی یگی داروهای ضدافسردگی است که توسط پزشک متخصص تجویز میهای رایج افسردیکی از درمان

صحبت درمانی رویکرد دیگری است که گاهی همراه با داروهای ضد افسردگی و گاه به تنهایی برای کنترل و درمان 

 افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد. 

American Psychiatric Association (APA)  
 

گیرد آوریل سالگرد خود را با جلب توجه به یک موضوع مهم جهانی جشن می 7جهانی بهداشت همه ساله در روز  سازمان

و روز جهانی بهداشت افسردگی است. شعار امسال افسردگی...بیایید  2897و در این راستا موضوع انتخاب شده برای سال 
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 یه جهانی، و به عنوان فعاالن فرهنگی در کشور خودمان دربارهبا هم حرف بزنیم است. پس بیایید به عنوان بخشی از جامع

افسردگی حرف بزنیم و دیگران را تشویق به حرف زدن کنیم تا ما هم گامی هرچند کوچک در جهت پیشگیری و کنترل 

 معضل بزرگ افسردگی برداشته باشیم. 

و اثر آن در  که قرار بود خانوادهو دیگری موضوع کتابخوانی به طور عام و رمان خواندن به طور خاص در  

 ،قرار بود توسط دکتر یزدان منصوریان ارایه شود. اما چون ایشان نتوانستند در جمع حاضر شوند ارتباطات که

 توسط استاد نوش آفرین انصاری برای جمع ارائه شد .این متن 

 

 
  

 

 دکتر یزدان منصوریان  آقای متن سخنرانی

 راوی راستین زندگیرمان 

 
های روح و روان آنان را به تصویر کاود و پیچیدگیهای معمولی را میآدم یرمان راوی راستین زندگیست. زندگی روزمره

کشد. رمان راوی رنج آدمی در به دوش کشیدن بار هستی خویم است و انسان در کانون روایتم حضور دارد. در میان می

ها و تردیدها، و تنهایی و انزاویی که در جهان ها و امیدها، ترسها، بیمو اندوه هاها، شادیها و شوربختیانبوهی از نیکبختی

چیستی و چگونگی زندگی است. این کند وکاو برای خواننده  یکند. بنابراین، رسالت رمان پرسم و کاوش دربارهتجربه می

فرصتی  ام:بندی کردهها را دستهآن 9«واندن رمانیازده پاداش خ»در یادداشتی با عنوان  قبال آورد کههایی به ارمغان میلذت

شناختی، تمرین ، التذاذ زیبایی«پنداریهمزاد»یا « پنداریهمذات» یبرای آزادی و رهایی، فرار از چنگال مالل، تجربه

 های ذهنی، مجالی برای مرور تاریخ، تمرینخودکاوی و خودشناسی، یادگیری و کسب معلومات عمومی، شکستن کلیشه

 بخشی. ورزی، لذت تخیل و رویاپردازی و در نهایت امیدآفرینی و الهامفلسفه

رهاند و به او به نظرم چشیدن طعم آزادی نخستین دستاورد رمان است. زیرا ذهن خواننده را از بندهای زمان و مکان می

بگریزیم و به جهان دیگری قدم خوانیم تا برای لحظاتی از دنیای پیرامون خود بخشد. ما رمان میحسی از رهایی می

بگذاریم. جهانی که محصول ترکیبی از تخیل و تجربۀ زیستۀ نویسنده است و تاریخ، جغرافیا و حال و هوایی متفاوت با اینجا 

                                                 

 http://www.lisna.ir، به نشانی: ۴۸۲سخن هفتۀ لیزنا، شماره « یازده پاداش خواندن رمان( »1931منصوریان، یزدان ) 1 
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ه دهد بای دیگر رخ دهند و به ما امکان میتواند در چند قرن گذشته و در قارهو اکنون ما بر آن حاکم است. حوادثی که می

هایی که هرگز اق تاریخ سفر کنیم و در بطن و متن رخدادهای روزگاران کهن حضور یابیم و جهان را از منظر انساناعم

واند دلپذیر تای برای گریز از روزمرگی و مناسبات مرسوم است و این گریز میایم تجربه کنیم. به این ترتیب، روزنهندیده

  .باشد

های تازه آشنا رویم، با آدمهای فرار از چنگال مالل است. گویی به سفری دور میراهعالوه بر این، خواندن رمان یکی از 

خواندن »اماگو: شنویم. به تعبیر ژوزه ساراند را مینشینیم و روایت پر فرار و نشیبی که داشتهشویم، با آنان به گفتگو میمی

« پنداریهمزاد»یا « پنداریهمذات»ها با شخصیت. ما در این سفر 2«احتماالً شکل دیگری از بودن در یک مکان است

پرسیم اگر در چنین شرایطی بودیم در مواجهه با آنچه شویم. از خود میکنیم و در شادی و اندوه آنان همدالنه شریک میمی

ه ندر آیی« خود»دادیم؟ بنابراین، رمان فرصتی برای تماشای سرنوشت سر راهمان قرار داده چگونه واکنم نشان می

بریم. بینیم و به نقاط قوت و ضعف خویم بیشتر پی میهای داستان خود را میاست. گویی ما در آیینۀ شخصیت« دیگری»

تواند آموزیم، زیرا روایت هر در یک در زمان و مکانی متفاوت رخ داده که میعالوه بر این، معلومات عمومی فراوانی می

اشد. واژگان جدید، اسامی شهرها، روستاها، مناطق مختلف، آداب و رسوم اقوام و برای ما سرشار از آگاهی و دانشی تازه ب

 اند.هشوند که بسیار آموزندای از کلمات و بسیاری اطالعات دیگر در این آثار یافت میهای تازهها، ترکیبالمثلملل، ضرب

