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( استاد ادبیات کودک، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و ۶۰۳۱آبان  ۶۱درگذشت   –  ۶۰۳۲خرداد  ۶۲توران میرهادی )تولد 
 ی کودکان و نوجوانان بود. گذار فرهنگنامه گذاران شورای کتاب کودک و بنیان گذار مجتمع آموزشی و تجربی فرهاد، از بنیان پایه

  
ی آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات  میرهادی بیش از شصت سال در گستره

ی کنونی ایران  های تاثیرگذار سده کودکان کوشید و در این راه یکی از چهره
سال مدرسه فرهاد را  ۶۱است. او به همراه همسرش محسن خمارلو به مدت  

های تجربی و الگوواره ایران بود که  اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه
ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی  هدف

 شدند. می
توران میرهادی با همراهی و همکاری گروهی از کارشناسان تعلیم و تربیت در  

سرپرستی  ۶۰۱۱شورای کتاب کودک را بنیان گذاشت و از سال  ۶۰۳۶سال 
است.   تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشته

ی کودکان و نوجوانان اولین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان و  فرهنگنامه
 نوجوانان است.

بان و محمدباقر هوشیار روش سوادآموزی را فرا گرفت و با مبانی آموزش و  چون جبار باغچه ای هم میرهادی تحت تاثیر استادان برجسته
و آموزش پیییش از دبسیتیان و ابیتیداییی در کیالی   »سوربن«ی روانشناسی تربیتی در  زمان در دو رشته پرورش آشنا شد. او هم

هیا،  ها، کشف نگاهی نو به آموزش و پرورش کودکان بود. از او کیتیاب ترین دستاورد این آموزش پاریس درس خواند. بزرگ»سوینه«
 های تعلیم و تربیت جدید برجا مانده است. ی ادبیات کودکان، کار با کودک و روش های بسیاری درباره ها و سخنرانی ها، مصاحبه مقاله

 
 آشنایی با توران میرهادی

 ی کودک به مناسبت هفته 
 با استفاده از سایت ویکی پدیا و کتابک 

 ها  مناسبت
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 رسانیسرطانپستاننامگرفتهاست.اماچرا؟آبان،بهعنوانماهاطالع۰۱مهرتا۰۱هاستكهماهاكتبر،سال

هسیت.تريننوعسرطاناست.سرطانپستانجزومعدودسرطانتركشورهایدنیاسرطانپستانشايعدربیش نیییز هایقابلدرمان
گاهیزنانازعالئمبیماریومراجعهسیريیع قابلیتدرماناينسرطانباتشخیصزودهنگامآنارتباطداردوتشخیصزودهنگامبهآ

 سالگیوابستهاست.۰۱بهجراحوانجامماموگرافیازسن
از۰۱۳۱ایدارد.درايراناهمیتاينموضوعدوچنداناست.چراكهازسالرسانیاهمیتويژهازاينرواطالع بانزديکشدنبیش

میییانموردسالیانهنهفقطرتبه۰۱۱۱۱بهمیانسالی،سرطانپستانبابیشاز۰۱یمیلیوننفرازمتولديندهه۰۱ یاولسرطاندر
بیییمیارانمورداختالفرتبه۱۱۱۱هاكهبابیشازخانم یاولسرطاندركلجمعیتايراناست.برخالفكشورهایغربیدوسوم

گاهیزنانسببمی۰۱هازيرسالدارندويکچهارمآن۰۱ترازايرانیكم وسالهستند.آ افیراد شودباتشخیصزودهنگامجیان
شانحفظشود،زيربغلتخلیهنشودوورمدستوازكارافتادگیپیشنیايدوبیمارخیلیزودبهزندگیعادیپیشازبییمیاریپستان
 برگردد.

 ماه اطالع رسانی سرطان پستان اکتبر 

 مشاور پزشکی و سالمت موسسه مادران امروز -یادداشتی از دکتر آزاده جوالیی 

مییمهر،روزجهانیسالمتروانراگرامیمی۰۳اكتبر،۰۱ بیاداريمو كیوشیییم

 هایزندگیبهسالمتروانخودوجامعهكمکكنیم.يادگیریوبهكاربستنمهارت
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سووز ایون  ناپذیر و دل بان از آموزگارهای خستگی ی ناشنوایان ایران است. باغچه گذار نخستین کودکستان و مدرسه بان بنیان جبار باغچه
های جدید در تعلیم و تربیت، سهم بسیاری در گسترش آموزش و پرورش به سبک نوین در  رود که با ابداع روش مرز و بوم به شمار می

 ایران داشت.
خورشیدی در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان،  ۴۶۲۱او در سال 

نام کودکسوتوان مویورزا جوبوار  ی اطفال باغچهدیده به جهان گشود. 
ی آن، نام خانوادگی خوود را از  عسگرزاده در تبریز بود که به واسطه

ی تدریو  بوه  بان تغییر داد. چندی بعد از تجربه عسگرزاده به باغچه
ای به ذهنش رسید. این سوه کوودک بوه  سه کودک ناشنوا، طرح تازه

های دیوگور  پای بچه توانستند مثل و هم خاطر نقص طبیعی خود نمی
 ها توجه کونود. تر از دیگران به آن تحصیل کنند و معلم ناچار بود بیش

بان را به فوکور  ها و مشکالت ناشی از آن، باغچه ی این تفاوت مشاهده
ای مختص کودکان ناشنوا انوداخوت. او در سوال  اندازی مدرسه راه

ی اطفال بوه ایون فوکور  در ساختمان کوچکی در کنار باغچه ۴۰۳۱
 ی عمل پوشاند. جامه

شان، باید بتوانند  های ای آموزش است و همه، بدون در نظر گرفتن جنسیت یا نقص ترین اولویت هر جامعه بان عقیده داشت مهم باغچه
ی آموزش و پرورش در ایران توجه خاصی داشت و در این زمینه انتقادهایی نیز به سیستم آموزشی کشور وارد  تحصیل کنند. او به نحوه

