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 موسسه                                                                                                             

  
 

    
                                  امروز مادران

 
 
 
 

 7931ماه  اسفند 111 ی شماره                       ی راه دور                        ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

ار تبادل تجربه، خبردها با یکدیگر، 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

 

 

 سال نو مبارک 
 

 
 

                                                                      
              

 در هوای نمناک

 سبزه شاد و چاالک

 سر درآورد از خاک.

 گفت : نوروز برهمه خوش باد!

 

 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر ومدارايذره
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 چشمه روشن جوشید.

 خاک مخمل پوشید.

 سبزه شبنم نوشید.

 گفت: نوروز برهمه خوش باد!

 

 آسمان گوهر ریخت.

 سبزه با گل آمیخت.

 گیسو آویخت.بید 

 گفت: نوروز برهمه خوش باد!

 

 کرد بلبل پرواز.

 خواند در باغ آواز.

 خنده زد گل با ناز.

 گفت: نوروز برهمه خوش باد!

 محمود کیانوش                                              

 

 چون دیگری هایزمینه داستان، و شعر بر عالوه او آثار گستره. است معاصر نویسنده و شاعر محقق، محمود کیانوش

 گیرد.را دربر می کودکان هایداستان و ادبی نقد ترجمه،

 

 

 

 دور راه یهاگروه در همراه ارانی و دوستان به سالم
    

 یفضا و میفرستاد خود نیسهفت یسفره از ییهاعکس یهمگ 31 سال آغاز و 3۹ سال انیپا در که هست ادتانی
 !                             م؟یکرد یبهار را گروهمان
 نیهم با و میباش داشته گروهمان در را یخاص یفضا 3۹ سال نیفرورد در ادامه در و 31 سال ماه نیآخر در میدار قصد
 .                                         میشو دیجد سال وارد هوا و حال
 .میببر لذت و کرده استفاده گریکدی یهاتجربه از تا میمانیم ریز درخواست دو به شما مثبت واکنش منتظر پس
 بود؟ چه دیداد انجام 31 سال در که ییکارها نیترمهم از یکی -7
 .دیداد انجام نوروز یبرا که ییکارها از یکی از یعکس -۲

 .میهست تانینوروز عکس و دیداد انجام 31 سال در که یمهم یکارها منتظر
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 این ماه های دریافت شده درگزارش

 :  02/10/79تا  02/11/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

 

گروه: خانم  کنندههماهنگشهههر، ، قا م7بوعلی● گزارش  9گروه : خانم آسههیه شههریعتی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا م ●
شهههر،  زیتون، قا م●   گزارش 9ه شههریعتی، گروه: خانم آسههی  کنندههماهنگشهههر، ، قا م۲بوعلی●  گزارش ۲فر، صههمدی
     گزارش   7خانم هاله یتبا،  گروه: کنندههماهنگشهههر،  ، قا م9زیتون ● گزارش  9خانم آسههیه شههریعتی،    گروه: کنندههماهنگ

 9گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شهر،، قا م9سپنتا  ●   گزارش 4گروه: خانم قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قا م۲سپنتا  ●
گروه: خانم کننده هماهنگشهر، ، قا م ۹سپنتا  ●گزارش   4گروه: خانم نجفی، کننده هماهنگ شههر، ، قا م5سهپنتا   ● گزارش  
کننده هماهنگشهر، ، قا م ۹سپنتا  ● گزارش  9گروه: خانم بهزادی،  کنندهشهر، هماهنگ، قا م1سهپنتا   ●گزارش   9نیا، توکلی

 شهر،، قا م74سپنتا  ●گزارش   7گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شههر، ، قا م71سهپنتا   ●گزارش   1، کمالیانگروه: خانم 

سپنتا  ●  گزارش 9نیا، گروه: خانم توکلیکننده هماهنگشهر، ، قا م 71سهپنتا   ● گزارش ۲گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ
، فاطمه مرادیگروه: خانم کننده هماهنگشهر، ، قا م 73سپنتا  ●  گزارش 7گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگشهر، ، قا م 7۹
شهههر،  ، قا ممادران آگاه ●   گزارش 7زندی و ترشههیزی،  هاگروه: خانم کنندههماهنگشهههر، آ ین تربیت، قا م ●گزارش   5

