
       
      

       

 



 با یاد دوست
 که مدارا و مهر مادری

 ای از کان مهر و مدارای اوست ذره
 

   ی راه دور ویـژهپیـک مـام    
 ۹۹۱۱ آبان ۱۳۱ی  شماره

 ی راه دور ی پیک مام ویژه درباره

ارتباطگروههایبهرهرسانیبهگروهمنظوراطالعمادرانامروز)مام(بهموسسه دور، یکدیگر،گیرازراه با ها
رفعاشکال و پیشنهادها و خبردارشدنازنظرها ابهامتبادلتجربه، و گروهها درطولکار هایهایموجود

 .یراهدورراتهیهکردهاستگیرازراهدور،پیکمامویژهبهره
ویژه پیکمام گذشته سال مسئولیتاطالعاز دور است.مورسانیداخلییراه گرفته عهده بر نیز را سسه

 شود.مندانارائهمیبهعالقه»پیوستپیکمام«هایموسسهدرپایانهرسالدربندیکلفعالیتجمع

 فهرست مطالب

آرایی و  این پیک با هماهنگی بهار عابدینی، صفحه

یر نظر گروه اجرایی راه دور  در  ویراستاری شیدا اکبری،  ز

 موسسه مادران امروز منتشر شده است.

 نشانی موسسه مادران امروز)مام(: 

خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان 

 ،۷۳ی  سربداران، نبش جهانسوز، شماره

یر همکف(    واحد یکم )ز

 ۱۳۱۳۳۷۷۱۱۱کد پستی:

، ۹۲۱ـ۳۳۳۱۹۷۸۳تلفن و دورنگار:   

 ۹۲۱ـ۳۳۳۲۳۷۱۳، ۹۲۱ـ۳۳۱۹۱۸۷۸
  www.madaraneemrooz.comسایت: 

 پست الکترونیکی:
 info@ madaraneemrooz.com 

/https://telegram.meرسانی:  کانال اطالع
madaraneemrooz1   

ی اینستاگرام:  صفحه
@madaran_e_emrooz   

یافتی ی  راه دور و گزارش برنامه  ۲ های در

 ۷ به یاد استاد توران میرهادیها   مناسبت

 ۳ ی کتاب و کتابخوانی ی هفته معرفی دو کتاب به بهانهها  مناسبت

 ۳ رو های پیش های مجازی و برنامه کارگاه

 ۳  چرا باید کتاب بخوانیم؟ها  خواندنی

 ۱۲ کنید؟ شینی چه می  با کرونا و خانهها  خواندنی

 ۱۸ وگو گفت

یست   ۱۳ تغییرات اقلیمی)بخش دوم(ما و محیط ز

 ۱۱  معرفی کتاب
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 های دریافتی گزارش

 (۲۲/۸/۲۹تا    ۲۲/۷/۲۹از تاریخ ) 

 گروه: مانا 

 کننده: بهار عابدینی، تهران هماهنگ  

 گروه:نوجوان من 

 کننده: منیژه چهره نگار، تهران هماهنگ  

 گروه: بانوان پویا 

 تهراننگار،  منیژه چهرهکننده: هماهنگ  

 ۲گروه: سپنتا 

 کننده:  فرحناز قربانی، قائمشهر هماهنگ  

 گروه: آیین تربیت 

کننده:  نرگس ترشیزی،  هماهنگ  

 گروه: زیتون 

 کننده: آسیه شریعتی، قائمشهر هماهنگ  

 گروه: اندیشه

 کننده: افسانه قیدی، تهران هماهنگ  

 گروه: کتاب و رهایی دو 

 کننده: فاطمه امیرشکاری، کرج هماهنگ  

 گروه: کتاب و رهایی یک 

 کننده: فاطمه امیرشکاری، کرج هماهنگ  

 گروه: همیاران خانه سبز

 هماهنگ کننده: فرزانه منفرد، تهران

 گروه: مادر و کتاب 

 کننده: فرزانه منفرد، تهران هماهنگ  

 گروه: شهاب

 کننده: آسیه شریعتی، قائمشهر هماهنگ  

 گروه: دوستان

 هماهنگ کننده: زهرا محسنی، تهران

  ۹گروه: زیتون 

کننده: هاله تیبا و مرجان  هماهنگ  

  ۲گروه: بوعلی 

 کننده: آسیه شریعتی، قائمشهر هماهنگ  

 موسسه مادران امروز و خواندن“ راه دور”ی  برنامه

۹۷۳۱یکروشخواندنگروهیاستکهطراحیوتدوینمحتوایآن،ازسالیراهدوربرنامه ۹۷۳۱درموسسهمادرانامروز،آغازشدوازساال

 بهشکلتجربیدراستانمازندرانوسپسدرشهرهایدیگربهاجرادرآمد.

ههایمناسبازنظرموضوعومحتوا،زبانوبیانوارتباطبامخاطب،تاوانساتایخودازجملهکتابدهندهاینروشباهماهنگیباعناصرتشکیل

شاکارگرفتهشود.دربرنامههابهاستدرخدمتترویجفرهنگخواندندرگروه،بینخانواده دهیراهدور،پایهواساسبرخواندنکتابگاااشاتاه

هااابگیرد.کتاایمشارکتیوخودکفادرخدمتیادگیریقرارمیگونهکشد.دراینبرنامهخواندنبهاستوخواندناستکهبارکاررابردوشمی

قطازبادادفکند،نههاوپیشرفتمطابقرهنمودهایآن،بهنوعینقشکارشناسراهمایفامیاندکهخواندنآنایتدوینشدهگونهدراینبرنامه،به

رفا تضمیندرستیمطالببلکهازبددهدایتگروهنیزمسئولیتبردوشخواندناست.دراینبرنامهخواندنبه صورتزندهوپویادرخادمات

مااکنندوهاستبااینروشخواندنگروهیراتجربهوبرایگسترشاینروشپویاتالشمیگیرد.همراهاناینطرحسالنیازهایخانوادهقرارمی

گاروهشانرابرایماارسالکاردههایزیرگزارشفدالیتهاهستیم.درماهگاشتهگروهشاهدپویایی،رشدوگسترشاینگروه هامانانایان اناد.

