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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 1397ماه مرداد   104 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

 :  20/5/97تا  20/4/97های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گهروه: خهانم کننهده هماهنگ شههر،، قائم1بوعلی  ●  گزارش 5گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشهر، شهاب، قائم ●
شههر، زیتهون، قائم●  گهزارش 5نم آسهیه شهریعتی، گهروه: خها کننهدههماهنگشههر، ، قهائم2بهوعلی● گهزارش  2فر، صمدی
        گهزارش 2، احمهدزادگانخهانم  گروه: کنندههماهنگشهر، ، قائم2زیتون ●  گزارش 4خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگ

 2گروه: خانم قربهانی، کننده هماهنگ شهر،، قائم2سپنتا  ●  گزارش 3گروه: خانم کمالیان، کننده هماهنگ شهر،، قائم1سپنتا  ●
گروه: خهانم کننده هماهنگ شهر ،، قائم8سپنتا  ●گزارش  2گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شهر ،، قائم10سپنتا  ● گزارش
کننهده هماهنگ شههر،، قائم5سپنتا  ●   گزارش 6گروه: خانم خاطری، کننده هماهنگ شهر،، قائم4سپنتا  ● گزارش 2، کمالیان
شههر، ، قائم7سهپنتا  ●  گهزارش 2نیها، گهروه: خهانم توکلیکننده هماهنگشهر، ، قائم 6سپنتا  ●  گزارش 3خانم نجفی، گروه: 
سهپنتا  ●   گزارش 4گروه: خانم خاطری، کننده هماهنگ شهر،، قائم15سپنتا  ●  گزارش 1گروه: خانم بهزادی،  کنندههماهنگ
 2گهروه: خهانم بههزادی، کننهده هماهنگ شهر،، قائم14سپنتا  ●گزارش   1نیا، گروه: خانم توکلیکننده هماهنگشهر، ، قائم 17

 کننهدهشههر، هماهنگ، قائممهادران آگهاه ● گزارش 2گروه: خانم نخعی، کننده هماهنگ شهر،های خندان، قائمگل ● گزارش  
تهوانیم(، پونک )مها می ●  گزارش 2بیحی، گروه: خانم ذکننده هماهنگ، شهرامید فردا، قائم ●گزارش    3، صمیمیگروه: خانم 

              گهزارش 1، انهدی گهروه: خهانم  کننهدههماهنگ، بهابل ، وارش ●  گهزارش 1گروه: خانم سهعاد،، کننده هماهنگ شهر،قائم
گهروه: کننهده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ● گزارش  2خانم سکینه لطفیان،  گروه: کنندههماهنگشهر، بانو، قائم -روستایی ●
 ، آمهل،کوبهومهادران  ● گهزارش 1گروه: خهانم انهدی ، کننده هماهنگ شهر،بانوان اندیشه، هادی ●  گزارش 5انم رضایی، خ

    گهزارش 4انم بنوفامیهل، گهروه: خهکننده هماهنگ مادران شکوفا، مشهد، ●گزارش   4گروه: خانم سحر توسلی، کننده هماهنگ
گروه: خهانم فریبها کننده هماهنگباران، کرمانشاه،  ●  گزارش 4گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباراد، کرمانشاه،  ●

مهادران شهاد بنفشهه، کهرج،  ●  گهزارش 3گروه: خانم فرانک یاراحمدی،  کنندههماهنگجانان، کرج،  ● گزارش 4یار احمدی، 
 گهزارش 7نگار، گروه: خانم منیژه چهرهکننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ●  گزارش 2مریم گرجی،  گروه: خانم کنندههماهنگ

گهروه: خهانم منیهژه کننهده ماهنگه مهادران پویها، ●  گهزارش 4نگهار، گروه: خانم منیهژه چهرهکننده هماهنگ یار مهربان، ●
 ، تههران،دوسهتان نهاب ●  گهزارش 1گروه: خانم فرزانهه منفهرد، کننده هماهنگ اندیشه سبز، تهران، ●  گزارش 4نگار، چهره

●  گهزارش  3لطفهی،  گهروه: خهانم کننهدههماهنگما میتوانیم، تهران،  ●گزارش   1، زهره صاحبیگروه: خانم کننده هماهنگ

   گزارش 1آقای محمد صادق،  گروه: کنندههماهنگپدران، تهران، 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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                                                         خبرها