ر س بکشیم. زمانی که نویسنده ذهن و ضمیهای ذهنی را بشکنیم و در هوایی تازه نفتوانیم کلیشهها میبه کمک رمان

اند هایی که عمری او را به اسارت گرفتهکاود و آنچه در دل دارند هویدا می سازد، آدمی در درستی کلیشهها را میشخصیت

ر داوری خوانند دهاست. شاید به همین دلیل کسانی که رمان میابزاری برای فروپاشی این کلیشه کند. رمانتردید می

زیرا رمان راویست و قاضی  .کنندها و بدها تقسیم نمیها را به دو گروه خوبکنند و به سادگی آدمدیگران احتیاط می

شود. البته سهم فلسفی برخی از آنها بیشتر است. اما ورزی یافت مینیست. عالوه بر این، در هر اثر درجاتی از فلسفه

ورزی ها و رخدادهای زندگی فرصتی برای فلسفهها و چگونگی معنابخشی آنان به پدیدههای شخصیتپیگیری کشمکم

 است.

ت کنیم و این بر قدرخوانیم تصور میبخشد. زیرا باید همۀ آنچه را میمان قدرت تخیل ما را بهبود میدر نهایت، خواندن ر

اند. زمانی که خواننده به بخمها اغلب شورانگیز و الهامتوصیف و تحلیل ذهن خواننده خواهد افزود. ضمن آنکه رمان

چرخد. رخدادهایی در راهند که مسیر گار به یک مدار نمیبیند که روزنگرد، به روشنی میها میدورنمای زندگی شخصیت

آموزند یها به ما مدهند. ایستادگی و مبارزه نیز بخشی از این امیدآفرینی است. در مجموع، به نظرم رمانزندگی را تغییر می

 آفرید. در مسیر زیستنتوان به زندگی عادی و روزمره رنگی از شکوه و شگفتی بخشید و امید و الهامی تازه که چگونه می

 
 
 
 

                                                 
2 Reading is probably another way of being in a place. José Saramago 
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وگوی های موسسه مادران امروز به مناسبت روز جهانی خانواده گفتیکی دیگر از برنامه ●

  دوستانه ، گردش ، بازی و دورهمی خانوادگی بود

ها و تعدادی از کودکان و یشان حضور داشتند حضور مادربزگدر این برنامه اعضا به همراه سایر افراد خانواده

های همگانی سبب نزدیکی افراد خانواده به هم شد و لحظات خوشی را برای ترها و بازینوجوانان به همراه بزرگ

 همه به ارمغان آورد.

 
 

 
 

 هاروز جهانی خانواده در شهرستان

 .یلیسال تحص انیخانواده و پا یبه مناسبت روز جهان شهرقائمدر  یجشن در مهد کودک ترانه بهار ●

و توجه  خانواده یموسسه مادران امروز به مناسبت روز جهات هیانیاز  ب یمختصر انیبرنامه با اشاره و ب نیا در

 نایآموزش راه دور در مهد کودک و ب یدوره ها یهایژگیو حیکودک و توض تیدر ترب نیموزش والدبه نقش آ
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از طرف  یندگیموسسه مادران امروز  به نما ورگروه راه د یها از زبان دو نفر از اعضادوره نیاز ا یاتیتجرب

 داشته شد. یروز گرام نیا یپدران و مادران آموزش راه دور گروه ترانه بهار
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 خانواده  یبه مناسبت روز جهان یگلگشت خانوادگ ●

ناسبت به م گریکدیدر کنار  شانیهارا با خانواده یگلگشت لذت بخش شهرقائمسپنتا در  یهامجموعه گروه 

 تاالر گذراندند. یخانواده در پارک جنگل یروز جهان بهشتیارد  ۵1

 یتعداد کرد و انیکنندگان بشرکت یخود برا فیاز نوجوانان مفهوم خانواده را از نگاه لط یکیگلگشت  نیا در

 کردند. انیخود ب یخانوادگ یموزش در زندگآ ریاز پدران و مادران احساس خود را در رابطه با تاث

 را تجربه کردند. یروز خوب و فرح بخش عتینشاط آور در دامن طب یهایها با بازخانواده، ادامه  در

 

 
 

و ...  در   تونی، ز ی، شهاب، بوعل یبهار یترانهراه دور  یهاخانواده مربوط به گروه یروز جهان بزرگداشت ●

 ها برگزار شد.خانوادهو از اعضا  یابا حضور عده  شهرقائمالر ادر پارک ت 31 بهشتیارد ۵1

نوع مت یهایروز  و باز نیبه مناسبت  ا  مادران امروز یموسسه امیپخواندن  و یبرنامه با ورزش همگان نیا 

 خانواده و کودکان همراه بود . یبرا

   



 

12 

 

  در کرجخانواده  یروز جهان یداشتگرام●

موسسه مادران امروز و  یبا همکار یمراسمکرج  سیدر پارک تن 96/2/39 کشنبهی جهانی خانواده به مناسبت روز
 یوزجهانبه مناسبت ر)مام( مادران امروز  یموسسه هیانیمراسم ابتدا ب نیدر ا .انجمن دوستدار کودک البرز برگزار شد

 تیخانواده در تربها و نقم ضرورت آموزش در خانواده رابطه بادر  یشد سپس خانم شاه کرم واندهخانواده خ
 یشینما کودکان یبرااین برنامه  انیشرکت کنندگان پاسخ دادند و در پا یهافرزندان صحبت کردند و به پرسم

و  )مام(مادران امروز ی، از انتشارات موسسههاخانواده یمناسب برا یهااز کتاب یشگاهینما برنامه نیشد در ا اجرا
 .برپا شد ایکودکان دن یموسسه پژوهش

 

 
 

 

 ۵/9/5931سه شنبه ماهانه ی جلسه  ●
 

تغذیه و موفقیت در کاهش وزن )تغییر در افکار، آمادگی و ایجاد انگیزه برای کاهش وزن و موضوع : 

