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 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 
 

                                                                                                                                        

  9316 خرداد  -19 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

 

 هم از راه رسیدتابستان 

های مختلف برای دور هم بودن جمع خانواده و گذراندن اوقاتی در کنار هم است، از رفتن به فصل تابستان همراه با فرصت

 ها ، دیدن فیلم و ...های خانوادگی، رفتن به موزهنیکسفر گرفته تا پیک

 مانای تقویت ارتباطات خانوادگی و نزدیکی بیشتر به فرزندانها بررا مغتنم شماریم و به بهترین شکل از آن هااین فرصت

با  و گزارش کوتاهی همراههای شاد و مفرحی برای اعضای خانواده تدارک ببینید توانید برنامهشما هم می استفاده کنیم.

 تصاویر زیبا برایمان بفرستید.

 های دریافت شده در این ماهشگزار

   های زیر:از گروهتیر  51تا  خرداد 51های دریافت شده از گزارش ●

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

 ینماینده، شهرقائم، 4 نتاسپ ● گزارش2ساالر، ویگروه :خانم زهرا د ینماینده ،شهرقائم ،1 سپنتا ●گزارش 3 ،یبهزاد

 ، شهاب ●گزارش  2، ینجف هیگروه: خانم مرض ینماینده ،شهرقائم ،5 سپنتا● گزارش 9، یفاطر رایگروه: خانم حم

 3، یعتیشر هیگروه :خانم آس ینمایندهشهر،  ئم،قا 2 بوعلی ● گزارش 3، یعتیشر هیگروه : خانم آس ینماینده، شهرقائم

ی نمایندهشهر ،، قائم 2تونزی گروه ●گزارش 2،یعتیشر هیگروه :خانم آس ینماینده، شهرقائم،  تونزی گروه ●گزارش 

 گروه ●گزارش  4، یگروه : خانم فرحناز قربان ینماینده، شهرقائم ،2 سپنتا گروه● گزارش 9،مینا احمدزادگانخانم  :گروه

: ی گروهنمایندهکرج ، ،2رهایی و کتاب گروه ●گزارش  3، یرشکاریگروه : خانم فاطمه ام ینمایندهکرج ، ،9رهایی و کتاب

 سپنتا ●گزارش  3، یرشکاریگروه : خانم فاطمه ام ینمایندهکرج ، ،فردای بهتر گروه ●گزارش  2، یرشکاریخانم فاطمه ام

 ،نسرین رندیگروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا تربیتآئین  ●گزارش  4ا،ین یتوکل ایگروه :خانم رو ینماینده ، شهرقائم، 6

 گروه: ینمایندهشهر،  ئمقا ،گل های خندان ● گزارش 3، بی همالگروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا سالمت ● گزارش 9

، نگاه نو گروه ● گزارش 3،ملودی صمیمیگروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا مادران آگاه ● گزارش 3، زبیده نخعیخانم 

 گزارش 9،مریم کریمیگروه :خانم  ینمایندهشهر ،به

 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 خبرها

 ی مادران امروزمهمانی نیروهای داوطلب موسسه - نشستبرگزاری دومین  ●

ها گروهبرگزار شد. در این مراسم که  99/4/16در تاریخ  مهمانی نیروهای داوطلب موسسه مادران امروز -دومین نشست 

 و های از فعالیتگزارش یهای داوطلب به معرفی خود، ارایهحضور داشتند، گروهنیروهای داوطلب موسسه مادران امروز و 

ت و امون نیازهای خود گفهای کتابخوانی معرفی شدند و نیروهای داوطلب پیرانتقال تجربه پرداختند. در این جلسه گروه

 دادند.ارایه گو کردند و پیشنهاداتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری شب نودمین سالروز تولد خانم توران میرهادی● 

              
نودمین سالروز تولد خانم توران مندان، شب در کانون زبان فارسی با حضور جمعی از عالقه،  91/4/9316روز دوشنبه 

برگزار شد .در این مراسم خانم دکتر نوش آفرین انصاری، خانم ایران گرگین، خانم زهره قائینی، آقای شهرداد   میرهادی

