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 موسسه                                                                                                                                           

        

 

       
   امروز مادران

 
      

 

 1398ماه  شهریور 117ی شماره                                                     دور راه یژهـوی امـم کـپی   

 

  دور راه یویژه مام پیک یدرباره
 تجربه، تبادل یکدیگر، با هاگروه ارتباط دور، راه از گیربهره هایگروه به رسانیاطالع منظور به (مام)امروز مادران موسسه

 به اقدام دور، راه از گیربهره هایگروه کار طول در موجود هایابهام و هااشکال رفع و پیشنهادها و نظرها از شدن خبردار

 .است کرده دور راه یویژه مام پیک یتهیه
بندی کل رسانی داخلی موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمعمسئولیت اطالعی راه دور، از سال گذشته پیک مام ویژه

 شود.ه مییمندان اراخدمت عالقه "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  های موسسهفعالیت
 

 ای دریافت شده ـهگزارش
 

تا   20/5/98های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش

20/6/98 

 3خانم آسیه شریعتی، گروه:  یکنندههماهنگشهر، ، قائم2بوعلی ●گزارش 2گروه: خانم آسیه شریعتی،  یکنندهشهر، هماهنگقائمشهاب،   ●

 2، خانم لطفیان: گروه یکنندههماهنگ، بانو، قائم شهر ●گزارش  2خانم آسیه شریعتی،  گروه: یکنندههماهنگشهر، زیتون، قائم ●گزارش

 ،کمالیان خانم: گروه یکنندههماهنگ ،شهرقائم ،1سپنتا  ●گزارش 2یوسفی و تیبا،  ها خانم گروه: یکنندههماهنگشهر، ، قائم 3زیتون ●گزارش

گزارش  3گروه: خانم قربانی،  یکنندههماهنگ شهر،، قائم3سپنتا ●گزارش 4گروه: خانم قربانی، یکنندههماهنگ شهر،، قائم2سپنتا  ●گزارش 2

 ،8سپنتا●گزارش 2بهزادی، خانم گروه: یکنندههماهنگ شهر،قائم ،7پنتاس ●گزارش 1نیا،گروه: خانم توکلی یکنندههماهنگشهر، ، قائم6سپنتا●

گروه: یکنندههماهنگ شهر،قائم ،14سپنتا●گزارش 1خانم بهزادی، گروه:  یکنندههماهنگ شهر،قائم، 10سپنتا●گزارش 1کمالیان،خانم شهر،قائم

گروه، خانم  یشهر،هماهنگ کننده، قائم19سپنتا●گزارش 1نیا،توکلیگروه: خانم  یکنندههماهنگ شهر،،قائم17سپنتا ●گزارش 1خانم بهزادی،

ه: خانم گرو یکنندههماهنگشهر، قائم، کوچولوهادنیای ●گزارش 2گروه: خانم ابراهیمی، یکنندههماهنگشهر، سارینا، قائم● گزارش 4 مرادی،

گروه: خانم رضایی،  یکنندههماهنگ نگرش مثبت، بابل،●گزارش 4خانم رضایی، گروه: یکنندههماهنگبابل،  پویا،مادران●شزارگ 2، ابراهیمی

 گزارش 4جدیدی،گروه: خانم  یکنندههماهنگ تهران، بانوان پویا،●گزارش 1 خانم گندمیان،گروه:  یکنندههماهنگرمانشاه، باران، ک●گزارش 4

اندیشه  ● گزارش3 ،منفرد خانم: گروه یکنندههماهنگ تهران، ،مادر و کتاب ●گزارش 3خانم عابدینی، : گروه یکنندههماهنگمانا، تهران ، ●

کتاب ●گزارش  7ی گروه: خانم امیرشکاری، هماهنگ کننده، کرج ،1کتاب و رهایی  ● گزارش 3 ،منفرد خانم: گروه یکنندههماهنگ ، تهران ،سبز

گزارش  6ی گروه، خانم امیرشکاری،فردای بهتر، کرج، هماهنگ کننده ●گزارش  7، ی گروه : خانم امیرشکاریهماهنگ کنندهکرج، ، 2و رهایی 

گزارش  1: خانم عزیزی، ی گروههماهنگ کنندهباراد، کرمانشاه، ●گزارش  7ی گروه: خانم امیرشکاری، ن شاد بنفشه، کرج ، هماهنگ کنندهمادرا●

 گزارش 2فر، ی گروه: خانم صمدیشهر، هماهنگ کننده، قائم1بوعلی ●

 

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 مدارای اوست ای از کان مهر وذره
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 خبــرهـا  

 

برگزاری نمایشگاه کتاب موسسه مادران امروز در آکادمی هنر و 

 ادبیات کودک و نوجوان ، سرزمین آفتاب

 