 (حفظ وزن کاهش یافته

 (سرکار خانم منیره لچینانی )کارشناس ارشد روانشناسی عمومیکارشناس: 

 

جا که شیوع اضافه وزن و چاقی آنشوند. از امحسوب می اضلافه وزن و چاقی تهدیدی جدی برای سالمتی  
در دنیا روز به روز در حال افزایم اسلت، سلازمان جهانی شیوع این پدیده را به صورت یک اپیدمی جهانی   

ص دهد شاخها نشان میدر نظر گرفته اسلت و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. همچنین پژوهم 
شود. به این معنا سلاز و مهم ابتال به بیماری و کاهم طول عمر تلقی می عامل خطر   (BMI)جرم بدنی

دیدگی مفاصلللل، های قلبی عروقی، دیابت، آسلللیبکه چاقی باعث ایجاد عوارض جسلللمی نظیر بیماری
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شلود و پیامدهای روانشللناختی آن نیز شامل  کمردرد، انواع سلرطان، فشلار خون و افزایم مرگ و میر می  
 ف تصویر خود، کاهم کیفیت زندگی و باز هراسی است.  کاهم حرمت خود، ضع

های مدرن )نظیر کاهم فعالیت بدنی، دسللترسللی بیشتر به غذا، محبوبیت توان به سلبک از علل چاقی می
اجتماعی،  –غلذاهای پرکالری و تغییر سلللاختارهای اجتماعی مرتبط با غذا خوردن( عوامل روانشلللناختی  

تیکی شود. عوامل ژنکه با ایجاد عدم تعادل در انرژی به چاقی منتهی میمحیطی و فیزیولوژیکی اشاره کرد 
دهد. با این حال از دیدگاه بسللیاری از افراد ایجاد تغییر در رفتار غذا نیز بخشللی از علل چاقی را نشللان می

 چه که تاکنون مورد نظر بوده موثر است.خوردن از نظر ذهنی و هیجانی بیم از آن
را نخورید فکر کنید. آیا آن چیز نوعی هله دانستید قرار بوده آنچیزی را خوردید که میبه آخرین باری که 

هوله بوده ؟ یا اینکه غذای مجازی را خوردید اما مقدار آن بیم از اندازه بوده؟ جالب است که چقدر ذهن ما 
این  دهد .القیت به خرج میخواهیم که کاری را که نباید انجام دهیم، انجام دهیم، ختواند وقتی واقعا میمی

ها مانند این افکار هستند که مشکلی ندارد این غذا را بخورم چون استرس دارم / گرسنه هستم/ موقعیت
 خورد و .....خواهم / هر کس دیگری هم بود این غذا را میدهم/ واقعا آن را میاالن به آن اهمیتی نمی

د خواهیشللوید اگر میکردن چقدر اشللتباه اسللت. متوجه می شللوید که این نوع فکرحاال متوجه میاحتماال 
ر توانند وقتی کامال دوزنتان کم شلود، در این مواقع غذا خوردن درسلت نیست. اما افکار تخریب کننده می  

ها هسلتید به شلما تحمیل شلوند. خوشلبختانه با شناسایی افکار غیر مفید و مخرب     حال فکر کردن به آن
 ها را شکست داد.لفت ورزی کرد و آنها مخاتوان با آنمی

پاسلخ مناسب به افکار مخرب نه تنها برای کاهم وزن بلکه برای حف  همیشگی آن الزم است . اگر این  
اید، تعجبی ندارد که با کاهم وزن مشللکل پیدا کرده باشللید یا دوباره به وزن مهارت را تا کنون یاد نگرفته

 ید قبلی رسیده باشید. به یاد داشته باش
 دهد.دهد، تصمیم به نخوردن هم تنم را کاهم میتنم را کاهم می ،چنانچه تصمیم به خوردن
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 پرسش و پاسخ  
 

شود  یگذاشته م شینماه ن بآدر  یجنس یشده که رفتارها شناآ یدوستش باکانال قیساله ام از طر 55پسر :پرسش 

 چگونه باشد؟ دیمواقعه با نگونهیاست برخورد درست در ا دنیمشغول د یمتوجه شدم با گوش و

طور اتفاقی و تصادفی جو در کانال و یا در یک فضای مجازی دیدید فکر نکنید که بهوپاسخ: اگر فرزند خود را در حال جست
 دهد او نیاز دارد برای سواالتم جواب پیدا کند.می با آن مواجه شده است. بلکه نشان

مواقعی، کامال خونسردی ، آرامم و مهربانی خود را داشته باشید با فرزند خود ارتباط خوب برقرار کنید و به او در چنین 
اقع وها در مراحل مختلف زندگی وجود دارد. در فهمید او نیاز به یکسری اطالعات دارد و این نیاز در تمام انسانبگویید می

و به رسمیت بشناسید. مراقب باشید با تهدید، تحقیر و مارک زدن مشکلی حل  یدبدهی او مشروعیت به این نیاز و خواسته
 شود.نمی

د یت کافی ندارو در صورتی که خود اطالعاپاسخ دهید  طور کاملبهاید تا سواالت او را ی دوم به او بگویید آمادهدر مرحله
 .گرفتکمک خواهید و معتبر درست  منابعاز  ،جواب صحیح  به او بگویند برای دریافت

های اجتماعی، الزاما اطالعات صحیح و کافی نیست و این امکان ضمنا به او یادآوری کنید که اطالعات موجود در شبکه
 اشتباه دریافت شود. یهاوجود دارد که پاسخ

العات دریافت اط های درسلت و مناسب سن داده شود برای که ضلروری اسلت به سلواالت نوجوانان، پاسلخ    جایی از آن
 های مناسب مراجعه کنید.یا کتاب مناسب به مشاور

