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 موسسه                                                                                                                                            

        

 

       
   امروز مادران

 

 1399ماه  مرداد 128ی شماره                                                     دور راه یژهـوی امـم کـپی   

 

  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
بندی کل رسانی داخلی موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمعی راه دور، مسئولیت اطالعاز سال گذشته پیک مام ویژه

 شود.ه میئمندان اراخدمت عالقه "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  های موسسهفعالیت

 

 
 ای دریافت شده ـهگزارش

 

 99مرداد 2۰ تا ریت 2۰ از یافتیدر یهاگزارش
 تهرانی، دیجد اکرم خانم کننده:هماهنگ، ایپو بانوان: گروه ● گنبد تابع یروستای،اقدس مندبهره مژده خانم کننده:هماهنگی، مادر مهر: گروه●  

 چهره ژهیمن خانم کننده:هماهنگ، (دیجد) من نوجوان: گروه ● قائمشهری، وسفی مرجان و بایت هاله: هاخانم کننده:هماهنگ، 3 تونیز: گروه ●

 فاطمه خانم کننده:هماهنگ، دو ییرها و کتاب: گروه ●      قائمشهر ،زیترش نرگس خانم کننده:هماهنگ، تیترب نییآ: گروه ●     تهران، نگار

 فرزانه خانم کننده:هماهنگ، کتاب و مادر: گروه ● کرجی،رشکاریام فاطمه خانم کننده:هماهنگ، کی ییرها و کتاب: گروه ●      کرجی،رشکاریام

 ●     تهرانی، نیعابد بهار خانم کننده:هماهنگ، مانا: گروه ●    تهران، منفرد فرزانه خانم کننده:هماهنگ، سبز خانه ارانیهم: گروه ●      تهران، منفرد

، تونیز: گروه●      قائمشهری، عتیشر هیآس خانم کننده:هماهنگ، شهاب: گروه ●      قائمشهری، عتیشر هیآس خانم کننده:هماهنگ، دو یبوعل: گروه

 تهران، زگاریپره نیحس یآقا کننده:هماهنگ، پدران: گروه ●قائمشهری، عتیشر هیآس خانم کننده:هماهنگ

 

 تبریک تشکیل گروه جدید کتابخوانی
 

 ژهیمن خانم ه این گروهکنندهماهنگ شد.تشکیل  تهران در "من نوجوان" یمجاز یکتابخوان دیجد گروه 15/5/99 خیتار در

 یکتابخوان یهاگروه لیتشک شاهد میدواریام ،آمد به دوستان جدیدو خوش  گروه لیتشک یبرا کیتبر ضمن .هستند  نگار چهره

 .میباش یتربیش

 

 

 

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 مدارای اوست ای از کان مهر وذره
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 خبــرهـا  

  مادر ریش با هیتغذ یجهان روز مناسبت به
 امروز مادران موسسه کارشناس - نابت نینگ خانم

 
 تا 11)گوستآ هفتم تا کمی از 199۲ سال از (WHO) بهداشت یجهان سازمان

  بهبود و یردهیش جیترو یجهان یهفته را( مردادماه1۷
 مادران از سازمان نیا. (ایپد یکیو)است کرده یگذارنام جهان، در نوزادان سالمت

 یهیتغذ یبرا خود ریش از تنها ، نوزاد تولد نخست ماه شش حتما که خواهدیم

 .کنند استفاده فرزندشان
 توجه مورد ،یکودک هر رشد دوران طول در مناسب و سالم یهیتغذ کی تیاهم

 از مرحله نیترحساس از یرخواریش دوران. است نیوالد نیهمچن و متخصصان
 به یشتریب توجه دیبا دوران نیا در نیهم یبرا است، کودک تکامل و رشد مراحل

 یازهاین یکننده نیتام مادر ریش تنها نه دوران نیا در.داشت کودک سالمت و هیتغذ
 قابل یگرید قیطر از و جاکی یژگیو دو نیا که است کودک و مادر تماس و یکینزد ت،یمیصم کنندهنیتام بلکه است نوزاد بدن یمنیا و یاهیتغذ

