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 موسسه                                                                                                                                               

        

 

        
   امروز مادران

 

 1399ماه    اردیبهشت  125ی شماره                                                      دور راه یژه ـوی  ام ـ م کـ پی   

 

  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

 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 یتهیه
  های موسسه بندی کل فعالیترسانی داخلی موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمع ی راه دور، مسئولیت اطالع پیک مام ویژه 

 شود. ه می ی مندان اراخدمت عالقه "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  

 

 

 ای دریافت شده ـهگزارش
 

 20/2/99ا  ت 20/1/99های راه دور از  های دریافت شده از گروهگزارش
   

 

،  1۰  سپنتا  گروه  ●  تهران ،  منفرد  فرزانه   خانم:  کننده  هماهنگ،  کتاب  و  مادر  گروه  ●  تهران،  یصاحب  زهره  خانم:  کننده  هماهنگ،  ناب  دوستان  گروه

:  کننده هماهنگ، ۲ سپنتا گروه ● قائمشهر، انیکمال الیل خانم: کننده هماهنگ ، 1 سپنتا  گروه ● قائمشهر، یبهزاد میمر خانم: کننده هماهنگ

 فاطمه خانم: کننده هماهنگ، کی ییرها و کتاب گروه ● تهران ، ینیعابد بهار خانم: کننده هماهنگ، مانا گروه، قائمشهر، یقربان فرحناز خانم

، یدیجد خانم: کننده هماهنگ، ایپو بانوان گروه ● کرج، یرشکاریام فاطمه  خانم:کننده هماهنگ، دو ییرها و کتاب گروه ● کرج، یرشکاریام

 گروه ● قائمشهر، یعتیشر هیآس خانم: کننده هماهنگ، شهاب گروه ● قائمشهر، یعتیشر هیآس خانم: کننده هماهنگ، ۲ یبوعل گروه ● تهران

  هماهنگ ،  تیترب  نییآ  گروه  ●  قائمشهر،  یبهزاد  میمر  خانم:  کننده  هماهنگ،  ۷  سپنتا  گروه  ●  قائمشهر،  یعتیشر   ه یآس  خانم:  کننده  هماهنگ،  تونیز

،  ینجف خانم: کننده هماهنگ، ۵ سپنتا :گروه ● تهران ، صادق محمد یآقا: کننده هماهنگ، پدران گروه ● قائمشهر، یزیترش نرگس  خانم: کننده

 قائمشهر

 

،گزارش ها را   ز ی( بوده و هماهنگ کنندگان عزی)مجاز یکتابخوان یگروه ها یجلسه  شترِیب لیماه به بعد شاهد تشک نیاز ا میدواریام

 به گروه آموزش راه دور ارسال کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 مدارای اوست ای از کان مهر وذره
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 دوست یب "خانواده یجهان روز"  از ستقبالا
 
 
 

 !گرفت ما از را  زپوریعز فاضل یآقا ما یشگ یهم همراه و اوری و اری  ،کرونا

 که میرو یم خانواده ی جهان روز استقبال به یطیشرا در امسال   ناباورانه ما

 کلمه قیدق یمعنا به و ی راست به او.  ستین ما انیم در خانواده دوستدار نیا 

 . باورداشت درجامعه خانواده گاهیجا و نقش به و بود خانواده دوستدار 

 ببرد انوادهـخ درون به رای اهـآک تا دیـکوش یم گوناگون یها شکل به

 یخانوادگ یکتابخانه  لیتشک  دوستان، به موسسه یمعرف کتاب، یمعرف با) 

 (. انشیآشنا و کارمندان و دوستان به آن دادن هیهد و موسسه یهاکتاب دیخر کتاب، ی ده امانت و 

 .  بود یکتابخوان فرهنگ گسترش مروج ک ی یراست به او

 را  یمهمانان شهیهم و بود همراه و فعال خانواده، یجهان روز مختلف یها برنامه ژهیوبه  ها مناسبت ی همه در او

 .سازد آشنا آن اهداف   و موسسه با را هاآن تا آوردی م ها برنامه نیا به خود با

 و دهد ریییتغ را رامونشیپ جهان دیکوشیم اش یانسان باویز ،یمیصم ساده، نگاه با .بود مهربان و عاشق او

 .دارد نگه دواریام

  ها مناسبت  و ها  برنامه در  او از نیدلنش و فراوان خاطرات با  میماند ما و  رفت او  . بود تالشگر و پرکار ی انسان او

 .ها گفتگو و

 . میماند شیهای مهربان و ها  خنده سوگ در ما و رفت او

 .نشاند ما جان  بر بزرگ یغم تلخ و نابهنگام یمرگ با او

  دوست  نیا سوگ در نانهگیغم خانواده، یجهان روز امسال .است ازمندین او چون ی انسان به امروز جهان چقدر

 .میداریم یگرام را او و را روز نیا او، زیعز ی خانواده و امروز مادران  موسسه بزرگ خانواده کنار در ز،یعز

 . است یخال ما کنار در شهیهم  شیجا گرچه

  میریگ روین آن از و  میباش  نگهدارش تا میسپاریم ادگاری به مانقلب در شهیهم  تا را او خاطره و ادی  شک یب

 . جاودان راهش و  رسم و یگرام ادشی

 یگرام  ادشانی          
 ی کرم  شاه هیمرض
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 . است  خانواده یجهان روز  ،ی الدی م  یم  ماه ۱۵  ،یدی خورش ماه  بهشتی ارد ۲۵

 

 
 نیا  نینماد ی  جنبه ساله   همه امروز مادران موسسه

   ن،یادیــبن و  ارزش  با  ادـ نه نیا میــتحک ه ـب کمک  رورت ـض و  انوادهـخ تیاهم  یادآوری ی برا را  روز 

  ی من یا  نکات  ت یرعا  لیدل  به  امسال .  است  پرداخته   روز  نیا  داشت یگرام  به  ییها  برنامه   با   و   دانسته  مغتنم

  ی مجاز  ی ها صفحه  در  ی رسان  اطالع  به  و  کرده یخوددار  یحضور یها برنامه ازهرگونه  بهداشت،  و

 .   میا کرده  اکتفا ها خانواده   یبرا  یمجاز شکل به  ها برنامه  ی ا پاره  و  موسسه

 

 (  مام) امروز مادران موسسه                                                          

                                                        25/2/99 
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 به مناسبت روز جهانی خانواده 

  خورشیدی 1399اردیبهشت ماه  25

 2020ماه می  15

 امروز ) مام ( موسسه مادران 

 

 

موسسه مادران امروز ) مام ( همه ساله روز جهانی خانواده را گرامی داشته است زیرا که چنین روزی فرصتی است برای  

