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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 9317 خرداد  012 ی شماره              ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 
 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

تجربه، خبردار  ها با یکدیگر، تبادل، ارتباط گروهرگیر از راه دوهای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع

ی پیک گیر از راه دور، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال
 ی راه دور کرده است.مام ویژه
 

     

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 

 :  21/3/79تا  21/2/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گهروه: خهانم   کننهده  هماهنهگ  شههر، ، قائم9بوعلی  ●  گزارش5گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشهر، شهاب، قائم ●
شههر،  زیتهون، قهائم   ● گهزارش 5، گهروه: خهانم آسهیه شهریعتی     کننهده هماهنهگ شههر،  ، قائم2بوعلی ●گزارش  91فر، صمدی
       گهزارش  6، یوسهیی خهانم   گهروه:  کننهده هماهنهگ شههر،  ، قائم3 زیتون ●  گزارش 4خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگ

گهروه: خهانم   کننهده  هماهنهگ  شههر ، ، قهائم 91سپنتا  ●   گزارش 9گروه: خانم کمالیان، کننده هماهنگ شهر ،، قائم9سپنتا  ●
 شههر، ، قهائم 5سهپنتا   ●  گهزارش  4،  اطریحمیهرا فه  گهروه: خهانم    کننهده شهر، هماهنهگ ، قائم4سپنتا  ● گزارش 2بهزادی، 

، 7سهپنتا   ●  گزارش 6نیا، گروه: خانم توکلیکننده هماهنگشهر، ، قائم 6سپنتا  ●  گزارش 3گروه: خانم نجیی، کننده هماهنگ
 94اطری، حمیهرا فه  گروه: خهانم   کنندهشهر، هماهنگ، قائم95سپنتا  ●  گزارش 3گروه: خانم بهزادی،  کننده، هماهنگشهرقائم
گهروه: خهانم   کننده هماهنگ شهر،، قائم94سپنتا  ●  گزارش 3گروه: خانم قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قائم2سپنتا  ●  گزارش
، (تهوانیم مها مهی  پونهک )  ●    گهزارش  3گروه: خهانم نععهی،   کننده هماهنگ شهر،های خندان، قائمگل ●  گزارش 3بهزادی، 
گهزارش   9همهال،  گروه: خانم بی کنندههماهنگشهر، سالمت، قائم ●  گزارش 3گروه: خانم سعادت، کننده هماهنگ شهر ،قائم
گهروه: خهانم   کننهده  هماهنهگ  نگرش مثبهت، بابهل،   ●  گزارش 2، سکینه لطییانخانم  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قائم ●

کننهده  هماهنهگ  بانوان اندیشهه، بابلسهر،   ●  گزارش 9گروه: خانم اندیش، کننده هماهنگ وارش، بابلسر، ●  گزارش 3رضایی، 
 مهادران امهروز، آمهل،    ● گهزارش  9، عبهادی خهانم   گهروه:  کننهده هماهنهگ ، نوشههر ، نههال  ● گهزارش  9گروه: خانم اندیش، 

 ●  گزارش 4گروه: خانم بنوفامیل، کننده هماهنگ مادران شکوفا، مشهد، ●گزارش   2گروه: خانم سحر توسلی، کننده هماهنگ
گروه: خهانم فریبها   کننده هماهنگبیستون، کرمانشاه،  ●  گزارش 8گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباراد، کرمانشاه، 
، 2کتاب و رهایی  ●  گزارش 4گروه: خانم فاطمه امیرشکاری، کنندههماهنگ، کرج، 9کتاب و رهایی  ●  گزارش 3یار احمدی، 
گهروه: خهانم فاطمهه     کننهده هماهنهگ فهردای بهتهر، کهرج،     ●  گهزارش  4 گروه: خانم فاطمه امیرشکاری، کنندههماهنگکرج، 

جانهان،   ●  گهزارش  4گروه: خانم فاطمهه امیرشهکاری،    کنندههماهنگ، کرج، گردانندگان کتابعوانی ●  گزارش 4امیرشکاری، 
مهریم  گهروه: خهانم    کننهده هماهنهگ مادران شاد بنیشه، کرج،  ●  گزارش 2گروه: خانم فرانک یاراحمدی،  کنندههماهنگکرج، 
 اندیشهه سهبز، تههران،    ●  گهزارش  2نگهار،  چههره منیهژه  گروه: خهانم  کننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ●  گزارش 3گرجی، 

