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طوری که نبود صلح یعنی نبود  ای خارج از زندگی نیست. هر چه با زندگی سر و کار دارد. با صلح هم سر و کار دارد؛ به صلح مقوله
 زندگی و بودن صلح یعنی امکان وجود زندگی.

بینی کند و با امور قطعی در آن  دارد. امنیت یعنی بودن در شرایطی که انسان بتواند آن را شناسایی و پیش ی مستقیم با امنیت ا صلح رابطه
مثل مقررات و قوانین معین، مناسب و قابل اجرا، نه زور و فشار و تهدید. محیطی که در آن هرج و مرج و   رو باشد. امور قطعی روبه

کنند،  شوند و از قدرت خود برای زورگویی استفاده های خود به زور متوسل  ثباتی رواج داشته باشد، افراد برای رسیدن به خواسته بی
 محیطی است که در آن امنیت وجود ندارد.

محیطی که در آن آرامش ، مقررات مناسب و احترام به حقوق افراد وجود دارد، محیطی که در آن انسان احساس کند دوستش دارند و او 
تواند به دیگران اعتماد کند، محیطی که در آن جنگ و جدال، داد و  تواند دیگران را دوست داشته باشد، به او اعتماد دارند و او می می

 فریاد، تنبیه و تهدید وجود نداشته باشد، محیطی امن و مناسب برای زندگی کودک و بستری برای صلح است.
تواند به درک واقعی از صلح  تواند نقش داشته باشد و وجود چنین محیطی برای پرورش کودکان می خانواده در ایجاد چنین محیطی می

تواند در برقراری صلح  شود هم می کند، اصواًل هم دوستدار صلح می کمک کند. کودکی که در محیطی امن و مناسب پرورش پیدا می
 موثر عمل کند.

های فردی و در  ی سنگین و اجتماعی است که اغلب بار سیاسی هم دارد، ما در رابطه ی صلح یک واژه باید توجه داشت که چون واژه 
 کنیم. و ... استفاده می »وصفا صلح«یا  »آمیز رفتار مسالمت«یا  »دوستی«هایی مثل :  ی صلح از واژه جای واژه های خانوادگی، به محیط

ها در همان حد که هست،  های آن گذارند، به توانایی ها احترام می پذیرند، به آن طور که هستند می وقتی والدین فرزندان خود را همان
پذیرند که فرزند خود را با دیگری مقایسه نکنند برای شخصیت او احترام قایل شوند و دوست داشتن خود را  کنند، وقتی می اعتماد می

کند تا کودک طعم آرامش و دوستی را بچشد و  هایی فراهم می ها فرصت ی این کنند، همه مشروط به انجام کاری از طرف کودک نمی
 های گرایش به صلح در وجود او محکم شود. پایه

 ها  مناسبت

 صلح در خانواده
 

 ی روز جهانی صلح به بهانه
یم احمدی شیرازی۹۴۲تا  ۰۷۱برداشت از کتاب صلح را باید از کودکی آموخت/ ص   / مصاحبه با مر
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احترامی ، تهدید  تواند با عدم پذیرش، بی خصوص در محیط خانواده می شود. جنگ به جنگ همواره با بمب و موشک و خمپاره انجام نمی
هایش  اعتمادی به توانایی های او و بی کشد اما با نشناختن ویژگی و زور هم اتفاق بیفتد. هیچ پدر و مادری اسلحه به روی فرزند نمی

گاهانه نیست، بسیاری از آن ی جنگ تواند با او بجنگد. همه می گاهی چنین کاری می ها که می ها هم همیشه آ کنند،  جنگند، از روی ناآ
گاهی تهدیدی برای صلح است . نا  آ

گاهی و عدم امنیت را خطر پس اگر نا شود. اگر  جاست که نقش خانواده در ترویج صلح بهتر مشخص می هایی برای صلح بدانیم، آن آ
 »امنیت«ها همه نبود  شود، این مان تهدید می افتد و آرامش و آسایش شویم، یا جانمان به خطر می ندانیم کی، چگونه و از کجا تهدید می

که امنیت در  افتند، درحالی جور چیزها می شود اغلب مردم فقط یاد پلیس و این است. واقعیت این است که وقتی صحبت از امنیت می
 هاست.  روابط انسانی و خانوادگی فراتر از این

 
 آغاز آشنایی با مفهوم صلح

گاهی و با ایجاد محیطی امن و مناسب برای پرورش فرزند، می همان توانند مفهوم صلح را در محیط خانواده  طور که گفته شد والدین با آ
توزی،  های سرخورده، کینه خواهند، خشم دانند از خود و زندگی چه می اند، می کنند. والدینی که با خودشان کنار آمده جاری می

ها از زندگی نیست، والدینی که به غیر از خود، به دیگران  مثل، حسادت، رقابت و چشم و هم چشمی مالک رفتارها و انتظارات آن به مقابله
دهد، به سالمت جامعه و محیط اطرفشان فکر  کنند، یاری و همکاری و کمک به هم نوع بخشی از زندگی آنان را تشکیل می هم فکر می

کنند و  ها برخورد می های طبیعی همچون آب، خاک، گیاهان و جانوران و سایر عناصر طبیعی با احترام و رعایت حال آن کنند، با پدیده می
 ای را اداره کنند که مفهوم توانند خانواده کند، می ها به طور جدی و واقعی کرد پیدا می گزاری در تفکر و رفتار و منش آن قدردانی و سپاس

 یابد.  آمیز در آن عینیت می صلح و صمیمیت و رفتار مسالمت
 

 کند کودکی که در محیطی امن و مناسب پرورش پیدا می«
 هم دوستدار صلح می

ً
 »تواند در برقراری صلح موثر عمل کند. شود هم می اصوال

 

 شود. بالد، جان و روح صلح در او جاری می کند و می کودکی که در چنین فضایی رشد می
 یابد. کودک از بدو تولد در خانواده و در محیطی که به عنوان خانواده برایش مهیا شده است پرورش می

ا،  تواند بودن یا نبودن آن را حس کند و با آن زندگی کند. صلح مثل هو   شناسد و انسان از همان آغاز تولد می   پس، آشنایی با صلح سن معینی نمی 
 توان تصور کرد. مفهوم صلح با مفهوم زندگی پیوند خورده است.   مثل آب برای زندگی ضروری است و آغازی برای آموزش آن نمی 

گیرند؛ پس یادگیری  تر به طور غیر مستقیم از رفتارهای ما و از محیط زندگی خود چیز یاد می های نخست زندگی بیش چون کودکان در سال
 شود. طور غیرمستقیم از رفتار والدین و محیط خانواده آموخته می مفهوم صلح هم به

