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 موسسه                                                                                                         

        
 

   امروز نامادر
 

      

                         
 

 1398ماه  مرداد 116ی شماره                                                               دور راه یویژه مام پیک   

 

  دور راه یویژه مام پیک یدرباره

 تجربه، تبادل یکدیگر، با هاگروه ارتباط دور، راه از گیربهره هایگروه به رسانیاطالع منظور به (مام)امروز مادران موسسه

تهیه به اقدام دور، راه از گیربهره هایگروه کار طول در موجود هایابهام و هااشکال رفع و پیشنهادها و نظرها از شدن خبردار
 .است کرده دور راه یویژه مام پیک ی

بندی کل موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمع رسانی داخلیی راه دور، مسئولیت اطالعاز سال گذشته پیک مام ویژه
 شود.ه مییمندان اراخدمت عالقه "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  های موسسهفعالیت

 

 های دریافت شده زارشـگ

تا  20/4/98های راه دور از از گروه های دریافت شدهگزارش

20/5/98  

شهر، ، قائم2بوعلی ●زارشگ 5گروه: خانم آسیه شریعتی،  یکنندهشهر، هماهنگشهاب، قائم ●گزارش 3آیین تربیت، خانم ترشیزی،  ●
بانو،  ●گزارش 5خانم آسیه شریعتی،  گروه: یکنندههماهنگشهر، زیتون، قائم ●گزارش5گروه: خانم آسیه شریعتی،  یکنندههماهنگ
 ●گزارش 3خانم یوسفی و تیبا،  گروه: یکنندههماهنگشهر، ، قائم 3زیتون ●گزارش5، خانم لطفیان: گروه یکنندههماهنگ، قائم شهر

 ●گزارش 3گروه: خانم قربانی، یکنندههماهنگ شهر،، قائم2سپنتا  ●گزارش14 ،کمالیان خانم: گروه یکنندههماهنگ ،شهرقائم ،1سپنا
 ●گزارش 3گروه: خانم نجفی، یکنندههماهنگ شهر،، قائم5سپنتا ●گزارش3گروه: خانم قربانی،  یکنندههماهنگ شهر،، قائم3سپنتا 
 ●گزارش3بهزادی،خانم گروه: یکنندههماهنگ شهر،قائم ،7پنتاس ●گزارش4نیا،گروه: خانم توکلی یکنندههماهنگشهر، ، قائم6سپنتا
 شهر،قائم ،14سپنتا●       گزارش1خانم بهزادی، گروه:  یکنندههماهنگ شهر،قائم، 10سپنتا ●گزارش 3کمالیان، خانم شهر،قائم ،8سپنتا

شهر، ، قائم18سپنتا ●گزارش 4نیا،توکلیگروه: خانم  یکنندههماهنگ شهر،،قائم17سپنتا ●گزارش2گروه: خانم بهزادی،یکنندههماهنگ
آها )ساتوری در ●گزارش4گروه، خانم مرادی، یشهر،هماهنگ کننده، قائم19سپنتا● گزارش1گروه: خانم بهزادی،  یکنندههماهنگ

گروه: خانم  یکنندههماهنگشهر، سارینا، قائم●گزارش2کریمی، گروه: خانم یکنندههماهنگشهر، زندگی(، قائم
ه: گرو یکنندههماهنگشهر، قائم، کوچولوهادنیای ●گزارش2خانم دارایی،: گروه یکنندههماهنگ، مهربانو، ساری●گزارش3ابراهیمی،

گروه:  یکنندههماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●گزارش4خانم رضایی، گروه: یکنندههماهنگبابل،  پویا،مادران●شزارگ 3، خانم ابراهیمی
گروه: خانم  یکنندههماهنگ بانوان پویا، ●  گزارش2 گروه: خانم گندمیان، یکنندههماهنگباران، کرمانشاه،  ●گزارش 4خانم رضایی، 

: گروه یکنندههماهنگ ،کرمانشاه ،2بیستون  ● گزارش 4خانم عابدینی، : گروه یکنندههماهنگمانا، تهران ،  ● گزارش 4جدیدی، 
: گروه یکنندههماهنگ ،ساری ،قاصدک ● گزارش3 ،بابایی خانم: گروه یکنندههماهنگ ، ساری ،خوبانه ● گزارش1 ،یاراحمدی خانم

