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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 7931تیرماه   301 ی شماره                     ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار ها با گیر از راه دور، ارتباط گروههای 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

 

 :  00/4/79تا  00/1/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گگروه: خگانم   کننگده  هماهنگگ  شهر،، قائم7بوعلی  ●  گزارش 4گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشهر، شهاب، قائم ●
شگهر،  زیتگون، قگائم  ●  رشگگزا  4گگروه: خگانم آسگیه شگریعتی،      کننگده هماهنگگ شگهر،  ، قگائم 2بوعلی● گزارش  9فر، صمدی
        گگزارش  2خگانم یوسگ،ی،    گگروه:  کننگده هماهنگگ شگهر،  ، قگائم 2زیتون ●  گزارش 9خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگ

گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شهر ،، قائم71سپنتا  ●  گزارش 4گروه: خانم کمالیان، کننده هماهنگ شهر،، قائم7سپنتا  ●
گگروه:  کننگده  هماهنگگ  شگهر، ، قائم5سپنتا  ●گزارش  2گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شهر ،، قائم74سپنتا  ●گزارش  4

شگهر،  ، قگائم  71سگپنتا   ●  گگزارش  2نیگا،  گگروه: خگانم تگوکلی   کننگده  هماهنگشهر، ، قائم 6سپنتا  ● گزارش  9خانم نج،ی، 
، 2سپنتا  ●گزارش   4گروه: خانم بهزادی،  کنندهشهر، هماهنگ، قائم1سپنتا  ●  گزارش 8نیا، : خانم توکلیگروهکننده هماهنگ
   گگزارش  2گروه: خگانم بهگزادی،   کننده هماهنگ شهر،، قائم74سپنتا  ●گزارش   4گروه: خانم قربانی، کننده هماهنگ شهر،قائم
گگروه: خگانم    کننگده شهر، هماهنگدارا و سارا، قائم ●گزارش  2وه: خانم نخعی، گرکننده هماهنگ شهر،های خندان، قائمگل ●

 شگهر، تگوانیم(، قگائم  پونک )ما می ●گزارش    7گروه: خانم ذبیحی، کننده هماهنگ شهر،امید فردا، قائم ●گزارش    7دهقان، 

گگزارش                7همگال،  گگروه: خگانم بگی    هکننگد هماهنگگ شگهر،  سگالمت، قگائم   ●  گگزارش  4گروه: خانم سگعاد،،  کننده هماهنگ
گگروه:  کننگده  هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●  گزارش 4خانم سکینه لط،یان،  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قائم -روستایی ●

 مگادران امگروز، آمگل،    ● گگزارش  7گروه: خانم انگدی،،  کننده هماهنگ شهر،بانوان اندیشه، هادی ●  گزارش 5خانم رضایی، 

 گگزارش     4گگروه: خگانم بنوفامیگل،    کننده هماهنگ مادران شکوفا، مشهد، ●  گزارش 5گروه: خانم سحر توسلی، کننده هماهنگ
گروه: خگانم فریبگا   کننده هماهنگباران، کرمانشاه،  ●  گزارش 4گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباراد، کرمانشاه،  ●

، کگر،،  7کتاب و رهایی  ●گزارش   4گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگبیستون، کرمانشاه،  ● گزارش 9دی، یار احم
گگروه: خگانم فاطمگه     کننگده هماهنگگ ، کگر،،  2کتگاب و رهگایی    ●گگزارش    4گروه: خانم فاطمه امیرشگکاری،  کنندههماهنگ

مادران امگروز، کگر،،    ●  گزارش 4گروه: خانم فاطمه امیرشکاری،  دهکننهماهنگفردای بهتر، کر،،  ●  گزارش 4امیرشکاری، 
  گزارش 2گروه: خانم فرانک یاراحمدی،  کنندههماهنگجانان، کر،،  ● گزارش 4گروه: خانم فاطمه امیرشکاری،  کنندههماهنگ

گروه: خانم کننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ● گزارش  9گروه: خانم مریم گرجی،  کنندههماهنگمادران شاد بن،شه، کر،،  ●

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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کننده ماهنگه مادران پویا، ● گزارش  7نگار، گروه: خانم منیژه چهرهکننده هماهنگ یار مهربان، ● گزارش 2نگار، منیژه چهره
مگادر و   ●  گگزارش  2گروه: خانم فرزانگه من،گرد،   کننده هماهنگ اندیشه سبز، تهران، ●  گزارش 9نگار، گروه: خانم منیژه چهره

 9گگروه: خگانم لط،گی،     کننگده هماهنگما میتوانیم، تهران،  ●  گزارش 7گروه: خانم فرزانه من،رد، کننده هماهنگ کتاب، تهران،
   گزارش 7آقای محمد صادق،  گروه: کنندههماهنگپدران، تهران، ●  گزارش 

  

                                                         خبرها

 3179های راه دور درتابستان ی گروهی آموزشی ویژهبرنامه

 "شکوفایی خالقیت در خانواده  "کارگاه 
های سوربن و ونسان فرانسه، مولف و مدرس هنر و خالقیت ی دانشگاهکارشناس : خانم فریبا کیهانی )هنر آموخته

 کودک (

 مکان : موسسه مادران امروز

های راه دور موسسه مادران امروز برای سال ی گروههای آموزشی بود که ویژهاین کارگاه اولین جلسه از مجموعه برنامه
شهر، ساری، کرمانشاه، های راه دور شهرهای قائمای از نمایندگان گروه، تدارک دیده شده است، در این کارگاه، عده 31

 کر، و تهران شرکت داشتند.بجنورد، 

نظر بیشتر به محیط پیرامون خود برای پرورش خالقیت در خود و محور اصلی کارگاه تاکید بر لزوم توجه و دقت
 های خالق مورد بررسی قرار گرفت. های انسانفرزندان بود و ویژگی

ندان و ایجاد محیط مناسبی برای پرورش دادن به فرزترین نکته برای مادران و پدران را خوب گوشدر این کارگاه مهم
 ها برای زندگی آینده دانستند.خالقیت آن

 های پرورش ذهن خالق و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت.ی برنامه، راهدر ادامه

را های خالقانه به اجهایی همراه بود که ضمن ایجاد شادی و تنوع، آموزش عملی فعالیتها و بازیاین کارگاه با تمرین
 درآمد.

