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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
  : برگزار شد   زير در موسسه هاي  آبان و آذر برنامه   درماه  

  )نژاد خانم ماريا ساسان (  رفتارباكودك  گام •
  )خانم زهرا سليماني (  رفتارباكودك  گام •
  )نژاد خانم ماريا ساسان (تشويق و تنبيه  گام •
  )خانم فاطمه صهبا(ارتباط كالمي   گام •
  )خانم فاطمه ايرانپور ( رفتار با نوجوان  گام •
  )شيوا موفقيان خانم( جنسي كودك و نوجوان  رشدگام  •
) مديريت بر خـود     (كاربردي    خودشناسيگـام ي     ادامه •

 )خانم مريم احمدي(صبح و بعدازظهر 

 )خانم مريم احمدي(” نه گفتن “  كارگاه •
  )شيوا موفقيان خانم(” آشنايي با بلوغ نوجوانان “  كارگاه •
  )زهرا سليمانيخانم (” كار فرهنگي با نوزاد “  كارگاه •
  )خانم مريم احمدي(” مشورت با ديگران “  كارگاه •
 

  آذري  سخنراني ماهانه 
برخي از عوامـل مـوثر در       “ مهرماه با موضوع      ي سخنراني   جلسه

بـا كارشناسـي خـانم پرينـوش صـنيعي          ” ناسازگاري  كودكـان   
، ” ديگري    پدر آن “ و”سهم من “هاي  كتاب  ي  ونويسنده  روانشناس
.  برگزارشد  درمحل موسسه  صبح9  ساعت 1/9/84 شنبه روز سه
  .  سه وچهار آمده است ي در صفحهسخنراني آذر ماه  ي خالصه

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره

  ام م  پيك
  ي شماره     

  41و  40
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  دوست و همراه گرامي

  آغاز هشتمين سال با هم بودنمان گرامي باد
هايمـان را بـه       هفت سال در كنار هم آموختيم ، تجربه كـرديم و تجربـه            

  .ها برديم  ميان خانواده
 راهمـان ادامـه     ر كنـار هـم بـه      كنيم همچنان پرتوان و كوشـا د        آرزو مي 
  . دهيم

  )مام(موسسه مادران امروز                                                                      
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  هاي داوطلب گروه  
در ” هاي داوطلب   گروه  آموزش“ي  بخش از برنامه    سومين   اجراي •

آشنايي با كارهاي داوطلبانه    “    با عنوان     18/8/84شنبه    روز سه 
   با كارشناسي آقاي ورقا عبدي،” دولتيهاي غير و انواع سازمان

هـا در مـاه گذشـته بـه روال            هاي داوطلب و كارـ گـروه       گروه  •
  .  ادامه دادند هاي  خود را  فعاليتگذشته 

  
  ها ارتباطات و همكاري 
زير ارتباط، مـشاوره يـا        ها و نهادهاي     آبان و آذر با سازمان      درماه

  : ايم همكاري داشته
در بـــم ،   و خـــانواده  دار از كـــودك حمايـــت پايـــ ي كميتـــه
، ، كنـشگران داوطلـب      بـانو   فرهنگـسراي كودك ،     كتاب  شوراي

  موسسه پژوهشي كودكان دنيا
  

  هاي خارج از موسسه  برنامه 
  فرهنگسراها

  فرهنگسراي بانو 
  هاي سنتي  توسط گروه بازي  اجراي جشن بازي •

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه 
بـا  ها    زش خانواده ضرورت آمو  برگزاري سخنراني با عنوان      •

  كرمي و همراهي خانم زهرا سليماني خانم مرضيه شاه كارشناسي
  

  ها  مهدكودك
 بـا  ها   ضرورت آموزش خانوادهعنوانبرگزاري سخنراني با    • 

كارشناسي خانم نگين نابت و همراهي خانم ماندانا آجـوداني در           
  گل گمهد كودك بر

بـا  هـا     ضرورت آموزش خانواده  برگزاري سخنراني با عنوان     •
كارشناسي خانم مريم احمدي و همراهي  خانم مريم محمـدي           