یادآوری اهمیت خانواده، نیاز های خانواده ها و هشدار به سازمان ها و مسئوالنی که بخشی یا تمامی مسئولیتشان  مربوط به  

 .خانواده می شود 

 ساله موسسه برای گرامیداشت روز جهانی خانواده، چندین برنامه ی متنوع تدارک می بیند ازجمله: همه  

نشست علمی با نمایندگان سازمان هایی که به نوعی برای خانواده ها فعالیت می کنند با دعوت از کارشناسان این حوزه،   •

 آنان. به منظور تبادل نظر و تجربه در مورد مسایل خانواده ها وکار با  

 تدارک برنامه های گردش دسته جمعی خانوادگی برای یادآوری اهمیت ارتباطات درون خانواده در عصر حاضر.  •

 همکاری با سازمان های گوناگون مرتبط با خانواده برای برگزاری برنامه های ویژه برای خانواده ها.  •

 اما امسال: 

بهداشت، موسسه از برگزاری هرگونه مراسم حضوری خودداری  به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت اصول ایمنی و  

 کرده است، از جمله مراسم روز جهانی خانواده. 

برای خانواده ها    ی توجه جدی به پیگیری هدف های موسسه   البته برگزار نشدن برنامه های حضوری در موسسه، مانع از ادامه

 و استفاده از فرصت ها برای یادآوری آن نیست. 

با خانواده هایی روبه رو هستیم که اگر همه ساله در باره ی نیاز های آنان و چگونگی  کرونایی، ما در این دوران موسوم به

بزرگ تر روبه رو شده اند و نه   گفت و گو می کردیم، اما هم اکنون با مشکلی فراگیر تر و تقویت و استحکام خانواده برایشان 

تنها نیاز های سابق شان همچنان وجود دارد، مشکلی بر مشکالت آن ها نیز افزوده شده است. نکته ی بسیار مهم آن است  

که در این دوره، جامعه با اوضاع و احوالی روبه رو شده است که در آن حتی خانواده هایی که به طورکلی، با چگونگی توجه  

 لمی با مسایل خانه و خانواده ی خود آشنا بوده اند نیز با آن درگیر و گاه بسیار از آن متاثر شده اند. درست و ع

خانه نشینی و قرنطینه ی خانگی، هرچند فعال تنها راه شکستن چرخه ی انتقال و کاهش اثرات مخرب این ویروس است، اما  

  توان  زمینه می  گذشت. در این  توان از آن که به سادگی نمی  ها شده است خانوادهی عوارضی جنبی و مشکالتی برای   پدید آورنده

 به این سرفصل ها اشاره کرد: 

افسردگی ها و نگرانی های ناشی از شرایط بحرانی پیش آمده و بی پناهی در برابر آن به دلیل بی سابقه بودن و در نتیجه   (1

 نداشتن چشم انداز معین برای آینده ی آن؛ 

 ا یا ترس های ناشی از نشناختن راهکار های درست مقابله با بیماری به منظور حفظ جان خود و اطرافیان؛ وسواس ه  (۲

افزایش اختالف های بین همسران و فرزندان به دلیل تداوم حضور طوالنی مدت آن ها درکنار هم و تکراری شدن برخی   (3

 توصیه ها یا ابتکارات برای گذران وقت های بی استفاده ی فعلی؛ 
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 وضعیت اقتصادی بی ثبات و در نتیجه به خطر انداختن خود یا سایر اعضای خانواده، برای تامین معاش؛   (4

 نگرانی از آینده ی نا معلوم فرزندان، چه از نظر تحصیلی چه از نظرسالمتی آنان؛  (۵

 ناواردی در استفاده ی درست از فضاهای مجازی، همراه با ناگزیری استفاده از آن؛   (6

نداشتن امکانات کافی برای استفاده از فضای مجازی برای امور تحصیلی فرزندان، از جمله گوشی های مناسب و اینترنت   (۷

 پر سرعت و ...؛ 

ی برای مظروفی قدیمی  استفاده از ظرفی امروز ی استفاده از فضای مجازی، یعنی ناواردی نظام آموزشی نسبت به چگونگ (8

 ؛ قدیمی  دنیای مجازی برای ارائه ی محتوا و روشی استفاده از امکانات  و

 ؛ ورد نیاز کودکان و نوجوانان در شرایط فعلینبود شیوه ها و محتوای آموزشی م (9

 نگرانی والدین از عدم موفقیت فرزندان به معنای سنتی موفقیت؛  (1۰

 در شرایط نبود سرگرمی ها و مشغله های عادی؛   ورود فضاهای مجازی غیرقابل کنترل، به خانواده و تهدید فرزندان  (11

و البته در   به طور درهم دسترسی یکسان همه ی اعضای خانواده به مجموعه ای از اخبار و اطالعات درست و نادرست (1۲

یافت  بیشتر موارد نگرانی آور، بدون امکان ویرایش یا دستچین کردن آن ها برای مخاطبان گوناگون، ) گاه تاثیر ویرانگر این در

 به حدی است که ممکن است فردی را دچار مشکالت جدی روانی کند.  های در هم جوشیده

 همه ی این ها بر بستری که سال های گذشته زیانباری آن را یادآور شدیم، مانند : 

ط عده ای  کمبود آموزش های عمومی متناسب با فرهنگ و زندگی خانواده ها و رواج شبه علم، ساده انگاری و ساده پسندی توس 

 سودجو و ناآگاه، شرایط خانواده ها را از آنچه بوده پیچیده تر و بغرنج تر کرده است. 

 بنابراین

توجه داشته باشند و با کمک متخصصان آگاه  گفته شده  نکات ن های مسئول انتظار می رود بهاز سازما •

 ی اقتصادی اقدام کنند. به ویژه تنگنا  ی موجود،هابرای برون رفت خانواده ها از تنگنا

از سازمان های غیردولتی و مرتبط با خانواده و مراکز آموزشی و مشاوره ای انتظار می رودکه شرایط را   •

برای توانمند کردن ذهنی و تاب آوری خانواده ها برای رویارویی سنجیده با موقعیت فعلی فراهم آورند.  

