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 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 
 

  9396مهر   -94 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

 

 سخن روز :
های پیشگیری ی سرطان پستان )معرفی راهآبان( به عنوان ماه آگاهی بخشی درباره 9مهر تا  9سال است ماه اکتبر، ) 52

ر کل شود. هر سال دترین سرطان در بین زنان محسوب میسرطان پستان شایع”سنجیدن و درمان( اختصاص یافته است. 
 تشخیص زود هنگام “شود.زار مورد جدید از سرطان پستان تشخیص داده میجهان حدود یک میلیون و سیصد و هشتاد ه

العاده زیادی دارد و شانس بهبودی و طول عمر بیمار را چندین برابر سرطان پستان در جهت کنترل این بیماری اهمیت فوق
 کند. می

پستان و غربالگری از طریق معاینه توسط  ی عالیم سرطانهای مهم کنترل این بیماری، افزایش آگاهی زنان دربارهاز راه”
یکی از وظایف مهم زنان و مادران جامعه، اهمیت قایل شدن برای حفظ سالمتی و مراقبت ازخود در مقابل  “پزشک است.

 باشد. این بیماری می
دن مورد بگیرند و با دیها به طور مستمر و دایم معاینات ماهانه و ساالنه را جدی کنند خانمدر این رابطه پزشکان توصیه می

 ای در پستان ، سریعا به پزشک مراجعه کنند.مشکوک یا هر نوع توده
  فراموش نکنیم که سالمتی مادر خانواده ، بخش مهمی از سالمتی کل خانواده است.

 های دریافت شده در این ماهشگزار

  های زیر:از گروه های دریافت شدهگزارش ●

  میگروه :خانم مر ینماینده، شهرقائم، 7 سپنتا ●گزارش 5فر، یصمد سایگروه : خانم پر ینماینده، شهرقائم،9 بوعلی ●

 ینماینده ،شهرقائم ،2 سپنتا● گزارش 4، یفاطر رایگروه: خانم حم ینماینده، شهرقائم، 4 نتاسپ ● گزارش 2 ،یبهزاد

 ئم،قا 5 بوعلی ●گزارش  5، یعتیشر هیگروه : خانم آس ینماینده، شهرقائم ، شهاب ●گزارش  9، ینجف هیگروه: خانم مرض

 3،یعتیشر هیگروه :خانم آس ینماینده، شهرقائم،  تونزی گروه ●گزارش  3، یعتیشر هیگروه :خانم آس ینمایندهشهر، 

اعظم گروه :  یندهینما  ،ساری مهربانو،● گزارش 9 ،ندیزنسرین گروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا آئین تربیت ●گزارش 

 گروه : ی،نماینده شهر،قائم 5 سپنتا ● گزارش 3 ،توکلی نیاگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم 6 سپنتا ● گزارش 9،دارایی

 ، 3 سپنتا ● گزارش9 ، بیحیانذیتا زآخانم  گروه : ینماینده ، ،قائم شهر مادران مسئول ● گزارش 5 ،فرحناز قربانیخانم 

 گزارش9 ، خانم فروغ رسایی گروه : ینماینده ، بجنورد ، راه نو ● گزارش 6 ،فرحناز قربانیگروه :خانم  ی،نماینده شهرقائم

خانم  گروه : ینماینده ، شهر ری، کافه کتاب ● گزارش 5 ، خانم بنو فامیل گروه : ینماینده ، مشهد ، شکوفامادران  ●

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 گروه : ی،نماینده نوشهر، نهال ● گزارش 8 ،کمالیانگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم 9 سپنتا ● گزارش9 ، طاهری نژاد

 گزارش 9 ،خانم رویا عبادی

 خبرها

 ی مادران امروزنیروهای داوطلب موسسه مهمانی -نشستبرگزاری سومین  ●

 

 
 

های برگزار شد، ابتدا گزارشی از فعالیت 93/7/96ی مادران امروز در تاریخ مهمانی نیروهای داوطلب موسسه -سومین نشست

های کتابخوانی در تهران ارایه شد و سپس دوستان به طرح پیشنهادها و تبادل تجربه در این زمینه پرداختند . بخش گروه

های مختلف در داخل موسسه اختصاص داشت که هر کدام ، گزارش کوتاهی گروه یدیگر این برنامه به کارهای داوطلبانه

ند ها عبارت بودی پیشنهادها پرداخته شد. این گروهها و ارایهها و ابهامی کار خود ارایه کردند و سپس به پرسشدر زمینه

 خش اداری و انتشارات.پدران، محیط زیست، راه دور، آموزش، باز گروه خبر، فوق برنامه ، معرفی کتاب، 

 

 های ارتباطی در خدمت صلح و مدارابرگزاری کارگاه مهارت ●

  
های ارتباطی در خدمت مهارت”شهریور( کارگاهی با عنوان  33سپتامبر ) 59به مناسبت روز جهانی صلح  58/6/96در تاریخ 

ها ، سازمانی صلحعالقمندان و فعاالن حوزهای از عدهی مادران امروز تشکیل شد. در این کارگاه در موسسه “صلح و مدارا

و اعضای موسسه مادران امروز شرکت داشتند. شعار روز جهانی صلح  و نهادها و اعضای شورای گسترش فرهنگ صلح

 .است “باهم برای صلح، احترام، امنیت و منزلت برای همه”امسال 
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 ی ملی کودکناسبت روز جهانی و هفتهشرکت موسسه مادران امروز در نمایشگاه کتاب به م ●

 

     
 

های گوناگون حضور داشت ی مادران امروز در فعالیتمهر( موسسه 59تا  92ی ملی کودک )به مناسبت روز جهانی و هفته

 59تا  92شرکت در نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که به همین مناسبت از تاریخ  از جمله

 های مناسب برای والدین و مربیانی کتابی مادران امروز با حضور فعال به ارایهمهر برگزار شد . در این نمایشگاه، موسسه

 پرداخت.