 گوییم.اند.تشکیلاینگروهراصمیمانهتبریکمیکنندگیخانمزهرامحسنیبهجم ماپیوستهباهماهنگ»دوستان«
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المللی کتاب مراسمی را برای بزرگداشت  نمایشگاه بین ۲۸در سال 

و  »کودک، خانواده، کتاب«خانم توران میرهادی برپاکرده بود، به نام: 

من هم قرار بود در آن صحبتی بکنم. یادم هست که درصحبتم به 

است، دارم  ۹۹هایی اشاره کردم که امروز که آبان سال  موضوع

چه  کنم. در شگفتم  از این همه تکرار! با این تفاوت که آن تکرارشان می

را که مربوط به نمایشگاه کتاب و نهادهای دولتی بود، االن بازگو 

 مندان به طورعام است.  تر به عالقه کنم و روی سخنم بیش نمی

 یادم هست که گفتم:

داند تقصیر را گردن  شود. آدم نمی وقت به بزرگی خودشان نمی های بزرگ هیچ آید که بزرگداشت آدم این دارد به صورت یک اصل درمی

توانیم با  شود گذشت که ما می اند، یا کوچکی خودش را بهانه کند! اما از یک چیز نمی قدر بزرگ های بزرگ بیندازد که چرا این آن آدم

تر کنیم ولی  تری به خودمان، تا حدی خود را به اصل مطلب، که آشنایی با اندیشه و کار آن بزرگان است، نزدیک های بیش دادن فرصت

های  خواهیم مروری بر زندگی و فعالیت رود.هنگامی که می مان می ها از دست یابیم یا فرصت معمواًل فرصت چنین کاری را نمی

ی افرادی چون توران میرهادی بکنیم، این اصل مسلم را نباید نادیده بگیریم که نمی شود با شتاب از کنار این امر مهم گذشت و  ارزنده

 به هدف نیز رسید. 

 به یاد استاد توران میرهادی
 
 ۱۳۳۱آبان  ۱۱ی سالگرد درگذشت توران میرهادی  به بهانه 

 ها  مناسبت

 عکس از: طاهره جذبی
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ر اند و سرعت خود را متناسب با كيفيت كا زدگی، به هدف نگاه كرده اند، همواره به دور از شتاب گاه كيفيت را فدا نكرده خود اين بزرگان هيچ

شخصيت فرهنگی خانم ميرهادی را تشكيل   ی راستی همين ويژگی يكی از نكات برجسته اند. به ها تنظيم كرده و بدون از دست دادن فرصت

زدگی، نگاه سطحی و اكتفا به توصيف بپرهيزيم تا بتوانيم با فرصت و  گيريم كه از شتاب دهد. بنابراين درس اول را از خانم ميرهادی می می

 تری به زندگی ايشان نگاه كنيم. تأمل بيش

خواهد تا تشنگی فرزندان اين سرزمين را سيراب كند. اين ممكن نيست مگر با تحليل دقيق و  راه امثال خانم ميرهادی، رهروانی بسيار می

های ايشان كه جز با حوصله، صبوری و پيگيری، شدنی نخواهد بود. اما از سركار خانم ميرهادی بيش از كارهايی كه  تأمل در فعاليت

 طلبد. ها، خود، تالشی وافر و مجالی مطلوب می آموزيم. بررسی اين روش اند، روش كار می كرده

شايد نام بردن از كارهای فرهنگی انسان بزرگی چون توران ميرهادی در يک نشست ناممكن نباشد، اما درک وجودی كه چنين دستاوردهايی 

هايی كه راه اين حركت در  وخم گونه پويا و پيگير و نيز كند وكاو در چم را به جامعه ارزانی داشته، همچنين بررسی علل و اسباب حركتی اين

تر دارد. زندگی و عمل با  های بيش اند، نياز به تعمق و فرصت برابر رهروی چون او نهاده و ايشان پيروزمندانه و سربلند از آن عبور كرده

 خواند. كرانگی خود روياروی ما دامن گسترده و ما را به چالش در اين زمينه فرا می بی

 های خود را به محک روزگار بزنيم. ای از آموخته به اميد آن كه ذره

 مريم احمدی شيرازی
 ۲۸۱۱تا  ۲۸۳۱از سال  

 
ترین شرایط راه دیگری پییی   توان در سخت اند که می بزرگان سرزمین ما به ما آموخته

 ها و عواطف رشد داد و پی  برد. گرفت و خصلت و صفات انسانی را در اندیشه

یک بار دیگر زمان آن رسیده است که با تمام وجود به این مسئله بییدیدیشییی  کیه در 

کالم و تصویر به عمق وجود انسانی بپردازی  و راهی برای طرح عشق و میبی یت بیه 

 ها بیابی .  همه موجودات زنده، به ط یعت و به انسان

 
 پیام زنده یاد توران میرهادی به مداس ت روز جهانی کتاب  کودک

 ۹۹۱۱) دوم آوریل، چهارده  فروردین( در سال  

 



 ۹۹۱۱ آبان   ۱۳۱ی  شماره  ی راه دور ویـژهپیـک مـام     ۵

 
توسط  -دبير شوراى كتاب كودک-آفرين انصارى  به قلم نوش»گيرد عادت كتابخوانى كى و كجا شكل مى«و  »بگذاريد بخوانند«كتاب 

 شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان و نوجوانان منتشر شده است.
-»ژنوى يو پت«، اثر »بگذاريد بخوانند «ى بلند است. مقاله نخست، معرفى جامعى است از كتاب اين كتاب مشتمل بر دو مقاله

 ميالدى به فعاليت در حوزه كتابدارى كودک پرداخته است. ٠٥كه از دهه  -ى فرانسوى نويسنده
 

خوانى كى و كجا شكل  عادت كتاب«ى دوم با عنوان  مقاله
آفرين  ، پاسخ به پرسشى است كه از رويكرد نوش»گيرد؟ مى