 ●   گزارش-، همالبیگروه: خانم  کنندهشهههر، هماهنگقا م کافه کتا ، ●  گزارش 9، صههمیمیگروه: خانم کننده هماهنگ
گروه: خانم کننده هماهنگشهر، سارینا، قا م ● گزارش  9خانم سکینه لطفیان،  گروه: کنندههماهنگشههر،  بانو، قا م -روسهتایی 
 ●    گزارش 9، فاطمه سعادتگروه: خانم کننده هماهنگشهر، قا م آفرین )پونک سابق(شهادی مادران  ●گزارش    7ابراهیمی، 
گروه: خانم الناز کننده هماهنگشهر، مادران مسهوول، قا م  ●  گزارش   7گروه: خانم ذبیحی،  کنندههماهنگشههر،  مادرانه، قا م
شهههر، خورشههید دنیا، قا م ●  گزارش 4گروه: خانم نخعی، کننده هماهنگ شهههر،، قا م۲های خندان گل ● گزارش  ۲ابراهیمی، 
 هاگروه: خانمکننده هماهنگشهههر، ، قا م مهد باغ کودکان ● گزارش  9زاده، ها عباسههیان و سههی  گروه: خانم کنندههماهنگ

کننده هماهنگ، ساری، خوبانه ●گزارش   7گروه: خانم دارایی، کننده هماهنگ مهربانو، ساری، ●گزارش   ۲، پهلوان و ارجمندی
، بابل، پویا مادران ●  گزارش  ۲، توسهههلیگروه: خانم کننده هماهنگ، مادران کوبو، آمل ●گزارش   7، زادههدایتیگروه: خانم 
               ارش گز 9گروه: خانم راهههایی، کننده هماهنگ نگرش مثبهت، بهابل،   ● گزارش   9گروه: خهانم راهههایی،  کننهده  همهاهنهگ  

گروه: کننده هماهنگباراد، کرمانشههاه،  ● گزارش  ۲ها جاغرقی و محمدی، گروه: خانم کنندههماهنگکمان، بهشهههر، رنگین ●
، بجنورد، راه نو ●   گزارش ۲گروه: خانم فریبا یاراحمدی، کننده هماهنگباران، کرمانشههاه،  ●گزارش   9خانم فریبا یار احمدی، 

      گزارش 7گروه: خانم فریبا رسهههایی،  کنندههماهنگ، بجنورد، 7 راه نو ●گزارش    7، رسهههاییگروه: خانم فریبا  کنندههماهنگ

گروه: خانم کننده هماهنگ مادران گلسهتان، کر،،  ●گزارش   ۲، امیلبنوفگروه: خانم کننده هماهنگ، مادران شهکوفا، مشههد   ●
 مهرآفرین، تهران، ●  گزارش  ۲، حسههینالمیرا سههادات گروه: خانم کننده هماهنگ ، کر،،جوانان پویا ●  گزارش 7غیاثوند، 

گزارش  ۲، غفوریگروه: خانم کننده هماهنگ ، تهران،۲مهرآفرین  ●    گزارش 9نگار، گروه: خانم منیژه چهرهکننده هماهنگ
 حمیدهگروه: خانم کننده ماهنگه ،۲ بانوان پویا ●  گزارش ۲، فرزانه منفردگروه: خانم کننده ماهنگه تهران، ،اندیشههه سههبز ●

 مانا، تهران، ●گزارش    ۲ها ماندانا آجودانی و افسانه قیدی، گروه: خانمکننده هماهنگ اندیشه، تهران، ●   گزارش 4، تسلیمی

 گزارش   ۹، فرزانه منفردگروه: خانم کننده هماهنگ تهران، ،مادر و کتا  ●  گزارش 4گروه: خانم بهار عابدینی، کننده هماهنگ
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 تبریک:

 

. وستندیپ امروز مادران موسسه دور راه یهاگروهجمع  به ایی که به تازگی هگوییم به گروهتبریک می

 .داریم زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو ،مدگوییآن خوشضم

 

 

                                    
                               

 یمراد فاطمه خانم به نمایندگی قا مشهر در 73 سپنتا گروه                                    

                                     

 

                                       
 

 یارجمند هیسم و پهلوان نایروم  هاخانم به نمایندگی قا مشهر در کودکان باغ مهد گروه                     
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                                                                                                      خبرها