توجهی به ایجاد آمادگی الزم در کودک پیش از آغاز آموزش خواندن و نووشوتون  کرد. او یکی از دالیل موفق نبودن سوادآموزی را بی می
 خوانی بهره برد. های آموزشی مطلوب کودکان باید از بازی، نمایشنامه، شعر، سرود و قصه دانست. به اعتقاد او برای رسیدن به هدف می
 

 بان آشنایی با جبار باغچه

 ی جهانی ناشنوایان به مناسبت هفته 
  های خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران و تابناک برگرفته از سایت
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های طبیعی و اجتماعیی  عصای سفید و معلولیت بینایی مثل بسیاری از پدیده
سازی است، هر ساله در روز پانزده اکیتیبیر،  دیگر که نیازمند معرفی و فرهنگ

 گیییییرد  روی میییییز غییبییلییییی ییان نییمییای ییگییاه جیی ییانییی  ییرار مییی
جریان پی روی حقوق ب ر، غعداد چنین روزهای سمیبیولییی  را در طیی 

غوان ش یرونیدی را  غر کرده است  به سختی می غر و بیش های اخیر، بیش دهه
یافت که به نوعی موضوع ی  روز نمادین ملی یا ج انی نباشد با این روزهیا 

 چه کنیم؟
غوان از مجمل ی  روز نمادین خواند؟ و آیا ایین طیور  آیا حدیث مفصل می 

ای را پذیرفته بیاشیییم،  نیست که اگر به وا ع مو عیت، خصوصیت و یا پدیده
اش باشیم؟ گرچه کیامی    باید بی نیاز از اختصاص روزی خاص برای معرفی

 طلبد  به جا، این سواالن فضا و زمانی دیگر می
هیا  وآمد مستقل، در دست میلیون ی ساده است برای حرکت و رفت این پانزده اکتبر، در عوض به یاد بیاوریم که عصای سفید ی  وسیله

فرد کم بینا و نابینا در سطح ج ان، نه ن ان افتخار و نه دلیل غحقیر و غبعیض  دستی که بر غن عصای سفید گره خیورده، دسیت یی  
غر از متوسط ش روندان جامعه است  این دست می غیوانید شیگیفیتیی  غوان غر و نه کم غوان انسان استثنایی نیست  این دست نه لزوما پر

بیافریند و یا در خ  زمان بی هیچ ثمری و اثری محو شود  این پانزده اکتبر، همدیگر را دعون کنیم به عادی سازی ایین عصیا و آن 
آمیز دنیاییی  های غحقیر و یا غحسین حیرن و رهایی از نگاه سوال و بی دست، که این عصا و آن دست بیش از هر چیز نیازمند پذیرش بی

 بیند  است که ندیدن یا کم دیدن را به جای ی  وا عیت عاری از ارزش یا محکومیت و یا موهبت می

 عصای سفید و معلولیت بینایی

 دکتر هنگامه صابری، استاد دانشگاه و کارشناس موسسه مادران امروز 
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های مجازی کارگاه  

رفتار با کودک دبستانی در «جلسه ای   ۴دوره ی 
با کارشناسی خااماس سا ا ا    »شرایط قرنطینه

طاهری و پشت بامی فنی خامس فریبا اع می ساماا  
از  ۱۱۲۶۲۹۶و  ۶۲۳،  ۳۲۶۶،  ۳۲/۶های  در تاریخ

در فضاای اسایاایا   ۹۱:۶۶تا ۹۶:۶۶ساعت 
 برگزار شد.

آموزش کار با اسیای  برای گروه اداری موسساه 
مادرا  امروز توسط  خامس فریبا اع می ساما  در 

 امجام شد.  ۱۱۲۶۲۹و  ۳۲/۶،   ۳۲۹۶تاریخ های 

 های مجازی ی کارگاه های آینده برنامه
 

   با کارشناسی خامس زهرا سل مامی در هنرکده بادبادک. »رفتار با کودک پیش دبستانی«دوره ی مجازی 
   با کارشناسی خامس مگ ن مابت و پشت بامی فنی خامس فریبا اع می ساما  در فضای اسیای  از  »رفتار با کودک«ای  جلسه ۳دوره ی

 صبح آغاز خواهد شد.  ۹۹تا ۱از ساعت  ۱۱۲۶۲۹۹تاریخ 

ی مجازی موسسه م تا  با موضوع مطالعه و  جلسه
با کارشناسای   »مدیریت بر خشم«بررسی کتاب 

د در  خامس س    طاهری در فضاای واتاا ا 
 ۱۱۲۶۲۹۱و  ۶۲۶،  ۳۲/۱،  //۳۲های  تاریخ

 برگزار شد.
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ی کودک مطرح  ی کودک که از شانزده مهر ماه آغاز شده بود، کارشناسان موسسه مطالب گوناگونی درباره به مناسبت هفته
دهیم. دوستانی که در نگارش این مطالب  تان ارائه می ها را در این متن، خدمت ای از هر یک از این یادداشت کردند که چکیده

 ها فرزانه توانا پور، مرضیه شاه کرمی، سهیال طاهری، نگین شهری و نگین نابت. زحمت کشیدند: خانم
 

 

 ها  خواندنی

 ی کودک در موسسه مادران امروز هفته
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 کودک، نیازها و حقوق 
 
 ها نیازهای بنیادین دارند و از حقوقی برابر برخوردار هستند. توجه به نیازهای  ی آن هایی متفاوتی دارند اما همه کودکان ویژگی

شان رشد کنند. با توجه به نقش خانواده  های ها زندگی سالم و شادی داشته باشند و در مسیر توانایی شود آن کودکان سبب می
 در رشد و پرورش شخصیت کودک، الزم است والدین این حقوق را به خوبی بشناسند.

