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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�
  : برگزار شد  ر در موسسه زي هاي  مهر برنامه   درماه  

  )نژاد خانم ماريا ساسان (  رفتارباكودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور ( رفتار با نوجوان  گام •

  )كرمي خانم مرضيه شاه( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(  2 و 1گروه  –روابط زناشويي گام  •

) مديريت بر خـود     (كاربردي    خودشناسيگـام ي    دامه ا •
  )خانم مريم احمدي(صبح و بعدازظهر 

  )خانم مريم احمدي(مديريت بر رفتار  كارگاه •

  

  

 

  ي مهر سخنراني ماهانه �
عوامـل مـوثر در      مهرماه با موضـوع       ي سخنراني   جلسه

با كارشناسـي خـانم مـريم احمـدي روز            درس خواندن 
 صبح  در محل موسسه مادران       9   ساعت  5/7/84شنبه    سه

  . امروز برگزار شد 
بـه دليـل گـستردگي مطالـب ارايـه شـده در ايـن جلــسه،        

ي سخنراني مهر ماه طي دو شماره خبرنامـه ارايـه             خالصه
 سه وچهار اين شماره      ي  بخش نخست ، در صفحه    . شود  مي

) در درس خوانـدن  نقش خانواده   (ي مطالب   ادامه. آمده است 
  .شود  ارايه مي40در پيك شماره

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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ــي   ــود را از ويژگ ــات خ ــي و    اطالع ــور كل ــان بط ــاي كودك ه

يعنـي  . د بطور اختصاصي افزايش دهيد    هاي فرزند خو   ويژگي

ــشناسيد و توقــع و خواســته  ــا   كودكــان را ب هــاي خــود را ب

  . هاي آنان متناسب كنيد  ها و ظرفيت توانايي

  

  از انتشارات موسسه مادران امروز” ي تنبيه نكاتي درباره“ به نقل از كتاب آسان 
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  هاي داوطلب  گروه�
هـاي داوطلـب     ي آموزش گروه   اجراي دومين بخش از برنامه     •

ــنبه  در روز ســه ــوان 19/7/84ش ــا عن ــي  “   ب ــونگي معرف چگ
ــسل و شــيوه  مجموعــه ــين دو ن ــاط ب ــدي ارتب هــاي  ي ده جل

  با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور” برداري از آن بهره
اي داوطلـب در مـاه گذشـته بـه روال     ه گروههاي    ساير فعاليت  •

  .  گذشته ادامه داشت 

  

  ها ارتباطات و همكاري �
زيـر ارتبـاط، مـشاوره يـا          هـا و نهادهـاي       مهر با سـازمان     درماه

  : ايم همكاري داشته

در بـــم ،   و خـــانواده   حمايـــت پايـــدار از كـــودك ي كميتـــه

شـوراي گـسترش    ،    بـانو   فرهنگـسراي كـودك ،      كتـاب   شوراي

ي فرهنگـي هنـري تهـران ، وزارت           لح ، مجموعـه   فرهنگ صـ  

 درمان و آموزش پزشكي ، صندوق جمعيت سـازمان          –بهداشت  

هاي   ملل ، سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ، خانه سازمان          

غيردولتي استان تهران، موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال         

  )محك(به سرطان 
  

  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  هافرهنگسرا

  فرهنگسراي بانو 

هاي سنتي  توسط گروه بازي موسـسه بـه            اجراي جشن بازي   •

  مناسبت برگزاري روز جهاني كودك
  

  ها  مهدكودك

بـا  ” هـا   ضرورت آموزش خانواده“برگزاري سخنراني با عنوان    • 

كارشناسي خانم مريم احمدي و همراهي خانم زهرا سليماني در          

  مهد كودك آفتاب

  
  ها مدرسه

در دبستان دخترانه عـدل بـه       ” جشن بازي و كتاب   “ري  برگزا •
  مناسبت روز جهاني كودك

با ” ها    ضرورت آموزش خانواده  ”  برگزاري سخنراني با موضوع    •

  دخترانه شهيد آويني كرمي دردبستان خانم مرضيه شاه كارشناسي
  

  ساير مراكز

ضـرورت آمـوزش    “ ي سـخنراني بـا عنـوان         جلـسه  برگزاري   •

ي  كرمـي در مجموعـه      ارشناسي خانم مرضيه شـاه    با ك  ” خانواده

  فرهنگي هنري تهران 

فرزندپروري و ضرورت آموزش     “  برگزاري  سخنراني با عنوان     •

با كارشناسي خانم فاطمه صـهبا ، بـه مناسـبت هفتـه             ” خانواده

  بهداشت روان در مركز بهداشت غرب تهران

  ها  شهرستان••••
ــه• ــراي  ادام ــوزش ازراه ي اج ــرح آم ــانو ط ــا                ادهدورخ ه

