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 موسسه                                                                                                                                           

        

 

       
   امروز مادران

 
      

 

 1398ماه  مهر 118ی 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   20/6/98های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش

20/7/98 

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

 ،7پنتاس ●گزارش 3 نیا،گروه: خانم توکلی یکنندههماهنگشهر، ، قائم6سپنتا●گزارش  2گروه: خانم نجفی،  یکنندههماهنگ شهر،، قائم5سپنتا ●

گروه:  یکنندههماهنگ شهر،قائم، 10سپنتا●گزارش 2 کمالیان،خانم شهر،قائم ،8سپنتا●گزارش 2بهزادی، خانم گروه: یکنندههماهنگ شهر،قائم

گروه: خانم  یکنندههماهنگ شهر،،قائم17سپنتا ●گزارش 1گروه: خانم بهزادی،یکنندههماهنگ شهر،قائم ،14سپنتا●گزارش 1خانم بهزادی، 

گروه، خانم  یشهر،هماهنگ کننده، قائم19سپنتا●گزارش  1گروه: خانم بهزادی،  یکنندههماهنگ شهر،، قائم18سپنتا ● گزارش1 نیا،توکلی

ه: خانم گرو یکنندههماهنگشهر، قائم، کوچولوهادنیای ●گزارش 1گروه: خانم ابراهیمی، یکنندههماهنگشهر، سارینا، قائم● گزارش 4 مرادی،

گروه: خانم رضایی،  یکنندههماهنگ نگرش مثبت، بابل،●گزارش 3خانم رضایی، گروه: یکنندههماهنگبابل،  پویا،مادران●شزارگ 1، ابراهیمی

  گزارش 4خانم عابدینی، : گروه یکنندههماهنگمانا، تهران ، ● گزارش 5گروه: خانم جدیدی، یکنندههماهنگ تهران، بانوان پویا،● گزارش 4

هرآئین ● گزارش  1گروه: خانم اندیش،  یکنندههماهنگ ، هادی شهر،بانوان اندیشه  ●  2گروه: خانم تواناپور،  یکنندههماهنگ ، تهران،م

ها )ساتوری در زندگی(● گزارش   گزارش 7گروه: خانم کریمی،  یکنندههماهنگ شهر،، قائمآ

  

 با یاد دوست

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

 طـرح مـالحدر ادامه ی اجرای 
 

 

  
 

 24/6/98 جهاد، محله یسرا ، امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه از منفرد فرزانه خانم یگر لیتسه با "مالح طرح" یآموزش لسهج
 

 

 
 

 31/6/98  منفرد، فرزانه خانم یگر لیتسه  با  جهاد، محله یسرا ، "مالح طرح"  یآموزش ی جلسه
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 ستیز طیمح کارشناسان و امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه از منفرد فرزانه خانم یباهمراه سجاد بوستان ، درخت کاشت یعمل جلسه
 9/7/98 سجاد، بوستان ،18 منطقه

 

          

  
 

 نفت، محل یسرا  ا،یپو بانوان یکتابخوان گروه یاعضا از تن دو یهمراه با نگار چهره ژهیمن خانم  امروز، مادران موسسه یها کتاب شگاهینما
10/7/98 

 

 

  
 

 یسرا کانون ریدب ینیحس خانم یهمراه و امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه از منفرد فرزانه خانم حضور با درخت کاشت و دیبازد جلسه
 11/7/98 ،( 6 منطقه) یاسدآباد نیالد جمال دیس پارک در جهاد محله
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    اه هاـارگـام ها و کـگ  
  

 
 

  
 

 28/6/98 امروز، مادران موسسه ،یشهر نینگ و نایب نیمیس ،یاکبر دایش ها خانم یگردانندگ با "یباز ی عصرانه"
 

 

 
 

 13/7/98 امروز، مادران موسسه با همراهی خانم زهره صاحبی، نابت نینگ خانم یکارشناس با "کودک با مناسب رفتار "گام
 

 
 

 

 14/7/98 ، امروز مادران موسسه ،با همراهی خانم افسانه قیدی  یطاهر الیسه خانم یکارشناس با "یدبستان کودک با رفتار "گام
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 14/7/98 نژاد، یمصل دخترانه مدرسه نابت، نینگ خانم یکارشناس با "خانواده در آموزش ضرورت "سخنرانی با موضوع 
 

 

  
 