 پایان و بدون مرز از سوی پدر و مادری است که  مان در گرو دریافت عشقی بی آیا باور داریم که سالمت عاطفی فرزندان
 آورد؟ ها به ارمغان می امنیت روانی را برای آن

 ها، باورها، رفتارها و  ها، هدف ها، خواسته مان، مروری بر ارزش این روزها فرصت خوبی است تا، به لطف وجود کودکان
گاهی خود داشته باشیم. مهم  تر از آن دانش و آ

 های نخستین تولد در  ها و ساعت ترین نیازهای نوزادان است. تماس مادر و نوزاد در لحظه ایمنی و امنیت اولیه از مهم
از راه تماس پوست نوزاد با   تحکیم پیوند عاطفی مادر و نوزاد و ایجاد احساس امنیت بسیار موثر است. احساس ایمنی اولیه

 افتد. های اولیه اتفاق می پوست مادر در همان لحظه
 ی  همه ،هایی مثل: بازی در نیار گیرند و جمله ترها بازی را جدی نمی یکی از نیازهای کودکان بازی است. بعضی بزرگ

 .کنند شان تکرار می وگوهای هر روزه با فرزندان قدر بازیگوشی را در گفت و  تو چه  ات شده بازی زندگی

  ها در  دهند. افزون بر این آن های خود را افزایش می شناسند و مهارت های خود را می ها و ضعف ها با بازی کردن توانایی بچه
 .کنند کنند و نخستین روابط اجتماعی را تجربه می بازی کردن با کودکان دیگر و بزرگترها ارتباط برقرار می

 شود. ساختار چیدمان شهری برای  ی حیات اجتماعی به خوبی دیده نشده و رعایت نمی حق بازی برای کودکان در عرصه
است و دسترسی آسان و ایمِن کودکان به این امکانات میسر   گویی به  نیاز کودکان به بازی و تفریح طراحی نشده پاسخ

های اجتماعِی  های خودجوش شرکت کنند، نگرش ها و بازی ها، تفریح نیست؛ تا عالوه بر این که کودکان بتوانند در خالقیت
 .هایی نیز ترویج داده شوند کننده به چنین فعالیت حامی و تشویق

 کنیم  یکی دیگر از نیازهای کودکان داشتن فرصت مناسب برای ارتباط با پدر و مادر است. بنابراین به والدین پیشنهاد می
های ارتباط با کودکان، که  ترین راه شان اختصاص دهند. یکی از مناسب ای را به ارتباط مناسب با کودکان های ویژه زمان

دقایقی است که در آن والد و  برای کودک است. وقِت خوب وقِت خوبشناخت از کودک را هم در پی دارد، اختصاص 
وگو، کارهای  هایی مانند بازی، کار، گفت های دلپذیری که هر دو طرف به آن عالقه دارند، بپردازند. فعالیت کودک به فعالیت

  هنری و .... 

 تان فردی توانا و کارآمد باشد و بتواند از  خواهید نوجوان ها درگیر کاری شوند. اگر می دهد که آن یادگیری زمانی رخ می
 اش فراهم کنید.  های زندگی برای هایی برای آموختن مهارت های زندگی به خوبی عبور کند، باید فرصت چالش
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یست  کودک و نوجوان، خواندن، شنیدن، یادگیری و محیط ز

 خوانداشتهباشند،حتیاگرخودشاناهلمطالعهنباشند.هرچندحضورافراداهلتروالدینآرزودارندفرزندانیکتاببیش
خوانشدناوموثراست،اماابزارووسایلیکهدرمحیطکودکوجوددارندنیزکتابومطالعهدراطرافکودکدرکتاب

انتخابکتاب قصهمهمهستند. و کتابها قصههایمناسبو نقشمهمیدرخوانیو تولد بدو از گوییبرایکودکان
 هابهکتابدارد.عالقمندکردنآن

 هایگوناگوناست.برایاینهادرمعرضتجربههایموثربرایهدایتکودکاندرمسیریادگیری،قراردادنآنیکیازشیوه
برایجست امن محیطی باید تجربهکار رشدیکودککمککنیم. پرورشابعاد به تا آوریم کاوشفراهم و هایوجو

 تواندتاثیرمثبتدراحساس،ادراکوحتیتفکرکودکداشتهباشد.بخشکودکمیخوشایندولذت

 کندوکاوگاهیتجربه و بارمیهایکودکنتیجهها به برایاو نگرفتهینامطلوبیرا یاد زمانیکهکودکهنوز مثاًل آورد.
کهکاغذیرابرشبزندلباسشرادرستیازقیچیاستفادهکند،ممکناستبهخودشصدمهبزندیابهجایآنچگونهبه

 قیچیکندویاقیچیرابهسمتکسیپرتاپکند.

 هاراکاهشمیدهد.شانوفراهمکردنمحیطامناثرناخوشاینداینتجربههایرشدکودکشناختوالدینازویژگی 

 ترکنند.بایدتوجهداشتکهتروسادهتوانندزندگیخودرابهتر،راحتهایالزمدرزندگی،مینوجوانانباکسبمهارت
 گیرند.شود،آنکاررایادنمینوجوانانباشنیدناینکهکاریچگونهانجاممی

 هابایددهابهموضوعمحیطزیستوبرانگیختنحساسیتآنیزمینهستند.برایجلبتوجهآنکودکانوارثاناصلیکره
مدیدانازخانهوخانوادهشروعکنیموراهرادرمدرسهوجامعهوبایاریرسانه دوسدتدی هاادامهدهیم.برایایجادپیوندد

 شویم:زیست،چندپیشنهادراباشماسهیممیکودکانومحیط
 اشرابهخوداوبسپاریم.دنیاامدنهرنوزادیدرخانواده،بهناماودرختیبکاریمودرآیندهنگهداریبابه 
 بداهاییرابرایکودکانتهیهکنیمکهبهموضوعداستان،فیلم،انیمیشنوبازی هاییمثلحفظمحیطزیست،مهربداندی

 حیواناتوصرفهجوییدرانرژیبپردازند.
 .کاشتونگهدارییکگلدانکوچکرادرخانهبهکودکانبسپاریم.بهتراستگیاهیبامحصولیخوراکیمثلریحان

بدهماندرکبهتریازروندپرورشمحصوالتکشاورزیوضرورتصرفهگوجهفرنگیو...بکاریمتافرزندان جدویدی
 داشتهباشند.