ها پرسیدند تا همه با آمادگی کنندههای زیر را از شرکتگ،تنی است خانم کیهانی چند روز قبل از شروع کارگاه، سوال
 ذهنی بیشتری در کارگاه شرکت کنند و پاسخ دوستان از این قرار بود:

 اید؟در مورد خالقیت برای خانواده چه کارهایی انجام داده -7

 کنید؟خالقیت، چه نیازهایی را احساس میدر ارتباط با  -0

 کنندگان:های شرکتپاسخ

 بجنورد -گروه راه نو -خانم رسایی 

کگردیم و  ها با همسرم هماهنگ بودیم، ما با احترام بگا هگم رفتگار مگی    زمانی که فرزندانم کودک بودند؛ برای تربیت آن
هگا  هگای بهگه  هم برای فرزندانمان داشتیم. به صگحبت  کردیم و این شیوه و رفتار رامشکالتمان را درخلو، عنوان می

خندیگدیم،  کگردیم، بیشگتر مگی   ها را امر و نهی نمگی خواستیم. آنها با توجه به سنشان نظر میکردیم و از آنگوش می
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کردند؛  یکردیم، آزادانه رفتار مهای خود برآورده میهایشان را در حد تواناییمحیط خانه را شاد نگه می داشتیم، خواسته
پرسیدند گ،تیم، اگر سوالی میآوردند چیزی به ایشان نمیوجود نمیاما تا موقعی که خطری برای خودشان یا دیگران به

هایشگان  شگد و براسگات توانگایی   دادیم و از کم شروع مگی خواستیم. مسئولیت به ایشان میاول پاسخ را از خودشان می
دوخت و در ازای ساله بود، جوراب پدرش را می 5کردیم؛ مثالً دخترم یقشان میشد. برای انجام مسئولیت تشوبیشتر می

 کرد. آن مبلغ قابل توجهی از پدرش دریافت می

 کردند و.....آت، روشن می کردند /آب/بازی می تو خاک / باالی درخت/ دائم تو حیاط /

 کردند.هایشان بازی میهای فامیل و هم سن وسالبا بهه

هگا را  کردنگد و آن ....( درسگت مگی  -سگازی بگا خمیگر گگل چینگی      گگل –برای آموزش اقتصاد، کاردستی )قاب عکگ   
 فروختند.می

 جا، و......کاشت صی،ی کردن اتاقشان/رنگ دکوراسیون منزل/ در امور خانه دخالت داشتند آشپزی/

کردنگگد. از دوستانشگگان مگگک مگگیهگگای، در درت و یگگا نیازهگگای دیگگگری کگگه داشگگتند بگگدون منگگت کبگگه همکالسگگی
هگگا ودوسگگت پیگگداکردن و ایجگگاد کگگردیم تگگا بگگه منگگزل بیاینگگد؛ بگگرای برقگگراری ارتبگگاط صگگمیمی بگگین آندعگگو، مگگی
 همدلی.

هگای موسگیقی، انگلیسگی، نیمناسگتیک و نقاشگی شگرکت کردنگد و در دانشگگاه         شگان در کگالت  با توجگه بگه عالقگه   
 دند.ها تحصیل کرهای مرتبط به آنرشتههم در 

 شاهد خالقیت در زندگی فرزندانم هستم.

 0سوال  

شدن، بها دادن به نقاط قو،، دیدن، حمایتکردن مهربانی و محبتکردن، آزادانه عملکشف–کردن خالقیت یعنی خلق
های فکری کردن، بازیبودن، مطالعهکردن، شجاعکردن بجا، ریسکها، باالبردن عز، ن،  تعریفپوشی از نقصچشم
 شطرنج(، خواب و خوراک مناسب، هوای سالم، ورزیده بودن، شاد و پرانرنی بودن و......) 

 کرج - 0و 3های کتاب برای رهایی گروه -خانم امیرشکاری

سالم در مورد سوال یک من اول فکر کردم چون خیلی خالق نیستم کاری هم نکردم ولی بعد که فکر کردم کارهایی 
 ام؛ که خودش یک نوع خالقیت هست. جدید را  انجام داده یهای خانه برای است،ادهکه در خانه مثل تغییر وسیله

که چه عواملی بر کمرنگ هایی که خالقیت خیلی اثر دارد، بدانم و ایندر مورد سوال دو، من دوست دارم در مورد حوزه
 رای خالقیت داشته باشیم.کارهای تقویت خالقیت گ،ته شود و تمرین بشدن خالقیت اثر دارند و همهنین راه

 0سوال 

دوست دارم به این موضوع پرداخته شود چه زمانی کارها و تغییرا، توی خانه خالقانه هست، بعضی مواقع ما از امکانا، 
کنیم یا فرصت مناسبی و رفتار مناسبی با فرزندمان داریم چه بخشی از این کارها صور، بهینه است،اده میمان بهزندگی
 .توانیم خالقانه ببینیممان را میرفتارهایو 
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 قائمشهر-گروه ترانه بهاری -خانم زحمتکش

رفتار با کودک اختصاص داده شد به موضوع خالقیت،  2رفتار با نوجوان و گروه  7جلسه روز دوشنبه ترانه بهاری گروه 
 .به دو پرس،  مطرح شده توسط مادران جواب داده شد

  3سوال 

کودک در محل زندگی، تا خودش باشد و هر کاری دوست دارد انجام دهد فقط مراقب باشیم به خودش، رها کردن  -
 محیط و دیگران آسیب نرساند.

 دورکردن وسایلی که کودک نباید دست بزند، از دسترت کودک دور نگه داشتن. -

. یکی از مادران عنوان کرد کودکم دهای،؛ هر مدلی که دوست دارد بازی کنبه کودک اجازه دهیم با کل اسباب بازی -
 ها درست کرد.بازیهای، شهر اسباببا کل اسباب بازی

 .دهم با رنگ انگشتی روی دیوار حمام نقاشی بکشد تا زمانی که خسته شودبه کودکم فرصت می -

 چسبانم تا کودک نقاشی بکشد.می A9به دیوار اتاق برگه  -

 رویم.دهم و با هم پیاده به پارک میبازی فرزندم قرار میابنیک را در کامیون اسبوسایل پیک -

 دهم موقع آشپزی به من کمک کند.به فرزندم اجازه می -

 کنیم.کنیم و راجع به شکل ابرها صحبت میبا کودکم به آسمان نگاه می -

 کند.بازی می کند و داخل، با وسایل خودشکودک  با پارچه و پشتی و بالشت برای خودش خانه درست می -

 کند.نویسی و تصویرگری میداستان -

 کند.ها کار دستی درست میبا دور ریختنی -

 کند.نوازد. و آهنگ تولید میبا انواع وسایل خانه می-

 0سوال

خودمان خالق باشیم. اگر ما والدین خالقی باشیم خود به خود روی کودک اثر می گذارد. بنابراین، این نیاز ح  -
 که برای پرورش خالقیت خودمان اقدام کنیم.شود می

 آید را حل کنیم، مثل رفتار درست با کودک.تمرین کنیم با خالقیت خودمان مسایلی که در زندگی بوجود می -

 در جمع به اشکاال، کار خودمان پی می بریم. -

 بنابراین این نیاز ح  می شود که اطالعا، خودمان را باال ببریم. -

 کرمانشاه -گروه های باراد، باران و بیستون -دی خانم یار احم

های اتاق ها ونصب  یک  وسیله ای به عنوان تابلو ،تنوع ایجاد من  همیشه با جابجایی وسایل و جابجا کردن پرده
 میکنم ولی بیشترین خالقیت را من در گروه های کتاب خوانی انجام  میدهم. 
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 ها.ی کتاب،بهه هایم وهمسرم است، با توجه به مطالعهخالقیت بعدی من صحبت در خانه با عروت 