 9گهروه: خهانم فرزانهه منیهرد،     کننده هماهنگ همیاران خانه سبز، تهران، ●  گزارش 9منیرد، فرزانه گروه: خانم کننده هماهنگ

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 آقهای  گهروه:  کننهده هماهنهگ ، تههران ، پدران ● گزارش 3گروه: خانم مریم انوری،  کنندههماهنگماندگار، تهران،  ●  گزارش
   گزارش 9سلیمانی، گروه: خانم زهرا کننده هماهنگ ، تهران،آرامش ●   گزارش 7، محمد صادق

 

 

 خبرها

 
 

  نوجوانان و کودکان فرهنگنامه و یرهادیم توران
 
 نوجوانان و کودکان یفرهنگنامه و کودک کتاب یشورا از تیحما و یرهادیماستاد توران  افکار جیترو منظوربه

میرتهماسب در فضای مجازی به ساخته ی خانم رخشان بنی اعتماد و آقای مجتبا « توران خانم » با عنوان  یمستند
 نمایش درآمد.

در تیرماه  3خرداد تا  26از  ایشانبه مناسبت تولد  ،این فیلم که از پنج سال آخر زندگی این استاد برجسته تهیه شده بود
 پعش شد. ینترنتیسراسر جهان به صورت ا

 فرهنگنامه و کودک کتاب یشورا بهاز طرف سازندگان فیلم  خانم، توران لمیف ،ینترنتیا فروش از حاصله درآمد یتمام
 داده شد. اختصاص نوجوانان و کودکان
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 تبریک !

المللی آموزش و سالمت بین ی در کنگره ،سرکار خانم مهرنوش راسعیان، مانباخبر شدیم دوست و یار همیشگی
ی آموزشی تاثیر بسته”ای با عنوان از دبستان که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبعشی برگزار شد، مقالهکودکان پیش

ی شهرستان های سه ستارههای فرزندپروری مادران مهدکودکاز راه دور موسسه مادران امروز بر تغییر سبک

و به صورت پوستر در این همایش ارائه المللی قرار گرفته و ی بینکنگره موردتاییدی مذکور ارایه دادند. مقاله “ساری

  شد.
در ضمن یادآور  گوییم.در این زمینه، این موفقیت را به ایشان تبریک می خانم راسعیانی سپاس از تالش چندسالهبا 

 به این موضوع اختصاص دارد. 92تا  31/1( از ساعت  2/5/17)   می شویم که نشست ماهانه ی مرداد موسسه
 
 

                          

                                                           
 
 
 

 :0379 تابستان و پاییزدر دور راه یهاگروه یژهیو یآموزش یهابرنامه
 
 ( 0379 رماهی)هفتم ت 9/۴/79روز پنجشنبه  -0
 موضوع : 
  "در خانواده  تیخالق ییشکوفا" 
  یهانیک بایخانم فر یبا کارشناس 

 
 (0379)دوازدهم مهر   02/9/79روز پنجشنبه - 2

 : موضوع
 "امروز  یخانواده یهاچالش"  
  ، نوجوان و بزرگسالکودک یو پرسش و پاسخ با کارشناسان سه حوزه یرازیش یاحمد میخانم مر یبا کارشناس 

             
 رسد .یبه اطالع م زییدر پا 79زمستان  یبرنامه

 
 ظهر خواهد بود . ازبعد 5صبح تا   1روزه و از ساعت  کیها کارگاه یهمه
 رسد .یهر برنامه در زمان خود به اطالع م اتییجز

 کنندگان گواهی شرکت در دوره داده خواهد شد .های آموزشی به شرکتدر پایان برنامه
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 : ی اولبرنامه
 

 " خانواده در تیخالق ییشکوفا " کارگاه
 

 تیخالق و هنر مدرس و مولف فرانسه، ونسان و سوربن یهادانشگاه یآموخته هنر) یهانیک بایفر خانم:  کارشناس
 ( کودک

