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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 7931ماه  شهریور  501 ی شماره                    ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار ها با گیر 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

 

 ی آغاز سال تحصیلیبه بهانه
 

کردن محیط مناسب برای تحصیلی جدید برویم و با فراهمریزی مناسب به استقبال سال با نظم و آرامش و برنامه
  ، شوق رفتن به مدرسه را تقویت کنیم.وجوگری و پرسشجست

 در حضور فرزند، خودداری کنید. یاز بیان اشکاالت نظام آموزش

   

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 :  00/6/79تا  00/1/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خانم آسیه  کنندههماهنگشهر، ، قائم2بوعلی●   گزارش 9گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشهر، شهاب، قائم ●
شرررهر، ، قائم2زیتون ● گزارش  9خانم آسررریه شرررریعتی،  گروه: کنندههماهنگشرررهر، زیتون، قائم●  گزارش 2شرررریعتی، 
سننتا  ● گزارش 9گروه: خانم قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قائم2سرننتا   ●   گزارش 7، احمدزادگانخانم  گروه: کنندههماهنگ

 6، کمالیانگروه: خانم کننده هماهنگ شررهر ،، قائم8سررننتا  ●  گزارش 7گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شررهر ،، قائم71
گروه: خانم کننده هماهنگشهر، ، قائم 6سرننتا   ● گزارش  2گروه: خانم نجفی، کننده هماهنگ شرهر، ، قائم5سرننتا   ●  گزارش
کننده هماهنگشهر، ، قائم 71سننتا  ●  گزارش 7گروه: خانم بهزادی،  کنندهشهر، هماهنگ، قائم1سننتا  ●  گزارش 2نیا، توکلی

های گل ●           گزارش  2گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شررهر،، قائم71سررننتا  ●  گزارش 9نیا، گروه: خانم توکلی
 2، صمیمیگروه: خانم  کنندهشرهر، هماهنگ ، قائممادران آگاه ● گزارش 7گروه: خانم نخعی، کننده هماهنگ شرهر، خندان، قائم
، شرررهرقائم، دارا و سرررارا ● گزارش 2، کریمیگروه: خانم  کنندهشرررهر، هماهنگ، قائمآها )سررراتوری در زندگی( ●  گزارش
  گزارش 7گروه: خانم سررعادت، کننده هماهنگ شررهر،توانیم(، قائمپونک )ما می ●  گزارش 2، دهقانگروه: خانم کننده هماهنگ

خانم سکینه  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قائم -روسرتایی  ●   گزارش 7، اندیشگروه: خانم  کنندههماهنگ، بابلس، وارش ●
کننده هماهنگ ، آمل،کوبومادران  ●گزارش   2گروه: خانم رضررایی، کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●  گزارش 2لطفیان، 

کتاب و رهایی  ●   گزارش 9گروه: خانم بنوفامیل، کننده هماهنگ مادران شکوفا، مشهد، ●  گزارش 5گروه: خانم سحر توسلی، 
گروه: خانم فاطمه  کنندههماهنگ، کرج، 2کتاب و رهایی  ●  گزارش 1گروه: خانم فاطمه امیرشررکاری، کنندههماهنگ، کرج، 7

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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، کرج، حصرررارمادران  ●  گزارش 9گروه: خانم فرانک یاراحمدی،  کنندههماهنگجرانان، کرج،   ●  گزارش 6امیرشرررکراری،  
 9نگار، ژه چهرهمنی گروه: خانمکننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ● گزارش  8، امیرشرررکاری فاطمه گروه: خانم کنندههماهنگ
گروه: خانم کننده ماهنگه پویا، بانوان ●  گزارش 5، فاطمه امیرشکاریگروه: خانم کننده ماهنگفردای بهتر، کرج، ه ● گزارش

 اندیشررره سررربز، تهران، ● گزارش 7، فروزان اخوتگروه: خانم کننده ماهنگه پویا، مرادران  ●  گزارش 1نگرار،  منیژه چهره