  .در این مراسم از سه کتاب رونمایی شدچنین میرزایی و آقای دالور خمارلو )فرزند خانم میرهادی( سخنرانی کردند هم

 

 

 

در سطح شهر تهران برگزار شد، که  یمراسم مختلفها و در ماه گذشته نشست

حضور ها موسسه مادران امروز به طور فعال در آن یاز دوستان و اعضا یتعداد

 داشتند.
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 ی مهمان های ناخواندهترویجی قصه -نشست علمی ●

 –در فهرست میراث ناملموس و روز ادبیات کودکان و نوجوانان، نشست علمی های ناخوانده کتاب مهمانبه مناسبت ثبت 

 تیر ماه در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد.  91 ،های ناخواندهی مهمانترویجی قصه

 
 رو نمایی از کتاب یادگار ماندگار به مناسبت روز قلم ●

تیرماه در مرکز همایش کتابخانه ملی برگزار شد.  93پیشکسوت اهل قلم در تاریخ  991این برنامه به مناسبت روز قلم به پاسداشت 

 نوش آفرین انصاری ،از کتاب یادگار ماندگار رونمایی شد. در این مراسم ضمن تجلیل از خانم

 
 

 ی مجازی هنر کودکرونمایی موزه ●

راه اندازی شد. در این مراسم که به دعوت  27/4/16ی مجازی هنر کودک در تاریخ برای اولین بار در ایران ، موزه

های غیر دولتی، کارشناسان کودک و مسولین این موزه حضور ی هنری بادبادک انجام شد، نمایندگانی از سازمانمجموعه

 یه درستهستند ، ب ریبا آن درگ ریکه به ناگز یمجاز یتا از فضا کودکان است یبرا یحرکت ، فرصت مغتنم نیاداشتند. 
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کودکان  نیب دونیتواند سبب پ یم یمجاز یموزه  نیکه ا نیا گرید ینکتهخود ، استفاده کنند .  یهنر یها تیفعال یبرا ای

 و جهان باشد . رانیا یدر همه جا

 
 

 لقا مالح مهبانو  زاد روز نیکصدمیجشن  ●

زاد روز بانو مه لقا مالح را جشن  نیکصدمی مانهیصم یدر مراسم یدولت ریغ یسازمان ها ندگانینما ریت 25 کشنبهی روز

 .گرفتند

 

 
 

 

 

 پرسش و پاسخ  

 آیندههای های شما برای شمارهمنتظر طرح سوالاین ماه سوالی از طرف شما دوستان مطرح نشده بود. 

 هستیم.
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 هاخواندنی

  گیرهای بهانهطرز برخورد با بچه

 سایت بیتوته  منبع:

 
ای را مجسم کنید که وسط یک فروشگاه شلوغ، شروع به تربیت کودکان کار دشواری است. پسر بچه نق نق نکن بچه...! 

کند. در چنین مواقعی، شاید والدینی هم که خیلی در مورد تربیت جسورانه با والدینش جر و بحث میپرخاشگری کرده و 

 شوند و دنبال روش و کلماتی مناسب بگردند تا کودک را آرام کنند.فرزندشان به خود اطمینان دارند، مایوس و دلسرد 

 طور بدرفتاریتوانید در شرایطی که فرزندتان اینمیها خواهم به شما اطمینان بدهم که با استفاده از برخی روشمی 

مواجه  خصوص هنگامی که با مشکالت تربیتی زیربه ،خود را حفظ کنید و روش مناسبی در پیش بگیرید کند، خونسردیمی

  شوید. می

ن یکی از معدود ایاست. که بتوانند به خوبی صحبت کنند، رایج اینگیری معموال در بین خردساالن، به خصوص قبل از بهانه

توانند به دست آورند، ابراز کنند. هر چه که نمیتوانند نارضایتی و خشم خود را از آنها توسط آن میهایی است که بچهراه

العمل از شان فقط دیدن عکسگیری کودککننده باشد، والدین باید بدانند که علت بهانهاین مسئله ناراحتقدر هم که 

رسند، با نیست )گرچه علت اصلی آن همین است( ولی حتی کودکان دبستانی هم وقتی که به مقصودشان نمی هاجانب آن

 یابند.کنند و در نتیجه آرامش میگیری، احساسات درونی خود را آشکار میبهانه

 

 لطفا کنار بیایید!

