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 ها  مناسبت

 ها روز جهانی تاالب

میالدی و در شهر رامسر ایران،  ۳۷۹۳است.  سال   گذاری شده ها نام ماه، برابر با دوم فوریه، روز جهانی تاالب بهمن ۳۱

ی  مشهور شد. در این روز درباره کنوانسیون رامسرها به تصویب رسید که به  ای جهانی برای حفاظت از تاالب معاهده

 شود.  رسانی می ها اطالع های محافظت از تاالب کند و راه ها را تهدید می ها، خطراتی که آن اهمیت تاالب

هاای  ها در زمین ها را داراست. تاالب های هر دوی آن های خشکی و آبی است که ویژگی تاالب محیطی بین اکوسیستم

تاریان  ها یکی از ماهام شوند. تاالب های کم عمق پوشانده می گیرند و به صورت دائمی یا موقتی با آب پست شکل می

 های جانوری و گیاهی و حتی موجودات آبزی میکروسکوپی هستند.  های گونه زیستگاه
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 ها  مناسبت

 آبادی زادروز پروین دولت
 برگرفته از  کانال  شورای کتاب کودک

در اصفهان به دنیا آمد. در شعرهای او ارزش و احترام به هوویوت  ۳۱۳۱پروین دولت آبادی، شاعر  کودکان ایران، در سال 

کوشید شعرهایی بگوید که کودکان به  کرد و می ها، تفسیرها و تعبیرهای تازه آشنا می یافت. کودک را با واژه کودک بازتاب می

راحتی بخوانند و از بر کنند.  بر این باور بود که شعر ابزاری دلپذیر و کارا برای رشد عاطفی و هوشمندی کودک اسوت. در 

زد و مفاهویو   کالم لطیف او مفاهیمی همچون زندگی، گوهر هستی، عشق، دانش، آزادی ، شادمانه زیستن و کار موج می

 آموزشی، با عاطفه و احساس و زیبایی با ه  گره خورده بودند.

کرد. کالم او بوا سورشوت کوودک  های عاطفی خوبی با کودک برقرار می پروین با تلفیق شعر و موسیقی،  ارتباط و پیوند

همسازی داشت و نشانگر روابط انسانی قوی ذهن او با کودکان بود. دولت آبادی در سن هشتاد و چهار سالگی ، در روز 

 ها تالش سازنده برای کودکان ایران، به جاودانگی پیوست.   پس از سال ۳۱۳۲فروردین ۷۲سه شنبه 

 دو دست خویش را بگشا  

 درون دست هایت زندگی داری 

 دو چش  خویش را بگشا    

 به چشمان نوری از جویندگی داری  

 دو پا را پیش نه در راه      

 به پایت نیروی پویندگی داری ...
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 ها  خواندنی

 کودکان و اجرای قوانین 
:  زهرا سلیمانینویسنده  

ی کودک موسسه مادران امروز  کارشناس حوزه   

ی والدین نظارت بر اجرای قوانین بدون  کودکان در تمام سنین به قواعدی ساده، واضح و متناسب با سن نیاز دارند. وظیفه

اعمال زور و خشونت، با رفتاری محکم و همراه با مهربانی است.  کودکان روزانه در معرض باید و نبایدهای والدین  قرار 

تواند در  گیرند. اگر این دستورها و قوانین منطبق با اصول رشدی و تربیتی صحیح باشد و به روش درست اجرا شود می می

ی عاطفی بین کودک و والدین شود. در  غیر این  ی خانواده نظم و آرامش ایجاد کند و موجب بهتر شدن رابطه روال روزانه

 ای کودک فراهم شود. صورت ممکن است فضا برای ایجاد جر و بحث بین والدین و کودک و رفتار مقابله
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 گذاری و رفتار قاطعانه با کودکان مفید باشد: تواند در قانون توجه به نکات زیر می

کنیم به این دلیل  ها باید منطبق با رشد و ویژگی کودک باشد. به طور مثال اگر برای کودک ساعت خواب تعیین می قانون  •

خواهد او سر ساعت مقرر بخوابد بلکه رشد متعادل کودک در هر مقطع سنی به میزان مننناسن   مان می نیست که ما دل