 هاخواندنی

 گذراندن اوقات فراغت اعضای خانواده

 برگرفته از مصاحبه ی باشگاه خبرنگاران جوان با خانم صدیقه نوبهار  منبع:
 

شرایط اجتماعی،  .همراه داردها به گذراندن اوقات فراغت اعضای خانواده در کنار هم تاثیرات مثبت روحی و روانی برای آن
 گذارندن این اوقات تاثیر زیادی یها و تمایالت ، توانمندی و بضاعت اقتصادی در نحوهروحیات و خلقیات شخصی،عالقه

 .شودعث انسجام بیشتر خانواده میامیگذارد در کنار هم قرار گرفتن با یکدیگر ب
شود که عالوه بر حصول آرامم روحی و یان خانواده محسوب میاوقات فراغت یکی از عناصر تعیین کننده در تحکیم بن

روانی خانواده، در تقویت الزامات زندگی اجتماعی همچون حس مسئولیت پذیری، احترام متقابل و روحیه تعاون، اثر گذار 
 .است

فرد را به ن در زندگی آ کند و فقدان و خالءاوقات فراغت نقم موثر و حائز اهمیت در آرامم روانی انسان ایجاد می
 .های بسیاری خواهد بودکند که جبران و رفع آن مستلزم زمان و هزینهروزمرگی و در نهایت اختالالتی دچار می

یکی از عوامل اصلی در حصول بهداشت روانی جامعه معطوف  کارشناسان و متخصصان علوم رفتاری و روانشناسی معتقدند،
در تحکیم و انسجام بنیان خانواده نیز بسیار اثر گذار و تعیین کننده به  ،عنصر شادی بخمشود و این به اوقات فراغت می

 .رودشمار می
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مقطعی را به گذران امور دلخواه خویم اختصاص دهد و بعد از  اجباری، ل دارد بعد از انجام امور روزمرهاساسا انسان تمای
ت که عالقه توان یافاز ضروریاتی است که تقریبا فردی را نمی مستمر و طوالنی تامین این نیاز جدی، یک فعالیت سخت،

 .و تمایلی به این امر نشان ندهد

خلقیات شلللرایط اجتماعی، روحیات و  گلذرانلدن اوقلات فراغت به عوامل متعددی همچون فرهنگ،    یچگونگی و نحوه
ه فراخور های فوق بی هر کدام از مولفهها و تمایالت،توانمندی و بضاعت اقتصادی وابسته است و به تعبیرعالقه شخصی،

 .شرایط در کمیت و کیفیت پرداختن به این موضوع موثر است

 از پرورش روحی و جسمی تا پیشگیری از انحرافات اجتماعی

ا اشاره ب وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،س علوم رفتاری و روانشناس در گفتصدیقه نوبهار،کارشنا
 یکی از عوامل موثر در پرورش قوای جسمانی، اهمیت اوقات فراغت و ضرورت لحاظ کردن آن در زندگی اظهار داشت:به 

وجو کرد و هر آنچه به این موضوع بیشتر توجه شود به ها را باید در اوقات فراغت جسلت روحی و فکری و رفتاری انسلان 
 .یابدهمان میزان ضریب بروز انحرافات اجتماعی کاهم می

اوقات  این ریزی دقیق و هوشمندانه است در غیر اینصورت،برنامه ای،حصول چنین ثمرات سازنده یالبته الزمه وی افزود:
 .های اجتماعی مبدل شودها و ناهنجاریای برای ورود به آسیبتواند به معضل و روزنهمی

قی فرهنگی و غیر اخالهنجار شکنانه و بعضا غیره اعمال نوبهار گفت:کم نیستند جوانانی که در اوقات فراغت خویم ب
 .پیمایندهایی مسیر اوقات فراغت را به اشتباه میورزند و به واقع باید گفت چنین افراد و گروهمبادرت می

یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقای نتایج و ثمرات  یهدفمندی سازنده روانشناس و کارشناس علوم رفتاری عنوان کرد:
 .شود و این نکته ظریف ضرورتی است که باید به نحوی شایسته مد نظر قرار گیردراغت محسوب میاوقات ف

 یشود که زمینههای اوقات فراغت محسوب میهدف و کور یا باری به هر جهت از آسیبپرداختن به امور بی وی افزود:
 .کندلغزش و انحراف را تشدید می

ه و تاثیر گذار اوقات فراغت در تحکیم بنیان خانواده و انسجام فزاینده تار و پود این نهاد نوبهار با اشاره به نقم بسیار سازند
فردی  یکنند نتایج اوقات فراغت صرفا در دایرهبرخی گمان می تعیین کننده)خانواده( در رشد و پویایی جامعه، عنوان کرد:

ر حائز ها نیز بسیاخطیر در نظام خانه و خانواده یولفهنتیجه و اثر بخشی این م اما در واقع، و شخصی قابل تعریف است،
 .روداهمیت است و در دوام و قوام و پویایی حاکم بر این نهاد بسیار موثر به شمار می

ی ظریف و برجسته در تحقق اهداف و حصول ثمرات اوقات فراغت به تطابق طراحی آن با نیازهای خانواده نکته وی افزود:
 .گرددباز می

اطالق  ای از افراد با ارتباطات سببی یا نسبی به واقع خانواده به مجموعه نشناس و کارشناس علوم رفتاری عنوان کرد:روا
امین دهند و به تعبیری باید گفت تای وسیع و با در کنار هم قرار گرفتن با یکدیگر، جامعه را شکل میدر دایرهشود که می

 .کندنیازها و الزامات جامعه را در سطح کالن مرتفع می تر، ای گستردهنیازهای خانواده در دامنه

آنچه که باید بزرگان خانواده به عنوان هادیان مسیر حرکتی اعضای خانوار مورد توجه قرار دهند به وجه  نوبهار گفت:
ه اوقات فراغت ب به امور و تفریحات شود و به واقع باید پرداختناشتراکات و عالئق فرد فرد اعضای خانواده معطوف می