 
 های بازیهای عصرانهفعالیتی جدید در موسسه: برگزاری جلسه

 

و  79 بهمن 0۲ سال، 7ی بازی دوستان باالی ویژه "یباز هایعصرانه"جلسه  0برگزاری 

  امروز مادران موسسه در 79اسفند  02
 

 امروز مادران موسسه در 31اسفند  ۲9و  31 بهمن ۲5 سال،  3ی بازی دوستان باالی ویژه "یباز عصرانه" هایکارگاه
 .شد برگزار
 .بودند یاکبر دایش و نایب نیمیس ،یشهر نینگ: هاخانم برنامه نیا یهاگرداننده

  .کردند شرکت ساعته سه یبرنامه نیا در نفر ۲4در هر جلسه 
 در. بودند هشد انتخا  برنامه نیا یبرا نیزبیت و شکلک ،یاپایپا آس، بالک ن،یکاپوچ ت،یاستوژ یزیروم یباز شش
 یعالقه مورد یهایباز برنامه یادامه در و کردند تجربه را هایباز یهمه هاکنندهشرکت نخست مین و ساعت کی

 .کردند انتخا  را خود
 :کردند اشاره ریز لیدال به شانخو  حال حیتوا در و بودند زدهجانیه و خوشحال هاکنندهشرکت ،برنامه انیپا در
 (بودند فرزند تک هاکنندهشرکت اکثر) تیجمع در یباز
 دیجد یهایباز با ییآشنا
 دیجد افراد با ییآشنا
 یانرژ و جانیه یهیتخل امکان
 :کردند مطرح را ریز یشنهادهایپ برنامه نیا تکرار یبرا درخواست امن هاکنندهشرکت

 .برنامه در ابزار بدون یهایباز گنجاندن -
 .خود یعالقه مورد یهایباز آوردن همراه به یبرا کنندگانشرکت از دعوت -
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طور داوطلبانه طراحی و اجرا ها را بهاین برنامه ،ی بازیگفتنی است که کارشناسان عصرانه

 کردند. از ایشان به خاطر زحمتی که کشیدند، سپاسگزاریم.
 
 

  79 اسفند 9 شنبهسه در روز امروز مادران موسسه داوطلب یروهاین اییگردهم
 

معرفی شد و در ادامه  )از گروه طرح و برنامه( آقای حسین پرهیزگاردر این گردهمایی نمودار سازمانی موسسه توسط 
ی موسسه با هم های آیندهی سالی که گذشت و برنامههار، دربارهادوستان در فضایی گرم و صمیمی، امن صرف ن

 وگو و پیشنهاداتی ارا ه کردند. گفت
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 نوروزی  یبازارچه

 
     

                                               
 
 

ی و های خانگبازی، آنچه در کمد مانده است و فروش شیرینیتبادل کتا ،  اسبا ”ی نوروزی با هدف بازارچه پنجمین
به همت همراهان موسسه در تاریخ  “ی مصهرف درسهت  سهازی اسهتفاده  های هنرمندانه به منظور فرهنگسهازه دسهت 
 برگزار شد. 7۹/7۲/3۹
 
 

اریا م خانم یکارشناس به "فرزندان ازدواج از بعد نیوالد دیجد نقش"برگزاری کارگاه 

 در قائمشهر 79ماه اسفند 00 در نژاد ساسان

 
 یبوعل و تونیز یهاگروه مادران از نفر ۹1 پرشور و گرم حضور با ،"فرزندان ازدوا، از بعد نیوالد دیجد نقش" کارگاه
 .شد لیتشک ... و بانو لوومس مادران و ایدن دیخورش و ۲و7
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 اریام خانم یکارشناس به "تقویت اعتمادبه نفس در بزرگساالن"برگزاری کارگاه 

 در قائمشهر 79ماه اسفند 02 در نژادساسان

 
 در دور راه یها گروه پرشور مادران از نفر 11 پرشور و گرم حضور با ،"بزرگساالن در نفس به اعتماد تیتقو " کارگاه
 .شد لیتشک مشهر قا

 

       
 
 