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

  )مهدكودك آفرينش( بابل
هاي غيردولتي در شهرستان بم توسـط          بازديد از مراكزسازمان    •

آباديـان و     هـا مـريم ملـك       خانم مريم احمدي و همراهـي خـانم       
  . نسرين بينا 

بـه دعـوت    ”  كنـار آمـدن بـا مـشكالت           “ سخنراني با عنوان     •
  . بهزيستي شهرستان بم با كارشناسي خانم مريم احمدي 

  
 ها هاو نمايشگاه ها ، سمينارها ، همايش كارگاه�
ــاه • ــركت در كارگ ــتراتژيك “   ش ــديريت اس ــوت  ”م ــه دع  ب

  )خانم فرحناز مددي ( كنشگران داوطلب 
ي    نمايشگاه انتـشارات موسـسه و شـركت در برنامـه             برپايي  •
بـه دعـوت شـبكه يـاري كودكـان كـار            ” روز جهاني كودك    “

  ) خانم فاطمه ايرانپور ( وخيابان 
هاي پر شده   برپايي نمايشگاه انتشارات موسسه و تحويل قلك       •

موسـسه  ” شـكنان   قلـك “ توسط اعـضاي موسـسه در مراسـم       
  خيريه محك 

ي عمليــاتي  تــدوين برنامــه“ ي  و روزه  شــركت در كارگــاه د•
جهت ايجاد يك شـبكه بـا هـدف تـرويج بهداشـت بـاروري ،                
بهداشت باروري جوانان ، حقوق جنسي و جنـسيت بـه دعـوت             
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و صـندوق جمعيـت            

  )خانم فرحناز مددي ( سازمان ملل 
ــركت در     • ــسه و شــ ــشارات موســ ــشگاه انتــ ــايي نمايــ برپــ

بــه دعــوت شــوراي ” داشــت اســتاد نــادرابراهيمي گرامــي“ايشهمــ
  برگزاركنندگان در خانه هنرمندان 

 و  پايـدار از كـودك  ي حمايـت    ي كميته  برگزاري نشست ساالنه •
هـاي تــشكيل   در بــم بـا شــركت نماينـدگان ســازمان   خـانواده  
هـاي     كـودك ،انجمـن پـژوهش       كتـاب   شوراي(ي كميته     دهنده

  )مادران امروز آموزشي پويا، موسسه 

 
 هاي آينده برنامه����

  ي آذر  ماهانه سخنراني�
ماه به دليل مـصادف شـدن بـا شـهادت              آبان  ي سخنراني   جلسه

  . برگزار نخواهد شد) ع(حضرت علي 
برخـي از عوامـل مـوثر در        “ي سخنراني آذرماه با موضوع      جلسه

بـا كارشناسـي خـانم پرينـوش صـنيعي          ” ناسازگاري  كودكـان   
پـدر آن   “ و  ” سهم مـن    “هاي          ي كتاب   يسندهروانشناس و نو  

 صـبح  در محـل   9  سـاعت  1/9/84شـنبه     ، روز سـه   ” ديگري  
  . شود  موسسه برگزار مي

 
  ها ها و كارگاه  گام�

  شروع  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

  9-12  خانم مريم احمدي  1  11/8/84  مشورت با ديگران  كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  25/8/84   گفتن»نه  «  كارگاه

 آشنايي با بلوغ  كارگاه

  )براي مادران ( نوجوانان 
  9-12  خانم شيوا موفقيان  1  9/9/84
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  مهري  اي از  سخنراني ماهانه خالصه�
  عوامل موثر در درس خواندن: عنوان 

ها و به نوعي معلمان را به خود مـشغول            آنچه ذهن خانواده  
  .ها بهتر درس بخوانند كه چه كنيم تا بچه كند، اين است مي

ي   اين جستجو و تالش گاه بـه صـورت بررسـي و مطالعـه             
هاي درس خواندن وگاهي به شـكل جـستجو بـراي             انگيزه

آموز به درس خواندن      هايي براي وادار كردن دانش      يافتن راه 
  .شود  گر مي جلوه

خواهد آن را انجام      وادار كردن فرد به كاري كه خودش نمي       
در حالي كـه ايجـاد      . دهد، معموال توام با اجبار و زور است         