 15/7/98 امروز، مادران موسسه ،یرازیش یاحمد میمر خانم یکارشناس با "مسئله حل و تفکر یها وهیش "گام
 
 
 

 
 

 16/7/98 امروز، مادران موسسه ،با همراهی خانم زهرا محسنی نژاد ساسان ایمار خانم یکارشناس با "خشم بر تیریمد "گام
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 با همراهی خانم زهره صاحبی یکرم شاه هیمرض خانم یکارشناس با "متعادل خانواده "سخنرانی با موضوع 
 16/7/98 ، روین قدس شرکت

 

 
 

 با  کارشناسی خانم ماریا ساسان نژاد و همراهی خانم فاطمه  "نقش جدید والدین  پس از ازدواج فرزند "کارگاه
 23/7/98 ) کرج(سرای شهرک بنفشه امیر شکاری، سالن آبرسانی فرهنگ 

 

 
 

 24/7/98با  کارشناسی خانم زهرا سلیمانی ،  "خداحافظی با پوشک  "برگزاری سومین وبینار 
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فردوسی( )شاهنامه  کهن در زندگی روزمره خوت با موضوع کاربرد ادبیاتخانم فرزانه ا میهمان کارشناس حضورجلسه پیگیر ی مدیریت بر خود با
24/7/98 

 
 
 

 
 

 موسسه مادران امروز، یکرم شاه هیمرض خانم یکارشناس با با نوجوان "مناسب  رفتار" گام
28/7/98 

 

 

 نوجوانان و کودکان ی فرهنگنامه و کودک کتاب یشورا از دیبازد
 
  . بودند کودک کتاب یشورا همانیم امروز مادران موسسه فعال یها گروه یاعضا از جمعی 28/7/98  خیتار در 

فعالیت های  و شورا سیتاس  ی خچهیتار از ی کتاب کودک،شورا مختلف یها بخش یمعرف ضمن فرد ییمرتضا خانم سرکار نشست نیا در
 ی فرهنگنامه یریگ شکل چگونگی و چرایی سرکار خانم فخاری نیا در باره ی نیهمچن گوناگون شورا در حوزه ی ادبیات کودک صحبت کردند.

 .کردند صحبت نهیزم نیا در فرهنگنامه همکاران تالش و نوجوانان و کودکان
 . میشد مند بهره یانصار نیآفر نوش استاد ارزشمند یها تجربه از نیهمچن

 بپردازند کودک کتاب یشورا از دارید به دور راه یکتابخوان یها گروه یاعضا و موسسه داوطلبان و دوستداران ریسا  یگرید نشست در است قرار
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 28/7/98مادران امروز از شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ، گروه های فعال موسسه  ه ای ازعدبازدید 
 

 رانیا سراسر در مهر 19تا  13 کودک یمل هفته یرگزارب

 یها سازمان از یگروه یهمراه و یهمکار با یمتول عنوان به نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون که است یسال چند

 "ساخت دیبا را ندهیآ" کودک یمل هفته یمحور شعار ،امسال .کندیم برگزار را کودک یمل هفته و روز  یدولت ریغ و یدولت

 .میباش داشته یشتریب سهم کودکان یبرا ندهیآ ساختن در میبکوش هم ما .بود

 .تجربه از سرشار و شاد امن، یطیمح کردن فراهم با و کودکان امروز ساختن با
 

  ملی کودکی موسسه مادران امروز در هفته  برنامه های
 

 

  
 

 "کودک یمل هفته" مناسبت به کتاب شگاهینما

                14/7/98 جهاد، محله ی،سرا منفرد فرزانه خانم

 
 "کودک یمل هفته" مناسبت به کتاب شگاهینما

 1/7/98 ،( 6 منطقه) ریخد دبستان
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توسط گروه فوق برنامه و گروه بازی موسسه مادران  ملی کودکی به مناسبت هفته  خانوادگی ی جشن و دورهمیبرنامه

های سنتی و انواع بازی ،همت گروه بازی . در این برنامه بادر پارک ملت  14تا  10ت از ساع 19/7/98امروز در تاریخ  

 خانوادگی با مشارکت نیروهای فعال و داوطلب اجرا شد.