توانیم به او اجازه دهیم تا دیر وقت ش   بیدار  تری دارد نمی خواب او بستگی دارد. اگر کودک ما نیاز به ساعت خواب کم

گیریم و قاطعیت ما بنرای  تر باشیم.  قانونی که برای ساعت خواب  در نظر می تر بیدار شود تا ما آسوده بماند که صبح دیر

کند تا کودک در ساعت مناس  به خواب برود،  در این حالت طبیعی است که اگنر کنودک  اجرای این قانون کمک می

 ها زود بیدار شد باید خودمان را با او هماهنگ کنیم. صبح

ها نباید به حدی باشد که کودک را کالفه کند. وقتی از صبح تا ش  با امر ونهی زیاد و دستورها و قنواننینن  تعداد قانون  •

 دهیم. های پر اهمیت زندگی، کودک را کالفه کنیم، او را به سوی لجبازی سوق می مختلف، بدون در نظر گرفتن موضوع

مان از زور و عصبانیت و ... استفاده  شرط اصلی قاطعیت مدیریت بر هیجانات است. اگر برای اجرای دستورها و قوانین  •

ها فقط تنا زمناننی کنه  کنیم، دیگر یک والد قاطع نیستیم بلکه مادر یا پدری بدخلق با فرزندانی خشمگین هستیم و آن

 کنند. زورشان از ما کم تر است از قوانین پیروی می

شان  با هنم  ی هر کدام از والدین از دوران کودکی ی قوانین  باید بین  والدین  هماهنگی باشد. تجربه در اجرای قاطعانه  •

تواند باعث اختالف نظر در امر تربیت کودک شود. هماهنگی بین والدین در وضنع  و  متفاوت است و همین امر می

هنا و جنر و  دهد و از بسیاری از مخالنفنت اجرای قوانین متناس  و منطبق با رشد  به کودک حس امنیت و آرامش می

کند. اگر یکی از والدین حرفی بزند و یا قانونی بگذارد که والد دیگنر  های روزانه بین والدین و کودک پیشگیری می بحث

گیرد کنه  کند بلکه یاد می اش آن را نقض کند، کودک نه تنها از قانون پیروی نمی آن را قبول نداشته باشد و با حرف و عمل

 هر موقع دلش خواست قانون را نقض کند، در بین والدین  سرگردان شود و یار کشی کند.

که بدانیم آیا قوانین منا مننناسن   ی رفتاری اهمیت دارند. برای این ی شیوه در رفتار قاطعانه دستورها و قوانین به اندازه  •

ام از اجرای این قانون چینسنت   پاسخ دهیم: هدف  مان به این پرسش هستند یا نه قبل از اعالم آن به کودک باید در ذهن

اش را جمع کند و فقط در اتاق خودش بازی کند. آیا این قناننون  ام نظم داشته باشد، وسایل خواهم کودک برای مثال می

 منطبق با سن رشدی کودک است  
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های برقراری نظم در سنین مختلف اطالعات الزم را به دست  ی شیوه برای پاسخ به این پرسش در مثال باال نیاز داریم درباره

مان بررسی کنیم که آیا درخواست ما از کودک قابل اجرا است؟ آیا این قانون باا  بیاوریم. سپس با در نظر گرفتن سن کودک

 های کودک من هماهنگ است؟ ویژگی

هایش را جمع کند؟ اگار کاودکام  بازی در همان مثال نظم آیا کودک من  به آن میزان از توانایی رسیده است که بتواند اسباب

 اضطراب جدایی  داشته باشد  می تواند به تنهایی در اتاقش بازی کند؟

بعد از بررسی موارد فوق در صورتی که مطمئن شدیم که قانون درست و قابل اجرا است باید این سوال را از خودمان بپرسیام  

که درجه ی اهمیت این قانون چقدر است و اگر این قانون نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟  آیا جمع و جور بودن و مرتب باودن 

 فضا آنقدر اهمیت دارد که رعایت آن   باعث تشنج در رابطه ی والد و کودک به خصوص در شرایط فعلی شود؟ 

ی رفتار در اجرای  مان برساند. شیوه هایی بپردازیم که بتواند ما را به هدف پس از پاسخ به موارد فوق  می توانیم به بررسی روش

ای باشد که نه تنها موجب رسیدن به هدف بشود بلکه باعث ایجاد آرامش در فضای خانواده و تاکاکایام   قوانین باید به گونه

ارتباط عاطفی بین والد و کودک نیز بشود . اگر قاطعیت همراه با خشم و تند خویی باشد ممکن است که کودک برای مواجهه 

نشدن با عصبانیت و ناراحتی والدین از قانون  پیروی کند اما در طوالنی مدت رابطه ی عاطفی مناسبی با والدیان ناخاواهاد 

 داشت.