طور  بندیم و به مان با کودکان، آن را به کار می های ترها درک درستی از مفهوم انسانیت، صلح و آزادی داشته باشیم، در رفتار هر قدر ما بزرگ
 کنیم.  غیر مستقیم آن را اجرا می

ها و حقوق فرزندان و رعایت حقوق انسانی  های یکدیگر ، احترام به توانایی طور که اشاره شد، صلح در خانواده با درک ویژگی همان
ها  گو و بیان خواسته و ها، مقایسه نکردن، عدم استفاده از تنبیه در تربیت. توجه به اهمیت گفت بین انسان  اعضای خانواده، تشخیص تفاوت

داشتن و بروز احساسات و عواطف به صورت سالم و سازنده نه با افراط  ها با زبان نه با زور، تالش برای فهمیدن و فهماندن، دوست و توقع
 دهد.  یا تفریط و ... در رفتار والدین، خود را نشان می
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 بینی کند  امنیت یعنی بودن در شرایطی که انسان بتواند آن را شناسایی و پیش«

 رو باشد. و با امور قطعی در آن روبه
 »مثل مقررات و قوانین معین، مناسب و قابل اجرا، نه زور و فشار و تهدید.  امور قطعی 

 

درکویژگیهمان با خانواده صلحدر شد، اشاره که تواناییطور به احترام ، انسانیهاییکدیگر رعایتحقوق و حقوقفرزندان و ها
هاگووبیانخواستهوها،مقایسهنکردن،عدماستفادهازتنبیهدرتربیت.توجهبهاهمیتگفتبینانساناعضایخانواده،تشخیصتفاوت

داشتنوبروزاحساساتوعواطفبهصورتسالموسازندهنهباافراطهابازباننهبازور،تالشبرایفهمیدنوفهماندن،دوستوتوقع
 دهد.یاتفریطو...دررفتاروالدین،خودرانشانمی

کندتاخانوادهنقشخودراخوبشود.پسبایدبهعواملیکهکمکمییزندگیاجتماعیدرخانوادهگذاشتهمیهایاولیهیآموزشپایه
 شود،توجهداشتهباشیم.ایفاکندهمچنینبهعواملیکهمانعایفاینقشخانوادهمی

گاهیکندتاوظیفهیکیازعواملمهمیکهبهخانوادهکمکمی گاهیاست.آ هاهایموردنیازخانوادهیخودرابهدرستیانجامدهد،آ
آنتواندازطریقآموزشمی قرارگیرد.همچنینتوانمندیخانوادههایالزمدراختیار اقتصادیبرایرفعپارهها ازنظر نیازهایها ایاز

 هایصلحنیزکمککند.تواندبهآرامشخیالاعضایخانوادهودرنتیجهتقویتزمینهاصلینیزمی
 

 توان تصور کرد.    صلح مثل هوا، مثل آب برای زندگی ضروری است و آغازی برای آموزش آن نمی «
 »مفهوم صلح با مفهوم زندگی پیوند خورده است. 

 

 درضمنبایدتوجهداشتکهاصواًلآموزشصلحمحدودبهخانوادهنیست.
وبستراولیهبرایدرکمفهومصلح،توسطخانوادهفراهممیهرچندفرصت نیستوها اماصلحفقطمحدودبهمحیطخانواده شود،

هاونهادهایاجتماعیکهبهنوعیباخانواده،کودکانونوجوانانسریسازمانایدرایجادفرهنگصلحدارد.همهاجتماعنیزنقشعمده
گاهی سومهاییهماهنگوهها،برنامههاونیازهایکودکانوخانوادهازویژگیوکاردارندبایدبهاینموضوعمهمتوجهداشتهباشندوباآ

 برایترویجفرهنگصلحتدارکببینند.
توانامیدواربودکهبنابراینفقطباگفتناینکهچهکاریدرستاستچهکارینادرستیاصلحچیستوصلحچهچیزینیست،نمی

بهخوبیبیاموزندوبهکارگیرند.کودکانبراییادگیرییکموضوعنیازبهالگوهایعینیوتجربهدارند.اگرکودکاندر کودکانآنرا
شود،احتمالاینکهکودکاناینمفهومرابیاموزندوهارعایتجویانهدرآنآمیزوصلحهاییقراربگیرندکهاصولزندگیمسالمتمحیط

 شود.آنرادرزندگیبهکارگیرندودرنتیجهمروجانخوبیبرایصلحباشند،بسیارزیادمی
 

*** 
 

 بریم:مطلبراباتاکیددوبارهبرمفهومصلحدرخانواده،بهپایانمی
آمیزمسایل،هاباهمدیگر،حلمسالمتهایانسانصلحنهبهمعناینبودجنگ،بلکهبهمعنایوجودامنیت،نبودتهدید،پذیرشتفاوت

کالمیمناسبوبهکارگیریکالمبهعنوانهایارتباطهاوروشهایدوستانهبرایتفهیموتفاهم،مسلطبودنبهتکنیکاستفادهازروش
 ابزاریبرایارتباط،تسلطبرعواطفو...است.

پسبرایآموزشصلحبهکودکانچهدرمدرسه،چهدرخانوادهوجامعه،بهتراستبهمفهومواقعیصلحوچگونگییادگیریآنتوسط
 شود،اهمیتدادهشود.هاوکارهاییکهبرایآنهاارایهمیکودکاندربرنامه
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های مجازی کارگاه  

جلسه های پرسش و پااسام اایااتی  ا اا  
با  ارشناسی خانم فرتانه انفارد  »ادیریت برخود«

و پش یبانی خانم ااریام ادا ادی در روتهاای 
در فضاای یکام شایاریاور و وپنج ارداد   بیست
 َاپ برگزار شد. )ویژه ی گروه های راه دور( واتس

 گاااوی تناااده باااا ااااو اااو   و گااافااات
  »خااانااوادهر ااادرسااه و ااااوت  ااایاااتی«

با  ارشناسی خانم سییال طاهاری در تااریام 
در فضای  ۰۲:۰۲  -۰۲پانزده شیریور ات ساعت

 اینس اگرام برگزار شد. 

   »خاداداافابای باا پاوشا «هف  ین وبینار 
با  ارشناسی خانم تهرا سلی انی و با ه اکااری 
ایله این رن ی  ودِ ت  در تااریام هایادهام 

 شیریور برگزار شد. 