 17/10/79مین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک و نوجوان ششبرگزاری پنجاه و 
 در "ودکانک دست در دست کتا ، دیخورش با سال شش و پنجاه" شعار با کودک کتا  یشورا سالگرد نیششم و پنجاه
 .شد برگزار نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون
 نهاد، نیا یرهیمد اتیه از یندگینما به-کودک کتا  یشورا ریدب-"یانصهار  نیآفرنوش" خانم مراسهم  نیا یابتدا در

ی سالههای یکبودند، گزارشی از فعالیتو تشکر از افرادی که در برگزاری این مراسم تالش کرده  ییآمدگوخوش امن
 تقدیر کردند.کودکان و نوجوانان شورا ارا ه دادند و از کوشندگان تهیه و تدوین جلد هجده فرهنگنامه 

 ها نقشهای شورا پخش شد و از اعضا و افرادی که در این فعالیتی این مراسهم فیلمی از دستاوردها و فعالیت در ادامه
 عمل آمد.داشتند تقدیر به 

محورهای بعدی این مراسهههم رونمایی از جلد هجدهم فرهنگنامه و تقدیر از خانم رخشهههان بنی اعتماد و آقای مجتبی 
 میرطهماسب، گزارشی از فعالیت یکسال خانه کتابدار و مراسم اهدای جوایز به پدیدآورندگان بود.

ی شهههفاهی با خانم توران میرهادی و جلد هجدهم های برگزیده و کتا  افسهههانه پیروز، مصهههاحبهدر این برنامه کتا 
 فرهنگنامه به دوستداران کتا  عراه شد.
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 ی نوجوانانی راه دور ویژهدرباره
در حال تدوین راهنمای پس از نظرخواهی از گروه هماهنگی راه دور مازندران،  بخش راه دور موسسه

 3۹های عزیز، در سال است. امیدواریم با همکاری شما گروه"ی نوجواناندور ویژهراه "گام به گام 
 آزمایشی این برنامه را آغاز کنیم. یاجرا

  
 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 وردبجن یباز شهر بوستان در نو راه گروه حضور سرطان، با مبارزه یجهان روز مناسبت به 79 بهمن 1۲ ●

 .سرطان یماریب به مبتال زانیعز از یکی توسط گل یاهدا و
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 هامادربزرگ گروه توسط ژهیو یهامناسبت پاسداشت ●

 شیاین مراسم و درخت کاشت اه،یگ 0۲ آش هیته

 زادهفیس و انیعباس هاخانم ا،یدن دیخورش گروه توسط قائمشهر در 79 اسفند 1۲
 

                              
                       

                      

 79 اسفند 19 زن، یجهان روز جشن ●

 فریصمد خانم - 1 یبوعل گروه توسط قائمشهر در
 

                                    
 

 

 قائمشهر یعموم کتابخانه در بهمن 22 خیدرتار یمیکر خانم ،یساتور آها گروه یکتابخوان انیجشن پا ●

 زیجوا اهدا با
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 9/10/1279شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 

 یرازیش یاحمد میمر خانم سرکار: کارشناس

 خانواده و نوروز: موضوع
 

 .شد انیب ریز شرح به نوروز یخچهیتار یدرباره یمختصر سپس. شد آغاز "شودیم بهار" شعر با جلسه
 

 صدیس زا شیب. دارد سال هزار سه از شیب یقدمت و است ماه نیفرورد کمی با برابر یدیخورش سال روز نینخست نوروز
 .است رانیا ملت و یرانیا اقوام و افراد وندیپ نماد نوروز. رندیگیم جشن را نوروز نفر ونیلیم

 .شد ثبت یجهان جشن کی عنوانبه ۲171 هیفور ۲9 با برابر 79۹۹ اسفند چهارم از نوروز
 یرخانهیدب" عنوانبه تهران و شد برگزار تهران در نوروز یجهان جشن یدورهم نینخست 79۹3 نیفرورد هفتم در

 .شد شناخته "نوروز
 :افتی ادامه جمع از ریز پرسش سه با جلسه
 نوروز؟ یژگیو چند -7
 م؟یدهیم انجام نوروز در معمول روال به که ییکارها -۲
 زمانه؟ نیا در نوروز جشن یبرگزار مشکالت -9
 :افتی ادامه ریز بیترتبه جلسه ها،آن از کیهر یدرباره اظهارنظر و شدهمطرح پرسش سه یدرباره وگوگفت از پس
 گونهچ کهنیا درمورد نیهمچن. میبپروران میدار اگر ای میاوریب وجودبه خودمان در را نوروز یهایژگیو میتوانیم چگونه