  در مهد كودك ساترا
  

  ها مدرسه
ضرورت آمـوزش   ي سخنراني با موضوع        برگزاري دو جلسه   •

ـ براي وا  ها  خانواده آمـوزن بـه       و بـراي دانـش     دين و فرزنـدان   ل
 مريم احمـدي    خانم  كارشناسي باان  ي بهداشت رو    مناسبت هفته 

   )6ي  منطقه(ي راهنمايي الله  در مدرسه
 كـار و دانـش            ي   در مدرسـه   ر با نوجـوان   رفتابرگزاري گـام     •

 با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپـور و         )8ي    منطقه(مقدم سامان   
  همراهي خانم نسرين لطفي

ي   رشد دردوره هاي    ويژگي  برگزاري سخنراني با موضوع    •
ي  خــانم مــريم احمــدي در مدرســه بــا كارشناســينوجــواني 

   )2ي  منطقه( راهنمايي حورا
با  عواطف بر تربيت     نقشبا عنوان   ي آموزشي   جلسه  برگزاري •

  بخش نژاد براي معلمان دبستان دانش مارياساسان خانم كارشناسي
  

  المللي كتاب براي كودكان معلول ننمايشگاه بي
   و كودك ويژهو همايش فرهنگ

  6 تا 2 از ساعت  آذر 30چهارشنبه 
  بعداز ظهر 5 صبح تا 10از ساعت    ديماه1 نبهش و پنج

  موسسه مادران امروز ـ شوراي كتاب كودك
  . است همايش در سايت موسسه موجودي دقيق برنامه

  ساير مراكز
 بـا   رفتـار بـا كـودك       هاي آموزشي با عنوان      برگزاري  جلسه   •

كارشناسي خانم نگين نابت و همراهي خانم افـسانه شـهرزاد در            
  .عصر به دعوت مركز بهداشت غرب تهران شهرك ولي

ضـرورت آمـوزش     ي سـخنراني بـا عنـوان           جلسه برگزاري   •
ي   كرمـي در مجموعـه      با كارشناسي خانم مرضيه شـاه       خانواده

  فرهنگي هنري تهران 
با كارشناسي خانم فاطمه صهبا  و   رفتارباكودك  گام برگزاري   •

  .ي كودك همراهي خانم نسرين بينا در آشيانه
بـا كارشناسـي     رشد جنسي كودك و نوجوان      گـام  برگزاري   •

  ي كودك  در آشيانهخانم شيوا موفقيان
  
    شهرستان•
ي حمايت از كـودك و        هاي موسسه در كميته     ي فعاليت     ادامه  •

  .خانواده در بم 
ــه• ــراي  ادام ــوزش ازراه ي اج ــرح آم ــانواده ط ــا       دورخ          ه

ــتان ــائم  در شهرسـ ــاي قـ ــهر  هـ ــادمانه(شـ ــدكودك شـ ،         )مهـ
، )مهدكودك بهاران (،ساري  ) موسسه كيش رفسنجان  (رفسنجان  

  )آفرينشمهدكودك ( بابل
هـاي آمـوزش از راه دور اسـتان           همايش گروه اولين  برگزاري   •

هاي آمـوزش از راه       گروهو اعضاي   با شركت مسئوالن     نمازندرا
 آموزش گروه كارـو اعضاي  بابل ،ساري ،شهر  ائمقشهرهاي  دور  

آباديـان،    ملـك ها منصوره فرداد، مـريم        خانم( موسسهاز راه دور    
  10/9/84 روز  حمـدي خانم مريم ا  سركار   و با حضور     )نسرين بينا 

بـراي مـادران    نه گفتن با عنـوان     يهمچنين  برگزاري كارگاه   و  
           بابــلشــهر رد هــا ن آنهمــسراو  هــاي آمــوزش از راه دور گــروه

  )آفرينشمهدكودك ( 
هاي زندگي براي نوجوانـان در شهرسـتان           اجراي گام مهارت   •

 بـا كارشناسـي خـانم مرضـيه         )مهـدكودك شـادمانه   (شـهر   قائم
  كرمي شاه
 

 هاي آينده برنامه
  ي دي  ماهانه سخنراني

مــــــاه بــــــا موضــــــوع                    ي ســــــخنراني دي جلــــــسه
با كارشناسي خـانم  دكتـر       ” تغذيه ، سالمتي و چاقي كودكان     “ 