 .های روحی و روانی حداکثری اعضای خانوار باشدنیاز ینحوی تنظیم شود که تامین کننده

حف  محبت و دوام ارتباطات عاطفی،یکی از نتایج اوقات فراغت غنی در نظام خانواده است و به تعبیری  وی افزود:
به همدلی و تعامل عاطفی بسیار  شود،محقق میحضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر  یهایی که بواسطهدورهمی
ها در خانواده کاهم یابد به همان میزان شود که تنم زدا و آرامم خواهد بود و طبیعتا هر آنچه تنمای منتهی میسازنده
 .تر خواهد شدای مستحکمهای چنین خانوادهپایه

 خانوادهپذیری ای برای آموزش،تعاون و مسئولیتعرصه اوقات فراغت،*
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وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعی در گفت حمیده بروجردی،
کنند اوقات فراغت صرفا به مقطع و بازه برخی گمان می واکاوی ثمرات اوقات فراغت در تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد:

م توجهی بسیار حائز اهمیتی است که ک یوقت نکتهاما کیفیت این گذران  را گذراند،شود که صرفا باید آن زمانی گفته می
 .طالت منتهی خواهد شدبه ب به آن،

ار پذیری و تقسیم کای موثر در آموزش خانواده،مسئولیتاوقات فراغت عالوه بر فرصتی برای تجدید قوا،عرصه وی افزود:
 .ن و میان مدت و بلند مدت خانواده تاثیرگذار خواهد بودشود که هر کدام در تحقق اهداف کالمحسوب می

سیم پذیری و تقروحیه تعاون و همکاری،مسئولیت افزایی و همگرایی،هم های فردی،بروجردی گفت:در نظر گرفتن عالقه
صه این عر کند وکار از نکات ظریفی است که هر کدام به انحای مختله در اوقات فراغت و سرگرمی ظهور و بروز پیدا می

 .توان با اتکای به آن هماهنگی،نشاط و مناسبات میان اعضای خانواده را تقویت کردآزمونی است که می

ات بسیاری از نامالیم یشود رفع کنندهجاری و ساری می یهدفمند و سازنده نشاط و آرامشی که در اوقات فراغت وی افزود:
چنان سازنده و اثر بخم است که با قاطعیت این عوامل آن یمجموعهزندگی است و  یهای روزمرهو فشارها و استرس

 .توان گفت اثرات معجزه آمیز آن در بقای اجتماعی خانواده نیز غیر قابل انکار و کتمان استمی

حصول این ثمرات منوط به آموزش صحیح است که در این میان  پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعی در خاتمه یادآور شد:
ربیتی ها و ارکان پرورشی و تطلبد رسانهملی و نهادهای آموزشی بسیار برجسته است و می یها بخصوص رسانهرسانهنقم 

کشور به نحوی ویژه به آموزش صحیح غنی سازی اوقات فراغت برای مخاطبان خود که آحاد جامعه هستند همتی مضاعف 
 .را لحاظ کنند

 

 رفی کتاب مع

 ویلیام ویلکافنویسنده: 

 زهرا جعفریمترجم: 

 صابرین: ناشر 

 بزرگساالنگروه سنی: 

 کرمیکننده: مرضیه شاهمعرفی
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 هاست .به آن “نه”ترین کلید موفقیت در پرورش کودکان آموختن اساسی
توانید به عنوان قدمی حیاتی برای نظم بخشیدن به رفتار کودکان یا بد روی این آموزش به ظاهر ساده، می

 ها حساب کنید.در کنترل رفتار آن “نه”قولی کاربرد عملی 
کار موثر و مناسب، برای کنترل رفتار طور برای رسیدن به یک راهآموزد که چهاین کتاب به شما می

 ریزی کنید.نامهمان، برفرزندان
 ها.های مناسب با سن آنتا در نظر گرفتن محدودیت ها به زودتر خوابیدن گرفتهاز عادت دادن بچه

ی پدر و مادرانی است که در کنترل مدیریت رفتار آوری شدهای از نظرات جمعاین کتاب ، مجموعه
 اند.فرزندانشان موفق شده یا شکست خورده

 

 مناسب معرفی چند کتاب

 

 سال: ۵تا  0های مناسب برای کودکانکتاب
 آفرینگان   همین الال کرده نی نی جون  •

 افق     هیچ هیچ هیچانه•

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان     های بامزهقیافه •

 پیک ادبیات   توانمهای من میمجموعه کتاب •

  

 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب
 افق   مشق شبم را ننوشتم چون  •

 مبتکران    سفربخیر قطره کوچولو •

 افق     آدم کوچولوها •

 ماهی    خرسی به نام پدینگتون •

 افق    های جودیمجموعه کتاب •

 

 های مناسب برای نوجوانان:کتاب
 ایران بان     شمال ناکجا •

 امیرکبیر     شازده کوچولو •

 معین     مربای شیرین •

 چشمه      ماتیلدا •
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 های زنده و ملموستجربه

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 31 دانید از آبان ماهطور که میهمان

  کمالیان هستند.لیال ول هماهنگی این بخش خانم ئشود. مسی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

ها به هایی که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروهپرسشتعدادی از ی پیک راه دور، کنیم در هر شمارهمیما سعی 

 ها خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند .ول گردآوری پاسخئمس اند، بیاوریم.پاسخ داده هاآن

 

 

  

 

 

 

 

 31/۵/1پرسش هفدهم : 

 گذارد؟ به نظر شما چه عواملی روی چگونگی خواب کودک اثر می

 

 ۵طراح سوال : گروه سپنتا 

 سرگروه : خانم فرحناز قربانی

 کتاب مورد مطالعه :