 قائمشهر - 0های شهاب ، زیتون  و بوعلی گروه-خانم شریعتی

 3سوال 

ای اداره کنیم که فرزندانمان با داشتن وقت های از بدو تولد فرزندانم سعی ما بر این بوده که فضای خانه را به گونه
 آن است،اده کنیم. رفتن به طبیعت وبازی...هایی داده و از خاص درکنارمان ایده

  0سوال 

های هایی رابرای ارتقای روحیه فردی وعمومی برداریم، فعالیتبا توجه به اوضاع کنونی جامعه همه ما نیاز داریم که راه
 هاست.اجتماعی سودمند و تاثیرگذار یکی از این راه

 :مثالی از یک کار خالق در گروه روستایی ما 

روستایی اکثر مادران مجبورند که با کودکان خود در کالت حاضر شوند و این موضوع اکثراً مشکالتی را با  در گروه
ها و حضور ایشان در اتاق کنار مادران، این دوست جوان خودش همراه دارد...  به پیشنهاد یکی از جوانان آشنا به بازی

ها قرار گرفت. به امید کیل داد که مورد استقبال خوب خانوادهتش مند،کالت بازیبه همراهی دو کمک از جوانان عالقه
 ها.موفقیت این دوستان در تعمیق آموزش

 خانم ناصری

توانند کامالً شبیه به هم های کتابخوانی گروه مادران یاد گرفتم هیچ وقت دو بهه نمیها از دورهمن طی این سال
باشند. اول باید نیاز کودک را متوجه شد و برای رفع آن نیاز در حد باشند و برای آرام، و آسای،، باید والدین خالق 

 داشتن والدین و کودک در اولویت قرار دارد. لذ، دو طرفه...ی من، مشارکتامکان اقدام کرد. به نظرم و تجربه

ای، در منزل با که هردفعه و هرجا بگویم دست نزن.. جایی را برجای اینبازی دارد. بهی زیاد به شنپسر من عالقه
 جا و غیر از روزهایی که لب ساحل هست.بازی کنی فقط اینشن تمیز آماده کردم و گ،تم؛ هر وقت دلت خواست شن

من معتقدم قبل از خالقیت باید نیاز را شناخت و درک کافی از نیاز را داشت و با دیدن تمام جوانب )رفتاری و 
 جسمی(کاری یا عملی را پیشنهاد داد.

 یالخانم ل

من خودم به شخصه به این نتیجه رسیدم ک برای تغیر و بهترشدن اول باید روی خودمان کار کنیم و برای قانونمند 
ها امر و نهی کنیم. تر از این است که بخواهیم فقط با گ،تار به بههها رفتار و عمل ما برای آموزش خیلی مهمشدن بهه

ت،اده از افعال من،ی برای بهه از گ،تن بکن... نکن... حوات بهه را را به جای اسمن در کالت مادران یاد گرفتم که به
را بردار )البته این برای سنین که بگویم به آن دست نزن، بگویم که بیا اینجای اینسمت افعال و اعمال مثبت ببریم، به

 پایین تر است(

 خانم صمدی

 3سوال 
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های مان دیدن و صحبت درمورد فیلمذ، بردن از جمع خانوادگیمن تصمیم گرفتم که برای تعامل و رشد بیشتر و ل
را به زمان استراحت همگی موکول ریزی کرده و آنهای ورزشی مورد عالقه جمع را برنامهروز ایران و دنیا و برنامهبه

ای از برنامه دار انتخاب فیلم شد و پ  از آن نقد فیلم )در حد توان(. یکی دیگرکنم. در همین راستا دخترم عهده
ها )آب و برق، اینترنت، تغذیه، طور خانوادگی مطرح شد پیشنهاد راهکارهایی برای مدیریت بهتر هزینهای که بهخالقانه

 س،ر و .....( بود.

 0سوال 

نظر، پذیرفتن مسئولیت کارها و های فردی خودم از جمله استقاللی اول باید مهار،برای خالقیت بیشتر در وهله
 همهنین مشور، و تحمل پذیرش نظرا، مخالف را تمرین و تقویت کنم.

 خانم عابدینی

 3سوال 

ی مصرف کمتر آب بار مصرف را کمتر کرده و در زمینهی یکدهیم که مصرف کیسهکارهایی در منزل انجام می
ی کود است،اده .. جهت تهیهکارهایی داریم .... پسماند را به یک سوم رسانده و از بقایای زباله های گیاهی و.راه
 کنیم.می

دهد و به این وسیله های، را در آن قرار میبازیریزها و اسبابپسرم با طراحی جعبه ک،، و نقاشی بر روی آن، خرده
دانند چه کنند، ولی در منزل حتماً رود. در مورد مصرف آب همه تقریباً میهای خاص نمیها و جعبهدنبال خرید ظرف

رسد. شود به مصارف آبیاری گیاهان و شستن فضاهای خاص میهای خاکستری نامیده میآب "که اصطالحاهایی آب
دهیم کنند و حتی اگر مخال،تی وجود داشته باشد، اجازه میی چیدمان منزل اعضای خانواده آزادانه عمل میدر زمینه

 نجام دهد. خود پیشنهاددهنده به کارآمدی یا عدم آن پی ببرد و تغییرا، را ا

گنجد یا نه، ولی ما به سهم خودمان این راه را برای آرام، بودن میی خالقدانم موارد باال در حوزهنکته: البته نمی ��
 زمین و کمک به محیط زیست انتخاب کردیم.

 0سوال 

دهم، عاد، انجام میهایی که به شکل توانم انجام دهم که ذهنم از برنامهمن نیاز دارم بدانم چه کارهای دیگری می
ها به ذهن و هایی را باید فرا گرفت که خالقیت و ایدههای خالقانه داشته باشد و یا چه مهار،آزاد شود و بتواند ایده
 سپ  به عمل برسد.