تا خانواده هایی که به هر دلیل از جمله ابتال به ویروس کرونا، عضوی همچنین موقعیت هایی فراهم آورند 

 را از دست می دهند، کمتر احساس تنهایی و غربت کنند.
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  خانواده جهانى  روز  بهانه به 

 ز امرو  قهرمان مادران  برای 
 

 انصاری آفرین نوش

 
 آموزش  ی شیوه  .تاس ریخته هم به ها، خانواده مالوف  نظم و قانون .نیست  معمول و عادی روال و شکل به چیز  هیچ

 دیدار.  اندک  هم، مالی امکانات و است تنگ زندگی فضای  احتماال   روند نمی کار سر مردان.است  کرده تغییر خانواده کودک

 رفته دست  از  عزیزان  کالبد مشایعت   .نیست  مقدور بیماران  مالقات   .شود  تحمل  باید  ها   آن   دوری  و نیست  ممکن نزدیکان 

 ...و است ممنوع 

 مادران گمان  بی  و  کرده روبرو سهمگینی بحران با  را ما ی  جامعه  تبعاتی چنین با  ،19 کویید  ویروس  و  کرونا بیماری 

 با نیز  را خانواده اعضای دیگر و  برتابند را قرنطینه های محدودیت باید  که چرا .کارزارند  این قهرمانان  از بزرگ  ای  دسته

 . بگویند  سخن  اجتماعی  گذاری فاصله  رعایت  اهمیت از  ها آن برای  و کنند  آن  الزامات  رعایت به مجاب  تشویق،  و  توجیه

 تقسیم و تهیه فکر خانه، محیط  و  غذایی مواد  کردن ضدعفونی کنار در  و باشند  خانواده اعضای خور و خورد مراقب

 ترین  مهم شاید .  کنند تمشیت را خانواده امور   ،"منزل  تدبیر" علم  با  اینکه، خالصه و بپرورانند سر  در هم را دستکش و ماسک

(  شخصی های  نگرانی و ها دلهره  رغم به) خانواده  افراد برای گاه تکیه نقش ایفای تدبیری، چنین  بخش  دشوارترین  و

 .باشد

 از  که  ایثاری  و گذشته  ها  آن بر  ایام  این  در  چه  آن به  سرفرازی با  مادران  و  شد  خواهد  تمام  زود  یا  دیر  کرونا، بحران 

 اما چه  آن   .نهاد خواهند گام پساکرونایی جدید دوران  در   تجربه، از باری  کوله با و کرد خواهند نگاه اند،  کرده جان و جسم

 مادران( سمنی مادران برخورد کیفیت آیا که است پرسش این داشته، مشغول خود به مرا ذهن  ها، ماه و روزها این در

 است؟  متفاوت بحران  با مواجهه در  سمنی،  غیر  مادران  با  )نهاد مردم  های سازمان  در فعال

 بر  بنا اما .باشیم  ها آن  شاهد آینده  در که است امید و است میدانی های پژوهش نیازمند طبعا پرسش،  این به گویی پاسخ

 هستم باور  این  بر  ها،  سمن دیگر  با مستمر  ارتباط  و کودک  کتاب  شورای در  فعالیت قرن  نیم  از  بیش  از  برآمده  ی  تجربه

ا ،  ه امروزی تعبیر  به و روند می بحران مصاف به تری افزون های قابلیت و قدرت   با  نهاد، مردم  نهادهای در  فعال زنان که

 :است دلیل چند بر  مبتنى  باور، این .کنند  می  عمل  تر  موفق فرصت، به  چالش تبدیل  در

 برای  که  است آن از تر  گسترده موارد  از  بسیاری  در  که)  سمنی  همراهان و دوستان  با فراخانوادگی پیوند  داشتن - 1

 .است بخش  رهایی  و همدالنه جریانی سمنی، مادران  برای  (باشد شده شناخته خانواده

 باعث الزام این .دارد  پی  در نیز را  جامعه  به توجه  چون  الزامی خود،  به پرداختن  عین در سمن، در  پذیری مسئولیت- ۲

 .شود می  فردی  مشکالت  و درد  و  رنج از گرفتن  فاصله
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 موسسه کودک،  کتاب شورای مانند فرهنگی نهادهای از ای گسترده  طیف  و تاثیرگذار  های شخصیت با آشنایی  نعمت- 3

 کتابدار  خانه فرهنگی، توسعه کانون کودکان، ادبیات تاریخ  پژوهشی موسسه امروز، مادران  موسسه  دنیا، کودکان پژوهشی

 .دارد پی  در  را حمایتی  کالن پوشش که شود  می تعلقی حس  ایجاد  باعث  ، ...و نوجوان  و  کودک

 را راه مجازی، فضای طریق از ها آن اعضا با اجتماعی  ارتباط های  شبکه گسترش نتیجه، در و ها سمن با آشنایی- 4

 .کاهد  می  ها  روزمرگی  فشار از نتیجه در  و کند  می  هموار  و  باز جستجوگری  و شنیدن  خواندن،  برای

 سمنی مادر  ذهن بر که معنا بدین .هستند  گر مطالبه  بحران، شرایط  در جمعی  و فردی  های تجربه و ها  آموخته- ۵

 و ظاهر  خانواده، در فرهنگی و  هنری متنوع  های  برنامه اجرای  و  طراحی در خالق های شکل به و آورند  می هجوم

 .است  مشکالت از بسیاری گشای گره  خانگی حصر  دوران  در  دست، این از هایی برنامه .شوند  می  متجلی 

 پیش از بیش جامعه روان  سالمت به  کمک جمله از آن، گوناگون  های نقش و نهاد مردم های سازمان  ارزش هستم، امیدوار

 .کنند کمک دیگران  و خود شکوفایی و رشد به ها، آن  از حمایت و  ها سمن به پیوستن با بیشتری افراد و شود شناخته

 امروز مادران  موسسه همکاران دیگر و ما عصر ی  شایسته و بزرگ  معلمان  از شیرازی، احمدی  مریم خانم سرکار برای

 تا  خواندند  می فرا را ما ی همه -خانواده جهانی روز- اردیبهشت پنجم و بیست مناسبت به گذشته های  سال در که

 .م دار افزون  روز  توفیق  و  سالمتی آرزوی   کنیم، نظر  تبادل جامعه در خانواده رسالت ی   درباره 
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 خانواده  و  کودک  مشاور -قاسمزاده فاطمه دکتر

 
 

 کرونا  یجهان بحران  در خانواده یجهان روز 
  

 کرونا بحران  که شود یم برگزار یطی شرا در خانواده یجهان روز امسال

 . است داده قرار خطر معرض در  را ها انسان سالمت جهان سراسر در چنان هم

  را ها  انسان سالمت ابتدا است، افته ین دست یبخش اثر  درمان  به  آن  ی نابود ی برا یبشر دانش هنوز متاسفانه  که خطرناک روس یو نیا

 .  گذارد یم یجا بر یانسان جوامع یاجتماع ،یاقتصاد یساختارها بر یبار انیز راتیتاث آن تبع به و کند یم دیتهد