 
 

 
 

  
 
 
 

 

         

 اـهخواندنی
 

 شودباور های درونی انسان با زبان مادری پردازش می

 تهران -پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران

 ی آرمان در باره ی جایگاه زبان مادریی دکتر حسن عشایری )عصب شناس( با روزنامههایی از مصاحبهبخش

 گذارد؟دوزبانگی چیست و چه تاثیری در تعالی شخصیت انسان می
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ــی میاز دوزبانگی تعریف ــاید نتوانیم دوزبانه پیدا کنیم. اما اکثرا کنند. برخی تعریفهای خاص ــت که ش ــخت اس ها آنقدر س

های زبان دوم را بلد باشد و بتواند ابراز وجود کند این دوزبانه است. تحقیقات گویند اگر کسی در خواندن و نوشتن مهارتمی

شان می سان آذربایجانی خیلی بهتر امکاندهد که در زبان ترکی آما ن ست. ذربایجانی، بیان هیجانات و عواطف برای ان پذیر ا

سان خاموش می ستند. زبان مادری دیرتر از هر چیزی در ان سان ه ساس زندگی ان شود. فراموش نکنیم، عواطف و هیجانات ا

کند. ما دنیا را به وسیله زبان ایجاد می سازیشناسی است. زبان مادری تسهیالتی در مفهوماین یک مساله بنیادی در عصب

شف می سیله زبان ارائه میکنیم. مفهوم را در حافظه خود بازآفرینی میک سخن گفتن کنیم و آن را به و کنیم. زبانِ اول فقط 

ست. یک ترک سان ا شهریار را به گونهنیست، هوش هیجانی و عاطفی ان وانند تفهمد که دیگران نمیای میزبان، حیدربابای 

تواند منتقل کند. شهریار خودش هم این را مطرح کرده بفهمند. هویت عاطفی موجود در این اشعار را بهترین مترجم هم نمی

ها، هویت هایی دارد که این ویژگیتواند مطرح کند. هر زبانی ویژگیکس نمیها و بیانات را هیچگوید این استعارهاست. او می

سان ب سان است. جوهر ان شود. باید بدانیم ملیت و هویت در ا زبان مادری تبیین میان شود. بنابراین زبان مادری باید تدریس ب

 .زبان مادری است

سیاری می شکیل میب سان را ت شود و آموزش دهد. اگر دانشگویند زبان مادری، هویت ان آموزی از زبان مادری خود بیگانه ب

 شود؟نبیند، دچار چه مشکالتی می

ـــتار فرق می« زبان درونی»ما یک  ـــت ولی همهداریم که با گفتار و نوش چیز آن که  کند. زبان درونی تولیدکننده گفتار اس

سان انجام میبرون ست. تفکر به زبان درونی ان ست که در درون اتفاق افتاده ا داد این گیرد، برونداد دارد، عین آن چیزی نی

ست، فرق می ستین کاری که میاما زبان چه کار میکند. زبان، با آنچه در درون ه شم و کند. مغز نخ سیله چ کند، دنیا را به و

شف می شی جدید در مغز اتفاق میکند. این دوره پیشگوش و حواس ک ست. در مرحله بعد، با یادگیری زبان، زای افتد زبانی ا

ها در سیستم هیجانی و بخشی از م واژهکشود. کمبخشد. یک قدم جلوتر مفهوم درست میکه رفته رفته به انسان هویت می

شر مخ که هیجان با آنجا ارتباط دارد، حک می سان میق ساس زندگی ان ست که زبان مادری ا شود. زبان ابزار شوند. اینجا

تنظیم رفتار با دیگران است. ارتباط فقط برای رفع نیازهای جسمی نیست، برای بیان عاطفه و هیجان است. درد و خوشی و 

شود. البته بعدها انسان یاد شود. رنگ عاطفی به اطالعات، صرفا با زبان مادری انجام میشادی با زبان مادری ارائه می رنج و

سان، می ست. بخش مهمی از عواطف ان سه با زبان مادری نی گیرد این عواطف را به زبان دیگری هم ارائه کند اما قابل مقای

سیاری دارد. مریض بدون اینکه ان میصورت بنیادی تنها با زبان مادری بیبه شوند. در روانکاوی امروز، زبان مادری اهمیت ب

ستفاده می شتر از زبان اول ا شد، بی شود. بنابراین وقتی طرف کند چون در زبان خودش این هیجانات زودتر تنظیم میآگاه با

 .کندشود به زبان مادری گریز میعصبانی می

 ی هست؟چه نیازی به آموزش زبان مادر

تنها در حوزه آموزش بلکه برای اینکه انســان یاد بگیرد و از آن در فرهنگ و زیســتن ما به زبان مادری باید اهمیت بدهیم نه