 

 ی کتابخانه های عمومی پاکدشتکرمی به دعوت ادارهسخنرانی خانم مرضیه شاه ●

 
مهر ماه  55ی عمومی امام جعفر صادق روز شنبه کتابخانههای عمومی پاکدشت مراسمی در ی کتابخانهبه دعوت اداره

کرمی کرمی بودند. در این مراسم خانم شاهاین مراسم، خانم دکتر نوش آفرین انصاری و خانم مرضیه شاهبرگزار شد. مهمان 

 های کتابخوانی صحبت کردند.در رابطه با ضرورت آموزش در خانواده و چگونگی تشکیل گروه

 

 4/7/6931ی ماهانه سه شنبه جلسه ●
 مان بگوییم؟هایمان را به فرزندانچگونه خواسته ●

 کارشناس: افسون احمدی 
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
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هایشان بوده است. خواسته کردن نیازها وها در تمام اعصار، برای دستیابی به احساس خوب و برآوردهانسان یتالش همه
ها مشکالت ترین آنشود که از مهمرو میهتمام مراحل زندگی، هر فردی با مسائل و مشکالت متفاوتی روبدر این راستا در 

 .استعزیزان و افراد نزدیک خانواده  ارتباطی با
انضباطی، شوند، شکایت والدین از فرزندانشان است. بیهایی که روانشناسان بارها با آن مواجه مییکی از شکایت 

رو هستند هدیگر، از جمله مواردیست که والدین با آن روب یلنخواندن، لجبازی، پرخاشگری و بسیاری مسادرس مسئولیتی،بی
. در این راستا والدین معموال بر اساس باورهایی که از پیشینیان هستندو مدام درصدد یافتن راهی برای حل این مشکالت 

 شود.می نامیده “فهم و برداشت رایج”کنند که به ارث رسیده عمل می
است که تقریبا همه به  “فهم و برداشت رایج”های بهتر و مؤثر والدین این یکی از موانع جدی و اساسی در برابر انتخاب 

دهد، او را تهدید کنیم و اگر گوید وقتی فرزندمان به حرف ما گوش نمیبه ما می “فهم و برداشت رایج”آن باور دارند. 
هیچ کنیم. ما حتی اگر موثر نبودن این رفتارها را بارها و بارها تجربه کرده باشیم باز بیتهدیدمان موثر نبود تنبیهش می

 م. ایهر بار دریافت کرده “فهم و برداشت رایج”کنیم، چون تایید دیگران و جامعه را از ها را تکرار میشک و تردیدی آن
ها را رفتارهای مخرب ایم که آنها عادت کردهکنیم و به انجام آنبر اساس این باورها یک سری رفتارها را مدام تکرار می 

 ها عبارتند از:نامیم. این رفتارها و عادترابطه می
 انتقاد -9

 سرزنش -5

 شکوه و گالیه -3

 غرغر و نق نق -4

 تهدید -2

 تنبیه -6

 دادن برای تحت کنترل قرار دادن دیگریباج -7

 تحقیر و تمسخر -8

 مقایسه -9

 گیریجبهه -93

 ،شویمها هر لحظه بیشتر از یکدیگر دور میزنیم و با تکرار آنبین خود و فرزندمان آسیب می یبا انجام این رفتارها به رابطه
ود شرود اثرگذاری والدین بر فرزندان کمتر و کمتر میمی که نفعی برایمان داشته باشد. به میزانی که رابطه از دستبدون آن

گوید یم “فهم و برداشت رایج”شود. زیرا که رفتارهای مخرب بیشتر می یمیزان استفاده ،شودتر میو هر چه رابطه ضعیف
است که این چرخه  چنینرا بیشتر کنید و اینوقتی از تهدید و تنبیه کنونی، پاسخ مورد نظر خود را نگرفتید میزان و شدت آن

 یابد.معیوب همچنان ادامه می
ا حال تکرار این رفتارهای مخرب ما رتوانیم کنترل کنیم؟ و آیا تا بهال این است که آیا ما کسی غیر از خودمان را میواما س

 دهید! تان بلی است، پس همچنان به مسیر خود ادامهمان رسانده است؟ اگر پاسخدلخواهبه روابط و نتایج 
ید، به شما گردای میحل تازهاید و به دنبال راهتان منفی است و از این عادات و رفتارها، نتیجه مطلوب را نگرفتهاما اگر پاسخ
از انجام این رفتارهای مخرب روابط دست بردارید. به میزانی که چنین اقداماتی را ترک کنید ،کنیم در گام اول پیشنهاد می

ابطه، ر یهای مخرب رابطه با رفتارهای بهبوددهندهکردن این عادتگردد. با جایگزینشرایط نرمال بازمیکم به رابطه کم
 روابط عبارتند از:  یگذارد. این رفتارهای بهبوددهندهشرایط و روابط رو به بهبود می

 احترام -9

 اعتماد -5
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 پذیرش بی قید و شرط -3

 دادن فعالگوش -4

 حمایت -2

 تشویق -6

    گفتگو بر سر اختالفات -7

اد دهد. در این شرایط افرشود و به افراد خانواده احساس خوب و مطلوبی میبه افزایش کیفیت روابط می این اقدامات منجر
ان این شدارند. تقریباً اکثر افراد، از دوران کودکی تمایل بیشتری برای حفظ این احساس خوشایند و همکاری با یکدیگر

رتباطِ شنوی به دلیل ااند. این حرفشنوی بیشتری داشتهشان، حرفیا فرد مورد عالقهتجربه را دارند که نسبت به معلم 
 کیفی و در نتیجه، احساسِ خوشایندِ حاصل از این ارتباط است.

رابطه به افزایش احساس مطلوب در خانواده و روابط  یو افزودن رفتارهای بهبود دهنده ،ف رفتارهای مخرب رابطهذبا ح
 بین فردی خود کمک کنیم.

 
 

 های غیر مطالعاتی خودهای راه دور از فعالیتگزارش گروه

 در مراسم روز جهانی صلح راه دور کرج هایشرکت گروه ●

 

 
سرای کوثر کرج برگزار شهریور در فرهنگ 57ای را در تاریخ به مناسبت روز جهانی صلح، کانون رشد خالق کرج برنامه

 یهای موسسهکرد، در این برنامه اعضای گروه راه دور موسسه مادران کرج حضور فعال داشتند و نمایشگاهی از کتاب

 مادران هم دایر بود. 
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 شهردر قائم 9بر خود گروه سپنتا جشن پایان کتاب مدیریت  ●

 

  
 

 با حضور مادران و به همراهی فرزندان برگزار شد. 4کتاب گروه سپنتاپایان جشن  ●

 

  
 

 هاخواندنی

 ارتباط کالمی مناسب با سن کودک ی هایی از مقالهبخش

 www.pbs.or: منبع
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 لمراح براساس که کودکان در کالمی درک توان از آگاهی. است متفاوت آنان سن برحسب کودکان با گفتگو یشیوه
ای نهفته هی شناخت پیامیتر باشد. از سوین از کودک منطقیوالد انتظارات شودمی باعث پذیرد،می صورت ایشان رشدی

 .نمایدمی فراهم خانواده در را مؤثرتری کالمی ارتباط یها، زمینهآن یهایابی بحثهای کودکان و ریشهدر پرسش