که آگاهید، موسسه مادران امروز درنظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تاسی  موسسه و پانزدهمین سهال  طورهمان

 مراسمی در آذر ماه امسال برگزار کند.“راه دور”فعالیت طرح 

 ای در مازندران داشته باشند.نیز تصمیم دارند به این مناسبت، برنامه قائمشهر و ساری “راه دور”کنندگان هماهنگ

کند که در این دو برنامه مشارکت داشهته باشهند. های راه دور پیشنهاد میی دوستان گروهموسسه مادران امروز به همه
به مها اطهالع دهنهد تها توانند های گوناگون باشد، میبه شکل مراسمچنانچه هر گروهی در هر شهری مایل به اجرای 

 های الزم انجام شود.همکاری
 تواند از این قبیل باشد:های گوناگون میبرنامه

  . سخنرانی، کارگاه، دیدارهای دوستانه، نمایشگاه کتاب و ...
 

 دبخشیام خبر کی
 بیتصو است دیام. دیرس مجل  بیتصو به "کودکان از تیحما یحهیال" ا،یکل ،انتظار دهه کی حدود گذشت از پ 
 ،یمدن جامعه مداوم تالش حاصل ،حهیال نیا ا،یکل بیتصو .برسد سرانجام به زودتر هرچه حهیال نیا مواد
 ریسا و هارسانه ،یدولت مسئوالن از یبرخ مجل ، متعهد ندگانینما از یگروه کودکان، یحوزه یردولتیغ هاینسازما

 .است نشسته بار به آن از یبخش نکیا هاسال از پ  که بود کودکان دوستداران
 عموم حق احقاق در یمدن جامعه یریگیپ و خواست تیاهم کهنیا لیدلبه م،یریگیم کین فال به را حهیال نیا بیتصو
 .شودیم ادآوری را ،زیعز کودکان خاصه ،مردم
 

 های جدیدورود گروه
ی راه دور موسسه مهادران امهروز پیوسهتند. بها تبریهک و آرزوی های کتابخوانی جدیدی به خانوادهدر ماه گذشته گروه

 کنیم:ها را اعالم میی آنها و نمایندهگروه نامموفقیت برای این عزیزان، 
گروه آها )ساتوری در زندگی( در شهر قائمشهر به نمایندگی سرکار خانم کریمی، گروه مادران پویا در سرای بوعلی شهر 

ر خانم اخو،، گروه بانوان پویا در شهرک نفت شهر تهران به نمایندگی سرکار خانم چهره نگار تهران به نمایندگی سرکا
 و گروه یاران همسو در شهر تهران به نمایندگی سرکار خانم اعالنی سامان.  

 

 “توران خانم”دیداردسته جمعی از فیلم 

 فیلم توران خانم نشستیم. تماشای نفر از اعضای موسسه به 65مرداد ماه با حدود  23روز سه  شنبه 

 

 بازدید جمعی از اعضای انجمن دوستدار کودک آمل از موسسه مادران امروز )مام(
 در یک دیدار دوستانه و صمیمانه، میزبان جمعی از اعضای انجمن دوستدار کودک آمل بودیم. 4/6/97روز یکشنبه 
های موسسه انجام شد و کوش  کردیم با توجه بهه وقهت الیتی فعمنظور آشنایی هرچه بیشتر با مجموعهاین دیدار به

آوردهای آن و چگهونگی ی راه دور و دسهتهای موسسهه بخصهوب برنامهههای مختلف و ابعاد گوناگون فعالیتحوزه
 های راه دور را توضیح دهیم.پیوستن به این برنامه و تشکیل گروه

 های راه دور قرار گیرند.بابل، کنار ما و شما در گروههای جدیدی در آمل و امیدواریم به زودی گروه
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 های راه دوری گروهدومین کارگاه آموزشی ویژه

 های امروزهای خانوادهموضوع : چالش

 مریم احمدی شیرازی کارشناس:

  22/6/97پنجشنبه  زمان:
 بعد از ظهر 4صبح تا  9  ساعت:

 موسسه مادران امروز )مام( :مکان
 

 حضور خود را قطعی کنند.  15/6/97کنیم تا تاریخ پنجشنبه مندان به شرکت در این کارگاه درخواست میاز عالقه
 اند.نام کردهاولویت با کسانی است که زودتر ثبت(  88903614 -88890345)تلفن تماس: 
 نام خواهد شد.های راه دور نیستند، ثبتمندانی که عضو گروهنفر است. در صور، بودن جا، از عالقه 30حداکثر پذیرش 