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 ای از کان مهر ومدارای اوستذره
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 خانم: گروه یکنندههماهنگ ، تهران ،اندیشه ● گزارش 2 ،تواناپور: گروه یکنندههماهنگ ، تهران ،مهرآیین ● گزارش1 ،هدایتی زاده
 یکنندههماهنگ ، تهران ،مادر و کتاب ● گزارش3 ،یاراحمدی خانم: گروه یکنندههماهنگ ، کرمانشاه ،بیستون ● گزارش2 ،قیدی
 ، کرمانشاه ،هاکتابخوان ● گزارش5 ،منفرد خانم: گروه یکنندههماهنگ ، تهران ،اندیشه سبز ● گزارش13 ،منفرد خانم: گروه

 گزارش2 ،تواناپور خانم: گروه یکنندههماهنگ ، تهران ،همیاران کتاب ● گزارش 3 ،یاراحمدی: گروه یکنندههماهنگ

 

 !کـریـتب   

  ،ییآمدگو خوش و کیتبر ضمن .وستندیپ امروز مادران موسسه دور راه یکتابخوان یهاگروه جمع به یتازگ به ریز یهاگروه

 .میدار زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو

 کرمانشاه در یاراحمدی بایفر خانمنگی هماه با “هاخوان کتاب” گروه -

 با هماهنگی خانم فریبا یار احمدی در کرمانشاه" 2بیستون " گروه -

 هماهنگی خانم فرزانه تواناپور در تهران با “ینیمهرآ”گروه  -

 
 98مرداد گروه مهرآیین، خانم فرزانه توانا پور، تهران ، 

 

 

 

                  

  

    

 

 

مان در بخش روابط عمومی موسسه زیعز همکار و دوست، “یعیسم توساآ” خانم به را “ارمنستان یجمهور خیتار ” کتاب یترجمه
 .مییگویم کیتبر مادران امروز،

 قرار یبررس مورد 1920 تا 1918 سال از را ارمنستان خیتار شده، نوشته انیهوانس چاردیر توسط جلد دو در که کتاب نیا
 .استشده منتشر نشانه نشر توسط 1398 و 1397 یها خیدرتار صفحه 780در دوم جلد و صفحه 614در اول جلد .استداده
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 اـرهــخب  

 طـرح مـالح 

 ،محیط زیستجمعیت زنان مبارزه با آلودگی  گذار بنیانکه توسط سرکار خانم مه لقا مالح،  ام طرحی استن "طرح مالح"
 شکل گرفته است.

 دو درمبارزه با آلودگی محیط زیست  زنان تیجمع و پاما امروز، مادران موسسه ستیز طیمح گروه سه توسط مالح طرح

 . است گرفته شکل ءاجرا و آموزش یمرحله

 . است درختان به بیآس جادیا عوامل و اجزا انواع، د،یفوا ت،یاهم یمحورها در درختان با ییآشنا: آموزش بخش

. (شود یم مشخص ستیز  طیمح یهاکانون توسط مناطق نیا) تهران شهر مختلف مناطق در درخت کاشت:  دوم بخش

 .است  ییابتدا آخر یهاسال  مقطع آموزان دانش طرح نیا مخاطب یجامعه

 شهر محالت ستیز طیمح یهاکانون یمرکز رخانهیدب محل در “مالح طرح” ژهیو یآموزش درس طرحی ارائه یجلسه نیدوم
 رانیدب از یتعداد و زنان تیجمع پاما، امروز، مادران موسسه ستیز طیمح گروه ؛سمن سه حضور با 17/5/98 خیتار در تهران
   .دیگرد برگزار هاکانون

    

          

 “مالح  طرح” یژهیو ،درس طرح یجلسه
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 دورهای راه گروه یهای فوق برنامهفعالیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 98 رماهیت شهر،قائم ،یمیابراه الناز خانم کوچولوها یایدن گروه “دارد فرزند پرورش در ینقش چه خانواده” کتاب انیپا جشن

 

 

 98 ، گروه مانا، خانم بهار عابدینی، تهران، مرداد“ارتباط کالمی” جشن پایان کتاب
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    اه هاـارگـام ها و کـگ  

 

 

 98 مرداد ،بادبادک هنرکده در سامان بایفر خانم یهمراه و یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با هیتنب و قیتشو گام

