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 موسسه                                                                                                             

   
 

 مادران امروز                                                                                        
 
 
 
 

  1396 دی - 97  یشماره                         ی راه دور                            ویژه پیک مام   
 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره
ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهامروز)مام( به منظور اطالعموسسه مادران 

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
 ده است .ی راه دور کرویژه

 

 سخن روز :
 

 هنگام وقوع بحران و بالیای طبیعی چگونه با کودکان رفتار کنیم ؟ 

وگو گفت؟ی اتفاقات پیش آمده چه کنندترها سردرگم هستند که اساسا باید با کودک دربارهدر چنین مواقعی اغلب بزرگ

 کنند، یا پنهان کاری یا کلی گویی کنند.

حوادثی که رخ داده  در باره یترها بزرگ و واکنش های ما وگوهافتبه گکنیم تر از آنچه ما تصور میدر واقع کودکان بیش

 توجه می کنند و از آن ها چیز یاد می گیرند.

را نکنیم ، وگو کنیم. چون اگر این کار که با کودکان خود در این باره گفتباشدترها این بهترین رفتار از سوی بزرگشاید 

 تر شوند.در ذهن خود بسازند و نگران ،تصویری بسیار بدتر از آنچه اتفاق افتادهکودکان  ممکن است

 ها اختصاص دهید.وگو با آنپس حتما زمانی را برای گفت

دهید تا  ی شرایط پیش آمده با کودکان صادق باشید. اجازههایشان گوش دهید. دربارهها را بپذیرید و به حرفاحساسات آن

 ها توجه کنید.ها اطمینان خاطر و قوت قلب دهید . به نیازهای آنآن هم کمک کنند . به آن

 برای اطالعات بیشتر در این باره می توانید به کانال اطالع رسانی موسسه مراجعه کنید .

 
 های دریافت شده در این ماهگزارش

 
  : گروه های راه دورهای دریافت شده ازگزارش ●

  میگروه :خانم مر هماهنگ کننده، شهر،قائم 7 سپنتا ●گزارش 2فر، یصمد سایگروه : خانم پر هماهنگ کنندهشهر، ،قائم1 بوعلی ●
 هماهنگ کننده، شهرقائم ، شهاب ●گزارش  3، ینجف هیگروه: خانم مرض هماهنگ کننده شهر،قائم ،5 سپنتا●گزارش  2 ،یبهزاد

شهر ، قائم تونزی ●گزارش  3، یعتیشر هیگروه :خانم آس هماهنگ کنندهشهر،  ئم،قا 2 بوعلی ●گزارش  3، یعتیشر هیگروه : خانم آس
 سپنتا ● گزارش 1 ،توکلی نیاگروه:خانم  هماهنگ کننده، شهر،قائم 6 سپنتا ● گزارش 3،یعتیشر هیخانم آس گروه : هماهنگ کننده،
 ،خانم بنو فامیل گروه : هماهنگ کننده ، ، مشهد مادران شکوفا ● گزارش 1 ،قربانیفرحناز خانم  گروه: هماهنگ کننده، شهر،قائم 2
خانم  گروه: هماهنگ کننده، ،کرمانشاه باراد ● گزارش 3 ،لیال کمالیانگروه :خانم  هماهنگ کننده ، شهر،قائم 1 سپنتا ●  گزارش 1

 ،شهرمادران آگاه، قائم ●گزارش  2 ،بی همالگروه :خانم  هماهنگ کننده، شهرقائم ، سالمت ● گزارش 3 ، فریبا یار احمدی
 گزارش 1  ،فرانک ذبیحیگروه :خانم  هماهنگ کنندهشهر ،، قائمامید فردا ●گزارش 1 ،ملودی صمیمیگروه :خانم  هماهنگ کننده

 گروه: هماهنگ کننده ، بابل،  نگرش مثبت ● گزارش 1،ترانه نخعیگروه :خانم  هماهنگ کنندهشهر ،، قائم 2های خندان گل ●

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 ای از کان مهر و مدارای اوستذره
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هماهنگ  ، بابلسر، چلیپا ● گزارش 2،بهزادیخانم  گروه: هماهنگ کننده ، شهرقائم،  10سپنتا  ● گزارش 2،صغری رضاییخانم 
، 2 تونزی ●  گزارش 2 ،حمیرا فاطری گروه : هماهنگ کننده ، شهرقائم،  15سپنتا  ● گزارش 3 ،عباسی  الهام خانم گروه: کننده
 ●گزارش 2  ،مریم یوسفی گروه: هماهنگ کنندهشهر ،، قائم3 تونزی ●گزارش 1،احمدزادگانگروه :خانم  هماهنگ کنندهشهر ،قائم

