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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

  1396 بهمن  - 98  یشماره                       ی راه دور                            ویژه پیک مام   
 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره
یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار  ها باگیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع
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
 

 ؟  میکرده ا یکار غلط ی، از نظر انسان میکوچک بگرد یها یدنبال شاد ز،یغم انگ یها تینظر شما اگر در موقع به

اما  اموزندیبرآن ها را ب تیریرا تجربه کنند و مد ندیعواطف ناخوشا دیاست و فرزندان ما هم با یعیطب اریتاثر و تالم  بس 

 شود ؟ یخانواده وکودکان، چه م طیمح ی، بخصوص برا یشاد

 با دوستانتان درمیان بگذارید . می کنید، دست کم نگیرید وخود خلق  یخانواده  یرا که برا یکوچک یها یشاد بیایید

 

    تسلیت 

.................................................................................................................................................. 

 سوگوار است .  شیدر غم از دست دادن برادر گرام ، یشاه کرم هیسرکارخانم مرض، زمانیدوست عز

 .صبور و پرتوان باشد شهیمثل هم میدواریو ام میکن یم یقلب با او همدل میصم از
 

 های دریافت شده در این ماهگزارش
 
  : گروه های راه دور های دریافت شده از گزارش ●
  میگروه :خانم مر هماهنگ کننده، شهر،قائم 7 سپنتا ●گزارش 2فر، یصمد سایگروه : خانم پر هماهنگ کنندهشهر، ،قائم1 بوعلی ●

 هماهنگ کننده، شهرقائم ، شهاب ●گزارش  3، ینجف هیگروه: خانم مرض هماهنگ کننده شهر،قائم ،5 سپنتا●گزارش  3 ،یبهزاد
شهر ، قائم تونزی ●گزارش  4، یعتیشر هیگروه :خانم آس هماهنگ کنندهشهر،  ئم،قا 2 بوعلی ●گزارش  4، یعتیشر هیگروه : خانم آس

 سپنتا ● گزارش 5 ،توکلی نیاگروه:خانم  هماهنگ کننده، شهر،قائم 6 سپنتا ● گزارش 3،یعتیشر هیخانم آس گروه : هماهنگ کننده،
 ،خانم بنو فامیل گروه : هماهنگ کننده ، ، مشهد مادران شکوفا ● گزارش 4 ،فرحناز قربانیخانم  گروه: هماهنگ کننده، شهر،قائم 2
خانم  گروه: هماهنگ کننده، ،کرمانشاه باراد ● گزارش 4 ،لیال کمالیانگروه :خانم  هماهنگ کننده ، شهر،قائم 1 سپنتا ●  گزارش 3

هماهنگ شهر ،، قائمامید فردا ●گزارش  3 ،بی همالگروه :خانم  هماهنگ کننده، شهرقائم ، سالمت ● گزارش 2 ، فریبا یار احمدی
       گزارش 4،ترانه نخعیگروه :خانم  هماهنگ کنندهشهر ،، قائم 2های خندان گل ● گزارش 5  ،فرانک ذبیحیگروه :خانم  کننده

 الهام خانم گروه: هماهنگ کننده ، بابلسر، چلیپا ● گزارش 2،صغری رضاییخانم  گروه: هماهنگ کننده ، بابل،  نگرش مثبت ●
 هماهنگ کنندهشهر ،، قائم3 تونزی ●گزارش 2،احمدزادگانگروه :خانم  هماهنگ کنندهشهر ،قائم، 2 تونزی ● گزارش 3 ،عباسی 

 تخشا، بابلسر ● گزارش 1 ،مریم گرجیگروه : هماهنگ کننده، مارلیک )کرج(، زمانی برای خودم  ●گزارش 3  ،مریم یوسفی گروه:
راه نو،  ● گزارش 1،خانم ذبیحیان گروه: هماهنگ کننده، شهرقائممادران مسئول،  ●گزارش 1،خانم ملکیان گروه: هماهنگ کننده،

کتاب  ● گزارش 2، یاسمین بلبلی گروه: هماهنگ کننده، شهردلناز ، هادی ●  گزارش 2،خانم رسایی گروه: هماهنگ کننده، بجنورد

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 ،خانم امیرشکاری گروه: هماهنگ کننده، فردای بهتر ، کرج ● گزارش 6 ،خانم امیر شکاری گروه: هماهنگ کننده،، کرج  2و رهایی 
 هماهنگ کننده، شهردارا و سارا ، قائم ● گزارش 8 ،خانم امیر شکاری گروه: هماهنگ کننده،، کرج 1کتاب و رهایی  ● گزارش 6