 

 

   98 مرداد امروز، مادران موسسه  رد یمحسن زهرا خانم یهمراه و یکرمشاه هیمرض خانم یکارشناس با نوجوان با رفتار گام
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         در یشهر نینگ و نایب نیمیس ،یاکبر دایش: ها خانم کارشناسی با سال17 تا12 نوجوانان یژهیو یزندگ یهامهارت کارگاه
 6/5/98 امروز، مادران موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 15/5/98 امروز، مادران موسسه در نگارچهره ژهیمن خانم یهمراه و یکرمشاه هیمرض خانم یکارشناس با آگاهانه گفتن نه کارگاه

 

 

26/4/98 امروز، مادران موسسه در صلح فرهنگ گسترش یشورا ی جلسه  
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 یسرا در روزـام مادران موسسه ستیز طیمح گروه یاعضا یکارشناس با"ستیز طیمح حفظ ضرورت و مفهوم با ییآشنا" کارگاه
 روز ر؛یت 21 مناسبت به یا پارچه یها سهیک طرح ی ارائه مسابقه در کنندگان شرکت از ریتقد نیهمچن و13/5/98 جهاد، ی محله

 یکیپالست یهاسهیک از استفاده عدم

 

 :دادند ادامه خود کاربه 98 ماه مرداد در که ییهاگام و هاکارگاه

 امروز مادران موسسه در یکرمشاه هیمرض خانم یکارشناس با یکالم ارتباط گام -
  بادبادک هنرکده در یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با کودک با رفتار گام -
 امروز مادران موسسه در یباز یهاعصرانه -
 

 اـهخواندنی
 

 سال تحصیلی و درس خواندن

 برگرفته از سخنرانی های خانم مریم احمدی شیرازی

 در باره ی درس و مدرسه 91تا  84از سال  

ها و به نوعی معلمان را به خود مشــلول خانوادهدر طول ســال تحصــیلی و حتی مدتی قبل از آساز ســال تحصــیلی آنچه ذهن 
 ها بهتر درس بخوانند.کند ، این است که چه کنیم تا بچهمی

کنند با فشار و زور و ترها و والدین سعی میشود ، یعنی بزرگگر میاین جست وجو و تالش گاه به شکل اجبار و زور جلوه

پردازند های درس خواندن میی انگیزهبخوانند. گاه نیز به  بررسی دقیق و مطالعهها بهتر درس گیری کاری کنند که بچهسخت

 ها را به درس خواندن تشویق کنند.ی کودکان و نوجوانان ، آنهای مناسب و بجا برای تقویت انگیزهکوشند با کمکو می

خواهد آن را انجام دهد ، در که خودش نمی تفاوت این دو حرکت در این اســـت که اجبار و زور یعنی وادار کردن فرد به کاری

می حالی که تقویت انگیزه ی ها یعنی کوشش برای یافتن علت ها و عواملی که موجب شوق و به وجود آوردن تمایل به کاری 

 شود .
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شار به دانشتالش برای یافتن راه شهیابی و برخی علتها به درس خواندن چون جنبهآموزان و وادار کردن آنهای ف ای ورد ری

ها گذارد، انگیزهآموز نمیکند و راهی برای بهتر خواندن پیش پای دانشو اصولی با موضوع را ندارد، نه تنها مشکلی را حل نمی

ترها و محیط را  ســســت و ناهنجار آموز و بزرگکند ؛ همچنین روابط بین دانشو تمایالت درونی را هم ضــعیف و خاموش می

ــــازد . در نتیجــهمی ـــکــل و یــافتن راههــا در چــارهمعلمــان و خــانواده س ـــونــد . حــل آن نــاتوان میجویی مش                                        ش

 عواملی که در چگونگی درس خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد، به قرار زیر است:

 آموزدانش  (1

 آموزشیمدرسه و نظام (2

 خانواده  (3

 نقش دانش آموز -1

شم میاولین عاملی که توجه دیگران را به خود جلب می صلی در درس خواندن به چ شاخص ا آید، خود دانش کند و به عنوان 

 آموز است.