ی کودک استوار است نه ماکادود  قاطعیت در رفتار با کودک  زیر دوسال بر کنترل و ایمن سازی مکیط برای رشد همه جانبه

کنیم باید برای حفظ سالمتی کودک و اطرافیان و عدم آسیب رساندن به ابزار و  هایی که برای این سن تعیین می کردن  او. قانون

 های مکیطی بدون خطر نشود. وسایل زندگی باشد و مانع تجربه

کند قوانین و مقررات و شیوه ی  کسب مهارت رفتار قاطعانه یکی از ابزارهای مهم فرزندپروری برای والدین است که کمک می

بینی باشد. در عین حال کودکان نیاز دارند تا به والدین خود اعتماد کنند و به توانایی و قادرت  اجرای آن برای کودک قابل پیش

اش قادر به مدیریت و کنترل رفتارهای نامناسب او نیستناد ناه تاناهاا باد  ها باور داشته باشند. اگر کودک ببیند که والدین آن

کند بلکه دچار استرس و عدم اطمینان هم خواهد شد.  با انجام رفتار قاطعانه و ایجاد مکیاط امان  اش شدت پیدا می رفتاری

 توانیم  به کودک کمک کنیم تا رفتار مناسبی داشته باشد و چهار چوب و قوانین خانواده را به رسمیت بشناسد. می
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 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 پرسش:

ی این موضوع توضیحی   آورد که من اصاًلحرف نزنم بهتراست. درباره وجود می تمرکز روی ایرادهای ارتباطی این حس را به

 دهحد.

 پاسخ:

 زنحم؟ هر چحز فکر کنحد هدف از حرف زدن چحست؟ یا چرا حرف میپحش از 

برای تبادل عقحده، بحان احساسات و عواطف، رفع نحازهای گوناگون، طرح پرسش وابهام، هشدار دادن، جلوگحری از سیو 

 هیا و پیحیشینیهیادی دیی یران. هیا، نی یر تفاهیم و بیا ریبیر ایدن از بیاورهیا، افیکیار، نیحیازهیا، ریواسیتیه

 رسحم؟ ها می حاال اگر سکوت کنحم به این هدف

ی  های  ناگفیتیه کنند)از روی ترس یا هر دلحل دی ر( پس مدتی حرف افرادی که  سکوت یا انفعال  را در ارتباط  انتخاب می

ایود. ایین افیراد  دارند. این سبب دلخوری، رشم و عصبانحت و بغض  می ها را  در ذهن رود ن ه می زیادی دارند که آن

 همحشه از دست رود و دی ران عصبانی، ناراحت و ناراضی  هستند.

هیا را  ی بهتری بااحم و بتوانحم من ورمان را به درستی بحان کنحم،جلوی سوتفیاهیم کنحم  تا گوینده ااکاالت را  بررسی می 

باره( کیم کیم میا را در  ب حریم و به هدف رودمان، که همان ارسال پحام است، برسحم. برطرف کردن ایرادها )نه به یک

 کنحم. توانحم به راحتی حرف بزنحم و ن ر  بدهحم احساس روبی پحدا می که  می کند و از این گحری ماهر می ارتباط
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 پرسش:

ی دوستی با جنس مخالف  را به نوجوان داد؟ حد و حدود این ارتباط کجاست و چگوگونگه  توان اجازه از چه سنی می 

 مدیریت شود؟

 

 پاسخ:

ها باشد.  ترین دالیل سرکشی نوجوانان  همین کنترل نوجوان نیاز به راهنمایی دارد، نه کنترل خارجی. شاید یکی از مهم