هماهنگ ، مدرسه هیئت امنایی علیپور،ساری ●گزارش 3 ،مریم گرجیگروه : هماهنگ کننده، مارلیک )کرج(، زمانی برای خودم 
 شهرمادران مسئول، قائم ●گزارش 4،خانم ملکیان گروه: هماهنگ کننده، تخشا، بابلسر ● گزارش 1،خانم محمدی گروه: کننده

 ،شهر، قائم4سپنتا  ●  گزارش 2،خانم رسایی گروه: هماهنگ کننده، راه نو، بجنورد ● گزارش 3،خانم ذبیحیان گروه: هماهنگ کننده،
 گزارش 4،خانم قربانی  گروه: هماهنگ کننده، شهرقائم)همسران( ،  3سپنتا   ● گزارش2،خانم فاطری گروه: هماهنگ کننده

 تهران:روه های کتابخوانی گ از های دریافت شدهگزارش ●
 3 ،یالطاهریگروه: خانم سه هماهنگ کننده مهتا، گروه ●گزارش  1 ،یمانیسل دیگروه: خانم ناه هماهنگ کننده آرامش، گروه ●

گروه: خانم  هماهنگ کنندهسبز،  شهیروه اندگ ●گزارش  4گروه: خانم فرخنده صادق پور، هماهنگ کننده د،خورشی گروه ● گزارش
هماهنگ  تالش، گروه ●گزارش  2مقدس زاده، بایگروه: خانم فر هماهنگ کنندهبامداد،  هگرو ●گزارش  3گزارش  2فرزانه منفرد،

 م،یتوانمی ما گروه ●گزارش  1 ،یدیوه: خانم افسانه قگر هماهنگ کننده د،امی گروه ●گزارش  2،یدیگروه: خانم افسانه ق کننده
 ●گزارش  1 ،یگروه: خانم مهناز لطف هماهنگ کننده ساله، هفده کتاب گروه ●گزارش  3،یگروه: خانم مهناز لطف هماهنگ کننده

 2،یگروه: خانم زهره صاحب هماهنگ کننده ناب، دوستان گروه ●گزارش  2گروه: خانم فرزانه تواناپور،  هماهنگ کننده آذر، گروه
 گزارش 2محمدصادق،  یگروه:  آقا هماهنگ کنندهپدران،  کتابخوانی گروه ●گزارش 

 
 خبرها

 
 زلزله زده سفری به مناطق● 
 

  
 

ها و ی مادران امروز به سازمانهای کاری موسسهبه منظور آشنایی با شرایط مناطق زلزله زده و نیازسنجی و معرفی حوزه
که ما کجا  ها و مربیان و بیان اینهای مرتبط با کار برای خانوادهفعال و اعالم آمادگی برای کمک در زمینهنهادهای 

 توانیم مفید واقع شویم، سفری دو روزه به کرمانشاه و سرپل ذهاب داشتیم.می
 راه دور باراد در کرمانشاه ،هماهنگ کننده ی گروه در این سفر از کمک و یاری و همراهی سرکارخانم فریبا یار احمدی ، 

و آشنایی به زبان محلی و منطقه سبب شد سفر پرباری داشته باشیم. ایشان بسیار بهره بردیم و همراهی صمیمی و خودمانی 
 داشته باشیم.ای در منطقه های گسترده بتوانیم فعالیت آیندهامیدواریم در  خانم یار احمدیضمن سپاس از 

ی مهر و ماه و زده ، دومین سفر به سر پل ذهاب به منظور آموزش مربیان موسسهمناطق زلزله ی فعالیت دردر ادامه ●
 پور صورت گرفت.کتابخوانی با مادران به همت خانم فرخنده صادق
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 5/10/1396ی ماهانه سه شنبه جلسه ●
 

 آزاریموضوع : پیشگیری از کودک ●

 و مدرس دانشگاه علوم تربیتی دکترا  ی،دانشجو یتیترب کارشناس علومی فیره لطاخانم بهکارشناس: 

 آزاری:تعریف کودک

 نوعی به و گیردمی انجام کودکان به نسبت بزرگساالن خصوصاً دیگر افراد توسط که است رفتارهایی آزاری شاملکودک

 حساب به آزاریکودک شوندمی انجام تصادفی صورتبه که رفتارهایی .زندمی آسیب کودکان روانی و جسمی سالمت به

 .شود جسمی نقص دچار اتومبیل تصادف با علت به کودکی کهاین مانند آیندنمی
 آزاری از دید پزشکی قانونی:کودک

ساختن کودک از غذا، لباس، مسکن، عشق و تربیت پدر و مادر تا آزارهای جسمی، عاطفی، روانی که آشکارا به محروم

 شود.میدیدن و گاهی مرگ منجر صدمه
 آزاری از دیدگاه یونیسف:کودک

کشی که به سالمتی، حیات و رشد عزت نفس توجهی، بهرههرگونه خشونت جسمی، روحی، روانی، آزار جنسی، غفلت و بی

 کودک آسیب برساند و احتمال صدمات بعدی را افزایش دهد.