ست که درس می ست که این خود دانش آموز ا صحبت از بهتر خواندن میعلت این امر آن ا ها به او شود، توجهخواند و وقتی 

آموزان بیشترین اهمیت را تر به موضوع نگاه کنیم شاید به نتیجه برسیم که هر چند دانشقیقشود . اما اگر بخواهیم دجلب می

های آموزشــی سیرفعال، کم اترترین نقش را در ایجاد یادگیری دارند، به طور مســتقیم و آگاهانه و در نظام -در جریان یاددهی 

 انگیزه برای یادگیری خود بر عهده دارند ، به چند دلیل:

ترها و کنند، بلکه این بزرگآموزان خود برنامه، محتوا، مواد آموزشی و تکالیف را تهیه یا انتخاب نمیکه دانشاین اول

کنند. مسلم کنند و ایشان را موظف و مکلف به انجامش میها تعیین میها و تکالیف را برای آنریزان هستند که درسبرنامه

ی شود و این سرچشمههای درونی در او به تدریج خاموش میا نداشته باشد، انگیزهاست که وقتی انسان حق انتخاب کاری  ر

 رود. بزرگ یادگیری از دست می

ریزی برای درس خواندن خود برخوردار نیستند و برای که دانش آموزان از تجربه و دانش کافی برای هدایت و برنامهاین دوم

مایل به درس خواندن است، نیاز به عوامل دیگری مثل بزرگتران آگاه به چشم کفایت در این زمینه که خود عامل مهمی در ت

 خورد.می

های فردی در تک تک های گوناگون هستند و این امر سبب ویژگیکه دانش آموزان دارای استعدادها و ذوق و رسبتاین سوم

آورد و وجود میی را در چگونگی یادگیری بههایهای فردی ، تفاوتشود. همین ویژگیهای درونی متفاوت میآنان و انگیزش

چنانچه موضوع مورد نظر برای یادگیری ، یک موضوع مشخص و تابت )درس( با انتظارات معین و از پیش تعیین شده باشد، 

ان توآموز برای یادگیری هدفمند و خالق نمیریزی آموزشی در نظر گرفته نشود، از دانشهای فردی در برنامهچنانچه تفاوت

 انتظاری داشت. 
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ـــت. انگیزهآموز در یادگیری ، توجه به انگیزهاصـــودر در تعیین نقش دانش های درونی نیز تحت های درونی بســـیار مهم اس

 تواند تقویت یا تضعیف شود.تاتیرعوامل، موقعیت ها وانگیزه های بیرونی و راهکارهای نظام آموزشی می

 های مناسب دیگر دارد. روانشناختی است و طرح آن نیاز به فرصتی انگیزه های درونی مبحثی بررسی حوزه

بنابراین در این جا فقط توجه بزرگ تر ها و والدین را به اهمیت نقش استعداد ها ، رسبت ها و تفاوت های فردی در دانش 

دن یا مطالعه و تحقیق آموزان جلب می کنیم و یادآوری می کنیم که این عوامل درونی که موجب گرایش افراد به درس خوان

در بعضی حوزه ها و عدم گرایش به بعضی دیگر از حوزه ها می شود ، خود نقش عمده ای در پیشرفت یا عدم پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان دارد .

ستعداد ها و رسبت های آن ها پچنانچه دانش  شی قرار گیرند که به توانایی ها ، ا سب از نظر آموز سخ آموزان در محیطی منا ا

 ها را هدایت کند ،  تا حد قبل توجهی می توانند در پیشرفت تحصیلی خود نقش داشته باشند .گوید و آن

 آموزشی نقش نظام-2

دهد، ی درسی، روش ارزشیابی، معلمان و نیروی انسانی خود را نشان مینظام آموزشی که به شکل مدرسه، کتاب، روش، برنامه

 های درونی و بیرونی برای درس خواندن بر عهده دارد. قویت انگیزهترین نقش را در ایجاد و تمهم

شود پردازیم بطور ضمنی به نقش جامعه نیز اشاره مینظام آموزشی، خود بخشی از جامعه است. پس وقتی به نظام آموزشی می

 رای درس خواندن مؤتر است . های دزم ب. نظام آموزشی از وجوه مختلف در ایجاد انگیزه یا تضعیف و از بین بردن انگیزه