شناخت از ارتباط مهمخود بهره ببرد. زبان در دو حوزه به کار می شناخت.  ست. ما رود؛ یکی برای ارتباط و دیگری برای  تر ا
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شـود. هرچه فرهنگ باتتر و یم. شـناختی که با زبان اول شـکل گرفته کامال با زبان دوم کپی نمیشـناسـعالم را با زبان می

سی نتواند به تر میشود فرهنگ مادری، موثرتر و مهمتر میرفتارها پیچیده شناخت. اگر ک شود. فرهنگ مادری یعنی تفکر و 

وسیله شناخت فضایابی و شود. بهسه شناخت، نقیصه ایجاد میبه آن زبان، متن تولید کند، در پرو زبان مادری آموزش ببیند و

تواند گلیم خود را از آب آید. درســت اســت که با زبان دوم میکند و اینجاســت که اختالل هویت پیش میخود را معرفی می

نگ درونی بیرون بکشــد اما در زبان دوم عمو وجود ندارد. عمو در زبان مادری اســت چون زبان مادری وصــل به یک فره

است. زبان به خاطر تنازع برای بقا تکامل پیدا نکرده بلکه یک زیست فرهنگی بر آن سوار شده است. محیط، بخش مهمی از 

سکا برای برف زبان مادری را به ست. در آت شکل داده ا صوص در زمینه هیجانات و عواطف  تا لغت وجود دارد ولی در  18خ

ست سی، تگرگ و برف ا سی یا فار ست. خیلیانگلی سته ا سکایی در آن محیط زی سان آت شاید . چون ان ها در زبان دوم خود، 

ــتلغت ــت»وجو کنند پیدا نکنند. در زبان مادری آلمانی هایی را هرچه جس ــتند ترجمه کنند و باید «ِ چایدگایس گوته را نتوانس

سند به هر واژه های جدی درباره شوم که بحثیک وارد نمیشود. من به علم هرمنوتای ترجمه کنند، نمیعین همین را بنوی

زبان مادری دارد. اجازه بدهید به بیان عمومی باید بگوییم که زبان مادری بخش مهمی از هویت جوهری خویشـــتن خویش 

انسان است. هنر و فرهنگ علم نیست که تجربی و دو دو تا چهارتا باشد، فرهنگ و هنر با هیجان ارتباط دارد. در این حوزه، 

ست را میزب شند تا به غنیان مادری حرف نخ سازی تفکر بینجامد. در فرهنگ و هنر، زبان مادری در زند. اینها باید با هم با

سیاری از زبان گویند؛ گوته تنها بخشی از حافظ را فهمیده است و بخش بزرگی از آن مانده شناسان میصدر نشسته است. ب

 .ست که زبان مادری گوته نبوده استزیرا آن بخش، مال این خاک و این زبان ا

 شود؟هایی میاگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنج

ــود و با برونکند بخشــی از این تفکر در متن مغز انجام میانســان در درون خود که فکر می کند. این یک داد آن فرق میش

کنند. آنچه از این سازی میند که به زبان مادری مفهومهای عصبی هستمساله علمی اثبات شده در مغز است. در مغز رشته

داد بخواهد به زبان دیگری ترجمه شــود، با آنچه در داد آن اســت نه خود آن. اگر این برونآید، برونســازی بیرون میمفهوم

نویسد، در واقع بخش تواند، بشود. اینجاست که کسی که زبان مادری خود را نمیساختار مغز جریان داشته بسیار متفاوت می

خواهم درون خودم با خودم مساله را حل تواند به هیچ عنوان ارائه کند. وقتی میبزرگی از انفعاتت مغزی و ذهنی خود را نمی

یاد  مادری را  بان  یاز دارم. وقتی ز مادری ن بان  به ز ئه کنم،  نات را ارا جا نات خود را ابراز کنم و بتوانم این هی جا کنم و هی

ــت میم، عمقیانگرفته ــان موجود هیجانیترین فرآیند عاطفی و هیجانی خود را از دس ــت. اگر هیجان را از دهم. انس ای اس

سان بگیریم، دچار بیماری می سیب به مغز وارد میان کند. زبان مادری با شود. آموزش زبان دوم بدون آموزش زبان مادری، آ