 هاودیگرعناصرطبیعیرابهآنهابدهیم.هاوحیوانمانبهطبیعت،لذتکشف،مشاهده،لمسگیاهبابردنکودکان 
 هددیدهزیستیمثلروزجهانیمحیطزیست،روزدرختکاریو...بهکمککودکدانهایمحیطدرمناسبت هدایدیمدان

 شانماندگارشود.درستکنیموبهدیگرانبدهیمتااینروزهادرذهن
 عدمدلهایسوباگفتهازیادنبریمبراینهادینهکردنهرفرهنگی،نخستبایدخودمانبهآنباورداشتهباشیموهم مدان

 باشیم.کنیمتاالگویمناسبیبرایکودکان
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شان فرو  مان در موسسه مادران امروز در بهت و شوک از دست دادن عزیزان ای از دوستان متأسفانه به دلیل شیوع کرونا، عده
ای را با حضور یکی از دوستان گروه که به تازگی  اند. گروه پیگیری مدیریت بر خود، الزم دید که جلسه رفته و به سوگ نشسته

ویژه چگونگی رفتار با  ی چگونگی برخورد با این مرگ و به عزیزی را در اثر کرونا از دست داده بود، برگزار کند و درباره
وگو  گفت »یاری به کودک برای رویارویی با مرِگ والدین«ی کتاب  ی مطالعه زمینه فرزندان آن عزیز از دست رفته، با پیش

 وگو را در متن زیر بخوانید: کنند. برداشتی از گفت

هم زمان با تولد هر موجودی از جمله انسان، مرگ او نیز در سرنوشتش وجود دارد . اندیشیدن به غم و اندوه و شرایط پس از 
های همیشگی از دست دادن ایشان و اثرات آن، از عواملی هستند که مرگ را از  مرگ عزیزان )و نیز خودمان(، دلتنگی

ای برای  کنیم و برنامه مان متفاوت با هر موضوع دیگری برخورد می کند. با مرگ عزیزان های دیگر زندگی متفاوت می حوزه
گاهی  های قبلی، یادگیری مهارت رویارویی با آن نداریم. آمادگی های زندگی در زمان مناسب و عادی و افزودن اطالعات و آ

ها در زمان حادثه یا واقعه قابل کسب نیستند اما افراد معمواًل  کند. گرچه این مهارت ما را در روزهای سخت ما را توانمند می
 تمایل دارند این اطالعات را در زمان بحران فراگیرند. 

 رویارویی با مرگ عزیزان
ی پرواز همیشگی عده ای  ی گروه پیگیری مدیریت بر خود با موضوع چگونگی رویارویی با مرگ به بهانه  برداشتی از  جلسه

 از عزیزان در خانواده و فامیل  در اثر ابتال به کرونا  

 گرد آوری: زهرا محسنی  و نسرین مائیلی
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های زندگیی هسیدینیدو شمیوز  ایین  باورهای ما و شناخت از خود که در این رویارویی بسیار موثراند نیز بخشی از مهارت
کند تا  مان و یا هر اتفاق بدی نیست، بلکه به ما کمک می های قبلی به معنی شماده شدن ما برای مرگ عزیزان ها و شمادگی مهارت

رود در بحران مانند زمان عادی رفدارکند، این خود رفداری غیرعادی  کس اندظار نمی ها اسدفاده کنیمو  از هیچ ها از شن در بحران
خیواهیییم و  روی نیمیی ی عواطف ناخوشایند هسدند و ما به هیچ ها، ایجادکننده ها و گرفداری ها، ناراحدی ها، غم استو بحران

ها را مدیریت کنیمو پذیر  مرِگ یک عیزییز، بیه  خواهیم شن توانیم عواطف ناخوشایند را از زندگی حذف کنیم، بلکه می نمی
شک ما خیلی غمگین هسدیمو پذیرفدن مرِگ عزیز،  تفاوت بودن نسبت به بود و نبود شن فرد نیستو نه، بی کردن یا بی معنی عادت

گاهانه استو میزان و نوع واکنش افراد نسبت بیه  ای که نمی مثل پذیر  مشکل و یا مسأله توانیم شن را حل کنیم، نوعی پذیر  ش
 ی مدیریت عواطف ناخوشایند، به عوامل مدعددی بسدگی دارد، از جمله: مرگ عزیزان و شیوه

  سن و رشد ذهنی فردو  واکنش کودک، نوجوان و بزرگسال  به مرگ یک عزیزمدفاوت استو 
 نسبت و نقش فرد از دست رفده در زندگی بازماندگانو 
 بسدگی یا وابسدگی به فرد از دست رفده و نوع رابطه با اوو میزان دل 
 های ناگهانی مانند فوت در اثر حیواد،، قیدیل، خیودکشیی و  نوع از دست رفدن فرد )در سیر طبیعی زندگی یا مرگ

 های عاطفی مدفاوتی را به دنبال دارندو های خاص( واکنش بیماری
  های او برای رویارویی با مسائل زندگیو ها، چگونگی پرور  فرد و توانمندی نوع زندگی، شموز 
 ی مرگ و زندگیو عقاید و باورهای خانواده درباره 
 ی بیماریو های پیش از فوت مثل دوره اتفاق 
 حضور یا عدم حضور افرادی که بدوانند جانشین فرد فوت شده بشوندو 
 ها برای فرد سوگوارو ها و حمایت وجود امکانات، سرگرمی 
 کندو ای که فرد در شن زندگی می ها در جامعه ی جغرافیایی زندگی، شداب و رسوم، فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ منطقه 
 تجربه و شگاهی خانواده 

شناخت ازخود در مواجهه با یک فقدان بسیار مهم استو  شناخت به این معنا نیست که در شرایط ویژه بفیهیمیییم کیه چیه 
هایی را نداریم و دنبال تقویت شن برویمو در شرایط بحران این کار عملی نیستو مهم این هست که با ایین شینیاخیت  مهارت

هایی توانمند هسدیم و قادریم به اطرافیان و خودمان کمک کنیمو این شناخت  جایگاه خود را بیابیم و مدوجه بشویم در چه زمینه
هایی که در شن توانمند نیسدیم، نشویم و در صورت نیاز از مدخصص و دیگران کمک بگیریم تا بهدر  کند تا وارد حوزه کمک می