 با و قرارداد دییتا مورد یاجتماع و یفرد یزندگ تداوم و حفظ در را خانواده تیاهم و نقش که داشت زین یگرید ریتاث کرونا بحران اما

 روس یو  نی ا  برابر  در  سالمت  حفظ  یبرا  یریشگی پ  نیتر  موثر   عنوان  به  یمل  و  یالملل  ن یب  ینهادها  طرف  از  "  میبمان  خانه  در"  یجهان  امیپ

 . شد مطرح

 :است همراه یمشکالت با  گوناگون ل یدال  به " میبمانخانه در "امیپ اما

 فاقد که دارند اریاخت در خانه عنوان به را ییها مکان ای و محرومند خانواده و خانه داشتن از ای جامعه محروم و دهید بیآس یها گروه

 . زاست بیآس بلکه دشوار، تنها نه  آنان یبرا ماندن خانه در رو نیا از و است یزندگ یبرا الزم یفضا و امکانات حداقل

 جان"  ی  دوگانه  به  توجه  با و  شدند  کار  به  بازگشت  به  مجبور  یاقتصاد  مشکالت  علت  به  ماندن  خانه  در  یمدت  از  پس  یگرید  یها  گروه

 .پرداختند کار به   مختلف اشکال در " نان  برابر در

  زنان  با  ژه یو به یخانگ خشونت  وآن  کرد جاد یا ز ین ی گرید یفرد ن یب مشکالت ،یاجتماع و یاقتصاد مشکالت  بر عالوه ماندن  خانه در

 . است کودکان و

 . است گرفته  قرار دییتا مورد خشونت نیا جهان یکشورها شتریب در شده انجام یها پژوهش براساس 

 ی  دهنده  نشان  پژوهشگران  توسط  شده  انجام  یها  پژوهش  و(    یستیبهز  و  یاجتماع  اورژانس)  یدولت  یها  سازمان  آمار  زین  ما  کشور  در

 .  است خانواده در خشونت شیافزا

  شود  پرداخته  آن  به  دیبا که است یاساس موضوعات  از یکی نهیزم ن یا در مناسب یکارها راه ی هیارا و  خشونت ن یا لیدال  به  پرداختن

 .دارد یمهم  نقش زین گرید یاساس یها نهیزم در بلکه کرونا، بحران کاهش در تنها نه  خانواده رایز

 عهده   بر  که  است  یفیوظا  انجام  در  آن،  ونقش  گاهیجا  برخالف  خانواده،  یناتوان  آن  و  شود  یم  دیتاک  یاساس   موضوع  کی  به  نوشته  نیا  در

 .دارد

 یکی که دارد ازین یاساس عامل دو به خود یکارکردها و فیوظا انجام یبرا گرید یساختارها همه مانند خانواده که است نیا تیواقع

 . است خانواده  افراد نیب مناسب  و موثر ارتباط یبرقرار ییتوانا بر دیتاک با آموزش  یگرید و مناسب یاقتصاد تیوضع از یبرخوردار

  نیب و یمل سطح در دیبا که است یخانگ خشونت و کرونا بحران کاهش یبرا یاساس یها روش  از  یکی مهم عامل دو نیا به توجه

 .  شود توجه آن به یالملل

  ی برا آموزش  و یاقتصاد نیتام یعنی آن یاساس رساختیز که ابدی یم تحقق یدرست به یصورت در " میبمان خانه در" یجهان امیپ

 . شود گرفته نظر  در ها خانواده
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 روانشناس و مشاور خانواده  -دکتر لیال مشرفیان 

 

 روز جهانی خانواده گرامی باد!
 

 نکاتی درباره اختالف های زوجین در دوران قرنطینه ی خانگی 

این روزها آمار و گزارش ها از منابع مختلف تحقیقاتی و رسانه ای سراسر دنیا نشان دهنده ی افزایش اختالف نظر همسران در برخی  

. در ایران نیز  استاز امور زندگی مشترک، مسائل عاطفی، مالی، تربیت فرزندان و... در دوران قرنطینه خانگی ناشی از بحران کرونا 

)خط   148۰برابری تماس های تلفنی خط    3و امور روانشناختی بهزیستی کشور طی مصاحبه ای، افزایش قابل توجه  معاون دفتر مشاوره  

مداخالت تلفنی روانشناختی سازمان بهزیستی جهت اقشار آسیب پذیر( را با تشخیص اختالفات زناشویی، در دوران کرونا اعالم نمود. 

لذا در این جا به اهم این مشکالت اشاره می شود و به صورت   ،ن مشکالت موثر باشدعوامل زیادی می تواند در بروز و افزایش ای

 مختصر راهکارهای الزم ارائه می گردد.  

 عوامل مختلفی از جمله: 

مشکالت قبلی حل نشده بین همسران؛ مجاورت و نزدیکی غیر معمول افراد در طول شبانه روز که قبال به دلیل اشتغال همسران یا  

 همسر و رفتن فرزندان به مدرسه و دانشگاه به این اندازه نبوده است؛یک 

 اضطراب ها و به طور کلی تهدیدهای جسمانی و روانی ناشی از بیماری کرونا؛  ،استرس ها 

ری های بیماری ها و اختالالت روحی زمینه ای افراد که از قبل وجود داشته است و اکنون با مجاورت بیشتر افراد و باالرفتن درگی

 کالمی و مشاجره ی زوج ها بروز بیشتری یافته است؛

 نداشتن مهارت حل مساله؛ 

 نداشتن برنامه ریزی جهت اوقات فراغت خانواده در این دوران خصوصا برای کودکان و نوجوانان؛

 دقت بیش از حد معمول همسران بر رفتارهای متفاوت یکدیگر؛

 جای افراد در امور یکدیگر می گردد؛   خانواده که باعث مداخالت بینداشتن و یا ضعیف بودن حریم خصوصی اعضای 

و  تر عدم توافق بر شیوه های تربیتی و فرزندپروری؛شبیکاری و یا  دورکاری همسر شاغل و تداخل آن با امور زندگی مشترک، نمود بی

ی در زندگی زن و شوهرها و بالطبع فرزندانشان گردیده  گاهی نیز آشکار شدن اعتیادها و یا روابط فرا زناشویی)خیانت( و... باعث تنش های

 است.
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آن چه مهم است این که باید برای وضعیت پیش آمده چاره ای اندیشید. بی شک قرارگرفتن در بحران ها تقریبا تمام ابعاد زندگی  

باشد که در سایه ی آن مشکالت تا  فردی و اجتماعی انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد و هر بحرانی نیازمند مدیریت صحیح می 

ست، لذا امید می رود که همسران بتوانند با همکاری در حل ا حد زیادی مرتفع گردد. از آن جایی که انسان هوشمند موجود سازگاری

 مشکالت و ایجاد برنامه به سرعت خود را با موقعیت جدید منطبق نمایند تا آسیب کمتری به بنیان خانواده وارد گردد. 