بانوان اندیشه ، هادی  ● گزارش 1 ،خانم نسرین زندی گروه: هماهنگ کننده، شهرآیین تربیت، قائم ● گزارش 1 ،خانم دهقان گروه:
 1 ،آتنا حسینیخانم  گروه: هماهنگ کننده، بابلسربانوان نو اندیش ،  ● گزارش 1 ،خانم مریم اندیش گروه: هماهنگ کننده،شهر 

گروه:   هماهنگ کنندهپدران،  کتابخوانی گروه ●گزارش  1 ،یمانیسل دیگروه: خانم ناه هماهنگ کننده آرامش، گروه ● گزارش
، همیاران کتاب  گروه ● گزارش 1، خانم منیژه چهره نگارگروه:   هماهنگ کننده، مهر آفرین گروه ● گزارش 1محمدصادق،  یآقا

 گزارش 1، خانم فرزانه تواناپورگروه:   هماهنگ کننده
 

 خبرها
 
 
 شهرگام ارتباط همسران در قائم ●
 

 
 

 گام نیا در .شد برگزار شهرقائم در نژاد ساسان ایمار خانم یکارشناس با بهمن 6و 5 خیتار در همسران، ارتباط فشرده  گام

 ارکان مورد در برنامه نیا در.داشتند شرکت نفر 5۰ حدود،  شد انجام سپنتا دور راه یهاگروه و یقربان خانم یهمکار با که

 ،نقش یفایا و یگروه کار انجام با و شد گفتگو همسران نیب ارتباط بهبود و تیتقو یهاوهیش و مشترک یزندگ یاصل

 .گرفت قرار لیتحل و یبررس مورد شده مطرح یهاموضوع
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  یکتابخوان یهاگروه لگرانیتسه نشست نیدوم● 
 

    
 

 «ضرورت آموزش خانواده» توجیهی  ی جلسهچگونگی برگزاری با محوریت ترویج کتابخوانی تسهیلگران  یدومین جلسه

تشکیل ، با کارشناسی خانم مرضیه شاه کرمی ،  25/11/96در روز چهارشنبه ، های کتابخوانیو ترغیب افراد به تشکیل گروه

  شد.

هدف گروه تسهیلگران ترویج کتابخوانی ، یاری به گسترش گروه های راه دور ، رفع اشکال ها و پاسخ به پرسش های 

 احتمالی گروه های تازه تاسیس است .

  این نشست قرار شد تسهیلگران به نامی برای گروه که متناسب با هدف هایشان باشد ، فکر کنند .در 
 
 فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان 17جلد  رونمایی ●
 

  
 

فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان در سالن خانه ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار  17مراسم رونمایی جلد  1۰/11/96روز  
 شد .

 در یهمکار و فرهنگنامه کار آغاز و یریگشکل یچگونگ یدرباره یانصار نیآفر نوش دکتر خانم ابتدا مراسم نیادر  

 شد پخش ، کتابدار یخانه شیگشا در یرهادیم خانم یسخنران لمیف ، دوم بخش در. کردند صحبت ، بزرگ اثر نیا نیتدو

 . شد دیتاک هم ینوشتار صورت به ، یفرهنگ یکارها مورد در یرهادیم خانم یهاسفارش بر ، لمیف انیپا از پس و

 . شد انجام آن انیحام و جلد نیا اندرکاران دست از ریتقد و فرهنگنامه 17 جلد ییرونما مراسم آخر، بخش در

 .بود برپا فروش یبرا فرهنگنامه 17 جلد و یرهادیم خانمسرکار یشده چاپ دیتجد یهاکتاب از یشگاهینما همچنین
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 که را یکتاب و کردند مطرح فرهنگنامه جیترو مورد در را امروز مادران یموسسه کار خود، یسخنران در یانصار دکتر خانم

 در و مهم یکوشش م،یبود کرده هیته ، فرهنگنامه یهامقالهیکی از  و موسسه « کار یهاکتاب»  سبک بیترک با موسسه

 . دانستند توجه خور

 
 
 
 کودک کتاب یشوراتاسیس  سالگردپنجاه و پنجمین   مراسم  ●
 

   
 

اعضای سازمان ها و ، مراسم پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک، با حضور نمایندگان و  24/11/96روز 
کتاب های در این برنامه  نهاد های مربوط به کودک در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، برگزار شد .