 .ان انسان استهیجانات اصیل ما سر و کار دارد یعنی آغازگر هیج

 شود؟رو میکسی که زبان مادری خود را یاد نگرفته با چه مصائبی روبه

افتیم. البته کند. اگر ما زبان مادری را یاد نگیریم به عاریت میهای کلیدی را در درون به زبان مادری تولید میمغز ما محرک

ست. اما هیچ زبانی در  شوغنای زبان دوم و حجم آموزش آن نیز مهم ا شود. البته این را هم باید ورزی، زبان مادری نمیع
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اند اما در بنیاد درونی انســان، آنچه ها مرکب هســتند. همه از هم تاثیر گرفتهگفت که هیچ زبانی خالص نیســت. همه زبان

ضرب صر ارتباطات به زبان  صنعتی و ع ست. زبان یعنی فرهنگ یعنی حافظه جمعی. اگرچه نظام  سته زبان اول ا ش زنند ه مین

سان باقی می ست و در نهاد ان سی و عمیواما زبان مادری بنیادی ا سا شود. زبان تر مطرح میماند. در زبان مادری مفاهیم ا

گذارد. اما زبان مهم اســت. اگر به زبان مادری بیان عشــو البته فقط نوشــتاری و گفتاری نیســت چیزهای دیگر هم تاثیر می

ــو ــود در عش ــکل ایجادنش ــود. مگر اینکه زبان دوم را خیلی خوب یاد بگیرد و البته یاد گرفتن زبان دوم به می ورزی مش ش

 .یادگرفتن زبان مادری بستگی دارد

ست. عده شده ا ستند. عدهاین روزها، بحث آموزش زبان مادری در مدارس مطرح  آموزش زبان »ای هم بحث ای مخالف ه

 اعتقاد دارند. شما چه نظری دارید؟« وزش زبان مادریآم»ای دیگر به کنند و عدهرا مطرح می« مادری

سی می شما موقعی که زبان عربی و انگلی ست  ست. از اینکه ممکن ا شتباه ا شود، از نظر علمی ا ضعیف  سی  خوانید، زبان فار

صب شده که آموزش زبان مادری، به آموزش زباننظر علم ع سی، ثابت  سیب نمیشنا ساندهای دیگر، آ بلکه به تقویت آن  ر

های آموزشی تردید ایجاد کند. اما مقاومت گیرد. این مساله نباید در حوزه انسان و تواناییانجامد. آموزش با مغز صورت میمی

ساله افراطی برخورد میشود. مقاومتدر حوزه دیگری مطرح می سانی که با این م ست نه علمی. ک سی ا سیا شتر  کنند، ها بی

ست می شکل در شت کره زمین ایجاب میکم سرنو ساننند.  شند.کند که ان این مدلِ محرومیت  های چندزبانه پهلوی هم با

شرایطی زبان مادری در مدارس در کیفیت و کمیت خاصی شناسی میزبانی قبال نبود. من از نظر عصب ست در  گویم بهتر ا

ساس کمبود کند شخص بتواند هویت خود را بدون اینکه اح شود که  سال در آلمان بودم و مطرح ب ست  ، ارائه بدهد. من بی

شگاهی، زبان آلمانی یاد گرفتم. در همان ستهجا، زمانبرای آموزش دان سیاری بود که از من خوا اند چیزی را به ترکی های ب

ـــتعاره ترجمه  ها با زبان مادری معنی خاصـــی دارند و دریعنی زبان مادری خودم بگویم و بعد خودم همان را ترجمه کنم. اس

فهمند که زبان فهمیم. مِتافرم زبان را تنها کسانی میشوند. استعاره جزو فرهنگ است. ما استعاره انگلیسی را نمیمنتقل نمی

 .شودسازی زبان دوم هم میها، آموزش زبان مادری، باعث غنیشان باشد. افزون بر همه اینمادری

ها شفاهی هستند و که از حالت شفاهی به مکتوب تبدیل شوند. برخی زبانها نیازی نیست گویند بخشی از زبانها میبرخی

 .ها باید مکتوب شوندتنها برخی زبان

شود. هویت اگر فقط شفاهی بماند توانیم بدون تاریخ بمانیم. فرهنگ شفاهی گم میکردن زبان است. ما نمینوشتن، تاریخی

بان باید نوشته شود. زبان نباید ایستا باشد. با دینامیسم خانواده و نگارش شود. زوجوی معنا گم میرود. واژه در جستهرز می

رود. نوشتن کند. زبان حافظه جمعی است حتی اگر ضبط کنیم از بین میکند، اصالت پیدا کرده و رشد میزبان تغییر پیدا می