خيزد.  انصارى در حوزه كتابدارى، يعنى كتابدارى اجتماعى بر مى
چندان كه نويسنده، در اين مقاله از بستر كتابخوانى در جامعه 
نوشته است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه  كتاب خواندن از كجا 

 شود؟ آغاز مى
پاسخ نوش آفرين انصارى به اين پرسش كوتاه است: در خانواده و 
پيش از دبستان، اما او در اين مقاله به الزامات اين پاسخ كوتاه و 

پردازد. كتاب براى هر دو     هايش در اين رابطه مى بيان تجربه
مخاطب عام)والدين( و خاص)كتابداران و مروجان( حاوى 

 اى است. هاى ارزنده نكته

 معرفی دو کتاب
 

  ی کتاب و کتابخوانی هفته  ی به بهانه 



 ۹۹۱۱ آبان   ۱۳۱ی  شماره  ی راه دور ویـژهپیـک مـام     ۶

 

، رهنمودها، فراز وفرودها و خاطرات مریم احمدی شیرازی است که هر کدام به  ها مشغولی این کتاب حاصل یک عمر تجربه، دیدگاه، دل

ای از کارهای من طی چندین و  این کتاب مجموعه«ی کتاب گفته است:  پردازد. مریم احمدی درباره نوعی به نیازهای اجتماعی زمانه می

چند سال است که به اصرار دوستان و ناشر منتشر شده است. من ادعایی ندارم، در عالم خودم کارهایی کردم که در زمان خودش به نظرم 

چه پیش روی شماست چیزی فراتر از است. چاپ این کتاب ارزشمند را به سرکار خانم احمدی گرامی و  اما  آن».الزم بوده است. همین

ی ما فرصت مطالعه و شریک شدن  گوییم و امیدواریم همه ها آتوسا سمیعی و فرحناز مددی تبریک می ویژه خانم دست اندرکاران به    ی همه

 ها و خاطرات را داشته باشیم و باز هم بیاموزیم. این تجربه

 نشر نشانه، ناشر این کتاب، در معرفی این اثر آورده است:
پردازد، کتاب  جز بخش کارنامه که به معرفی تخصصی مریم احمدی شیرازی می به

ها و نوشتارهای  ها، مصاحبه ی سه بخش مفصل، مشتمل بر سخنرانی دربردارنده
شود. در  ی بیماری آغاز می اوست.فصل سخنرانی با مطلبی تحت عنوان درباره

خالل آن، عناوینی چون خانواده و آموزش حفظ محیط زیست، اضطراب و 
ی رویارویی با آن، کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه، ارتباط بین  هایی درباره نکته

ها به این  در بخش مصاحبه  خورد. سه نسل، خواندن با نوزادان و... به چشم می
ها کار کرد؟ فقط دوست داشتن فرزند  خوریم: چرا باید برای خانواده عناوین برمی

نیاز تغییر جامعه،  کافی نیست، چه نعمتی است پذیرش گوناگونی، تغییر خود، پیش
  ی صلح و خانواده و... . درباره

 های پژوهشی در  سرانجام بخش نوشتارها که خواننده را با موضوعاتی چون موقعیت

 صالح کار  و من خراب

 کتاب صالح کار و من خراب ۹۹۱۱آذر ماه  ۰۲آبان تا  ۰۲همراهان عزیز به مناسبت بیست و دومین سالگرد تاسیس موسسه، از 

گیرد. گفتنی است که موسسه ترتیبی داده است که در این دوره کتاب ها در تهران به طور  در صد تخفیف در اختیار شما عزیزان قرار می ۰۲با 

ید.  رایگان به دست شما برسد. برای هماهنگی با موسسه تماس بگیر

های کودکان، ویژگی کتابخوان بیمارستانی، نقش گوش دادن در ارتباط کالمی،  دبستانی، ادبیات کودکان و خواندنی های پیش آموزش
کند. مریم احمدی شیرازی برای انتخاب عنوان کتاب از حافظ مدد  وابستگی و استقالل در خردسالی، کتاب و نوجوانی و... مواجه می

 جسته است.
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های مجازی کارگاه  

رشد و تربیت جنسن ن  کارگاه مجازی 
با کارشناسی خانم زهرا سلیمانی و کودکان 

پشتیبانی فنی خانم فریبا اعالنی ساماا  رر 
رر  ۹۱:۹۱تا  ۹۱از ساعت  ۱۱/۸/۹۹تاریخ 

 فضای اسکایپ برگزار شد. 

تقویت اعتماد به نفن  کارگاه مجازی 
با کارشناسی خانم مااریاا در بزرگ االن 

نژار و پشتیبانی فنی خاانام فاریاباا  ساسا 
از  ۱۱/۸/۹۱اعالنی ساما  رر تااریاخ 

رر فضای اساکاایاپ  ۹۱:۹۱تا  ۹۱ساعت 
 برگزار شد.

 رو های پیش برنامه
 

با کارشناسی خانم سهیال طاهری و پشتیبانی فنی خانم فریبا اعالنی ساما  رر تاریخ پرورش فرزند م تقل کارگاه مجازی 
 رر فضای اسکایپ برگزار خواهد شد. ۹۱:۹۱تا  ۹۱از ساعت  ۱۱/۱/۹
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 ها  خواندنی
 

 چرا باید کتاب بخوانیم؟
 

مان دور شده است. با گسترش علم و  های کتاب، همان یار مهربانی که همه ما از کودکی با آن آشنا هستیم این روزها تا حد زیادی از زندگی
های اجتماعی به زندگی ما، کتاب و کتابخوانی این روزها به دست فراموشی سپرده شدند و متاسفانه آمار  تکنولوژی و باز شدن پای شبکه

توان در این مورد کاری کرد. اولین قدم این است که از خودمان  مطالعه در کشور ما به طرز وحشتناکی کاهش یافته است. اما هنوز هم می
های کتاب و کتابخوانی برای ما چیست؟ پاسخ دادن به همین سوال ها تا حد بسیار زیادی به ما کمک  بپرسیم چرا باید کتاب بخوانیم؟ یا فایده