 مادران امروزمکان : موسسه 
 

 : کارگاه یدرباره

 .است زیانگشگیت سیر کی و بزرگ ییماجراجو کی بودن پدر و مادر
 ؟ بیعج سیر نیا در هستم یمسافر چگونه من -
  ؟ باشم فرزندانم یبرا یخوب همسیر توانمیم ز،یانگشگیت سیر نیا در ایآ -
 ؟ امکرده کشف باشم، دیبا که یمادر و پدر و هستم که یمادر و پدر یمعنا ایآ -
 ؟ باشد دیبا چه و بوده چه زیانگشگیت سیر نیا در من یهانقش -
 
 خالق یوهیش و راه و دیکن تمرکز مادر و پدر عنوانبه خودتان یرو است الزم باشد، خالق فرزندتان دیخواهیم اگر
 و شاد یهافرصت و دیریگ قرار فرزند کنار در نو یهاوهیش با دیتوانیم که است صورتنیا در. دیکن کشف را خود بودن
 .دیکن خلق او یبرا یماندن ادی به
 هامبحث به ،یباز و یهنر یهاتیفعال انجام و وگوگیت قیطر از و هم با  " خانواده در تیخالق ییشکوفا" کارگاه در
 :  میپردازیم ریز یهامیهوم و
 آرامش و تیامن پرورش -
  یکنجکاو پرورش -
  خود ابراز و انیب ییتوانا تیتقو -
  ینوآور و ابداع پرورش -
 یگرید و خود باورداشتن یچگونگ -
 
 
 

 هاخواندنی
 

 آموزانهای گذراندن اوقات فراغت برای دانشوشر

 حمیده احمدیان راد

 از اگر. شودمى تبدیل والدین براى جدى معضلى به گاه تابستان فصل در آموزاندانش اوقات فراغت پرکردن

 زنهدگى  در عطیهی  نقطهه  حتهی  و اثرگهذار  دورانهى  بهه  توانهد خوبى استیاده شهود، مهى  تابستان به فراغت اوقات
 بیشهتر  فراغت اوقات پرکردن مشکل شهرها در. دهدنمى رخ اتیاقى چنین همیشه ولى شود، تبدیل آموزاندانش
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 دیروقهت  تها  هها  ، صهبح رایانهه  بها  هدفبى رفتن ور هاساعت نشستن، تلویزیون پاى شبنیمه تا. آیدمی چشمبه
 فراغهت  اوقهات  گهذران  ینحهوه  در رایهج  ایشهیوه  کهردن، سهپرى  کسهالت  بها  را روز یعمده بعش و خوابیدن
 .است شهرها در آموزاندانش

 گهذران  بهراى  مناسب راهى وقتى و دهندمى تشکیل هایىگروه خصوص نوجوانان پسر همهبعضى از نوجوانان، ب
 بها  را فراغتشهان  اوقهات  اسهت  ممکهن  چهون . شهوند لدین مایه نگرانى مهى وا براى کنند،نمى پیدا فراغت اوقات
 .پرکنند بزهکارى حتى و نابهنجار اعمال به زدندست

هها ایهن   داننهد. آن استراحت مطلق می یویژه تعطیالت تابستان را دورهآموزان، اوقات فراغت بهبسیاری از دانش
کنند که باید صرفاً به استراحت بپردازنهد. ایهن   ند و فکر میکناز فشار مدرسه تلقى مى دوران را زمانى براى فرار

آموزان تدارک کننده برای دانشهایی به شکل سرگرمدرحالی است که به تجربه ثابت شده درصورتی که آموزش
تهثثیر قهرار   ها را تحتآنآموزان باشد و حتی آینده عطیی در زندگی دانشتواند نقطهدیده شود، اوقات فراغت می

 دهد.
آموزان است کهه  تربیت غیررسمی برای دانش یاوقات فراغت، درواقع دوره» گوید:سیمین عیییی روانشناس می

ههای  تواند در تغییر رفتار فهرد مهرثر باشهد. چراکهه فعالیهت     این تربیت غیررسمی حتی بیش از تربیت رسمی می
 «.کنندرا آزادانه انتعاب میها آنها است و آنبچه یغیررسمی این دوره غالباً موردعالقه