 صبح  در محـل      9  ساعت    6/10/84شنبه    هما بهمنيان  روز سه    
  شود موسسه برگزار مي

  
  ها ها و كارگاه  گام

   تعداد  شروع  ها ها و كارگاه گام
  عتسا  گرداننده  جلسه

  9-11  خانم شيوا موفقيان  5  27/9/84  روابط زناشويي
  4-7  خانم مريم احمدي  1  27/9/84   مشورت با ديگران
  3 ـ 5  دنژا خانم ماريا ساسان  9  28/9/84  رفتار با كودك
  9-12  خانم مريم احمدي  1  30/9/84    هدفمندي
  4-6  خانم مريم احمدي  6  11/10/84   كنترل خشم
  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  11/10/84  رفتار با نوجوان
  9-11  خانم مريم احمدي  6  12/10/84   كنترل خشم
  9-12  خانم مريم احمدي  1  28/10/84   مديريت زمان
  9-12  خانم مريم احمدي  1  26/11/84     نه گفتن
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  )قسمت دوم ( ي مهر ماهانه از سخنراني اي خالصه
قبلي ارايـه شـد و       شده ي جلسه ، در خبرنامه ي      بخش اول مطالب مطرح       

اهميـت   به دليل گـسترش و . بنا شد كه ادامه ي مطالب در اين شماره بيايد     
موضوع ارايه شده براي خانواده ها ، موسسه مادران امروز اقدام به تهيـه ي               

انگيـزه هـاي        نكـاتي دربـاره ي ايجـاد        كتاب آسان بـا عنـوان        يك
فقط عنوان هـاي كلـي       به همين دليل در اين شماره     . كرده است  تحصيلي

 و   بخش دوم مطالب يعني نقش خانواده در درس خوانـدن آورده مـي شـود              
بيشتري در ايـن زمينـه هـستند         ساني كه مايل به بدست آوردن آطالعات      ك

  دمي توانند اين كتاب آسان را از موسسه تهيه كنن
  

خانواده اولين محل يادگيري و پايـه و اسـاس و زمينـه و بـستر                
ي نقش بنيـادين آن       بنابراين در باره  . رشد و تكامل كودك است    

عنوان بـستر سـازي     در پرورش انسان و وظيفه و مسئوليتش به         
  .براي آموزش ترديدي نيست

البته بايد توجه داشـت كـه منظـور از آمـوزش مفهـوم عـام آن                 
. يعني هر نوع يادگيري كه انسان بالقوه توانـايي آن را دارد           .است

رود محيطي براي پرورش فرزند فراهم كند         از خانواده انتظار مي   
لوب و با حداكثر    ها ي بالقوه فرزندان به نحو مط        تا در آن توانايي   

ها قادر باشند چنـين محـيط         چنانچه خانواده . بازدهي به كار افتد   
تـوان گفـت فرزنـدان        مطلوبي براي يادگيري فراهم سازند مـي      

  .هاي شاد و موثر براي خود و جامعه خواهند شد ها نيز انسان آن
  با توجه به آنچه گفته شد وظـايف خـانواده را در ايجـاد انگيـزه               

  .توان به دو بخش تقسيم كرد ندن فرزند ميبراي درس خوا
نقـش  (سـازي بـراي يـادگيري         يكي نقش خـانواده در زمينـه       •

  )غيرمستقيم
 دوم نقش خانواده در يـاري بـه فرزنـد بـراي درس خوانـدن                •
   )نقش مستقيم(

خانواده از چند وجه بطور غيرمستقيم بر درس خواندن فرزنـدش      
   روش ، توجـه بـه مطالعـه      ،ميزان آگاهي : گذارد، از جمله      اثر مي 

هـاي    زندگي و نگـرش خـانواده نـسبت بـه تحـصيل وفعاليـت             
 بعـضي   ، روابـط خـانوادگي      ،وضعيت اقتصادي خانواده  ،فرهنگي  

  بـه    هنگام پذيرش كارها،  ها در     تواناييدر نظر گرفتن     (ها  عادت
پايان رساندن كارها، انضباط شخصي ، رفتـار هدفمنـد، تفـاوت            