 98/5/24 نوجوان، و کودک اتیادب و هنر یآکادم در امروز مادران موسسه کتاب شگاهینما
 

 طـرح مـالح 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسهیل با(  1 هیناح 18 منطقه) یشهردار فردوس محله یسرا ، سجاد بوستان  درخت، انواع و تیاهم ،"مالح طرح"  ژهیو ستیز طیمح آموزش ی جلسه
 98/5/27جهاد، محله یسرا ستیز طیمح کانون  از ینیحس لوفرین و پاما  انجمن از یطلوع گلناز ها خانم یهمراه و منفرد فرزانه خانم یگر
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چنار تهف موزه باغ درختان، انواع اجزا، د،یفوا ت،یاهم با ییآشنا ،"حمال طرح" ژهیو  ستیز طیمح آموزش ی جلسه  

3/6/98، (، با تسهیل گری خانم ها فریبا سامان و گالره مرادی10)منطقه   
 

 

 
 

 و پاما انجمن از یطلوع اه خانم یهمراه و منفرد فرزانه خانم یگر تسهیل با( 18 منطقه)  فردوس یسرا  ،" مالح طرح" یآموزش ی جلسه
 98/6/5 ،( 6) منطقه جهاد محله یسرا از ینیحس
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 تیجمع از یادمر گالره خانم یهمراه و نساما یاعالن بایفر خانم یگر لیتسه با  ،10 منطقه چنار هفت موزه باغ ،" مالحطرح"ی  ژهیو یدرختکار موزشآ
 10/6/98  ،زنان

 

 "است آن در آنچه هر و نیزم" یجلسهبرگزاری 

 ،یراهبرد یدرس ی مهبرنا مطالعات“  است آن در آنچه هر و نیزم ” جلسه در امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه شرکت
 5/6/98 تهران، یفن انتشارات یبُعد چند یزیر برنامه یالگو

 در5/6/98 خیتار در یشادمان مایس خانم یسخنران با جلسه نیا.  است بازرگان نیمیس دکتر خانم یزیر برنامه نیا یابداع کننده

 .شد برگزار تهران یفن انتشارات محل
 ،یا هیپا یها مهارت عد؛بُ سه بر و شود یم فیتعر است آن در آنچه هر و نیزم عنوان با پروژه 8 قالب در یزیر برنامه نیا 

 .است استوار یا رشته نیب نیمضام و مهارت و یانتقاد تفکر یها مهارت

 . دهدیم وندیپ هم به را ابعاد ی همه و شودیم دهید بُعد سه از مطلب، هر آموزش الگو نیا طبق
 کسیماتر یبعد چند یزیربرنامه ،( مشاهده ثبت)  یمرب یراهنما مستند، یها عکس جدول، ،یمرب کتاب،: آموزش یابزارها
 . کرد یداریرخ توانیم مدرسه انتشارات یکتابفروش از و است ازین ابزارها نیا یهمه به آموزش، یا. بریزندگ

 
  
 
 
 
    
 
 
 
 

    

 5/6/98، تهران یفن انتشارات یشادمان مایس خانم ،"است آن در آنچه هر و نیزم " جلسه کتاب شگاهینما
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 7/6/98فعال موسسه مادران امروز، اولین نشست گروه های 

ها با یشتر گروهبیی هم آمدند. هدف از این نشست آشنا های فعال در محل موسسه گردگروه 7/6/98در تاریخ پنج شنبه
 ها نیاز است از آن مطلع باشند. ی گروههای مهمی که همهچنین بیان موضوعهای یکدیگر و همهای جاری و نیازفعالیت

 ها و اعضا انجام شد. ر پایان هر بخش پرسش و پاسخ گروهدو بخش برگزار شد و داین نشست در 
 پیک بعدی خواهد آمد.پیوست در گزارش کامل این نشست 

 

 
       

            
 

 7/6/98اولین نشست گروه های فعال در موسسه مادران امروز، 

 کتاب زاری نمایشگاهـرگـب
 
 

 
 11/6/98 رهنگ،ف  یآموزش مجتمع در اطالعات یآور فن بستر در کودکان آموزش دادیرو در امروز مادران موسسهکتاب  برگزاری نمایشگاه
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 یانصار نیآفر نوش خانم سرکار بزرگداشت

 

 
کودک کتاب یشورا یریدب سال چهل مناسبت به یانصار نیآفر نوش خانم سرکار بزرگداشت مراسم  

 5/6/98، قلم اهل سالن ، یمل ی کتابخانه
 

 
 بزرگداشت سرکار خانم نوش آفرین انصاری یادداشتی به مناسبت  
 

 خانم ثریا قزل ایاغ ،سرکار سخنرانی  بخش هایی از
 5/6/98خانم نوش آفرین انصاری، ، استاد پیش کسوت ادبیات کودک در مراسم بزرگداشت قلب مهربان شورای کتاب کودک 