 حالهت  از هها آن فراغهت  اوقهات  شود، دیده تدارک آموزاندانش برای جالبى آموزشى هاىترتیب اگر برنامهاینبه
 ههایی مههارت  آورند، روی نجارهنابه رفتارهاى به بیکارى سر از هابچه کهاین جایبه و شودمى خارج بارکسالت

 فراغهت  اوقهات  صهورت، ایهن  درغیهر . کنندکنند و هم امکان اشتغال پیدا مى مى سرگرم را خود هم و آموزندمى
 یعالقهه  دهنهد مهی  انجام که هاییریزیبرنامه در است الزم والدین بنابراین. آوردنمى همراه به مثبتى ینتیجه

 .باشند داشته درنظر نیز را فرزندانشان
کنند کهه  آید دایم منتظر آمدن فصل تابستانند و فکر میها میکه در دوران مدرسه به آنخاطر فشاری ها بهبچه

بیننهد کهه   ههایی تهدارک مهی   هایشان برنامهنباید در تابستان کاری انجام دهند. در این شرایط والدین برای بچه
 هها ل بهه ایهن کهالس   آموزان بهه ایهن دلیه   های آموزشی است. بسیاری از دانشها شرکت در کالسآن یهعمد
 اوقهات  بهراى  والهدین  ههاى ترتیب در بسیارى از مواقهع برنامهه  اینآورند. بهها فشار میآن به والدین که روندمى
 .آوردنمی باربه چندانی ینتیجه و کندمى پیدا تکلیف حالت هاآن برای هابچه فراغت

هها در  گذراند و اتیاقهاً شهرکت بچهه   مسابقه می های معتلف با همنام بچه ها در کالسگاهی والدین برای ثبت
 تهداوم  غالباً هاآورد. اما این آموزشزیادی هم به همراه می یها هزینههای هنری و ورزشی و ... برای آنکالس
 شهد  گیتهه  کهچنان مواقع از بسیاری در کهاین ضمن. برندنمی سودی چندان هاآن از هابچه درنتیجه و یابدنمی
 .کنندمی شرکت هاآن در تکلیف حالت به

هالای  کالالس  بهه  را هها آن اصهرار  و زور بها  نبایهد  امها . نیست بد آموزشی هایکالس به هاالبته فرستادن بچه

 نبایهد  هها بچهه  درواقهع . کهرد  ریهزی برنامه هاآن برای هابچه یعالقه براساس توانبلکه مى ،فرستاد آموزشی

ههای رایهج   کهالس  بهه  را هابچه ندارد لزومی هم حتماً. کنند شرکت هاکالس در باید اجبار به که کنند احساس
هایی مثهل مکهانیکی، نجهاری،    هایی بیرستیم که مهارتها را به کالستوانیم آننظیر نقاشی بیرستیم. بلکه می
 .بیاموزند هاآن در را...  و سازىخیاطى، آرایشگرى یا گل
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 هها برنامهه  این. شودمى دیده تدارک آموزاندانش طوالنى تعطیالت براى زیادى هاىدر برخی از کشورها برنامه

 .آیداجرا درمىبه تشکیالت محلى سوى از اغلب

ویژه براى تعطیالت در اروپا پدر و مادرها از قبل براى هر تعطیالتی به» گوید:سینا امیری کارشناس مدیریت می
تا  گیرندمى مرخصى را مدتی والدین حتی. نشوند رها خود حالبه هابچه تا کنندمى ریزىطوالنى تابستان برنامه

 همهان  کهه  محلى مراکز را امکانات این. است زیاد دوران این براى هم جنبى امکانات البته. باشند هایشانبا بچه
 که محل هاىبچه هاآن. کنندمى ایجاد( فرهنگسراها مانند) هستند جوانان و نوجوانان دفاتر و محلى هاىانجمن
 بهه  هیتهه  سهه  مهدت بهه  را هها آن و کننهد جمع مى را هستند سال 96 ،95 تا سال هشت و هیت میان سنین در

 را هها کهوه  گیاهان. دارند گردشى و سیاحتى تیریحى، معتلف هاىفعالیت هابچه مدت، این در. برندمى اردوگاه