 چگونه کودکان را در زندگی مشارکت دهیم؟

 
 2سپنتا  -خانم نرگس کمالیان 

و کودک با طی یک روند مناسب و در عین  در قدم اول، باید مقرراتی برای زمان خواب کودک در منزل وجود داشته باشد

نند، با ک شیرین، برای خواب آماده شود، مانند: مسواک زدن، پوشیدن لباس خواب، شنیدن قصه و.....اگر والدین سعی حال

 رود.خالقیت و حف  آرامم ، این قبیل کارها را برای کودک جذاب کنند،او خیلی راحتتر و با رغبت بیشتری به رختخواب می

 

 2سپنتا -خانم محدثه اکبری 

های و ساعت خوردن غذا ، حذف بازی اعضای خانواده، نوع یلی مثل کم کردن نور اتاق ، خوابیدن بقیهبه نظر من عوام

 توانند در خواب کودک تاثیرگذار باشند.گویی میهیجانی یک ساعت قبل از خواب و خواندن کتاب و قصه

 

 خانم گلستانی

ترین عامل برای عادت دادن بچه به انجام کارهای قبل خواب، شیرین کردن این زمان و فضا برای بچه به نظر من مهم 

هست مثال با مهربانی و بازی او را همراهی کنیم  ویا هنگام مسواک زدن از زبان میکروب حرف های خنده داری بگوییم 

 دوستان عزیز

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

کنیم نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 بتوانیم نامتان را به طورکامل در پیک راه دور بیاوریم.

 متشکریم
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ارهای شود که قبل از خواب کتی برای کودک عادت میبا مداومت و پیگیری به این ترتیب بعد از مد تا کودک لذت ببرد و

پوشیدن لباس  مثال جا هم باید کودک را همراهی کنیم .ای شاد به رختخوابم برود و در آنالزم را انجام دهد و با روحیه

و  رسمثال او ت گذارد ،یا گفتگوی صمیمی داشتن  باهم و... تاثیر خوبی روی خواب کودک می خوانی وخواب و کتاب

شود.البته سالمت جسمی کودک هم بسیار مهم است و در چگونگی خواب گذارد و سبک مینات خود را در میان میجاهی

 کودک تاثیر دارد.

 

 2سپنتا -خانم سمیه پور محمد

 .هم از لحاظ جسمی در خواب مناسب تاثیر گذار است موارد گفته شده تخلیه انرژی کودک هم از لحاظ روحی و یدر ادامه

 ه وبطور رابطه دوستانهمین های مناسب وحتی گردش در بیرون از منزل وبا بازیاینکه کودکی که در زمان بیداری  یعنی

 خوابد.بهتر می والدین  هیجاناتم تخلیه شده باشد، راحت تر و دون تنم با

 

 9گروه زیتون  -خانم مرجان یوسفی

ترجیح دادم ،ه شده بودم مواج یضروریات است ، چون خودم با مورد مادر یکی دیگر از به نظر من هماهنگ بودن پدر و

هایم به سن جوانی رسیدند ولی فکر کردم با دوستان در میان بگذارم ، امیدوارم اینجا مطرحم کنم ، در حال حاضر بچه

 دوستان با بیان تجربه خودشان به درک بهتر مطالب کمک نمایند .

 

 

 2زیتونگروه  -خانم مینا احمدزادگان 

خوابی کودک قراری و بیاز جمله عواملی که روی خواب کودک اثر دارد :  کودک سالمت باشد ، هر بیماری باعث بی

های دیگر سرو صدا نباشد که کودک بتواند در شود ، کودک گرسنه نباشد ، زمان خواب کودک ثابت باشد ، در اتاقمی

از خواب کتاب قصه خوانده شود و قبل از خواب یکی از والدین کمی در آرامم بخوابد . لباس مناسب خواب بپوشد . قبل 

 کنار فرزند بماند تا فرزند با آرامم بخوابد .

 

 9سپنتا  -خانم زهرا دیوساالر 

 9اینکه حداقل سه ساعت قبل خواب کودک شام خورده باشد که با معده سنگین وارد مرحله خواب نشود ، مثال کودکی که 

زا مثل شیرینی و شکالت و غیر استفاده شام او را بدهد و بعد از شام از تنقالت انرژی 7تا  6ادر ساعت خوابد، مشب می

 نشود.

 تواند به آرام خوابیدن کودک کمک کند.خوردن شیر یا سیب قبل خواب می

ری که اگر طو بهو شنود کوتاه قبل خواب،  ها رعایت کنم بیان احساس یا گفتکنم اغلب شبنکته دیگری که سعی می

موردی وجود داشته باشد که کودک در طول روز اذیت شده باشد را بیان کند و مادر بتواند با همدلی و اطمینان خاطر دادن 

گوید ساله( اغلب عادت کرده قبل خواب می 5به کودک بسته به مورد ، به آرامم بیشتر او کمک کند. مثال دخترم باران )

یرد گوگویی که صورت میدهد تا اینکه در نهایت با گفتگویم  از چی و ادامه میوشحالم،  می... مامان من ناراحتم یا خ

 شویم.گویی یا کتاب قصه هست وارد میبعدی که قصه یراضی و خوشحال به مرحله
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طوری باشد که کودک هم احساس کند وقت خواب است مثل سکوت در منزل به طوری که فضای خواب و مقدمات 

ن و رادیو خاموش باشد و سرو صدا نباشد و نورها کم شود ، لباس خواب، مسواک ، دستشویی رفتن ، انتخاب کتاب تلویزیو

 تواند اعالم نزدیک شدن زمان خواب باشد.خوابد ، همگی میقصه ، آوردن عروسکی که با کودک می

را که امواج بر اختالالت خواب تاثیر گذار هستند. ها مودم را خاموش و موبایل را به حالت پرواز قرار داده چحتی المقدور شب

گوش دادن به موسیقی آرامم بخم برای کودک که در گذشته تاثیر خوبم را تجربه دارم ولی متاسفانه در دو سال اخیر 

 نتوانستم پیوسته انجام دهم.