 .کنار بگذارد خواهد کرد که به یک فرد کتابخوان تبدیل شویم که نمی تواند کتاب را از زندگی اش
بسیاری از ما کتاب خواندن را تنها به درس و مدرسه و دانشگاه محدود 

تواند یک تفریح خوب و لذت  کنیم، در حالی که کتاب خوانی می می
دانند اوقات فراغت خود را چگونه  بخش برای کسانی باشد که نمی

آبان ماه به عنوان روز کتاب و   ۴۲بگذرانند. خوشبختانه در کشور ما 
ی کتاب و کتابخوانی،  گذاری شده است. در هفته کتابخوانی نام

های متعددی در نقاط مختلف در مورد اهمیت و  ها و سخنرانی جشن
که بهتر درک کنیم چرا کتاب و  شود. برای این جایگاه کتاب برگزار می

های  کتابخوانی تا این حد مهم است؛ در ادامه این موضوع را از جنبه
ی اول بر روی افراد و  مختلف بررسی خواهیم کرد. کتابخوانی در درجه

گذارد و موجب پیشرفت یا  در مرحله بعد بر روی جامعه تاثیر می
خواهید بدانید چرا باید  پسرفت یک اجتماع خواهد شد. پس اگر می
 کتاب بخوانیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. 

 ماتیدا، تصویرگر:کوئنتین بلیک

  منبع: سایت هوش برتر ایرانیان
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 فواید فردی کتاب و کتابخوانی

 

هازندگیشخصیترینآنهایمختلفیزندگیشماراتحتتاثیرقراردهد.اماشایدمهمتواندازجنبهطورکهگفتیمکتابخواندنمیهمان

 .هارابررسیخواهیمکردترینآنوفردیشماباشد.باهمبرخیازمهم

 دهدکتابخوانیتمرکزشماراافزایشمی 

کنند،تمرکزودقتدهدافرادیکهبهکتابخواندنعالقهدارندوهرروزبخشیازوقتخودراصرفمطالعهکردنمیهانشانمیبررسی

توانیدکارشودایناستکههنگاممطالعهشمانمیتریدارند.یکیازدالیلیکهکتابخوانیموجبافزایشتمرکزودقتدرافرادمیبیش

می مطالعه متنیکه از چنینکاریکنید اگر چراکه دهدید، انجام بیشدیگریرا تمرکز اینکار شماکنیدچیزینخواهیدفهمید. تریاز

 شودکهتمرکزشماافزایشیابد.طلبدودردرازمدتسببمیمی

 آموزدکتابخوانیبهشماتفکرنقادرامی 

شود،عدمتواناییدرتجزیهوتحلیلمسائلومطالبمختلفاست.تریننکاتمنفیکهمتاسفانهدربسیاریازمردمیافتمییکیازبزرگ

شرانهایخوبیهمکهدردسترر هاوگزینههایدرستیداشتهباشند،انتخابکهنتوانندانتخابشودکهعالوهبرایناینموضوعباعثمی

خرواهردکندوتفکرکردنباعثقویگیردرابهراحتیازدستبدهند.کتابخوانیشمارامجبوربهفکرکردنمیقرارمی ترشدنمغزشمرا

انرترخرابکند.اینویژگیبهشماکمکمیپذیردوردنمییافتهبهسادگیهرچیزیرانمیهاپرورششد.ذهنیکهباکتاب ترا وکرنرد هرا

 تصمیماتبهتریداشتهباشید.

 هاینوشتاریتقویتتوانایی 

یبهتریتبدیلکنند.بهخصوصاگرنویسندگیباکارتانتوانندشمارابهنویسندههاییکهازلحاظنوشتاریقویهستندمیخواندنمتن

 کنید.ایاستکهدرآنفعالیتمیهاینوشتاریبرایشماخواندنمطالبمختلفدرزمینهمرتبطاست،بهترینراهتقویتمهارت

 کتابخواندنیکتفریحمفیدوکمهزینهاست 

کنند،کتابازجملهگذارندویاامکاناتزیادیازشماطلبمیبرعکسبسیاریازتفریحاتامروزیکهخرجزیادیرویدستشمامی

توانیدباآموزد.شمامیجابرد،چیزهایزیادیبهشمامیتوانآنرابههمهکهگراننیستوبهراحتیمیتفریحاتیاستکهعالوهبراین

درکنارشخصیتکتاببهدنیایافسانه اینهاسفرکنید،خودرا هایداستانقراردهیدوبهطورکلیبهبخشیازداستانتبدیلشوید.

گاهقدرتتصویرسازیشماراتقویتمیویژگیبه توانندزندگیکند.اماعالوهبراین،مطالبیکهدریککتابهستندمیصورتناخودآ

می کتابیکه تفاوتیندارد دهند. تغییر را حتیکتابشما یا یککتابرواشناسیو استیا یکرمان باخوانید درسی؛ هایمذهبیو

 .هامطالبجدیدییادبگیریدتوانیدازهرکدامازاینکتابکتابخوانیشمامی
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  هاازفیلمهابهتراندکتاب 

اند.شاننبودههایهابهخوبیکتابکدامازآناند.اماجالباینکهتقریبًاهیچهاساختهشدههایبسیارزیادیبراساسکتابتاکنونفیلم

هاواتفاقاترایکبهیکدرذهنشودایناستکههمگامکتابخواندنشماتمامصحنهیکیازدالیلیکهباعثاینچنیناتفاقیمی

می میخودتان مبدل فیلمی کارگردان به شما فیلمنامهسازید. بهترین آن از گذشته هستید. آن خواندن حال در خودتان که وشوید ها

تماموکمالبهتصویربکشند،درحالیکهایناتفاقدرتوانندچیزیکهدرذهنیکشخصیتمیبزرگترینبازیگرانهمنمی گذردرا

دهد،شماراهایمغزتانرامیکهبهشمافرصتاستفادهازخالقیتوظرفیتهابهراحتیقابلتصوراست.کتابخوانیعالوهبراینکتاب