 »رشد و تربیت جنسی در  ود اا « ارگاه ایاتی 
با  ارشناسی خانم تهرا سلی انی و پش یبانی فانای 
خانم فریبا اعالنی سااا  در تاریم دوم شیریور ات 

 در فضای اسکایپ برگزار شد. ۰۱-۰۳:۰۲ساعت 

گاهیر شناخت  ۰۰-۰۱با او و   ایارت های تندگی برای نوجوانا    »ان و دیگری« ارگاه ایاتی  سالر با ت ر ز بر ایارت خودا
   ۳۳۲۴۲۰۸و  ۴۲۰۵ر  ۴۲۱ر  ۸۲۰۵ها با  ارشناسی خانم ها نگین شیریر سی ین بینا و شیدا ا بری  در روتهای  ها و تفاوت ویژگی

 در فضای اسکایپ برگزار شد. ۰۱:۰۲-۰۳:۰۲ات ساعت 
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های مجازی کارگاه  

  »پرورش اعتماد به نفس کوددکوا «کارگاه مجازی 
 بووا کوواریوواووانوون نووانوو  نوو وو وو  نووابوو  
 و پشت بانن فان نانو  فوراوبوا اعوانون نواموا  

  ۰۱-۰۳:۹۱در تاراخ  هجده  یهرادر از ناع  
 در فضای انکااپ برگزار ید. 

 »رفتارماانب با ندجودا «ای  جلسه ی یش  دوره
 کورمون  با کاریاانون نوانو  مورشو وه یواه

 و پشت بانن فان نان  فراوبوا اعوانون نواموا  
 ۳۳،۹،۰۱۹۰۱۹۹و  ۳۳،۱،۷۱۹۰۹۹۹در روزهای 

 در فضای انکااپ برگزار ید.  ۳-۰۰از ناع  

 های مجازی ی کارگاه های آینده برنامه
 

 با کاریاانن نان  نه ا طاهری و  »رفتار با کددک دبستانن در یرااط قرنط اه«اِی  ی چهارجلسه دوره
 در فضای انکااپ آغاز ید. ۰۱:۹۱-۰۳:۹۱از ناع   ۳۳،۹،۷۹پشت بانن فان نان  فرابا اعانن ناما  از تاراخ 

 کننده سخنی کوتاه با دوستان عزیز هماهنگ
 

ها را کو  و    تداند ان  زه   ی مجازی کار آنانن ن س ۹ و اا  ندع نداند  من   ندانن به ی ده   دان   که کتاب   ندبن من   به 
تر پانخ دهد. اا  هم  بلاد یما بدده کوه گوروهوای    اافت  پانخ نداالت را محدود کاد و ن ازهای ارتباطن را ک  

دهاد و نداند  و ترواج تعط ل نشده ان ۹ هرچاد فرازوفرودهاان دایوتوه    کتابخدانن کماکا  به کار ندد ادامه من 
 ها و تداوم و ماندگاری ب ذارا .   ب   بای   و واژگن یرااط را بپذارا  و هدف اصلن را حفظ گروه   و دارد. واقع 

 ها فکر کا د:   حل   رو یداد۹ به اا  راه   ها وادامه کار روبه   چاانچه با مشکاتن در حفظ گروه و تشک ل جلسه 
 تر کرد.    ی زمانن تشک ل گروه را۹ اگر همه مدافق بایاد۹ کمن ب ش   تدا  فاصله   . من ۰ 
 تر را انتخاب کا د.   حج    تر وک    های ناده   کاد۹ کتاب   هاان که مدنسه معرفن من   های کار و ناار کتاب   از ب   کتاب . ۷ 
 ها باداس د.   وگد کا د و بازندرد آ  را حتمًا در گزارش   ها تمرکز وگف    تر روی مطالب پ ک ومقاله   ها ب ش   . در جلسه ۹ 
 هاان که احساس نوزداوکون    یدد۹ با دا ر گروه   . اگر گروه به دل ل به حد نصاب نرن د  )تعداد ک  افراد( تشک ل نمن ۴ 

 و راحتن داراد و ندع مطالعه با گروه یما هماهاگ ان  ادغام یداد. 
 مدفق و پاادار بای د 
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توانیدرویشکمنوزادتانفوتکنید،یککالهمسخرهبپوشیدوتواندزندگیخانوادگیراشیرینوجذابکند.شمامیطبعیمیشوخ
 اید،تایککودککالساولیراسرگرمکنید.هاافتادهایازبرگتانراتعقیبکنید،یاتظاهرکنیدکهدرتودهسالهکودکسه

هاشریکهاوجناسهارادربرخیلطیفهشوند،میتوانیدآنکنندوبهسنبلوغونوجوانینزدیکمیچنانکهکودکانرشدمیهم
می درکدرستطنز است. ارتباط برقراری برای راهی خندیدن، هم با گسترشیابد. طنز از ها درکآن تا راکنید کودکان تواند

یتروبرایسازگاریبامشکالتوچالشهاتواناترکند.ماتمایلداریمکهداشتنطبعیشوخرابخشیازسامانهتر،سالمباهوش
توانددرکودکانپرورشژنتیکیخودبدانیم،مانندداشتنچشمانآبیوپاهایبزرگ.امادرکطنزیکویژگیاکتسابیاستکهمی

 یابد،نهچیزیکهآنرابهارثبردهباشند.
 چهچیزیطنزآمیزاست؟

شود،طنزنامدارد.درکطنزبهمعنایتواناییتشخیصآناست.فردیکهدرکاوازطنزبهخوبیپرورشیافتهچهموجبخندهمیآن
هاراسرگرمکند.درکقویطنزتواندتشخیصدهدچهچیزیدردیگرانبامزهوخندهداراستوازاینراهبهخوبیآناست،می

 تواننددرطولزندگیبهآنتکیهکنندتا:ابزاریاستکهکودکانمی
 هایگوناگوننگاهکنند.هایبسیاربدیهیوآشکار،بههرچیزیازجنبهبهجایجنبه 
 .خودانگیختهباشند 
 هایاراههایتفکرغیرمعمولدستیابند.بهایده 
 هاببینند.هایگوناگونرافراترازسطحآنپدیده 
 انگیززندگیمشارکتکنندولذتببرند.هایهیجاندرجنبه 
 .چندانهمجدینباشند 

 ها  خواندنی

 تان را از طنز گسترش دهید  درک کودک
 

 منبع: سایت کتابک
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توانند مشکالت خود و دیگران را به  تری دارند و می تر هستند، عزت نفس بیش بین کنند، شادتر و خوش کودکانی که طنز را خوب درک می
شوند و به مهارت  شان برجسته می توانند در طنز مشارکت کنند و سهیم شوند، در میان همساالن خوبی مدیریت کنند. کودکانی که می

یابند، مانند نقل مکان کردن به یک شهر جدید، مورد تمسخر دیگران قرار گرفتن، یا آزار  مدیریت و برخورد مناسب با دشواری ها دست می
 و اذیت قلدرهای زمین بازی.