 ی حضور در کارگاه و یک ناهار سبک، به شرح زیر است:هزینه
 هزار تومان 100های راه دور، برای اعضای گروه

 انهزارتوم 120های راه دور، برای غیر اعضای گروه
 :ثبت نام گروهیتخفیف برای 

 درصد  15نفر:  5در صد، تا  20نفر به باال:  5از  
 

وگو های راه دور برای تبادل تجربه و گفتاختصاص دارد به دوستان گروه ،بعدازظهر درصورت نیاز 5تا  4* ساعت 

 ها.های گروهها و برنامهی فعالیتدرباره

 
 

 به ساری شیرازی احمدیمریم خانم  سرکار سفر
 

های راه دور ساری و کنندگان گروهدیدار سرکار خانم مریم احمدی شیرازی با نمایندگان و هماهنگ

 قائمشهر                           

 1397مردادماه  28و یکشنبه  27شنبه 
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های راه دور ساری                                                                     نشست با نمایندگان و اعضای فعال گروه -1

                                       بعد از ظهر                                                                                                             – 27/5/97زمان : 

های راه دور، اثربخشی ها از کار گروهها و تجربههای راه دور در ساری، بیان خاطرهچگونگی شروع به کار گروهموضوع : 

 های متنوع.ی کار به شکلها و ادامهها، کارهای جانبی در گروهاین حرکت در زندگی خانواده

 
 های راه دور قائمشهرن گروهنشست با نمایندگا -2

 صبح                                                                       - 28/5/97زمان :   
های جدید و ی کار، آشنایی با گروههای راه دور قائمشهر، پیشنهادها و نظرها برای ادامهگزارش کار گروهموضوع :  

 پاسخ. های نو و ابتکاری، پرس  وحرکت
 
ها: ماریا رضایی، ماندانا زحمتکش، آسیه های راه دور قائمشهر و ساری )خانمکنندگان گروهنشست با هماهنگ -3

 شریعتی، فرحناز قربانی و مهرنوش میرراسخیان(

 بعد از ظهر – 28/5/97زمان : 

روز و پانزدهمین موضوع: بررسی ابعاد مختلف برگزاری مراسم بیستمین سالگرد تاسیس موسسه مادران ام

 در مازندران  “ راه دور”سالگرد فعالیت 

 

 ها: شده در این نشستبرخی از نکات مطرح

 در ساری؛ 78های مختلف از سال آغاز به همکاری با موسسه مادران امروز به صور، سخنرانی، اجرای گام و کارگاه -
کتابخوانی با روش راه دور موسسه مادران امروز(، از سال تشکیل گروه های “ ) راه دور” ی آغاز به اجرای برنامه -

 در قائمشهر؛ 1382

 در ساری؛ “ راه دور ”های کتابخوانی با روش تشکیل گروه -

 اثربخشی این حرکت در زندگی خانواده های بهره گیر؛  -

 ، در قائمشهر؛    “بخوانی هدفمندکتا”ی دوم کتابخوانی راه دور با روش پیشنهادی موسسه، با عنوان آغاز به کار مرحله -

 ی راه دور، در ساری؛های متفاو، با برنامههای راه دور، به شکلی کارگروهادامه -

 های جانبی و متنوع در ساری، با هماهنگی و مدیریت خانم میرراسخیان و قدردانی از ایشان؛اجرای برنامه -

 نی به روش راه دور در قائمشهر؛ی کتابخوای ابتکاری در ادامهاجرای چند برنامه -

 ها: شریعتی، قربانی، زحمتک ، رضایی؛کنندگان در قائمشهر، خانمقدردانی از هماهنگ -

 کنندگان کتاب های نشر مادران امروز در ساری و قائمشهر؛قدردانی از توزیع -

ها متنوع از زندگی مخاطبان کتابهای های حاوی مثالها یا ضمیمهدادن پیشنهادهایی برای افزودن مثال به کتاب -
 ها؛ های متنوع و مرتبط با موضوع کتابها در عمل همچنین معرفی داستانو چال 