ست همسران تا آن جا که می توانند حل مشکالت جدی و سخت قبلی فی مابین خود را به زمان بعد از کرونا موکول و فعال ا روریض

بر زمان حال متمرکز شوند تا در فرصت مناسب با کمک متخصصین امر و راهکارهای دیگر، مشکالت خود را به نحو مناسب تری حل  

افراد در این زمان زیر یک سقف و گرفتار شدن در چرخه ی تکرار روزها، باعث کم حوصلگی  نمایند. بی شک نزدیکی زیاد از حد

همسران و مشاهده بیشتر تفاوت ها و پررنگ شدن آن ها بیش از شباهت های موجودشان، گردیده است که این مساله می تواند باعث  

مکن است باعث پرخاشگری های جسمی و روانی، همسر بروز تنش های بیشتر شود. عدم پرداختن صحیح به مشکالت این دوره م

 آزاری، کودک آزاری، طالق های عاطفی و... گردد.

خصوصا درخانه ها و یا آپارتمان های کوچک  با حفظ فاصله ی فیزیکی در این دوره، سخت است و لیکن چاره  ،می دانیم که زندگی

 ای غیر از احترام به حریم روانی و فیزیکی یکدیگر نمی باشد. 

به توافق برسند. آرامش را در فضای خانه ایجاد کنید. افراد محدوده های فیزیکی مشخص تری نسبت به قبل داشته باشند و بر سر آن 

خصوصا محدوده ی مشخصی برای همسر شاغل دورکار جهت انجام دورکاری رسمی در نظر گرفته شود. از بحث کردن های بی جا  

اجتناب کنید )بحث کردن بی جا آفت رابطه است و هیچ کس برنده نخواهد بود.( به جای بحث کردن های مدام، غرغر کردن، قهر  

ت و آزار کالمی و غیر کالمی، تهمت زدن، قضاوت، محکوم کردن یکدیگر و... بهتر است از قبل با توافق، کردن، تحقیر، تخریب شخصی

زمانی را برای گفتگو و مذاکره در نظر بگیرید. )زمانی که شما و همسرتان خسته و عصبانی نیستید.( و با استفاده از مهارت گوش دادن  

 ت را با احترام به عقاید یکدیگر مطرح نمایید و به راهکارهای مشترک بیندیشید. فعال، گفتگوی موثر، همدلی و حل مساله مشکال

ریزی جهت داشتن اوقات مشترک )مانند فیلم دیدن، بازی کردن خصوصا با کودکان، انجام ورزش های خانگی، کتاب خوانی،  برنامه

که خصوصا باعث روابط بهتر و صمیمی تر، شادمانی و  گوش دادن به موسیقی، حتی تهیه و سرو یک غذا و دسر جدید و هر برنامه ای

ارامش اعضای خانواده باشد( عالوه بر سپری نمودن زمان به صورت با کیفیت، کاهش تنش ها را نیز به دنبال دارد. عده ای از مردها  

وصا زن های خانه دار که تقریبا بی کار شده اند و ممکن است تحت تاثیر نگرانی های مالی عصبانی و کم حوصله باشند و یا زن ها خص

ست زنان ا تا قبل از این دوران مدیر خانه و به خصوص آشپزخانه بوده اند، نگران قلمرو خانه داری خود شوند. پس باز هم ضروری

را به  همدلی الزم و احترام به احساسات مرد و همراهی و همکاری در دخل و خرج خانه و مردها نیز حداقل مداخالت در امور منزل 

خصوص بدون مشورت و نظر زن داشته باشند )احترام به حقوق زن در خانواده(. مردها می توانند با توافق با همسر خود در بعضی 

کارهای منزل کمک کنند و مطمئنا انجام این امر به این گونه، باعث صمیمیت و قدردانی زن و کاهش خستگی های جسمی و روحی 

 او می گردد. 

ام به تفاوت ها و پذیرش آن دو اصل روشن و دو ستون اصلی زندگی هستند و رابطه سالم و صمیمیت از آثار آن می باشد.  اعتماد و احتر

متزلزل و مخدوش شدن هر کدام از این پایه ها بر کلیه وجوه ارتباط تاثیر گذار و باعث احساس ناامنی در رابطه همسری است. یادمان 

فرصت های خوبی نیز نهفته است. چه بسا درروابط سالم، زوج ها از این فرصت و اوقات فراغت باشد در همه ی تهدیدهای زندگی 
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بهترین استفاده را می برند و با گفتگوی موثر به حل مشکالت و رفع چالش ها و یا به ترمیم و بازسازی زخمهای عاطفی و احساسی 

 روزمرگی گردد.  می پردازند. خالقیت و انجام کارهای جدید می تواند باعث کاهش

از آن جایی که تا قبل از دوران قرنطینه اغلب زن ها عهده دار تربیت فرزندان بوده اند ولی اکنون فرصتی پیش آمده تا پدران نیز در 

با حفظ احترام یکدیگر، قبل از اعمال تغییرات و یا انجام روش های ضروری است هر دو همسر برخی موارد تربیتی ورود پیدا کنند، 

 ی، در تربیت با یکدیگر مشورت کنند و به توافق برسند.جد

خواب و استراحت کافی و به موقع، تغذیه ی مناسب، ورزش خانگی، دوری و پرهیز از عوامل و روابط استرس زا، عدم پیگیری مدام 

گلکاری  ،موسیقی ،تن به هنرهااخبار منفی و ناراحت کننده، مدیریت زمان برای استفاده از فضای مجازی و موبایل، ریلکسیشن، پرداخ

 و ... بدون شک حال ما را بهتر و عبور ما را راحت تر خواهد نمود.