گـري  و      ي جـستجو    ريح  ،داشتن روحيه   قائل شدن بين كار و تف     
رفتار با فرزند و هاي تربيتي و  هاي موثق ، شيوه  مراجعه به مرجع  

هاي تشويق و تنبيه ،رعايت نظم درحدي كـه بـه             انتخاب روش 
جنگ و جدال داخل خانواده، داشـتن عاليـق مـشترك            افراط و 

  نبين والدين و فرزندا
  
  

  تبريك 
ه خاطر انتشار پوستر اثرگـذار و       به سركار خانم سروناز مقيمي ب     

. گـوييم   مـي   معلولين تبريك   زيباي ايشان  به مناسبت روزجهاني     
  . وبراي دوست هنرمندمان آرزوي سالمتي و پويايي داريم

  ي آذر اي از سخنراني ماهانه خالصه
   ناسازگاري در كودكان برخي عوامل: موضوع

جلسه سركارخانم پرينوش صنيعي از شركت كنندگان        در ابتداي 
. را بيـان كننـد    خواستند كه خصوصيات يـك كـودك ناسـازگار       

  ادامـه    سپس ايشان با پرسش هاي ديگري به سـخنراني خـود          
  :دادند

ناسازگار با خصوصياتي مانندعصبي بودن ، اضطراب        آيا كودكان 
ـ    ، خشم ، لجبازي ، خرابكاري، عـدم             ه دنيـا اطاعـت از والـدين ب

   پرخاشگر باشند ؟مي آيند؟ آيا به دنيا آمده اند تا عصباني و
دارنـد و    به غير از كودكاني كه عقب مانـدگي هـاي مشخـصي            

تربيت والدين بر ناتواني هـاي آن هـا كمتـر اثـر دارد ، بقيـه ي            
معمولي دارنـد و در محـيط هـاي خـانوادگي            كودكان كه هوش  

تربيت نادرست   مكن است در اثر   معمولي هم بزرگ مي شوند ، م      
  .والدين ناسازگار شوند

  ؟تربيتي بر ناسازگاري كودكان موثرندچه عوامل 
بخواهيم اين عوامل را از ابتدا بررسي كنيم اين سوال پـيش            اگر  

       ابتـدا لحظـه اي اسـت كـه        . اسـت  مي آيد كه ابتدا چـه زمـاني       
   ي است كها نطفه بسته مي شود و دوره ي بارداري اولين مرحله

اگـر  . نقش مهمي بر رفتار آينده ي كودك داشته باشد         مي تواند 
و ناراحت و مضطرب شود     مادر در اين دوران عصبي و خشمگين      

ترشحاتي در خون او وارد مي شود كه به جنين منتقل مي شـود              
جنين از آن متاثر مي شود و اولين اثـر آن ايـن اسـت كـه در                   و

.  مـي كنـد و ناراحـت اسـت         گريـه  دوره ي نوزادي، طفل مـدام     
فـشار   زايمان هاي سخت و طوالني و با فشار زياد هم به نـوزاد            

مي آورد و عكس العمل هاي تندي را در دوره ي نوزادي ايجـاد           
شيرخوارگي هم مثل دوران بارداري مادر مي        در دوران . مي كند 

شـيميايي باشـد كـه       تواند از طريق شير ناقل هورمون ها و مواد        
 عالوه بر آن تعامالت مادر با نوزاد مثل. رام مي كند كودك را ناآ 

مي تواند اضطراب و عصبيت مـادر را بـه          ... در آغوش گرفتن و     
   .ناآرام و عصبي كند نوزاد منتقل كند و او را

عوامل ايجاد كننده اضطراب و ناراحتي كودكان خـارج          تا اين جا  
يت خود نقش بعد والدين با ترب از كنترل مادر است ولي از اين به       

   .آشكاري در ايجاد ناسازگاري مي توانند داشته باشند
امنيت ، آرامش و حضور مـادر نيـاز دارد تـا بـا آرامـش                نوزاد به   

اگر مادر شاغل است    . مهرباني بپذيرد  بخوابد و در بيداري او را با      
بتواند اين امنيت و     حتما بايد جانشيني را به جاي خود بگذارد كه        