 :آزاریکودک انواع

 جسمی آزاریکودک •

 روانی آزاریکودک •
 جنسی سؤاستفاده •

 جنسیتی هایتبعیض •

 ) جسمانی، عاطفی و تحصیلی ( غفلت و توجهیبی •

 

 گیرند؟چرا کودکان مورد آزار قرار می

 ناآگاهی والدین •

 مشکالت اقتصادی •

 اعتیاد •

 های روانیبیماری •

 مشکالت خانوادگی •

 مشکالت کودکان •

 مشکالت مدرسه •

 هاجنگ •

 

 روانی: -آزاری عاطفیانواع کودک
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 ورزی به کودکعدم محبت و عشق •

 تهدید و ترساندن کودک از تنبیه• 

 تحقیر، سرزنش، تمسخر• 

 ی کودک با سایر کودکانمقایسه• 

 بودنشاهد خشونت خانگی• 

 کردن کودک )ممانعت از بازی(منزوی• 

 کنترل شدید و نامعقول توسط والدین• 

 عدم تشویق رفتار مثبت• 

 کارهای خارج از تواناییشوادارکردن کودک به • 

 

 آموزشی: -آزاری تحصیلیانواع کودک

 گرایینمره• 

 رقابت• 

 پرورینخبه• 

 های زودتر از سن کودکآموزش• 

 تبعیض بین کودکان• 

 ها قرارگرفتنمورد آزار همکالسی• 

 تنبیه• 

 های بیجا، نادرست بیش از حدتشویق• 

 اجبار کودکان به کار• 

 ر سپردن کودکان به مهدهای اشتباه دروش• 

  

 کند؟هایی به کودکان و به جامعه وارد میآزاری چه زیآنکودک

 کودکان سالمت و رشد به آزاریکودک انواع است، شخصیت گیریشکل و رشد دوران کودکی که جاآن از  •

 و مشکالت با( اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمی،) رشد هایجنبهی همه در کودک که شودمی باعث و زدهآسیب

 .شود روبرو فراوانی هاینارسایی

 در اند، بوده بدرفتاری و آزار قربانی کودکی دوران در که کودکانی از بسیاری شده، انجام بررسیهای طبق متأسفانه •

 .شود می آن تداوم سبب که است آزاری کودک زیان بزرگترین این و اند پرداخته کودکان آزار به خود بزرگسالی

 آزاری را کاهش دهیم؟توانیم کودکمیچگونه 

 .بشناسیم بهتر و بیشتر را کودکان •

 .بشناسیم را آزاریکودک علت •

 .بگیریم کمک دیگران از •
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 .کنیم حفظ را خود آرامش •

 

 آزاری پیشگیری کنیم؟چگونه از کودک

 خانواده تشکیل و ازدواج در دقت •

 فرزندان مناسب تعداد و خانواده تنظیم به توجه •

 رفتار مناسب هایشیوه و فرزندان پرورش یزمینه در خود آگاهی افزایش •

 ... و معلم مادر، پدر، عنوان به خود وظایف انجام و ها مسؤلیت پذیرش •

 کودکان اساسی نیازهای و حقوق با آشنایی •

 عصبی فشارهای کاهش و خود روانی و جسمی سالمت به توجه •

 کودکان مورد در امداد و مشاوره حمایتی، مراکز با آشنایی و مشکالت با برخورد هنگام گرفتنکمک روحیه تقویت •

 خانواده و

 
 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 های شب یلدا در قائم شهر جشن ●
 و زیتون  2، بوعلی 1های شهاب ، بوعلی گروه -
 سالن درهایشان و خانواده دور راه هایی گروهاعضا از تعدادیحضور  با یکوچک جشنی 96/9/26شب در

 بازی،  گووگفت با که . شبیگرفت قرار مادران استقبال مورد شد و برگزار ی شب یلدابهانه به زیتون ورزشی
 به . چنین برنامه هایی برای کمک زد رقم برایمان را خاطره پرو  ماندنی یاده ب شبی و بود همراه موسیقی و

 کننده است . کمک هاخانوادهی گروه و اعضا ارتباط تحکیم
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  های توانبخشی )کرمانشاه(یک روز با بچه● 

 کرمانشاه در توانبخشی جامع مرکز به شیرینی و میوه یبسته 120 یتهیهبا  4/10/96 تاریخ درگروه باراد 

 ،مددجویان از مراقبت چگونگی با شناییآ و ی توانبخشیموسسه مختلف هایقسمت از بازدید از بعد و رفت

 مددجویان پایکوبی و شادی . این برنامه موجبکرد ایجاد صمیمی و شاد یمحیط ،خوانیترانه و نوازیدف با

 شد. پرستاری کادر خوشحالی و

    

 
 

 2سپنتا در گروه  آفرینیجشن پایان کتاب فرصت ●
در کنار هم و این جشن کوچکی  شود به پاس بودن و یادگرفتندر پایان هر کتاب در گروه جشنی گرفته می

 در پایان کتاب فرصت آفرینی است.