 برگزیده و شایان تقدیر از طرف شورای کتاب کودک معرفی شد . 
 وزش راه دور خواهیم گذاشت .مآ یمارگلت را برای اطالع دوستان ، در گروه اه باتک نیا فهرست
 حهیو مل یچهره نگار، زهرا محسن ژهیخانم ها من یبا همکارنمایشگاهی از انتشارات نشرمادران امروز، مراسم ، این درکنار 

 برپا بود . ت،یقیحق
 
 چهارمین بازارچه ی نوروزی همراهان موسسه ●
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  3/11/1396  - نمهب  ی ی ماهانهجلسه ●
 

 
 

درمانگر و مسئول کار گروه تخصصی مداخله در )روانشناس بالینی، روانکارشناس: جناب آقای حمیدرضا قندی 

 بحران(

 در مواقع بحرانی )زلزله و ...( چگونه عمل کنیم؟  :  موضوع

 بحران چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم؟
این علم قرار های اخیر که علم پیشرفت چشمگیری داشته است، مبحث مدیریت بحران نیز موردتوجه کارشناسان در سال

 گرفته است.
هایی نظیر سازمان بهداشت جهانی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، صلیب سرخ جهانی، هالل احمر و ...  با سازمان

های عمومی برای افراد ریزی و آموزشی برنامههای مهمی در زمینهدرنظرگرفتن دانش، تجربه و تخصص خود، گام
های الزم را دریافت نموده تا بتواند اقدامات مفید و موثری را شاند. به نحوی که افراد آموزجوامع مختلف درنظر گرفته

)احیای قلبی ریوی(، تنفس مصنوعی، جلوگیری از خونریزی، پانسمان، حمل مصدوم و ... تا رسیدن  CPRازقبیل 
 نیروهای امداد و نجات انجام دهند تا بتواند جان خود و عزیزانشان را تاحد امکان نجات دهند.

ایم که در آن موقعیت چگونه میتوانیم مفید و موثر باشیم و این عیتی قرار گرفته باشیم که نتوانسته یا ندانستهشاید در موق
سبب درد و رنج گشته است، اما اگر اقدام مفید و موثری کرده باشیم احساس خوبی از خود خواهیم داشت و خدمتی 

 . ایمایم به همنوعی و شاید جان عزیزی را نجات دادهکرده
در ابتدا تعریفی خواهیم داشت از بحران و سپس به تشخیص بحران پرداخته و در آخر با سوال اساسی و مهم مبحث را 

 دهیم. باشد که مفید فایده بوده و قدمی درجهت رشد و ارتقاء همنوع و هم زبان.خاتمه می
 بحران چیست؟

اگر فوراً حل نشود منجر به شکست یا مرگ خواهد شد.  درواقع با تعریف ساده و کاربردی بحران را مشکلی میدانیم که
نشدن و اگر مدیریت شود، توانمندی افراد بیشتر شده و بحران پیامدهای سنگینی به همراه دارد. درصورت مدیریت

 شوند.اصطالحاً جامعه و افراد ورزیده می
موقع آن باشد. ا تشخیص درست و بهترین قسمت حل بحران برویم. شاید مهمبا این تعریف بحث تشخیص بحران می

دهیم موثر و مفیدتر موقع باشد اقداماتی که برای حل آن انجام میدرصورتی که بتوانیم بحران را تشخیص دهیم، اگر به
 توانیم پی به عمق مشکل ببریم:دهیم. با چند سوال ساده میاست نسبت به زمانی که با تاخیر تشخیص می
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 ؟آیا مشکلی وجود دارد -1
 ابعاد این مشکل چیست؟ -2
 ی مشکل، چه پیامدهایی به همراه دارد؟درصورت ادامه -3
 برای حل مشکل به چه چیزهایی نیازمندیم؟ -4
 آیا این مشکل فوراً باید حل شود؟ -5

توان کمک کند تا بتوانیم ابعاد، عمق، شدت و گستردگی مشکل را بررسی و مشخص کنیم. و سواالتی از این قبیل می
آیا فردی هستم -1پرسیم: بینی کردیم، از خود میی آن را پیشکه مشکل را تشخیص دادیم و بحران نهفتهپس از این

آیا درصورت بروز بحران، خودم بیشتر از فرد -2که درصورت قرارگرفتن در بحران دست و پای خود را گم میکنم؟!  
 چنین مواقعی خود و اوضاع را مدیریت کنم؟آیا مهارت دارم که در-3دیده نیازمند کمک هستم؟  آسیب

دانید و طور که میتری از خود داشته باشیم. همانکند تا بتوانیم شناخت دقیقها سواالتی هستند که به ما کمک میاین
 بایستی بتوانیم خونسردی خود را حفظ کنیم تا بتوانیم خود و شرایط رااید، درمواقع حساس و اضطراری میبارها شنیده

کنیم. بنابراین حفظ تر میکنیم بلکه شرایط را وخیمتنها کمکی برای بهبود اوضاع نمیصورت نهمدیریت کنیم. درغیر این
 خونسردی، بخش مهمی از مدیریت بحران است که نیاز به مهارت دارد.