 تاریخ ی حوزه در مداوم و مؤثر کار سال هفت و پنجاه ی  پیشینهه ا کدوستی با بزرگ بانوی مهر و مدار چهل و پنج سال آشنایی و همکاری و
 ثبت خود یمه نامه ریزی و مدیریت در کارنابر  کردن، ترجمه نوشتن، سخنرانی، تدریس، راه از را کودکان ادبیات و کتابداری و کتابخانه کتاب،

کرانه گیر در  ؛ یعنی دویدن نفس همکاری و دوستی با او فرصت به من داده شده تا از چهل و پنج سال آشنایی،پاسگزارم که این . س است کرده
وده و هست یا کرده و می کند، بلکه از آنچه ب او آنچه  در باره ی نه. ناکافی و محدود چند هر. آورم میان به سخنی جوش و جنب پر رود این ی

ی گویند انسان با تصمیم های سربزنگاه خود بخش مهمی از زندگیش را رقم می زند! اما بخش م !کرده ام و آموخته امدر کنار او مشاهده و تجربه 
 همین از من  مهم و پنهان دیگر آن، رویدادهای پیش بینی نشده است، مانند قرار گرفتن بر سر راهِ انسان های برجسته و تأثیرگذار که داستان او و

چند خطی تقاضای کار یک متقاضی به مدیر گروه آموزشی کتابداری دانشگاه تهران و دریافت یک  رسمی و کوتاه  نامه ی یک. شود می آغاز جا

است الزم برای تدریس درس های ادبیات کودکان تحصیالت دانشگاهی کافی نیست و "پاسخ کوتاه و مختصر ولی شگفت آور و سرنوشت ساز. 
! آمدم و به کار دیگری پرداختم ولی همچنان دلم در گروی کار برای "عالیت های این حوزه بیشتر آشنا شویدمدتی در ایران با آثار ایرانی و ف

 دیدم را او بار نخستین برای. خواند فرا کودک کتاب شورای تأسیس سالگرد  جلسه ی، او بود که مرا برای شرکت در 1353کودکان بود. در دیماه 
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 برای مناسب های کتاب طالعه یم امکان آوردن فراهم شیفته یگذاشت که مانند خودم  کسانی کفایت با دستان در مرا دستان که بود او هم و
   : که بود جا همین از و بودند مدارس در پویا و خوب های کتابخانه برپایی و نوجوانان و کودکان

    رشته ای بر گردنم افکنده دوست"

 می کشد هر جا که خاطرخواه اوست 

    بر گردن نه از بی مهری است،رشته 

  "!نکوست برگردن و است عشق رشته ی 

... 

 همکاری سال پنج و چهل در که جریانی دو. ی شورامدیرهاو در آن زمان هم مدیر گروه آموزشی کتابداری دانشگاه تهران بود و هم عضو هیئت  
تر تر و سازندههای دانشکده همواره پررنگرا را در کالسشو بازتاب اما دل، کار دیگری و موظف کار کلی.داشتند حضور هم کنار در همواره او با
 دایر کتابداری کارشناسی دوره ی به من توصیه کرد تقاضای خود را برای عضویت در گروه به دانشگاه بفرستم، زیرا 1354در نیمه اول سال .  دیدم

در دیداری به  1355ل سال اوای ت.نوجوانان به مدرس نیاز داش و کودکان برای هکتابخان خدمات و مواد هایدرس تدریس برای گروه و بود شده

 هیئت در او عضویت  یدوره پایان ات داد مأموریت من به بود تحصیل یادامهمن مسئولیتی را واگذار کرد که برایم باورکردنی نبود. او که خود عازم 
دانست. این فرصتی شد که می ار را در جمع هیئت مدیره مفیدود یک کتابدوج که چرا. کنم شرکت مدیره هیئت جلسات در او جای به شورا، مدیره

م، او در ایران نبود ولی اعتماد به در گروه آغاز کرد1355مهرماه  در اولروزی که کارم را   .من مدتی لذت تکیه زدن بر جای بزرگان را تجربه کنم
             .شد راهگشا برایم بود، نفسی که به من داده

... 

اش از دانشگاه تهران، او را بانوی مهر و مدارا خواندم و هنوز بر سر پیمان خود هستم. به باور ستین نکوداشت او پس از بازنشستگییک بار در نخ

       رش را به داستان کودکانه همچنین چتر مه. اندشناخته را مدارا  من او مهرش را از ایران گرفته و مدارایش را از هند، که ایرانیان کمتر معنی

 این خود که کسانی نیستند کم. هست جایی همه برای آن زیر در که شود می بزرگ آنچنان باران هنگام به که کردم تشبیه  "قارچ کالهک زیر"

ست، مانند ا پایان  نقطه یبرای بعضی ها بازنشستگی .  ام داشته جایی چتر این زیر در همواره سال وپنج چهل من کم دست. اند کرده تجربه را
 رسمی های کالس در نشستن بخت هرگز. فرهنگنامه و شورا در دل کار به و بال فراغ با تازه شروع یک! بود سطر سر نقطه یمن. ولی برای او 