و موثرتر کمک کنیمو برای مثال از خود بپرسیم کدام ویژگی به من کمک کرده که فعال و مؤثر باشم و کدام ویژگی سبب انفعال 
 توانم مقش موثری ایفا کنم؟ که چقدر، چگونه و به چه شکلی می من شده است؟ و این

کننده استو تصوری که ما از مرگ داریم بسیار مهم است اما معمواًل  نگاه ما به زندگی، مرگ و جهاِن هسدی دیگر عامل تعیین
افددو داشدن  کنیم برای ما و نزدیکان ما اتفاق نمی بینیم و فکر می کنیمو همیشه مرگ را دور از خود می وگو نمی ی شن گفت درباره

کند تا با مرگ عزیزان و حدی خودمان  ای ناگزیر از زندگی کمک می ی مرگ و دیدن شن به چشم مرحله بینش صحیح درباره
 تر برخورد کنیمو  بینانه تر و واقع راحت
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پذیری و سازگاری  آوری یعنی انعطاف آوری است. تاب عامل دیگر در  رویارویی مناسب با  با مرگ عزیزان تقویت مهارت تاب
روحی، به عهده گرفتن مسئولیت)های( خود و   ی آمیز با شرایط ناگوار، توانایی برگشت به زندگی عادی و حالت اولیه موفقیت

جا و به اندازه که  آوری با سوگواری به کند.  تاب مان می مندی. این مهارت در رسیدن به تعادل در زندگی یاری احساس رضایت
های متفاوت است و بنا به شرایط فردی و محیطی تغییر پیدا  آوری در افراد متفاوت به گونه نیاز خانواده است تضادی ندارد. تاب

 کند.  می

 در توجه به بازماندگان الزم است دقت کنیم :

ها و روزهای پس از مرگ  های دیگر، که ناشی از بهت، شوک و عدم پذیرش در لحظه هایی مثل انکار، خشم و یا هیجان واکنش 
هایی  پذیری، راه آوری و انعطاف یک عزیز کاماًل طبیعی است. با درک این موضوع باید کوشید پس از این واکنش هیجانی با تاب

 سوی زندگی عادی پیدا کنیم. برای کنار آمدن با بحران و حرکت به

ی برخورد یک فرد با موضوع مرگ یک عزیز ارتباط دارد و برای همه یکسان نیست.  مدت زمان سوگواری به شناخت و نحوه 
ها در آن تاثیرگذار است. بهترین کار این است که افراد در  ی افراد، محیط خانوادگی و جغرافیایی، فرهنگ و آموزش روحیه

روزهای اول هوای یکدیگر را داشته باشند. گرفتن مراسم هفت، چهلم و سالگرد، خوب و مثبت است و یاد کردن از خاطرات 
کند. اگر فردی بخواهد تمام این مدت مانند روزهای اول سوگوار  متوفی در این مراسم از بازماندگان حمایت روحی و روانی می

باشد یعنی تمام مدت غمگین و سوگواری باشد و تا یک، دو و یا حتی سه سال به همین شکل پیش برود عجیب است و نیاز به 
 توجه ویژه و درمان دارد. 

ها را در مورد مرگ گفت و از دروغ گفتن پرهیز کرد. برای مثال اگر بگوییم چون متوفی آدم خوبی بوده به  ها باید واقعیت به بچه
اش را، چون خوب  آید که ممکن است خدا سایر افراد نزدیک وجود می آسمان پیش خدا رفته است، این ترس را در کودک به

 هستند، پیش خود ببرد.

دهیم، به کودک نیز فرصت دهیم تا مراحل انکار، خشم و پذیرش را پشت سر بگذارد  طور که به خودمان فرصت و زمان می همان
اش از این بحران عبور کند.  های سنی و فردی تدریج و با توجه به ویژگی چه اتفاق افتاده است، بدست آورد و به و فهم روشنی از آن

ها به این سوگ نگاه  نیازی به عجله، زور و اجبار نیست. احساسات کودک و نوجوان را بشنویم و با او همدلی کنیم. از دید آن
 کنیم. کمک کنیم تا احساساتش را بیان کند و خود فعاالنه به او گوش کنیم.

ی الزم به ایشان توجه شود. دقت کنیم  توجهی و توجه افراطی به بازماندگان رفتارهای نادرستی هستند. بهتر است به اندازه کم
 شکل و میزان توجهی که یک کودک احتیاج دارد با توجهی که یک مادر یا پدر احتیاج دارند متفاوت است. 
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آنسببآسیبکمنکته به توجه درسوگمیشودشناختمسئولیتایکه اطرافیانهایتر دوستانو خانواده، ماننسبتبه
بودنایشان،سببمیاست.درستانجامدادناینمسئولیت ورفتارمناسبدرزمانزنده ازدستدادنها شانشودهنگام

 دادیموندادیمرانخوریم.افسوسکارهاییراکهبایدانجاممی

باشیم. دسترفته شخصاز بازماندگان و نوجوانان سالمتکودکان، و وضعیتجسمانی استراحتو مراقبتغذیه، باید
نوجوانیهمدراینبحرانپیشآمدهکمککند،الزماستکهبه همچنینشخصیکهخودداغداراستوبایدبهکودکیا

یغمواندوهبهخودبدهد،عواطف،احساساتونیازهایخویشدراینشرایطتوجهکند:زمانمعینیبرایسوگواریوتخلیه
کردهویابهکاریهنریعالقهداشتهاستآنراخوباستراحتکند،غذایباکیفیتوسالمبخورد،اگرپیشازاینورزشمی

نزدیکاندرباره با بگیرد، اندوهازسر و آناشگفتینیازها به و کند مشارکتآنوگو به بگویدکه همراهیها و کارها در ها
یهابسپارد،یادآوریکنداگرتخلیهشانبهآنهایخودرادرحدامکانوتوانشاننیازمنداستوبخشیازمسئولیتعاطفی

 اشبگذارندوناراحتنشوندوازهمدلیوهمکاریخانوادهقدردانیکند.هیجانیتندویاخشمدارد،بهحسابشرایط