 ها؛ها بنا به نیاز ها در برخی گروهی کتابضرور، تغییر در توالی مطالعه -

 وه های کتابخوانی؛ای برای پیگیری مطالب هر کتاب و کار های عملی در گرضرور، مرور و نیاز به برنامه -

 ها در قائمشهر؛  های مجازی برای تبادل نظر و اطالع از خبرهای مربوط به گروهضرور، تشکیل گروه -

 هایی در قائمشهر و آمل؛آغاز به کار کتابخوانی با روش راه دور، در کافه -

 پیوندند؛ها میچگونگی برخورد با افرادی که به گروه -
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 ها برای دلبستگی بیشتر به کتابخوانی؛اسب با کار گروههای متنایجاد سرگرمی -

 های راه دور؛های جانبی در گروهدهی از فعالیتضرور، گزارش -

آذرماه 22های راه دور )درتهران ی بیستمین سالگرد تاسی  موسسه و پانزدهمین سال فعالیت گروهوگو دربارهگفت -
 (1397دی ماه  6و در مازندران 1397

 

 :                                                                شیرازی احمدیمریم برخی از نکات مطرح شده توسط سرکار خانم  
ی ارتباط با های ویژهها: کتابهای پیشنهادی موسسه برای خواندن در گروههای کتابضرور، اطالع از بسته -

 ها برای عموم بزرگساالن؛ی مهار،های ویژهجوانان و کتابهای ویژه ی ارتباط با نوکودک، کتاب
 ی اول کتابخوانی به روش راه دور استفاده کرد؛هایی پیشنهادی موسسه برای مرحلهچرا باید از بسته -

 های مخصوب مطالعه در گروه، داشتن روش های کتابخوانی با روش راه دور موسسه؛ )داشتن بستهتاکید بر ویژگی -
 کتابخوانی در گروه، حمایت کارشناسانه از گروه توسط موسسه( برای 

 شود؛های راه دور، خوانده میهای نشر مادران امروز که در گروههای کتابتوضیح در مورد ویژگی -

های راه دور؛ ی گروه، در همه“انضباط در خانواده”ضرور، خواندن کتاب تازه تالیف نشر مادران امروز با عنوان -
 های مربوط به بزرگساالن(های مهار،های ارتباط با نوجوان و گروههای ارتباط با کودک، گروهه)گرو

های دیگر؛ برای مثال کتاب قاطعیت یا رفتار مناسب با های مختلف در گروههایی از بستهامکان خواندن کتاب -
هایی که ممکن است مربوط به یک سن ثالها خوانده شود؛ البته با در نظرگرفتن می گروهتواند در همهکودک، می
 خاب باشد؛

های کتابخوانی هایی برای قدردانی از حامیان یا افرادی که مکان هایی را برای تشکیل گروهاهمیت توجه به روش -
 دهند؛در اختیار گروه ها قرار می

 هایی که توان خرید کتاب ندارند؛ در موسسه؛تشکیل صندوق حمایت از گروه -

 نویسی؛دهی از فعالیت گروه، مطابق فرم گزارشیت گزارشاهم -

 “راه دور برای نوجوانان”رسانی از طرح در دست تدویناطالع -
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 کار بزرگ یا کارکوچک

 مریم احمدی شیرازی

خورد و آن هم این بود: های مردم نهاد، یک شعار بی  از سایر شعارها به چشم میهای سازمانغاز گسترش فعالیتآدر 

های مردم نهاد، حاال این پرس  مطرح اندوزی سازمانبعد از آن و با گذشت زمان بیشتر و تجربه“ کوچک زیباست.”

 و از کارهای بزرگ دوری کنند؟ وچک بپردازندها باید به کارهای کشود که آیا به واقع این سازمانمی

ی چگونگی برگزاری مراسم بیستمین سال تاسی  موسسه و وگو دربارهاین پرس  در سفر اخیر به مازندران و گفت

پرسیدند که آیا برگزاری مراسم باید کوچک باشد شد و دوستان میهای راه دور، مطرح میپانزدهمین سال فعالیت گروه

 یا بزرگ؟

 کنیم:ر پاسخ به این پرس ، توجه دوستان عزیز را به چند نکته جلب مید

     تعریف کار بزرگ یا کوچک چیست ؟                                                                                                

های درست، مناسب و پاسخگو به لیتاکه فع مندان به رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه، آرزو دارندی عالقههمه