 هاخانواده یزندگ در را یرنگارنگ و یتازگ ،یسرسبز و تنوع و یشاد و میکن غلبه نوروز یبرگزار مشکالت بر میتوانیم
 .میکن فراهم
 :افتی انیپا جلسه ر،یز یهامواوع یدرباره رهنمود و شنهادیپ چند با سپس
 وزنور سفر، و نوروز سالمندان، و نوروز گرفتن،یدیع و دادنیدیع و نوروز سوگوار، یهاخانواده و نوروز ماران،یب و نوروز
 .ینیآفرفرصت و نوروز خود، با دارید و نوروز رفتن،یمهمان و نوروز کودکان، و
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 هاخواندنی

 (3) ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .بودن لذت ببریموروز از کنار خانوادهن

 
 

ر فصل های نوروز مانند تغییدادن به ذهن است. بنابراین باید از ویژگییک روانشناس گفت: ماموریت ما در نوروز استراحت
طور جدی خودداری  ها و در کنار خانواده بودن لذت ببریم و از درگیرکردن ذهن به اتفاقات بعد از تعطیالت بهو رنگ
 .کنیم

 )ایسنا(، افزود: یک خبرگزاری دانشجویان ایران« جوانان»وگو با خبرنگار سرویس دکتر مصطفی فروتن در گفت
ید به آلودگی ندارد نبا)نشانه( در بحث روانشناسی وجود دارد. براساس آن تا زمانی که انسان احساس خوا  اندیکاسیون

 تواندآیند، به همین علت به خوبی نمیصورت افکار مزاحم و مهاجم به سراغ او میاین رختخوا  برود؛ چرا که درغیر
 .گذاردبخوابد و این واعیت بر کیفیت رفتاری او در روز بعد تاثیر منفی می

زمانی ه ب ایام به عنوان اوقات فراغت تصریح کرد: اوقات فراغت معموالً وی با اشاره به ایام تعطیالت نوروز و استفاده از
گذران اوقاتی که به شغل اقتصادی و وظای  اجتماعی  یرویم. البته باید توجه داشت نحوهشود که سرکار نمیاطالق می
 .تواند برعملکرد شغلی ما تاثیرگذار باشدپردازیم میخود نمی

ص خود را دارد، اما گمان های خاها و دستورالعملطور کامل زمان فراغت نیست؛ بلکه آیینوی تاکید کرد: عید نوروز به
بریم. این در حالی است که اگر ذهن شود زمانی که در حال انجام کار رسمی خود نیستیم، در اوقات فراغت به سر میمی

 .تواند از وقت برای تجدید قوا استفاده کندل مختل  باشد، نمییانسان حتی در یک روز تعطیل نیز درگیر مسا

اگر افراد در تعطیالتی مانند نوروز وقت فراغت بهتری داشته باشند، پس از تعطیالت  این روانشناس در ادامه گفت:
 .توانند با کیفیت بیشتری به انجام امور روزانه بپردازندمی

ر دیده گذشته است، چراکه دوی تاکید کرد: عید نوروز، زمان صله رحم، تجدید دیدارها و بازسازی روابط فرسوده و آسیب
شود که به اندازه کافی به دیدار اقوام بپردازیم. متاسفانه زندگی کنونی به جایی های کاری مانع از آن میطول سال مشغله

 .رسیده است که حتی برخی خواهران و برادران حاار نیستند سالی یکبار نیز همدیگر را ببینند

ت افزود: هرکدام از ما زمانی که در یک این روانشناس با اشاره به تاثیر مشغول بودن ذهن بر لذت بردن از اوقات فراغ
توانیم روی کنیم و ذهنمان درگیر مسایل دیگر نیز است. به همین علت نمیموقعیت هستیم تنها به آن موقعیت فکر نمی

 .های مختل  در یک زمان به ذهن ما هجوم بیاورندکار خود به خوبی تمرکز کنیم. نباید اجازه دهیم که دغدغه