 .روخواهدکردتریروبهباداستانعمیق

 کندکتابخوانیشماراباتاریخوسرگذشتدیگرانآشنامی 

هاهایمختلفکتابخوانیاست.مزیتکتابشکبهترینروشبرایآشناییباتاریخ،فرهنگ،سیاست،طرزفکروسرگذشتانسانبی

گیرید.اینفضاسازیبهشماهایگوناگونموجوددریککتابیادمیایناستکهشمااینمطالبرادرقالبداستانوتوسطشخصیت

هرآنکمکمی گرفتهکندکه یاد مدتچه تا را ازاید فراموشنکنید. و بسپارید خاطر به شخصیتها هایتاریخیهمطرفیآشناییبا

هایمهمیهاوآموزهتوانندحاملپیاماند،امامیهایگذشتههاییکهاگرچهمربوطبهزمانهایزیادیبیاموزد.درستواندبهشمادرسمی

 .برایشماباشند

 ترشویدکتاببخوانیدتااجتماعی 

حرف شما که شد خواهد باعث جدید مطالب گرفتن یاد

اینویژگیشما.تریبرایگفتندراجتماعداشتهباشیدبیش

تواندباکندکهبهراحتیمیترتبدیلمیرابهفردیاجتماعی

آن با و برقرار ارتباط ازدیگران یکی کند. نظر تبادل ها

بهخصوصشبکهآفت هایمجازیکاهشهایتکنولوژیو

کهاکثرزمانخودتعامالتاجتماعیاست.افرادبهدلیلاین

شبکه این در میرا پیداها مطالعه برای فرصت گذرانند،

همینسببمینمی و ارتباطکنند دیگران با نتوانند که شود

 .برقرارکنند

و کتاب هفته یا روز به فقط را کتابخوانی که نرود یادتان

مطالعه سال، اوقات تمام در و نکنید محدود کتابخوانی

 .تانباشدبخشیازبرنامهروزمره
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 نقش کتاب و کتابخوانی در اجتماع 

آنجامعه و کتابخوانیاهمیتدهند کتابو به آن در حاضر افراد استکه اولویتایفرهیخته جزو نیلگیمن،را دهند. قرار هایخود

 :پردازیمماناست.درادامهبهدالیلآنمیهاییمادرگروکتابخانهگویدکهآیندهیمشهورانگلیسی،مینویسنده

 موفقیتجمعی 

شود،استفادهترهستند.یکیازدالیلیکهباعثموفقیتافرادمیدهندکهافرادکتابخواندرزندگیخودموفقهایمختلفنشانمیبررسی

آموزندکهچگونهاززمانیکهدراختیارداریماستفادهکنیم.زمانیکهتمامهابهبهترینشکلممکنبهمامیدرستاززماناست.کتاب

هایروبهتریداشتهباشند،هراجتماعیخواهدتوانستقدمیکممردمیادبگیرندچگونهبهتریناستفادهراازوقتبکنندوزمانهدررفته

 جلوییبردارد.

 گاهیاجتماعی  آ

گاهیافرادجامعههمبههمانمیزانافزایشپیداکند اینموضوعسببخواهدشدکهافراد.افزایشمطالعهدراجتماعباعثخواهدشدکهآ

گیریکنند.هایغریزینشانندهندوابتداشرایطموجودرابررسیوسپستصمیمحاضردراجتماعبهسادگیوباهراتفاقیازخودواکنش

گاهیاجتماعیهمچنینباعثافزایشآرامشمردمحاضردرجامعهمی گیریبهترودرنتیجهشود.یکجامعهآرامقدرتتصمیمافزایشآ

 .تریخواهدداشتبختپیشرفتبیش

 کتابخوانیوتاثیربرارتقاسطحعلمی 

کندکهحتییکتابخوانهمیشهودرهرجابهدنبالیادگرفتنمطالبجدیداست.اینویژگیافرادحاضردرجامعهرامجبورمییکجامعه

کهبتواننددرجامعهحضوریموفقداشتهباشندهرروزوهرهفتهبهکتابوکتابخوانیفکرایبهمطالعهکردنندارند،برایایناگرعالقه

ایکهمردمآنهرروزوهرهفتهبهفکرکتابوکتابخوانیهستند،احساسبهتریکنند.عالوهبرایننخبگانودانشمنداننیزدرجامعه

یجمعیازدیگرفوایدکتابخوانیاستکهنبایدنادیدهتریخواهندکرد.ایجادانگیزهخواهندداشتوبرایپیشرفتآنکشورتالشبیش

 .گرفتهشود
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 کنید؟ نشینی چه می با کرونا و خانه
 پای صحبت خانم دکتر سودابه جوالیی، مشاور موسسه مادران امروز

 

گذرانیم که نه تنها ایران، بلکه تمام دنیا با  نزدیک شدن به آغاز بیست و سومین سال تاسیس موسسه مادران امروز را در شرایطی می

های  های معمول زندگی را دگرگون کرد و مردم را واداشت تا خود را با شیوه کند. بحرانی که تمام روال بحران کرونا دست و پنجه نرم می

 ای از زندگی، سازگار کنند.  تازه

ای کار خود را از دست دادند و در خانه ماندند و گروهی  تر از پیش شد. عده در این میان نقش خانه و خانواده به اشکال گوناگون پررنگ

شان محروم شدند، چرا که  ای از دیدار عزیزان تر، شانس این را داشتند که بتوانند از خانه و در کنار خانواده کار کنند. عده خوش اقبال

ای هم ناچار شدند در شرایط سخت بیماری، خود را به خطر انداخته و از  ها را در معرض خطر قرار دهند و عده خواستند آن نمی

 شان مراقبت کنند . عزیزان
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توانستند فارغ از های و هوی کوچه و خیابان و سنگینی ترافیک، شلوغی  ای خوشایند بود، چرا که می ها، شاید برای عده این در خانه ماندن 

که ای  شان هم لذت متقابل ببرند. اما برای عده مترو و اتوبوس، به نحو موثرتری از زمان خود استفاده کنند و ضمنًا از بودن در اطراف عزیزان

از پیش تحت فشار خشونت و آزار بودند، ماندن طرف مقابل در منزل، آن محدود ساعات آرامش موقتی را هم از بین برد و جنگ و دعواهای 

 عصر و روزهای تعطیل را به تمام ساعات شب و روز و تمام روزهای هفته سرایت داد، به ویژه اگر این ماندن در منزل در اثر بیکاری بود که

های این روزگار از فرد به فرد، خانه به خانه و جامعه به  مسلمًا تبعات اقتصادی را با خود همراه داشت. ازین روست که باید گفت پیچیدگی

ی یکسان  ای نیست که بتوان آن را به همه توصیه کرد و از نتیجه تر از همیشه باید گفت که هیچ نسخه جامعه متفاوت بوده است و حاال بیش

 آن برای همه مطمئن بود. 