 :به این گفتگو توجه کنید

 پدر: کدوم شلوارتو دوست داری، آبیه یا قرمزه؟ -

 !!خوام برم مدرسهکودک: هیچ کدوم، اصالً امروز نمی -
 رد تازه وقتی که اینجاست مشکل. دارد مثبت کارکرد خاصی یارتباطی، در زمان و مرحله یروشن است که هر شیوه

 نتیجه دیگر ماش صحبت پیشین یشیوه سفانهمتا و است شده تربزرگ او کنید صحبت فرزندتان با باید طورچه یابیدمی
یتی آنان های شخصشایسته است الگوهای گفتگوی والدین با کودکان، متناسب با مراحل رشد و ویژگی رو،این از. دهدنمی

 .تغییر یابد

سالگی و الگوهای مناسب توجیه شده برای ارتباط  99 های ارتباط کودکان با محیط از بدو تولد تاآید، شیوهآنچه در پی می
 .باشدوالدین با کودک براساس سنین موردنظر می

 سالگی( ۲ -شیرخواران و نوپایان )تولد   ●

 :کنندکودکان چگونه ارتباط برقرار می

 .است صدا ایجاد طریق از پیرامون با ارتباط برقراری یاولین شیوه گریه -9

یدا های خاصی پهای نوزاد بنابر نوع نیاز او )مانند گرسنگی، درد، خیس بودن جا و دوری از مراقب( حالتگریههفتگی  4از 
کند. ظرف سه چهار ماه کودک هنگام کند. در عرض چند ماه کودک شروع به آغوم کردن همراه با شادی و تعجب میمی

 ککود دهد،می نشان پاسخ او یکه مراقب شیرخوار به گریه شود، زمانیصدا درآوردن از خود متوجه واکنش اطرافیان می
کند چرا که نیازش برآورده شده است. در شش ماه دوم شیرخواران شروع به غان عتماد پیدا میا خود ارتباطی ابزار به کمکم

 .کنندو غون کردن مطابق با زبان خانواده می

سال کلمات را در همراهی با وضعیت  5 زیر اطفال. شوندنمی متوجه آن یکلمات را خارج از بافت و زمینه ،کودکان -5
 .شوندبدنی، لحن صدا و حالت صورت شما متوجه می

ها آنچه را آن هاهکلمدهند. این اعمال را نشان میکنند که تی میاماهگی، کودکان شروع به استفاده از کلم 98-54در  -3
عباراتی  ها ممکن استکنند. آنز صفات و سایر قوانین دستور زبان استفاده نمیکنند، و اخواهند بیان میبینند یا میمی

کنند. آنچه ها و لحن صدا صحبت میها در ضمن از طریق ژستبه کار ببرند. آن ،بپوشم کفش میره، مامانکوتاه را مانند: 
 .دارد اهمیت آورندمی زبان بر که همان یدهند به اندازهصورت بدنی نشان میها بهآن

. از دست دادن کند استفاده می ،“خودمه مال”و  “نه”کودک از  ،برندکار میکوتاه را به هایهو جمل هاهکودکان کلم -4
 استقالل کودک شماست. سمت به ابتدائی نیمه قدم یک وابستگی، نسبی

 چگونه ارتباط برقرار کنید شما  ●

ها که بچهلمس کنید، در آغوش بگیرید، نوازش کنید، برایشان زمزمه کنید. زمانی ها راعنوان اولین گام ارتباطی، آنبه -9
بخش دلگرم سازید. نوزادان قادر هستند نسبت  ها را با حضور خود و لحنی مالیم و آرامشتوانید آنکنند شما میگریه می

، ان دهند. آنان نسبت به غمگینیدهید با نگریستن، گوش دادن یا حس کردن واکنش نشبه عواطفی که شما نشان می
 .دهندعصبانیت، شادی یا رضایت شما والدین پاسخ نشان می

گوئید: شنود که به او میگذارد. گاهی کودک وقتی میهای بدنی شما روی شیرخواران تأثیر میبدانید که لحن و پیام -5
نرم و  بخیر شب یک ترتیب همین به. دهدمی نشان واکنش شما دستور بودن بلند و آمرانه به که چرا کند،می گریهاو ! بسه

 .بخش آن خشنود خواهد کرد دلیل لحن آرامگذارید، کودک را بهعاشقانه وقتی که او را در بسترش می
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عنوان راهی برای برقراری رابطه با کودک، با او تماس جسمانی داشته باشید. کودکان دوست دارند به والدین خود به -3
کند، استفاده از یک آغوش گرم به شما کمک باشند. کنار خود نگاه داشتن، آرامش و اطمینان را به آنان منتقل می نزدیک

 .کند تا ضمن نزدیک بودن با او به کارهای زندگی خود نیز برسیدمی

ند چه موقع دانمی خوبیها بهدهد. بچهکنید، کودک شما گریه سر میزیاد متعجب نشوید اگر وقتی با تلفن صحبت می -4
ها ول مثل مجالس و مهمانیطور توجه شما را به خود معطوف سازند. در شرایط غیرمعمکنید و اینکه چهها توجه نمینبه آ

ها با آگاه بودن از علتی که باعث واکنش کودک شده است، شود. در این موقعیتگریه و ناراحتی شیرخوار تشدید می معموال
 .مدارا کنید پیش آمدهود را حفظ کنید و به موقع با وضعیت توانید آرامش خمی

 ندکمی تشویق را او کودکانه هایترانه کردن زمزمه و خواندن. دهید سوق دوطرفه یکالم کودک را به سمت مکالمه -2
 .دگردمنتهی می حرف زدنبه  را تولید کند که نهایتا صداهااز  خوشایندی جریان تا شودمی ترغیب او. هدد پاسخ تا

 د،بگوئی! خونه بریمگوید: کند. اگر کودک میهای کالمی را تقویت میمهارت، گسترش و بسط صداها و کلمات  -6
 .یمورمی هم با دیگه دقیقه چند خونه؟ بری خوایمی

 یازهدن به اندشود با او صحبت کنید. حرف زهای شما را متوجه میحتی اگر مطمئن نیستید کودک شما چقدر از حرف -7
 و حساساتا بتواند او تا کندمی کمک کودک با صحبت. است مهم کودک با ارتباط حفظ برای بوسیدن و گرفتن آغوش در

 .بزند پیوند اصوات با را افکارش

 سالگی( ۲-۵سنین پیش از مدرسه ) ●

 :کنندکودکان چگونه ارتباط برقرار می

ی ه همهکنند. البته این بدان معنی نیست کتر میبه استفاده از جمالت پیچیدهسالگی بسیاری از کودکان شروع  5-3در  -9