مند شوند؛ اماموضوع قابل تامل این ها و افراد بیشتری از آن بهرهنیازهای جامعه، در ابعاد وسیع گسترش یابد و خانواده

است که چنانچه گستردگی و بزرگی یک حرکت در سطح اتفاق بیفتد و نتواند کیفیت و عمق الزم را داشته باشد، 

هایی فرصت بازنگری و اصالح غییری هم درزندگی فردی و اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. چنیین حرکتشک تبی

 کند.اشتباها، احتمالی و بازگشت از راه نادرست احتمالی را هم کم می

های کوچک و محدود چنانچه حساب شده، نافذ، اثرگذار، متناسب با نیازهای مخاطبان و پاسخگوی آنان باشد، حرکت

های همسو، ی آن پیشنهاد و سایر سازماندهندههایمانند و توسط قشر مخاطب و سازمان ارکوچک باقی نمی الًاصو

رود و شوند. این بزرگی به تدریج و همراه با رشد جامعه پی  میطور واقعی نه سطحی بزرگ مییابند و بهگسترش می

 دهد.ادامه میتا جایی که نیاز باشد به گستردگی همراه با تکامل خود 

دهد و شاید به همین دلیل کارهای کوچک در ابتدای امر، فرصت بازبینی، ارزیابی و بهبود کیفیت را به یک سازمان می

 کنند.ها را به انجام کارهای کوچک سفارش میاست که بزرگانی مانند سرکار خانم میرهادی، سازمان

ارزش نیست بلکه کاری اهمیت، جزیی، ناچیز و بیکوچک، کار بیی قابل تامل دیگر این است که منظور از کار نکته

 قابل کنترل، دارای ظرفیت تغییر و بهبود بدون لطمه زدن به جامعه ی مخاطب است.

آیا مراسم بیستمین سالگرد ”پرسند: گردیم به این پرس  دوستان که میبا توجه به نکاتی که گفته شد، حاال برمی

 “های راه دور، باید بزرگ باشد یا کوچک؟ن سال فعالیت گروهتاسی  موسسه و پانزدهمی

های ما هست که ها و برنامهدر پاسخ باید گفت که صحبت از بزرگی یا کوچکی، مربوط به یک مراسم نیست. هدف

نا، ما پاسخگوی نیاز مخاطبان و با توجه به امکا که ابعاد مراسم بایدی اینکند. به اضافهابعاد یک کار را معین می

مان یعنی جلب توجه جامعه نسبت به نیازهای های اصلیباشد. مراسم باید بتواند ما را در جهت رسیدن به یکی از هدف

 ها، قدمی هر چند کوچک به جلو ببرد.خانواده
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 هاخواندنی

 

 ی آموزش تفکر به کودکاندرباره

 ی رشدمنبع : شبکه

ها و یادآوری آن در امتحانا، روح به بچهسری اطالعا، خشک و بییاد دادن یکمعموالً معلمان معترض هستند که 
توان اندیشیدن را به کودکان ها یاد دهیم که چگونه فکر کنند. آیا میکه به آنتر است از اینالوصولبسیار سهل

 «بله»گوید: آموخت؟ تحقیقا، می

طور فکر کنند )که شامل چگونگی ها یاد بگیرند چهکه بچهبرای اینگیرد، بنابراین بخشی از تفکر، از تجربه نشا، می
گیری برای انجام کار و چگونگی ی تصمیم، نحوههاترین جنبهها بر مهم، چگونگی توجه آنها از موقعیتارزیابی آن
  شود(، نیاز به تجربه دارند.ی کار میادامه

شود بستر مناسب برای تجربه کودکان را فراهم آورد؟                                                   چگونه می
های روزانه در مدرسه یا خانه را باید به کودکان و نوجوانان آموخت. این کار ی فعالیتهای فکرکردن دربارهمهار،
شوند و سواال، با انتهای باز بپرسید که با آیا، چرا و چطور شروع میها از خردسال تواند بسیار ساده آغاز شود.می

های کالمی خود را بهبود بخشند، این سواال، ها را تشویق کنید مهار،خوانید آنکه سواال، را برایشان میدرحالی
باالتر هم  تواند کمک کند تا کودکان چگونه فکرکردن را یاد بگیرند. همین روش به کودکان سنینپرسشی، می