 .ضروری است. باید نوشته بشود تا تاریخی شود

ست. زبان شما ترکی ا سی و... و با این زبانهزبان مادری  سی، انگلی ها ای متعدد دیگری هم یاد گرفتید؛ تتین، آلمانی، فار

 تان قرار دارد؟تان کجای زندگیاید، زبان مادریهای متعدد را یاد گرفتهاید، به عنوان کسی که زبانزندگی کرده



 

13 
 

صب یک روش علمی درمان « درمانیخاطره»ناس شزبان مادری من در بنیاد زندگی من قرار دارد. برای من به عنوان یک ع

دهم. اینجا زبان مادری من اســـت که فوران کنم به زبان آلمانی این کار را انجام نمیدرمانی میاســـت. وقتی خودم خاطره

شود زندگی نیست. من زندگی خودم شود و زندگی خودم را بازخوانی میکند و جانم هیجانی میمی کنم. اگر زندگی ارزیابی ن

ـــد به دیگران بیان کنم آن وقت به زبان آنها بیان میرا به زبان خودم ارزیابی می کنم. اما بهتر کنم. ممکن اســـت تزم باش

ستن من با زبان مادری من مطرح می سی دیگر در زبان مادری، زیباییزی سا ساله ا ست. به قول هگل شود. یک م سی ا شنا

 .بسیار ارزشمند استاستاتیک، قله شناخت است. اینجا زبان مادری 

صص بگویید این حالت  صورت اجبار به خود بگیرد؛ به عنوان یک متخ شد و این زبان دوم  آموزش جهان، اگر به زبان دوم با

 .آوردچه مشکلی برای انسان به وجود می

شود، زبان مادری خود را ههای مختلف تجربه کردهما این را در فرهنگ صت داده ب سان فر م بتواند بیان کند و ایم. اگر به ان

آید. امروزه در به زبان دوم انتقال بدهد ضررش کمتر است ولی اگر آموزش زبان دوم اجباری باشد، مشکالت زیادی پیش می

شکالت، حتی برای مهاجران هم امکاناتی برای آموزش زبان مادری ایجاد می شگیری از این م سی که دنیا، برای پی کنند. ک

سی میکوچ کند و به جای دیگ سا شکالت ا ستی دچار م شود از نظر بنیاد ه شود. وقتی ری برود اگر از زبان مادری خود جدا 

سان در جایی پناهنده می ستیشود نمیان سان ه سی ارتباط برقرار کند. ان شرایطی حتی برای تواند با ک ست. باید در هر  گرا

دهند روزنامه و مجله و کتاب به زبان مادری ب اجازه میمهاجران نیز امکاناتی برای آموزش زبان مادری فراهم کرد. در غر

تواند امکانات زبان مادری را داشــته باشــد. مســلما دور شــدن ای هم داریم که یک مهاجر میباشــد. حات امکانات گســترده

 رسد. ها از زبان مادری خود ضررش هم به جامعه و هم به فرد میانسان

شود ، ، دال داخل خانواده نینجامد و برای اجرای آن اگر رعایت نظم به افراط و جنگ و ج کمک خانواده وادار به تنبیه فرزند ن

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

شــود و کودک را از درس خواندنی که به خاطرش عذاب ســختی درنظر گرفته شــود، این عمل به ضــد هدف خود تبدیل می

 کند.بیزار می ، بکشد

کننده لذت ببرند و بدانند که نظم برای انجام کارها کمک  بهتر اسـت والدین کاری کنند که اعضـای خانواده از برقراری نظم

  .است نه اسباب زحمت و دردسر

 . تواند به درس خواندن کمک کندمی ،ی آن توام باشدادی و دیدن نتیجهبرقراری نظم چنانچه با همکاری و ش

های نامتناسب با کار و العملعکسهای مادی و های تشویو و تنبیهی مبتنی بر مقایسه با دیگران یا پاداشاستفاده از  روش

ــنی دانشارتباط با ویژگیبی ــی خارج از توانایی آموزان،های س ــته کردن تعیین تکالیف درس ها و وقت دانش آموزان و وابس

شویو، سبب تنفر و بیزاری از درس میهای یادگیری را از بین میتنها انگیزه نه  ه انجام چنین تکالیفی،ب  ت و  شودبرد، بلکه 

 برد .، از بین میکه از ضروریات یادگیری استرا احساس ارزشمندی و کنترل برخود 
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 معرفی چند کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان
  