 شروع تازه بسیاری. باشدمی عینی بسیار افکار از شانفهم و درک. شوندمی متوجه را انتزاعی مفاهیم با بزرگساالن کلمات
 .نند و ترتیب وقایع را متوجه شوندک فکر منطقی یشیوه به تا کنندمی

ه کالم کنند کتدریج این درک را پیدا میاند و بهکودکان به مرور کالم والدین و نفوذ آن را بر زندگی خویش دریافته -5
را  تریغنی معانی دارند که رشدی به رو کالمی یخودشان نیز قابلیت تغییر دادن شرایط را دارد. آنان با استفاده از گنجینه

 .کنندخلق می

دبستانی گفتن روشی است که کودک پیشنه در گفتار کودکان پیش از دبستان کلمات شایعی هستند.  “چراو  نه” -3
. است پیرامون جهان بهتر فهم برای او اشتیاق یدهندهنشان ،گفتن چرا. کندمی طلب را خود استقالل آن یوسیلهبه

 برد. ای است که اقتدار دیگران را زیر سؤال میکلمه چرا همچنین
دهد. گیری به کودکان احساس تسلط و استقالل میها هستند. تصمیمگیریمند به مشارکت در تصمیمکودکان عالقه -4

 را تکالیفم توانممی منیا  ومشمی بزرگی یبچه دیگر خواهممی چیزی چه بگویم اگرطور فکر کنند: آنان ممکن است این
 .باشد طوراین که دارم دوست و کنم جدا مادرم از

کنند. یت را تقلید مها، عبارات و جمالدبستانی عاشق تقلید کلمات دیگران هستند. آنان اغلب توصیهکودکان پیش -2
ممکن است کودک به عروسک  برند. مثالکار میرت نادرست بهصوهنگام نقش بازی کردن عبارات را به گاهی خصوصا

 .ونیسال تو زندون بم 933 باید که بدی قدر اینخود بگوید: 

رهای خود را ها، آنان باوکودکان دوست دارند یک قضیه را بارها و بارها بشنوند و توصیف کنند. با گفتن و شنیدن قصه -6
 شنیدن هک چرا کن، تعریف بازمگویند: ها میدهند و اینکه چگونه با آن انطباق حاصل کنند. آننسبت به جهان شکل می

 .کندمی ممکن کودک برای را جدید داستان یک تصور و. سازدمی آرام و امن را آنان داستان یک پیاپی

اند دار شدن آنچه تازه سعی در فهمیدنش کردهکودکان دوست دارند بتوانند خودشان توضیح بدهند، این مسئله به معنی -7
کند:  طور عنوانندبستانی اندوهش را از پایان یافتن زمستان ایکند. برای مثال ممکن است یک کودک پیشکمک می

 .کنهمی گریه داره یعنی شه،می آب برف وقتی
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 .شودمی تصحیح معلولی و علت یسالگی درک کودکان از رابطه 2تا  3 یدر محدوده -8

 غذای اگریا  بشی بهتر تا کنهمی کمک دارو: مانند فهمند،می را علت و معلولی روابط ی، توضیحات سادههادبستانیپیش
 .شویمی قوی و بزرگ زودتر بخوری، سالم

 شما چگونه ارتباط برقرار کنید  ●

 برآورده تباطار به را شما کودک نیاز تواندمی توجه با اما سریع یبه کودک خود توجه کامل داشته باشید. حتی یک رابطه -9
اما این کار در آن لحظه ممکن نیست. چراییش را برای او توضیح دهید یا بگوئید:  کن بازی من باگوید: یم او اگر. سازد
توانند به ها میآن .کنمام در بره. بعدش باهات بازی مییلی سخت بود، دو سه دقیقه صبر کن تا خستگیخ کارم امروز

 .احساس شما را درک کنند پس صراحت شما را تحسین خواهند نمود ،درجاتی 

ها حساسیت زیادی به لحن صدا و سازی، آنکار بودن کودکان در جمله دلیل تازه خبر باشید. بهبااز لحن کالم خود  -5
 .های بدنی شما دارندپیام

گر در کنید احساساتش را به کالم درآورد. اعواطف ناگفتنی کودکان را منعکس کنید. بدین ترتیب به کودک کمک می -3
ه نتونستی ؟ ناراحت شدی کنه مگه بشی، تاب سوار خواستیمیتوانید بگوئید: دک شما نرسیده میپارک، نوبت تاب به کو

 سوار تاب بشی؟

توانید رفتاری کرده است شما می به کودک کمک کنید تا هشیاری عاطفی در او رشد پیدا کند. حتی اگر کودک بد -4
 خیلی اوقات بعضی مندارند،  رای درک چنین جمالتی یی توانادبستانهای پیشکارش با او صحبت کنید. اکثر بچه یدرباره

 .شوممی ترآروم خیلی بکشم عمیق نفس تا چند و دیگه اتاق یه برم اگه شم،می عصبانی

احساس  ،ندریگکنید محدود سازید. کودکان پیش از دبستان وقتی خودشان تصمیم میی را که توصیه مییهاانتخاب -2
 بخوری؟ صبحانه اول یا بپوشی لباس اول خوایمیید: یتوانید بگوکنند. میتسلط بر اوضاع پیدا می

تمام نکنید مگر اینکه آماده باشید نه گفتن کودک خود را بپذیرید اگر از کودک درخواستی  باشه؟ یکلمه با را خود یجمله -6
 وقت ناالجای به شوید. مثالی جنگ قدرت گرفتار میای طوالنی و حتهبکنید که منوط به موافقت او باشد در دام بحث

 .کودک فرصتی برای چون و چرا کردن خواهد یافت باشه؟. عزیزم بخواب برو یدبگوی اگر! بخواب جات تو برو خوابه،

 سالگی( 6-99سنین مدرسه )  ●

 کنندکودکان چگونه ارتباط برقرار می

هان نسبت به حوادث ج تری نگاه کنند. در این مرحلهیدههای پیچتا جهان را به شیوه تمایل دارند دبستانی،کودکان  -9
 .پرسندمی برانگیزیچالش سؤاالت و بگردند دالیل دنبال تا کنندمی شروعندیشند، اتر میمنطقی

 رایب یا و کنندمی رفک خواهندمی که چیزی یدرباره قبل،ها از شوند. آنسالگی کودکان هدفمند می 6-99در سنین  -5
 .کشندمی نقشه،  آن به رسیدن