گاهی رسانی و ارائه ها، برای شناخت بهتر  ی ابزارهایی به زنان و خانواده در این دوران، موسسه مادران امروز همچون همیشه دست اندر کار آ

چنان که در  شان بوده است. هم از این روست که آن هایی خود ساخته، بر اساس شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی حل خود، برای یافتن راه

روزی موسسه برای تداوم  جریان هستم، نه بیماری سرطان، نه کووید، نه دورماندن از هم، هیچ یک نتوانست مانع فعالیت شبانه

 ها برای حل مشکالت خود گردد و با وجود تمام مشکالت همچنان پیشرو در این مسیر گام بردارد.       توانمندسازی خانواده

ی عزیز را تنگاتنگ در کنارش  ی امکان دورکاری توانستم دوماه اول تولد این نوه من خود در این دوران قرنطینه مادربزرگ شدم و به واسطه

ام به در خواهد ماند، پس اتاق  ها چشم بگذرانم. من که همیشه چشم انتظار مهمانی سرزده و سرنزده از ایران بودم، باور کردم که تا مدت

 مهمان را با اندکی تغییر به اتاق کارم تبدیل کردم، و چون دانستم که از این پس ساعات زیادی را در این اتاق و در پشت کامپیوتر خواهم

 داشتم پر کردم و این گونه خود را با شرایط جدید تطابق دادم.  گذراند، هرجای اتاق را که ممکن بود با گل و گیاهانی که دوست می

های جدیدی را با خود داشته ازجمله این که خیلی زود فهمیدم که هرچند کسی را نمی بینم ولی وقتی هر صبح  البته این ماجرا هر روز درس

ام خیلی بهتر از زمانی  پوشم، راندمان و احساس کاری کنم و حداقل در قسمت باالتنه لباس مرتب شبه کاری می سرو رویم را مرتب می

 نشینم.  است که با لباس خواب یا لباس منزل پشت کامپیوتر می

شود ولی  کنم، بسیار خوشحال است و من هم. هرچند که گاهی دلم برای همکاران و دانشگاه تنگ می همسرم از این که من در خانه کار می

 اند.  های مجازی خو گرفت چرا که حاال بخشی از زندگی کاری، خانوادگی و اجتماعی ما شده پذیرفتم که باید به دیدارها و جلسه

های جدید برای  های ما برای تطبیق با شرایط، و تبدیل تهدیدها به فرصت حاال در این مجال دوست دارم به خودمان یادآوری کنم که قابلیت

های جدید انجام کارها فکر  کنیم. فقط باید جسارت داشته باشیم و به راه سازی، بسیار بیش از آن چیزی است که تصورش را می تغییر و بهینه

داوری، به خودمان فرصت  ها را بیازماییم. شاید در شرایط عادی این انتخاب ما نباشد ولی حاال که ناچاریم الاقل بدون پیش کنیم و آن

 امتحان بدهیم.

 چه می دانیم؟ شاید نتیجه بهتر از قبل باشد.
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 وگو گفت

 گروه نمایشگاه 

 

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

 شود همچنین  ها و... انجام می سازی غرفه، چیدن کتاب در حالت معمول هنگام برپایی هر نمایشگاه تقسیم وظایفی برای حمل و نقل کتاب، آماده

 ها در اختیار اعضا قرار داده شده است. ی خالصه معرفی کتاب های نمایشگاه جزوه برای آشنایی اعضای گروه با محتوای کتاب

های مجازی به تبادل  ها، گروه وارد فاز جدیدی از همکاری شده است و با برگزاری جلسه در ایام شیوع بیماری کرونا، با توجه به محدودیت
های موسسه پرداخته است. طرح پرسش و پاسخ  های جدید برای معرفی، طراحی و تولید محتوا برای  کتاب اطالعات و پیدا کردن فکرهای نو و راه

 ای از مشارکت فعال گروه است. هفته در اینستاگرام موسسه در حال اجراست که نمونه

مان بگویید هدف از  نمایشگاه را معرفی کنید و برای  لطفًا گروه

 تشکیل این گروه چه بود؟

های داوطلب و نوپای موسسه است که از  گروه نمایشگاه از گروه
های  ریزی، اجرا و ارزشیابی نمایشگاه با هدف برنامه  ۸۹۳۱مرداد 

ها تشکیل شده  های اجرایی آن نامه کتاب و بازبینی و تدوین  شیوه
 نفر است که از نیروهای داوطلب موسسه  ۳است. تعداد اعضای گروه 

گاهی خانواده و بخش اداری تشکیل شده است. به در های نشر مادران امروز  های مختلفی از کتاب ها، نمایشگاه منظور ترویج کتابخوانی و افزایش آ

زمان با شیوع ویروس کرونا و عددم امدکدان بدرگدزاری  های سالمت و غیره برگزار کرده است. این گروه هم ها، خانه مهدهای کودک، مدارس، اداره

 کند. نمایشگاه حضوری فعالیت خود را در فضای مجازی دنبال می
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ید؟ دانید؟ جز در گروه نمایشگاه در سایر بخش از موسسه چه می  های موسسه هم فعالیت دار

مههه اندودریافتههایموسسهبهرهبردههاوکتابها،گامها،کارگاهترازآموزشیاعضایگروهنمایشگاهپیشهمه رسها ه اندکه تهریهر