، های مختلف ابتدا درگوشینق کرد، از او بخواهید که به صورتگیری و نقوقتی کودک خردسال شما شروع به بهانه -5

ب این روش، درست مثل یک بازی، توجه او را جلگوید، تکرار کند. بعد به آهستگی و سپس خیلی بلند و... چیزی را که می

 گیری را فراموش خواهد کرد.کرده و بهانه

ری کرد، گیاینکه شروع به بهانه توانید از چند روش کلی استفاده کنید. به محضر مورد کودک دبستانی خود مید -2 

ه با کنم، پس بهتر است ککنی و من گوش نمیگیری میداری نق نق و بهانه»حرف او را قطع کنید و به آرامی بگویید: 

 «صدای شمرده صحبت کنی.

تشویق  ای او راباره درخواست خود را تکرار کنید. اگر طریقه گفتار خود را تغییر داد، با بیان جملهاگر باز هم ادامه داد، دو -3

 .«شومی حرفت میبهتر متوجهخواهی، گویی که چه میوقتی بدون نق نق کردن می»توانید بگویید: کنید. می

 و سعی کنید آرام باشید.کنید دیریت سعی کنید ابتدا خشم خود را مشوید، اگر در چنین مواقعی عصبانی می -4

http://www.beytoote.com/baby/behavior-baby/pernickety-child.html
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توانید ارتباط بهتری با فرزندتان برقرار کنید. بعد به او بگویید که العمل خود میبه خاطر بسپارید که با مهار عکس -1

جازه اعنوان مثال فرض کنید چون به فرزندتان این طریق با او به توافق برسید. به او چیست و از دانید دلیل ناراحتیمی

اید که قبل از ناهار شیرینی بخورد، ناراحت شده است پس شیرینی را در جایی قرار دهید که بتواند آن را ببیند و به او نداده

ید کند، گوش دهدهید. هنگامی که فرزندتان واضح و محکم صحبت میقول دهید که بعد از خوردن غذا به او شیرینی می

گیری چیزی بخواهد، زودتر آن را به دست خواهد دهید که اگر بدون بهانهمل، به او یاد میاین ع کنید. با تحسین و او را

 آورد.

 کشدجویی به پرخاشگری میوقتی بهانه

کنند روی رفتار کودک خود و شرایط شود، به این سبب که والدین احساس میجویی گاهی به پرخاشگری منجر میبهانه

های حلاهتوانند ریابد؛ زیرا میهای کودکان با رسیدن به سن مدرسه کاهش میخلقیه کجموجود، کنترل ندارند. خوشبختان

 بهتری در مواجهه با شکست و ناکامی پیدا کنند.

های پاسخ داده نشده یا رفع نشده، این است که آن را از جوییروش موثر برای از بین بردن پرخاشگری ناشی از بهانه -5

 ابتدا مهار کنید.

و طور غیرمستقیم به االعمل نشان دهید، بهوقتی که در مقابل پرخاشگری کودک خود با خشم و عصبانیت عکس -2

از گریه کردن  وقتی»توانید بگویید: آموزید که عصبانیت وسیله کارسازی برای دست یافتن به اهداف است. در عوض میمی

 «کنیم و به اتاق دیگری بروید.ی پیدا میحلکنیم و راهدست برداشتی، در مورد آن با هم صحبت می

توانید او را تنها بگذارید، پیش او بمانید. اگر به طرف شما آمد، او را بغل کنید اگر فرزند شما خیلی کوچک است و نمی -3

 خواهد به او ندهید.ولی تا وقتی که آرام نشده، چیزی را که می

تواند توجه فهمانید که تا آرام نشود، نمیاین کار به او میطالعه کنید. با خودتان را به کار دیگری مشغول کنید. مثال م -4