يك تحقيق نشان مـي دهـد ميـزان         .  بدهد   محبت را به كودك   
نوزاداني كه از حضور مرتب مادر خود اطمينان ندارند          بيدار شدن 

. مـادر خـود اطمينـان دارنـد     بيشتر از نوزاداني است كه از حضور    
 آرامش محيط هم در آرامش و نظم خواب و بيداري نـوزاد مـوثر        

تن صداي مادر و آرامش او هنگام حـرف زدن بـا كـودك              . است
بلند و سريع و بد صدا حـرف زدن   .بسيار در آرامش او موثر است   

ي  الاليـي نمونـه خـوبي بـراي نحـوه         . كودك را ناآرام مي كند    
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عالوه بـر ايـن حـرف هـاي         . حرف زدن با نوزاد و كودك است      
مي تواند بـر آرامـش كـودك         شيرين ، دلنشين و آرامش بخش     

  .بيفزايد
اري كـودك مـوثر     اضطراب و خشم مادر هم در ناسازگ      عجله و   

از حركـات و رفتـار       كودكـان . است و به كودك منتقل مي شود      
     مادر به خشم و ناراحتي او پي مي برند و آرامش خود را از دست              

   .و ديگر نمي توانند بخوابند. دهند مي
مي تواند كودك را اذيـت كنـد و در ضـمن بـه او               وسواس مادر   

 را كنتـرل         كـودك  مثال مـادري كـه مـدام پوشـك        . منتقل شود 
يا مادري كه مـدام در حـال        . كند كودك را كالفه مي     مي كند 

 تميز كردن محل بازي كودك است حتي اگـر كـودك را بـراي             
كثيف كردن محيط دعوا هم نكنـد او را مـضطرب و خـشمگين         

گذاشت و قبول كرد كه بـازي        بايد براي نظافت حدي   . مي كند 
   .كودك كمي ريخت و پاش دارد 

. تماس جـسماني و نـوازش و بوسـيدن نيـاز دارنـد              به  كودكان  
   .كنند احساس آرامش مي كودكان با درك گرماي بدن مادر خود

   هم از نكاتي است كه به آرامـش كـودك كمـك            آرامش محيط 
را  دعواهــاي زن و شــوهر و جــدال آن هــا كــودك. مــي كنــد 

مضطرب و خشمگين مي كند و عكس العمل هـاي تنـدي را از          
   . باعث مي شود جانب كودك

دوست داشتن كودك با همان خـصوصياتي كـه دارد           پذيرش و 
. كـودك اسـت      يكي از مهمتـرين نكـات در ايجـاد آرامـش در           

نبايد در دوست داشتن ما     ... زيبايي و زشتي ، جنسيت ، هوش و         
و بايـد فرزنـدمان را چـون فرزنـدمان اسـت دوسـت               اثر بگذارد 

او را مطمئن كرد كه در هر  ايدعالوه بر اين ب . بداريم و بپذيريم    
 حتي اگر كار بـدي بكنـد      . شرايطي و هميشه او را دوست داريد        

كودك بايـد   . مثال اتاقش را به هم بريزد باز هم دوستش داريد           
  .  باشداز عشق والدين مطمئن

راه رفـتن ،    . مهارت ها به كودك نبايد عجله كنـيم         در آموختن   
و اگر قبل از آماده شدن       فتدبه موقع اتفاق مي ا    ... حرف زدن و    

 كودك بخواهيم به زور او را وادار به كسب مهـارت كنـيم در او              
چون كودك از نظـر رشـد       . اضطراب و ناراحتي ايجاد مي كنيم       

پس از كسب يك مهـارت تـا         ذهني به شكلي رشد مي كند كه      
  مدتي در آن مرحله باقي مي ماند و سپس مرحله بعـد را شـروع              

مرحله بعد فـشار     هر مرحله براي وارد شدن به     مي كند نبايد در     
حتي اگر فشار وارد كردن بـه كـودك در همـان زمـان              . بياوريم

كودك ايجاد نكند در دراز مدت اثرات نـامطلوبي در           مشكلي در 
  .او ايجاد مي كند

 سالگي به بعد كودكان متوجـه رفتـار تبعـيض آميـز         2حدود  از   
بـسيار نـامطلوبي بـر آن هـا مـي            والدين خود مي شوند كه اثر     

و  اگر بپذيريم كه فرزند خود را فارغ از جنـسيت ، هـوش            . گذارد
پس نبايد  . دوست بداريم رفتاري تبعيض آميز نخواهيم داشت      ... 