به تناوب نسبت به والدین خود احساس استقالل، وابستگی، مقاومت یا حتی سرکشی دارند. این رفتار  دبستانیهای بچه -3
 تواند برای والدین کامالً آزاردهنده باشد. کننده میگیج

به یک شیوه بحث  تر معموالدهند. کودکان خردسالمحیط شکل میکودکان الگوهای ارتباطی خود را در تعامل با  -4
ها با تبعیت کنند بدون اینکه در نظر بگیرند کجا یا با که هستند. با بزرگتر شدن و دور شدن از خانه، الگوهای گفتاری آنمی

 کند.جمعی که در آن حضور دارند، تغییر میها و از دوستان، رسانه

دار و سر به سر گذاشتن و ها از گفتن مطالب خندهگیرد. آنساله بیشتر شکل می 99-6کان طبعی در کودحس شوخ -2
جلیل ها را تها را درک کنند و قواعد و اصول بازیتر رسانهتوانند مطالب پیچیدهها میبرند آنتر لذت میهای پیچیدهبازی

 .نمایند

 شما چگونه ارتباط برقرار کنید  ●
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حبت دبستانی شما فرصت زیادی برای صپیدا کنید تا با او حرف بزنید، در مقایسه با یک کودک پیش را زمان مناسبی -9
 بیشتری آید، بنابراین شما باید تالشا بزرگتر شدن کودک، او کمتر به سراغ شما میبدن با کودک دبستانی خود ندارید. کر
 .عمل آورید تا بتوانید اوقاتی را با او بگذرانیدبه

خورد اگر میها بریید کنیم. به آناها دوست دارند بزرگ شدنشان را تکودکان سنین مدرسه بالغانه صحبت کنید. آنبا  -5
 مشقت بگم بهت باید بار چندجای شود )حتی اگر مانند کوکان رفتار کنند( بهها صحبت میها با آناحساس کنند مانند بچه

 ها را شروع کنی؟ونا خوایمی کی باشی، داشته مشق کنم فکر: بگوئید! بنویس؟ را

با کودک خود محترمانه برخورد کنید. یک راه برای درک کودک و نیازهایش کمک گرفتن از خود اوست. اگر شما  -3
 یگیرندهمگذارید. یا اینکه تصمیتصدیق کنید که فرزندتان اطالعاتی دارد که شما ندارید، او خواهد فهمید که به او احترام می

 .هستید شما یهاین

 طورچه درسهماالتی مثل: وجای پرسیدن سهای مشخصی بپرسید. بهاالت کلی، پرسشوجای سبه دبستانیاز کودکان  -4
جای: دار بپرهیزید، بهاالت جهتوهمچنین از پرسیدن س گفت؟ چیزی تاتحقیق به راجع تونمعلمتوانید بپرسید: می بود؟
 حرف من با حنل این با وقتی شممی عصبانی خیلیید: یبگو رسته؟د بزرگتر یک با کردن صحبت جوریاین کنیمی فکر
 زنیمی

 گیساد به! مسخره چهید: یجای اینکه بگوها را تکذیب کنید. بههای کودک گوش فرا دهید بدون آنکه آنبه حرف -2
 .کودک توصیف کرده است بپرسیداالت مشخصی را بر مبنای موقعیتی که وسپس س ؟واقعاً: یدیبگو توانیدمی

صورت ه اینال منعکس کنید. بوتوانید جمالت او را به شکل یک ستر، شما میگوید تکرار کنید، اما بالغانهآنچه کودک می -6
اید احساس کند او را با این روش شما به هوش و فهم کودکتان احترام گذاشته و باعث شده فهمیدم؟ درست من آیاکه: 
 .کنید تا بیشتر صحبت کندو تشویقش میفهمید می

طبعی بهترین راه برای رفع یک درگیری، یا واکنش نشان دادن  کمی بخندید و اشتباهات خود را بپذیرید. گاهی، شوخ -7
. کمک بخواهید تا رفع شود پیش آمده مشکلبرای توانید از فرزند خود ی کودک است همچنین میتبه خواسته یا ناراح

 کردم، خرابکاریید: یبگو ها، مثال به آند ناقرار کن شدهخطای مرتکب اشتباه کردند به والدین  وقتی که یل دارندتماها بچه
 کنیم؟ درست را اوضاع جوری یه تا کنیم کمک هم با شهمی نه؟

ها برای کودک از خود او کمک بگیرید. برای مثال از کودک بخواهید تا ساعت برای قانونگذاری و تعیین محدودیت -8
یس یکند از کودک بخواهید رتوصیه می “دکتر گیلیان مک نامی”موجهی را برای انجام تکالیف مدرسه مشخص کند. 

ه این . بچه زمانیقدر و ار( چه کمکی باید به او شود، چهگیری در این مورد باشد که )با توجه به دستورات آموزگتصمیم
 .کند بر دنیای خود تسلط داردترتیب، کودک احساس می

 

 رفی کتاب مع
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 دکتر شهربانو قهارینویسنده: 

 قطره :ناشر 

 بزرگسالگروه سنی: 

 فرحناز مددیکننده: معرفی

 
 



 

11 

 

 

در علوم مختلف به شررمار می آید. این موضرروع توجه یکی از مهم ترین زمینه های پژوهش  “اسررترس”در قرن حاضررر 
دانشرمندان رشرته های مختلف اعم از پزشرکان، روان شناسان ، فیزیولوژیست ها، زیست شناسان و جامعه شناسان را به    

 ،وامل ایجادکننده استرس مدیریت اسرترس و سرایر موضوعات مرتبط با استرس مانند شناخت ع   خود جلب کرده اسرت.  
های رایج در از جمله بحثو ... اسرترس شغلی    ،مقابله با اسرترس   و  های کاهش اسرترس روش ،جلوگیری از اسرترس 

 .ما هستندروزگار 
مهاجرت به شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر ، تغییر روابط خانوادگی، تغییر نقش اعضای خانواده، مرگ یک عزیز ، 

 .آوردبال میبه دن استرس و ... ، ارتقای شغلی یا ایجاد یک رابطه جدید تولد یک کودکگسستگی روابط خانوادگی ، جنگ، 
نابراین بها رو به رو می شویم. ر در طی روز مکررا با آنزای کنونی قابل گریز نیستند و ناگزیبسیاری از رویدادهای استرس

الزم است که تمامی افراد با راه ها و راهبرهاد مقابله با آن آشنا باشند . با شناخت عوامل ایجاد کننده ی استرس می توان 
جاد ی حاصل از استرس ایاگر با مهارت مدیریت بر اسرترس آشرنا نشویم و نتوانیم انرژ  زمینه ی مقابله با ان را مهیا کرد. 