های الزم  ها برای شناسایی احساسات خود نیاز به کمک دارند. ما وظیفه داریم  بستری برای آموزش و رشد مهارت آن

های سالم، حفظ حرمت، توانایگی  ط های ارتباطی و توانایی در ایجاد ارتبا شان و پیدا کردن مهارت برای حفظ سالمت

گیری و درست عمل کردن، مهگارت تگفگکگر در مگورد  نه گفتن و تقویت اعتماد به نفس، پیدا کردن توانایی تصمیم

 هایی که پیش رو دارند، فراهم کنیم. موضوع

گاهی را بدهیم که هگمگان   گاهانه از خطرهاست  نه اجتناب از روی ترس. به نوجوانان این آ هدف جلوگیری و پرهیزآ

شود و باید رشد و تکامل پیدا کند. عواطف در  اش هم دگرگون می طور که جسم او در حال تغییر است، ذهن و اندیشه

 ها(. کند)توجه به تضادهای عاطفی و تغییر خلق آن دوران نوجوانی شدید هستند و خیلی زود تغییر می

ای از  اما توجه داشته باشیم  گرایش به جنس مخالف یک نیاز کاماًل طبیعی است و فعالیت و کارمشترک بخش عمده

هگای  ها و محیط شود. شاید بهترین کار فراهم کردم جمع کند و سبب شناخت و پیدا کردن معیار می این نیاز را کم می

تگر  کگاری بگیگش کند وسبب پنهان ها را حریص می امن و روابط قابل هدایت و کنترل باشد نه جلوگیری. منع کردن آن

کنند و سبگب   تر فراهم می ها قدرت و توانایی انتخاب، تشخیص و شناخت را بیش ها و فعالیت شود. این نوع ارتباط می

کند. در واقع به یک ثبات رفتاری  شود. یعنی فرد کم کم توانایی تشخیص کار درست را پیدا می بلوغ روانی عاطفی می

آید. پس کم کم اطالعات  علمی را دوستگانگه  رسد. این هم در طول زمان و تجربه به دست می و مدیریت عواطف می

 ها قرار دهیم. چون اولین سطح ارتباط اگر با اطالعات همراه نباشد آسیب زننده است. در اختیار آن
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 پرسش:

گیر است. مثاًل  در زمان کودکی من، مادرم  قوانین سختی در رابطه با ما داشت. اما حاال وقتی با فرزندانم ارتباط  دارد بسیار سهل

شبوم ببا  گذارند و من مجبببور مبی دانند ما قوانینی برای استفاده از موبایل داریم، به راحتی آن را در اختیارشان می که می با این

 ام در این شرایط با مادرم چه کنم؟ فرزندانم برخورد کنم. مانده

 پاسخ:

یکی از نکات مهم در رفتار مناسب با کودک، حفظ  رفتار قاطعانه والدین  است . الزم است در موقعیتی مناسب و صمیمی مادر 

گرامی دالیل قوانینی که در استفاده از موبایل برای فرزندش در نظر گرفته است  را برای مادربزرگ توضیح دهد و انتظار خود را به 

های مناسبی را  برای سبرگبرم  توان  جانشین کند می چه کودک تقاضای داشتن موبایل را از مادر بزرگ می روشنی بیان کند. چنان

ای است که ایشان تمایبل  کردن کودک به مادر بزرگ   پیشنهاد داد.   از طرف دیگر یادمان باشد که ارتباط مادربزرگ با نوه به گونه

تر این رابطه حفظ شود. پس طبیعی است که از قوانین حباکبم  در  های  کودک پاسخ دهند تا  هر چه بیش دارند که به  خواسته

 ی شما خیلی مطلع نباشند. خانه

 

 پرسش: 

اش انبیبمبیبشبن   ساله است می دهد تا سرگرم شود یبا ببرای۴همسرم وقتی کاری دارد یا خسته هست  موبایل را به فرزندم که 

 اش عادت شود نگرانم  که برای رود.  از این گذارد که قانون ما از بین می می

 پاسخ:

برد  هر  در این موقعیت الزم است که مادر کنترل و مدیریت الزم را برمحیط داشته باشد. وقتی پدر در شرایطی مناسب به سر نمی