تر  خندند، سالم تر می اند افرادی که بیش ها نشان داده کند، پژوهش درک درست طنز تنها از نظر احساسی یا اجتماعی به کودکان کمک نمی
ها یا مشکالت فیزیکی داشته باشند.  تری در برابر بیماری تر احتمال دارد که افسرده شوند و حتی ممکن است مقاومت بیش هستند، کم

ها در  تر و گوارش بهتری دارند. خنده حتی ممکن است به انسان کنند، ضربان قلب و فشار خون پایین تری تجربه می ها اضطراب کم آن
بخشد. اما بیش از همه، درک طنز آن  اند که خنده، کارکرد سیستم ایمنی ما را بهبود می تحمل بهتر دردها کمک کند. مطالعات نشان داده

 .توانند با طنز در سرگرم کردن کودکان رقابت کنند چیزی است که زندگی را پرکشش می کند. لذت های اندکی وجود دارند که می
 

 هایسنیمختلف،طنزهایمختلفگروه
چه برای یک کودک نوپا بامزه است، برای نوجوان خنده دار نیست. به همین  توان از خردسالی آغاز کرد. اما آن پرورش درک طنز را می

 .کند سبب، مهم است که بدانید در هر مرحله ی رشد، چه چیزی کودک تان را سرگرم می
 

ر دا های خنده خندید و شاد هستید. وقتی شما صداها یا شکلک کنند که شما می نوزادها: نوزادها واقعًا طنز را نمی فهمند، اما این را درک می
شدت  کند. او همچنین به کند و از شما تقلید می تان احتمااًل شادی شما را احساس می زنید، کودک آورید و سپس قهقهه یا لبخند می در می
دانند  ی کافی در مورد جهان می ماهگی، نوزادان به اندازه ۵۱تا  ۹دادن است. گاهی بین  های فیزیکی مانند قلقلک مند و متوجه محرک عالقه

 .دهد، و این بامزه است آورد، کاری غیرمنتظره انجام می گذارد و صدای اردک در می ای روی سرش می تا بفهمند که وقتی مادر پارچه
 

ویژه اگر با شگفتی همراه باشد )مانند زیر چشمی نگاه کردن یا قلقلک ناگهانی(.  کودکان نوپا: کودکان نوپا طنز فیزیکی را دوست دارند، به
تان های پیش از دبس یابند، و این عالقه در سال کننده می معنا را سرگرم های زبانی را می آموزند، قافیه و واژگان بی ها در حالی که مهارت آن

شان را بخندانند. برای نمونه، هنگامی که از کودک  کنند والدین کند. در همین دوره است که بسیاری از کودکان تالش می ادامه پیدا می
های شما را بپوشد و در اطراف خانه  است او عمدًا به یک بخش دیگر صورتش اشاره کند، یا کفش ممکن»ات کجاست؟ بینی«بپرسید: 

 .بازی کند
 

های چهارگوش، یک خوک که  ها: کودک پیش دبستانی احتماال طنز را در تصویری خالف عرف )مانند یک ماشین با چرخ پیش دبستانی
کند( نیز برای این گروه سنی  یابد تا در لطیفه یا جناس. ناسازگاری میان تصویرها و صداها )اسبی که میو میو می عینک آفتابی دارد( می

گاه سرگرم ها و  برند. کودکستانی تر از طنزهای حمام لذت می شوند، بیش تر می کننده است. همچنان که آن ها از کارکردهای بدن آ
دار همراه با شوخی و سر  های خنده ها، اغراق و نمایش روند، بازی با واژه آموزان مدرسه هنگامی که کودکان به کودکستان و مدرسه می دانش

ها  و صدا، همگی بیش تر و بیش تر سرگرم کننده می شوند. آن ها ممکن است از گفتن لطیفه های ساده لذت ببرند و بعدها بارها و بارها آن
 را تکرار کنند.
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 مبانی و اصول طنز
که ه هایکودکانآنگاهبرایآغازپرورشدرککودکازطنزدیرنیست.لبخندهاوخندههیچ بهه را قدردلپذیرندکهمااغلباینکار

کهههادرطولروز،فقطبراییکخندهدادنآنکردنیاقلقلکزدن،فوتدهیم،مانند:لبخندمستقیمانجاممی یکودکان.اینمهماسهت
کهادیتشویقطنزراهمراهبارکدکودکانادامهدهید.هنگامیکهکمابافرزندتانکادوسرخوشهستیدووقت و خهنهده بها را تهان

هایکهودکهیهایپرورشطنزازنخستینسالکنیدتانگرکیمثبتبهزندگیدراوپرورشیابد.ی یازبهترینراهگذرانید،کمکمیمی
کنهنهدتانرادرسنینمختلفسرگرممیازچیزهاییکهکودک .تاناختصاصدهیدایناستکههرروززمانیرابهخندهوکادیباکودک

گاهباکید.همچنینبه  .مزهنیستندبخندیدهاییکهبیلطیفهیکافیسرحالباکیدتابهاندازهآ
 

 چه کارهای دیگری می توانید برای باالبردن درک فرزندتان از طنز انجام دهید؟
وی یازبهترینکارهاییکهمییک طنزپرداز نمونه باشید:   توانیدانجامدهیدتادرکفرزندتانراازطنزافزایشدهیدایناستکهازذههن

مهانهنهدهایخودتاناستفادهکنید؛لطیفهبسازید،داستانمهارت کهوچه هی هایطنزآمیزبگویید،باصدایبلندبخندید،بارویدادهای
 .سررفتنکیرسرگرمکوید

یهاها)حتیغیرسرگرمهایفرزندتانرادرطنزتشویقکنید،اگرچهخواندنلطیفهتالشطنز کودکان را جدی بگیرید:   کهتها  یهک از کهنهنهدهز
آمهادایازسگخانوادهباکد.فرزندتانرابرایتالشبرایدرکواستفادهازطنزستایشکنیدوبرایکهگهفهتهیکردنتصویرهایبامزهنقاکی ههها

کهه.تانثبتخواهدکدهایزندگیترینلذتعنوانی یازبزرگخنداند،بهباریکهکودککمارامیباکید،نخستین بهیهامهوزیهد کهودکهان به
تشویقکهنهیهدهاراتانقراردهیدوآنیخودباکودکتوانندچنینباکند:طنزرابخشیازروابطروزانههانیزمیکنندههستندوآنبزرگساالنسرگرم

 .هایطنزآمیزراباکمادرمیانبگذارند،حتیهنگامیکهدرکناربزرگساالندیگرهستیدکهمشاهداتیاواکنش
هایتصهویهریدبستانیکتا هایطنزآمیزمحاصرهکنید.برایکودکاننوپاوپیشتانراباکتا کودکانیطی سرشار از طنز ایجاد کنید: مح 

فهیهلهمهایلطیفهوکمیکدوستدارند.نمایشترکتا هازتهیهکنید.کودکانبزرگمعنا)هیچانهیاکعرهاییبی ههایهایتلویزیهونهی،
 .دهالذتببرهاراانتخا کندوازآنهایسنیرانیزبررسیکنید.کمککنیدتاکودکبهترینیگروههایطنزبرایهمهسایتسینماییوو 