 .ستین یدسترس
 منیا یدلبستگ رشد سبب نوزاد یازهاین به مناسب پاسخ و موقع به توجه و  هانآ نیب یمیصم و گرم یرابطه وجود و نوزاد و مادر  یپوست تماس

. شودیم انجام بهتر نوزاد از مراقبت رد،یبگ شکل تریقو و زودتر مادر و نوزاد نیب یعاطف وندیپ چه هر .شودیم مادر و نوزاد یبرا تیرضا احساس و
 .کند جادیا شاکودک ازین مورد و مکرر یردهیش با تواندیم مادر را یعاطف وندیپ نیا

 بلکه کندیم محافظت هایماریب انواع برابر در را نوزاد تنها نه که شودیم محسوب ونیناسیواکس نیاول عنوان به نوزاد یبرا مادر ریش مصرف شروع
 یاریبس از یریشگیپ مانند یمثبت راتیتاث هانیا بر عالوه دهد،یم کاهش یسالمند یحت و یجوان و ینوجوان دوران در را هایماریب انواع به ابتال

 بودن، دسترس قابل راحت، جذب و آسان هضم .نگرفت دهیناد توانینم که است یموارد جمله از ها،سرطان ژهیو به زنان از یاریبس در هایماریب
 .دارد وجود مادر ریش در که است مزایایی جمله از نوزاد ازین مورد یهایچرب و هانیتامیو از سرشار یمغذ مواد وجود

 سبب مسئله نیهم و کندیم رییتغ اندک اندک مختلف نیسن در کودک ازین تناسب به یرخواریش یدوره انیپا تا تولد هنگام از مادر ریش بیترک
 .شود مندبهره هیتغذ منبع نیترمناسب و نیترمطمئن از کودک همواره که شودیم

 :کنند توجه مادر ریش با هیتغذ در هانکته نیا به مادران است الزم

 شروع به نوزاد و مادر یپوست تماس یبرقرار باشد، مادر ریش نوزاد، یغذا نیاول تا شود شروع تولد از بعد بالفاصله دیبا مادر ریش با هیتغذ -
 .کند جادیا را یگرید طیشرا نوزاد و مادر یپزشک تیوضع نکهیا مگر کندیم کمک مادر ریش با یانحصار موفق یهیتغذ

 .ابدییم شیافزا نوزاد ازین با مطابق مادر ریش مقدار مکرر، یهادنیمک با اما است، یمحدود حجم یدارا مادر ریش اول یروزها در چه اگر -

 .کند استفاده پستان دو هر از تناوب به رخواریش یردهیش نوبت هر در -

 .گذاشت یتیمحدود دینبا و باشد خوار ریش دلخواه و لیم به دیبا یاهیتغذ فواصل و خوردن ریش مدت طول -

 .کند توجه یردهیش از قبل یبهداشت نکات به دیبا مادر -

 یجسمان و یروان سالمت سبب هاآن به توجه که است یموارد جمله از مادر ریش با هیتغذ یایمزا و یردهیش یهاروش از مادر یآگاه -
 .شودیم نوزاد
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 !باد یگرام رانیا ستیز طیمح مادر تولد سالروز
 تهیه شده توسط گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

 
 مشهد راه یانهیم ییکاروانسرا در شمسى، 1۲9٦سال در مالح لقامه

 خانم بىبى دختر وزیرى افضل خدیجه بانو مادرش. است شده متولد
. است مالح قابزرگآ ش پدر  و خود عصر پیشگام زنان از بادىآاستر

ادامه داد  قوچان و مشهد در دهم کالس تا  را خود التیتحص لقامه
 به زین را فرانسه و انگلیسى زبان او. گرفت تهران در را خود دیپلم و