 .کنندمی نظاره را محلى هاىفعالیت و کنندمى بحث هاآن یدرباره و بینندمى
 انتعهاب  بعواهنهد  را هرکهدام  هها بچهه  و دهنهد پیشنهاد مهى  را هایشانتابستان برنامه یمراکز محلى در آستانه

 این. آموزندمى هم را نگارىنامه مانند جنبى هاىفعالیت هابچه و است اصلى فعالیت ورزش اردوها، در. کنندمى
 بهراى  کهه جهایى آن از. گیرنهد مهى  عهدهبه کامل طوربه را هاآن از مواظبت و کنندمى بیمه را آموزاندانش مراکز

 نگههدارى  شهوند، مى وارد سالگى 95-96 سن به که داوطلبانى به مراکز این است، الزم نیرو هایىچنین فعالیت
 اردوهها  ایهن  در وقتپاره صورتبه دانشجویى دوران و سالگى 97-98 سن از هابچه. دهندمى آموزش را هابچه
. کننهد  شهرکت  هها آن در توانندهم ثروتمند، مى و فقیر افراد هم که است این اردوها این ویژگى. کنندمى فعالیت
 .گیردمى درنظر را اىهزینه هابچه براى دولت کهاین ضمن

 هها بچهه  فراغهت  اوقهات  گهذران  ینحهوه  کهه این برعالوه چون کنند،مى استقبال هابرنامه این از هم هاخانواده

این  د ممکن است به راه خطا بروند و وقتى درکنن رها خود حالبه را ها بچه اگر که دانندمى است، مهم برایشان
 .«هستند نظارت تحت اندکى کمدست کنند،مى شرکت هابرنامه

هها قهرار   اختیهار بچهه   ها را در طول تابسهتان در توانند آنها امکاناتی دارند که میدر کشور ما هم برخی از ارگان
آمهوزی از امکانهات   های دانهش ها با کارتتوان ترتیبی داد که در مناطق فقیرنشین بچهعنوان مثال میدهند. به

تهوان بعشهی از   اندک اسهتیاده کننهد. یها مهی     یطور مجانی یا با هزینهورزشی و سرگرمی و آموزشی دولتی به
خهرج آن   یهای تیریحی و ورزشی را تثمین کرد و بر نحهوه مکانها یا های فقیر در کالسشرکت بچه یهزینه

 هم نظارت کرد.
 کشهش  و جهذابیت  اکشهن  ههاى فهیلم  خصهوص به است، هابچه یموردعالقه تلویزیونى هاىها و مجموعهفیلم

 یتعلیه موجب تواندمى اکشن هاى فیلم که هرچند گویندمى کارشناسان کهدرحالى. دارد نوجوانان براى زیادى
ارههاى خشهن   رفت از الگهوبردارى  و خشهونت  افهزایش  بهه  باشهد،  مهیها  زمینهه  وقتهى  ولى شود، افراد همه روانى
 تعلیه روش بهترین و کنند تعلیه را انرژى این خواهندمى و دارند زیادى انرژى هم هابچه از اىعده. انجامدمى
 .بینندمى اند،گرفته یاد خشن هایفیلم از که خوردى و زد در را انرژى
 تها  که گویندگذرانند مىهایشان اوقات فراغتشان را چگونه میها بپرسید بچهکه اگر از بسیاری از خانوادهدرحالى
 .کنندمی سپری رایانه پای را وقتشان بیشتر یا بینندمى فیلم شب آخر

ها اگر فیلمی مشههور شهده باشهد    آنکنند. ها این کار را تشدید میبرخی از والدین حتی برای از سربازکردن بچه
کهه بداننهد در ایهن    ها را تماشا کننهد، بهدون ایهن   گذارند تا این فیلمهایشان را تنها میکنند و بچهرا تهیه میآن
دهنهد کهه   گذارد. یا حتی بدون اطالع کافی اجهازه مهی  قدر روی بچه ها اثر میها چه چیزهایی هست و چهفیلم
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 یکهه زمینهه  راحتهی خشهونت را تمهرین کننهد. نتیجهه ایهن      ای نامناسبی تهیه کنند و بهه های رایانهها بازیبچه
 شود.ها تقویت میپرخاشگری در آن