 

 



 

7 

 

 

 
 پرسش و پاسخ  

 
 (. ه عهده داردپرسش های این بخش را بگویی به گروه آموزش موسسه پاسخ)
 

شود و نتیجه این که پیامد خوبی به دنبال ندارد. مثل به نفس خود مغرور می پرسش : در بعضی موارد نوجوان از اعتماد
 خواند. در این گونه موارد چه باید کرد؟ی خوب می گیرد و بعد از آن دیگر درس نمیوقتی که نمره

نفس را روشن کنیم و ببینیم که آیا درس نخواندن بعد از بهبرای پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا مفهوم اعتمادپاسخ: 
 شود؟ی خوب، به عنوان غرور محسوب میگرفتن نمره

نفس با بههای مختلف زندگی.اعتمادهای خود در عرصهی اعتماد به نفس یعنی اعتماد و باور به تواناییبسیار سادهمفهوم 
العملی ی عکسشود. دربارهنفس سبب غرور و خودخواهی و عدم پیگیری نمیبهجا متفاوت است و اصوال اعتمادغرور بی

های آن معلوم شود سپس باید سعی کنید دهد، بهتر است ابتدا علتکه نوجوان شما پس از موفقیت در تحصیل نشان می
جا وادار به درس های نا بهی پاداشها را بر طرف کنید. ممکن است نوجوان شما تحت تاثیر فشار و زور یا با وعدهعلت

های دیگری هم رد علتاش را از دست داده است. البته احتمال داخواندن شده است و پس از رسیدن به هدف ، دیگر انگیزه
 سبب این حالت شده باشد، که بهتر است یک مشاور آگاه از نزدیک موضوع را پیگیری کند.

 
 رویی و خجالت و شرمساری را توضیح دهید.علت کم رویی نوجوانان و تفاوت میان کمپرسش: 

کودکی فرصت بیان خود و احساسات  های مختلفی دارد. چنانچه نوجوان در دورانی نوجوانی علترویی در دورهکمپاسخ: 
خود را نداشته باشد و از جانب والدین این فرصت از او گرفته شده و مورد سرزنش و گاه تحقیر قرار گرفته باشد و نیز مهارت 

 شود. رویی میکافی در بیان احساس یا بیان خود نداشته باشد ، باعث کمبود اعتماد به نفس و کم

رویی و خجالت  شود. تواند باعث کمرات ناشی از آن )جوش صورت ، ناموزونی در اندام و...( میرشد جسمی نوجوان و تغیی
 کند.ها هم این موضوع را تشدید میها با این تغییرات و توجه زیاد در جمع به آنبرخورد نامناسب والدین و بزرگتر

ث کم رویی شود. هر گاه نوجوان نتواند و یا بتر سد که تواند باعی رشد نیز میرشد عاطفی و تغییر حالت ناشی از این جنبه
رویی ترسیدن از موقعیتی است که نوجوان شود. در واقع کمرویی میخود را بروز دهد یا احساسات خود را بیان کند دچار کم

ری یا ضایع کردن حقی تواند خود را بروز دهد. اما شرمساری حالتی است که بعد از انجام دادن کاگیرد و نمیدر آن قرار می
 رویی متفاوت است.هایی که در باال کردیم با کمآید و با  توجه به تعریفیا ندیده گرفتن فردی به وجود می

 
ت رفتار کنند به شکلی که منجر به بروز لجبازی در عیپرسش : از چه سنی و چگونه والدین باید با کودک با قاط

 کودکان نشود؟

بایست تالش کنند ، به جز اطالعاتی که مربوط به شویم که قبل از انجام هر کاری ، والدین میمیپاسخ: در ابتدا یادآور 

کنند خود را بهتر بشناسند تا بتوانند  رفتارهای ها هستند، اطالعاتی را که به والدین کمک میکودک و نوجوان و شناخت آن

ز این موارد که باید مفهوم آن به خوبی درک شود و پس از آن مناسبی با فرزندان خود داشته باشند، به دست آورند. یکی ا
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به کار گرفته شود، قاطعیت است. قبل از هر چیز باید بدانیم قاطعیت چیست؟ آیا قاطعیت روی هر حرفی ماندن است؟ آیا 

ی ما تا همه قاطعیت انجام یک تصمیم از طرف والدین بدون هیچ برو برگرد و نظر خواهی از اعضای خانواده است؟ حتما

خواستیم، پس خواستیم ، نگرفتیم. یعنی رفتارهایی که نمیکنون چنین رفتارهایی داشتیم و در اغلب موارد جوابی را که می

ی آن با خبر نشدیم. یا اگر هم تکرار نشده ، حالت لجبازی در انجام از مدتی دوباره تکرار شده است و یا ما از انجام دوباره