 خانم یاسی

رار العملی نسبت به رفتار کودک اول باید جایگزین، را در ذهنم قمن در کالت مادران یاد گرفتم که قبل هر عک  
سواری در کوچه را جایگزین کنم یا توانم برای، دوچرخهبدهم. اگر دختر من در خانه مرتب پای تلویزیون باشد، می

 اش را بخوانم یا کارهایی از این قبیل.کتاب مورد عالقه

 تهران -گروه مهرآفرین -نگارخانم چهره
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کردن ها برای تجربهازکودکی و نیز آزادگذاردن آن دانم مرتبط باسوال هست یانه اما به نظرمن دادن حق انتخابنمی
های تجربهها و تواند نق، موثری درایجاد خالقیت داشته باشد. همهنین ما نیازداریم برای تمرین موضوع، مثالمی

 ملموت توسط کارشنات محترم ارائه شود )به صور، کارعملی(

 

                                  
 

 عشق و امید  چهارمین همایش

                                     در سالن اجالت سران توسط موسسه سرطان پستان تهران برگزار شد. 31تیرماه سال  27شنبه روز پنج
های آنان، مسئوالن، پزشگکان و افگرادی کگه بگه نحگوی در      ن،ر از بهبودیافتگان سرطان پستان، خانواده 7111بی، از 

 بیماری هستند در این همای، شرکت کرده بودند.ارتباط با این 
ها و یک میز گرد تخصصی در مورد لزوم توجه بیشتر و حمایگت بیمگاران مبگتال بگه سگرطان      در این برنامه با سخنرانی

هگای دولتگی و   پستان اطالعاتی در اختیار حاضران قرار گرفت و به اهمیت توجه به نیازهای این بیماران توسط بخگ، 
 ی مردم نهاد تاکید شد.هاسازمان

اجرای موسیقی سنتی، نقالی شاهنامه توسط کودکان، نمای، کلیپ حق حیگا، و کلیپگی بگه مناسگبت اولگین سگالگرد       
 های جانبی این همای، بود.ی ریاضی جهان از برنامهدرگذشت دکتر مریم میرزاخانی نابغه

مدی برای درمان رایگان ببماران مبتال بگه سگرطان   که تامین منبع درآهای آنمعرفی کمپین یک میلیون امضا و هدف
 توجه برنامه بود.پستان است، از موارد جالب

 ها و نهادهای خیریه و مرتبط به سرطان، در این همای، میزی برای معرفی خود داشتند.بسیاری از انجمن
 ها پرداخت.مناسب برای خانوادههای نگار و اعالنی به معرفی کتابها چهرهنشر مادران امروز با همکاری خانم

های موسسه سرطان پستان تهران و مسگئوالن بگرای تشگخیص و درمگان اسگتاندارد ایگن بیمگاری،        امیدواریم با تالش
 های موثری برداشته شود.گام
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 با گروه یاریگران موسسه بیشتر آشنا شوید.

  ( "راه دور") آشنایی با  "خواندن برای بهتر زیستن"ی جدید جزوه برگرفته از چاپ

هایی های موسسه به خانوادهی آموزشی راه دورموسسه مادران امروز  به منظور ارائهدانید برنامهطور که میهمان

 که امکان حضور پیگیر در موسسه مادران امروز را ندارند، طراحی شده است.

 های نشر مادران امروز است که به همین منظور تالیف شده است.تنی بر خواندن کتابی راه دور مببرنامه

 شود.پیوندند، گروه های راه دور نامیده میهایی که در سراسر ایران به این برنامه مینام گروه

 ."های کتابخوانییاریگران گروه"گروهی در موسسه مادران امروز شکل گرفت به نام  317۱از سال 

های ای از نیروهای داوطلب موسسه مادران امروز هستند که هدفشان گسترش گروههای کتابخوانی، عدهیاریگران گروه
 ها در تهران و سایر نقاط ایران است. کتابخوانی موسسه و یاری به آن

 تواند شامل موارد زیر باشد:ها میهای کتابخوانی و یاری به آنگسترش گروه
 ها؛ی( آنکنندگی )ادارههای جدید و هماهنگتشکیل گروه -
 ها؛ی گروهها برای تشکیل و ادارهمند و راهنمایی آنهای عالقهکمک به افراد و سازمان -
 های احتمالی در حین کار؛ها برای رفع اشکاال، و ابهامها و کمک به آنکنندگان گروهارتباط با هماهنگ -
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 شرایط یاریگران: 

 ها ازطریق کتابخوانی؛عالقه به آموزش خانوادهداشتن   -
 ی جلسه و انتقال م،اهیم؛های الزم برای ادارهداشتن توانایی - 
 داشتن وقت کافی؛ -
ها یا نقاط مختلف تهران )هرداوطلب با توجه به شرایط خود، ممکن است یکی از این داشتن امکان رفتن به شهرستان -

 امکانا، را داشته باشد.(
 های موسسه مادران امروز؛ها و فعالیتها، طرحنایی با هدفآش -
 های نشر مادران امروز؛های کتابها و ویژگیآشنایی با هدف  -
 های نشر مادران امروز؛ آشنایی با محتوای کتاب -

 وظایف موسسه در قبال یاریگران:

ها، تبادل تجربه و ... از طریق برگزاری ه پرس،ها و وظایف، پاسخ بدادن مسئولیتآموزش یاریگران برای بهتر انجام -
 های حضوری و مجازی؛جلسه
ی های موسسه و راه دور، افزای، اطالعا، و تقویت بنیههای مطالعاتی برای آشنایی بیشتر با برنامهدادن برنامه -

 تئوریک یاریگران؛
 و ... -

اند ، خواه، می کنیم مطلب مربوط به تهیه نکرده را "خواندن برای بهتر زیستن"ی چاپ جدید جزوهازدوستانی که 
  یاریگران را به جزوه ی قدیمی خود اضافه کنند.

               

 هاخواندنی

 

 پرتی در مطالعه چیست؟حواس
 منبع: واحد مرکزی خبر

 
چه مطالعه آزاد،  خوانید رمان باشد چه شعر،هنگام مطالعه، همیشه قلم و کاغذی در دست داشته باشید. چه آنهه که می

تواند به اندازه قلمی که در چه کتاب درسی، اعم از ح،ظ کردنی یا فهمیدنی. در یک مطالعه فعال و پویا، کمتر چیزی می
 دست دارید، ذهن شما را درگیر و متمرکز کند.

تی را تعریف کنیم. پرخواستیم روش صحیح مطالعه متمرکز را برای شما توضیح دهیم، دیدیم که باید ابتدا حواتما می
فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده باشید که چرا گاهی به هنگام  "پرتیحوات"شاید شما تا به حال خیلی به 
اید اما پاسخ صحیح این دانیم که شما برای این سؤال خود چه جوابی پیدا کردهشود؟ ما نمیمطالعه حوات آدم پر، می
  "پرتی چیزی نیست جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت.اتحو"وییم: گپرس، را به شما می
دهید در شما درگیری و خواهد درگیر و مشغول باشد. بنابراین اگر آنهه که اکنون انجام میذهن شما همواره می

 جا درگیر شود. کند که به جای دیگر برود و در آنمشغولیت ذهنی ایجاد کند، فکر شما دیگر لزومی احسات نمی
جا مشغول کند. رود که خود را در آناما اگر در انجام این کار، درگیری ذهنی ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به جایی می
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کند، اگر ترشدن موضوع، مثالی بزنیم: وقتی دوستتان با شما صحبت میپرتی است. برای روشنو این همان حوات
های، ت ذهنی و توجه و عالقه مندی ایجاد کند، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفبتواند با بیان خود در شما مشغولی

شود به سرعت فکر دیگری به دهید. اما اگر او نتواند چنین تأثیری در شما بگذارد چون ذهن شما درگیر نمیگوش می
کنید. چیزی که در می یگری فکراید، دارید به چیز دیابد و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شدهذهنتان راه می