مهانهنهدخواهیدکهکادیونشاطکودکانرامحدودکنید،اماآنکمانمیحد و مرز طنز تا کجاست؟   هابایدمرزهایکادیونشاطرادرککننهد،
وبهیهاینامناسبرابازگوکند،بنابراینخودتانالگویختانبرخیلطیفهخواهیدکهکودکهانبایدکوخیکرد.کمانمیکهدربرخیموقعیتاین

کههتانتوضیحداینامناسبیاغیراخالقیتعریفکرد،نخندید.برایکودکهاییبپرهیزید.اگرفردیلطیفهباکیدوازبهکاربردنچنینلطیفه هید
کهمتدریجکاهشدهیدیادسهتیخصوصیرابهکنندهنیستند.همچنینمم ناستبخواهیدکهطنزمربوطبهحوزههاییسرگرمچراچنینلطیفه

درزنند،اماکودکانمم ناستدرتشخیصاینکهچنینلطیفهههابهاحساساتکسیآسیبنمیهامشارکتن نید.اینلطیفهزیاددرآن ههایهی
 .چهمواردیمناسبهستند)مثاًلدرخانهباخانوادهزودرچهمواردینامناسب)درکالسدرسیامح عبادتزدچارمش  کوند

 

  ... خندند ای که با یکدیگر می خانواده
کهمهارویهمرفته،طنزمقوله اطهراا در کهه کسهانهی ایاجتماعیاست.بههمیندلی ،هنگامیکهفیلمیکمدیرادرسالنسینمابادیگر

کهودکهانکنید.یکجنبهتنهاییدرتختخودآنراتماکامیخندیدتازمانیکهبهترمیبینید،بیشخندندمیمی در یاصلیپرورشدرکطهنهز
حهتهیهایکمدیراباهمببینهیهد.هارابرایهمتعریفکنید،بازیکنیدوفیلمکدنبرایخانوادهوباخانوادهاست.لطیفهگذاکتنوسرگرموقت

زمهاهاییککردنقاکقازبینییاپوکیدنپیژامههایخانوادگیدوستانخودپیرویکنید،مانندآویزانمم ناستازسنت در نک  .اینکارها
 .خواهندکدترکنندهآورید،سرگرمهایخانوادگیطنزآمیزرابهیادمیتاناینلحظهاندوالبتهدرآینده،وقتیکهکماوکودکانکنندهحالسرگرم
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 پرسش و پاسخ

یت بر خود  کتاب مورد مطالعه: مدیر

یت کنم؟ چون آدم عاطفی  هستم،  گاهی اوقات در محبت به دیگران افراط میی کینیم و افیراد  چگونه می توا نم بر احساساتم مدیر
 گیرند. نزدیک به من خرده می

ذکر شده است، احساسات هم مانننند    »چگونه خود را بشناسیم و بر خود مدیریت کنیم «دوست عزیز همانطور که در کتاب  
 شوند.   های ما محسوب می   ها و ... از ویژگی   خو، رفتارها، عادت   و   خلق 

بنینا   «های فرد پراهمیت است. در توصیف درست  منینینارهنای    ی اول توصیف درست از احساسات و ویژگی   در مرحله   
را باید در نظر گرفت. ینینننی بنا    »داوری و مقایسه   داد ، افراط و تفریط، پیش   گویی، پرهیز از صفت   بینانه، پرهیز از کلی   واقع 

ی  اول مدیریت بر خود، ابتدا توصیف درستی از ویژگی خود ارائه دهید، سپس مراحل بیدی مدیریت بر خنود    توجه به مرحله 
هایی بنرای رویناروینی    های آ  است، و سرانجام راه   جوی علت   و   را طی کنید که شامل اثرات ویژگی برخود و دیگرا ، جست 

 درست با ویژگی را پیدا کنید. 

تنواننیند    های خود نمی   ی احساس   گویی وجود دارد. برای مثال، مشخص نیست که آیا شما بر همه   درتوصیف شما نوعی کلی 
توانید کنترل کنید؟ مثاًل اگر فرزند شما از اختالف ننظنری    تا  را نمی   ها؟ و کدام احساساس   مدیریت کنید؟ یا بر بیضی از آ  

 توانید احساسات خود را مدیریت کنید؟    کند، شما نمی   که با دوست خود دارد صحبت می 

 آیا در تمام مواقع در محبت به دیگرا  افراطی هستید؟ منظورتا  از دیگرا  چه کسانی است؟ 

بود  روشن     ی اول از مراحل مدیریت برخود است، ابهام دارد. منظور از افراط یا عاطفی   به طور کلی توصیف شما، که مرحله 
 شود.   رفت  در مراحل بیدی می   هایی در قدم اول مانع درست پیش   نیست. چنی  ابهام 

هایی مانند: چه وقت؟ چه اندازه؟ چند؟ چگونه؟ در چه موقییتی پاسخ دهیند  تنا    ضروری است در توصیف خود به پرسش 
 گویی و ابهام خارج شود.    تا  از حالت کلی   بیا  

افراد نزدیک به م  خنرده منی  «دقت کنید اثرات ویژگی خود را بید از اطمینا  از درستی توصیف بیا  کنید. برای مثال ای  که  
 ی اثرات بیا  شود.   یکی از اثرات آ  ویژگی شماست و بهتر است به همراه بقیه    »گیرند. 

تر و قابنلنینت اجنراینی    تر باشد، طی کرد  مراحل بیدی صحیح   تر و شفاف   ها دقیق   هر قدر بیا  افکار، احساسات یا ویژگی 
 تر و شما را به هدف نزدیک تر خواهد کرد.   بیش 

های کتاب، توصیف خود را اصالح و روش  کنید سپس به اثرات بپردازید تنا بنتنواننیند    بنابرای  بهتر است با توجه به توصیه 
 تصمیم بگیرید آیا الزم است روی آ  ویژگی کار کنید یا خیر.  