ها از طرف فرزند، العملهای این عکسبغض و کینه در فرزندمان ایجاد کرده است. یکی از مهمترین علت کارهای دیگر و یا

چه که قرار است یعنی داشتن معیار و اصول برای آنتوسط والدین است. قاطعیت نداشتن درک درست از مفهوم قاطعیت 

 .اجرا شود دانجام شود و یا کاری نادرست است و نبایاجرا شود و داشتن معیار یعنی بدانیم چرا کاری درست است و باید 

شوند های خود تبدیل به والدینی زورگو میها و حرفاند با پافشاری روی تصمیموالدینی که این مفهوم را خوب درک نکرده

اند که با اد گرفتهشوند. والدین قاطع یکنند و در نتیجه باعث لجبازی و کینه توزی فرزندان خود میکه به عدالت رفتار نمی

ترین راه برای انجام کارها، با درنظر گرفتن مشورت با دیگران ، با بررسی تمام جوانب کار ، با فکر کردن و پیدا کردن مناسب

توان ، سن و میزان درک فرزند خود)در هر سنی که باشد( باید تصمیم بگیرند و آن را اعالم کرده و سپس روی حرف خود 

گونه باشد. رفتار این نکات سن خاصی )در کودک ، نوجوان و هم چنین والدین( ندارد و همواره باید به اینبایستند. رعایت 

توانید کتاب قاطعانه با خشن بودن ، بداخالقی و زورگویی متفاوت است. برای این که این مطلب را بهتر درک کنید، می

 را مطالعه کنید. چیست؟ دمفهوم قاطعیت در رفتار با فرزن

 پرسش: آیا بین انعطاف و گذشت فرقی وجود دارد ؟

ایم و تا حد ممکن عوامل بیرونی را نیز ریزی کردهگیری و برنامهبله فرق دارند. زمانی ما برای انجام کاری تصمیم پاسخ:

نظر نگرفته بودیم  شویم که درهایی مواجه میایم، ولی در زمان انجام برنامه با مسایل یا نکتهبررسی کرده و در نظر گرفته

مان ،انعطاف به خرج داده و روی نظر قبلی آمیز برنامهها خبر نداشتیم. برای به انجام رسیدن صحیح و موفقیتو یا از آن

های کاری و چه گروهی مانند خانواده( زیاد های گروهی)چه گروهریزیکنیم. با این موارد در برنامهخودمان پافشاری نمی

های الزم انعطاف به خرج دهیم. ولی در زمآن، بهتر است برای انجام شدن کار و برهم نخوردن آرامش  شویم ومواجه می

گیری در موردی ، به نفع دیگری یا دیگران از توانیم قبل از تصمیمگذشت کردن به این دلیل متفاوت است که ما می

ی آنان خودمان ترجیح دهیم و بگذاریم خواستهنظر کنیم و مصلحت آن فرد یا جمع را بر مصلحت ی خود صرفخواسته

 عملی شود.  
 

 هاخواندنی
 

 کودک و مادر بزرگ، نکات قابل توجه

 نی بانسایت نی منبع:
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بزرگ تحت کدیگر و در حضور پدر بزرگ و مادرها با یزمانی که والدین امکان بازی و سرگرم کردن فرزندان را ندارند، نوه

 کنند.بازی می هاآنمراقبت 

کند بدون این که شکایت کند؟ چه کسی هنگام خواب یک ها تماشا میچه کسی بارها و بارها یک فیلم کارتون را با بچه

 کند بدون این که خسته شود؟داستان را از اول تا آخر تعریف می

پدر بزرگ و مادر  ها ، سوالچه کسی پوشک بچه را عوض میکند بدون این که احساس بدی پیدا کند؟ پاسخ تمام این 

پذیرند ما را در نگهداری و تربیت و رفتار با کودکان نمی یجاست که پدر بزرگ و مادر بزرگ شیوه بزرگ است. نکته این

 دانیم.را با توجه به شرایط خود عملی نمی هاآنو ما هم نصایح 

 مزایای وجود پدربزرگ و مادر بزرگ

هایشان به نوه هاآنها برای هر دو طرف شیرین و دوست داشتنی است. عالقه بدون قیدوشرط ارتباط میان والدین ما با نوه

 کند و این چیزی است که فرزندان ما بشدت به آن نیاز دارند.ای در ایجاد اطمینان و امنیت ایفا مینقش قابل مالحظه

 توانند در آنجا بسر برند.ین خود میپدر بزرگ و مادر بزرگ، مکان امنی است که فرزندان در غیبت والد یخانه

 آورد.نوعی احساس هویت و در کنار خانواده بودن را به ارمغان می

 گیرد.هایش مورد پذیرش قرار میها و خوبیشود زیرا کودک به خاطر آنچه هست، با تمام بدیموجب احساس ثبات می

ها با یکدیگر و در حضور پدر بزرگ و مادر بزرگ تحت ، نوهزمانی که والدین امکان بازی و سرگرم کردن فرزندان را ندارند

 کنند.بازی می هاآنمراقبت 

 حمایت و امنیت خاطر برای والدین نیز از دیگر ثمرات این ارتباط است.