 کنیم.جا به شکلی فهرست وار به ابعاد مختلف این نقش اشاره میدر این

 ریزی آموزشی برنامه (1

 های ارزشیابی و تشویق و تنبیهشیوه (2

 کتاب ها و محتوای آموزشی (3

 یادگیری ( –معلمان و روش های تدریس ) یاددهی  (4

 مدیریت و نیروی انسانی در مراکز آموزشی (5

 کتابخانه و سایر امکانات آموزشی (6

 هاآن فضاهای آموزشی و چیدمان (7

 های آموزشی و منابع مالی اختصاص یافه به امور آموزشیبودجه (8

 اوقات فراست دانش آموزان و چگونگی گذران آن (9

 ارتباط مدرسه و مراکز آموزشی با خانواده (10
، در ایجاد شوق و رسبت برای یادگیری، در فرصت در باره ی هریک از بند های باد و اهمیت و چگونگی نقش هریک 

 دیگری گفت و گو خواهیم کرد .
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 نقش خانواده -3

ستر رشد و تکامل کودک است. بنابراین در باره ی نقش بنیادین آن در خانواده اولین محل یادگیری و پایه و اساس و زمینه و ب

 آموزش تردیدی نیست.پرورش انسان و وظیفه و مسئولیتش به عنوان بستر سازی برای 

سان بالقوه توانایی آن را دارد . از  ست ؛ یعنی هر نوع یادگیری که ان شت که منظور از آموزش مفهوم عام آن ا البته باید توجه دا

 ها ی بالقوه فرزندان به نحو مطلوب و با حداکثررود محیطی را برای پرورش فرزند فراهم کند تا در آن تواناییخانواده انتظار می

ها توان گفت فرزندان آنها قادر باشند چنین محیط مطلوبی برای یادگیری فراهم سازند میبازدهی به کار افتد. چنانچه خانواده

 های شاد و موتر برای خود و جامعه خواهند شد.نیز انسان

 توان به دو بخش تقسیم کرد.میبرای درس خواندن فرزند  با توجه به آنچه گفته شد وظایف خانواده را در ایجاد انگیزه

 سازی برای یادگیری )نقش سیر مستقیم(اول :  نقش خانواده در زمینه 

 دوم :  نقش خانواده در یاری به فرزند برای درس خواندن )نقش مستقیم( 

 

 سیرمستقیم()نقشسازی برای یادگیری خانواده درزمینهنقش

 گذارد، از جمله :خواندن فرزند ) ان ( اتر میخانواده از چند وجه بطور سیرمستقیم بر درس 

 میزان آگاهی (1

 توجه به مطالعه (2

 زندگی و نگرش خانواده نسبت به تحصیل روش (3

 وضعیت اقتصادی خانواده (4

 روابط خانوادگی  (5

 ها در خانوادهبعضی عادت (6
 استفاده از کتاب های مرجع و منابع موتق (7

 شیوه های تشویق و تنبیه در خانواده (8

 ادهنظم در خانو (9

 عالیق مشترک در خانواده  (10
 

 مستقیم(خواندن )نقشدر یاری به فرزند برای درسنقش خانواده 

ستقیم خانواده در درس خواندن فرزند، بدون در نظر گرفتن نقش و سهم مدرسه و نظام آموزشی ممکن بحث درباره ی نقش م

به درستی انجام دهد، نقش خانواده نیز در جای خود، به های خود را نیست . چنانچه مدرسه و نظام آموزشی وظایف و مسئولیت

 کنند.ی خود و با روشی متناسب با خود معنی پیدا میاندازه

هاست، وظایف و نقش خود را به خوبی انجام ندهد ، خانواده هر ی آن برای خانوادهاگر نظام آموزشی که مدرسه سمبل و نشانه

 تواند جانشین آن شود.چه بکوشد نمی
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ستقیم ،  پایه پس شی در درس خواندن دانشبا توجه به نقش م سی نظام آموز سا آموزان، نقش خانواده را در این مورد ، ای و ا

 می توان از جهت های زیر مورد بررسی قرار داد :

 کمک به فرزند برای ورود به دبستان و مسایل مربوط به سال  اول تحصیل   (1

 فرزند کمک به برنامه ریزی برای درس خواندن (2

 برخورد مناسب با انجام تکالیف درسی توسط فرزند (3

 ها و نگرانی های والدین در زمینه های درسی فرزند ، اتر آن بر دانش آموز و چگونگی مدیریت بر آن هادلشوره (4