 و آموزش وزارت کارمند ابوالحسنى حسین با یدرجوان. آموخت یخوب
 به خود همسر کنار در عمر انیپا تا شانیا. کرد ازدواج پرورش

 در تحصیل از پس لقامه. پرداختیم یطیمحستیز یهاتیفعال
 و تهران دانشگاه در شناسى جامعه و اجتماعى علوم و فلسفه ىرشته
 بورس 13٤۲ سال در اجتماعى، علوم لیسانس فوق مدرک اخذ

 ادامه فرزند چهار داشتن. کرد دریافت را سوربن دانشگاه دکتراى
 همسر قیتشو با تینها در یول انداخت قیتعو به سال دو را لیتحص

 و شد فرانسه یراه لیتحص یادامه یبرا 13٤5 سال در خود مادر و
 که او. شد کار به مشغول تهران دانشگاه کتابخانه در و بازگشت رانیا به فرانسه سوربن دانشگاه از یاجتماع علوم یدکترا مدرک افتیدر از پس
 طیمح یهایآلودگ ینهیزم در ییهاکتاب یترجمه و مطالعه به کردیم یبندطبقه کتابخانه در که ییهاکتاب انیم در بود عتیطب دوستدار اریبس
 ستیز طیمح دانشکده به تینها در که کردند سیتاس را یستیزطیمح یاموسسه 135۲ سال در ابتکار تقى یهمکار با شانیا. پرداخت ستیز

 مبارزه زنان جمعیت) محیطىزیست غیردولتى زمانسا ست،یز طیمح دوستداران از چند تنى و ابوالحسنى نیحس یهمراه با مالح لقامه. شد لیتبد
 منظور به یپژوهش و یآموزش تیفعال ،یمردم یهامشارکت جلب آن، یهیانیب به توجه با ،تشکل نیا هدف. نهادند انیبن را( زیست محیط آلودگى با

 بوده موسسه این عالى مشاوران از امروز مادران موسسه تاسیس بدو از مالح لقامه خانم .است شده اعالم یمحل جوامع و اقشار یتمام یتوانمندساز
ا ب ییهابرنامه یارائه و شانیا تولد سال نیکصدمی جشن یبرگزار جمله از یمختلف یهاطرح در زین امروز مادران موسسه ستیزطیمح گروه. است
 در نیزم کره داشتن نگه سرسبز یآرزو تحقق هدف با یدرختکار طرح و 9۷ سال در نیزم رانیا سبز یبانو نیا تولد سالگرد داشتیگرام هدف

 .داشتند مشارکت گذشته تابستان
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 ی مجازیهاجلسه و هاامـگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آپ واتس یفضا در نژاد ساسان ایمار خانم یکارشناس با "خشم بر تیریمد" یا جلسه سه ی دوره

 .شد برگزار 14/5/99و ۷ ، 31/4 یهاخیتار

 در نژاد ساسان ایمار خانم یکارشناس با "خشم بر تیریمد" کتاب یمجاز پاسخ و پرسش یجلسههمچنین 

 (دور راه یها گروه یژهیو. )شد برگزار 5/5/99 و 29/4 یها خیتار در آپ واتس یفضا

 
 

 

 
 

 

 

 در سامان یاعالن بایفر خانم یفن یبانیپشت و یطاهر الیسه خانم یکارشناس با "کودک با مناسب رفتار" یمجاز کارگاه

 .شد برگزار پیاسکا یفضا در 4/5/99 و 28/4 یهاخیتار
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 یدرفضا سامان یاعالن بایفر خانم یفن یبانیپشت و یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با "خوابم یم خودم " یمجاز کارگاه

  .شد برگزار 19/5/99 خیتار  در پیاسکا
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 در اسکایپ یفضا در یکرم شاه هیمرض خانم یکارشناس با "نوجوان با مناسب رفتار" ایشش جلسه یدوره

 آغاز شد. با پشتیبانی فنی خانم فریبا اعالنی 6/5/99 خیتار

 
  
 
 