باید از پرواز ذهن جلوگیری کنیم تا از زمان حال بهترین بهره را ببریم اگر در تعطیالت نوروز فکرمان وی تاکید کرد: 
 .الزم را ببریم یتوانیم از اوقات خود بهرهمشغول باشد نمی
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کردن و فریحمستقیم میان ت یکردن نیازمند پول نیستیم گفت: ایجاد رابطهکه برای تفریحفروتن در پایان با بیان این
برخورداری از تمکن مالی، نگرش نادرستی است. در واقع نگرش درست کلید واژه استفاده از اوقات فراغت است. در این 

 .کندکردن افکار را پیدا میبندی و مرتبشرایط ذهن فرصت دسته

                                    

      

                                                                                      رفی کتاب مع
                                                                                     

 

                                                                              

 
 گیرد.ها شکل میهای مختل  زندگی، در جریان بازی آنادگیری مهارتیبخش مهمی از شخصیت کودکان و 

ها بزرگ وقتی بچه بندد. معموالًخانوادگی در خاطرات دوران کودکی نقش میی زندگی دغدغههای خوش و بیلحظهه 
ین ی منزل یا تمیزی چشمگیر ماشکنند، کمتر از رومیزی شیک و اتوکشیدهشوند و از دوران کودکی خود تعری  میمی

 بازی با پدرشان است.های ها و ترفندرود، کلکچه هرگز از یادشان نمیکنند. اما آنزنند و یاد میپدر حرف می
دهد که اوقات شههاد و دلپذیری را برای شههما و های جالبی را ارایه می، بازی و سههرگرمی“ای دقیقه 5های بازی”کتا  

 آورد.فرزندتان به ارمغان می
 ها:انواع گوناگون بازی

 های آرامهای پرشور تا بازیاز بازی -
 تنهاهای با دوستان تا بازی برای بچه از بازی -
 های جالب در خانهاز بازی در فضاهای باز در روزهای آفتابی تا بازی-
 شود. را شامل می 
 
 
 

 ای دقیقه ۲های بازی

 های چهار سال به باال()برای بچه

 آلموت بارتل نویسنده:

 ال لفظیلی مترجم:

 انتشارات صابرین نشر:

 کرمیمرایه شاه کننده:معرفی
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 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                       
                                                                 

                                                                    
                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                  

 دبستانی:برای کودکان پیش

 

 قورررک نام کتاب :
 رودریگو فولگیرا، پلی پرناتنهنویسندگان : 

 پیام ابراهیمی  : مترجم

 پرتقال ناشر :

 برای نوجوانان:

 

 بندبازان نام کتاب :
 دیوید آلموندنویسنده : 
 شهال انتظاریان                                                         مترجم    :

 ایرانبان ناشر:

 دبستانی:برای کودکان 

 

 من و یک گلدان خالی  نام کتاب :
 مرجان فوالدوندنویسنده  : 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر:
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   پرسش و پاسخ

 

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

 
 پرسش: 

 گذاشته یاسم خودش یبرا و دیآینم خوشش اسمش از  است، سالش 4 حدود نادخترش کردند، سوال دوستان از یکی

 نیا با یبرخورد و رفتار چه مادر و پدر. کندینم گوش حرفشان به و دهدینم جوا  ،کنند شیصدا آن از ریغ اگر که

 باشند؟ داشته دیبا بچه
 پاسخ:

از  که چگونه تشخیص داده شده کهکند. اینهای مختل  بروز میتخیل در این گروه سهنی بسیار قوی است و به شکل 

طور که معلوم اسهت، دوست دارد به نام دیگری خوانده شود و در  وگو دارد؛ اما آنآید، جای گفتاسهمش خوشهش نمی  

 کند.خیال، خود را شخص دیگری تصور می

اش چیسههت و این حرکت فرزندشان را باره سهخت نگیرند و مرتب به او تذکر ندهند که نام واقعی چنانچه والدین دراین

 آید.ها کنار میگذرد و کودک با واقعیتنوعی بازی محسو  کنند، این دوره می

 خاطر این مواوع او را سرزنش نکنید. مراقب باشید به دنیای تخیلی کودک لطمه نزنید و به

 

 :پرسش

ی امروز و جوان یعمه ریتاث تحت شدت به ،دارد....  و پوشش لحاظ از یاساده ظاهر به مادر که یاساله 5 دختر

 با را خود وقت شتریب او .ندارد قبولش و کندیم یدور مادرش از که یطور است خود( شیآرا و یظاهر پوشش)

 است؟ ظواهر ریتاثتحت حد نیا تا او چرا. گذراندیم اشعمه
 پاسخ:

ساله درک کند که مهم شخصیت و  5ساله چه انتظاری دارید؟ تحت تاثیر ظواهر یعنی چه؟ یعنی کودک  5از یک دختر 

 منش یک فرد است نه ظاهر او؟!