 تواند کمک کند.می

ها                                                                                            کردن اطالعات و مقایسه آنمرتب
کنند. دانستند، مقایسه های جدید را با آنچه از قبل میهم جفت و جور کرده و داده از کودکان بخواهید اطالعا، را با

کند یاد بگیرند، ارتباط بین لغا، یا مفاهیم را بشناسند و دریابند دو موضوع در چه نکاتی و ها کمک میاین کار به آن
کردن اشیا استفاده کنند بندیتوانند از طبقهآموزان میمواردی با هم اشتراک و در چه مواردی با هم تفاو، دارند. دان 

شان کمک کند. عملکرد تفکر انتقادی را که توانایی ارزیابی های ذهنیمطلب و اندوختهها در یادآوری بهتر که به آن
دست خواهند که بهشنوند یا میی هر چیزی که میها بیاموزید تا دربارهها بیاموزید. به آنکردن اطالعا، است، به بچه
 .بیاورند چهار پرس  بپرسند

 چیز جالب و درخور شایسته است؟ آیا آن •

آید مثالً آب شمار میتواند جزء اطالعاتی قرار گیرد که اطالعا، عمومی بهچیز میدانستن اطالعاتی راجع به آن •
 .ترکیب شده است از اکسیژن و هیدروژن

بودن آن چیست و چرا کودک میل دارد راجع به آن نکاتی را گیرد، دلیل خاباگر جزء اطالعا، عمومی قرار نمی •
ها باید یاد بگیرند که تالشی برای درک و دانستن ی دارد، آیا دلیل معتبر هست یا خیر؟ اگر نیست، بچهبداند. اگر دلیل

ها نشان دهید چطور به یک مسأله نزدیک شوند: را دوست ندارند، نکنند. به بچهخورد یا آناطالعاتی که به دردشان نمی
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دانند و باید چه کاری انجام دهند. دانند، چه چیزهایی را نمیالف : کودکان نیاز دارند تشخیص دهند چه چیزهایی را می
 ای را برای حل مساله طراحی کنند. توانند نقشهها میب : سپ  آن

 ای را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا موثر هست یا خیر؟ پ: نقشه
 

                                                                             راهنمای تصورات ذهنی                                                 
کنند که اطالعا، از راهنمای تصورا، ذهنی و تصویر یک حادثه یا تجربه استفاده کنید. تخیال، حسی به ما کمک می

ترتیب ممکن بهتر است. به اینی بلندمد، ذخیره کنیم. هرچه از ظرفیت بیشتر حواسمان استفاده کنیم، را در حافظه
جا را لم  کنند، به های آنی صحرا، آن را ببینند، شنهایی دربارهها خواسته شود در حین خواندن داستاناست از بچه

  کند.صدای باد گوش دهند و گرما و تشنگی را احساس کنند. این رویکرد از جزئیا، و حواشی استفاده می

ها                                                                                                                      تفکر فراتر از آموخته
ی تاریخ ها خواسته شود در حین مطالعهاند، فکر کنند. ممکن است از بچهچه یادگرفتهها یاد دهید فراتر از آنبه بچه
گ، بگویند سربازان در آن دوره چه احساسی داشتند؟ چه لباسی پوشیده بودند؟ تصور کنید شما در آن موقعیت یک جن
 ی خود بنویسید.ای به خانوادهاید، نامهقرار گرفته

                           ترغیب به نوشتن                                                                                               
ها را مرتب کنیم. کودکان را به نوشتن ترغیب کنید. زیرا وقتی افکار را بخواهیم بر روی کاغذ بیاوریم، ناچار باید آن

ی یک توانند از آن لذ، برده و چیزهایی از آن بیاموزند. از جمله نگهداری یک مجله، ارایهها میهایی که بچهطرح
والدین )برای افزای  پول توجیبی یا خرید یک چیز خاب یا یک حق( یا نوشتن نام به یک شخص  بحث به یکی از

 .مشهور

           خالقیت را برانگیزید.                                                                                                         
ی خانگی برای یکی از کارهای سخت ای را خلق کنند یا بسازند. مثالً یک وسیلههها بخواهید اطالعا، تازاز بچه

ها را تشویق کنید. های خالق پیشنهاد کنید. مثل نوشتن یک شعر یا طراحی یک تصویر. بچهخانگی درست کنند. طرح
 ی دست اول تهیه کنند تا بعد آن را چاپ کنند.نسخه