هرحال اوقات فراغت زمانی است که فرد در آن به فعالیت خاصی مشغول نیسهت. بسهیاری از مها بهرای ایهن      به
که هایمان هم صادق است. درحالیتابستان بچه یدورهکنیم و این درمورد اوقات فراغت ریزی نمیاوقات برنامه
ها کمک کرد تا خودشان و استعدادها و عالیقشان را کشهف کننهد،   توان به بچهریزی برای این دوره میبا برنامه
هایی برای برقراری مناسبات اجتماعی بهتر با والدین، دوسهتان و ... را تمهرین   هایی بیاموزند و حتی شیوهمهارت
 د.کنن

یگر د سوی از و کسالت طرفیک از نشود، دیده تدارک هامناسبى براى اوقات فراغت بچه یبرعکس اگر برنامه
 اسهت  الزم والدین از بسیاری بنابراین. کندها جا باز مىسرعت میان برخی از آنخشونت و رفتارهاى نابهنجار به

 هابچه فراغت اوقات براى اگر که است طبیعى. بگذارند کنار را است زاید چیزی فراغت اوقات که را ایده این که
 تابسهتان  کهه  خواهنهد مهى  خهدا  از والهدین  و رسهد ظهر مهى  نبهه  زاید فراغت اوقات هم واقعاً نکنیم، گذارىهدف
 .برسد پایان به زودترهرچه
 

 یک کتاب جدید از نشر مادران امروز
 
 

 
 

 خانواده کمک کنیم؟چگونه به یادگیری و حفظ انضباط در نام کتاب: 

 نویسنده: مریم احمدی شیرازی

 مادران امروز ناشر :
 79 بهارتاریخ نشر : 

 یکننده: فرحناز مددمعرفی

 بطی شد؟ضتوان آدم منانضباط چیست؟ چرا باید به آن بپردازیم و چگونه می
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 انضباط برای همه یک میهوم واحد و مشترک ندارد.
کنند که انضباط به معنی محدودیت، سلب آسایش و آزادی، سرکوب کودکان و نوجوانان، ممکن است فکر 

 های انسان و نوعی اعمال قدرت از طرف بزرگترها است. اما بزرگترها نظرات دیگری دارند.تمایالت و خواسته
 نظر کتاب در باره ی انضباط نیز خواندنی است .

دگی و چگونگی کمک به برقراری و حیظ ی میهوم انضباط، اهمیت و اثرات آن در زندر این کتاب درباره
 شود.وگو میانضباط در خانواده گیت

راه  گروه های کتابعوانییکی از کتاب های کار نشرمادران امروز است و در سیر مطالعاتی همه ی  این کتاب
، (گساالن به ارتباط موثر با کودک ، ارتباط موثر با نوجوان و مهارت های مربوط به بزر گروه های مربوط دور )

 قرار می گیرد.

 
 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب

 
  
 

                                                                                                    
 

 
  

                                                                                    
 

 

 

 

 برای کودکان:
 
 دوست خوب نام کتاب: 

 کریستین ای. آدامز   نویسنده: 
 برزو سریزدی                                                         مترجم :

 انتشارات صابرین ناشر:

 :یدبستانپیش برای کودکان
 

 گشتجورابی که دنبال پا می نام کتاب:
 محمدرضا شمس   نویسنده: 

 علمی و فرهنگی ناشر:
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 0/3/0379شنبه ی ماهانه سهجلسه ●
 

 کودکی جانبه کارگاه بازی و رشد همهموضوع : 

 سسه فرزانگان فردانگروماز  کارشناسان: شهناز مفرح، آذر گنجی

 

 چرا بازی: 
 های رشد بر کسی پوشیده نیست.جنبه یگی کلیهدر دوران کودکی در رشد و بالند نقش بازی

ها دارای فضایی آزاد و غیررسمی این مرکز با یک سیستم فراگیر یادگیری با رویکرد بازی تشکیل شده است. کالس
های بیرونی، با مشوق بردن در مقایسهاش را ارضاء کند و لذت ببرد. اصل لذتهستند تا کودک به راحتی کنجکاوی