 

 
 

 های آیندهبرنامه
 
 

 یاکبر دایش و نایب نیمیس ،یشهر نینگ ها خانم یگردانندگ با "یگرید و من" یاجلسه دو کارگاه، 

  خیتار از هاتفاوت و هایژگیو شناخت ، یخودآگاه مهارت بر تمرکز با سال 14-11 نوجوانان یژهیو

 .شودمی برگزار 1۷:3۰ - 19:3۰  ساعت از شنبهسه یروزها 28/5/99

 
 

 

 یفن یبانیپشت و یمانیسل زهرا خانم  یکارشناس با "کودکان یجنس تیترب و رشد" یمجاز کارگاه 

 برگزار .19:3۰-1۷:۰۰ ساعت ،  2/6/99 خیتار در پیاسکا یفضا در سامان یاعالن بایفر خانم

 .خواهدشد
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 هـاخواندنی
 

 ؟زندیم کتک کودکم چرا
 امروز مادران موسسه کارشناس - یمانیسل زهرا خانم

 
 دارد؟ را یرفتار نیچن چرا. است زیبرانگ سوال شانیبرا که شوندیم مواجه کودک طرف از ینامناسب یرفتارها با نیوالد اغلب فرزند با یزندگ در
 نکند؟ تکرار را آن و است نادرست رفتار نیا بداند تا کنم چه است؟ گرفته ادی کجا از

  یبرا یمانع مدت یطوالن در و شود نیوالد در ینگران جادیا باعث تواندیم یدرست به که سترفتارها نیا از یکی کودک توسط گرانید زدن کتک
 د.کنیم جادیا شاانیاطراف و کودک نیب سالم یاجتماع روابط

 م،یبشناس را رفتار نیا یآورنده وجود به یها نهیزم و هاعلت دیبا ابتدا بگذارد کنار را نامناسب رفتار نیا تا میکن کمک کودک به میبتوان که نیا یبرا
 .است یموقت ای و ممکن ریغ باًیتقر آن یآورنده وجود به یهاعلت به توجه بدون رفتار رییتغ

 عیشا و جیرا رفتار عنوان به کودک رشد از یمقطع در رفتارها از یادسته .است کودک یرشد سن کودکان، یرفتارها یبررس در گرید مهم ینکته
 یهارفتار یرو و بدهد صیتشخ را نامناسب از مناسب رفتار بتواند که یرشد یمرحله به کودک که ییجا آن از اما هستند نامناسب که دارند وجود

 .شوند یم قلمداد یعیطب یحد تا است، دهینرس باشد داشته را الزم کنترل خودش

 سال سه ریز کودک

 تجربه را یمختلف جاناتیه کودک است، جاناتیه کنترل عدم از یناش که است یعیشا یرفتارها جمله از  سال سه ریز کودک توسط گرانید زدن
 با زدن حرف قیطر از بتواند که ستین یحد در او لغات یرهیدا و یکالم ارتباط یبرقرار توان و شناسدینم را احساسات نیا هنوز اما کندیم
 به دنینرس شود، اجرا سرعت به شیهاخواست در یهمه که دارد انتظار و داندیم ایدن مرکز را خود گرید طرف از کند، انیب را خود منظور گرانید

 از یکی که دهدیم بروز یمختلف  یرفتارها با را آن و شودمی او خشم و یناکام موجب شیهاخواسته به دنیرس در ریتاخ یحت ای و شیهاخواسته
 .شودمی تیتقو رفتار نیا که ردیگیم صورت ییهاطیمح در رفتار نیا تداوم و یماندگار اما است گرانید زدن کتک رفتارها نیا

 :شوندیم رفتار نیا تیتثب ای و تیتقو باعث که ییهاطیمح یژگیو 

 انجام به مجبور شیها ازین به دنیرس یبرا کودک که یطور به ها ازین آن کردن برآورده رید ای و کودکان یواقع یها ازین به توجه عدم 
 شودمی رفتارها نیا