 توانیم بگوییم:اگر بخواهیم تعریف ساده ای از مهارت ارایه دهیم می
 مهارت= دانش + تجربه

های عملی و ی مدیریت بحران دانش کافی نداریم، ابتدا دانش خود را افزوده و سپس با تمرینبا این حساب اگر در زمینه
 های تخصصی درصدد افزایش مهارت خود باشیم تا درمواقع ضروری بتوانیم موثر و مفید باشیم.کارگاه

درمواقع ضروری از مهارت خود استفاده کنیم. توجه شما توانیم شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چگونه می
تجربه بودیم و سپس با تمرین و تکرار به مهارت رسیده باشیم عزیزان را به مواردی جلب میکنم که در روزهای اول بی

ز و دنده و پونگ، آشپزی و ... . برای رانندگی در روزهای اول، نگاهمان مرتب به کالچ و ترممانند رانندگی، تنیس، پینگ
کردن به کالچ و ترمز درحین رانندگی ... بود. پس از گذشت تمرینات کافی، به نحوی ماهر شدیم که دیگر نیازی به نگاه

ی توانیم به مهارت برسیم. در مقولهها میتوان نتیجه گرفت که با تمرین و تکرار صحیح آموزهنداریم. بنابراین می
 مدیریت بحران نیز چنین است.

توانیم به مهارت برسیم و درمواقع ضروری هم دانش کافی داشته باشیم با تمرین و تکرار اقدامات عملی می اگر
 خونسردی خود را حفظ کنیم و هم اقدامات موثر و مفید درجهت مدیریت بحران انجام دهیم.

 رسیم به سوال راهبردی درخصوص مفهوم مدیریت بحران.و اما می
 تواند شما را به سمت جریان درست و صحیح هدایت کند.سواالت راهبردی میی مهم این است که نکته

 سوال: اکنون چه باید کرد؟!
کنید و توان مدیریت و کنترل اوضاع را پیدا درواقع با پرسیدن این سوال از خود، فکر و مسیر فکری خود را هدایت می

بستی ها، خود را در بنشدم و از این قبیل افکار و صحبت توانم، بدبخت شدم، بیچارهخواهید کرد و اگر بگویید وای نمی
 خواهید دید که رهایی از آن مشکل خواهد بود. انتخاب با شماست.

 کنیم:بندی میدر پایان مبحث جمع
 تعریف بحران چیست؟-1
 تشخیص بحران -2
 سوال راهبردی. اکنون چه باید کرد؟! -3

 ی خود خدمت کنیم.ه خود و جامعهتوانیم ببا داشتن مهارت مدیریت بحران می
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 امیدوارم مفید فایده باشد و قدمی درجهت ارتقا و رشد فردی و جامعه برداشته شده باشد. 

   
 

 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت
 
 

 
 قائمشهر - فردا دیام گروه« خانواده چه نقشی در تربیت فرزند دارد ؟ » برگزاری جشن پایان کتاب  ●
 

 
 قائمشهر -های زیتون و شهاب  برگزاری جشن پایان کتاب ارتباط کالمی گروه ●
 
 کمک مادران راه دور به بیماران مبتال به سرطان ●

 هیریخ ی بازارچهبرای یاری به بیماران مبتال به سرطان،  ،یاقدام بررگ انسان کیدر  مشهریقا یسرطان مارانینجمن امداد با
راه دور موسسه مادران ی از اعضا . عده ایکرد یهمه را دعوت به همکار ،ماه بهمن یانیپا یبرگزار کرده و در روزها ای

 یپخت و فروش محصوالت  خود به بازارچه معرف یرا برا نیسه تن از مادران کارآفر ، یمال یها کمک یامروز  با جمع آور
 مشارکت فعال داشتند. دوستانه حرکت انسان نیادر  یفالح و اصغر ، یها نور خانم. کردند

 
 
 

 یدولت ینهادها و هاسازمان ها،ها، مدرسهخانواده یهمه به ، امروز مادران نشر و موسسه
  نشر یهاکتاب همکارانشان، و دوستان بهی دیع یبرا که کندیم شنهادیپ یردولتیغ و

 امروز را انتخاب کنند. مادران
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  :است ریز شرح به ما، یشنهادیپ یهابسته