 ابزار اساسی کار 

ها را به کار ببرند، مثل خواندن نقشه، ها یاد دهید چطور و چه وقت آنابزار اساسی کار را بدهید و به آنبه کودکان  •
 .بینانجام محاسبا، و کاربرد ذره

ها را ها مشخص کنند و سپ  آنها را تشویق کنید کارهایشان را مرتب کنند و یک چارچوب زمانی برای آنبچه •
 توانند پیشرفت خود را ببینند.ترتیب مییادداشت کنند. به این

 

 یابی نکته

 .شنوند را پیدا کنندبینند یا میخوانند، میترین نکا، آنچه را که میطور مهمکودکان را یاری دهید تا بیاموزند چه •
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 2/5/1397شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 
 راه دور( بر تغییر سبک فرزندپروری های آموزشی موسسه مادران امروز ) آموزش ازتاثیر بستهموضوع : 

                               مهرنوش میرراسخیانسرکار خانم کارشناس: 

 مقدمه
چگونگی ارتباط با فرزندان خود هسهتند. تها  یاغلب پدر و مادرها به دنبال کسب اطالعا، علمی و تخصصی در زمینه

انتظهارا، و  براساسهای فرزندپروری والدین دست آورند. سبکهرا بل کودکان یمسا و هابهترین راه برخورد با موضوع
ها و نیازهای کودکانشان را متناسهب بها که ویژگیغافل از این گیرد.شکل می شان دارند،آرزوهایی که در مورد فرزندان

د. خهانواده ممکهن طور دیگر عوامل مؤثر اعم از: عوامل ژنتیکی، محیطی را مدنظر داشهته باشهنسن فرزندشان و همین
ها بر اساس رویکرد حقوق بشری موظفند با مشهارکت دولت است توانایی الزم برای پشتیبانی از کودک را نداشته باشد،

هها و م برای پشتیبانی و کمک به خانوادهزهای الها و اجرای برنامههای غیردولتی نسبت به تدوین خطی مشیسازمان
 مهار، آنان و تأمین منابع الزم، شرایط بهینه را به عمل آورند، تا با افزای  آگاهی واقداما، ضروری  ،مراقبان کودکان

  .زندگی برای خردساالن فراهم شود برای
 

 بیان مساله
های فرزندپروری به عنوان یکی از اشکال حمایت خانواده در کنار سایر انواع خدما،، روشی است که بهه آموزش سبک

 یابد. موقعیتی از طریق آموزش و تعلیم کنترل رفتاری و رفتارهای انطباق فردی کاه  میهای موجب آن استرس
باشد. پ  با توجه های فرزندپروری بخصوب در مادران میها و شیوهتوجه به آموزش مهار،این موضوع، یکی از ابعاد 

 پردازد.ک فرزندپروری میضرور، این تحقیق به تأثیر آموزش مادران برتغییر سببه اهمیت دوران کودکی،

بحث ی وریگنتیجه   
و درنهایهت مشهخص . شهته اسهتدامثبت آمرانه مادران اثر  فرزندپروری آموزشی برتغییر سبک یبستهنتایج نشان داد 

 طور معناداری تغییر داده است.هرا ب مادران سبک فرزندپروری آمرانه و مقتدرانه ،آموزشی یبستهگردید 
می باشد. مادران تحت آموزش از ح   مادران ی خودشناسی والدین خصوصاًکتاب درباره 8 آموزشی مام شامل یبسته

اند اثربخشهی احساس بهتری داشتند. مطالعاتی که به خوبی مورد کنترل قرار گرفته و هرضایتمندی از خود برخوردار بود
نوجوانان و بزرگسهاالن مسهتند  و مشکل ارتباطی در کودکان،مداخال، مبتنی بر خانواده را تقریبا برای هر نوع اختالل 

بها توجهه بهه  ای و کاربردی وهای مداخلهرسد که برای دستیابی به نتایج مطلوب پژوه نظر میهاند. بنابر این بساخته
ههای چنانچهه والهدین در نق  ،گذارنهدبوم شناختی برنرکهه افهراد بهر روابهط همهدیگر تهاثیر می ریز سیستم ینظریه