 

 2سپنتا  -خانم سارا میری 

خواهند کودک به اجبار انجام دهد یا زمان نزدیک که والدین می زمان خوابیدن کودک باید به واقعیت تبدیل شود و نه کاری

 شدن خواب باید طوری تنظیم شود که کودک متوجه شود چقدر از زمان بازیم مانده است .

 

 گروه شهاب -خانم آسیه شریعتی 

خوبی  یکند،  ولی تجربهها تا حدی با هم فرق میهای خانوادهها ، ویژگیها  با توجه به سن آنشرایط  خواب برای بچه  

شوند و عشق هایی که در آن نوازش میگویی و خواندن الالییهایم دارم قصهکه خودم این روزها  با توجه به حضور نوه

 کنم.کنیم هم توصیه میسرشارمان را نثارشان می

 

 خانم حمیرا

 رعایت قانون وضع شده. هماهنگ بودن اعضای خانواده و

 

 

 M2 & 2 @خانم 

خوابد را کم کرد ، من به می ها زود به خواب رود باید وقتی که کودک ظهربرای تنظیم خواب کودک و اینکه کودک شب

خوابد می 9تا  8/5عادت ندادم که ظهر بخوابد و برای همین شب حدود ساعت  سالم است را 8شخصه به پسر بزرگم که 

وقت خوابم به طبع باید بیشتر باشه ظهر حدود یک ساعت اجازه  به همین صورت پسر دومم که دو سال و نیم دارد و چون

گذارم برای غروب بخوابد،  چون خواب خوابانم که از مهد کودک تعطیل شد .نمیو دقیقا وقتی او را می دهم بخوابدمی

 ها شب دیر تر بخوابند.شود بچهغروب باعث می

 

 31/۵/59پرسش هجدهم  : 

 پذیری و گذشت الزم هست ؟در چه شرایطی انعطلفدر مبحث قاطعیت به نظر شما 

 کتاب مورد مطالعه :

 چگونه با فرزند خود رفتار کنیم؟

 3طراح سوال : گروه سپنتا 

 سرگروه : خانم زهرا دیوساالر
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 5سپنتا  -خانم  مرضیه نجفی 

 ر یک بار ساعت دیدن پذیر بود . مثال اگتوان انعطافبا درک شرایط جسمی و روحی کودک و موقعیت مورد نظر می

 ی کودک ، کمی بیشتر از ساعت توافق شده با کودک باشد .ی مورد عالقهبرنامه

 

 9گروه زیتون  -خانم مرجان یوسفی 

مبحث قاطعیت رو خیلی دوست دارم ،از وقتی به اهمیتم پی بردم به خودم اعتماد بیشتری پیدا کردم ... به نظر من در 

توان انعطاف به خرج داد ، البته مفهوم قاطعیت برای گروه سنی کودک آسیب نرساند می صورتی که خیلی به اصل قضیه

 با نوجوان فرق میکند.

 

 

 

 7سپنتا   -خانم الهام متانی 

 شود در یک سری از وظایف مثل مرتب کردن اتاقم منعطف بود وبه نظر من در فصل امتحانات یا در هنگام بیماری می

ینند، باند و کابوس میزمینه با فرزند همکاری کند. یا در مورد کودکان زمانی که در اتاق خود خوابیدهتواند در این مادر می

های توان منعطف بود.به طور کلی در موقعیتشوند اگر تمایل دارند آن شب کنار والدین بخوابند میوقتی با ترس بیدار می

 پوشی کرد. ها یا خطاهای فرزند چشمشود از برخی مسئولیتخاص می

 

 گروه زیتون -خانم آسیه شریعتی 

در مورد هر کدام مواضع   اهمیت ، باید تقسیم کنیم و، بی، کم اهمیتها را باید به چند دسته مهمبه نظر من مسایل بچه

ستند ه نآکه ملزم به اجرای توانیم زیاد تغییر دهیم مثل قوانین مدرسه اهمیت نمی روشن و واضح داشته باشیم. در امور پر

توانند ها بیمارند و به برخی از تعهداتشون نمیهایی که بچهتوانیم انعطاف به خرج دهیم مثل زمانو در مسایل کم اهمیت می

البته  سعی بر عدم دخالت داریم ،باشد های خصوصی میاهمیت که بیشتر در حوزهبرسند مثل شستن ظروف ، در مسایل بی

 شود.بندی میها با توجه به سن دستهسایل بچههمانطور که دوستان  گفتند م

 

 گروه دارا و سارا -خانم لیال کمالیان 

اگر ما به عنوان یک والد آگاه قاطعیت داریم به این خاطر است که اهمیت یک موضوع را  فقط خاطر نشان کنیم ،  موضوعی 

و  را به کودک بیاموزیم بلکه باید در پذیرش کنیم این موضوعکه وجودش الزم و ضروری است. بنابراین نه تنها سعی می

برای فرزند دلزدگی ایجاد کند و حالت اجبار و نیم. ولی گاهی پافشاری ممکن است عالقمندی او به این قضیه کمک ک

 شویم. این شرایط بسته به سن کودک و موضوع متفاوت می شود.خشونت پیدا کند به نظرم اینجاست که انعطاف پذیر می

 

  31/۵/۵0وزدهم :    پرسش ن

 چرا نقش خانواده در تربیت فرزند مهم است ؟
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 طراح سوال : گروه پدران ترانه بهاری

 کتاب مورد مطالعه :

 خانواده چه نقشی در تربیت فرزند دارد؟

 سرگروه : خانم ماندانا زحمتکش
 

 

 گروه شهاب -خانم  اعظم بی همال 

وشت گیرید بسیار نقم سرنکند و الگو مییابد ، رشد میکودک در آن پرورش میخانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که 

گذاری شخصیت فرد از نظر فروید است کودک با افراد های نخست زندگی که پایهسازی در تربیت فرزندان دارد. در سال

ران دارند با دیگ چه رفتاری که با خود و توانند با رفتار خود بر کودک اثر بگذارند ،باشد که هر کدام میخانواده در تعامل می

 و چه رفتاری که با کودک .