اگر در پیدا کردن راه حل ها دچار مشکالتی می شوید مشاوره های مجازی و آنالین، مطالب علمی با منابع مشخص و مورد تایید در  

 ری عاطفی و یک جانبه نگری و... می توانند کمک کننده باشند. فضای مجازی، کمک گرفتن از افراد بی طرف و بدون سوگی

 توانیم از این مرحله بهتر عبور کنیم. ما می 
 
 
 
 
 
 

 یی جول  آزاده  دکتر

 

 . رسد  یم  خانواده یجهان روز  کرونا ی  بحبوحه در

 

 

  ساخت یبرا بودن هم با تیاهم تا رسد یم  خانواده یجهان روز کرونا ی بحبوحه در 

 لیتبد تیواقع به را مانیاهایرو تا ماست تک تک یریگ شکل و رشد ی هیاول قالب خانواده .کند ادآورمانی را جامعه هر و کشور هر

 . میکن

 . دارد خاص تیاهم مادر  نقش انیم  نیا در. است نهاد نیا یبقا یاصل و اول شرط خانواده یاعضا تک تک روح و جسم سالمت

 .مینکن فراموش  را سالمت گرید یخطرها ماند، خواهد ما همراه یک تا ستین معلوم که کرونای  معرکه در

  در  را خود جان درمان، یبرا موقع به ی مراجعه عدم و یتوجه یب  اثر در سال هر که یمادران و زنان تعداد از کرونا انیقربان تعداد هنوز

 . است کمتر دهند، یم  دست از پستان  سرطان به ابتال اثر

 م؟یکن غفلت خود سالمت حفظ از میده نجات را خود جان میتوان یم یماموگراف و نهیمعا با یوقت ستین فیح
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 خبــرهـا  
 

 

 پاک نیزم یبزرگداشت هفته 
 

 موسسه مادران امروز  ستیز  ط یعضو گروه مح -فرزانه منفرد 
 

 زمین ای مادر، ای

 . توام ستایشگر که منم این امروز،

 من  خروش و خون و  رگ و ریشه توست از

 تو  شاکر و تو گزار حق  فرزند
 

 ابتهاج  هوشنگ
 

 با و مونل مک جان توسط روز این .است پاک زمین جهانی روز اردیبهشت دوم با مصادف آوریل 22

  "طبیعتمادر" زمین، به توجه هدف با (1963)میالدی شصت ی هده در ملل  سازمان  وقت کل  دبیر استقبال

 .است شده گذاری نام

 های آیین هفته یک مدت به( پاک زمین هفته روز نخستینه )ما اردیبهشت دوم روز از ایران در

 سالم محیطی داشتن به ها انسان نیاز بیانگر روز اینشود.  می برگزار زمین داشت گرامی برای متعددی

 برای فرصتی و زیست محیط از نگهداری و حفاظت فرهنگ ترویج نماد است،  آباد و پاک زمینی و

 .آن به توجه

 کاهش باعث چه اگر کرونا  ویروس یوع. شبود روبرو  ای تازه معضل با روز این در ما زمین امسال

  بعید  اما است شده ... و  هوایی و آب های آلودگی موقتی شدن کم آن دنبال به و نقل و حمل و تولید

   دموا   مصرف افزایش و آن  بازیافت  و آوری جمع امکان عدم پالستیک، بیشتراز ی استفاده نیست

 جایکه  شود زمین ی کره سطح در ای تازه مشکالت ایجاد به منجر کننده، ضدعفونی و شوینده

 .دارد کارشناسانه و دقیق ارزیابی و بررسی

 تداوم آن نگهداری و حفظ در تالش و  داشتن دوست و داریم زمین یک فقط ما باشیم داشته خاطر به

   .دارد همراه به را زمین ی کره موجودات ی همه زندگی
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  بهشتیارد نهم مناسبت به

 مشاور و شناس  روان روز

 

 وخانواده  کودک  روانشناس  -قاسمزاده فاطمه
   

  ی ها ی ژگیو از ، یالملل ن یب و  ی مل  سطح  در  ی اجتماع مختلف  یها گروه  یبرا خاص  یروزها اختصاص 

 .  است  یبشر  جوامع

  ی زندگ  در ها آن نقش  و ها برنامه اهداف، به توجه  و روزها نیا شناخت  ها، یگذار  نام  نیا ی اصل  هدف

 .  هاست انسان   یاجتماع  و  یفرد

                و  یمل  سطح در آمده شیپ  بحران به توجه با که روزهاست نیا از یکی زین مشاور  و شناس روان روز

 .  است  برخوردار  یخاص  تیاهم  از  ،یالملل  نیب

  یی تنها به آن از ییرها که  دهد یم قرار یدشوار ت یوضع در را  جامعه ای فرد که است یتیموقع بحران

 .  دارد ی تخصص  ینهادها و  افراد  مداخله  و کمک  به ازین و  ست ین  ریپذ امکان

  آثار  به  توجه  با  و  روست ه ب  رو  کرونا  بحران  با  گری د جوامع  از  ی اریبس مانند  حاضر  حال در  ز ین ما  کشور

 . میازمندین  یا  مشاوره  و  یشناخت  روان   مداخالت  به  ، یاجتماع   و  ی فرد  سطح  در  بحران،   نیا  از  یناش  ی روان 

  مداخالت   بحران،  نیا  از  یناش   ی اجتماع   و  یفرد  یرفتارها  ریسا  و  خشونت  ترس،  اضطراب،   کاهش   یبرا

 . دارد ضرورت  موقع، به و  موثر صورت به  ،یا  مشاوره و  یروانشناخت

  جمله  از  مرتبط یها سازمان یهمکار با  داوطلبانه  صورت  به  ژهیو به  مشاوران  و  روانشناسان  مشارکت

  در  مشاوره، و یشناس  روان مراکز و ران یا یشناس  روان  انجمن مشاوره، و  یشناس  روان نظام سازمان

 .  است  خوددار بر  یخاص تیاهم  از  یاجتماع -  یروان  یها بیآس کاهش یبرا  ،یفعل  ی بحران   طیشرا

  ی برا  ژهیو به کرونا، بحران از یناش یروان  اثرات کاهش یبرا مشاوران و روانشناسان  که است  دیام

  از  یهمدل و یاریهم با تا نورزند غیدر یمردم یها مشارکت و داوطلبانه خدمات از ها، وخانواده کودکان

 .  میابی ییرها موجود  بحران 

 

 



 

14 

 

 

 !باد یگرام معلم روز ، بهشتیارد ۱۲
 

 یرازیش یاحمد میمر
 

   دانند   یم  آگاه معلمان  

 

                آموز  دانش و  بدهد  ادی معلم  آن در  که  ست ین طرفه ک ی انیجر ک ی آموزش  که  دانند یم  آگاه معلمان

  آموز دانش  و معلم  نیب طرفه  دو  ی ا رابطه  آن  در  که  است  فعال و  هیسو دو ی ان یجر آموزش . ردیبگ ادی

  دهنده   اد ی  ک ی  یآموز  دانش  هر  عکس   به   و   رندهیگ  اد ی  و   آموز  دانش   ک ی  بالقوه   ی معلم  هر.  شود  یم   برقرار