گاهانهماوشناختبیشاتفاق هایآمیزودوستیتوانندرضایتخاطر،روابطمحبتترازهممیهایبدوبزرگبامدیریتآ
 وجودبیاورند.تریدربیناعضایخانوادهبهعمیق
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 مان بگویید هدف از تشکیل این گروه چه بود؟ پیگیری را معرفی کنید و برای  لطفًا گروه

شروع به فعالیت  ۲۵مدیریت بر خود، از سال  های مختلف گام  کنندگان دوره نفر از شرکت ۵۲گروه پیگیری مدیریت بر خود با حدود 

بردن از   مان و بهره نظری  های های گروهی و تمرین برای عملی و کاربردی کردن آموخته کرده است. هدف از تشکیل گروه انجام فعالیت

ای نیز از گروه خارج  ای به گروه پیوستند و عده ها به تدریج عده تر بود. در این سال خاطر بیش ها در زندگی و رسیدن به رضایت آن

پیوندند، نخست در گروهی  اعضای جدیدی که پس از گذراندن دوره آموزشی)گام( مدیریت بر خود به گروه پیگیری میشدند. 

پیوندند. این گروه هر دو  و سپس به گروه می کنند را دریافت میهای الزم را برای همراه شدن با گروه بزرگ  ها و تمرین جداگانه آموزش

 . بار جلسه دارد هفته یک

 تان توضیح دهید. گروهی و نوع همکاری ی ارتباط درون ی شیوه کمی درباره

هر عضو در گروه کوچک باا   شوند. های کوچک نیز تقسیم می کنند، به گروه زمان که در گروه بزرگ فعالیت می اعضای گروه پیگیری هم

کند و در نهایت با هاماراهای  گذاری می  ها هدف های ناخوشایند با اثرات نامطلوب کار  و برای تغییر آن کمک سایر اعضا، روی ویژگی

های عمومی بارگازار  های آموزشی برنامه گروه بزرگ با توجه به نیازهای اعضا و ضرورت.  ها روند کار را ارزیابی خواهند کرد گروهی هم

های تکمیلی و آموزشی، مطالعه و بررسی کتاب و فیلم با رویکرد مدیریت بر خود و ... . هامایانایان  کند. از جمله برگزاری کارگاه می

تا قبال .  شود، با درخواست فرد، موضوع در گروه بزرگ طرح خواهد شد ها در گروه کوچک با چالش روبرو می گاهی که بررسی ویژگی

رفتیم. در واقع به تدریج با شناختی که اعضا از خودشاان و یاکادیاگار  از فراگیری ویروس کرونا با هم به گردش،  سینما و یا تئاتر می

 شان با هم تنگاتنگ و اعتماد زیادی بین ایشان برقرار شد.  بدست آوردند، دوستی و ارتباط

 وگو گفت

 گروه پیگیری مدیریت بر خود 

وگو  های فعال موسسه به گفت های قبل گفتیم، از این پس در هر شماره با یکی از گروه طور که در شماره دوستان و همراهان عزیز! همان

با تر آشنا می شویم: این گروه  شان آشنا شویم. این ماه با گروه همفکری راه دور قائمشهر بیش های ها وتالش تر با  فعالیت نشینیم تا بیش می
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یت بر خود، برای موسسه کار داوطلبانه هم می از موسسه چه می کنید؟ آیا اعضای گروه  دانید و چه شد که عالوه بر پیگیری مدیر

 کردند؟ یا پس از پیوستن به این گروه در کارهای داوطلبانه مشارکت کنند ؟ قبل از تشکیل گروه کار داوطلبانه می

اشدوردرپیکقبلیبیانکردند،موسسهیکسازمانغیردولتیوغیرانتفاعیاستکهازآغاز،تمامتوجهطورکهدوستانگروهراههمان

گاهیومهارت هایزندگی،درتمامابعادآنومطابقبااصولعلمیوفرهنگیکشورمانبودهوبهنیازهایاعضایخانوادهبرایافزایشآ

گاهانهتاارتباطبهتربادیگران،آموزشهاودورههست.وبرهمیناساسآموزش هایپیشازهایمختلفمهارتیوکاربردیاززندگیآ

ازدواجتاروابطزناشوییوارتباطهمسران،فرزندپروریورفتارمناسببافرزنددردردورههایمختلفو...رابرایاستفادهاعضای

 خانوادهایجادوپیشبردهاست.

برداند،بهپیشاندواثرشرادرزندگیدیدهگرفتههایموسسهبهرهطبیعیاستکهاعضایگروهپیگیریمدیریتبرخودوقتیازآموزش

پیشازبیش البتهبعضیازاعضا شروعکنند. موسسهرا باشندوهمکاریداوطلبانهبا درجامعهگرایشداشته ترآموزشهایموسسه

ایازاعضاتریدادند.عدههایدیگرباموسسههمکاریداشتندوسپسبهآنعمقبیشپیگیریمدیریتبرخودوبعدازگذراندندوره

هایدیگرهمپسازگذراندندورهمدیریتبرخودوشرکتدرپیگیریعالقمندبهکارداوطلبانهشدند.وپسازآنبهتکمیلمهارت

 .اقدامکردند

ید؟ اطالعات چه  کنید؟ تان را از چه راهی کسب می قدر ازفعالیت دیگر گروه ها در موسسه خبر دار

این به توجه آنبا تعدادیاز و هستند فعاالنداخلموسسه پیگیریاز اعضایگروه فعالیتمیکه دیگر چندگروه یکیا در کنند،ها

گروه خبرشناختخوبیاز گزارشو نام گروهیبه موسسه همچنیندر داریم. گروههایدیگر تمام که دارد، هایفعالداخلیوجود

نرسانند.بهایشانمیهارابهاطالعگروههاآنیگروهکنندهگذارندوهماهنگجامیشانراآنهایموسسهبهشکلماهانهگزارشفعالیت

 .ترتیباعضاازفعالیتیکدیگراطالعدارند

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

هاهنگامبرپاییهاباایشانفعالیتمشترکداریم.بهطورمثالباگروهبازیدرمدارسویاگروهنمایشگاهگاهیبنابراعالمنیازگروه

 نمایشگاه.
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 کنید چه عواملی سبب بقای موسسه شده است؟  فکر می

 :  عوامل متعددی در این بقا تاثیر گذارند از جمله

ها، استفاده از نظر افررادی  های آن، تشخیص درست نیازهای خانواده برای آموزش، کاربردی بودن آموزش یکی بودن شعار موسسه با آموزه 

 ها. روز کردن اطالعات پس از نیاز سنجی های موسسه. به بیان دیگر به گیرند و پویا بودن آموزش های آموزشی بهره می که از دوره

ویژه مدیر موسسه خرانرم مرریرم ا رمردی  ها به ها و کارشناس ها، اعضا گروه داوطلبمستمر نکته بسیار مهم دیگر، یکدل بودن و تالش  

 .  گیران و داوطلبان است ای دو طرفه بین کارشناسان و بهره در واقع آموزش در موسسه رابطه شیرازی است.