 ت جسمانی و روانی خود را از دست خواهیم داد. شده در بدن را تخلیه کنیم به تدریج سالم
حذف استرس نیست، بلکه فراگیری چگونگی استفاده از آن به منظور کمک به خود است. استرس  هدف مدیرت استرس ،

کند. آنچه ما بدان تنش ایجاد می، استرس مفرط  وکمتر از حد ، عامل خمودگی اسرت و در ما احساس خستگی و رخوت  

 .کندی ما را در خود غرق نمیانگیزد، ولنیازمندیم، یافتن سطح بهینه و مطلوبی از استرس است که ما را برمی
در این کتاب با روش هایی سالم برای مقابله با استرس آشنا خواهید شد. کتاب شامل تمرین هایی است که با انجام دادن 

 شوید.آن در مدیریت بر استرس تواناتر می

 

 مناسب معرفی چند کتاب

 

 :های مناسب برای کودکانکتاب

 غنچهناشر: /فهیمه شانهمترجم: / کریستوفر ویانت نویسنده:  تو کوچولو نیستی/ هستی•
 

 
 آفرینگان/ ناشر: فریده خرمی / مترجم: ریندرت کرومات آنماری فن هرینگن نویسنده:  خر کوچولو غذایت را بخور •

 

https://ketabak.org/publishers/%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87
https://ketabak.org/publishers/%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87
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 غنچه /انتشارات :  شانهفهیمه  / مترجم:  اولیور دونری نویسنده:   غازی و غازک •

 
 

 

 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب

 پیک ادبیات انتشارات: /آزاده نیازاده/ مترجم: کریستینه نوستلینگرنویسنده:   مینی و روز اول مدرسه•

 
 کانون پرورش فکری /انتشارات:  نسرین وکیلی / مترجم:الیور جفرزنویسنده:       !این پسر چه قدر کتاب می خورد•
 

 
 کانون پرورش فکری /انتشارات: زهرا احمدی / مترجم:ویلمز مونویسنده:       ده اتوبوس براندبه کبوتر اجازه ن•

 

 
 

 

https://roozahang.com/Author/80141/olivier-dunrea/اولیور-دونری
https://roozahang.com/Author/80141/olivier-dunrea/اولیور-دونری
https://roozahang.com/Author/80217/فهیمه-شانه
https://roozahang.com/Author/80217/فهیمه-شانه
https://roozahang.com/Publisher/6692/غنچه
https://roozahang.com/Publisher/6692/غنچه
https://hodhod.com/auther/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b1
https://hodhod.com/auther/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b1
https://hodhod.com/translator/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://hodhod.com/translator/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://hodhod.com/publisher/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa
https://hodhod.com/publisher/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 های مناسب برای نوجوانان:کتاب

 افق/ انتشارات:  مهدی رجبی نویسنده:  کنسرو غول •

 

 
 

 افق/ انتشارات:  محبوبه نجف خانی/مترجم:  رولد دالنویسنده:   چارلی و آسانسور شیشه ای •
 

 
 هچشم/ انتشارات:  شهال طهماسبی/مترجم: نرتن جاستر نویسنده:  باجه عوارض شهر خیالی •

 
 

 های زنده و ملموستجربه

 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 3۵ دانید از آبان ماهطور که میهمان

  .کمالیان هستندلیال ول هماهنگی این بخش خانم ئمس .شودی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

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

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

https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%81%D9%82
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%81%D9%82
https://hodhod.com/auther/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84
https://hodhod.com/auther/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84
https://hodhod.com/translator/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%ac%d9%81-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
https://hodhod.com/translator/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%ac%d9%81-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
https://hodhod.com/publisher/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d9%82
https://hodhod.com/publisher/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d9%82
http://ketabnak.com/persons/%D9%86%D8%B1%D8%AA%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ketabnak.com/persons/%D9%86%D8%B1%D8%AA%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ketabnak.com/persons/%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7+%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
http://ketabnak.com/persons/%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7+%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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 پرسش بیست و چهارم
 53/7/96ارسال : 

فت هایی را قبل از هر گپرسشالزم است چه  ،برای تقویت آن ،شمابا توجه به اهمیت ارتباط  کالمی و غیرکالمی به نظر 
  تواند به راحتی جواب دهد؟چرا؟؟ آیا این روش می با خود طرح کنیمو شنودی 

 

 کتاب مورد مطالعه : ارتباط کالمی

 طراح سئوال :

 گروه زیتون قائمشهر.

 سرگروه : خانم شریعتی

 

 6گروه سپنتا  -خانم لیال کمالیان 

 شود،ل میکالمی منتقپیام هایی که از طریق ارتباط غیربعد از شناخت ایرادهای مربوط به گویندگی، شنوندگی و شناخت 

    نیم پیام شود نتوابا خود بیندیشیم و از خود بپرسیم در کدام مورد ضعف داریم یا به عبارتی کدام مورد است که باعث می

        شود ارتباط کالمیها مسلما میین موارد و شناخت ایرادهای خود و البته رفع آنبا فکر کردن به ا خود را منتقل کنیم،

          را  ها را نبینیم یا اینکه ایرادهاشود ، چون ممکن است خودمان آنگاهی شناخت این ایرادها سخت می بهتری داشت،

  توانیم ه اصالح ایرادهای ارتباطی خود بپردازیم میناسیم بنابراین اگر در این مسیر از دوستی کمک بگیریم و بشن درست

   تغیر مقابل ما ، ممکن است م های خوبی برای ارتباط درست برداریم. البته ایرادهای ما بسته به موقعیت گفتگو و فردقدم

   یم. به د فکر کنباشد، بنابراین قبل از هر ارتباطی به موقعیت و ایراهایی که ممکن است در همان ارتباط خاص ایجاد شو

         ای نیست و نیاز به تمرین و تکرار و دهد ولی قطعا کار سادهایم حتما جواب مثبت به ما میکار بستن هر آنچه آموخته

 دار باشد تا در ما نهادینه گردد.رد این تمرینات آنقدر باید ادامهممارست دا

 

 گروه  -خانم پریسا صمدی فر 

؟ هدف من از گفتن چیست ؟ یا چرا خواهم بگویم ها فکر کنیم چه چیزی را میقبل از هر گفت و شنودی به این پرسش  

 خواهم این حرف را بگویم ؟می

 این حرف را به چه کسی باید بگویم ؟

 شود ؟ این حرف را نگویم چه می اگر

 آیا این موقعیت برای حرف زدن منا سب است ؟ 

 نه بگویم تا بیشترین اثر را داشته باشد ؟ حرفم را چگو

 دوستان عزیز

کند، از شما بار میهای شما عزیزان که این بخش را پر 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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 آیا باید به این حرف گوش بدهم ؟ 

 شود ؟ اگر گوش ندهم چه می

 آیا مو قعیت برای گوش دادن مناسب است ؟ 

     از ارتباط  شود کهها پیدا کنیم باز هم به ما کمک میمناسبی برای آن ها حتی اگر نتوانیم پاسخبا یادآوری این پر سش

 کالمی خود رضایت بیشتری داشته باشیم .