 
 

                                                                                    
  

 

 

 
 
        
 
 

 
     

 

                                 
                                                   

 
                       

 

 :دبستانی پیشبرای کودکان 

 دوست من باشیخواهی مینام کتاب: 

 اریک باتو :و تصویرگر نویسنده

 ویدا رامین :مترجم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر:  

 :دبستانیبرای کودکان 

 ترسممن مترسکم ولی مینام کتاب: 

 احمد اکبرپور نویسنده:

طوطی ناشر:  

 نوجوانان:برای 

 خروس جنگی نام کتاب: 

 جوی اسپینلی نویسنده:

 پروین علی پور :مترجم

افو ناشر:  
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ها نپیوستن آتشکیل دو گروه کتابخوانی جدید را اعالم و 

 گوییم.آمد میی راه دور خوشرا به جمع بزرگ خانواده

گروه "تربیت برتر" با هماهنگ کنندگی خانم شمیال  -

 حیدریان )شاهرود(

هماهنگ کنندگی خانم ماجده   اگروه "مهرمادرانه" ب-

 بهره مند اقدسی )روستای قره سو در گنبد کاووس(
 
 
 
 

 ز راه دورقابل توجه گروه های عزی
 
 

.ش سال پانزده از بعد  تک تک یهمکار و همت با که دور راه  طرح شبردیپ در گوناگون یها تیوفعال ت
 ، گسترش ق،یتعم منظور به دارد نظر در موسسه است، شده ریگ وفرا میعظ یحرکت به لیتبد زانیعز شما

 یها بخش نیتدو به موسسه، و ها گروه نیب شتریب تعامل و ارتباط همه از تر مهم و یعلم یرتقاا رشد،
امه و تازه  شما یهمگ یاری با گذشته مثل و بپردازد؛  است داشته را شیاجرا به لیتما شهیهم که ییها برن
 .کند ییاجرا

  :جمله از
امه -  نوجوان، کودک، ) یآموزش ی بسته هر انیپا در پاسخ و پرسش و اشکال ورفع دیبازد یبرا یزیر برن

 .کارشناس حضور با( بزرگسال
 
هنگ یبرا یهیوجت هایجلسه  آموزش و یده سازمان -     برد شیپ  روند و یچگونگ) کنندگان هما

ها لیتشک یبراها( کارگروه  کارشناس حضور با د،یجد یگرو
 
هنگ ی همه یبرا ژهیو یها آموزش یاجرا و دارکت-  ها کننده هما

 
امه نیتدو - هنگ یبرا یومطالعات یآموزش یها برن  فعال یها کننده هما

 
 ها شهرستان در دیجد یها موضوع با ییها وکارگاه ها گام یبرگزار-

 
 اشکال رفع و یریگیپ ،یهیتوج یها جلسه لیتشک و نوجوانان دور راه یها گروه لیتشک به کمک -

 هاگروه
 
 ها گروه یده گزارش و یسینو گزارشی  وهیش در رییتغ-

 
 آنان یبرا مناسب ومطالب ها کتاب یمعرف و ها بزرگ مادری  ژهیو یکتابخوان یها گروه لیتشک -
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امه -  دار نوزاد و باردار مادران ژهیو یکتابخوان یها گروه طرح کردن ییواجرا یزیر برن
 
  سرانجام و
امه نیا زیعز دوستان شما کمک با میدواریام  .شود اجرا شکل نیبهتر به و مناسب یبند زمان با ها برن
 
 :ها برنامه نیاول
 یاحمد میمر ها خانم حضور با قائمشهر در آبان22 پنجشنبه خیدرتار نوجوان دور راه یهیتوج جلسه-

 .یاکبر دایوش شیرازی
هنگ با وپاسخ وپرسش نشست-  .شیرازی یاحمد میمر خانم حضور با ها کننده هما

 

 

 

 "میبرو یوکتابخوان کتابی  هفته استقبال به"

 .است خواندن جیترو و یوکتابخوان کتاب آور ادی شهیهم ماه آبان

 یها شکل به یفرهنگ ومراکز مدرسه ها در یزیربرنامه وبا میشو میسه یفرهنگ حرکت نیا در خود سهم به هم ما
 .میبدار یگرام را کتابی  هفته مختلف

 

 
 

 موسسه منتشر شده است.گروه اجرایی راه دور این پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، زیر نظر 
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