   گزارش 2، فرزانه منفردگروه: خانم کننده ماهنگ ، تهران،مادر و کتاب ●  گزارش 7گروه: خانم فرزانه منفرد، کننده همراهنرگ  
   گزارش 5گروه: خانم لطفی،  کنندههماهنگما میتوانیم، تهران،  ●

 

                                                                                                   خبرها

                                                 

 کار کودکان یاری شبکه سیتاس سالگرد
 .دیگرد برگزار شمس وانیا تاالر در یابرنامه کار، کودکان یاری شبکه سیتاس سالگرد نیپانزدهم مناسبت به
 :کردند یسخنران ریز یهاموضوع مورد در زادهدکترقاسم خانم برنامه نیدرا
 ؛ یسازشبکه ضرورت - 
 ؛یدولت یهاسازمان با ارتباط در چالش -
 ؛ آن انواع و هاشبکه اهداف ت،یشفاف به توجه  -
 

                                
 

 

 

 دور راه یهاگروه یژهیو یآموزش کارگاه نیدوم

 
 امروز یهاخانواده یهاچالش:  موضوع
 یرازیش یاحمد میمر: کارشناس
  22/6/31 پنجشنبه: زمان
 ظهر از بعد 1 تا صبح 3:  ساعت
 (مام) امروز مادران موسسه: مکان
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بود.  31های راه دور موسسه مادران امروز در سال ی گروههای آموزشی ویژهاین کارگاه دومین جلسه از مجموعه برنامه

 شهر، آمل، مشهد، کرمانشاه، کرج و تهران حضور داشتند.  های راه دور شهرهای قائماز گروه گانیدر این کارگاه نمایند

کارهای مناسرررب ی راهوگو دربارهو گفتها و بحث های امروز خانوادههردف از برگزاری این کارگاه آشرررنایی با چالش 

فی وگو شد تا همه با تعریگفت از منظر این کارگاه شچالی مفهوم به همین منظور در ابتدا درباره ؛ها بودرویارویی با آن

 بگیرند.  یکسان کارگاه را پی

رو ها روبههای امروز با آنکه خانواده را هاییتر، چالشهای کوچکوگو در گروهکننردگان طی گفت در ادامره شررررکرت  

اری، کگاه زنان و کودکان، بیهایی همچون تغییر سرراختار و شررکل خانواده، تغییر جایفهرسررت کردند. چالش ،هسررتند

 وگو شد.ها گفتی آنچندشغله بودن، اعتیاد و ... طرح و درباره

که خانواده به تنهایی قادر به چالش برانگیز را بررسرری کرد. با توجه به این هایسررنس هر گروه یکی از این موضرروع 
وه کوشرید راهکارهایی در توان و بضاعت نهاد  ها نیسرت، هر گر حل جامع و مناسرب برای رویارویی با چالش ی راههیارا

 وگو شد.ها گفتی این راهکاردرباره در میزگردی، ه کند. در پایانیارا خانواده

 

 

      
 
 

                                                                           

  کودکان یبرا صلح فرهنگ گسترش یشورای همایش ساالنه
 

 محل در 7931 وریشهر 1 چهارشنبه روز در، صلح یجهان روز مناسبت به کودکان یبرا صلح فرهنگ گسترش یشرورا 
 : زیر کرد هایموضوعصلح و  محور با یشیهما یبرگزار به اقدام رانیا یفن انتشارات

 صلح و ستیز طیمح -
 صلح آموزش -
 صلح و کودک حقوق -

ورا های شگیری و فعالیتای از شرکل عطاریان، دبیر شرورا، ضرمن خیرمقدم تاریخچه  در این همایش ابتدا خانم فرحناز 
 بیان کرد.