 

 گروه -خانم باطبی 

و را شرایط گفتگ طرف مقابلم فرصت و گو وجود دارد وومکان مناسب برای گفت کنم که شرایط واول دقت می یوهله در

ز آن  به ا بعدکنم. واضح با کالم ساده و بدون هرگونه پیچیدگی کالمی صحبتم رو آغاز می بدون استرس و هست ، و دارا

 کنیم تا از نتایج آن رضایت کامل داشته باشیم.چگونگی بیان کردن فکر کرده  و هدف از آن را برای خودمان مشخص می

 

 پرسش بیست و پنجم :

 5/7/96ارسال 

 آیا تاکنون با فرزندتان فرصت خاص داشته اید؟

 فرزندتان اختصاص می دهید ؟در صورت داشتن لطفا بگویید شما این وقت را به چه کارهایی با 

 کتاب مورد مطالعه :

 فرصت آفرینی

 5طراح سوال : گروه سپنتا 

 سرگروه : خانم فرحناز قربانی

 

 ۲سپنتا  -خانم میری 

نار ک در فرصت خاص کیفیت مهم ،کمیت مهم نیست ولی باید در این زمان تمام حواسمان به طرف مقابل باشد،  هر دو از

 تواند آب بازی باشد ،یا دیدن آلبوم خاطرات یا حتی دیدن فیلم .هم بودن لذت ببریم می

 

 ۲گروه سپنتا  -خانم نرگس کمالیان 

ر تواند در دل ارتباطات ساده هم شکل بگیرد. من و پسی کتاب فرصت آفرینی پی بردم، حقیقتا فرصت خاص میبا مطالعه

  کنیم، در گو میوبا هم گفت وست داریم در آینده محقق شود،ی آرزوها و چیزهایی که دها در بارهخیلی وقت ده ساله ام،

             کردم که فرصت خاص محسوب شود. به عالوه خواندن دوحالی که قبل از خواندن کتاب فرصت آفرینی، تصور نمی

 های فکری ....های طنز ، و انجام بازیهای داستان، دیدن کارتون یا فیلمکتاب ینفره

 

 گروه -یی خانم دارا

اوت گذرانیم متفها میهای خاصی که با بچهها وقتایم ولی با توجه به سن و سال بچهمطمئنا که  فرصت  خاص داشته 

و  هایی که فرزندان دوست دارندگو و تفریحوهایم بزرگ هستند بیشتر با دورهم  بودن و گفتهست. من شخصا چون بچه
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         ه شود. البته باید بهمچنین دیدن فیلم و رفتارهایی که باعث خنده و خوشحالی میگذاریم و حتی برای خرید وقت می

 نیازهای فرزندان هم دقت کنیم.

 

 گروه -خانم احمد زادگان  

    وقت خاص در واقع به وجود آوردن فرصت خوش گذراندن و لذت بردن در کنار عزیزان است . یعنی ما برای عزیزانمان

                       ما خوش بگذرد و از کنار هم بودن لذت ببریم . در  یرا فراهم کنیم که در این زمان به همه یک زمان مناسب

       شود و هم از عالیق و نیازها و ها بهتر میدهیم ، هم رابطه بین ما و آنهایی که برای عزیزانمان اختصاص میفرصت

 برای های متفاوتی انجام داد ، مثالتوان فعالیتشویم . با توجه به نیاز سنی میبر میهای عزیزانمان با خها و ضعفتوانایی

  های خاص گروه سنی خودشان و کاردستی درست کردن و طبیعت رفتن و دقت در طبیعت و پیدا کردن کودکان با بازی

ه ب اطراف و صحبت کردن در مورد آن ،کاردستی درست کردن ، به خیابان رفتن و دقت در چیزهای چیزهایی در طبیعت، 

 پارک رفتن و بازی کردن ،  به رستوران رفتن و سفارش غذای دلخواه را دادن و ...

برای گروه سنی بزرگتر دیدن فیلم و خواندن کتاب و صحبت در مورد آن ، به جاهای دیدنی رفتن و وقت گذراندن و خوردن 

 تن و خندیدن و صحبت در مورد عالیق هر دو ، و...بستنی و صحبت کردن و گفتن خاطرات خوش و گف

 

 گروه -خانم باطبی 

بینم چه لحظات خوبی داشتم. کنم میها نگاه میساله هستند. االن که به دوران کودکی آن 52و 58درحال حاضر فرزندانم 

    ند وشب و صبح میرفتبه خاطر اینکه سرشان را گرم کنم به دلیل اینکه همسرم بخاطر شغلش حضور کم رنگی داشتند 

 کردمها را توی هم فرو میکردم،  مثل وسطی توی اتاق البته ،جای توپ، جورابهای مختلف میها بازیآمدند...  با آنمی

 رفت که اسمشمواقعی که برق می شکلک درآوردن در فامیل و ای . قایم باشک ،نقطه بازی ، اسم وشد توپ پارچهمی

نی کردیم. با اینکه اصال من کتاب فرصت آفریهای سونی وسگا با هم  بازی میبازی، و حتی گاهی بازیگذاشته بودم سایه 

ها را به شکلی پرکنم. حتی با بازی کردن ردم که من به عنوان مادر باید وقت بیکاری بچهکرا نخوانده بودم ، اما فکر می

 کودکی فرزندانم بود. که خیلی دوست دارند این یک تجربه کوچک از آن دوران خوب

 

 خانم ؟

کردیم ،قصه گفتیم و شنیدیم و با هم حرف  اند .از کودکی در کنار هم بازیی نوجوانی قدم گذاشتهفرزندان من به دوره

 ها ولذت بردیم . حاال هم بازی زدیم ، بدون اینکه آن زمان مفهوم فرصت خاص را بدانیم. ولی هرچه بود خوش بودیم و

مثال بعد از برگشتن از عروسی از  کنم .ل روز صحبت مییکلی دیگر . با دخترم راجع به مسادارد ولی به ش ها ادامهقصه

ی جوانمردی داشتن به جای فکر قهرمان ها صحبت کردیم و با پسرم هم در کنار بازی دوستانه از روحیهتفاوت فرهنگ

 شدن به هر قیمتی، صحبت شد.