انگيزه يعني كوشش براي يافتن علت و عواملي كه در ايجاد 
  .شوق و به وجود آوردن تمايل به كاري موثراست
هـا   ي انگيـزه  در امر يادگيري و آموزش ، بررسـي و مطالعـه    

كـه رغبـت     براي يافتن عوامل گوناگوني   يعني كوشش   
  .انگيزد  خواندن و يادگيري برمي درس  را بهآموز دانش

  به بياني ديگر . اصوالً يادگيري مستلزم وجود انگيزش است
كـه فـردرا      يعني عوامل دروني يا بيروني      انگيزش
 هـا جهـت     انگيـزد، بـه آموختـه       مي  يادگيري بر   به
هـا     بنابراين انگيزش  .كند    دهد و آن را هدايت مي       مي

هـاي درونـي      نـي وانگيـزش   هـاي بيرو    به دو گروه انگيزش   
  : شوند تقسيم مي
ي پيامدهاي خارج از     هاي بيروني، افراد به وسيله      در انگيزش 

هـاي    شوند، امـا در انگيـزش       وجود خود به كاري ترغيب مي     
دروني، تمايل دروني بر انجام كاري سبب ترغيب به انجـام           

كـه آن كـار ارزش بيرونـي          شود ، علي رغم اين      آن كار  مي   
  . يا نداشته باشدداشته باشد
آمـوزان بـه      هاي عملي براي بـرانگيختن دانـش        اغلب شيوه 

هاي بيروني دارد، چـون       درس خواندن،  گرايش به انگيزش     
تـر    تر و آسان    ي مورد نظر از اين طريق عيني        دريافتن نتيجه 

هاي دروني و تقويت  در حالي كه پي بردن به انگيزش. است
ادگيري از اين طريـق و      آموزان به ي    ها وبرانگيختن دانش    آن

تـر و     ي مورد نظـر در ايـن چـارچوب سـخت            ارزيابي نتيجه 
  .تر است پيچيده

شـد، وجـود انگيـزش بـراي      در هر حال همان طور كه گفته    
 شـخص بـراي      يادگيري ضـروري اسـت و ميـزان فعاليـت         

  .ي مستقيم دارد ي انگيزش او رابطه آموختن با درجه
هاي الزم بـراي درس      بطوركلي در ايجاد يا تقويت انگيزش     

  :ي زير نقش دارد خواندن چند عامل عمده
  آموز خود دانش �
  آموزشي مدرسه و نظام �
  خانواده  �

هايي است كه همگي    اين سه عامل خود داراي زير مجموعه
دهنـد و بـر ميـزان ، چگـونگي و           دست به دسـت هـم مـي       

  .گذارند آموزان اثر مي  يادگيري دانش سو و بازده و سمت

  آموز نقش دانش
كند و بـه      اولين عاملي كه توجه ديگران را به خود جلب مي         
آيد، خود  عنوان شاخص اصلي در درس خواندن به چشم مي

  .دانش آموز است
تر به موضـوع نگـاه كنـيم شـايد بـه              اما اگر بخواهيم دقيق   

آموزان بيـشترين اهميـت را        نتيجه برسيم كه هر چند دانش     
ري دارنـد، بطـور مـستقيم كـم     در جريان ياددهي ـ يـادگي  

هــاي بيرونــي بــراي  اثرتــرين نقــش را در ايجــاد انگيــزش
  :يادگيري به عهده دارند به چند دليل

آموزان خود  هاي آموزشي غيرفعال دانش كه در نظام اين اول
برنامه، محتوا، مواد آموزشي و تكاليف را تهيـه يـا انتخـاب             

ان هـستند كـه     ريـز   ترها و برنامـه     كنند، بلكه اين بزرگ     نمي
كنند و ايـشان را       ها تعيين مي    ها و تكاليف را براي آن       درس

مسلم است كه وقتـي     . كنند  موظف و مكلف به انجامش مي     
هـاي    انسان حق انتخاب كاري  را نداشـته باشـد، انگيـزش           

ي   شـود و ايـن سرچـشمه        دروني در او بتدريج خاموش مـي      
  . رود بزرگ يادگيري از دست مي

آموزان از تجربـه و دانـش كـافي بـراي           كه دانش     اين دوم
ريزي بـراي درس خوانـدن خـود برخـوردار            هدايت و برنامه  

تران   مثل بزرگ   نياز به عوامل ديگري     نيستند و در اين زمينه    
  .خورد  مي چشم آگاه به
كـه دانـش آمـوزان داراي اسـتعدادها و ذوق و               ايـن  سوم
هـاي    هاي گوناگون هستند و اين امـر سـبب ويژگـي            رغبت