 چگونگی ارتباط والدین با مدرسه (5

 آموزان با مدرسهچگونگی ارتباط دانش (6

 ارنامه ، نمره و ... چگونگی برخورد خانواده با امتحان ها ، ک (7

 رقابت ، تبعیض و مقایسه و اتر آن در درس خواندن فرزند (8

 های درسیتشویق و تنبیه (9

 ی خوبهای یک مدرسهعوض کردن مدرسه ـ ویژگی  (10

 ها و کمبود ها ی فرزنداستعدادهای ویژه ، نقص  (11

 هماهنگی نظرها در خانواده در مورد درس خواندن   (12

 جا و موقعیت درس خواندن  (13

 الدین پرمشلله ـ مادران شاسلو  (14

 برنامههای فوق معلم خصوصی، کالس  (15

 خوراکی و پول توجیبی (16

در باره ی تک تک این عوامل و نقشی که در درس خواندن دانش آموزان دارند، به طور جداگانه گفت وگو شده است که ما به 

 تدریج و در موقعیت های مناسب آن ها را با شما در میان خواهیم گذاشت.

 

 

 اب مناسب برای کودکان و نوجوانانـمعرفی چند کت
 
 

 پیش دبستانیکودکان برای 

 خورشید خانوم آقتاب کن! نام کتاب:

 محمد هادی محمدی نویسنده:

 پرستو حقی تصویرگر:

  موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ناشر:
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 کودکان دبستانیبرای 

 ایست! زورگویی ممنوع نام کتاب:

 بدری مشهدی نویسنده:

 محبوبه یزدانی تصویرگر:

 انتشارات نردبان ناشر:

 

 

 

 

 برای نوجوانان

 های طالییهنریتا و تخم مرغ نام کتاب:

 هانا یوهانسن نویسنده:

 مریم واعظی :مترجم

 انتشارات نردبان ناشر:

 

 

 

 

    

                                                                                           

 اسخـرسش و پـپ  
 

) گروه آموزش موسسه پاسخگویی به پرسش های این بخش را به عهده 

 دارد(

 چگونه مرز بین انعطاف و قاطعیت را تشخیص دهیم؟  پرسش:

. شودیم محسوب قاطعانه و مقتدرانه رفتار باشد، خشونت و اجبار زور، بدون و کودک از یآگاه شناخت، با توام که یرفتار پاسخ:

 یهایژگیو از قاطع والد و دارند قرار هم درکنار تیمحدود و یآزاد و شودیم دهید وفور به یمهربان و تیجد قاطعانه رفتار در
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 انتظار و دارد توقع او از کودک یرشد سن با متناسب و دارد اطالع خود فرزند یهاییتوانا و یواقع یازهاین کودک، یرشد
 طیشرا در است ممکن هابچه یهمه "اساسا. دهد انجام را نشیوالد انتظار و خواسته کامل طور به یطیشرا هر در بچه که ندارد

 نیچن در و باشند نداشته را یعاد یکارها انجام یوحوصله حال...  و یماریب ،یحوصلگیب ،یخستگ ،یگرسنگ مثل خاص
 یهاتیموقع و طیشرا م،یکن درک را مقابل طرف حال یعنی باشد،یم یسنج تیموقع و یریپذ انعطاف کار نیبهتر طیشرا

 میده اجازه کودک به فرصت دادن و وقفه کی جادیا با ، میکن یپوشچشم کودک وکوچک خرد یخطاها از و میبفهم را خاص
 انعطاف و گذشت میبدان و میکن گفتگو خود انتظار و خواسته مورد در مناسب طیشرا در سپس کند، عبور تیموقع آن از  او که
 .کندیم کمک روابط فیتلط به بلکه شود،ینم بچه یونافرمان سوءاستفاده باعث نیوالد

خطرناک چه چیزی باعث می شود فرزندم با وسیله های بازی خودش سرگرم نشود و بخواهد با وسایل دیگر، حتی  پرسش: 
 مثل وسایل برقی بازی کند؟

 "اساسا یول باشد،داشته. .. و یکنجکاو ،یطلبتوجه جمله از یمختلف یهاعلت تواندیم و ندارد علت کی رفتار هر معمود پاسخ: 
یم یزیهرچ و یهرکار به دست خود ازین نیا یارضا یبرا ،هستند خود رامونیپ طیمح کشف درحالو  کنجکاوبسیار هابچه
 ها آن به درون از یزیچ که نیا مثل ، دهندیم پاسخ خود یدرون یندا به آن ها ندارند، کار یازخطرها یدرست درک و زنند