 کند. شما درگیری ذهنی ایجاد می
کردن هستید، هم دارد. ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه

ر غیر این روید. دخوانید، در شما درگیری ذهنی ایجاد کند، شما مشتاق و متمرکز پی، میبنابراین اگر آنهه که می
شود. به عبار، دیگر، حواستان پر، /کند و ذهنتان در جایی دیگر مشغول میصور، چشمتان خطوط را دنبال می

 شود. می

 راه چاره  ●

پی، از هر چیز، باید به خاطر داشته باشید که این شما هستید که باید ذهن خود را با موضوع مطالعه درگیر کنید. 
کند که در شما درگیری ذهنی ایجاد کند اما عمده کار با خود شماست. ما اکنون تالش میمعموالً سبک نوشتاری کتاب 

خواهیم ذهن که درگیری ذهنی شما پایدار بماند. میروش مطالعه متمرکز را به شما آموزش دهیم، برای آن خواهیممی
های سنتی مطالعه که ل باشید. روشفعا یکنندهخواهیم که شما یک مطالعهشما با جمله جمله کتاب درگیر شود. می

 شود که حوات شما مدام پر، شود. اید، شما را از یک مطالعه متمرکز باز می دارد و باعث میشما پی، از این داشته

 های مطالعه متمرکز روش ●

  "تند خواندن" ▪

حرکت است. وقتی سرعت این کیلومتر در ساعت در  21راننده ای را در نظر بگیرید که با سرعت بسیار کمی مثالً 
شود، مدام در جایی ای نیاز ندارد و چون ذهن درگیر نمیالعادهراننده تا این حد کم است، دیگر به توجه و تمرکز فوق

تواند از داشبورد چیزی بردارد، شیشه را پاک کند، به مناظر بیرون نگاه کند و حتی غرق شود. راننده میدیگر مشغول می
 شود و ذهن بیشتر به رانندگی متمرکزمی اما وقتی سرعت زیاد شد، خود به خود درگیری ذهنی بیشتردر تخیل شود. 

های ذهنی دیگری داشته باشد. اساساً ذهن شود و راننده دیگر فرصت ندارد به چپ و راست نگاه کند و یا مشغولیتمی
 وقتیطالعه هم دقیقاً همین حالت وجود دارد. چنان درگیر است که تمایلی برای درگیرشدن در جای دیگر ندارد. در م

خوانید، درگیری ذهنی مطلوبی را ایجاد روید و کلمه به کلمه میبهتر فهمیدن بسیار کند پی، می یشما به بهانه
 شود. کند و حواستان پر، میشود، خود را در جایی دیگرمشغول میکنید و ذهن شما که از این ساکنبودن کالفه مینمی
قدر تند بخوانید که هیچ چیز ن،همید، بلکه می گوییم سرعت مطالعه خود را تا آنجا افزای، دهید که گوییم آنمیما ن

ای یک درگیری ذهنی مطلوب ایجاد شود. در این سرعت، ذهن متمرکز است. می بینید که اگر کمی غ،لت کنید، سانحه
برابر افزای، دهید بسیار عالی است چرا که هم در وقت خود دهد. حتی اگر بتوانید سرعت مطالعه خود را به دو رخ می
توانید سرعت مطالعه خود را افزای، اید. تا میاید و هم با درگیری ذهنی و تمرکز بیشتری خواندهجویی نمودهصرفه

 اید بخوانید. خواندهتر از آنهه که قبالً میدهید و سریع
و در متون مختلف مانند رمان، ادبیا،، شیمی، فیزیک و . . . مت،او،  دانید که این سرعت، نسبی استالبته خوب می

گوییم سرعت خود را با توجه به سرعت قبلی خود خوانید. ما میتر را با سرعت بیشتر میاست. مسلماً شما متون ساده
ید، درک ذهنی کمتری خوانبیشتر کنید. یکی دیگر از معایب کند خواندن این است که شما وقتی آرام و لغت به لغت می
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دارید چرا که ذهن با م،اهیم سر و کار دارد نه با کلما،. یادتان باشد م،هوم، همیشه در یک عبار، است نه یک وانه. 
شیر " یداند منظور شیر گاو است یا شیر جنگل یا شیر آب. اما وقتی جملهخوانید، ذهن نمیوقتی شما کلمه شیر را می

 شود. تری حاصل میشود، درک بهتر و سریعنده میسریعاً خوا "آب را بستم.

 ی اولیه مطالعه ▪

ی اولیه، قصد شما کنجکاو کردن ذهن با گرفتن ی اولیه همان گرفتن اطالعا، ابتدایی است. در مطالعهمطالعه
نگاهی گذرا به خوانید بلکه ی اولیه شما متن را خط به خط نمیاطالعا، ساده و کم حجم و مقدماتی است. در مطالعه

گیرید که مثالً متن حول و حوش چه موضوعی است. پ  از آن اندارید و یک سری م،اهیم اولیه را از متن میمتن می
باید به خود رجوع کنید و ببینید که خودتان از پی، چه اطالعاتی درباره موضوع دارید و یا این که از قبل، از کسی 

 ی کتاب، در این بررسی اجمالی بی،زایید. . اطالعا، اولیه خودتان را به اطالعا، اولیهایداید یا مطالعه کردهچیزی شنیده

 کردن سوال ▪

گوییم هنگام مطالعه مدام از دار کنید. وقتی مییادتان باشد که پی، از مطالعه، با یکی دو سوال، ذهن خود را هدف
توانید از خود بپرسید. شما حین مطالعه و پ  از آن، می خودتان سوال کنید، منظورمان این است که پی، از مطالعه، در
، "بوعلی سینا کی متولد شد؟"پرسید. مثالً ارزش میای کممعموالً برای طرح سؤاال، از خود یک سری سواال، حافظه

التی ترین سواارزشو . . . این سواال، معمول، کم "هیمالیا کجاست؟"، "جنگ جهانی دوم در چه تاریخی شروع شد؟"
 توانید از خود بپرسید. است که شما می

ی گانهدکتر علی اکبر سیف، به طرح سواال، ه،ت یو ترجمه "کی پی بالدریج"نوشته  "های مطالعهروش"در کتاب 
 اشاره شده است. این سواال، ه،ت نوع می باشد.  "گانیه"

تمرکز حوات مؤثر است. ما در زیر به اختصار، این  العاده در ایجادطرح این سواال، بسیار ارزشمند و م،ید است و فوق
 دهیم. سواال، ه،ت گانه را توضیح می

 گانه گانیه ـ سواالت هفت

 ای: سواالت حافظه (１
ترین سؤاال، هستند. این نوع سواال، صرفاً با یادآوری اطالعا، سر وکار اهمیتاثرترین و کماین سواال، کم

دارد. مانند: کشورهای همسایه ایران کدامند؟ بوعلی سینا در چه تاریخی متولد شده است؟ جنگ جهانی اول 
 در چه تاریخی رخ داد؟ 