یابی اسنت، شنویند و    ی بیدی، که علت   وقت باید وارد مرحله   چنانچه به نتیجه رسیدید که باید روی آ  ویژگی کار کنید، آ  
چگونه خود را بشناسنینم  «توانید با خواند  دقیق کتاب    ها برنامه ریزی کنید. ای  مراحل را می   پس از آ  برای رفع بیضی علت 

 دنبال کنید.   »و بر خود مدیریت کنیم 
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 لطفًا گروه را کوتاه معرفی کنید. هدف از تشکیل گروه چه بود؟

ابتدادر مهد شادمانه بعد مهدترانه بهاری وکودکان امروز تشکیل شد. امروز درسطح شهر  ۲۸اولین گروه مادران در قائمشهر در سال 
ها و دیگر مهدهای کودک شهرمان مشغول فعالیت هستند. در آن  های ورزشی، حسینیه گروه از مادران در مدارس، سالن ۰۴حدود 

 شناسی خبری نبود. روزهای سرد و سربی زمانی کار با خانواده را آغاز کردیم که از اینترنت، کتاب و مقاالت روان
رو  مان گفتند، با تعجب و اشتیاق والدین روبه وقتی اولین بار خانم احمدی را دعوت کردیم و ایشان از ضرورت آموزش خانواده برای

 ها عالقمند شدیم. شدیم. به واسطه این اشتیاق ما نیز به ترویج این شکل آموزش و کتابخوانی از راه دور برای خانواده
افزایی در شهرمان تشکیل دادیم تا بتوانیم  به مرور زمان با فراز و فروهای زیاد و کسب تجربه گروه همفکری را با هدف همراهی و هم

گاهانه زیستن و تجربه حال خوب را میان خانواده ها زحمتکش، شریعتی، رضایی و  های شهرمان ببریم. این گروه متشکل از خانم آ
های مادران زیادی را هماهنگ  قربانی است. الزم به یادآوری است که مدتی در گروه همفکری خانم راسخیان از ساری که گروه

 امین سالگرد راه دور در قائمشهر، با هم داشتیم.۵۱های خوبی، از جمله در برگزاری  کنند با ما بودند و همکاری می
 

 شیوه ارتباط درون گروهی نوع همکاری چگونه است؟
ها است که هر کدام مسئولیت یک یا  کننده ی هماهنگ ها داریم که متشکل از همه شهری، گروهی به نام سرگروه های درون ما در گروه

 دو گروه را بر عهده دارند، که تا قبل از شیوع کرونا ماهی یکبار جلسه حضوری داشتیم و االن نیز به شکل مجازی در ارتباط هستیم.
های خود آن را به  ها هر کدام در گروه شود و سرگروه که تصمیمی اجرایی و تبدیل به فعالیت شود، ابتدا در این گروه مطرح می قبل از آن
ها مطرح  وتصمیم نهایی اتخاذ و با همکاری و مشارکت  ها را در جلسه سرگروه بندی نظرها و پیشنهادهای آن گذارند و جمع شور می

های شهراحساس کنند، باز  ها نیازی را برای کل گروه ای را اعالم و یا گروه رسد. اگر موسسه برنامه ی اجرا می ها به مرحله ی گروه همه
رسد. هر گروه در درون خود کارها  به شکل  ی مشارکتی و گروهی انجام و به مرحله عمل می هم در گروه همفکری مطرح و به شیوه

 کند. کارهایی مانند تدارکات، امور مالی،کتابخانه و ... . ای را تقسیم می دوره

 وگو گفت
 فکرِی راه دور قائمشهر  گروه هم

همان همراهانعزیز! شمارهدوستانو در که گروهطور یکیاز با شماره هر اینپسدر از گفتهایقبلگفتیم، به وگوهایفعالموسسه
بیشمی فعالیتنشینیمتا  با وتالشتر قائمشهربیشهایها دور گروههمفکریراه با اینماه شویم. شانآشنا اینگروه میشویم: باترآشنا

فعالیت مجموعه موسسه، گروههمفکریبا فعالیتهایمرتبطبا وسایر  دور حومههایراه و قائمشهر در موسسهرا هایآموزشیمربوطبه
 کند.باسپاسازایندوستانهمیشههمراه.دهیمیسامان



 ۹۹۱۱ماهشهریور۲۱۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۲۱

 دانید و چرا موسسه را برای کار داوطلبانه انتخاب کردید؟ از موسسه چه می
فرهنگیمی نهادی موسسه که تجاریدانیم غیر و انتفاعی غیر ، سال از فعالیتشرا گاهیخانواده۷۷ستکه آ هدفارتقای دربا ها

 هایفرهنگی،تربیتیوتوانمندکردنخانوادهبرایبرقراریرابطهسالمشروعکرد.زمینه
هاودهند.موسسهبااجرایگامهاهستندتشکیلمیمندبهکارفرهنگسازیبینخانوادهتراعضایموسسهراافرادداوطلبیکهعالقهبیش
هادارد.یکیازکارهایمهمواساسیهایمتنوعبرایکودک،نوجوان،بزرگسالو...سعیدرباالرفتنسطحکیفیزندگیخانوادهکارگاه

هرسطحازمعلوماتاستوازآنجاییکهاینکتابموسسهتالیفکتاب وروانبرایافرادبا فرهنگهاییعلمی،ساده متناسببا ها
هایخالقانهموسسهآموزشازراهدوراستکهبدونهایزیادیرابهخودجلبکردهاست.یکیدیگرازبرنامهایرانیاستتوجهخانواده

 شود.هااجرامیحضورکارشناسوباآموزشمادربهمادردراقصینقاطکشورتوسطداوطلب
یاولنوعنگاهوبینشانسانیموسسهرادرموردخانوادهوانساندوستداریم.همچنینکهچراموسسهراانتخابکردیم:دروحلهواین

بقیهدوستانموسسهسادگی،صفاوصمیمیتآندرمواجهبااعضایموسسهازخانماحمدیعزیزوخانمشاه مشاهدهکرمیتا هارا
یدالیلباعثشدندفکرکنند.همهدهند،درزندگیشخصیخودنیزپیادهمیچهکهبراییادگیریدیگرانارائهمیکههرآنکردیم.این

هایبسیاریازمشکالتهادرشهرماباشدوآموزشراهدورمیتواندگرهتواندکمکحالخانوادههایموسسهخیلیمیکنیمکهکتاب
 هارادرشهرمانبازنماید.خانواده

 
یقی؟ ها و فعالیت تا چه اندازه از سایر گروه ید؟ از چه طر  ها در موسسه خبر دار

دورودرصورتنیازباارتباطتلفنیدرجریانترازکانالموسسهدرتلگرام،واتساپ،اینستاگراموازطریقنشریاتموسسهوپیکراهبیش
می قرار موسسه فعالیتاخبار با و گروههایگروهگیریم و محیطزیست، بازی، درهای همچنین هستیم. آشنا پیگیری و یاریگر های

 شدیم.هاآشنامیکردبافعالیتهایراهدوربرگزارمییگروههاییکهموسسهبرایهمهجلساتحضوریونشست
 

ید؟ این ارتباط برای چه کاری و چگونه است؟  تا چه اندازه با سایر گروه ها در موسسه ارتباط دار
هاارتباطداریم.بااینبابخشاداریموسسهبرایخریدکتابوکارهایدیگردرصورتلزوموباکارشناساندرصورتبرگزاریکارگاه