به  منفی ربای دوآهن کامل مصداق او به من جذب. بازنشستگی در حتی دارد، ادامه هم هنوز من برای او های درس ولی ام نداشته را او درس
ا او مثبت بود. او صبور بود و من عجول، او خوش بین بود و من بدبین. تکیه کالم او همیشه توانستن بود و مال من، نشدن! و البته همیشه حق ب

در جلب  او باالی توانایی و مشورت به او باور دم،کر مشاهده او در که دیگری مهم ! نکته ی بود و شگفتا که این درس را هرگز از او نیاموختم

 کتابداری  مشارکت بود، چه در گروه و چه در شورا و حتی در بیرون این دایره و در سطح جهانی. کسی نمی توانست به او نه بگوید!! زمانی گروه

نظم بود. چون م ساعت مانند امور ولی ؛ کتابداری نهاد یک و کارشناسی ٔەدور دو و ارشد کارشناسی برنامه ی یک با آن، مدیر او و بود، نفره چهار
او به مدیریت جمعی و تقسیم کار باور داشت. در گروه و شورا، همیشه با بچه کاغذهای او در کیفی که دانش و فرهنگ را حمل می کرد، برای 

بود که او شد یک مدیر گروه به یادماندنی در ذهن هرکس سهمی کنار گذاشته بود، یا برای مشورت، یا دعوت به مشارکت یا هر دو، و همین 

 شورای  ساله ی چهل مهم های تصمیم پای را او امضای ما همه یهمگان، بخصوص دانشجویان ، و یک دبیر ممتاز برای شورای کتاب کودک. 
 و نظارت همکاری، مشورت، به کارها ی همه گویی هست، هم هنوز مطمئناً و بود کلید کلمه ی او نام شورا ساختمان در. ایم دیده کودک کتاب
فعالیت شورا، کاری نیست که اثر فکر و اندیشه و تالش او را مانند امضایش پای  و حضور او وابسته است. باور دارم که در تمام چهل سال مدیریت

از کسانی باشید که در این چهل سال با  فکر می کنم اگر در همین لحظه فراخوانی در سطح جهانی بفرستید و خواستار پاسخ.  آن مشاهده نکنیم

 و دوستان نام که بخواهند او از اگر و گیرید می پاسخ جهان  چهار گوشه ی از ند، داشته حضوری حتی و پیامی و ای نامه کالمی، ی او مراود

 برخوردار بزرگی موهبت چنین از گیر نفس سال چهل این در کودک  کتاب شورای! کنید باز را جهان نقشه ی باید کند، فهرست در را همکارانش

او  .نماند زمین کارها تا بگیرد عهده به را شورا دبیری شورا، یک باشد الزم مدتی تا شاید و! یافتن  . که دشوار است برای او جانشینیاست بوده
می آید وقتی پیشنهاد تأسیس کتابخانه در کانون  استادانِ ترغیب دیگران به قدم گذاشتن در راه های امتحان نشده و چالش برانگیز بود. یادم استادِ

یتی اصالح و تربیت تهران را با ناامیدی بسیار نزد او بردم، کاری مخاطره آمیز در محیطی که شوربختانه به جای آنکه موسسه ای فرهنگی و ترب
قاطعیت گفت: شورا  با!، داد می هم هشدار آن به پرداختن در باره ی ،بلکه کرد نمی حمایتی تنها نه  باشد، مکانی نظامی امنیتی بود و دانشکده هم
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تجربه  هست! او بود و شورا و شورائی ها. وقتی پُشتِ دیوارهای بلند ندامتگاه، بردن کتاب و عزیز داشتن آن کودکان و نوجوانان، با هم خواندن،
که به مدد مدیریت او و توان جلب همکاری همگانی اش، شدنی  کارستان، کاری ناشدنی کردن و به آنها فرصت بیان و نوشتن دادن و ... شد کاری

ران و شد. همه ی کسانی که در این تجربه مشارکت داشته اند می دانند چگونه این تجربه به تجربه ای ماندگار و استثنایی در تاریخ کتابداری ای

ناپذیر او در این چهل سال برای تأمین منابع مالی و نیروهای انسانی در اینجا نمی توانم به نقش مهم و انکار . زندگی هر یک از ما تبدیل شد  در
 نیازمند خود که نکنم  نوجوانان که یکی از جلوه های هنر او برای ممکن ساختن ناممکن هاست اشاره و کودکان ی ەکار آزموده برای فرهنگنام

ها سهمی ندیشم از اینکه در آنها می هایی کشاند که وقتی به آنتجربهمرا در کنار او، به  "ی همهکتاب برا"باور او در  است. جداگانه بررسی
بالم، مانند تأسیس کتابخانه در مهمانشهرها برای مهاجران افغان و عراقی و طرح خورجین کتاب یا سفر با دانشجویان درس ام به خود میداشته