 نکات قابل توجه

خود در برخورد با ای در نوع خود مسائل و مشکالتی نیز دارد که باید به آن توجه کرد. گاهی اوقات ما و والدین هر رابطه

داریم که این در دو نسل کامال طبیعی است. البته هر دو خواهان داشتن فرزندانی سالم و فرزندان با یکدیگر اختالف عقیده

کنیم. خوشحال هستیم، اما در چگونگی رفتار خود به دلیل شرایط خاص خود تفاوت داریم و از قوانین مشابهی استفاده نمی

 عبارتند از:برخی از این مسائل 

 انتظارات گوناگون:

دار ها و ارتباطات خود دارند. قرار نیست مادر خانهما باید بپذیریم که والدین ما نیز زندگی خاص خود را دارند و نیاز به فعالیت

و وقت پدر ها مان بپردازد. پس به برنامهما نیز باشد و هر وقت که ما خواستیم به نگهداری از کودک یما حاال پرستار بچه

 همواره نیروی کمکی و آماده ما باشند. هاآنبزرگ و مادر بزرگ احترام بگذاریم و توقع نداشته باشیم که 
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 تغییر ارتباطات:

اند کامال فرق کرده است؛ پس، ای که مادربزرگ و پدربزرگ ما را بزرگ کردهرفتار با کودکان در حال حاضر با شیوه یشیوه

 بیان کنیم. هاآنایراد نگیریم بلکه در شرایطی خاص با توضیح روشن و ساده انتظار خود را از واکنش  هاآناز رفتارهای 

خواهد که ممکن است برای او مناسب نباشد و خودمان بگوییم وقتی فرزندمان چیزی را برای بازی می هاآنبرای مثال به 

 و در حضور کودک به ما نگویند که آن را برایش تهیه نماییم.نیز ما را تایید کنند  هاآندهیم، هرگز آن را به وی نمی

 ها :لوس شدن نوه

د انجام دهند. خواهنترین لذات کودکان ما این است که به منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ بروند تا هر آنچه مییکی از بزرگ

 گیرند.روی مهربانی نادیده میها به خود را نیز از احترامی نوهبزرگ و مادربزرگ حتی بیدر برخی شرایط پدر

رو باشند، زیرا گاهی اوقات آسیب لوس روی است، بهتر است در محبت نیز میانهجا که کلید موفقیت در هر کار میانهاما از آن

 انجامد.شدن از خود کودک فراتر رفته و به عدم حرف شنوی و اطاعت و در مواردی به تقابل با والدین می

 گوناگون:دیدگاه های 

تربیت کودکان تفکر آنان را به استانداردهای موجود  یهای والدین خود در مقولهما باید سعی کنیم با احترام به دیدگاه

 را نیز بپذیریم. هاآن ینزدیک کنیم، اما نصایح مشفقانه

 هاپر کردن خال میان نسل

بزرگ و میان خود و پدر یا برداریم و به بهبود رابطهههای موثری را در جهت گذر از خال میان نسلتوانیم گامما می

 های موثر شامل موارد زیر هستند:مادربزرگ درخصوص کودکان کمک کنیم. برخی از تکنیک

کنیم بر موارد اصلی تکیه کنید. گاهی اوقات ما بر سر مسائل جزیی و پیش پا افتاده در برخورد با فرزندان با والدین بحث می

 شود.اصل قضیه فراموش میبه طوری که 

را در جریان اطالعات روز بگذاریم. از زمان کودکی ما تا به حال خیلی چیزها تغییر کرده است. بسیاری از چیزهایی  هاآن

رسید، حاال عجیب یا حتی غیرعادی است. سعی کنیم با آرامش و رعایت ادب اطالعات و قوانین که قبال طبیعی به نظر می

 به والدین خود منتقل کنیم. رفتاری جدید را

کنیم ایم، فکر میای خاص تحصیل کردهاین که در رشته یکمی هم ما کوتاه بیاییم. گاهی اوقات برخی از ما به واسطه

گیرد. پس به والدین خود گیریم، در صورتی که گاهی هیچ چیز جای تجربه را نمیاندیشیم و تصمیم میهمیشه درست می

 حد امکان نظراتشان را صحیح قلمداد کنیم. اطمینان کنیم و تا
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دانیم که نگرش و برخورد والدین در موارد خاص اشتباه است. ما مجبور به عمل به نظراتشان را بشنویم. گاهی اوقات ما می

 هایشان باشیم.خوبی برای صحبت یمیگویند نیستیم اما در عوض میتوانیم شنونده هاآنآنچه 

های پدربزرگ و مادربزرگ درست نیست، با رعایت ادب بمانید. اگر احساس کردیم برخی واکنشبر سر مواضع صحیح خود 

آید، لزومی به تغییر جا که مشکلی پیش نمیهای ما سالم و خوشحال هستند و از آنبگوییم که فرزندان ما با شیوه هاآنبه 

 روش نیست.