 ای: ( سواالت ترجمه0
 "گردانیزبان"تند. این سواال، تا حدی شبیه به ای هستر و بهتر از سواال، حافظهاین نوع سواال،، قوی
که: تر، مانند اینای یعنی بیان یک م،هوم پیهیده یا یک مطلب دشوار به زبان سادههستند. سواال، ترجمه

 شود؟فرمول انیشتین به زبان من چه می

 ( سواالت تفسیری: 1
پردازد. این روابط میان دو م،هوم میگویند، که به کشف و درک این سواال، را سواال، رابطه ای هم می

حافظه از "تواند تشابه یا ت،او، باشد. این سواال، از سواال، ترجمه ای کمی بهترند: سواالتی مانند: رابطه می
 از نوع سواال، ت،سیری است.  "نظر ساختار و عملکرد، چه وجه تشابهی با کامپیوتر دارد؟ 

 ( سواالت کاربردی: 4
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خواهند مطالب علمی را به آید میطور که از نامشان بر میاال، هستند. این سواال، همانترین نوع سوجالب
تشویق، بالفاصله پ  از یک عمل خوب چه "ها را در عمل بسنجند. مثالً مسایل روزمره ربط دهند و آن

 و . . .  "گیری شخصیت کودک دارد؟نقشی در شکل

 ( سواالت تحلیلی: ۵
شوند. در این نوع از سواال، وع باال بهترند و سواال، منطقی و استداللی نیز خوانده میاین سواال، از چهار ن

های منطقی یک شخص یا تغییر و تحول یک شیء یا وضعیت را از نقطه شروع تا پایان بررسی ما قدم
یا  "ها، زندگی خود را دگرگون کرد؟آنتونی رابینز روان شنات به نام امروز، چگونه با ناکامی"کنیم. مثالً می
 و . . .  "هواپیما چگونه به وجود آمد؟"

 ( سواالت ترکیبی: ۱
ترند، به سواال، خالق معروفند. در این سواال،، شما با پهلوی هم این سواال، که از سواال، تحلیلی قوی

را به سؤال زنید و آنمی های نو دستهای قبلی به طرح اندیشهها و اندیشهقرار دادن اطالعا، و ایده
چه "یا  "کنید؟بینی میسال آینده ایران چگونه پی، 21تناسب جمعیت و مسکن را در"گذارید. مثالً می
 و . . .  "تری شود؟توان به چای افزود تا نوشیدنی خوش طعمای میماده

 ( سواالت ارزش نگاری: 9
ا درباره مؤلف، نویسنده، مترجم، و متن کتاب داوری ترین سواال، است. در این سواال،، ماین سواال، قوی

پرسیم از کنیم. مثالً از خود میکنیم و نظر خودمان و روش خودمان را با نظر و روش آن ها مقایسه میمی
ی فرانسوی )جان شی،ته، نان کریستف، زندگی تولستوی، زندگی بتهوون های رومن روالن، نویسندهبین رمان

 دهد؟ ر، شخصیت خود رومن روالن را نشان میو . . .( کدام اث
دهد ها پاسخ میکند و به آنکند و از خود سوال میباید توجه داشته باشید که این سواال، را خواننده طرح می

کنیم شود. براین نکته تأکید میبیشتری هم ایجاد می یشود، تمرکز و عالقهتر مطرح میو هرچه سوال قوی
که به چند سوال مطرح شده در کتاب پاسخ دهید. وقتی که خود شما سوال طرح کنید نه اینکه خودتان باید 
شوید. البته به سواال، کتاب هم فکر کنید و به دنبال مند میگویی عالقهکنید، بیشتر به پاسخسوال طرح می

یده خود سواال، دیگری را ها هم باشید اما حتماً با توجه به متن، اطالعا، قبلی و نظر و اگویی به آنپاسخ
 هم مطرح کنید.
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 پای صحبت یکی از همراهان و یاران همیشگی موسسه

 

ای بردن از اندوختهی زندگی بهرهنمای کلی زندگی این است، بیایی، تاثیرگذار باشی، تاثیر بگیری و بروی .... بقیه   
  ....ایاست که در این راه گردآوری کرده

همکار بخ، اداری موسسه مادران امروز، را به آگاهی  ؛فاطمه حقیقتخواهیم پایان خدمتِ خانم با این مقدمه می
 .وگویی کوتاه با ایشان داشتیمدوستان برسانیم و به این بهانه گ،ت

 گویید؟خانم حقیقت کمی راجع به خودتان و معرفی بیشترخودتان برای ما می

 .و دارای دو فرزند دختر و پسر و سه نوه هستم 7993من متولد سال 
 

 ی پیوستن شما به موسسه مادران امروز چگونه بود؟ در چه سالی با موسسه آشنا شدید؟نحوه

ام؛ فرحناز، دو صاحب نوه شدم، نوه 7916من در سال  ام با موسسه شد!دارشدن من عامل پیوستن و شروع همکارینوه
ی یکی از به توصیه 18کردن، بیشترین نق، را داشتم. در سال من بود و من در بزرگساله بود و همیشه در کنار 

کنم و بهتر است آموزش ببینم، به ام را لوت میدوستانم که با موسسه مادران امروز آشنایی داشت و معتقد بود نوه
سه با هم جمع شده و از در موسسه و حتی بیرون از موس "ها مادربزرگ "موسسه آمدم و همراه گروهی به نام 

ای یک بار و به مد، یک سال ادامه داشت. این گروه بعدها گروه ها ه،تهکردیم. این دورهمیتجربیا، هم است،اده می
 .را تشکیل دادند"جهاندیدگان شاد  "
 

 در چه بخشی از موسسه فعالیت داشتید؟ با چه کسانی همکاری کردید و مسئولیت شما در موسسه چه بود؟

هگا و  ای یک روز به موسسه بروم و نوارهایی کگه در گگام  از طی این مد، خانم احمدی به من پیشنهاد دادند ه،ته پ 
شود را گوش کرده و به روی کاغذ بیاورم، چون دنبگال بگاالبردن اطالعگاتم بگودم؛ از ایگن پیشگنهاد       ها ضبط میکارگاه

گیری کرده و آماده بگه خگانم احمگدی و یگا خگانم      آوردم، غلطکه مطالب را به روی کاغذ میاستقبال کردم. پ  از این
ها و آرشیو موسسگه نگهگداری شگود. ایگن کگار خیلگی       های بعدی در کارگاهدادم که برای است،ادهکرمی تحویل میشاه
 عنگوان دسگتیار شگرکت   ها هم بگه ها را گوش کرده و در بعضی گامی خوبی بود، به این دلیل که محتوای کارگاهتجربه
برای خانم احمدی پی، آمد و به دلیل نیاز به جراحی چند  81کردم برایم بسیار م،ید بود. پ  از بیماری که در سال می
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ای دو روز به موسسه بروم و به خانم ماه و ه،ته 9توانم برای حدود ماهی را از موسسه دور بودند؛ از من خواستند اگر می
کگم وظگایف   این شکل همکاری من با موسسه مادران امروز شروع شد. کگم  کرمی در امور موسسه کمک کنم و بهشاه