انسان چه در اشیاء توجه دارند. های ظاهری، چه در کنند هم به جلوهها در این سهن هم تقلید می طبیعی اسهت که بچه 

دریج تکه چگونه بهشود؛ اما اینپس این دو ویژگی را که در کنار هم قرار دهید، رفتار غیرعادی از این کودک دیده نمی

 ر است.پذیامکان اویازهای کودک و رفتار متناسب با بیاموزد که فقط به ظاهر امور توجه نکند، با درک خصوصیات و ن
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های مربوط به سن فرزندش توجه کند. بازی و شادی و ادر درعین حفظ اصول و معیارهای خود، به ویژگیبهتر است م

هایش مشارکت دهد، محیط شاد و ی تواناییاو را در کارها به اندازه نشاط را فراموش نکند، با کودک خود صحبت کند،

 او فراهم کند.رشد و پرورش ای برای کودکانه

از نشر مادران امروز، را به این مادر  "چگونه فرزند خود را در کارها مشارکت دهیم؟ -ی با فرزندزندگ"خواندن کتا  

 کنیم.توصیه می

 
 :پرسش

 قطف و نه ااست ی شده برقرار ارتباط ایآ ،نشود ندهیگو امیپ قیدق یمتوجه شنونده یول بفرستد را خود امیپ فرستنده یوقت

  موثر؟ ریغ ارتباط ای هست گووگفت نامش صحبت نیا ایآ ؟شده زده یحرف کی
 پاسخ:

 چنانچه در ارتباط شفاهی و رو در رو چنین اتفاقی بیفتد، طبیعی است که ارتباط به معنای درست آن برقرار نشده است.

 
 :  پرسش

 م؟ییگویم گووگفت موثر ریغ ارتباط کی به ای دارد مثبت یجنبه گووگفت ایآ

 پاسخ:

مشخص نیست. چنانچه گوینده حرفی را بزند و شنونده پیام را دریابد، ارتباط برقرار شده است.  "مثبتی جنبه"منظور از 

خواهد مثبت باشهد یا نباشد. )البته باید مفهوم مثبت روشن شود.( در هرحال اگر پیام نارسا و نامفهوم باشد یا شنونده  می

موثربودن یک پیام به هدف آن بستگی دارد که گوینده به هدفش  را بفهمد، ارتباط برقرار نشده است.به نوعی نتواند آن

 رسیده است یا نه.

 
 :پرسش

 ؟یکالم ریغ ای یکالم طاارتب ،هست یارتباط نوع چه نوشتن

 پاسخ:

ی دلیل عدم حضههور طرف مقابل، بویژه وقتکالمی کتبی یا نوشههتاری اسههت. در این نوع ارتباط به نوشههتن از نوع ارتباط

ق ی ارتباط از طریدر حوزه ،ی آن مشهخص نیست کند و خوانندهصهورت مقاله یا کتا  منتشهر می  را به گوینده پیامش

گاهی در نوشههتن، مخاطب  های خودش را دارد؛ ولی درهرحال نوعی ارتباط اسههت.گیرد که ویژگیها قرار میرسههانه

کالمی شفاهی انتظار داریم  ارتباطصورت باز مثل که در آن (.نویسیممشهخص اسهت )مثالً برای یک فرد مشخص می  

 صورت ارتباط به معنی درستش اتفاق نیفتاده است.ی منظورمان شده باشد، در غیراینکه مخاطب متوجه

 
 پرسش:

 زمال یژگیو  فیتوص در ایآ خود، یهایژگیو با یاصالح برخورد و شناخت یبرا مرحله نیاول در برخود، تیریمد در

 شود؟ آورده مثال است

 و لسوا یول کرد انیب رسا و شفاف و درست را فیتوص کی توانینم مثال بدون دیشا موارد یبرخ که میدانیم