هـاي درونـي متفـاوت        دي در تك تك آنـان و انگيـزش        فر
هايي را در ميزان      هاي فردي ، تفاوت     همين ويژگي . شود  مي

آورد و در شرايطي كه يك        وجود مي   و چگونگي يادگيري به   
با انتظارات معين و از پيش      ) درس(مشخص و ثابت      موضوع

تـوان از     تعيين شـده بـراي يـادگيري مطـرح باشـد ، نمـي             
  . تظار يادگيري هدفمند و خالق   داشتآموز ان دانش

  آموزشي نقش نظام
ــاب، روش،     ــه، كت ــكل مدرس ــه ش ــه ب ــي ك ــام آموزش نظ

درسي، روش ارزشيابي، معلمـان و نيـروي انـساني            ي  برنامه
ترين نقش را در ايجاد و تقويـت          دهد، مهم   خود را نشان مي   

  . بر عهده دارد وبيروني براي درس خواندن دروني هاي انگيزش
م آموزشي از وجوه مختلف در ايجاد انگيزش يا تضعيف          نظا

  . خواندن مؤثراست  الزم براي درس هاي انگيزه و از بين بردن
جـا بـا نگـاهي گـذرا بـه ابعـاد مختلـف ايـن نقـش                    در اين 
  :كنيم مي اشاره
  كتاب و محتواي آموزشي �

توانـد در انگيـزش       محتوا و مواد آموزشـي از دو جنبـه مـي          
يكي از  . درس خواندن نقش داشته باشند      آموزان براي   دانش

آموزان بـه لحـاظ       هاي دانش   نظر تطبيق با نيازها و خواسته     
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هاي روانشناختي ، ديگري از نظر انطباق بـا اصـول و              جنبه
آوري جديد ، و روز آمد بودن و پاسخگويي  مباني علمي، فن
  .جامعه  وهماهنگي با تغييرات آموزان دانش به نيازهاي زندگي

 اگر محتوا و مواد آموزشي تنها به شـكل كتـاب و      همچنين
معـين و محـدود ارايـه شـود و سـاير              هـاي   هم با عنوان    آن

 آموزشــي يــا بــه قــولي كمــك آموزشــي و نيــز  ابزارهــاي
هاي تجربه و آزمايش و كار از بخش محتوا و مـواد              فرصت

ها بـه تنهـايي قـادر     آموزشي حذف شود، بدون ترديد كتاب   
  . آموزان ياري دهند اد انگيزش در دانشنخواهند بود به ايج

  ريزي آموزشي و روش تدريس برنامه �
اي در اختيار دانش آموزان       بايد محتواي آموزشي را به گونه     

  .قرار داد تا بهترين كيفيت و بيشترين بازده را داشته باشد
آموز خـوب، دانـش آمـوزي نيـست كـه             ديگر مفهوم دانش  

ند حفظ كند و هـر      گوي  ساكت و صامت بنشيند و هرچه مي      
  .موقع از او خواستند محفوظات خود را مو به مو پس دهد 

ديگر به كـسي كـه      . است  مفهوم معلم خوب نيز تغيير كرده     
متكلم وحده باشـد و كـالس را سـاكت و آرام نگـه دارد و                

آموزان را بالفاصله پاسخ گويد و خـود را           هاي دانش   پرسش
  .م خوب گويند معل مرجع و داناي كل بداند ، نمي

مند كردن    هاي عالقه   با اين تغيير مفاهيم بدون ترديد شيوه      
هاي درسي و روش تدريس نيز  آموزان از طريق برنامه دانش

  .بايد تغيير كند 
ــوزش ــشاركت  آم ــر م ــي ب ــاي مبتن ــا   ه ــراه ب ــان هم كودك
ــرورش ــت پ ــت و درك واقعي ــي خالقي ــد   و ويژگ ــاي رش ه

  . كنند  تقويت ميهاي الزم را براي يادگيري كودكان، انگيزه
حذف تكاليف سنگين و مبتني بر حافظه و كمـك والـدين            

هـاي درس   هـاي ايجـاد و تقويـت انگيـزه     يكي ديگر از راه  
  .خواندن و در نتيجه احترام و عالقه به يادگيري است

  هاي ارزشيابي و يا تشويق و تنبيه شيوه �
چنانچـه متوجـه بـه        آمـوزان   هاي ارزشيابي كار دانـش      شيوه