های داخلگی موسسگه،   کنندگی برنامهعهده گرفتم که عبار، بودند از: ارتباط با بخ، حسابداری، هماهنگدیگری را به
 . مسئولیت انبار کتاب موسسه و امور مربوط به آن

 
 ه، چرا قصد ترک آن را دارید؟گیری از موسسپس از این همه سال تجربه و بهره

ام دلیل شرایطی که برای بازنشستگیی زیادی که به موسسه، دوستان و شخص خانم احمدی دارم؛ بهبا وجود عالقه
سال است  71ایجاد شده؛ و از طرفی تمایل همسر و فرزندانم است که بیشتر در کنارشان باشم، چون فرزندانم بی، از 

بودن داریم، بنابراین روم زمان کمی برای با همهایی که به دیدارشان میکنند و در زمانی میکه در خار، از کشور زندگ
 .ام باشمبه این تصمیم رسیدم که با توجه به شرایط زندگیم، بیشتر در کنار خانواده

 

 آیا اگر موقعیتی پیش آمد، دوست دارید مجدد با موسسه همکاری داوطلبانه داشته باشید؟

کنم، امکان ندارد ایران باشم و به این کار را می "اگر شرایط زندگیم به شکلی بود که در ایران باشم حتما!  "حتما
 .موسسه نیایم و همکاری نکنم

 

 ای با دوستان داشته باشید؟دوست دارید صحبتی، بیان خاطره

کردم، دایم در حال یادگیری از می موسسه به من یاد داد وابسته نباشم و دلبسته باشم. در مدتی که با موسسه همکاری
از خانم احمدی بودم. ایشان در هر موقعیتی که بودند؛ برخوردشان با مسایل و مشکال،، حتی  "دوستان، مخصوصا

آگاهی خود را چگونه باال  که چه کنیم؟!بیماری که در این مد، دو بار به سراغشان آمد؛ برای ما درت بود... این
 .ی این موارد را از ایشان یاد گرفتیمحل و .... همهاکردن راهپذیرش و پید  ببریم؟!

 

 !...صحبت آخر
 .پیوندند، قدر موسسه را بدانند و در کنار خانم احمدی بسیار بیاموزنددوستانی که به موسسه می

 

 ۵/4/3179شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 تعريف سبك فرزندپروريموضوع : 

 متقیسرکار خانم الهام کارشناسان: 

هگای  گرفتگه شگده اسگت. منظگور از شگیوه      "بخگ، زنگدگی "بگه معنگی    (pario) اصطالح فرزندپروری از ریشه پریو
هگا  هایی است که آنگیرند و بیانگر نگرشکار میهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بهفرزندپروری، روش

کنند. ولی باید قوانینی است که برای فرزندان خوی، وضع مینسبت به فرزندان خود دارند و همهنین شامل معیارها و 
 .کندهای اقتصادی تغییر میپذیرفت که رفتارهای فرزندپروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه

ای از نگرش در مورد فرزند، نحوه برقراری ارتباط با فرزند، روش نگهداری فرزند و جو عاط،ی تعریف م،هومی: منظومه
 (2117باشد. )استنبرگ ، ی رفتاری والدین میحاکم بر فضا
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 دالیل اهمیت و ضرورت توجه به سبک تربیتی:

 فرزندپروری یک مهار، علمی و نیازمند آموزش •
 تاثیر بر شخصیت کودک •

 به وجودآمدن برخی مشکال، رفتاری •

  

 برخی از باورهای اشتباه والدین:

 این رفتار موقت وزودگذر است. •

 دهد.انجام می او عمداً این کارها را •
 ی این مشکال، تقصیر من است.همه •

 های تاثیرگذار بر شخصیت فرزندان عبارتند از:حوزه یا بخش

، ننتیک، محیط خانوادگی، محیط اجتماعی)جامعه( و سبک فرزندپروری والدین تنها های فردیسرشت، ذا، و ت،او،
 ی تاثیرگذار بر شخصیت فرزندان است.حوزه 71یکی از 

 های ذاتی و درونی و محیطی یا بیرونی کمتر از کودکان طبیعی است. کودکان پرتحرک به تشویق حساسیت 
 تری برای تقویت رفتارهای مثبت خود های سریعتر، متعددتر و بزرگتر و ملموتکودکان پرتحرک به تشویق

 نیاز دارند.

 

 شود: های غلطی که موجب افزایش رفتارهای منفی کودک میشیوه

 به رفتارهای مثبت توجه کم 
 عدم ثبا، در پاسخ به مشکال، رفتاری 

 الگوبرداری از رفتار نامتناسب والدین 
  الگوبرداری و یادگیری از همساالن 
  نداشتن استراحت و خواب کافی 
 های خانوادگیاسترت 
 ی غیرموثر از تنبیهاست،اده 
  عوامل موثر خار، از خانه 
 تماشای مداوم تلویزیون 

 
 فرزندپروری والدین براسات پاسخ به نیازهای فرزند و برقراری انضباط: هایانواع روش

 فرزندپروری مقتدرانه �
  .بخ، دارندوالدین روابط صمیمانه ودلسوز, لذ، •

 .نسبت به نیازهای کودک حسات هستند •
 .شودتدریج استقالل مناسب به کودک داده میبه •
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 برخوردار هستند. ن،  باالییهایی از اعتمادبهفرزندان چنین خانواده •
 .کنندکودک را به ابراز افکار واحساسا، ترغیب می •

 فرزندپروری مستبدانه  �
 .از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین هستند •

 .دادن پایین هستنداز نظر کنترل اجباری باال, واز نظر استقالل •
 .فرزندان این والدین مضطرب و ناخشنودند •

 

 گیر فرزندپروری آسان �
  .پذیرا هستند وکنترل کمی بر رفتار فرزند دارندمهرورز و  •

 .گیری کننددهند در هر سنی تصمیماجازه می •
 .فرزندان این خانواده تکانشی و سرک، هستند •

 

 فرزندپروری بی اعتنا  �
 .به قدری غرق در استرت خانوادگی هستند که وقت و انرنی کمی برای فرزندان دارند •

 کشند. های شخصیت خود یدک میاهمیتی را در الیهنگرش بی •

 

 چگونه والدینی مقتدر باشیم؟

 مهار، ترغیب :  -7  
 ن،  افزای، اعتمادبه  -  

 
 توانیتو می -2  
 هایی مطابق با توانایی فرزند و همراهی با اوطراحی فعالیت -  

 
 حق انتخاب -9  
 تقویت مهار، حل مساله  -  

 قوانینحرکت در چهارچوب  -  

 
 خود مهارگری -4  
 های بدن پیام -  

 کنترل شرایط -  

 
 توجه به احساسا، -5  
 درک و بازتاب -  
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 راهکارهای مدیریت و اصالح رفتارهای نامطلوب 