 او از یواقع ریغ انتظارات داشتن و کودک یسن یها یژگیو به توجه عدم 

 باشد داشته کنترل رفتارش بر تواندینم که یطیشرا در او کردن رها و کودک رفتار بر نظارت دمع 

 کودک حضور در خودشان رفتار بر نیوالد یجانیه کنترل عدم 

 کودک کنترل و شناخت در نیوالد توان عدم و خانواده یزندگ یهابرنامه در انضباط و نظم نبود 

 سال شش تا سه کودک

 استرس و شودمی روروبه یمختلف یهاتیموقع و هاچالش  با رد،یگیم قرار همساالن با ترشیب ارتباط معرض در کودک جیتدر به یسالگسه از بعد
 کی دنید از که طورهمان کند،یم بروز یناگهان و یتکانش صورت به اشیجانیه یهاواکنش گرید طرف از کند،یم تجربه را یترشیب اضطراب و

 که کندیم واکنش یناگهان طور به بشود تشیعصبان موجب که هم یموضوع مقابل در دیآ یم وجد به و شودمی خوشحال شدت به یباز اسباب
 د.کن بروز گرانید دادن هل ای و زدن کتک شکل به است ممکن

 :از عبارتند رفتار نیا یوردندهآ وجود به جیرا یهاعلت

 کودک توسط هاآنجیه کنترل عدم •
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 یدیناام و استرس ترس، ،ناامنی احساس •

 خشم و یناکام احساس •

 ارتباط یبرقرار در یناتوان •

 نیوالد کنترل و توجه جلب یبرا تالش •

  هاخواسته تیریمد در یناتوان •

 ...( و یاانهیرا یهایباز و هالمیف مثل یریتصو نامناسب یهابرنامه ساالن،هم تر،بزرگ انیاطراف ن،یوالد) طیمح در یریادگی •
 حیصح یکنترل یهاوهیش و مناسب یفرزندپرور یوهیش نبود •

 زند یم کتک که یکودک با مناسب رفتار

 سال سه ریز کودک

  در. زدیبر هم به را کودک رفتار است ممکن کودک خوراک و خواب یبرنامه یختگیرهمبه د،یباش داشته کنترل تحت را یطیمح طیشرا •
 رفتار بر یترشیب نظارت میرمستقیغ طور به و دیکن توجه کودک یرفتار یهانشانه به شود خارج کنترل از طیشرا است ممکن که یمواقع

 د.یشو زدن کتک از مانع تا دیباش داشته کودک

 .دیزیبپره کودک رفتار با مواجه در یهیتنب و یجانیه یرفتارها از و دیکن تیریمد خود رفتار بر •

  .دیکن عوض را فضا رودیم شیپ زدن کتک سمت به کودک رفتار دیکنیم احساس که یموقع •

 . دارد درد زدن و ستین زدن یبرا دست دییبگو کودک به میدا طور وبه یعاد طیشرا در •
  .دیکن دور طیمح از را او دارد اصرار اشنامناسب رفتار یادامه بر که است یجانیه یطیشرا در کودک اگر •

 سال شش تا سه کودک

 .دیدار هنگ تحرک پر و شاد را کودک یزندگ طیمح و دیباش داشته کنترل خودتان رفتار بر •

 از دیتوانیم کار نیا یبرا .کند یهمدل گرانید با ردیبگ ادی و بشناسد را گرانید و خودش یهاجانیه و احساسات تا دیکن کمک کودک به •
 .دیریبگ کمک مناسب یها یباز و کتاب

 

 تحول )رشد و تکامل( کودکان و مداخله در تاخیرها
 دکتر فریده ترابی میالنی

 

مداخله  هاآنتوانند تاخیرهای تحولی کودک خود را شناسایی کنند و با آموزش های گام به گام، در والدین نخستین معلمان کودک هستند و می
 کنند.