 . است  آموزگار و
 

 :   جمله از  کنند یم پرهیز  آموزشی نظام در  معمول  و  مرسوم اقدام  چند  از آگاه  معلمان

  رفتار  کنترل برای آموزان  دانش  به  نسبت  داوری  پیش و  ضیتبع سه،یمقا تمسخر، سرزنش،  ،تنبیه از  •

 .کنند ی م یدور آنان،

  کنند   تقویت  آنان   در   را  ارزشمندی  احساس  ،   آموزاندانش   به   نسبت   مثبت  احساسات  بروز   با   کوشندمی    •

 . گردانند تر  بخش  اطمینان را  آموزاندانش  و  خود  بین  ارتباط و

  ارتقای  و ارزشیابی برای موثر هاییروش  به  درونی،  هایانگیزه  فیتضع بر نمره منفی اثر از آگاهی  با   •

 . شندیاند  یم  آموزاندانش  کار کیفیت

  به  و  کنند یم اجتناب شود،می  معلم یوسیله  به آموزاندانش  کنترل سبب که راهبردهایی به  توسل  از  •

 . باشند داشته کنترل خود  ی درس یکارها بر  بتوانند خودشان   که کنند یم  کمک آموزان   دانش

  است   بهتر  ،  آموزاندانش   در  درونی  هایانگیزه  تقویت  و  افزایش  برای  ابتکاری  و  نو  هرحرکت  که  دانند  یم

  کمک  خود  یها روش  بهتر ی بخش اثر به  ها  آن  در رییتغ و  تنوع  با  پس. نماند باقی  کنواخت ی صورت  به 

 .  کنند یم

  ز ین نو  و فعال  هایروش  ی اجرا و  تشخیص  برای معلمان سایر و  مدیران  با  هماهنگی  ی برا یی ها راه  به 

 .کنند ی م فکر

  در  توان  ی نم  را یمجاز ی آموزش یها وه یش که دانند یم  یمجاز یها آموزش عصر  در  سرانجام  و  •

  آموزش  یها روش در جانبه همه یرییتغ و نو ییمحتوا فکر به دیبا پس. داد قرار یسنت آموزش خدمت

 . باشند
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 پاسخ و پرسش یمجاز جلسه و ها کارگاه ها، گام   
  

 

 ۳۰ و ۲۳ ،۱۶ ،۹ ،۲ یها خی تار در مهتا موسسه در یطاهر الیسه خانم یکارشناس با یر ی پذ تیمسئول یمجاز کارگاه

 . شد برگزار ۹۹ نیفرورد

 
 

  در یآجودان ماندانا خانم یهمراه  و یطاهر  الیسه خانم یکارشناس با ،یدبستان کودک با رفتار پاسخ و پرسش یها جلسه

 . شد برگزار ۱۹-۱۷ ساعت از ۹۹ بهشتیارد ۲۱ و ۱۴ ،۷ یها خیتار

 
 

  و۱۳ ،۶ خیتار در یصاحب  زهره خانم یهمراه و نابت نینگ  خانم یکارشناس با کودک، با رفتار پاسخ و پرسش یها جلسه

 .شد برگزار ۱۴-۱۶ ساعت از ۹۹ بهشتیارد ۲۰

 
 

  هژیمن و ینیعابد بهار ها خانم یهمراه و یکرم شاه هیمرض خانم یکارشناس  با نوجوان با رفتار پاسخ و پرسش یها جلسه

 .شد برگزار ۱۷-۱۹ ساعت  از ۹۹ هشتیارد ۲۱ و ۱۴ ،۷  یها خیتار در نگار چهره

 
 

 بهشتیارد ۲۰ و ۱۳ ، ۶ یها خیتار در نژاد ساسان ایمار خانم یکارشناس  با همسران با ارتباط  پاسخ و پرسش یها جلسه

 .  شد برگزار ۱8-۱۶ ساعت از

 
 

  آموزشگاه یاجرا و  یکنندگ هیته با یمانیسل زهرا خانم  یکارشناس  با کودکان یجنس تیترب  و رشد نیآنال کارگاه

 .شد  برگزار ۱۵ -  ۱۶:۳۰ ساعت  از بهشتیارد  ۲۳ و ۲۱ یها خیتار در بادبان یتجسم  یهنرها
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 معرفی کتاب
 
 

  سالم کودک یالگو  نام کتاب:

  مازلو و راجرز فروم، فرانکل، آلپورت، :یها دگاهید اساس بر
  ایدن کودکان یپژوهش ی موسسه :در شده هیته

  قطره انتشارات:
 امروز مادران موسسه کارشناس ،یمانیسل  زهرا خانم معرفی کننده:

  
 

  

  ، یی خودشکوفا   ، یآزاد  حق  ها  انسان  که  دارد   باور   و   دهد  ی م  قرار  توجه  مرکز   در  را   او  ی آگاه   خود   و  انسان   گرا   انسان  یروانشناس
  ی انسان بالفعل  و  بالقوه  ی ها ییتوانا ی رو و کند  تالش  خود  ییخودشکوفا یبرا تواند ی م و  دارند کمال و رشد  و ی اخالق رفتار

 .  کند یم  تمرکز

  حد  تا تواند  یم  فرد هر  که است باور  ن یا بر  اما  ردیپذ یم  را ها  انسان انیم ر یفراگ ی ها ی ژگی و  و صفات  یی گرا  انسان  مکتب
 . کند  تالش  خود  ییشکوفا  و  رشد یبرا که یشرط  به کند  زی متما گران ید  از را خود  یاد یز

  یی ها  تیفعال  و   شده   اشاره   او  دگاه ی د  از   ی رفتار  مهم  ی ها  شاخص  به   روانشناس   هر   یوگرافیب  با   مختصر  یی آشنا  از   پس   کتاب   نی ا  در
 .است  شده شنهاد یپ تولد  بدو  از  کودک  در ها  شاخص  ن یا  پرورش یبرا

  ی ها  تیفعال انجام با  بتوانند  تا کند یم  کمک کودک  ی  حوزه  در   فعال اندرکاران  دست  ی  همه  و ن یوالد  به  کتاب نی ا خواندن 
 . کنند کمک  گرا  انسان یروانشناس مکتب  اساس بر کودک  ی   جانبه ی  همه رشد  به مناسب
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 معرفی چند کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان

 

 

  : پیش دبستانیبرای کودکان 

 یکوت  یکوت یها قصه: کتاب نام

 زاده  حسن فرهاد : سندهینو

 ونوجوانان  کودکان یفکر پرورش کانون: ناشر
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای کودکان دبستانی: 

 ازدهم ی  قدم: کتاب نام

 س ی طاقد سوسن :سندهینو

 ونوجوانان  کودکان یفکر پرورش کانون: ناشر

 برای نوجوانان: 

 خرها  کله :  کتاب نام

 یکلئر ا یجول: سندهینو

 اشراق بهار: مترجم

 کودکان اتیادب  خیتار  یپژوهش موسسه: ناشر
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 پرسش و پاسخ       
 

 گروه آموزش موسسه مادران امروز مسئولیت پاسخ گویی به این بخش را به عهده دارند. 
 