 به کارگردانی آقای مهدی سقطچی، با حضور عوامل فیلم به نمایش درآمد. “طبرستان”سنس فیلم مستند 
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مادران  موسسه یندهینما ،هیزند نیمه خانمبا مدیریت  “صرلح  و سرت یز طیمح” عنوان با شیهما نیا نشرسرت   نیاول

  برگزار شد. ،امروز
 یهاتجربه از یکالنتر ایپوآقای  نیهمچن و راسررتهیپ رکسررانا و یفرهنگ برسررامهای به نام نوجوان دو بعد، بخش در
 .گفتند ،یاله نعمت نیا حفظ یبرا خود یآرزوها و یستیز طیمح

 سررارا خانم. کردند صررحبت قنوات یایاح و طبرسررتان لمیف یراسررتا در ییطباطبا طیمح احمد دیسرر دکترآقای  سررنس
 .گفتند بلوچستان و ستانیس استان در شانداوطلبانه یهاتیفعال از ش،یهما ژهیو مهمان ،یسییر
 اشدنآشن یبرا عتیطب مدارس یثمربخش از ،"دماوند عتیطب" مدرسه موسس ،ینیام اشرفخانم  مراسم یبعد بخش در

 .شد داده شینما مدرسه از ینیکل و کردند صحبت آن با یدوست و عتیطب با کودکان
 نوجوان و کودک یبرا را داروگ یسررتیزطیمح یماهنامه ران،یا یفن انتشررارات از یحیمل البرزآقای  برنامه، انیپا در
  .بازدید شد آب موضوع با "نهال شیرو انجمن" کودکان یهاینقاش شگاهینما از ،نشست با زمانهم. کردند یمعرف
 
 

                                 
 
 

 

                                                         
 شهریور روز جهانی صلح گرامی باد!  15
 

 هایی برای برقراری صلح در خانوادهقدم

 بعد نسبت به آن واکنش کنیم. های رفتار طرف مقابل را درک کنیم،علتسعی کنیم  •
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 باورکنیم که او با ما متفاوت است بعد نسبت به رفتارش واکنش های طرف مقابل را بشناسیم،ویژگیسعی کنیم  •

 کنیم.

  را بدانیم و ها و دالیل آنعلت خواهیم، ابتدا برای خودمان مشخص کنیم،دیگری می آنچه را ازسعی کنیم  •

 کند.را درک میمطمئن شویم که طرف مقابل آن    

  انعطاف و گذشت •

اگر شود. نمیزدن به دیگران یا به محیط زندگی سبب لطمه درست و بجاهای ها و انعطافکه گذشت توجه داشته باشیم

یم، وشنیا سبب تخریب محیط  نگیریمحق دیگران را های خود، طرف مقابل را بد عادت نکنیم، ها و انعطافبا گذشرت 

 ایم.ی صلح در خانواده برداشتهسوتوانیم بگوییم که با این کار قدمی بهوقت میآن

 به دیگران گذاشتناحترام •

زدن، ط در حرفیا فق“ شما”به او بگویند “ تو” بجای که مثالًیعنی این دیگرانگذاشتن به کنند احترامها فکر میبعضری 

ای هبیان کلمهها هم نوعی احترام اسرت و باید در صحبت از  های مودبانه اسرتفاده کنند. درسرت اسرت که این   از کلمه

 دارد.  ترآمیز خودداری شود ولی احترام واقعی مفهومی وسیعزشت و توهین

طور که او، همانداشررتن و دوسررتهای طرف مقابل و پذیرفتن ها و تواناییاحترام واقعی یعنی شررناخت نیازها، ضررع 

 درخانواده را فراهم کنیم.اعضای خانواده و برقراری صلح و مدارا ی احترام به مقدمهترتیب ، به اینهست

بول را موجه و قابل ق انهایشها و ناتوانیها، ضع ، به این معنی نیست که اشکالندطور که هستهمان دیگران پذیرش

د که نو بنذیر می خودش بدانیهای ویژهها و قوتبا ضرررع  هاییرا انسررران هاآنبلکره به این معناسرررت که   مبردانی 

او، وجود نداشته  از ترتر یا کوچکچه همان سن و سال چه بزرگ ،سرت در فردی دیگر د که ممکن انخصروصریاتی دار  

 باشد.