 شود.ها، اگر مخاطب مورد نظر حضور نداشته باشد، زودتر متوقف میهای بچهشما را جلب کند. اغلب پرخاشگری

م، او های مردنگاه در صورتی که کودک شما در یک مکان عمومی شروع به بدخلقی و پرخاشگری کرد، بدون توجه به -1

و با هم  مانم تا وقتی که آرام شویاینجا پیش تو می»ای خلوت ببرید و منتظر شوید تا آرام شود. به او بگویید: را به گوشه

 اگر بعد از سه یا چهار دقیقه باز هم به فریاد و گریه خود ادامه داد، او را بردارید و از آن مکان خارج شوید.« صحبت کنیم.

این کار را شود و در واقع کودکان به علل مختلفی منجر نمی جویی همیشه به پرخاشگریبته از یاد نبرید که بهانهال -6

 دهند.انجام می

 

 دست آورد.تواند آن را به خواهد ولی نمیهنگامی که کودک شما چیزی می •

 وقتی یادگیری انجام کاری برایش دشوار باشد. •

 شد.وقتی که خسته شده با •

 

وگیری توانید از وقوع تنش جلگیری و در نهایت پرخاشگری منجر شود، میپس با اجتناب از عواملی که ممکن است به بهانه

 کنید.
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زی این با دهد بازی کند، یا او را درترش انجام میخواهد پازلی را که خواهر بزرگبینید کودک خردسالتان میاگر می -7

 او باشد، جلب کنید. اش را به بازی دیگری که بیشتر مناسب سناینکه توجهبا خواهرش همراه کنید یا 

 این دلیل که قدرت تحملآید، نداشته باشید. خردساالن به اش برمیچه که از عهدهاز کودک خود انتظاری بیش از آن -8

خردسال خود را در ساعات شلوغ روز و در توانند خود را برای مدت طوالنی سرگرم کنند؛ بنابراین کودک زیادی ندارند، نمی

گرمی او شوید، برای سردانید معطل میهای طوالنی به خرید یا به بانک نبرید و اگر باید او را به جایی ببرید که میصف

 اسباب بازی و خوراکی همراه ببرید.

 

 رفی کتاب مع

 

 نام کتاب: کودک کجا و چگونه باید بخوابد؟

 کتی هالندنویسنده: 

 فاطمه صهبامترجم: 

 پیدایش: ناشر 

 صفحه 64تعداد صفحات: 

 بزرگسالگروه سنی: 

 نگین نابتخانم کننده: معرفی

 
 . دهدبخش به سواالت متعدد والدین در مورد خواب کودک پاسخ می 1این کتاب در 

: 4های اول بخش هفته :3: فرزندم کجا باید بخوابد؟ بخش2افتد ؟ بخش خوابد چه اتفاقی می: وقتی کودک می9بخش 

های پیش از دبستان بخش : سال 7: خواب کودک نوپا بخش  6ریزی بخش : مزایای برنامه 5تشویق به خوابیدن بخش 

 : شرایط ویژه.1

هاست که کمیت و کیفیت آن اهمیت دارد. خواب ی با ارزش برای تمام انسانخوانیم : خواب یک پدیدهدر این کتاب می

دارد. اگر کودک خوب بخوابد این مسئله برای تمام اعضای خانواده ما را فعال و جسم او را سالم نگه میخوب ذهن کودک ش

 سودمند خواهد بود.
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 مناسب معرفی چند کتاب

 

 :های مناسب برای کودکانکتاب

 الهام کالنتری /مترجم:پالت بورژوا شر پیک دبیران/نویسنده:ن های فرانکلین مجموعه کتاب •

 
 

 نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/نویسنده: حمیده زاهد شکرابی      سیاه کوچولو و سفید کوچولو •

 
 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب

 /مترجم: گیتا گرگانینشر چشمه/نویسنده :رولدال   الکپشت •

 
 

 