محققان با  تا توانایی کودکان خردسال ارزیابی شده و تاخیرها معلوم شود. یافته است در حال حاضر آشنایی والدین با تحول بهنجار اهمیت بسیار
برای ورود به  را هاآنکه  کنندمیهایی را کسب سالگی مهارت 5ی کودکان دنیا تا اند که همهدک دریافتهی مراحل تحول هزاران کومشاهده

های تحول مشکل داشته باشد، با چه کودکی در هر یک از حیطهشوند. چنانعینی مشاهده میها در حدود سنی مکند. این مهارتدبستان آماده می
 شود. های کودکان با نیازهای ویژه میتشخیص به موقع این تاخیرها موجب پیشرفت مهارتکمک کرد.  توان به اومداخله به هنگام می
های هیجانی، مهارت _های اجتمایی های زبان، مهارتای شناختی، مهارتهسالگی شامل مهارت 5ل از تولد تا های تحوبه طور معمول حیطه

های بهداشت و استفاده از توالت مهارت ،های لباس پوشیدنخوردن، مهارت های غذاارتخودیاری است که خود شامل مه یهامهارتحرکتی و 
 است.

ی شناختی کودک در این دوره است. نوزاد به هامهارتکند، سالگی که در شناسایی تاخیرها به ما کمک می 5های تحول از تولد تا یکی از حیطه
گذارند و به عنوان مثال های تحول بر یکدیگر اثر مینگرها معتقدند که حیطهتحولی کند.یان اطراف را به تدریج شناسایی مکمک حواس خود جه

 تحول شناختی با تحول زبان ارتباط تنگاتنگ دارند.
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از کر کردن و حل مساله نیز های فهارتم منظور از تحول شناختی همان درک مفاهیمی مانند شکل، رنگ، اندازه، تفاوت ها، تشابه ها، عدد است.
های شناختی بر اساس کند، در جدولبه ترتیبی که در کودکان بروز می را هاآناند خصصان توانستهشوند که متهای شناختی محسوب میمهارت

م ر دست و عدتوانند در نقاط دوهم گردد. به این وسیله والدین میسن کودکان، تنظیم کنند تا زمینه برای ارزیابی پیشرفت کودکان خردسال فرا
 ی به تاخیر افتاده بپردازند. هامهارتبا آشنایی با تحول بهنجار، به آموزش گام به گام دسترسی به کارشناس، 

ی پیشرفته هامهارتشود و تا نوزادان با بلند کردن سر شروع میی حرکتی در هامهارتهای حرکتی است. مهارت ،های تحولیکی دیگر از حیطه
 خیر دارند به خدمات کاردرمانی نیاز دارند. های حرکتی تامهارتکودکانی که در تحول  یابد.سالگی ادامه می 5ی کردن در حدود مانند لی ل

 ... ی حرکتی درشت نامیده می شوند. مانند: نشستن، ایستادن، راه رفتن وهامهارتیی که با ماهیچه های بزرگ بدن انجام می شوند هامهارت
ی حرکتی ظریف نام دارند مانند برداشتن اشیای ریز هامهارتشوند و با هماهنگی دست و چشم انجام مییی که با انگشت شست و اشاره هامهارت

 با انگشت شست و اشاره یا ریختن حبوبات در بطری و همچنین ترسیم خطوط افقی، عمودی و غیره. 
را در کودکان نشان می دهد و جهان شمول است تنها چهار دست و پا رفتن را  هاهارتمی حرکتی تحولی نیز جدولی دارد که توالی این هامهارت

 .برخی از کودکان انجام نمی دهند. والدین با مطالعه برنامه تحول حرکتی گام مهمی را در این زمینه بر می دارند
 

 

 معرفی کتاب
 
 

 کودکان در یجنس سالمت از مراقبت و آموزش یدهایکل  نام کتاب:

 نوجوانان و

 تاسیدفر ستالیکر نویسنده:

  یطوس یسیرئ سارا مترجم:

 نیصابر انتشارات:

  امروز مادران موسسه کارشناس، یمدد فرحناز خانم معرفی کننده:

  
 از دور به ها،آن یشناخت ادراک و تیظرف با متناسب و یعیطب مناسب، یهاواکنش کودکان یجنس یهایکنجکاو و هاسوال به نیوالد اگر

 در یاطالعات دارد یسع کتاب نیا. ابدییم کاهش یجنس لیمسا به نسبت کودکان ذهن شدن منحرف خطر دهند، نشان سرکوب و یکاریمخف

 و دهند قرار هاآن اریاخت در جیتدر به را تیجنس موضوع یدرباره الزم یهایآگاه فرزندشان، رشد مختلف مراحل در تا دهد قرار نیوالد اریاخت

 د.آورن وجودبه اعتماد از سرشار و سالم آگاهانه، یارتباط

 دیکن استفاده مناسب یهااصطالح و هاعبارت از کودکان، تیجنس به مربوط یهاسوال یدرباره وگوگفت هنگام تا کندیم کمک شما به کتاب نیا

 تانفرزندان به کتاب یرهنمودها یریکارگ به با.  دیده قرار مالحظه مورد را ییهانکته چه ،یسن مختلف مراحل در اطالعات، یارائه در که دیبدان و

 .کنند انتخاب را درست راه یجنس یریگجهت و تیهو در کندیم یاری را هاآن و ندیایب کنار بهتر بلوغ دوران تحوالت با تا دیکنیم کمک
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 معرفی چند کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 کودکان دبستانی:برای 

 دهدیم نجات را ایدر سبز یوالیه: کتاب نام

 نچزیا سونیآل: سندهینو

 یکروب دهیها: مترجم

 (نردبانانتشارات فنی)کتاب : ناشر

 برای نوجوانان:

 شب مهین از بعد قهیدق کی:  کتاب نام

 کروسان سارا: سندهینو

 یانیآشت یدیعب وانیک: مترجم

 افق: ناشر

  :دبستانیپیش برای کودکان 

  سبز چتر: کتاب نام

 مریکر ویآز یجک: سندهینو

 یونیساس مارال: رگریتصو

 یجهرم ینوح ترایم:  مترجم

 ناشر: مبتکران)کتاب میچکا(

 

 چکایم: ناشر
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 پرسش و پاسخ  
 

 د.گویی به این بخش را به عهده دارگروه آموزش موسسه مادران امروز مسئولیت پاسخ
 

 :پرسش 

 نسل دو نیب ارتباط یجلد 1۰ مجموعه 5 جلد:  مطالعه مورد کتاب

 یلیخ چون شود داده دیبا نوجوان به یاطالعات چه قاًیدق کهنیا و است یجنس بلوغ نهیزم در بود مطرح هم گروه نیا در که عیشا سواالت از یکی

 دختر التیتما ینهیزم در نیهمچن هستند سردرگم اطالعات یمحتوا مورد درها خانواده اما داد اطالعات دیبا نوجوانان به که شودیم مطرح یکل

 .ردیبگ شیپ در دیبا یروش و العمل عکس چه خانواده مشاهده صورت در گرکهیکدی به نسبت پسر و

 :پاسخ

ها را در موقعیتی جدید قرار شوند. این تغییرات ناگهانی نوجوانهایی در جسم، ذهن و عواطف میتغییرات هورمونی دوران بلوغ سبب دگرگونی
پرهیز از سر آگاهی است نه ترس. با دادن شود. هدف ما در تربیت جنسی جلوگیری از خطرها و ها میدهند که موجب ترس و نگرانی آنمی

گانه به احتیاط ضروری و های بچهمورد و جسارتهای بیکنیم تا از ترسها کمک میاطالعات درست در مورد مسائل جنسی و بلوغ به نوجوان
 شهامت یک فرد بالغ برسند.