 اعتماد کردن •

کند به هایش اعتماد میدر عمل به او و به توانایی ،کندگذارد و او را با کسی مقایسه نمیکسی که به کودک احترام می 

اعتمادکردن هایی را بنذیرد و کارهایی را انجام دهد. پس ی توان و درک خود مسررئولیتدهد تا به اندازهاو فرصررت می

انه دهای خود را آزاکه بتواند تواناییهای کودک استت و دادن فرصت به او برای این درواقع نوعی باورکردن توانایی

  کار بگیرد.به

 اعتماد آفریدن •

تواند باعث افزایش کنیم، هر دو می اعتمادبگذاریم و به ایشررران  احترامهای خود، به فرزندانمان کره مرا در رابطه  این

د های ایجاد اعتماهای بهتر و رشرد شخصیت او بشود؛ اما بجز این، بسیار ضروری است که ما زمینه خودباوری و کارایی

ها ن آنهای بسیار خوبی بیها فراهم کنیم. اگر فرزندان به والدین خود اعتماد کنند، رابطهبه خودمان را نیز در بچهنسبت 

های آن از راه تالش برای های والدین اسرررت که زمینهدر فرزندان نیز از وظیفه“ اعتماد آفرینی”پس  .شرررودبرقرار می

 .شودمی ها فراهماحترام گذاشتن و اعتمادکردن به آن
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 از موسسه مادران امروز کهریزک یی موسسه خیریهمدیریه دیدار جمعی از اعضا و هیئت
ی فعالیت ی موسسه خیریه کهریزک بودیم و با حوزهمدیره هیئت ی، میزبان جمعی از اعضرا 25/6/31در روز یکشرنبه  
 بیشتر آشنا شدیم.این عزیزان 

های همکاری صورت گرفت، بسیار صمیمانه و پربار منظور آشنایی بیشتر هر دو سازمان و بررسی زمینهاین دیدار که به
 باشیم. ترهای گستردهای نزدیک شاهد همکاریبود. امیدواریم در آینده

 

 مادران امروزی دکتر مصاحب از موسسه خانهدیدار جمعی از مربیان موسسه فرهنگی مکتب
ی دکتر مصاحب از روستای لنکا در خانه، جمعی از مسئولین و مربیان موسسه فرهنگی مکتب26/6/31در روز دوشرنبه  

 ی پژوهش از تهران، بازدیدی داشتند از موسسه مادران امروز.آباد مازندران و موسسه پیشگامان عرصهعباس
های مشترک صورت گرفت. در این نشست صمیمانه، دوستان با فعالیتمنظور آشرنایی با موسسه و بررسی  این دیدار به

 ی راه دور آشنا شدند.های موسسه و بخصوص برنامههای مختل  کاری موسسه و کتابحوزه
 .باشدآینده  هایاین دیدارها راهگشای همکاریامیدواریم 

 
 

     
 
 
 
 

 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 بر یاصل تمرکز بر عالوه مازندران؛ استان یشهرها در مخصروصراً   دور، راه یکتابخوان یهاگروه دیدانیم که طورهمان
 است لذتبخش هم ،آن کردنمنعکس که دهندیم انجام دیگری نیز یهاتیفعال آن کنار در ،یکتابخوان یهاجلسه یرو
 .ساخت یمفرح و شاد لحظات توانیم هامناسبت از که هادرگروه دوستان ریسا یبرا است ییالگو هم
 هاگروه همه از. میده اختصرراص هاتیفعال نیا به را دور راه کیپ از یبخشرر بعد به نیا از میخواهیم بهانه نیهم به

 .بفرستند ما یبرا نهیزم نیا در را خود یهاگزارش میکنیم درخواست
 
 
 
 



 

7 
 

 قائمشهر در "کتاب کافه" گروه تابستان دوره انیپا جشن ●

  همالیب خانم:  گروه یندهینما

 

 
 
 قائمشهر یسینوداستان انجمن در "کتاب کافه" گروه یاعضا حضور ●

 همالیب خانم:  ی گروهندهینما

 کودک یزندگ در هاافسانه نقش:  موضوع

 

 
 
  "5۱ و 9،50 یسپنتا" یهاگروه یتابستانه گشتگل●

 یبهزاد میمر خانم:  هاگروهی ندهینما

 قائمشهر در جوارم یجنگل پارک:  محل
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  "59 سپنتا" گروه کتاب انیپا جشن ●