 یالگوبردار کودک یریادگی یهاراه از یکی دیدانیم که طورهمان. ریبگ ادی و کن تجربه بزن، دست ن،یبب برو،:  دیگویم
 یلیوسا با دارند دوست و کنندیم یبردار الگو خود نیوالد از مدام ترنییپا نیسن در هابچه و باشدیم نشیوالد از کردن وتقلید

 را یرفتار هر فقط ستند،ین هاتیممنوع و  خطرها متوجه "اصال و کنندیم استفاده هابزرگتر ریسا ای نشانیوالد که کنند یباز
 کودکان یبرا را یبرق و یخانگ لیوسا بیشتر ،یبازاسباب سازندگان چرا دیاکرده فکر حال به تا ایآ. کنندیم تکرار نندیبیم که
 که مختلف یابزارها از شناخت تر، مهم لیدل و باشد نیوالد از یالگوبردا به کودک عالقه و لیم لشیدل نیاول دیشا سازند؟یم

 کودک یول کنندیمی داریخر را بازار در موجود یهایبازاسباب نیوالد. دارد کودک یبرا یخاص یگهوتاز تیجذاب هرکدام
  یادیز لیم کودک. ندارند کودک یبرا یادیز تیجذاب یمعمول یهایبازاسباب چون شود،یم سرگرم لهیوس آن با یکوتاه مدت
 به کند،یم درک را یواقع ریس و یواقع لهیوس تفاوت سرعت به و باشدداشته یتردهیچیپ ساختار که کند یباز یلیوسا با دارد
 تیریمد سال، 3 ریز نیسن در کودکان به کمک یبرا کرد؟ دیبا چه یطیشرا نیچن در .کندینم قبول را یباز اسباب ل،یدل نیهم
 بچه یبرا .میکنیم دور کودک دسترس از را خطرناک یابزارها تذکر، و ینه و امر نیکمتر با یعنی  شود،یم اعمال طیمح
 یعنی او؛ ترساندن نه باشد کودک به دادن یآگاه هدفیادمان باشد که . بیشتری دادتوضحیات  می توان سال 3 یباد یها
این توضحات  . میده حیتوض کار عواقب و آن با  کردن کار یچگونگ له،یوس آن مورد در است بهتر کودک، ترساندن یجا به

. میگذارب کودک با ییقرارها و قول م،یکنمشخص او یبرا را هاتیممنوع و نیقوانو ،باشد کودک درک و سن به توجه باباید 
 و اعتمادباید ...(  و  دستگاه یشاس دادن فشار له،یوس کردن خاموش و روشن "مثال) میدهعمل یآزاد بچه به موارد یبعض در

 یآزاد واقع در. داد خواهم را تو به یورز دست و تجربه ی اجازه دارم حضور من که یزمان  یعنی م؛یکنیم جلب را بچه نانیاطم
 کودکان هم چون کرد، مینخواه فراموش را فرزند از مراقبت و نظارت هرگز و میکنیم لحاظ هم کنار در را تیمحدو و

 عنوان به ما یفهیوظ. شد خواهد شتریب وخطر خطا احتمال نباشد، نیوالد مراقبت و نظارت اگر و فراموشکار هستند همکنجکاو
 هم تا م،یکن فراهم کودک یوکنجکاو یورز دست یبرا مناسب طیمح کودک، درک و سن با متناسب که است نیا نیوالد

 یشتریب یهاومهارت هاییتوانا روز به روز تا دیاین شیپ کودک یبرا یخطر هم و شود ارضا کودک در یکنجکاو به لیم
 .کنند کسب
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 دوستـان گـرامـی

 

 تا  26/5/98نشر و موسسه مادران امروز از شنبه

 تعطیل است. 31/5/98شنبهپنج

 

 

زیر نظر بخش روابط عمومی موسسه منتشر شده  ،بندی خانم پروین اسفندیارصفحهاین پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، تایپ و 
 است.

 -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 1595833111کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -37ی شماره

 021-88728317، 021-88901436، 021-88890345تلفن و فاکس: 

   1https://telegram.me/madaraneemrooz کانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:info@madaraneemrooz.com