و کاشان، برای دیدن کتابخانه های روستایی جهادسازندگی و نهضت  های مواد و خدمات کتابخانه در پیچ وخم های جاده های روستایی قم

 بیست و نوزده مناطق  محرومِ مدارس در آموزشگاهی کتابخانه یسوادآموزی و یا انجام طرح های مشترک با اساتید علوم تربیتی برای برپاداشتن 
زدم یا او در راه شورا بود یا در خود شورا و یا زنگ می هرگاه ها سال این در. آموزشگاهی کتابدار تربیت و کتابدار خانه ی مشترک آرمان و تهران

او می تواند از دبیری شورای کتاب کودک کنار بنشیند ولی باور نکنید که بتواند از شورا و .! در جلسات فرهنگنامه و این اواخر پاسخگوی تلفن شورا
         .م، بشنویم در شوراست و جلسه دارد اما نه به عنوان دبیر شورافرهنگنامه دل بکند. بعید نیست اگر بازهم او را بخواهی

... 

 شرکت یا و اندرسن جایزه یاوری داشتم، مانند پذیرش عضویت در دبود، بسیاری از قدم ها را بر نمیهای او نها حاکی از آن است اگر ترغیبتجربه

شه با خانم انصاری همی با من همیشه با ثریا جان شروع می شود و شگفتا که منگفتگوهایش  .ژاپن سنتی هایبازی المللی بین فستیوال در
        ؛ ن است که به او بگویمآامروز وقت پنج سال هیچگاه نتوانستم او را با نام کوچکش صدا کنم. ولی شاید  ام .در این چهل وپاسخش را داده

  .رزمینسلحظه از حیات پر برکتت مائده است برای فرهنگ این  نوش آفرین عزیز، برایت عمری طوالنی آرزو دارم، زیرا هر

 
 

 های راه دورگروه یهای فوق برنامهفعالیت  
 
 

 
 

                       شهدم ل،یبنوفام یلیل خانم شکوفا، مادران ،9/5/98 ،" نسل دو نیب ارتباط " یجلد10 ی مجموعه کتاب انیپا جشن
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    هااه ـارگـام ها و کـگ  
  

 
 

 28/5/98هنرکده ی بادبادک، کارشناسی سرکار خانم سلیمانی،  برگزاری جلسه ی رشد و تربیت جنسی با
 

 
 

 98 /24/5،  عصرانه ی بازی، با کارشناسی خانم ها نگین شهری، سیمین بینا و شیدا اکبری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10/6/98و  3/6/98) حل مسئله و کارگروهی (  سال 16تا  12کارگاه های مهارت های زندگی ، ویژه ی گروه سنی 
 دا اکبرییبا کارشناسی خانم ش 
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 خانه ، ینیام سارا خانم یهمراه و انیشعبان ایرو خانم یگر لیتسه با امروز، مادران موسسه ستیز طیمح گروه توسط سال 15 تا 10 نوجوانان یآموزش کارگاه
 13/6/98 ، پاکدشت ی منطقه ،(ع) یعل امام تیجمع ی

 
 

 زکیکهر شگاهیآسا کودک هدم در یکرم شاه هیمرض خانمسرکار یکارشناس با کودک مهد انیمرب یبرا ییگوقصه و یکتابخوان کارگاه یبرگزار -

، 3/6/98 
 

 درسایت کودکت 31/5/98توسط سرکار خانم زهرا سلیمانی،  "خداحافظی با پوشک "کارشناسی وبینار -
 
 
 که در شهریور ماه به کار خود ادامه دادند : گام ها و کارگاه هایی -

 گام رفتار با نوجوان
 سال 12تا  10ی نوجوانان کارگاه های مهارت های زندگی ویژه

 
 

 30سپتامبر برابر با  21روز جهانی صلح گرامی باد!)  

    شهریور(
 

عضی روز ها فرصت خوبی هرچند یادآوری موضوع های مهم برای جامعه ی بشری، روز و زمان نمی شناسد اما نام گذاری ب
 برای یاداوری ارزش هایی است که نباید فراموش شوند. 

 

 شود ؟آشنایی کودکان با مفهوم صلح از چه زمانی آغاز می 
 جلد دوم  "صلح را باید از کودکی آموخت"از کتاب  برگرفته

  1387انتشارات کارگاه کودک 

 
ــلح را در محیط خانواده جاری میخانواده با...  ــب برای پرورش فرزند ، مفهوم ص کند . آگاهی و با ایجاد محیطی امن و مناس

. پس آشنایی با صلح یابدپرورش میاست ، یا شدهکودک از بدو تولد در خانواده و در محیطی که به عنوان خانواده برایش مه
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تواند بودن یا نبودن آن را حس کند و با آن زندگی کند . صلح مثل هوا شناسد و از همان آغاز تولد انسان میسن معینی نمی
توان تصــور کرد . مفهوم صــلح با مفهوم زندگی پیوند ، مثل آب برای زندگی ضــروری اســت و آغازی برای آموزش آن نمی