 50/6/79:  خیتار

 ؟دارد فرزند پرورش در ینقش چه خانواده:  شده مطالعه کتاب

 اینیتوکل خانم:  ی گروهندهینما

 قائمشهر یجنگل پارک:  محل

 

                        
 
 
 در قائمشهر "آگاه مادران" گروه کتاب انیپا جشن ●

 51/6/79: خیتار

 یکالم ارتباط:  شده مطالعه کتاب

 یمیصم خانم:  ی گروهندهینما

 .یباز و سرود خواندن شده،مطالعه کتاب متن از کنندگانشرکت یبرا یامسابقه با همراه
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 قائمشهر در "سارا و دارا" گروه کتاب انیپا جشن ●

 01/1/79:  خیتار

 )این کتاب در بخش خواندن هدفمند معرفی شده است.( خانواده انسان، کودک،: شدهمطالعه کتاب

 دهقان خانم:  ی گروهندهینما

 

 

   
   
 

 . شد منتشر دور راه کیپ نیصدم 5179 ماه نیفرورد در

 .میبدار یگرام را ها"نیصدم" نیا میدار بنا

 .گذاشتند سر پشت را خود یکتابخوان گروه یجلسه نیصدم که ریز یهاگروه به مییگویم کیتبر

 .قائمشهر در یقربان خانم یندگینما به  "0 یسپنتا" گروه

 .در قائمشهر یبهزاد خانم یندگینما به "9 یسپنتا" گروه

 

 

 

 (5109-5179) .درگذشت( منیا)ی آه یلیل

 

 
 

 گوید. فرهیخته و یکی از معماران شورای کتاب کودک را تسلیت میدرگذشت این بانوی موسسه مادران امروز 
  یادش گرامی.
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 هاخواندنی

 

 .                                                                                    کنند کمک فرزندشان معلم به توانندیم نیوالد که یروش50

 آموزکمنبع : 

                                                                                                    

د هایش نگاه کنید و به او بگوییدر آغوش بگیرید. در چشم که فرزندتان از خانه خارج شود، او راهر صبح پیش از این -7
کند هم در مدرسرره و هم کردن به کودکتان کمک مینفس داشررتن و احسرراس امنیتکنید. اعتمادبهکه به او افتخار می

 اش موفق باشد.زندگی

 ثالً بینی داشررته باشررید. مروتین و قابل پیش یدر پایان روز هم زمانی را به فرزندتان اختصرراص بدهید. یک برنامه -2
ید، هایتان را چک کنکه پیغامدقیقره برا فرزنردتران درباره اتفاقات روز صرررحبت کنید. این برنامه را پیش از این     21-71

 هایتان را بخوانید یا شامتان را بخورید اجرا کنید و وقتتان را کامالً در اختیار فرزندتان قرار بدهید.ایمیل
ها و غذاهای سرررالم برای فرزندتان آماده کنید. شرررام را در زمان مناسرررب بخورید. ر یم غذایی متعادل، میان وعده -9

 دهد.یادگیری فرزندتان را افزایش می
 تان را طوری تنظیم کنید که مشکلی برایترتیبی بدهید که فرزندتان بعدازظهر و عصرر آرامی داشرته باشرد. برنامه    -1

 جایگزینی داشته باشید. یندتان ایجاد نکند و اگر بیمار شد، برنامهرفتن فرزمدرسه
تکالی  مدرسه، تکالی  فرزندتان است نه شما. برای انجام تکالی  فرزندتان یک محل ساکت، آرام و مرتب و منظم  -5

کردن هم اشرررتباه یاجازهدادن بازبینی کند اما به او آماده کنید. فرزندتان را تشرررویق کنید که تکالیفش را پس از انجام
دهد که آیا فرزندتان مطلبی را آموخته است یا خیر. این کار به فرزندتان ها به معلم فرزندتان نشان میبدهید. زیرا اشتباه

 دهد.آموزد که مسئول کیفیت کاری است که انجام میمی
شق به یادگیری و آموختن را به او هدیه هایش، احترام به سواالتش و تشویق تالشش، عبا کنجکاوی درباره آموخته -6