 یادگیری است. یها، به خودی خود انگیزهبندیهای طالیی و رتبهنظیردادن ستاره
پهذیرد تها کودکهان یهادگرفتن را بهرای      نگاه رشدمحور با تشهویق و دوری از تبعهی ، تحمیهل و تحقیهر صهورت مهی      

هها را یهاد   گذاشهتن آموختهه  اشهتراک  کهردن، کهارکردن و بهه   کردن و درگیرشدن بها یکهدیگر، زنهدگی   یادگرفتن، سوال
 گیرند. می

تربیتههی و هههای علههوماینگههاه بههه یههادگیری از منظههر بههازی مههورد قبههول و توجههه بیشههتر متعصصههین و حرفههه     
ههای ایهن پژوهشهگران و    باشهد. یافتهه  شناسی در سراسر جههان در طهی بهیش از یهک قهرن مهی      روانشناسی و جامعه
 کنیم.ی ما در گوشه و کنار دنیا استیاده کرده و میان است را همهای که پیوسته در جریمتعصصین حرفه

دههد. تعیهل را   ای کشهف و نمهایش مهی   طورقابهل مالحظهه  بازی فعالیتی است که در آن کودک مههارت خهود را بهه   
شهناخته شهده اسهت کهه جهذاب و       "کهار کودکهان   "آموزد . بیشتر بهازی بهه عنهوان   دهد و حل مسئله میپرورش می
 بعش است.لذت

توانهد بهدون   بهرد و مهی  لهذت و عالقهه کهودک را بهاال مهی      یبازی یک تمایل و کنش ذاتی است که در ضمن درجه
 های بیرونی ادامه پیدا کند.تشویق
 خودش است. عالیق فردیکردن دهد تا یاد بگیرد دنبالترین چیزی که به کودک اجازه میپیاژه: مهم

کردن نتایج خود، چه به تجربهکند که راجعهایش فرصتی را ایجاد میبه کودک در بازیاین مرکز با دادن آزادی انتعاب 
گیهرد و بهه   بیند و در ارتباط قرار مهی چه را که میآن ارزشیابیرا ببیند،  تفاوتنماید،  مقایسهکند،  فکرخوب و چه بد 
 بپذیرد.را  انتخاب خویش پیامدو  مسئولیتآموزد که دنبال آن می

 :نوجوانانبرای 
 

 ما یک نیر نام کتاب:
 سارا کروسان   نویسنده: 

 کیوان عبیدی آشتیانی                                                         مترجم :

 پیدایش ناشر:
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نمایهد و نظهم و   کنهد و کهودک را تشهویق بهه بهازی مهی      ی: مراقبت و راهنمایی است که زمان را تقسیم مهی نقش مرب
 دهد.طور غیرمستقیم پرورش میپذیری را بهمسئولیت

ها به صورت کارگهاه مهادر و کهودک تشهکیل     باشد، لذا کالسنقش خانواده:  نقش کلیدی خانواده مورد توجه مرکز می
 باشد.ها کمک بزرگی برای موفقیت کودکانشان میو همدلی آن همکاری همیکری، نواده،گردد. آموزش خامی

 جانبه کودک: تاثیر بازی در رشد همه
 تقلید، لگو، و...  سازی،های نمادین، قصهرشد شناختی: انواع بازی

 وگو و...سازی، گیترشد اجتماعی و عاطیی: تقلیدی، نمایشی، قصه
ههایی چهون   هها، شهناخت ارزش  هیجانهات و بیهان آن   هها، نقاشی، انواع کاردستی، و... کهه منجهر بهه شهناخت حهس      

 و.... همکاری، همیکری، انصاف، صبوری
 گردد.های فردی و جمعی منجر به رشد تعامل در کودک با خود و دیگران میانواع بازی

 کند.ها، قدرت تیکر، تعیل و خالقیت  و حل مسئله رشد پیدا میآنکارگیری رشد کالمی: شناخت آواها و کلمات و به
بزرگی را تجهیز کرده  رشد جسمانی: مرکز تمرکز زیادی را در پرورش رشد جسمانی گذاشته است، لذا یک فضای نسبتاً

هها  ی آنهای حرکتی بنیادهایی که به رشد حرکتی و مهارتاست تا کودکان، مربی متعصص و حضور مادران از بازی
کند استیاده کنند تا احساس سالمتی و زندگی پر تحرک را تجربه کنند؛ که به دنبال آن اهدافی چهون رشهد   کمک می

 ، اداره استرس، حس توانمندی، شادی و اعتماد به نیس تقویت شود.فیزیکی، استقالل، خودیاری
 بر دیگری غیر قابل انکار است. باشد که تاثیر هر یکالعمر میجانبه امری پیوسته و مادامرشد همه

 تربیت امری تصادفی نیست.