 : پرسش 

 خشم تیریمد: مطالعه مورد کتاب

 ۵۲ تا 39:  شده خوانده صفحات

  و یریگ سخت هم دیبا نیا ایآ کنم، ورزش  فردا دیبا من  مثل م،یبر یم کاره ب  "دیبا" میگذار یم  خودمان  یبرا ما که یزمان و وقت

 ؟ است تیمحدود

 : اسخپ

  را  دستم االن دیبا» مثال  میکن یم استفاده «  د یبا»  ی واژه  از یکار انجام ضرورت دادن  نشان  یبرا ما  اوقات از  یلیخ که میکن توجه

 کار  کی  انجام  لزوم  رساندن  عنوانه  ب  د«یبا  »  از  استفاده   مواقع  نی ا  در  بشوم«  داریب  زود  صبح  فردا  تا  بخوابم   زود  امشب  دیبا»  ای  بشورم«

 رفتن  ش یپ شما منظور جا نیا در است، متفاوت دها،ینبا و دهایبا داشتن یشناخت یخطا با  نیا شود، یم استفاده  معمول یگفتگوها در

  کار  آن میده نشان تا میکن یم استفاده مواقع نیا در "دیبا" ی کلمه از ما که هست متداول معمول، طوره ب نیا و هست برنامه طبق

 .شود انجام هست الزم حتما

 

 : پرسش

 یکالم ارتباط کتاب مرور: مطالعه مورد کتاب

 یندگیگو به  مربوط یرادهایا  :شده خوانده یها صفحه

 

 است؟ یارتباط نوع چه خواندن کتاب -

 است؟  یارتباط  نوع   چه  ست،ین  چکدامیه  اگر  ؟   یرکالمیغ  ای  است  یکالم  ارتباط  یمجاز  یفضا  در  گفت  و  گپ  و  اخبار  دنید  و  دنیشن  -

 

 : پاسخ

 ست؟یچ ارتباط از هدف مینیبب اول
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 . شود یم برقرار نفر چند ای دو یازهاین ای وعواطف احساسات اطالعات، انتقال یبرا ارتباط

 .است یکالم ارتباط یاصل رکن دادن وگوش  زدن وحرف است وشنونده نده یگو  با امیپ انتقال یاصل ی فهیوظ یکالم ارتباط در

 .است بدن وزبان لحن ، کالم، یفرد انیم و  رو در  رو کامل ارتباط کی یاصل عناصر

 اخبار  یوقت  پس.  کمتر(  منظور  کامل   رساندن  ای)  یاثرگذار  و  شود  ی م  شتریب  یگرید  بار  شود  حذف  ارتباط  در  عناصر   نیا  از  کدام  هر  حال

  ک ی باشد یریتصو اگر  میدار وگفتگو گپ یمجاز یفضا در یوقت و میشنو یم فقط ما است، طرفه کی ارتباط ک ی میده یم گوش 

  و ستی ن کامل ارتباط کی و( است یخال بدن زبان و لحن یجا) م یریگ یم کمک کالم از فقط باشد ینوشتار اگر  و است کامل ارتباط

 .میریبگ  کمک  یخوب  نحو   به  کالم  از  مگر  م،ینشو  متوجه  یدرست  به   را  مقابل   طرف  منظور  ما   و  نشود   منتقل   کامل   بطور  امیپ  است  ممکن

 .گنجد ینم یفرد انیم ارتباط در و است اطالعات گرفتن خواندن کتاب

 

 : پرسش

 یکالم ارتباط: مطالعه مورد کتاب

 44تا ۲4 صفحه از و یقبل مطالب مرور: شده خوانده یها صفحه

  بر  یشتریب اثر کالمم دارم دیتاک من ی کلمه بر من یوقت اتفاقا گفت یم مادران از یکی کلمه کی  بر جا یب دیتاک راد یا با ارتباط در

  ون یزیتلو یصدا چرا گویم نمی خود ی ساله 6 فرزند به است بلند ونیزیتلو یصدا و کنم یم صحبت تلفن با یوقت مثال .دارد فرزندم

  ان یب شکل نیا ایآ .بود ادیز ونیزیتلو یصدا ونچ دمینشن را دوستم یصدا من  میگو یم او به من ی کلمه بر دیتاک با بلکه است بلند

 است؟ غلط

 

 :  پاسخ

 از استفاده. دهد یم ییمعنا بار کلمه به منظورش  به بسته  ندهیگو و است لحن یکالم ارتباط  ی دهنده لیتشک یاصل عناصر از یکی

 .کند انیب را منظور دو و باشد داشته حالت دو تواند یم"من" ی کلمه

 (داند یم  یندگیگو اشکال را نیا کتاب که) دارد جانب به حق ای یدستور حالت که "من" به یدیتاک لحن 

  ان یب  شدت  با   و  است  آرام  معموال  و  شود  یم  استفاده  ازین  و   احساس  ان ی ب  یبرا   "من"  کلمه   از   که  ی رسان  اطالع  ای  یشنهادی پ  لحن  ای

 .شود ینم
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 اسـسپ
 و ارانی ی همه و نهیگز شرکت ان،یدانش معصومه خانم ،یفاخر یآقا  همسرشان و  یمحمد خوش هیمار ازخانم

  رساندند، یاری موسسه یها  تیفعال ی ادامه به گذشته، ماه در خود، یها  یبانیپشت با  که موسسه دوستداران

 .میسپاسگزار

 
 

 

 

 

 

  ینادر ترانه خانم پیتا و دور راه ییاجرا گروه نظر ر یز ،ینیعابد  بهار خانم یهماهنگ با کیپ نیا

 . است شده  منتشر امروز مادران موسسه در
 

 

  نشانی موسسه مادران امروز)مام(: 

 1۵9۵833111کد پستی:  -همکف(  واحد یکم )زیر  -3۷ی شماره  -نبش جهانسوز  -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر

 ۰۲1-88۷۲831۷،  ۰۲1-889۰1436،  ۰۲1- 8889۰34۵تلفن و فاکس:   

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

    madaran_e_emroozاینستاگرام:  

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.comایمیل : 

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