 کنید.
زندگی  لیهایی که به مساکردن و تماشاکردن و کتابهایی برای تورقهایی برای خواندن، کتابتان را با کتابخانه -1
 پردازد، پر کنید.می
وی او انتقاد زندتان جلبا معلم فرزندتان خصوصی صحبت کنید، جلوی فرزندتان با او صحبت نکنید و هرگز از معلم فر -8

 نکنید.
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پشتی و کفش در نظر بگیرید و برچسب ها سرو کار دارید مانند کولهجای مخصروصی برای وسایلی که هر روز با آن  -3
 هایتان را در آن ثبت کنید تا فرزندتان در جریان باشد.نصب کنید. تقویمی درست کنید و برنامه

بچسبانبید و بر روی آن بنویسید که دوستش دارید تا بداند که چقدر برای  هایش یادداشرتی روی بسرته میان وعده  -71
 شما مهم است. وقتی کودکان بدانند دوستشان دارید با دیگران مهربان خواهند بود.

 
 

 6/6/5179شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 
 ارتقای سالمت روانی و هماهنگی در خانوادهموضوع : 

 شفیعی )مشاور عمومی و کارشناس مادر و کودکان(شاهده سرکار خانم کارشناس: 

 گزارش کوتاهی از زبان کارشناس برنامه، خانم شاهده شفیعی:

 روز ششم شهریور با گروهی از مادران نشستیم.

وگو نشستیم و موضروع جلسره ما ارتقای سرالمت روانی و هماهنگی در خانواده بود. ما دو و نیم سراعت با هم به گفت    

ای قوی خودشررران را از نفر که هرکدام با انگیزه 72 تران جرالرب اسرررت که بدانید ما در این زمان با این   احتمراالً برای 

 های روزمره جدا کرده بودند و در اتاق روشن و دلباز موسسه نشستند، چه گفتیم و چه شنیدیم!فعالیت

ی ای شد برانیم و همین دستمایهی حال حضور پیدا کاول به دعوت مدرس جلسره به درون خود فرو رفتیم تا در لحظه 

 بحث و اتصال آن به ارتباطات ساده اما مهم ما درخانواده. 

هایی را آموختیم و تمرین کردیم که ترین ارتباط زندگی ماسررتب بعد از آن مهارتکه ارتباط با خودمان مهممگر نه این

 ها آگاه شویم.ویم و از آنوگوهای ذهنی را بشنکنند فکر را از احساس تشخیص دهیم و گفتکمک می

ها را با هم شریک شویم و در مان بود که با اعتماد به هم توانستیم آنهای زیسرته بخش مهمی از جلسره  تبادل تجربه

به هم بازخورد دادیم تا آگاهی بیشرررتری از خودمان پیدا کنیم و ببینیم به کدام  کارشرررناسفضرررای گروه و با هدایت 

حتماالً صورت اتر باشریم. که در این تر و آرامها باید توجه کنیم، بنذیریم یا اصرالح کنیم تا در خانواده هماهنگ قسرمت 

 تریم و از سالمت روان بیشتری برخورداریم.صمیمی

ی عروسک سخنگو چاپ شده بود جلسه پایان یافت اما ای که در مجلهساله 6ی کودک شتهنودر پایان با خواندن دست

های ارتباطی تا سررالمت روان هایی برای تغییر روشهای جدید شررکل گرفت و تصررمیمها تجدید شررد، ارتباطدوسررتی

 هایمان باشد.مهمان خانواده
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 رفی کتاب مع
                                                                                           

                                                                                        

 

ها، که حتی نطفه ما بسرته شرود. زبانی که امروز از آن برای بیان خواسته  شرویم. بسریار پیش از آن  ما در زبان متولد می
کنیم، زندگی مستقل خود را داشته هایمان از آن استفاده میها و دوست نداشتنها، دوست داشتنها، لذتنیازها، رنجش

به  چرا ما اثر بگذارد. واقعاً تواند بر دنیای روانیاما مهم اسررت بدانیم متولد شرردن در زبان یعنی چهب و چطور میاسررت. 
های حرفشنویم که باید با کودکان حرف زد و گویند و میقدر میگوییم زبان مادریب چرا در روزگار ما اینزبان خود می

 کنیمب ها را شنیدب چرا کلمات معجزه میکنندب چرا با کلمات فکر میآن
ها کنند. آنای بازی میدهد، در بحث زبان، مادران نقش ویژهمینشرران  -زبان مادر -طور که عبارت مورد نظر ماهمان

های رشررد کودک، اسررتفاده او از این ابزار را  توانند در سررالکنند و میاین ابزار از پیش موجود را به کودک معرفی می
 تسهیل یا در مسیر آن مانع ایجاد کنند.