 
  :کودک با ارتباط به مربوط یبسته: الف ��

 (دارد؟ فرزند پرورش در ینقش چه خانواده) تیترب یهانهیزم ـ1
 (شود؟ بهتر فرزند پرورش یبرا خانواده طیمح تا میکن چه) مناسب طیمح و رشد ـ2
 (م؟یکن رفتار خود فرزند با چگونه) مناسب رفتار -3
 ( ست؟یچ فرزند با رفتار در تیقاطع مفهوم) قاطعانه رفتار-4
 (م؟یکن تیترب هیتنب بدون چگونه) هیتنب ـ 5
 (م؟یبگذران فرزند کنار در را یخوب وقت میتوانیم چگونه) ینیآفرفرصت ـ6
 (م؟یده مشارکت یزندگ در را کودکان چگونه) فرزند با یزندگ ـ7
 ( م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه) یکالم ارتباط -8
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته -9

 (م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه) خشم بر تیریمد -1۰
  کودکان به یریپذتیمسئول آموزش -11
 م؟یده پرورش را نوجوانان و کودکان جسم و ذهن چگونه -12
 کودکان با رفتار یدرباره ییهانکته ـ 13
 م؟یکن آماده دبستان اول سال یبرا را خود فرزند چگونه ـ14
 .میکن آماده مهدکودک به ورود یبرا را خود فرزند ـ15
 هایدبستان آموزش یالفبا ـ16
 انضباط و یریپذ نظم آموزش -17
 یسالگ دو تا تولد از قصه و کتاب -18
 کودکان به رفتن توالت آموزش -19
 یاری به کودک برای رویارویی با مرگ والدین – 2۰

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
 
  :نوجوان با ارتباط به مربوط یبسته: ب ��

 :ریز بیترت به نسل، دو بین ارتباط یجلد ده یمجموعه
 فرزند تربیت بر آن اثر و والدین هایوخواسته آرزوها ـ1
 گذاردمی اثر تربیت بر که عواملی ـ2
 امروز و گذشته در تربیت -3
 باشیم قاطع والدینی چگونه ـ4
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 نوجوانی یدوره در جسمی رشد ـ 5
 نوجوانی یدوره در ذهنی رشد ـ 6
 نوجوانی یدوره در عاطفی رشد ـ7
 نوجوانی یدوره در اجتماعی رشد ـ 8
  بلوغ یدرباره اطالعاتی-9

 “نسل دو بین ارتباط یمجموعه” از استفاده و مطالعه راهنمای -1۰
 (م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه) یکالم ارتباط ـ11
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته ـ12
 (م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه) خشم بر تیریمد ـ13
 نوجوانان با رفتار یدرباره ییهانکته ـ14
 یاری به کودک برای رویارویی با مرگ والدین – 15

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
 
 :بزرگساالن یژهیو یهامهارت به مربوط یهابسته: پ ��

 م؟یبفهم بهتر را گریکدی حرف تا میکن چه ـ1
 آگاهانه گفتن “نه” یدرباره ییهانکته ـ2
 م؟یکن تیریمد خود خشم بر چگونه -3
 م؟یکن تیریمد خود بر و میبشناس را خود چگونه ـ4
 تیریمد و ریمد ـ 5
 

 �� توجه
 یشنهادیپ یبسته ای یتک صورت به خودتان نظر با ای ما یشنهادیپ یهابسته شکل به را خود یهاهیهد دیتوان یم شما

 .دیبده سفارش خودتان
 : ما با ارتباط یهاراه

021 88890345 
021 88901436 

 8728318 0939:  تلگرام
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 پرسش و پاسخ  

 
 (. ه عهده داردپرسش های این بخش را بگویی به )گروه آموزش موسسه پاسخ

 
 توانیم انجام دهیم ؟که به فرزندانمان احساس مسئولیت بیشتری بیاموزیم ، چه اقداماتی میاین برایپرسش : 

 شود .ی ارتباط بین دو نسل تا حدی به این پرسش پاسخ داده میی دقیق مجموعهبا مطالعهپاسخ: 

نچه خودتان به عنوان والدین بهتر است از سنین پایین و از کارهای کوچک و ساده و خوشایند شروع کنید . در ضمن چنا

سئولیت سئولیتم شید و از انجام م ضایت کنید ، این حالت به فرزندتان هم منتقل پذیر با شحالی و ر ساس خو های خود اح

 شود.می

 
 با کودکانی که کم حرف هستند و تمایلی به پاسخ گویی به سواالت والدین ندارند چه باید کرد؟پرسش: 

می شود.بعضی  هاآنی های فردی مخصوص به خودشان هستند که همین امر سبب تفاوت بین کودکان دارای ویژگپاسخ: 

کم حرف تر و بعضی پر حرف تر هستند. اما به طور کلی گفت و گو با کودک مهارتی است که والدین باید آن را کسب 

 کنند.