   .مقايسه كنيم هيچگاه كودكان را

مي شود و بايـد      از اين به بعد حرف زدن با كودك بسيار مهم تر          
       مـثال وقتـي كـار بـدي انجـام         . يمبا او ارتباط كالمي ايجاد كنـ      

كـار را انجـام داده       مي دهد با او حرف بزنيم و بپرسـيم چـرا آن           
به اين ترتيب به كودك كمك مي كنيم به احساسات خود           . است

مثال وقتي از روي عصبانيت چيزي را پرت مـي كنـد             .آگاه شود 
بپرسـيم چـرا ايـن را پـرت      به جاي عصباني شدن و فريـاد زدن    

را پــرت كــردي ؟ بــا آگــاه شــدن از  چــه شــد ايــن    كــردي ؟
خـود   احساسات ، كودك مي تواند بعد ها در كنتـرل احـساسات           

همچنين احساس خـود را از عمـل بـد كـودك            . بهتر عمل كند    
بلكه به منظور   منظور ايجاد احساس گناه البته نه به . بيان كنيد   

ت بـد   به اين ترتيب كودك مي تواند احساسا      . آگاه كردن كودك  
روش درستي تخليه كند ، در غيـر ايـن صـورت ايـن               خود را به  

نادرسـت كـودك مـي       احساسات جمع شده و باعـث رفتارهـاي       
بيان احساس توسط شما ، بيان احساس را به او يـاد مـي              . گردد

اين تربيت كودك مي آموزد كه از بيان احساس بد خـود             دهد به 
حـساس  خيلـي دچـار ا   كودكـان در ايـن سـنين      . خجالت نكـشد  

به كودك كمك كنيد كه اين احساس خـود         . حسادت مي شوند    
معموال والدين دوست دارند توانمندي هـاي فرزنـد          .را بيان كند  

در جمعـي از كـودكي       خود را به نمايش بگذارند يا ممكن اسـت        
اين مـسايل كـودك     . تعريف شود و از كودك شما تعريف نشود         

يـن مـسايل بـا      پـس حتمـا دربـاره ي ا       . عصبي مي كند     شما را 
   .بپرسيد كودك خود صحبت كنيد و احساس او را

نمـايش   در ضمن هيچگـاه توانمنـدي هـاي فرزنـد خـود را بـه             
  .نگذاريد كه بر خود او و كودكان ديگر اثر بدي مي گذارد 

كـه ممكـن     .يكي از مهمترين وظايف مادري شاد بـودن اسـت         
فسرده بايد بدانيم كه مادر افسرده كودك ا      . است سخت هم باشد   

هرچند همه گاهي عصبي يا ناراحت مي شـوند          .تربيت مي كند    
پس با كـودك    .  باشند   نمي توانند هميشه خوشحال و شاد          و

 درباره ي اوقات نـاراحتي خـود صـحبت كنيـد و بـرايش             خود      
توضيح دهيد كه در آن زمان مـشخص ناراحـت هـستيد و بعـد               

شـادكردن محـيط   .پيدا مي كند دوباره جريان عادي زندگي ادامه    
صـداي خنـده و موسـيقي و        . ي مـادر اسـت     وظيفه      زندگي

خنديدن را ياد  بايد به فرزندانمان. شادي ، كودك را شاد مي كند
   .دهيم

پرخاشگر و ناراحـت     اگر اين نكات رعايت نشود كودك عصبي و       
مي شود و در اين گونه مواقع نمي توان گفت كـودك ناسـازگار              

   .والدين است يا
مطالب مطرح شده در جلسه بـه تحليـل           ايشان بر اساس   سپس

 و افراد      ”پدر آن ديگري   “شخصيت شهاب قهرمان داستان كتاب    
  .خانواده ي او پرداختند