 گرکانیگیتا /مترجم:  رولد دال نشر چشمه/نویسنده:  غول بزرگ مهربان •
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 پورپروین علی/مترجم: مایکل مارپرگو افق/نویسنده: نشر   الی عزیز •

 
 های مناسب برای نوجوانان:کتاب

 یرمضان ریم نیفخرالد/مترجم: هارپلی /نویسنده:میرکبیرنشر ا   کشتن مرغ مینا •

 

 
 اعطار دی: ژان کلود مورلوا  /مترجم: نوسندهنوی/ قلم محراب نشر   واژگون رودخانه •

 
 

 عباس جهانگیریان: سندهنوی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشر    سایه هیوال •
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 های زنده و ملموستجربه

 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 51 دانید از آبان ماهطور که میهمان

  کمالیان هستند.لیال ول هماهنگی این بخش خانم ئشود. مسهر گروه، طرح میی های در حال مطالعهکتاب

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

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

 
 

 

 

  

 

 

 27/3/56پرسش بیست دوم 

برای جلو گیری از استفاده بی رویه از کامپیوتر، تبلت و موبایل از جانب  فرزندان, چه پیشنهاداتی 

 دارید؟

 نقش خانواده بر تربیت فرزندان کتاب در حال مطالعه:

 گروه : مادران آگاه

 سرگروه : خانم ملودی صمیمی

 شهرری -خانم طاهری نژاد 
 های بازی ها را تشویق کنیممان بگذرانیم و آنها از تبلت باید وقت بیشتری را با فرزندانی بچهشدن استفاده تربرای کم

ها را به پارک و طبیعت ببریم، به ورزشی مشغول حرکتی ، درست کردن پازل ، کاردستی ، کتاب خواندن و... انجام دهند. آن
 تبلت خواهند رفت . وتر ویتر سراغ کامپها بشوند کمها سرگرم این جور فعالیتکنیم .وقتی بچه

 

 خانم نسیم
  ه است.به نتیجدستور بدهیم که این کار را انجام ندهند بی در لحظهکه بخواهیم برند ،  اینوقتی کودکان از کاری لذت می

ال بدهیم و یا زمان بدهیم،مثکه بخواهیم با تهدید مانع کودک بشویم بهتر هست کارهای جذاب تری را  پیشنهاد جای این
 بگوییم:

 بیا با هم کیک بپزیم.
 بریم فوتبال بازی کنیم.

 بزرگ ساعت به عدد سه رسید، تبلت را خاموش کن. یوقتی عقربه
 بریم با رنگ انگشتی روی دیوار حمام نقاشی کنیم.
 بسته به عالیق فرزندان جایگزین در نظر بگیریم.

 

 خانم صمیمی
 ...و  خودمان هم باید تحت نوعی انضباط قرار بگیریم... تا وقت و بی وقت دست به گوشی نبریم 

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این بخش را پر بار میضمن 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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 خانم ....
 .دگیرنمی ما یاد ی ما هستند و ازنهها آییخودمان شروع کنیم. بچه هایی که گفتید اول ازی راهبه نظر من باتوجه به همه

 
 6سپنتا  -خانم رضوانه تنها 

ساعت ، البته نه به صورت مداوم  2ریزی درستی برایشان در نظر بگیریم که حداقل روزی مثال باید برنامهی اول در درجه
                ی دوم تبلت وکامپیوتر استفاده کند. و دردرجه تواند ازنیم ساعت می تا 4ی مناسب یعنی درطول روز بلکه با فاصله

 اقل دونفره.های گروهی یا حدجایگزین مناسب مثل بازی
 

ی شماره -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :موسسه مادران امروز)مام( نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -37
 9515133999کد پستی: 

 129-11721397، 129-11119436،  129-11111345کس: اتلفن و ف
 کانال اطالع رسانی:

9https://telegram.me/madaraneemrooz 

 :5 اینستاگرام
valedeyn_va_farzandan 

 :2اینستاگرام 
madaraneemrooz 

 سایت :
madaraneemrooz.com 

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 amoozeshrahedoor@yahoo.comایمیل راه دور :

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:amoozeshrahedoor@yahoo.com