شرایطی رغبت بیشتری به حرف زدن دارد  معلوم نیست والدین چه گونه سوال می کنند و آیا می دانند که فرزندشان در چه

 یا نه؟ برای تسلط بیشتر به این موضوع می توانید از کتاب های زیر استفاده کنید:

 شنیدن ) انتشارات دایره ( هابچهگفتن از  هابچهبه  -چه کنیم تا حرف یکدیگر را بهتر بفهمیم )انتشارات مادران امروز( 

 ونوجوانان )انتشارات صابرین(کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان 

 
 که کنایه ما را به مقصود برساند آیا صحیح است که بعضی اوقات با کنایه صحبت کنیم؟ در صورتیپرسش : 

سخ:  سیدن که ببینیم باید ابتداپا صود به ر سته به ظاهر به و خواهیم می را چیزی کنایه با ما گاهی ؟ چه یعنی مق  ی خوا

 او از که را کاری زور به یا کشد می خجالت یا شود می ناراحت ما از دلش در مقابل طرف که حالی در رسیم می  هم خود

سته شان ما به را خود حالت این خواهد نمی یا تواند نمی و دهد می انجام ایم خوا  با کمتر  کند سعی است ممکن و دهد ن

 احساس و  رسیم نمی ، است سازنده و موثر ارتباط که خود واقعی هدف به ما واقع در صورت این در. باشد داشته رابطه ما

 دارند خوب و نزدیک بسیار های ارتباط که نفر دو بین ها وقت بعضی البته.  شود نمی فراهم ارتباط این از متقابل رضایت

ــوخی برای ــود می انجام کار این تفنن نوعی یا طنز و ش ــیر و معنی نیز ارتباط طرف دو هر و ش  و اند پذیرفته را آن تفس

 . ندارد وجود کالمی ارتباط این در اشکال یا رنجش احتمال
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 هاخواندنی
 
 
 
 کودکان، از تیله تا تبلت هایباز

 تبیانسایت منبع: 

 
 
 
 
 

برند اما در دنیای کودکی بدون بازی و خیال اصال معنا و مفهومی ندارد و تمام کودکان دنیا از بازی لذت می
های دیروز تیله بازی و االکلنگ و های بچهوجود دارد؛ نوع بازی کودکان! بازیاین میان یک تفاوت عمده 

  .دهندهای امروز بازی با تبلت و رایانه را بیشتر ترجیح میگرگم به هوا بود، در حالی که بچه

  پردازیم.بهای قدیم و جدید آثار تربیتی و اجتماعی بازی یبه مقایسه ما در این جا می خواهیم  

  

 .تر بودندهای دیروزی اجتماعیبازی

گذاشت مانند بازی یه قل دو ها تاثیر میها روی عملکرد جسم و نوع حرکات بچهدر گذشته بعضی از بازی
گروهی مهربانی و صمیمیت  هایبازها مفید بوده از طرفی کودکان با انجام قل که برای تمرکز و توجه بچه

آورد و از این طریق خیلی چیزها را از منزوی بودن در می هاآنمشارکت که همین  کردندمیرا با هم تقسیم 
بازی برای  کافی ایه انگیزه هابچهی امروزی بیشتر تک نفره است و هابچهآموختند در حالی که بازی می

  .ندارند های گروهی

 هابچهها یا فضاهایی که شان را به پارکها توصیه کرد که حتما طی هفته کودکانتوان به خانوادهمی
در  هابچهبازی کنند، ببرند تا کمتر احساس تنهایی کنند چون امروزه دیگر مثل گذشته  هاآنتوانند در می

فرستند به یشان را برای بازی به خارج از خانه نمیهابچهکنند و والدین کوچه و خیابان با هم بازی نمی
را  هاآنهمراهی کنیم چون اگر برای بازی در فضای آزاد را  هاچهبای یک بار همین دلیل حداقل باید هفته

 تر و تنهاتر خواهند شد و در آینده هم روابط اجتماعی خوبی بادر خانه تنها رها کنیم، روز به روز منزوی
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ی محل را دور هم هابچه یدیروز حداقل این مزیت را داشتند که همه هاییبازدیگران نخواهند داشت. 

 .کنند جمع
 
 
 
 
 

 

 .تر بودنددیروزی پر تحرک هاییباز

جهت با یکدیگر متفاوت هستند؛ از نظر تکنولوژی و دیگری از نظر کارکرد. در  4دیروز و امروز از  هاییباز
ی امروز با تکنولوژی هابچهدر حالی که  کردندمیای بازی های پارچهبا توپ یا عروسک هابچهگذشته بیشتر 

بیشتر  هابچهترند، تر هستند و هم جذابامروز چون هم پیشرفته هایبازسر و کار دارند. البته ناگفته نماند که 

  .کنندقدیمی و دسته جمعی استقبال می هایبازشوند و به همن دلیل کمتر از می هاآنمجذوب 

 دست رشته“ ،  ”م به هواگگر”طلبید مثل بازی قدیمی در این بود که تحرک زیادی را می هاییبازحسن 