وزاد امروز ما نیز در آینده کسی ن .ما گفته شرده است شرنویم که به  ما آن چیزی می"فیسرلوف مشرهوری گفته اسرت:    
های کالمی و غیرکالمی است؛ از لمس و در ایم، گفتاری که در واقع مجموعه وسریعی از نشرانه  شرود که به او گفته می

 ها را در سریستم وسیع زبان گرفتن جسرمی گرفته تا نگاه، تماس چشرمی و ابزار کالمی. مادر، تمامی این نشرانه   آغوش
گیرد تا با کودک خود ارتباط برقرار کند. این گفتار مادر در متن دنیای روان او و طبیعتا تحت تاثیر ضرررع  و کار میهبر 

کردن با کودکان طرفدار پیدا کرده است. بسیاری از مادران این روزها صحبتگیرد. قدرت هوشیار یا ناهوشیارش قرار می
زنند. اما متاسفانه در اغلب موارد، دوران حاملگی با جنین خود حرف میدر پیروی از چیزی شربیه به یک مد شریک، از   

کردن با کودک برداشت شده است، محدود به معنای لغوی کلمات است. مثل اینکه چیزی که از رابطه کالمی و صحبت
س حروز به خصوص  هر روز باید جمله دوستت دارم را به جنین، نوزاد یا کودک خود بگویند حتی اگر به هر دلیلی در آن

 کنند.داشتن او را تجربه نمیدوست
های ، اهمیت زبان به عنوان سرریسررتمی شررامل نشررانه«زبان مادر؛ نگاهی به نقش زبان در روابط بین فردی»در کتاب 

شرررود و در مورد ه مییتنیردگی زبان و فرآیندهای روانی، اطالعاتی ارا گیرد. در مورد درهممختل  مورد بحرث قرار می 
 .شودتفاده موثر از زبان برای برقراری رابطه با کودک صحبت میاس
 

 ش نق کتاب زبان مادر؛ نگاهی بهنام کتاب: 
   زبان در روابط بین فردی              

 تعلیم و تربیتنوع کتاب: 

 نهاله مشتاقنویسنده:  

 انتشارات مهرآساناشر:  

 زهرا سلیمانیمعرفی کننده: 
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 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

 

                                                                                              

                                                                

                                                                                       

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        

 :دبستانیپیش برای کودکان

 

 !شودغورغوری کوچولو بزرگ می : نام کتاب
 جولیانو فرّی:  نویسنده

                                                      حسام سبحانی طهرانی و ماندانا نارنجیها مترجم :

 مبتکران ناشر:

 برای نوجوانان:

 

 روباهی به نام پکس : نام کتاب
 سارا پنی پکر:  نویسنده
                                                         بهرنگ خسروی مترجم :

 افق ناشر:

 برای کودکان:

 

 دشوآقای ماجیکا ناپدید می نام کتاب :
 هامفری کارپنترنویسنده  : 

                                                         جمال اکرمی ها :مترجم

 های مهتابمهراب قلم، کتاب ناشر:

https://ketabak.org/creators/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7
https://ketabak.org/creators/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7
https://ketabak.org/creators/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ketabak.org/creators/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 پرسش و پاسخ  

 

 های این بخش را به عهده دارد.(گویی به پرسش)گروه آموزش موسسه پاسخ

 با حس حسادت چه باید کرد؟ اگر با افراد حسود برخورد کنیم، چه باید بکنیم؟پرسش : 

 احساساترسرد موضوع شما مربوط به نوجوان است. قبل از هر چیز  نظر میتوجه به کتاب دردسرت شرما، به   پاسر:: با 
ه سبب ایجاد ایم کما بزرگترها، خواسته یا ناخواسته رفتاری نکرده بینیمکودک و نوجوان را به رسرمیت بشرناسید. باید ب  