 ت .خورده اس
. گیرندمحیط زندگی خود چیز یاد میهای نخست زندگی بیشتر به طور غیر مستقیم از رفتارهای ما و از چون کودکان در سال

 شود .طور غیر مستقیم از رفتار والدین و محیط خانواده آموخته میپس یادگیری مفهوم صلح هم به
طور غیر مستقیم بندند  و بههایشان با فرزند ، آن را به کار میفتارهر قدر خود والدین درک درستی از صلح داشته باشند ، در ر

های او ، تشـــخی  های فرزند ، احترام به تواناییطور که گفتم صـــلح در خانواده با درک ویژگیکنند . همانآن را اجرا می

ستفاده از تنبیه در تربیت . توتفاوت سه نکردن ، عدم ا ستهوجه به اهمیت گفتهای او با کودکان دیگر ، مقای ها گو و بیان خوا
یره در غها و تالش برای فهمیدن و فهماندن ، دوست داشتن و بروز احساسات و عواطف به صورت سالم و سازنده و و توقع

 دهد. رفتار والدین خود را نشان می
 

         

 اـهخواندنی
 

 خانواده و درس خواندن فرزندان       

 های خانم مریم احمدی شیرازی برگرفته از سخنرانی

 در باره ی درس و مدرسه 91تا  84از سال  

 

، در انجام آن ها نضباط شخصیاو  کارها به پایان رساندن وانتخاب موضوع هایی از قبیل ی والدین درباره مختلف هایعادت
 گذارد.اثر می انمربوط به درس خواندن فرزند های رفتار روی

مسئول  کار هایی که پذیرفته اند ، خود راام کنند و در انج انتخاب یا قبولهای خود توانایی اب را متناسب کارها والدینی که عادت دارند
به درستی د ، کاری را که پذیرفته اناندازند تا ی توان خود را به کار میهمه ، کنندکارهای خود را نیمه تمام رها نمی ،دانند موظف میو 

برای هر یک از این دو  ،دانندو تفریح را می مرز بین کارکنند، هدفمند رفتار می ،پرنداز این شاخ به آن شاخ نمیو به پایان برسانند، 

آن  طور غیرمستقیم بهه ب؛ و  ستندهالگوی مناسبی برای فرزندان گیرند، مقوله احترام قایلند و وقت مناسب برای هر یک در نظر می
د و تفاوت بین کار و تفریح را نه پایان برسانبنحو درست  موقع و به به ود نا دقت انجام دهرا ب انآموزند که کارهایشمی ها

ها لذت دانند و از تمام کردن آنمیکار های خود ام مطلوب هایی خود را ملزم به انجتشخی  دهد. فرزندان چنین خانواده
 برند.می

 : در میزان ظرفیت یادگیری و بازده آن اثر دارد ، های نادرست زیر عادتبعضی 
o ی خاص، هداشتن تلویزیون بدون دلیل و برنامنگه روشن 
o  ، سرگرم شدن های بیش اندازه با کامپیوتر 
o ) صحبت های طوالنی با تلفن ) ثابت یا همراه 
o  یا کم خوابیدندیر، 
o و عدم رعایت رژیم غذایی مناسبفست فود ها  ایا عادت به تغذیه ب های متداولهولههله استفاده بی رویه از 
o  و…  
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 نیز بر چگونگی یادگیری فرزند اثر می گذارد .، ه خانواد عاطفی و مقررات و معیار های موجود در ضعف و اختالل در روابط

ــعف ارتباطخانواده ــوب و جنجال، ناهماهنگ، دارای ض ــد  ،عاطفی و کالمی های های متزلزل، پرآش ــت رش و مطلوب  و تکامل فرص

ــنش  های در خور د و او را از فعالیتنگیررا از کودک میجســم و روان ســالمت  .  دنداراز جمله درس خواندن باز میو متناســب با س

ستدر خانواده همچنین سنگین و خشک حاکم ا سخت و  ض هایی که مقررات  صال معیار و  ست یا ا ابطه یا مقررات متزلزل ا

و بین والدین در پایبندی به آن ها هماهنگی نیست ، فضایی برای گفت و گو و اظهار نظر وجود  ها وجود نداردای برای رفتار

شارکت در کارها ندارد ، برای  ستندم ضای  های الزم برای، زمینهجایگاه و اهمیتی قایل نی ستفاده از توانمندی های وجود اع ا

 رود.از بین می،  های بهتر ادگیریخانواده و ی

ست اما مفهوم خاص خود را دارد . نظم یعنی قرا ضباط و مقررات در خانه نزدیک ا شتن ر نظم هرچند به ان هر چیز در جای دا

 واندن .ی حواس برای درس خهای منحرف کنندهبه دور از محرک ، منظم وخود و در نتیجه فراهم آوردن محیطی خلوت 

شود ، خانواده وادار به ت، واده نینجامد و برای اجرای آن اگر رعایت نظم به افراط و جنگ و جدال داخل خان کمک خوبی به نبیه فرزند ن

گونه رعایت شود و برای رعایت نشدن آن شرایط تنبیهی سختی در اما چنانچه نظم به شکلی وسواس درس خواندن است ؛ امر

بیزار  ، خواندنی که به خاطرش عذاب بکشدس شود و کودک را از درنظر گرفته شود ، این عمل به ضد هدف خود تبدیل می

 کند .می

ضای خانواده از برقراری نظم لذت ببرند و بدانند که نظم برا ست والدین کاری کنند که اع ی انجام کار ها کمک کننده بهتر ا

  است نه اسباب زحمت و دردسر .