توضیحکهباکارشناسانراهدوردربخشآموزشبهطورمستقیمارتباطنداریم.درشهرخودماننیزازطریقگروههمفکریدرصورت
گروه با راههایکتابخوانیفقطازطریقگزارشداشتنفعالیتمشترکشهریارتباطداریم. درگروه میهاییکه قرارداده ازدور شود،

 شویماماارتباطیوجودندارد.هامطلعمیهایآنفعالیت
 

 فکر می کنید چه عواملی سبب بقای موسسه شده است؟
گاهیوالدینواهمیتدادنبهنهادخانوادهازعواملمهمبقایموسسهاست.فکرمی  کنیمصداقتوسادگیموسسهدرارتقایآ

مشارکتوهم گروهی، بینخانوادهکار کتابخوانیدر گاهیو ترویجآ در روزفکریموسسه نیازهایبه به بودنموسسه پاسخگو و ها
هایروانهاازکودکونوجوانتابزرگسالنقشمهمیدرپایداریوبقایموسسهدارد.تالیفکتابخانوادهوفراگیربودنموضوعآموزش

هاباقیمتیمناسبطوریکههمههاوکارگاهوعلمیمتناسببافرهنگایرانیازعواملدیگربقایموسسهاست.همچنینبرگزاریجلسه
 کند.بتوانندازآناستفادهکنند،کمکزیادیبهبقایموسسهمی
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ین وجه کارتان چیست؟  به نظرتان اصلی تر
گاهیدرخودواصلی اعمازپدر،مادر،کودک،نوجوانوارتقاسطحآ خانواده ترویجکتابوکتابخوانیوارتباطبا ترینوجهکارما

 شود،است.دنبالآنتغییررفتاریکهموجبرضایتدرونیوشادیوآرامشخودوخانوادهاعمازپدرومادرو..میدیگرانوبه
 

 ها چیست؟ ی شما از این فعالیت انگیزه
هایمادرروابطبادیگرانایجادوموجبحسرضایتومانباموسسهتابهامروزآرامآرامتغییراتیدرباورهاونگرشاززمانآشنایی

ماننیزازاینحسرضایتوارتباطاتمناسبدرخانوادهوجامعهبرخوردارشوندزیراخشنودیدرماشدهاستکهمایلیماطرافیان
معتقدیموقتیجامعهحالشخوبباشد،حالماهمخوباست.برایهمیندوستداشتیمبتوانیمفضاییبرایکارگروهیوداوطلبانه

 هاییسالموشادتالشکنیم.هایمناسببرایایجادخانوادههاباآموزشبرایتوانمندکردنخانواده
 

 آورد گروه چه بوده؟ دست
اگروهدستاوردهایزیادیدرزندگیخانوادگیواجتماعیداشتهاست.ماآموختیمکهبرایارتباطبهترباخودودیگرانبایداولخودمانر

هاییکهبرامونپیشهایخودکارکنیمتاباعثتغییراتیدرخودشویم.بادگرفتیمدرزندگیباچالشبشناسیموبعدبتوانیمرویویژگی
تهایارتباطیخودراتقویمانمهارتیابیوحلمسئلهباشیم.یادگرفتیمبرایارتباطبهتربااطرافیانمیادناامیدنشویموبدنبالعلت

یکارگروهیومشارکتیصبر،هاهمدلیکنیم.یادگرفتیمالزمههایدیگرانبسپاریموباآنکنیم.یادگرفتیمچگونهجاندلبهحرف
هایکتابخوانیبههماعتمادکنیموهمدالنهبهمگوشدهیموباترازهمهیادگرفتیمچگونهدرگروهاحتراموپذیرشدیگراناست.ومهم
 گروهیانجامدهیم.همدوستباشیموکارهایمشارکتیو

 
ین ین لحظه شیر  تان چه مواقعی است؟ های فعالیت تر

هاچقدرروابطکندباآموختناینمهارتبینیم.دوستیتعریفمیمانرادرخودواعضایگروهمیهاییعملبهآموختهموقعیکهنتیجه
ایکهکنند.لحظههامیشانبهبودحاصلکردهوشادیافرادخانوادهزیادشدهودیگرانرانیزتشویقبهرفتنبهاینکالسدرونخانوادگی

همسروفرزندانشبهاویادآوریمیمادریتعریفمی وقتیگرهکندزمانرفتنبهکالسرا ایازکارعزیزیدراثرآموختناینکنند.
 هایفعالیتمااست.ترینلحظهترینوشیرینگذارد،ازقشنگراباجمعدرمیانمیشودوباشادمانیآنهابازمیمهارت

 
 اید؟ آیا طی این فعالیت ناامید شده

شویمویادرشرایطبحران)اقتصادیویاکرونا(کهارتباطدیداریکموذهنخانوادهدرگیرگاهیاوقاتکهباموانعاجتماعیروبرومی
هایغلطکهمیخواهدبهسرعتشود.یابرخیدیدگاههاباتعدادکمتشکیلمیبینندوکالسگشانمیشودویاگاهیکهآموزشراراهمی

نگریهاکهباسطحیکنند.یابعضیگیردوبرایحلسریعمشکلبهمامراجعهمیایاشتباهمیحلمسئلهکندوآموزشراباکارمشاوره
افتادهمی پیشپا بهمروریادگرفتیمکهبایدفرصتبیشمانمیبینندسختدلکتابرا اما اهدنبالعلتتریبهاینافراددادوبهگیرد.

 گشت.
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 تأثیر فعالیت شما در خانواده و اطرافیان چه بوده؟
تر شده است.  وگوها بیش تر و گفت مان موثر بوده است. ارتباطات درون خانوادگی صمیمانه به طور غیر مستقیم روی خانواده و اطرافیان

طور نبود(. چون خودمان تغییر  ها هستند )قبال این های ما برای رفتن به کالس آن تر شده و یکی از مشوق های مشترک با همسر بیش فعالیت
و گونه نبود  دانند روزهایی که ما کالس داریم نباید مزاحم شوند. در بدو امر این ها هم می بینم و آن کردیم تغییر در اطرافیان را بهتر می

شان هم از من کتاب  ها  رفتارمان بهتر شده و در رابطه با کودکان معتقدند که با آمدن به کالس مان  شان سخت بود. فرزندان پذیرش آن برای
 کنند. گیرند و گاهی هم به موسسه مراجعه می و مشورت می

 
ید چیست؟ چشم  انداز یا تصویری که برای آینده دار

گاهی همچنان پا برجا باشدو هر مادری در هر گروهی بتواند اشاعه ی اهداف انسانی باا تشاکایا   دهنده امیدواریم که این زنجیره عشق و آ
مان بسازیم و در راه زیسات  ای با وجود صلح، مهربانی و شادی برای کودکان و نوجوانان های جدید کتابخوانی شود تا بتوانیم آینده گروه