گیری کودک با پدر ممکن است تنش ایجاد کند یا بر خالف مقررات موجود در خانواده رفتار شود. پس در این زمبان  نوع ارتباط

بخش را با   تواند با درک موقعیت حاضر  شرایطی را  برای سرگرم کردن کودک فراهم کند و  یا با انجام فعالیتی اوقاتی لذت مادر می

تواند با شما بازی کند امبا  توان شرایط پدر را  به روشنی برای کودک توضیح داد. مثاًل: االن پدر نمی فرزند بگذرانند. همچنین می

ی دیگر این که باید بین والدین در اجرای قوانینی کبه در خبانبه  کند. نکته اش تمام شود با شما بازی می که استراحت بعد از این

وگو کبنبیبم و ببا  شوند، هماهنگی وجود داشته باشد. اگر شاهد تکرار ناهماهنگی هستیم، الزم است با یکدیگر گفت وضع می

 یابی به رفع آن بپردازیم. علت
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 ما و محیط زیست

 ها تغییرات اقلیمی و اکوسیستم
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

ی زمین در اثر تولید و غلظتظت گظازهظای  طور که در مطالب پیشین بیان شد، تغییرات آب و هوایى یا همان گرم شدن کره همان

ی زمین با این گازهای غلیظ محصور شظده و مظانظ   افتد. چگونگى این رخداد به این ترتیب است که کره ای اتفاق مى گلخانه

ای، تغییراتى است که در سیستم آب،  بار انتشار گازهای گلخانه شود. یک از آثار زیان برگشت حرارت از سطح زمین به فضا مى

 ها،   وجود آمده است. افزایش سطح آب دریاها)یک تا دو میلیمتر در سال(،از بین رفتن یخچال های زمینى و دریایى به اکوسیستم

کاهش پوشش بظر  و ووب 

های منجمد زمظیظن،  شدن الیه

ها و تظغظیظیظر  تغییر در زیستگاه

گیری حیظوانظات و  فصل جفت

دهى زودهنگام گیظاهظان از  گل

هایى هستند کظه در  جمله پدید

ای  اثر افزایش گازهای گلخظانظه

 اند.  وجود آمده به
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نامه و قراردادى جهاهانه   كشورهاى عضو كنوانسيون تغييرات اقليم سازمان ملل متحد در پاريس با توافق ٥١٠٢در نوامبر سال 

نامه تاكيد بهر سهرعهت  هاى جاان به امضا رساندند. هدف از اين توافق براى مقابله با تغييرات آب و هواي  با حضور تمام ملت

ى سليهسهوب بهوده  اى و افزايش دماى جاان  به زير دو درجه هاى زيست محيط ، گازهاى گلخانه بخشيدن در كاهش آالينده

ههاى فسهيهله  را  اند تا وابستگ  به سوخت شود، متعاد شده است. همچنين كشورهاى شركت كننده،كه ايران را هم شامل م 

هاي  فورى و موثر در اين زمهيهنهه  هاي  به همراه فناورى جديدى  فراتر از تعادات كنون  اتخاذ كرده و گام كاهش داده و سياست

تر به تعهاهداتشهان  ى زيادى نمانده و بايد هر چه سريع فاصله ٥١٠١خاطر داشته باشند تا سال  بردارند. كشورهاى متعاد بايد به

 عمل كنند.

ى باال رفتن دماى سطح زمين است. براى مثال افزايش روزهاى گرم و كاهش  بين  مختلف نيز نشان دهنده حوادث غير قابل پيش

ههاى  شود. همچنيهن در عهر  ى زمين ديده م  جاى كره   ى اين مواردند. اين پديده تقريبًا  در همه روزهاى سرد سال از جمله

هاى آفريقا و آسيها در   جغرافياي  ميانه و باال، ميزان تبخير به شدت افزايش يافته است. به همين دليل شدت خشكسال  در  قاره

شدت كاهش پيدا كرده و   ى بازگشت آب به محل اوليه )به شكل بارندگ ( به ى اخير چشمگير بوده است. تبخير و دوره چند دهه

هاى طبيع  را افهزايهش داده اسهت. ايهن  سوزى هاى شديد و پ  در پ ، خطر خشكسال  و بروز آتش ها، رانش بروز سيالب