کنند که خود باعث ایجاد نوعی احترام متقابل ها رفتار میا نوهپدربزرگ و مادربزرگ به قدری با صداقت، محبت و حوصله ب

 ا بدانیم.برند. پس بهتر است قدرشان رشده و در بسیاری از موارد نیاز به مداخله رفتاری ما را از بین می

 
 

 جدید از نشر مادران امروزکتاب یک 
 

 پرورش نظم پذیری در کودکاننام کتاب: 

 سلحشورماندانا نویسنده: 
 مادران امروز ناشر :

 سالبزرگگروه سنی: 

 فرحناز مددیکننده: معرفی
 
 
 

یکی از موضوع هایی که والدین  عالقمندند که درباره ی آن بدانند چگونگی ایجاد نظم در کودکان است. این کتاب به 

 نویسنده معتقد است که شده است.بخش ارایه  4می پردازد. مطالب کتاب در سالگی  8تا چگونگی ایجاد نظم از بدو تولد 

شود. در ی او آغاز میهای روزانهپذیری و آموزش نظم به کودک از انجام منظم کارها و فعالیتنظم”

ای مشخص ی فرزندشان از برنامههای روزمرهواقع، زمانی که پدر و مادر برای انجام کارها و فعالیت

گیری احساس امنیت نیز در او زند، بلکه موجب شکلآموکنند، نه تنها نظم را به او میپیروی می

 “شوند.می

الزم است والدین  نه تنها به خویشتن داری و کنترل رفتار، بلکه به زمان نیاز است.  “نظم پذیری ”مهارت برای ایجاد

 ی مهم توجه داشته باشند: برای آموزش نظم و انضباط به کودکشان ، به دو نکته

 آید. ی انجام چه کارهایی بر میبرد. دوم، از عهدهای از رشد به سر میه مرحلهنخست این که، او در چ

های ی رشد و توانایی های فرزند خود در هر سن،  هر بخش از این کتاب با معرفی ویژگیبرای آشنایی والدین با مرحله

پردازد. ها میناگون نظم آموزی به آنها و راهکارهای گوشود و در ادامه به روشرشدی کودکان در سنین مختلف آغاز می

 هایی ساده برای درک بهتر مطالب هر بخش آمده است.در پایان هر بخش نیز خودآزمایی

 توجه :
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های راهنما برای ارتباط بهتر است که ی کتاباز مجموعه« پرورش نظم پذیری در کودکان » کتاب 

 است. ارتباط مناسب با کودک در دوره ی مربوط به  جزو منابع مطالعاتی تکمیلی گروهای راه دور
 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
 

 های مناسب برای کودکان:کتاب
 

  چه و چه و چه یک بچه نام کتاب: 
  محمد هادی محمدی نویسنده:

 ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانموسسه ناشر:

 

 
 حمام کندکبوتر باید  نام کتاب:
  موویلمز نویسنده:

 پرناز نیریمترجم: 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر:

 
 
 
 

 مرغ سرخ پا کوتاه نام کتاب:
  پروین دولت آبادی نویسنده:

 ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانموسسه ناشر:

 
 
 

 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب
 

 استاین یک کتاب  نام کتاب:
 لین اسمیت نویسنده:

 دیبا میرزایی مترجم:
 دیبایه ناشر:
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 سگ نگهبان و گرگ چمنزار نام کتاب:
 یونا پارک نویسنده:

 حسین شیخ رضایی مترجم:
 فاطمی ناشر:

 

 

 وقتی سگ دنبالت کرد از کسی کمک بخواه ام کتاب:ن
 یون سوک چانگ نویسنده:

 زهرا یوسفی راد مترجم:
 فاطمی ناشر:

 

 

 
 

 های مناسب برای نوجوانان:کتاب
 
 

 سکه طال ام کتاب:ن
 آلما فلورآدا نویسنده:

 نسرین وکیلی مترجم:
 کری کودکان و نوجوانانف کانون پرورش ناشر:

 

 

 

 خود دوست داشتنی من ام کتاب:ن
 فنی بریت نویسنده:

 مهناز بهرامی مترجم:
 پرتقال ناشر:

 

 

 

 

 

 

 

https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 های زنده و ملموستجربه
 

ی خود های راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 95 دانید از آبان ماهطور که میهمان
شود. مسئول هماهنگی این بخش ی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهها و با توجه به کتابگروه

 خانم لیال کمالیان هستند. 
هایی که در آن ماه مطرح شده و ی پیک راه دور، تعدادی از پرسشکنیم در هر شمارهما سعی می