 این حس شود. )مثل مقایسه یا تحقیر(
خوردن و درواقع باید به دالیلی که ممکن اسرت سبب حسادت شود، توجه کرد و با شناخت درست احساسات بین غبطه 

ند و ها را داشته باشها توانایی شناخت و تفکیک این احساسفرق گذاشت و کمک کنیم بچه هایا سایر هیجان حسادت
 ی احساس واقعی خود شوند.وگو کنیم تا در توصی ، متوجهها گفتدرمورد این احساس با آن
شود چون خود را باور یها کم مها بیشتر شود، حس حسادت در آننفس بچهنفس و عزتهرچه کمک کنیم اعتمادبه

 اند.دارند و هر فردی که به خود باور دارد، ابتدا والدینش به او ایمان داشته
 

 ؟ های ظاهری خود را به رخ بکشند، نوجوانان چه باید بکننداگر افراد ویژگیپرسش: 

اسمان برایشان خوشایند نیست، حوپاس:: باتوجه به تغییرات جسمی دوران نوجوانی و تغییر ظاهر نوجوانان که خیلی هم 
بودن این تغییرات را یادآوری ا ها را کمتر و گذرهای آنها را درک کنیم و با رفتار خودمان حساسیتحال آن که باشد

های دادن خود و باور تواناییای برای نشانآنان بیشتر باشد و عرصه هایو مهارت کنیم. در این زمینه هم هرچه توانایی
 بینند.گیرند و آسیب کمتری میتاثیر قرار میته باشند، کمتر تحتخود داش
 ها تقویت کنیم.ها و توجه بیشتر، حس خودباوری را در آنهای آنتوانیم با دقت به مهارتپس می

 

 ؟درمورد تنبلی نوجوان به رعایت بهداشت شخصی چه باید کردپرسش: 

ر است ها ندهید. شاید بهتوجه صفت تنبلی به آنتوجه کنید و به هیچ در این مورد هم باید به ویژگی نوجوانانپاس: : 
توجه است. حتی این را هم خوب توصی  کنیم یعنی چه کارهایی را انجام بگوییم نوجوان ما به بهداشت شخصی کم

 دهد.نمی
تظار واگذار کنید و ان با دادن مسئولیت به نوجوان بدون نصیحت و یادآوری مکرر )گوشزد( مسئولیت این کار را به او

 خودتان را کم کنید تا نوجوان این کار را برای خود انجام دهد و به ضرورت آن برسد.
تماً از انتشارات مادران امروز را ح "چگونه به یادگیری و حفظ انضباط در خانواده کمک کنیمب"کنیم کتاب پیشنهاد می
 بخوانید.
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  فیتوصتت در ایآ خود، یهایژگیو با یاصتتالح برخورد و شتتناخت یبرا مرحله نیاول در برخود، تیریمد در پرستش: 

 شود؟ آورده مثال است الزم یژگیو
 

 و سوال یول کرد انیب رسا و شفاف و درست را  یتوص کی توانینم مثال بدون دیشا موارد یبرخ که میدانیم پاسر:: 
 .بود '' یتوص'' در مثال ذکر بودنیالزام( پدران گروه در خود یرو نیتمر بخصوص و مطالعه هنگام) ما ابهام
 .کندیم کمک  یتوص شدنروشن به مثال وردنآ ،ییتنهابه چه گروه در کار یبرا چه اصوالً

---------------------- 
 

 های یادگیریاختالالت یا تفاوت : مهری ماهانهنشست 

 کنیم.آموزیم و هم انتقال تجربه میبا حضور خود در این نشست هم می
 

                                   
 

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

 7535899777کد پستی:  -واحد یکم )زیر همک (  -91ی شماره -جهانسوز

 127-88128971، 127-88317196، 127-88831915تلفن و فاکس: 

   telegram.me/madaraneemroozhttps//:7 کانال اطالع رسانی:

 valedeyn_va_farzandanاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

https://telegram.me/madaraneemrooz1