 است.  ها انسان شده خانمان شدن ميليون ها موجود زنده  تاثير مستقيم گذاشته و سبب مااجرت و ب  هابر زندگ  ميليون  اتفاق
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 های مجازی کارگاه و جلسه

خانواده، آموزش مجاجاز ، کارگاه مجازی رایگان با موضوع 

با کارشناسی خانم سهیال طاهری در تااریا   درس و تکلیف 

 در اینستاگرام برگزار شد. ۱۱تا  ۱۱از ساعت  ۲۲/۱۱/۹۹

با کارشناسی خاانام خداحافظی با پوشک کارگاه مجازی 

زهرا سلیمانی و با همکاری موسسه خیریه فارشاتاگاان در 

 .برگزار شد ۹۱:۱۱تا  ۱۲از ساعت  ۲۲/۱۱/۹۱تاری  

با کارشناسی خاانام خداحافظی با پوشک کارگاه مجازی 

ات در تااریا   زهرا سلیمانی و همکاری ساایات کاودکد

 در  اینستاگرام برگزار شد. ۹۱تا  ۱۱از ساعت  ۲۲/۱۱/۱۱

در رفتار بجا نجواجوانجا   جلسه ای  ۶دوره ی آموزشی 

باا   ۱۲تا  ۱۱از ساعت  ۲۲/۱۱/۹۱و  ۱۱،  ۶های  تاری 

کارشناسی خانم نگین شهری و پشتیبانی فنی خانم فاریاباا 

 اعالنی سامان در اسکایپ برگزار شد.
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 معرفی کتاب

 ده اصل ثابت فرزند پروری نام کتاب: 

 الرنس اشتاینبرگ نویسنده: 

 مهرنوش عابر مترجم: 

 انتشارات  رشدناشر: 

 خانم فرحناز مددی، کارشناس موسسه مادران امروزمعرفی کننده: 

های پدران و مادران برای تالش در زندگی هستند. الزم  ترین انگیزه ها مهم های زندگی هستند. آن کودکان ارزشمندترین گنجینه
ها نیز توجه کنند. والدین برای انجام این بخشخا از  است والدین عالوه بر رفع نیازهای جسمانی کودکان به سایر نیازهای آن

های به ظاهر ساده اما با اهمیت در  مسئولیت خود به اطالعات و آموزش نیاز دارند. در کتاب ده اصل ثابت فرزند پروری نکته
تربیت کودکان مطرح شده است. این کتاب به والدین کمک می کند تا انتظارات خود از فرزندشان را معقخو  و بخر اسخا  

خواهند مهارت فرزندپخروری  واقعیت کنند. خواندن این کتاب را به تمام کسانی که در انتظار فرزند هستند یا فرزند دارند و می
 کنیم. خود را بهبود بششند، توصیه می

 های این کتاب عبارت است از: عنوان فصل

 عملکرد خودتان اهمیت دارد.  •
 هراندازه به فرزندتان محبت کنید، زیاد نیست.  •
 در حل مسائل و مشکالت فرزندتان شرکت کنید.  •
 های تربیتی خود را متناسب با وضع فرزندتان انتشاب کنید. شیوه  •
 مقررات وضع کنید و حد و مرز مششص کنید.  •
 پرورش استقال  در فرزند.   •
 ثابت قدم باشید.  •
 از انضباط سشت و خشن بپرهیزید.  •
 مقررات و تصمیمات خود را تشریح کنید.  •
 با کودک به احترام رفتار کنید.  •
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 معرفی کتاب

 برای کودک  پیش دبستانی 
 درخت دختر

 نویسنده و تصویرگر: لوری نیکلز
 مترجم: آناهیتا حضرتی کیاوندانی 

 ناشر: پرتقال

 برای کودک دبستانی
 بدون تو چه کار کنم؟

 نویسنده: سالی گریندلی 
مترجم: منا خاطری                                               

 ناشر: بازی و اندیشه

 برای نوجوان 
 رودخانه ی واژگون 

 نویسنده: ژان کلود مورلوا
مترجم: نوید اعطار شرقی                              

 ناشر: محراب قلم