کودک، شناخت مراحل رشد، شناخت محیط کودک، آموزش و همراهی  دوست داشتنتحقق این امر مهم در سایه 

پذیر است؛ تا فرد بتواند با حس رضایتمندی درونی، و سالمتی با دنیای ... امکانو خانواده، انتخاب روش مناسب
 ود تعامل نماید. پیرامون خ

 

 های حرکتی بنیادیمروری بر مهارت

یند پیچیده و مستمری است که در طول عمر رخ داده و حاصل تعامل شرایط زیستی و ژنتیکی فرد، فرآ رشد حرکتی

 شرایط محیطی و نیازهای تکلیف می باشد.

 از دو منظر بسیار حایز اهمیت می باشد: درک رشد حرکتی

د. کار مهم مربی تمرکز بر رشهد کیایهت   ند که چه مهارتی را در چه سطحی با کودک تمرین کننبدان دبای :انمربی-0

ههای حرکتهی مهی باشهد. مربهی      هها و موقعیهت  حرکتی پایه و مکانیک بدنی کارآمد در تعهداد وسهیعی از مههارت   
ریهزی  وی برنامه تواند به تاخیرات رشدی کودک پی برده و تمرینات را در جهت بهبود عملکردیآموخته میدانش
 نماید.

های تمرینی را در جهت رشد وی : انتظارات خود را در حد سن کودک قرار داده و شرایط آموزش و فرصتوالدین-2

 آماده می سازند.

 سال( 2-7) بنیادی  های حرکتیمهارت

 که نمونه هایی از آنها عبارتند از: های دستکاری و جابجاییمهارتبه دو دسته تقسیم می شوند 
 دریافت، پرتاب، ضربه با پا، دریبل و ..... :های دستکاریمهارت
 دویدن، تاختن، سکسکه، لی لی، پرش و ........ های جابجایی:مهارت
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  نیازهای پیشمهارت
 پذیری و ...قدرت و استقامت بدنی، انعطاف :آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت

 سرعت، چابکی، هماهنگی عصب عضله، هماهنگی چشم دست و پا و .... :مانی مرتبط با عملکردآمادگی جس
شامل: هماهنگی بینایی حرکتی، تمرینات ادراکی، آگاهی فضایی و  های مرتبط با رشد ادارکی حرکتیفعالیت
 یابی و زمانی و ......جهت
 

 های حرکتی بنیادیاهمیت مهارت
باشند. که در صورت عدم رشد کافی، شاهد تاخیر در های تعصصی میاصلی و خمیرمایه مهارت یها شالودهاین مهارت

 رشد حرکتی خواهیم بود.
شالرایط  )سهاده تها پیچیهده( و     نیازهالای تکلیالف  )ژنتیهک و بالیهدگی(،    فالرد سهه عنصهر    های مطالرح رشالدی،  مدل

 داننهد.  مهی  ارکالان اتاللی رشالد   ن عنهوا ...... را بهه  هالای تمرینالی و آمالوزش و تشالویق    محیطی که شالامل فرتالت  
هالای حرکتالی بنیالادی باله روش غیرمسالتقیم و از طریالق انالواع بالازی متناسالب بالا سالطوح            مهالارت لذا آمهوزش  

 گردد.سال پیشنهاد می 7تا  2عنوان بهترین روش مورد استیاده در دنیا برای کودکان به رشدی کودک
                             

 
 

             
 

                      

 
 

 

                                                                                         

نبش  -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 9515833999کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -37ی شماره -جهانسوز

 129-88728397، 129-88119436، 129-88811345تلفن و فاکس: 
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