مان بپردازیم. این وانیم در آرامش به هدایت و راهنمایی هدفمند نوجوانی بلوغ و رشد جنسی به محیط و فضایی امن نیاز دارد تا بتوگو دربارهگفت
انجامد. دقت کنید در این مان مینفس و اعتماد به نفس نوجوانقوی و تقویت عزت ی عاطفیبخشی به ایجاد رابطهوگوها افزون بر آگاهیگفت
انجامد و رکن اصلی ها میعات دقیق و علمی با نوجوانان به امنیت جنسی آنها بدهیم. سهیم شدن اطالوگوها باید اطالعات مفید به نوجوانگفت

ی درک نوجوان باشد. اطالعات پیش از موعد ندهیم. اطالعات باید با توجه به سن باید به موقع و در محدوده هاحفاظت از خود است. آموزش
ها باشد تا مجبور نشوند داشت اطالعات و راهنمایی ما جوابگوی نیازهای آن نوجوان و پلکانی در اختیار نوجوان قرار بگیرد. همچنین باید توجه

 های دیگر بروند.برای گرفتن جواب به منابع و محیط

های خیس که به طور غیر ارادی بر اثر افزایش ی تغییرات جسمی مانند خوابجا که حاالت متغیر روحی، گرایش به جنس مخالف و مشاهدهاز آن
های گوناگون و تواند به بروز واکنششتن آمادگی برای رویارویی با این شرایط میها را نگران کند. نداتواند نوجوانافتد، میفاق میها اتهورمون

پسرها  ها اولیه و درشدن نشانهی بلوغ در دخترها حتماً پیش از دیدهشناسان تاکید دارند آمادگی ذهنی برای ورود به مرحلهنامناسب بیانجامد . روان
 شود، ایجاد شود.ها دیده میی بلوغ در آندر سنی که صفات ثانویه

ز داشته گرایش و ارتباط با جنس مخالف ابعاد جسمانی و عاطفی دارد. الزم است پیش از هر چیز این نیاز را بپذیریم و برخوردی متناسب با این نیا
اش در حال تغییر است و در این مورد هم او همانند جسم که ذهن و نیازهای عاطفی ها به این موضوع اشاره کنیدوگو با نوجوانباشیم. در گفت

تواند کند و انسان میباید تکامل سالم اتفاق بیافتد. در این تکاملِ سالم قدرت و توانایی تشخیص، اصول اخالقی، تعهد و ... پرورش پیدا می
 ا کند، درک بهتری از رابطه و جنس مخالف داشته باشد و به خود و دیگری توجه کند.ها و نیازهای خود را بشناسد، ثبات احساسی پیدخواسته

های مناسب و سالم برای ها فرصتآید. پس بهتر است خانوادههای گوناگون به دست میرسیدن به این توانایی در طول زمان و با کسب تجربه
ها در این مسیر تجربه کنند و در فضاهای امن و قابل کنترل فراهم کنند تا نوجوانهای مشترک و... با جنس مخالف را وگو، فعالیتارتباط، گفت

 بیاموزند.
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   های داوطلب موسسه مادران امروزهای جدید و جاری نیروها و گروهمروری کوتاه به فعالیت

 

 های موسسه برای مشارکت و تامین هزینهمام  نهاداران و همرای دوستی همیارادامه 

  ه اینستاگرام با استقبال ژهمکاری و مشارکت گروه آموزش و نیروهای فعال  و ارائه مطالب متنوع کانال اطالع رسانی موسسه به ویبا
 گزاریم.کاران سپاساندری دستهمهرو شده است. از سوی مخاطبان روبهخوبی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دور راه ییاجرا گروه نظر ریز ،ینیعابد بهار خانم یهماهنگ با کیپ نیا

 .است شده منتشر امروز مادران موسسه در
 

 

  نشانی موسسه مادران امروز)مام(:

 1595833111کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -3۷ی شماره -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر

 ۰۲1-88۷۲831۷، ۰۲1-889۰1٤3٦، ۰۲1-8889۰3٤5تلفن 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