 . دتواند به درس خواندن کمک کنمی ،ادی و دیدن نتیجه ی آن توام باشدبرقراری نظم چنانچه با همکاری و ش

ــبعکس العمل های مادی و نبیهی مبتنی بر مقایســه با دیگران یا پاداشتهای تشــویق و اســتفاده از  روش با کار و  های نامتناس

سنی دانشبی شویق ، به تعیین تکالی آموزان،ارتباط با ویژگی های  ف درسی خارج از توانایی ها و وقت دانش  آموزان و وابسته کردن ت

سبب تنفهای یادگیری را از بین مینه تنها انگیزه انجام چنین تکالیفی ، شمندی و  شودر و بیزاری از درس میبرد، بلکه  ساس ارز و اح

 برد . ، از بین میکه از ضروریات یادگیری است را کنترل برخود 

 

  ! نه یا  رفتن کودک به مهد کودک ؛ آری

 "فرزند خود را برای ورود به مهدکودک آماده کنیم"منبع: کتاب 

 مادران امروز  :انتشارات

ورود به دنیای  یرفتن به مهد کودک همیشه برای والدین و کودکان تجربه ای خاص و تازه است، برای کودک ؛ تجربه 

 .اراحت کننده استنجدید و تجربه ی جدایی است که هم برای کودک و هم برای والدین گاهی جدید، آشنا شدن با افراد 

کودک تردید می کنند و بعضی از والدین با مشورت هایی که ازاطرافیان خود می گیرند در مورد فرستادن کودک خود به مهد

ل حا ! ا مرتکب می شونداو به مهد شاید ظلمی ربرخی فکر می کنند باید کودکشان در کنار خودشان رشد کند و با فرستادن 

  د.مش این مرحله را طی کننند با آراتوانگیری کنند مین مورد کسب کنند و آگاهانه تصمیمای اگر والدین اطالعات الزم را در

  :اطالعاتی مثل

 دلیل فرستادن کودک به مهد کودک  - 
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 مهد کودک سن مناسب و مهارت های اولیه کودک برای ورود به   -

 مهد کودک مناسب و فعالیت های رایج در مهد های کودک   -

 مادگی والدین برای سپردن فرزند به مهد کودک  آ -

 آماده کردن کودک برای جذب بهتر او به مهد کودک   -

هتر و رشد ب ک بهکم ، دلیل مهمترین شاید دیگر طرف از و باشد  شاید اولین دلیل فرستادن کودک به مهد شاغل بودن مادر
ن تصمیم والدین وجود دالیل دیگری هم برای ای . امابهره مندی از آموزش های مناسب باتوجه به ویژگی های کودکان است

کمبود های والدین در  دارد؛ مثل برخورداری از امکانات و فضایی برای بازی با همساالن، آموزش بعضی مهارت ها، جبران
رای هر کدام از ب.. که البته وابستگی بین کودک و والدین، آمادگی برای ورود به دبستان و . زمینه ی تربیت فرزند ، کم کردن

از مجموعه  "آماده کنیم فرزند خود را برای ورود به مهد کودک "رد آن دلیل پیشنهاد می شود کتاب  "این دالیل و احیانا
  .کتاب های آسان ، موسسه مادران امروز مطالعه شود

 به کودک فرستادن یلدال از غیر ؛ است آمده وار فهرست باال  داشتن اطالعات الزم برای والدین که در سطرهایدر مورد 

 توانایی وعدم مادر هب زیاد وابستگی دلیل به  سال، سه زیر  کودک زیر است شده توصیه که است مناسب سن به توجه ، مهد
   .سپرده نشودک کود مهد به ، خود ابتدایی های خواسته بیان در

آموزشی، پیروی  دانستن ویژگی های یک مهد خوب هم از ضروریات انتخاب صحیح است، مثل امکانات محیط، فعالیت های
 این توضیح در. تاس "محور کودک و مستقیم غیر آموزش"از از اصول مشخ  علمی و... اما مهمترین این اصول توجه به 

ی یزان، حد و اندازهممکان مشخ  ،  دارای ویژگی هایی است، مثل نداشتن زمان وم مستقی غیر آموزش گفت باید  مفهوم دو
نقش اساسی دارد و  آن به سن و روحیه ی کودک بستگی دارد، در آموزش غیر مستقیم توانایی و تمایل کودک در یادگیری