گاهیوتوانمندیآنهایزندگیوداشترارتباطموثربااعضایخانواده،بهوسیلهموسسهایجادوتقوی مهارت اسه ببهدیهریافزایشآ ها

کهنهنهدباند،آشهنههاییکهخودازآنبهرهبردهمندشدندتابتواننددیگرافرادجامعهراباآموزهترتیباعضابهکارداوطلبانهدرموسسهعالقه ا

 همچنیرموسسهبستریرافراه کردهاس کهاعضایآنبتوانندحسخوبهمکاریرادرکناره تجربهکنندب

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

خبرهاازکاره بادهندوگروه،گزارشماهیانهازکارخودرادرآنقرارمیهاگروههایکنندهموسسهگروهگزارشوخبرداردکههماهنگ
 هادرارتباطهستی بهایدیگرموسسهه فعالهستندوازایرطریقبادیگرگروهشوند،ازطرفیاعضایگروهمادرگروهمی

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

سایرگروه زمانیانجاممیارتباطبا دیگریبرایه ها نیرویگروه بهتخصصیا احساسنیاز برایشودکهگروه مثاًل افزاییداشتهباشدب
 سا گردموسسه،برگزارینمایشگاهکتابوغیرهب

 کنید چه عواملی سبب بقای موسسه شده است؟  فکر می

می را یکیازمه عواملبقایموسسه عواملدرونیب  عواملبیرونیبخشدوم بخشاول دوبخشکلیتقسی کردب تریرعواملتوانبه

اساسیخانواده ومسائل نیازها آنبیرونی، مبنای بر رسا  موسسه اهدافو اس که چنیرها کمبود سویدیگر از اس ب تعییرشده ها

 شودبهایی،صرفًابانی خیرخواهانهونهاهدافاقتصادیوتجاری،درسطحجامعهامروزکاماًلاحساسمیمجموعه

هایقوی،برخیعواملدرونیشاملمدیری قویموسسهبارویکردمشارکتی،اعتقادبهخردجمعی،بهروزبودناطالعاتموسسه،انگیزه
آموزش ارزیابیعشق،صمیمی وهمکاریمیاننیروهایداوطلبوموظفدرکارها، ما، فرهنگجامعه متناسببا وعلمیو هایساده

 تواننامبردبهارامیکارهاوفعا ی 

 



 ۹۹۱۱ آبان   ۶۳۶ی  شماره  ی راه دور ویـژهپیـک مـام     ۶۱

ین وجه کار گروه  تان چیست؟ به نظرتان اصلی تر

های نشر مادران امروز در فضای  های خالقانه در معرفی و فروش کتاب برپایی نمایشگاه کتاب،همفکری اعضای گروه برای پیدا کردن روش
 مجازی.

 دستاوردتان از فعالیت در این گروه چه بوده است؟

ی هدفمند و مفید میان اعضای گروه، تمرین  نهادینه شدن استفاده از تفکر جمعی در حل مسائل، تبادل تجربه و اطالعات، ایجاد رابطه
 همدلی و درک اعضای گروه، حس تعلق به گروه، دوستی و همبستگی بین اعضا گروه برای کار مشترک.

 ها چیست؟ انگیره شما از این فعالیت

های خود و احساس مفید بودن، یادگیری کار گروهی، استفاده از تفکر جمعی،  کار داوطلبانه دارای مزایای فراوانی است: استفاده از توانایی
گاهانه زیستن. کار بستن آموزش تالش برای به  ها، آشنا کردن افراد با طعم شیرین آ

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

کنیم. همچنین از تعامل  ها منتقل می های خود را به مخاطب ها وقتی آموخته رسیم یا در نمایشگاه وقتی در کار گروهی به نتایج مشترک می
 کنیم. ها حس شیرینی را تجربه می دهی آن ها در فضای مجازی و پاسخ مخاطب

 آیا طی این فعالیت ناامید هم شده اید؟

آید که به درهای بسته بخوریم ولی باور داریم که  که ماهیت کار فرهنگی با فراز و فرودهای زیادی همراه است گاهی پیش می با توجه به این

های ما به هم خورد و  ریزی کار فرهنگی یک جریان پیوسته و آهسته است که زودبازده نیست. به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیاری از برنامه

 دچار سردرگمی شدیم اما توانستیم راه را برای ادامه کار خود در شرایط جدید پیدا کنیم و ناامید نشدیم.

 صبح امید که بد معتکف پرده غیب                                                        گو برون آی، که کار شب تار آخر شد 

 تان چه بوده؟  تاثیر فعالیت شما بر خانواده و اطرافیان

تری بر رفتارمان در خانواده داشته باشیم  و  شود که توجه و بازنگری بیش های موسسه و یادآوری مطالب آن سبب می خواندن مکرر کتاب
مطالب برای ما درونی شده و سعی کنیم در مسیر رفتار مناسب حرکت کنیم. همچنین حس خوبی که از کار داوطلبانه پیدا کرده ایم موجب 

 مند شوند. های موسسه کنجکاو و به کار داوطلبانه عالقه شده است که اطرافیان ما نسبت به فعالیت

ید چیست؟  چشم  انداز یا تصویری که برای آینده دار

ها برسانیم و  های موسسه را به خانواده ، کتاب ی بزرگ موسسه فعال باشیم، یاد بگیریم و مهارت کسب کنیم امیدواریم بتوانیم در خانواده
گاهانه زیستن را ترویج دهیم  در راستای فردایی بهتر برای جامعه گام  های کوچکی برداریم. آ
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 ما و محیط زیست

 تغییرات اقلیمی)بخش دوم(
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

 

 :متهم ردیف یک -تغییرات اقلیمی 

متهمرديفاولتغييراتاقليمی،سوختطوركهدرشمارههمان پيشاشارهكرديم، هایفسيلیدرطیهایفسيلیهستند.سوختی

یدستآمدهاست.سوختوانرژیفسيلیهمانبقايایپوسيدههاسالازتابشنورخورشيدبرگياهانوجانورانمدفونشدهبهميليون