 .است ''فیتوص'' در مثال ذکر بودنیالزام( پدران گروه در خود یرو نیتمر بخصوص و مطالعه هنگام) ما ابهام
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 پاسخ:

ست ا است تا حدودی به شناخت از خود دست بیابیم، پس بهترکند و چون قرار تر میبله، آوردن مثال منظور ما را روشن

بیان ویژگی در گروه در واقع نوعی بیان برای خود است و در هر حال بهتر است با  گویاتر کنیم. توصی  خود را با مثال

 تر کنیم.مثال منظورمان را چه برای خود چه برای دیگران روشن

 

 های زنده و ملموستجربه

 

 دوستان عزیز

 دادن نام، نام خانوادگی و نام گروه خود را ذکر فرمایید.لطفاً در هنگام پاسخ
 

                                  نوزدهم هفته پرسش

 79 بهمن 02  تا  بهمن 12  از

 مشکالت و هابیآس و کرده کنترل را گرقضاوت ذهن گران،ید با خود یهاارتباط در میتوانیم چگونه

 م؟یکن تیریمد راآن از حاصل

 خشم بر تیریمد: مطالعه مورد کتاب

 (یزندگ در یساتور) آها گروه: سوال طراح

    یمیکر هیرق خانم: سرگروه

 

 کر، گلستان، مادران اثوند،یغ خانم

 یقتو یعنی. میدار را رادیا نیا میبدان که یمعن نیا به! میریبپذ و میبشههناسهه ار ناگرمقضههاوت ذهن دیبا اول نم نظرهب

 کنترل چگونه که میریبگ ادی میتوانیم بهتر وقت آن( گرقضههاوت ذهن) میشههد خود رفتار نیا یمتوجه ای و میدار قبول

 و نیتمر یبرا گام نیترمهم و نیاول خود اع  از شناخت نیهم باشم، شده خودم رفتار اع  یمتوجه من یوقت. میکن

 ادآوری خود به دا ما کردن،شهیپ حوصهله  و صهبر  و مکررات نیتمر با که بود خواهد من یگرانهقضهاوت  رفتار حیتصهح 

 .ردک قضاوت دینبا نباشد، درست است ممکن که دیآیم ذهنمان به که یزیچ نیاول ای برداشت نیاول با که میشو
 

 قا مشهر خندان، یهاگل

 مورد را مواوع آن و میریبگ خود کنترل به را گرقضهاوت  ذهن دیبا اول آمد شیپ ما یبرا که یمواهوع  هر نم نظربه

 که میده انجام حوصله و صبر با را قضاوت هر و میبده غلط حکم که مینکن غلط فرض یعنی. میبده قرار یبررس و نقد

 یجیتدر عجوالنه قضههاوت عادت نیا ترک البته م،یریگیم تردرسههت میتصههم -۲ شههودیم ناخودم رامشآ باعث  -7

 .بود خواهد

 



18 
 

ن را بودی خوبهای شنوندهدانیم این ویژگی را داریم. بهتر است ویژگیخودمان نمیها نکته: خیلی وقت

در خود تقویت کنیم. زود قضاوت نکنیم و تا انتها به حرف گوینده با دقت توجه کنیم یا ببینیم دقیقاً چه 

 های درستمان باشد.خواهد و قضاوتمان بر مبنای شنیدهگوید و چه میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 7535۹99777کد پستی:  -واحد یکم )زیر همک (  -91ی شماره -جهانسوز

 1۲7-۹۹1۲۹971، 1۲7-۹۹31749۹، 1۲7-۹۹۹31945تلفن و فاکس: 

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

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 سپاس

های نقدی خود، موسسه را های داوطلبانه و کمکاز دوستانی که با فعالیت

سپاسگزاریم. در ماه گذشته، بجز رسانند، هایش یاری میدر پیشبرد هدف

های نقدی گروه پدران کمک وطلب، ازای نیروهای دهای داوطلبانهکمک

 نیز بهره بردیم.

 

   نوروزیدیدو بازدید 

، در موسسه، دیدو بازدید نوروزی  10تا   12، از ساعت  127۲فروردین ماه  17روز دوشنبه 

 داریم.

 مشتاق دیدار شما در آن روز هستیم. 

 

https://telegram.me/madaraneemrooz1