کنند برای همین شان بازی میاند و پشت میز رایانهتر شدهامروز کم تحرکی هابچهاما  “ یا دستش ده
امروز کودکان را به سمت  هاییبازکه به نظر چاقی مفرط بین کودکان رو به افزایش است. ضمن این

دهد. البته این اتفاق مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا این وضعیت وجود دارد. از فردگرا بودن سوق می
توانیم تحوالت را نادیده بگیریم و به گذشته برگردیم چون غیر ممکن شناسان نمیطرفی، به قول جامعه
 ک کم هاآنکودکانمان را از تنهایی نجات دهیم و به ،توانیم با ایجاد فضای صمیمانه است ولی حداقل می

 
توانند ی امروز میهابچهکنیم تا هوش خود را تقویت و خالقیتشان را بیشتر و بهتر کنند چرا که مطمئنا 

 .طراحان بزرگ فردا باشند و دنیا را در دست خود بگیرند
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 دهد؟کودک را پرورش میآیا کامپیوتر فکر 

تواند به یادگیری کلمات و پرورش حس کنجکاوی کودکان دو سال به باال کمک ها میبازی کردن با تبلت
های هوشمند دارند. دیگر خیلی سال استعداد عجیبی در استفاده از جدیدترین فناوری 5کند. کودکان زیر 

اند و انگشتشان را با اعتماد به نفس خونسردی تمام نشستهسه ساله با  -عجیب نیست که ببینیم کودکان دو 

 .دهندهای کامپیوتری را فشار میبازی کشند و یا دکمهها میهای هوشمند و تبلتکامل روی تلفن

کشند اما ته دلشان همواره این نگرانی ها با ابزار کامپیوتری نفس راحتی میوالدین هنگام بازی بچه کهآنبا 

 .هایشان آسیب برساندها به مغز بچهگونه سرگرمیوجود دارد که نکند این

 ای دو سویه باشد، برای یادگیریهای کامپیوتری به ویژه اگر تجربهاما ظاهرًا وقت گذراندن پای صفحه 
سال بیشتر  3تا  2فید است. تحقیقات در دانشگاه ویسکانسن نشان داده است که کودکان بین سنین ، مبهتر

ای که تعاملی با خواهد بهشان دست بزنند تا صفحهها میدهند که از آنالعمل نشان میای عکسبه صفحه

 .کودکان ندارد

ینتراکتیو )دوسویه( باشد، بیشتر واقعی است و از ای بیشتر ااین تحقیقات نشان داده است که هر چه صفحه 
هایی که به طور اینتراکتیو با بچه»داند. تر است و او خود را به آن نزدیک میدید یک کودک دو ساله جالب

هدر گریگوریان، « کنند.گیرند و کمتر اشتباه میکنند، با سرعت بیشتری یاد میابزار کامپیوتری بازی می
های قابل لمس، قابلیت گوید که صفحهاه ویسکانسن که این تحقیقات را انجام داده است، میاستادیار دانشگ

یادگیری کلمات انجام داد، باز  یدهند. وقتی او آزمایش دیگری در زمینهیادگیری کودکان را افزایش می
کنند با سرعت بازی میهای اینتراکتیو کودکانی که با اسکرین»مشابهی گرفت. او در این باره گفت:  ینتیجه

شوند فقط با این کار اطالعات کنند اما تبدیل به یک نابغه نمیگیرند و کمتر اشتباه میبیشتری یاد می

 «.بیشتری دریافت می کنند

کنند و این توانند نفس راحتی بکشند. فرزندانتان با جهان اطرافشان ارتباط برقرار و تعامل میپس والدین می
شکل تبلت، ماندنی  طبیعی است. در هر صورت، تکنولوژی چه به شکل تلفن هوشمند چه بهامری بسیار 

کنند. تکنولوژی ها استفاده میهای ابتدایی و پیش دبستانی، از آی پد در کالساست. بسیاری از مدرسه
ونحوه به کار گیری آن در برنامه آموزشی 

هلن مویلت،  .ها گنجانده شده استمدرسه
ای سه آموزش پایه، نهادی خیریهیس موسیر

های آموزشی و کیفیت که برای بهبود روش
کند، سال فعالیت می 5آموزش کودکان زیر 

من از افرادی نیستم که معتقدند »گوید: می
نباید موبایل و تبلت را در اختیار کودکان قرار 

  .داد
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ست و به  صورتی که از این ابزار در شود، مودر  ستفاده  شند و به یادگیری کمک  توانند واقعامیقع ا جالب با
شرط  سرگرمی کهآنکنند. به  سایر  شود.های مفید دیگر از آندر تمام مواقع و در ازای  ستفاده ن اما « ها ا