شوند.هاازاعماقزميناستخراجمیموجوداتزندهاستكهبهصورتموادجامد)ذغالسنگ(،مايع)نفت(،گازويامخلوطیازآن

 .شاناستهاقدمتیآنويژگیمشترکهمه
هاهستند.يعنییانرژیكنندههایفسيلیتامينسوخت

شيوهبخشحيات امروز. بشر زندگی در ماده یترين

هایجهاناستومتاسفانهتامينانرژیيكیازدغدغه

جنگ از بسياری پنهان خشونتعامل و هایها

سياست و جهانقدرتمندان گذاران كنونی. دنيای در

سوخت از میاستفاده راحتیدرهایفسيلیرا توانبه

یتوليدزندگیروزمرهديد.صنعتحملونقل،چرخه

كارخانه سيستمتمامی سرمايشی،ها، و هایگرمايشی

 ....روشنايیو
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 .تصور كنيد گاز وبرق خانه و شهرتان فقط برای يک روز قطع و باک بنزين خودرو شما خالی و به دنبال برق شهری،  آب هم قطع شود

دهيد، موبايلی بدون  شارژ خواهيد داشت،  كنيد، بدون نهار و شام گرم ادامه می تان را بدون چای داغ و صبحانه شروع می در نتيجه صبح

هايی كه بايد شسته و يا اتو شوند، تلنبار  آورد، تلويزيون خاموش است، لباس سرما يا گرمای محيطی شرايطی طاقت فرسايی را به وجود می

ی نبودن برق )انرژی  جا  با جمعيت بسياری كه به واسطه ی نقليه به سر كارتان می رسيد و در آن اند، با صرف زمان بسيار و بدون وسيله شده

 .حتی تصور آن هم امری سخت و باورناپذير است .شويد شان انجام نخواهد شد روبرو می الكتريسيته( كارهای ضروری

ی زندگی بخش در اثر مصرف نادرست و افراطی بشر، خود دليل اصلی گرمايش زمين عزيز ما شده است و در اصطالح  حال همين ماده

 . ها زمين تب كرده است اكولوژيست

نه ی بهي رو شد. با استفاده ی جهانی بايد با اين چالش بزرگ قرن روبه تر و با اراده برای دست يافتن به زيست پايدار، هم اكنون و هرچه سريع

های تجديدپذير)خورشيدی، نيروی آب، نيروی باد، انرژی حاصل از  پردازيم( و جايگزين كردن انرژی از انرژی)در شماره آينده به آن می

 . توانيم از باال رفتن درجه حرارت كره زمين جلوگيری كنيم های فسيلی می زيست توده يا بيوماس( با سوخت

یم.  یادمان باشد ما فقط یک زمین دار
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 معرفی کتاب

 گویند آنچه دختران نوجوان به والدین خود نمی

 نویسنده: میچلی میچل

 مترجم: دکتر محمدرضا کرامتی

 ناشر: صدای معاصر

 ۰۹۳۱سال نشر: 

 کارشناس موسسه مادران امروز -معرفی کننده: نگین شهری

 

ی  اندازه دارد. دختران نوجوان رازهایی دارند که به ندرت دربااره والدین یک دختر نوجوان بودن نیاز به صبری بی

دهند، اما در عایان  شان را به راهنمایی والدین شان ترجیح می های دوستان ها حرف می زنند. اغلب راهنمایی آن

 حال به تایید و حمایت والدین احتیاج دارند.

هاای  توجهی به او تعادلی ایجاد کاناناد. در ساال والدین باید بتوانند بین حمایت بیش از حد فرزندشان و بی

دهد. حمایت موثر و  ترین تغییرات عاطفی، جسمی، رفتاری و جنسی در نوجوان رخ می نوجوانی بعضی از مهم

 ها ضروری است. راهنمایی مثبت والدین برای گذر از این سال

ها کمک  ساله به والدین آن ۰۱تا  ۰۹ها و رفتارهای دختران نوجوان  ی کتاب کوشیده است با بیان ویژگی نویسنده

هایی کاه هار خااناواده  ی چالش تری از دنیای فرزندشان داشته باشند. این کتاب درباره کند تا درک بهتر و بیش

هایی واقعی را بیان کرده است. مواردی مانند: استفاده از اینتارنات،  اش داشته باشد، مثال ممکن است با نوجوان

 های ظاهری و زیبایی و ... . روابط دوستانه، زورگویی، اعتماد به نفس، ویژگی

کنند. این کتاب به والادیان فارصات  ها متفاوت هستند، نوجوانان نیز با یکدیگر فرق می طور که خانواده همان

اش مناساب  چه برای حل مناسب را برگزینند و با توجه به شرایط رشد او آن شان راه دهد تا در تعامل با نوجوان می

 است را فراهم سازند.
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 معرفی کتاب

 دبستانی :  برای کودکان  پیش

 اودو، شیری که دیگر تنها نیست

 نویسنده: یانا هاینیکه

 تصویرگر: یووئله  تورلونیاس

 مترجم: زهره حیدری شاهی سرایی

 ناشر: میچکا

 برای کودکان دبستانی:

 پروانه تو را می شناسم 

 نویسنده: هالی ِکلر

 مترجم: نگار عجایبی

 ناشر: نردبان

 برای نوجوانان:

 من نوکر بابام نیستم

 نویسنده: احمد اکبرپور

 ناشر: افق

 



 دوستان عزیز

آذر امسال بیست و دومین سال فعالیت موسسه را در شرایط خاص 

 متفاوت از سال های پیش گرامی  همه
ً
گیری بیماری کرونا به شکل کامال

 داریم. می

ی آخر آذر ماه را در فضای  اینننسنتناگنراا بنه اینن  بنا داریم امسال هفته

های موسسه  داشته باشنینم  موضوع اختصاص دهیم. تا مروری بر فعالیت

 تر  آشنا شویم. های فعال موسسه بیش های گروه و همچنین با تالش

 .با ما در این شادمانی و شور وشوق همراه شوید

 رویم به استقبال  آذری دیگر می

 