هـا و امكانـات       آمـوزان و توانـايي      ار، كوشش دانش  ك  مراحل
هاي فردي آنان و      وجودي ايشان باشد و با توجه به ويژگي       

ــا روش ــاي ب ــي ه ــي   غيركم ــرد ،م ــام گي ــه   انج ــد ب توان
  .بيشتر براي يادگيري كمك كند ي ايجادانگيزه

هاي تشويق وتنبيهي مبتني بـر مقايـسه بـا           استفاده ازروش 
 و كيفرهاي نامتناسب با كـار و  هاي مادي   ديگران يا پاداش  

آمـوزان، نـه تنهـا        ارتباط با ويژگـي هـاي سـني دانـش           بي
برد، بلكـه سـبب تنفـر و          هاي يادگيري را از بين مي       انگيزه

  .شود بيزاري از درس مي
  معلم �

ي تالقي محتوا و روش در وجود و عملكرد معلم خود             جلوه
ري از سوي ديگر جريان ياددهي ـ يـادگي  . دهد را نشان مي

توجـه بـه ابعـاد      . كنـد   از مسير ارتباطات عاطفي عبـور مـي       

مختلف رشد كودك عالوه بر اين كـه در تعيـين محتـواي             
ي ارتبـاط     درسي نقش دارد در شـيوه       ريزي  آموزشي و برنامه  

هـر انـدازه معلـم از       . كنـد   اموزان نيز اثـر مـي       معلم و دانش  
اند تو هاي مربوط به رشد كودكان بيشتر آگاه باشد مي ويژگي

ارتباط بهتري با آنان برقرار كند و اين ارتبـاط بهتـر سـبب              
  .شود هاي بيشتري براي يادگيري مي  انگيزه

  مديريت و نيروي انساني �
ــي   ــستقيم و ب ــاط م ــان در ارتب ــد معلم ــر چن ــا  ه واســطه ب

گيرند ولـي بـدون مـديريت و نيـروي            آموزان قرار مي    دانش
اي تنهـا بـا    سهانساني مسلط و آگاه و يار و همراه، هيچ مدر         

تواند به مكـاني مناسـب بـراي يـادگيري            اتكا به معلم نمي   
  .تبديل شود

مديران و نيروهاي انساني در مدارس، نقش مهمي در ايجاد  
آموزان به عهـده دارنـد؛        انگيزش براي درس خواندن دانش    

ها از مراحل رشد و نيازها        ها ، ميزان آگاهي آن      نوع رفتار آن  
وزان ومفهـوم آمـوزش متناسـب بـا         آمـ   دانش  هاي  و خواسته 

آموزان، صداقت و تجربه و تسلط ايشان به كار خود و             دانش
آموزمحـور همچنـين وجـود        هاي نـو و دانـش       مفهوم روش 

شود محيط مدرسه از      انگيزه در خود ايشان همگي سبب مي      
  .ابعادي بجز كتاب و معلم در يادگيري نقش داشته باشد

آگـــاه و داراي دلـــسوز و هرمدرســـه نيـــاز بـــه مـــشاوري
ــه ــي ي هم ــا     ويژگ ــب دارد ت ــساني مناس ــروي ان ــاي ني ه
هايشان را با نظرهاي تخصصي خـود   آموزان و خانواده    دانش

  .راهنمايي و ياري دهد
  كتابخانه و محتواي آموزشي �

هـا و سـاير ابـزار اطالعـاتي           هاي مجهز به كتـاب      كتابخانه
هـاي    آمـوزان، آگـاهي از روش       متناسب بـا نيازهـاي دانـش      

فاده از كتابخانه و درك اهميت مطالعه و پـژوهش و در            است
آموزان را بـه      تواند دانش   نظر گرفتن جايگاهي براي آن، مي     

  .يادگيري واقعي و مرتبط با زندگي هدايت كنند
هاي مطالعه و استفاده از منابع بـراي          بنابراين آموزش روش  

  .هاي هدفمند از وظايف نظام آموزشي است يادگيري
  ها شي و چيدمان آنفضاهاي آموز �

وجود فضاهاي شاد و متنوع، امن و متناسب بـا موضـوع و             
  .كند مي بيشتري براي يادگيري ايجاد  ها رغبت درس محتواي

  
  ي آموزشي بودجه �

ريزي صحيح    ي كافي همراه با نگرش درست و برنامه         بودجه
تواند محيط را بـراي يـادگيري مناسـب           براي مصرف آن مي   

ي  هاي مناسب انگيزه  فته شد در محيططور كه گ كند و همان
  .شود يادگيري بيشتر مي