های فرزندپروری به یکدیگر کمک کنند هر یک وظیفه خود را بهتر انجام می دهند. این پژوه  هم راستا بها مداخلهه
منجر به تغییر سهبک تربیتهی مهادران در دو مقیهاس  ،ترکیبی و داروئی که رفتارهای ایذائی کودکان را کاه  داده بود

آزادگرانهه  یامها در شهیوه ؛ی تربیتهی باشهددلیل تعامل مادران در این دو شیوههتواند بین میآمرانه و مستبدانه شدکه ا
 باشد. ناچیز می فرزند بسیار محدود و و میزان تعامل مادر
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 رفی کتاب مع
 

                                                                                           

 

 

این کتاب، شیوه پرورش فرزندان نیست، بلکه  است. موضوع( 1945-نوشته الین شُوئن)« رشد والدین همراه با فرزندان»

ها و نگرشهمان دربهاره خودمهان و برخورد، رفتار، شخصیت، هدف یکردن فرزندان چگونه ما، شیوهاین است که بزرگ

نام کتاب: رشد والدین همراه با 

 فرزندان

 تعلیم و تربیتنوع کتاب: 

 الین شُوئننویسنده:  

 مترجم:  فرناز فرود

 ناشر:  صابرین

 کرمیمعرفی کننده: مرضیه شاه
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کهردن دهد؛ موضوع این است که چگونه بزرگانگیزی، آگاهانه یا ناآگاهانه تغییر مینحو شگفتجهان را با ظرافت یا به

 .شود تا درنتیجه این فرآیند بلوغ، بتوانیم رشد فرزندانمان را بهتر هدایت کنیمموجب رشدمان می فرزند،

 :خوانیمدر بخشی از کتاب می

کنهان بهه ها، یک دختر کوچک با کاله حصیری، تازه از آغوش امن مادر پایین آمهده و قصهد دارد تاتیدر نخستین گام

کرده، اما اکنون از کار دست رسد پدر در باغ کار میزده است، برود. به نظر میتر زانو طرفسوی پدرش که چند متر آن

  .سوی او خم شده، آغوش  باز و امیدبخ  استبزرگ کودک رسیده است. پدر به یکشیده و لحظه

بهرای  کند،زدگی از کاری که میلبخند حاکی از شگفتدختر کوچولوی  با آن نیمه یآن پدر چه احساسی دارد؟ منظره

دهد، استقبال پرمحبت مرد و بیل و فرغان بدون اسهتفاده گوگ به بیننده میهایی که وناو چه معنایی دارد؟ تنها سرنخ

بیند. ما اش متمرکز شده است؛ اما بیننده فقط پشت پدر را میدهد کارش را کنار گذاشته و بر خانوادهاوست که نشان می

 .های  را حدس بزنیمتوانیم احساسقط میاش را ببینیم و فتوانیم چهرهنمی

او کاوش درباره تغییرا، و  یزدن اکتفا نکرده است. موضوع رسالهتری آیکر که خود، پدرِ دو دختر است، فقط به حدس

طور حالت چهره آن باغبان تها بهه« دیدن»ترتیب، تالشی است برای اینرشد حاصل از پدریِ فرزندان دختر است. و به

 دقیق

                                                                                           «.شودها، درواقع از طرف دخترش تشویق میپدر با تشویق دختر به برداشتن نخستین قدم»ش کند فا 

 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

 

                                                                                               

                                                                             

 

 

 

 :دبستانیپیش برای کودکان

 

 کبوتر باید حمام کند! : کتاب نام
 مو ویلمز:  نویسنده
 پرناز نیری                                                         مترجم :

کانون پرورش فکری کودکان  ناشر:

 و نوجوانان
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نب   -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 1595833111کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -37ی شماره -جهانسوز

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

   telegram.me/madaraneemroozhttps//:1 کانال اطالع رسانی:

 valedeyn_va_farzandanاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 برای نوجوانان:

 

 مرغ مقلد : نام کتاب 
 کاترین ارسکین:  نویسنده
 کیوان عبیدی آشتیانی                                                         مترجم :

 افق ناشر:

 برای کودکان:

 

 یک پارک و چند صدا نام کتاب :
 آنتونی براوننویسنده  : 

نسرین  –پور پارسا مهین ها :مترجم
 وکیلی                                                        

 مبتکران ناشر:

https://telegram.me/madaraneemrooz1