ها خانم بهار عابدینی از بخش اند، بیاوریم. مسئول گردآوری پاسخها پاسخ دادهها به آنای گروهاعض
 راه دور موسسه هستند .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرسش سی و چهارم 

 های زندگی هدف داشته باشیم؟ی حوزهچگونه در همه

 کتاب مورد مطالعه : مدیریت برخود

 طراح سوال : گروه کافه کتاب مادرانه)شهر ری(

 : خانم طاهری نژاد هماهنگ کننده

 

 باراد -خانم یاراحمدی 

مکان معین تصمیم در در زمان ود من معتقدم انسان باید در زندگی همیشه دل بزرگ داشته باشد تا بتوان

شود .من زندگیم را دوست دارم و احساس خوبی نسست بگیرد و درست اندیشیدن باعث عمل درست می

امروز دارم ،چون هرچه خواستم بدست آوردم وقتی هدفمند باشی هیچ قدرتی نمبت به عملکرد خودم تا به 

 وشتن کتاب است .نآخرین آرزویم  زندگیم بوده است. یراستی سرلوحه تواند مانع تو شود . صداقت وی

 پرسش سی و پنجم 

 داشتن فرصت خاص با فرزند چه فوایدی دارد؟

 فرصت آفرینی کتاب مورد مطالعه :

 : گروه سالمت طراح سوال

 : خانم بی همال هماهنگ کننده

 

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این بخش را پر بار میضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

را کامل بنویسید تا  خود خانوادگی و نام گروهکنیم نام و نام دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 ما بتوانیم نامتان را به طورکامل در پیک راه دور بیاوریم.

 متشکریم
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 کافه کتاب مادرانه -خانم طاهری نژاد

های حرکتی که در آن تحروقتی والدین روزی یک ساعت به بازی با فرزند بپردازند ؛ مثال نیم ساعت بازی

بگذراکاردستی درست کردن  نقاشی ، کتاب خواندن ، نیم ساعت دیگر آن را به ک و جنب وجوش باشد و

هاهای بیهوده و نق زدنکند و دیگر بهانهشود و کودک احساس آرامش و آزادی مینند نیاز کودک رفع می

 اش را دیدم .نتیجه ی بی مورد را نخواهد داشت  .چیزی که خودم امتحان کردم و

 سالمت -خانم ابو احسنی 

ح شود، در این فرصتکودک میفس در فزایش اعتماد به نافرصت خاص با کودک  باعث امنیت و داشتن 

شود که کودک خانواده را بهترین دوست خود بدتی خیلی کم صمیمیت بین یکدیگر بیشتر شده و سبب می

 اند.

 ۲سپنتا  -خانم نرگس کمالیان  

شود، که منجر به تداوم احساس ای عمیق و عاطفی بین والد و فرزند میفرصت خاص سبب ایجاد رابطه

عالوه سبب پذیرش نظرهای طرهشود، بنفس در کودک میبهباعث باال رفتن اعتماد ها وصمیمیت بین آن

 شود.فین )والدین و کودک( و رفع کدورت نیز می

 سالمت -خانم سرهنگیان 

ها حس خوبی دارند که برای تک فرزندی که برادرگذاریم ،بچهزمانی که وقتمان را در اختیار فرزندمان می

فکر شود وکند،  خیلی خوب بین فرزند و والدین رابطه برقرارمیوقت حس تنهایی نمییا خواهر ندارد هیچ  

 کند برایش ارزش قایل شدیم.می 

 سالمت -خانم جانباز 

هایی که تر مسئولیتشود حرف شنوی کودک از والدین بیشتر شده راحتفرصت خاص با کودک سبب می

 کند .آرامش و حس خوب می شود را پذیرا باشر و کودک احساسبه او داده می

 سالمت -خانم فالحی 

     هاآنکنند که با شان افتخار میکنند و به خانوادهاحساس امنیت و مهم بودن و اهمیت داشتن می هاآن

 هستند.

 

 



 

16 

 

 عزیزهماهنگ کنندگان درخواست از 

بندی بدهند تا در زمان جمعها در فرم گزارش جواب ی پرسشکنندگان عزیز دقت کنند و به همههماهنگ -1

 دچار مشکل نشویم.

های تکمیلی هستیم. قرار شده این گونه کتاب یهای موسسه گاهی شاهد خواندن کتابی به غیر از کتاب -2

ها بعد از یادگیری کتابخوانی هدفمند که قرار است برای دوستان به شکل جزوه داده شود، صورت کتاب

 گیرد.

 مسیر ما را همراهی کنید. کنیم در ایندرخواست می

 

 

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

 واحد یکم )زیر همکف( -37ی شماره -جهانسوز

 1595833111کد پستی: 

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

 کانال اطالع رسانی:

https://telegram.me/madaraneemrooz1 
 اینستاگرام:

valedeyn_va_farzandan 
 سایت :

madaraneemrooz.com 
 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

https://telegram.me/madaraneemrooz1