 

 

 گروه شهاب -خانم آسیه شریعتی 

ها از آن شروع آموزش یباشد و همهها میشود اولین جایگاه تربیتی بچهمادر و فرزندان تشکیل می خانواده که از پدر و

یت ه در گرو شرایط و وضعبالطبع جامع یک فرد و یبنابراین آیندهشود، چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم ، می

 تقویت گردد. هست . پس باید به آن توجه شده و خانواده

 

 9گروه زیتون  -خانم مرجان یوسفی 

تواند این سوال را به چالم بکشد ، خانواده مهمترین جایگاه برای نقم خانواده به حدی مهم و پر رنگ است که می

خواهد، اگر محبت ، صمیمیت همدلی،  هم فکری ، درک متقابل در فضای امن خانه موج بزند ، این موج مثبت فرزندمان 

 ناجی فرزندان در دریای متالطم زندگی خواهد بود .

 

 9گروه سپنتای  -خانم شیوا جوادیان 

خانواده بر هم تاثیر گذارند به خصوص از آن جایی که خانواده از پدر و مادر و فرزندان تشکیل می شود بنابر این همه افراد 

پدر و مادر بر فرزند.مهمترین الگو برای فرزند والدین او هستند رفتار والدین به طور غیر مستقیم  برفرزند تاثیر گذار است و 

 همین طور هماهنگی بین پدر و مادر بسیار مهم است.

 

 6گروه سپنتا -خانم رویا توکلی نیا 

 کنددر تربیت فرزند باید بگویم که خانواده اولین گروه اجتماعی هست که کودک با آن  برخورد میدر خصوص تاثیر خانواده 

گیرد ، این مورد هم به علت ها در دوران کودکی صورت میترین یادگیریعمیق بیشترین ، بهترین و جایی کهاز آن و

رین کند بنابراین والدین بهتکنار خانواده سپری میکودک زمان بسیاری را در  باشد وهای مغزی کودک میتوانایی سلول
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محبت را از والدین دریافت شود شخصیت سالمی در  اگر در زمان کودکی بیشترین عشق و الگوی رفتاری فرزند هستند و

 طور عزت نفس خوبی هم دارد.همین سالی خواهد داشت ،بزرگ

 

 

 5گروه سپنتا -خانم مرضیه نجفی 

سال اول زندگی که کودک ساعات بیشتری  6کند ، خانواده هست و به خصوص که کودک تجربه میاولین نهاد اجتماعی 

ی مهمی هست را در کنار خانواده سپری میکند .رفتار والدین به صورت غیر مستقیم در تربیت فرزند نقم دارد و این نکته

 که باید به آن توجه شود.

 

 9گروه بوعلی  -خانم زری باطبی 

این خانواده است که مشی و راه  ست وشود خانوادهها آشنا میبدی ها وکه کودک با جهان پیرامونم با خوبی اولین جایی

واده به همین دلیل خان گیرد وخانواده شکل می شخصیت او در عزت نفس، اعتماد به نفس و زند.کودک را رقم می یآینده

 سازند.فردا را می یامروز هستند که جامعهاین کودکان  ترین رکن جامعه هست واصلی ترین ومهم

 

 5سپنتا  -خانم محمودی 

نقم پر رنگ والدین بر تربیت فرزندان حتی بعد از مرگ نیز، بر فرزندان تاثیر گذار است. و بنده همان فرزندم که رفتار و  

 ام پررنگ و تاثیر گذاراست.منم والدین عزیزم بعد از مرگشان، همچنان در زندگی

 

 گروه ترانه بهاری -ماندانا زحمتکم  خانم

ین را معموال والد شویم.شود ما از مدل رفتار او با کودکان دیگر متوجه رفتار والدین او میکودک میوقتی کودکی وارد مهد

 کنیم رفتار درست با کودککنیم . ابتدا عنوان میکنیم و در مورد رفتار درست با کودک با هم گفت و گو میدعوت می

وزشی است و الزم است والدین در این زمینه آموزش ببینند. وقتی برای والدین مختصری راجع به رفتار درست با کودک آم

خواهیم سعی کنید در خانه این اصول را رعایت ها میشوند، از آنها متوجه اشتباهات رفتاری خود میکنیم و آنصحبت می

ه وگو با والدین، در مدت یک هفته کآموزش راه دور شرکت کنند. بعد گفت هایکنیم در کالسها را تشویق میکنید و آن

ت های آموزش راه دور شرکوالدینی که در کالس شویم .والدین رفتار خود را تغییر دادند متوجه تغییر رفتار در کودک می

موزش راه که والدینشان در کالس آ تر از بقیه کودکانی هستندها متفاوتشویم چقدر کودکان آنکنند به عینه متوجه میمی

کنند. مربی کودک فقط چند ساعت در روز با کودک است ،اما والدین افرادی هستند که زمان خیلی بیشتری دور شرکت نمی

عاطفی عمیقی بین کودک و پدر و مادر وجود دارد  اثر رفتار والدین روی کودک بسیار  یرا با کودکان هستند و چون رابطه

 باشد. رفتار والدین روی فرزند نه تنها در زمان کودکی بلکه در تمام سنین موثر است .سایر افراد می بیشتر از

 

 نبم -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :موسسه مادران امروز)مام( نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -37ی شماره -جهانسوز

 9595833999کد پستی: 
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