  .در آخر اینکه در این نوع آموزش ارزشیابی و امتحان و نمره جایگاهی ندارد

برنامه و نتایج مورد  ویژگی ها و نیازهای واقعی کودکان باید چگونگی "ح مفهوم آموزش کودک محور باید گفت کهدر توضی
  ."انتظار را تعیین کند نه خواست و نظر شخصی مربیان و برنامه ریزان

برای ورود به مهد دک در بحث آمادگی والدین توجه به این نکته ضروری است که بین آماده بودن والدین و آماده شدن کو
دک هستند ، خود نیز برای کودک رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد، چرا که والدین باید همان اندازه که به فکر آماده کردن کو
ک ، رفتار نامناسب مادر جداشدن از فرزند و سپردن او به مهد آماده باشند، چرا که گاهی علت جذب نشدن کودک به مهد کود

ی رانی های والدین در بارهآن ، نگ شود که با کسب آگاهی و دقت الزم در انتخاب مهد مناسب و اعتماد بهیا پدر است . توجه 
   .فرستادن کودک به مهد کودک کم می شود

غذا خوردن  ه خوابیدن ،قادر ب در آماده کردن کودک برای ورود به مهد کودک والدین باید کمک کنند کودک بتواند مستقل ،
او تعریف کرد و  می توان محل مهد را به کودک معرفی کرد، قصه هایی در مورد مهد کودک برایتن شود و دستشویی رف

ی ب فرزند به مهد یک برنامهونگی جذدر آخر ذکر این نکته اهمیت دارد که ، چگ. بعضی از بازی های مهد را برای او انجام داد

 .وضوع سهیم هستنددو جانبه است. هم خانواده و هم مهدهای کودک در این م
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 معرفی چند کتـاب مناسب برای کودکان و نوجوانان
 
 
 
 

                                                                                    
  

 
                                                                                

      

 
 
 :برای کودکان دبستانی       

 
 
     

 
                                                                                  

  

 
 :نوجوانانبرای        

 

 :برای کودکان پیش دبستانی

 چراغ قوهنام کتاب: 

 لیزی بوید نویسنده:

 گروه پژوهش دیبایه :مترجم

دیبایه ناشر:  

 آتشفشاننام کتاب: 

 ما نیستیم(آزمایشگاه)وقتی 

 آویسا شریفی نویسنده:

دیبایه ناشر:  

ه ی جزیر گفتو گوی جادوگر با ملکهنام کتاب: 
 ی رنگ ها

 جمشید خانیان نویسنده:

افق ناشر:  



 

15 
 

 

                                                                                           
 اسخـرسش و پـپ  
 

 دارد() گروه آموزش موسسه پاسخگویی به پرسش های این بخش را به عهده 
 

 ؟ کرد باید چه نیست والدین بین هماهنگی قتیو پرسش:
 همیشه والدین نبی نیست قرار گرچه است والدین رفتار بین هماهنگی کودکان مناسب رفتار های شاخ  از یکی پاسخ :
 کودک.باشد نداشته مه تضادی و باشد نزدیک هم به رفتارشان و هاحرف توانند می حدودی تا اما باشد وجودداشته هماهنگی
 تواندنمی و شده گمیدر سر دچار کندیم رفتار ان خالف بر دیگری بیندمی و باشد والدین از یکی از رفتاری شاهد وقتی
 ناهماهنگی این که کنیم مراقبت دارد وجود هماهنگی عدم که زمانی در است الزم .دهد تشخی  را مناسب رفتار درستیهب

 االن که یموش ورآیاد یکدیگر به نشود، انجام یکدیگر شخصیت به احترامیبی و نشود کودک حضور در بحث جرو به منجر
 کنیم صحبت مناسب زمان در مجددا و بدهیم یگدیگر به کردن فکر فرصت است الزم .برسیم مشترکیی نقطه به توانیم نمی
 .نشود حبتیص کودک نزد نآ مورد در و باشد مالک والدین از یکی حرف که بدهیم اجازه نرسیدیم توافق به اگر و
 

 .میهای مالی به موسسه سپاسگزارری برای کمکآقایان شهرام رحیمی و همایون حری ،از خانم معصومه دانشیان   
 

 موسسه مادران امروز

 
 

 وسسه منتشر شده است.زیر نظر بخش روابط عمومی م، ی خانم پروین اسفندیارا همکارباین پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، 

 

واحد  -37ی شماره -نبش جهانسوز -ارانخیابان سربد -ان شهید مطهریابتدای خیاب -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 1595833111کد پستی:  -یکم )زیر همکف( 
 021-88728317، 021-88901436، 021-88890345تلفن و فاکس: 

   1https://telegram.me/madaraneemrooz کانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :
 
 
 
 

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:info@madaraneemrooz.com