 .خانم مویلت از این نگران است که والدین ممکن است الگوهای خوبی در این زمینه نباشند

فرســتند یا آنقدر غرق اســتفاده از که در حین راه رفتن اس ام اس می بینممن والدینی را می»او می گوید: 
تحقیقات اخیری که در دانشــگاه « کنند.ابزارشــان هســتند که با کودکانشــان به ســختی ارتباط برقرار می

شان می شده ن سترلینگ انجام   یدهد که طرز برخورد خانواده با تکنولوژی در خانه نقش مهمی در نحوها

 .کندک با این ابزار بازی میارتباط کود

  
سال با فضای فرهنگی اجتماعی هر خانواده و  5تا  3کودکان بین  یتجربه»گیرد: این تحقیقات نتیجه می

این تکنولوژی »این تحقیقات آمده است:  یدر ادامه نتیجه« گیرد.شخصی هر کودک شکل می یقه یسل
ها و فرهنگ خانواده است که های آنکودکان است بلکه خواسته یکننده و غالب بر تجربهنیست که هدایت

 «.نوع ارتباط کودکان با این ابزار را تعریف می کند

  
 

 
 نشر مادران امروز از کتاب جدیدیک 

 

 
 یاری به کودک برای رویارویی با مرگ والدیننام کتاب: 

 مریم احمدی شیرازینویسنده: 

 مادران امروز ناشر :
 96زمستان تاریخ نشر : 
 بزرگ سالگروه سنی: 

 فرحناز مددیکننده: معرفی
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های همواره یکی از نیازهای خانواده ،آشنایی با چگونگی برخورد مناسب با کودک هنگام از دست دادن یکی از عزیزان
 درگیر سوگ است .

برآید، اختاللی در روند رشد  مرگ عزیزان برای کودک، هرچند بار سنگینی است اما اگر کودک بتواند به درستی از پس آن
زا، کودک بتواند مسیر توان امیدوار بود که در یک محیط مناسب و کاهش عوامل آسیبشود و میطبیعی اش ایجاد نمی

 رشد خود را به طور طبیعی طی کند.
ی رهنمودهای هرچند که این کتاب برای کمک به کودکی نوشته شده است که یکی از والدین خود را از دست داده است ول

اند از جمله از دست دادن خواهر و  توانید در مورد کمک به کودکانی که دچار هر نوع فقدانی شدهآن را با اندکی تغییر می
 عزیزان نیز به کار ببندید. سایربرادر یا مادربزرگ و پدربزرگ و

و نوجوان،  می تواند در گروه خوانده  این کتاب در مجموعه کتاب های تکمیلی برای گروه های راه دور ارتباط با کودک
 شود .

 
 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
 
 برای کودکان: 

 کودکان یبرا یکتاب گوسفند از پر یخواب نام کتاب: 
 زادهیمیرح پژماننویسنده: 

 یفاطم ناشر:

 
 

 
 
 دبستانی: نابرای کودک 

 پکس نام به یروباه نام کتاب:
 پکر یپن سارا نویسنده:

 یخسرو بهرنگ مترجم:
 پرتقال ناشر:

 

 

 

 

 برای نوجوانان:
 

 یهست ب:نام کتا
 زاده حسن فرهاد نویسنده:

 ننوجوانا و کودکان یفکر پرورش کانون ناشر:
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 های زنده و ملموستجربه
 

ی خود های راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 95 دانید از آبان ماهطور که میهمان
شود. مسئول هماهنگی این بخش ی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهها و با توجه به کتابگروه

 خانم لیال کمالیان هستند. 
هایی که در آن ماه مطرح شده و ی پیک راه دور، تعدادی از پرسشکنیم در هر شمارهما سعی می

ها خانم بهار عابدینی از بخش اند، بیاوریم. مسئول گردآوری پاسخها پاسخ دادهها به آنای گروهاعض
 راه دور موسسه هستند .

متاسفانه این ماه سوالی از جانب دوستان مطرح نشده، از خانم لیال کمالیان درخواست می کنیم این 

 موضوع را پیگیری کنند.

 

 

نبش  -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر امروز)مام(:نشانی موسسه مادران 

 1595833111کد پستی:  - واحد یکم )زیر همکف( -37ی شماره -جهانسوز

 ۰21-88728317، ۰21-889۰1436،  ۰21-8889۰345تلفن و فاکس: 

   https://telegram.me/madaraneemrooz1 کانال اطالع رسانی:

 valedeyn_va_farzandan اینستاگرام:

 madaraneemrooz.com  سایت :

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

https://telegram.me/madaraneemrooz1