ین وجه کار گروه  تان چیست؟ به نظرتان اصلی تر

هایی که با توجه به  تر بر روی ویژگی های خود در گام مدیریت بر خود است. یعنی کار و تمرین بیش کار اصلی گروه پیگیری، تمرین آموخته

 .خواهیم تغییر دهیم اثرات منفی آن بر خود، دیگران و محیط زیست، می

 دستاوردتان از فعالیت در این گروه چه بوده است؟

های زندگی است. شناخت براورهرا و  آموختیم که اولین گام برای رسیدن به آرامش و رضایت نسبی در زندگی، شناخت خود در تمام  وزه

های درست برای رسریردن بره  گرانه و پرسش ها. تالش برای یادگیری تفکر سنجش خطاهای شناختی خود و تالش برای رفع و تصحیح آن

 ها. تالش برای یادگیری تفکر خالقانه و تلفیق آن با تفکر نقادانه برای ایجاد روابط بهتر با خود و اطرافیان . تالش بررای یرادگریرری واقعیت

 روش  ل مسئله و در شرایط چالش برانگیز، کمک گرفتن از اعضای گروه و یا متخصص.

ین می ین بخش توانید از شیر  مان بگویید؟ تان برای های فعالیت تر

هرا، بریران  ایم که سبب  دوستی و اعتماد به یکدیگر برای مطرح کرردن ویرژگری دست آورده ها شناخت نسبتًا عمیقی از هم به در این سال

هرا برا هرم  در شرادی.  های زندگی در گروه و کمک گرفتن از سایر اعضا، و در نتیجه پشت گرمی ما شده است ها، مسائل و چالش تجربه

 . ایم های سخت، با برنامه ریزی جدی در کنار هم و پشت هم بوده های جدی مثل بیماری ایم، در گرفتاری خندیده

های خاص گروه وجود یک صندوق تشکر برای قدردانی از کارهای کوچک یکدیگر است، به این صورت که هر فرد، یرادداشرت  از شیرینی
را «  صندوق تشکرها» اندازد. هر دو یا سه ماه یک بار  اش انجام داده با ذکر کار انجام شده در جعبه می تشکر از کار کوچکی که دیگری برای

 .شود ترین تشکر را داشته با دست و هورا تشویق می ی  اضرین، کسی که بیش و خنده  کنیم و با چاشنی شوخی باز می
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 آیا طی این فعالیت ناامید هم شده اید؟

ت اف پاسخ به این سوال به تالش هر یک از افراد و زاویه دید شخصی و توقع ایشان از شرکت در گروه پیگیری ارتباط دارد.  غیر از این با تمام

دهیم. حتی پس از حضور مهمان ناخوانده و ناخوشایند کووویود  و خیزها، در مجموع ناامیدی در گروه وجود نداشته و به کار خود ادامه می

 .اش ادامه می دهد های بسیار زیاد و آزاردهنده، گروه به شکل مجازی به فعالیت ماه گذشته و محدودیت هشتدر  ۹۱

 تان چه بوده؟  تاثیر فعالیت شما بر خانواده و اطرافیان

هوا و  رسد این تاثیر در افراد مختلف، بنا به تالش و تغییری که در ایشان ایجاد شده و آرامش نسبی که در برخوورد بوا موو ووع به نظر می

 .اند متفاوت است. در بعضی از اعضا این تغییر بسیار چشمگیر است گرفته گیری، پیش ها برای تصمیم اتفاق

ید چیست؟  چشم  انداز یا تصویری که برای آینده دار

در تر در زندگی نیز ادامه خواهد داشت.  مدیریت برخود نسبی است و پایانی ندارد. تالش گروه برای تغییر و رسیدن به ر ایت خاطر بیش
هوا  های دیگر موسسه هم فعالیت دارند و بازتاب تغییرات اعضای این گروه در آن بخش پایان الزم به ذکر است که اعضای این گروه در گروه

 نیز می تواند به اهداف موسسه کمک کند.
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ی زیست محیطی بپردازیم. در ابتدا  های پراهمیت درباره مان بر آن است در هر شماره از پیک مام به یکی از موضوع دوستان عزیز سعی

کند را مطررح ورواهریرم  ها کمک به حل مسئله می ی مطرح شده و در انتها کارهایی که با انجام آن با طرح مسئله، سپس عواقب مسئله
 کرد.

 

. یعنری ترغریریرراتری در  محیطی، تغییرات اقلیمی یا تغییرات آب و هوایی است ترین بحران زیست ترین و جدی در حال حاضر بزرگ 
 ایم. و با توجه به آن کاشت و برداشت کرده ها بخشی از زندگی ما بوده  الگوهای مورد انتظار ما که سال

ایم، کوتاه شدن فصل بهار و طوالنی شدن ترابسرتران در  هایی که هیچ انتظار آن را نداشته کاهش یا افزایش بارش برف و باران در زمان 
ای  های مکرر در درجه حرارت روزهای تابستان و زمستان نمونه نظمی مندی مدت فصول سال، بی ریختگی قانون مناطق مختلف، درهم

 هاست. از این دگرگونی

ی درجره  سابقه های قطبی چند میلیون ساله، ثبت رکوردهای بی های ویرانگر، آب شدن یخ اوباری که هر روز و به دفعات از وقوع سیل
شنویم، همان تغیریررات  ها و ... می های مهیب، وشکسالی های پرسرعت، آتش سوزی ی زمین، طوفان حرارت در بسیاری از نقاط کره

شوند. متهم ردیف اول این تغییرات، گرم شدن جو ُکره زمین است. دمایی که ما بره  آب و هوایی است که تغییرات اقلیمی هم نامیده می
ای)شب و روز، تابستان و زمستان( و الگروهرای براد و  کنیم، به دلیل وقایع چروه های کوتاه مدت تجربه می صورت محلی و در دوره

ی زمین از وورشید و  ی حرارت جهان بستگی به مقدار یا میزان دریافت انرژی سیاره بارش، تا حدودی قابل پیش بینی است، اما درجه
 بازتاب آن به فضا دارد.