گاهانه و امیدوارانه تالش کنیم. به یکدیگر احترام بگذاریم و تفاوت آینده ها را پذیرا باشیم و تصویر و نگاهی زیبا از زندگی خلق کنیم.ما به  آ
 های پیش رو امیدواریم. ها و چالش های امروز و نگرانی با تمام دغدغه

 همان مرا بس 
 ام  که بیهوده نزیسته

 ام  دست از تالش نکشیده
 شنوم  اش را می صدای شکستن تخمه

 جا  همان
 هایم  روی شانه

 گویم. امید را می
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ها هرساله مقدار زیادی از  ما انسان
کنیم.  ی زمین را مصرف می منابع کره

شود که  این عبارت به زمانی اتالق می
از   ما در هر سال از آن روز به بعد بیش

کنیم و به  موجودی کره زمین خرج می
 شویم. آن بدهكار می

در واقع هر سال موجودی منابع زیستی 
تر  ی ما بیش کره زمین کمتر و استفاده

شویم . امسال  تر می شود و مقروض می
هر چه از  ٠٢٠٢مان بوده، از دوم شهریور تا پایان سال  ی سال تا اول شهریور هر چه از منابع زمین استفاده کردیم، سهمیه

شود. امسال اول شهریور را  گیریم ، و هر سال بر قرض قبلی ما افزوده می منابع زمین استفاده کنیم در واقع از زمین قرض می
ساله سازمان  نامیدند. الزم است بدانیم این تاریخ را همه   Earth Overshoot Dayروز بدهكار شدن ما به زمین یعنی

کند. طبیعی است هر سال روز  بر اساس اطالعات رسیده از سرتاسر دنیا محاسبه می »ی رد پای جهانی شبكه«پژوهشی 
شود، اما معمواًل چند روز یا چند هفته این روز به جلو می افتد. فقط امسال استثنائًا این تاریخ سه هفته  متفاوتی اعالم می

 گیری جهانی بیماری کرونا( که برای زمین اتفاق خوبی است. نسبت به پارسال به عقب افتاد )به دلیل همه
گوی مصرف ما  ی زمین نیاز داریم تا پاسخ اگر بخواهیم با همین شیوه به زندگی ادامه دهیم، پس از چند سال دیگر به دو کره

 کند. ی درست و مناسب از منابع زمین را به ما یادآوری می جویی و استفاده باشد. این بار دیگر لزوم صرفه

 ما و محیط زیست
 آشنا هستید؟ EarthOvershootDayآیا با 
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 معرفی کتاب

 های یادگیری و مطالعه  مهارت

 ی اول دبیرستان ی راهنمایی و پایه آموزان دوره ی دانش ویژه

ماحاماد ها:میناآزاد،محمودحسینی،بهارکطالبنویسنده  روزباهاانای،لو،کیااناوم
 نادرشکور ،سیداحمدمیربلند

 ناشر:مبتکران

 کننده:سهیالطاهر ،کارشناسموسسهمادرانامروزمعرفی

 

که در عنوان کتاب اشاره شده که این کتاب برای دانش آموزان تهیه شده است، کتاب برای والدین  با وجود این
 نیز بسیار مفید است.

دهد مهارت مطالعه نامیده  ها افزایش می هایی که توانایی فرد را در مطالعه، یادگیری و پاسخ به سؤال مهارت
های انگیزشی، مهارت در تمرکز حواس، مدیریت زمان،  توانند شامل روش ها می شود. این مهارت می

 خواندن، به خاطر سپردن، یادآوری و ارائه اطالعات باشند.
های  آموزش روش«شود. در مدارس ما  آموزان گذاشته می ی دانش کسب مهارت در مطالعه اغلب به عهده

آموزان معمواًل با آزمایش و خطا روشی  شود و دانش تدریس نمی »های مؤثر یادگیری درس خواندن و مهارت
 کنند. تدریج به آن عادت می گزینند و به را بر می

باید از تغییر نگرش و سبک زندگی  یابی به مهارت مطالعه و یادگیری می نویسندگان معتقدند برای دست
های مطالعه به  دهی ذهنی و با استفاده از ترکیب مناسبی از روش شروع کرد و با مدیریت زمان و سازمان

 موفقیت دست یافت.
*** 

 این کتاب از دو فصل تشکیل شده است. 
های مختلف مطالعه را مطرح کرده است.در ادامه کتاب شیوه  ی مکتوب روش فصل اول با عنوان مشاوره

...( وپس از آن به شیوه حل یک مسئله   مطالعه هر درس )عربی، شیمی، ریاضی، زبان، تاریخ، جغرافیا،
ریزی  کردنی و برنامه های حفظ ی مطالعه درس ریاضی پرداخته شده است. همچنین در همین فصل به شیوه

 درسی نیز نگاهی شده است.
های یادگیری دیداری،  های یادگیری اختصاص دارد. در این فصل سبک فصل دوم به آشنایی با سبک

شنیداری، گفتاری، بدنی یا حرکتی، منطقی و فردی، اجتماعی پرداخته شده است.در همین فصل، در مورد 
شدن برای امتحان نیز برای خواننده نکاتی پیشنهاد  آشنایی با حافظه، خودتنظیمی یادگیری در کالس و آماده

 شده است.



 آرایی شیدا اکبری،  این پیک با هماهنگی بهار عابدینی، صفحه
 زیر نظر گروه اجرایی راه دور 

 در موسسه مادران امروز منتشر شده است.
 
 

 نشانی موسسه مادران امروز)مام(: 
، ۷۳ی  خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان سربداران، نبش جهانسوز، شماره

 ۱۳۱۳۳۷۷۱۱۱واحد یکم )زیر همکف( ، کد پستی:
 ۹۲۱ـ۳۳۳۲۳۷۱۳، ۹۲۱ـ۳۳۱۹۱۸۷۸، ۹۲۱ـ۳۳۳۱۹۷۸۳تلفن و دورنگار:  

  www.madaraneemrooz.comسایت: 
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 معرفی کتاب

 دبستانی  برای کودکان پیش
 رفت نام کتاب : گاوی که از درخت باال می

 نویسنده: جما مرینو 
 مترجم: احمد تصویری

 ناشر: میچکا

 برای کودکان دبستانی
 آمد ی درختی که خوابش می نام کتاب: قصه

 زاده نویسنده: فرهاد حسن
 تصویرگر:  سارا خرامان

 ناشر: پیدایش

 برای نوجوانان
ی  وگوی جادوگر بزرگ باا ماهاکاه نام کتاب: گفت

 ها ی رنگ جزیره
 نویسنده:  جمشید خانیان 

 ناشر: افق