  .قوانین اساسی وضع کنید

 .ریزی شده برای مواجهه با مشکل رفتاری است،اده کنیدگرفتن برنامهاز نادیده

 .واضح بدهید دستورا، را با بیانی آرام و

 .دستورا، خود را با پیامدهای منطقی تقویت کنید

 

                                  

 

 

 رفی کتاب مع
 

 

 

                                                                                         

تربیت درخت "نام کتاب: 

 "کوچک

 نوع کتاب: داستان

 نویسنده:  فارست کارتر

 مترجم:  ژاله مساعد

 ناشر:  پیام امروز

 

 

 



 

18 
 

اسم پسری سرخپوست است که پدر و  "درخت کوچک"ی باغبانی نیست؛ خیر! تربیت درخت کوچک، کتابی در زمینه
کند و علت این ر دل طبیعت زندگی میی کوهستان و دمادرش را از دست داده و با پدربزرگ و مادربزرگ خود در دامنه

 نامگذاری، رویکرد سرخپوستان به عناصر طبیعت در نامیدن کودکانشان است.

ی عناصر گر نوع تربیت اوست؛ تربیتی که با طبیعت و همهکند، نمایانخاطراتی که این پسر از دوران کودکی تعریف می
 آن در صلح و آشتی و احترام متقابل است. 

ای به ی وجود غم واضطراب در درختان منطقهبار متوجهخوانیم که پدرش یکای از زبان پدربزرگ میدر خاطره
دانی، کردن این درختان را دارند. وقتی طبیعت را از خود جدا نمییابد که گروهی قصد قطعشود و درمیخصوص می

 شوی.گویی با زبان، آشنا می

در آن نشو و نما  "درخت کوچک"ای، آکنده از آرام، طبیعتی است که این کتاب زبانی ساده و ملموت دارد و فض
 یابد.می

بخ، است و هم احترام به طبیعت را از آن شود؛ چرا که هم لذ،خواندن این کتاب به جوانان و بزرگساالن توصیه می
 شویم.می آموزیم و با سبک زندگی سرخپوستان آشنا می

 های مهیج نیستند هم خواندنی است.کتابالبته کتاب برای نوجوانانی که اهل 

بوده است و  "کوکلوت کالن"تر، از اعضای موثر در گروه نژادپرست ی کتاب، قبلجالب است بدانید که نویسنده
 شود.های آمریکا تدری  میعنوان یکی از منابع درسی تعلیم و تربیت در دانشگاهی دیگر این که این کتاب بهنکته

 ی ادبی امریکا نیز شده است.جایزهی سه و سرانجام باید گ،ت، رمان تربیت درخت کوچک برنده
 
 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

 

                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                        

 برای کودکان:

 

 ترسممن نمی نام کتاب: 
 مالی ویگانت   نویسنده: 

 برزو سریزدی                                                         مترجم :

 انتشارا، صابرین ناشر:
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 پرسش و پاسخ  

 

 این بخش را به عهده دارد.( هایگویی به پرسش)گروه آموزش موسسه پاسخ

شود اما زمانی که در خانه رود و از مادر جدا میساله که به راحتی به مهد می ۵پرسش : با وابستگی شدید کودک 
 خواهد که کنار او باشد و با او بازی کند چه باید کرد؟است همواره از مادر می

چسبند اما این هایی از عمر خود به والدین خصوصاً مادر میپاسخ: برای پاسخ به این پرس، بهتر است کودکان در دوره
 ها کوتاه مد، هستند و بعد از مدتی برطرف خواهند شد.دوره

های تواند موجب این رفتار کودک شود، از جمله تغییر منزل، شروع یک دوره مثل مهد یا کالتدالیل متعددی می
ی خود کودک یا والدین، دورشدن از افراد دلبسته مثل مادر بزرگ یا مختلف، ورود برادر یا خواهر جدید، مهاجر،، بیمار

 غیره...

 

 دبستانی:برای کودکان پیش

 

 هیهانههیچ هیچ  نام کتاب:
 جمعی از نویسندگان   نویسنده: 

 افق ناشر:

 

 

 برای نوجوانان:

                                                                                      
 جنی،ر هالم   نویسنده: 

 شهال انتظاریان   مترجم :
 ناشر: کتاب هدهد                                                      
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هر وقت دوست "در طی این مد، بهتر است در دسترت کودک باشیم و حتی به او اجازه بدهیم که در کنار ما بماند 
 د.کنبخشی از پذیرش کودک اغلب برای تشویق او به دورشدن عمل میاین اطمینان  "داشتی بیا بغلم

ی اوقا، روز نیاز به توجه برد، در بقیهسر میدر بعضی از اوقا، که کودک مدتی از روز را در مهد کودک یا مدرسه به
 ی مادر دارد.ویژه

مورد دیگری که الزم است مورد توجه قرار گیرد رفتار و کالم والدین است. بهتر است از کلماتی که در آن به وابستگی 
صور، شود خودداری کنیم. نگرانی خودمان را از دورشدن کودک از ما، کنترل کنیم و بهمییا عدم استقالل کودک 

 بخشی از او در موقع رفتن به مهد یا کالت خداحافظی کنیم.اطمینان

خوابید اما من باید اتاق جدا بخوابم؟ چه پرسد چرا شما و بابا در یک اتاق میکودکی از مادر خود میپرسش: 

 جوابی بدهیم ؟

 پاسخ: پاسخ ما با توجه به سن کودک است.

ی پدر و مادرها در یک که همهبرای کودک زیر ش، سال بهتر است که فقط به شکل یک قانون عام برخورد شود، این
 خوابند و نسبت به رابطه ایجاد حساسیت نکنند.خوابند و بهه ها جدا میاتاق مشترک می

 آید؟وجود میوالدین جدا شود؟ اگر جدا نشود چه مشکلی بهاز چه سنی اتاق کودک باید از  -پرسش: 

سالگی؛ بهترین سن خواب کودک بعد از شیرگرفتن کودک و حول وحوش دو تا سهپاسخ : بهترین سن جداکردن اتاق
خواب است. البته در مورد کودکانی که وابسته هستند و اضطراب جدایی دارند با توجه به موقیعت و جداکردن اتاق

شود و خود این رسیدن کودک میموقع صور، نگیرد مانع به استقاللشود، و اگر این جداسازی بهرایط عمل میش
 شود.ساز وابستگی و اضطراب میموضوع زمینه

 

          --------------------------------- 

 های آموزشی موسسه مادران امروز ) آموزش از راه دور( بر تغییر سبک تاثیر بسته ی مرداد :نشست ماهانه
 فرزندپروری                                          

 کنیم.آموزیم و هم انتقال تجربه میبا حضور خود در این نشست هم می
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نب،  -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 7535899777کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -91ی شماره -جهانسوز

 127-88128971، 127-88317496، 127-88831945تلفن و فاکس: 

   7https://telegram.me/madaraneemrooz کانال اطالع رسانی:

 valedeyn_va_farzandanاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :
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