 ما و محیط زیست

 تغییرات اقلیمی
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

 

 



 

ای)حاصل از سوخت فسیییلیی   ویژه میزان گازهای گلخانه این مقدار بازتاب نور خورشید به میزان قابل توجهی به ترکیب شیمیایی جو، به
تواند منجر به افزایش میانگین دمای زمین  ی زمین تاثیرات فراوانی خواهد داشت که می بستگی دارد. در نتیجه یک درجه تغییر در دمای کره

ی دانشمندان،  آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد. به گفته ۰۸۸۱ها شود. اندازه گیری دمای هوای کره زمین از سال  و سطح آب اقیانوس
   سلسیوس باالتر رفته است.۱۷/۰دمای کره زمین همه ساله رو به افزایش است و در حال حاضر زیر یک درجه) 

درجه سانتیگراد افزایش پیییدا  ۵۷۱تا  ۰۷۱سال آینده میانگین دمای زمین  ۰۱۱ی روند فعلی آن است که در طول  انتظار دانشمندان از ادامه
درجه سلسیوس  توانسته است آب و هوای زمین را به صیورت  ۱۷/۰خواهد کرد، اما توجه داشته باشید که همین مقدار اندک افزایش دما ) 

 درجه افزایش دما. ۵۷۱درجه تا   ۰۷۱ای تغییر دهد. حال خود بخوان حدیث مفصل از  سابقه بی

 

یست محیطی باید جهانی فکر و منطقه همیشه باور داشته باشیم در حل بحران  ای عمل کنیم. های ز
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 معرفی کتاب

 نه تنبیه نه تشویق 
 های درونی را پرورش دهیم. چگونه انگیزه

 
 نویسنده:الفی کهن
 مترجم: اکرم کرمی

 ناشر: صابرین
 کارشناس موسسه مادران امروز-معرفی کننده:مرضیه شاه کرمی 

 

ی کودکان و نوجوانان در انجاجام رفجتجارهجای  های متفاوتی برای افزایش انگیزه این کتاب رویکردها و روش
دهد. نویسنده معتقد است  پاداش در تکالیف گوناگون،  نه تجنجهجا  مناسب و کارهای مورد انتظار پیشنهاد می

کند. به ویژه برای تکالیفی که نیاز به خالقیت  دار می شود، بلکه کیفیت کار را خدشه سبب بهبود عملکرد نمی
 دارند.

 هایی از کتاب: برش

گمان وی باید شهامت داشته باشد که از  شود. بی آموزان در کالس عصبانی می معلمی از صحبت کردن دانش
سجروصجدا  آموزان مدتی طوالنی کامجال  سجاکجت وبجی خود بپرسد آیا عاقالنه است انتظار داشته باشم دانش

 ها را ندارم؟ ی سر و صدای بچه بنشینند، یا شاید اصال  اشکال از من است که حوصله

ی کودکان شش ساله برای آرام نشستن مستلزم صبر وتالش است. اما اعجالم  مسلم است که توجیه محترمانه
این مطلب که اگر ساکت بنشینید فالن جایزه را خواهید گرفت مستلزم به خرج دادن هیچ شهامتی، هیچ فکجر 

 ای، هیچ استعدادی وهیچ صرف وقتی از سوی معلم نیست. و تالشی، هیچ صبر وحوصله

ای شود برای رسیجدن بجه  هر چیزی که به عنوان شرط یا پیش نیاز چیز دیگری مطرح گردد یا به عبارتی وسیله
بالفاصله  ،»این کار را بکن تا آن را بگیری«تری برخوردار است. شرط  هدفی دیگر؛ از مطلوبیت و ارزش کم

ها باید برای این کجاذج   اگر آن«ی  بعد قرار می دهد. پاداش گیرنده با خود می گوید  را در مرتبه »این«ارزش 
 .به من رشوه بدهند، حتما کاری است که من دوست ندارم بکنم
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 معرفی کتاب

 سال :  ۳ -۶برای کودکان گروه سنی 

 پدربزرگ من
 نویسنده و تصویر گر: مارتا آلتس

 مترجم: هدا کالهدوز

 ناشر: پیک ادبیات

 سال :  ۴ - ۸برای کودکان  گروه سنی  

 آبنبات چوبی قرمز بزرگ
 نویسنده: رخسانا خان

 تصویرگر: سوفی بلکال

 مترجم: منیژه اسالمی

 ناشر: مبتکران

 سال : ۷ -۱۱برای کودکان گروه سنی 

 اما فردیناند این کار را نکرد
 نویسنده: مونرو لیف

 تصویرگر: رابرت السن

 مترجم: طاهره آدینه پور

 ناشر: انتشارات علمی، فرهنگی

 برای نوجوانان:

 قای هنشاو عزیزآ 

 نویسنده: بورلی کلی یری

 مترجم: پروین علی پور

 ناشر: افق

 



 تبریک

 گروه جدید دیگری به جمع گروه های کتابخوانی پیوست.

کنندگی  تشکیل این گروه مجازی کتابخوانی به همت خانم زهرا حاج رحیمی و با هماهنگ

 گوییم. نگار را تبریک می خانم منیژه چهره

 آرایی و ویراستاری 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(: 

ی  خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان سربداران، نبش جهانسوز، شماره
 ۱۳۱۳۳۷۷۱۱۱، واحد یکم )زیر همکف(، کد پستی:۷۳
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