 

 گروه  -خانم گلزار 

      ی ها بازسال اختالف سن. من با اینکه شاغل بودم با آن ن اکنون بزرگ هستند .دو دختر پشت سرهم با دوفرزندان م

هایشان و یا بردن به پارک و بیشتر وقتم بازیبا اسباب دختر بزرگم مامان، شدم وکردم مثل مامان بازی ، من دختر میمی

دادم. همیشه برایشان کتاب ام را انجام میخوابیدند کارهای روزمرهوقتی میها بودم را تا زمانی که بیدار بودند با آن

فقط  هاهای مختلف هستند ، اما بچهها همیشه با شکلمشغله ها بودند. کار همیشه هست و. اولویت اول من بچهخواندممی
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کی ها هم در دوران کودادگیری بچهی باید در همان زمان استفاده کرد و ک هستند و وقتی برای تکرار نیست.یک بار کوچ

ان لذت از بودنش دهیم وها مینیازشان به ما در کودکی بیشتر است و ما با بودن در کنارشان این اطمینان را به آن است و

 هایمان را بیشتر بدانیم زیرا خیلی زود دیر میشود.گذرد.  قدر روزهای کودکی بچهمی بریم. زمان به سرعت می

 

 گروه   -خانم نجفی 

ساله هستند سعی دارم که هر روز فرصت خاص داشته باشم ، اما گاهی اوقات   94و  95برای هر کدام از فرزندانم که 

 کنیم .روم و گردش میهر کدام بیرون می کنم ، گاهی باها گوش میهای آنامکانش نیست. اغلب به صحبت

 

 خانم ؟ 

وزهای ر کنم کودکانم را به پارک ببرم، وبا دو پسرم دارم، تابستان سعی می بنده شاغل هستم  و فرصت کمی برای گذراندن

م، ولی گذرانها والدینم، با آنکه زمان کمی با آنان میکنم بازی ترتیب دهم که مثال من کودک هستم و آنسرد سعی می

 ام با فرزندانم در همین زمان اندک است.آگاهم که نزدیکی عاطفی

 

 وهگر -خانم گرایلی 

های دخترهایم که برایشان کوچک شده من هم فرصت خاص با دخترانم را با باز کردن چمدان وسایل قدیمی و دیدن لباس

کنیم و ام با هم کیک درست میساله 4ها هم با دختر بود و همچنین دیدن آلبوم و مرور خاطرات سپری کردم. گاهی وقت

 او هم میزند و تا آماده شدنش ذوق میکند. رو کنارش توی ظرفی می ریزم ودخترم این کار را خیلی دوست دارد ،من وسایل 

 

 گروه -خانم گلستانی 

های فرصت خاصی که  دیشب با فرزندانم داشتم این بوده که ساعتی را باهم به بیان خاطرات و گوش کردن به صحبت

 پسرم گذراندیم. طنز

 

 ۲سپنتای  -خانم محدثه اکبری 

 کنیم و اگر فرصتی شودکشیم، گاهی اوقات با هم کاردستی درست میام نقاشی میساله 2با دو فرزند روز  من تقریبا هر 

 ها از این بازی لذت می برند.بازی باال بلندی که هردو تای آن کنم ، مثلها بازی میبا آن

 

 ۲سپنتا  -خانم فاطمه فرجی 

 اشا کردیم .من هم خیلی لذت بردم.دخترم امروز کارتونی که دخترم دوست داشت با هم تم من و

 

 ۲سپنتا  -خانم هاشمی 

بازی، هم من خیلی لذت  کودکیم با دخترانم شروع کردیم به گردو من به یاد باغ برایمان آورد و شوهرم مقداری گردو از

لی هم ک و هم دخترانم خیلی لذت بردند، چون هم یک بازی جدید یادگرفتند خاطرات گذشتم افتادم و بردم چون به یاد

 کنم این یک فرصت خاص بود که من درکنار دخترانم گذراندم.هیجان داشتند و فکر می

 

 گروه -خانم پریسا صمدی 
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یم.  کنرده و در غالب نمایشنامه بازی میکنیم . هر کدام از ما نقشی را انتخاب کنقش بازی می ام غالباساله 96من با پسر 

 کنند.کنند ، یا با هم نمایش اجرا میغیره و با همسرم هم غالبا فوتبال بازی میهای تمرکزی مثل دارت و یا بازی

 

 ۲سپنتا  -خانم علیزاده 

 ام همراه باشم:ساله 95هایی که توانستم با پسر فرصت

ان هیجها، بازی:  از جمله برج هایش ،از نارضایتی از مدرسه و هم کالسیهایش و به عبارتی درد دلگوش دادن به صحبت

ام ماهه 92و اسم فامیل و مشاعره از نوع اسم و اشیا و.... همراهی در ساخت کاردستی ، پرتاب توپ در سبد و ... با دختر 

 کنم.توانم و فرصت شود بازی میهم تا می

 

 گروه -خانم بی همال 

وست دارد مشارکت داریم و هایی که دخوانیم و همچنین در درست کردن دسر و ساندویچمن با پسرم بیشتر کتاب می 

 شود.برد و خوشحال میهایی دیگر همراهیم و هردو مخصوصا پسرم بسیار لذت میتخته نرد و اسم فامیل و یک سری بازی

 

 گروه  -خانم کمالیان 

پسندند. هایم میگونه باشد که بچهام بگنجانم و همانشود وقت خاص را در ساعات روزانهکنم تا جایی که میبله ،سعی می

برد، تماشای آلبوم با هردو، بیان ام نیز از آن لذت میساله 6ام ،  پسر ساله 94مثال بازی اسم فامیل که عالوه بر دختر 

میل،  ، گاهی در جمعی از فاخاطره، پانتومیم، رفتن به استخر با دخترم، گاهی خوردن تنقالت با هرکدام در فضایی صمیمی

 های است که بیادم آمد.ها برای قدم زدن دونفره ،از مثالآندر طبیعت :  انتخاب  مثال

 

 یاد آوری چند نکته:

ها ) یا هر فردی( اختصاص شود، که به صورت جداگانه به هر کدام ار بچههایی گفته میوقت خاص به موقعیت

 و با کیفیت. بخشکند. ارتباطی خوشایند، لذتتر و بهتر کمک میشود و به ایجاد ارتباط نزدیکداده می
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 )زیر همکف( واحد یکم -37
 9292833999کد پستی: 
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