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 های راه دور های کتابخوانی گروه گزارش

 ۰۴۱//۲۱۱۰/تا  ۲۱۱۰/۱۰۴۱/از  

 گروه: مانا

کننده: بهار عابدینی         هماهنگ

 تهران

یتون   گروه: ز  

یعتی هماهنگ       کننده: آسیه شر

 قائمشهر

 گروه: نوجوان من

کننده:منیژه چهره نگار    هماهنگ

 تهران

 گروه: باراد

یبا یاراحمدی  هماهنگ کننده:فر

 کرمانشاه

 گروه: بانوان پویا

کننده:منیژه چهره نگار    هماهنگ

 تهران

 گروه: بهاران
یم هدایتی زاده هماهنگ کننده: مر  

 ساری

 گروه: دوستان

کننده:زهرا محسنی                هماهنگ

تهران     

۲گروه: بوعلی   

یعتی هماهنگ     کننده:آسیه شر

 قائمشهر

گروه : اندیشه سبز   

کننده:  فرزانه منفرد          هماهنگ

 تهران

 گروه: باران

یبا یاراحمدی  هماهنگ کننده:فر

 کرمانشاه

 گروه: مادر و کتاب

کننده:فرزانه منفرد             هماهنگ

 تهران

 گروه: شهاب

یعتی  هماهنگ کننده: آسیه شر

 قائمشهر

۲گگروه: کتاب و رهایی   

کننده: فاطمه امیرشکاری  هماهنگ

 کرج

۱گروه: کتاب و رهایی   

کننده: فاطمه امیرشکاری  هماهنگ

 کرج

 گروه: کودکان و صلح

زاده  کننده: فرزانه کمال هماهنگ

 کرج

 

 گروه:آیین تربیت

کننده:نرگس ترشیزی هماهنگ  

 قائمشهر

 



 ۶۴۱۱بهمن،۶۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۴

 ی پیگیری مدیریت بر خود درقائمشهر گزارشی کوتاه از برگزاری دوره

 

ی  ی مجازی پیگیری مدیریت برخود، ویژهه موسسه مادران امروز، به مناسبت آغاز بیست و چهارمین سالگرد تاسیس خود،  دوره

نفر  ۰۱با کار شناسی سر کار خانم احمدی  و با حضور  ۲۰۱۱بهمن  ۲۱تا  ۲۰۱۱آذر  ۱۲های راه دور قائمشهر، را از تاریخ  گروه

 .برگزار کرد

جلسه ی آفالین یک هفته در   ۰و   ۰تا  ۵/۰ی آنالین یک هفته در میان، در فضای اسکایپ و از ساعت  جلسه ۰ این دوره شامل 

 ۲۵۹۹بعدازظهر و ویهه اعضای فعال در دوره مدیریت برخود مجازی  تابستان  ۰صبح تا   ۹میان در فضای واتس آپ از ساعت  

 .اجرا شد

ی های  آموزش  های مربوط به برنامه  این دوره از طرف موسسه رایگان اجرا  شد و ورودی دریافت شده، زیر نظر گروه همفکری قائمشهر صرف هزینه*
 . گروهای راه دور خواهد شد

گروه یک دقیقه برای خودم  جشن پایان کتاب  

با هماهنگ کنندگی خانم نرگس آیین تربیت 

 ترشیزی/قائمشهر

را تبریک می گوییم. هماهنگ کننده این گروه خانم فرناز شکوفه های بهاری  تشکیل گروه جدید کتابخوانی مجازی 

 رمضانی از شهر قائمشهر هستند.
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 ها  مناسبت

 ها بهمن، روز جهانی تاالب ۳۱
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

، در گیلکی به معنی «تال»ی  به معنی اراضی خیس و متشکل از دو واژه«  وتلند»  wetlandی  تاالب از نظر لغوی معادل واژه
 ای هندی و به مفهوم آبگیر است.  نیلوفر وحشی، و آب است و در اصل واژه

ها باشد، تاالب   آن  زار و موجودات ذینفع از  کشاورزی مناطقی که دارای نیزار، آب، پرنده، ماهی، چمن  در نگاه شورای عالی 
 شود. شود. در این مناطق اکوسیستم روندی تکاملی دارد و به جنگل ختم می نامیده می

ای از مظاهر طبیعی خدادادی است که  منتشر شده است، تاالب ناحیه ۲۶۳۱کشور، که در سال   های   کمیسیون تاالب  در تعریف    
ی کافی و شرایط  های سطحی و زیرزمینی به صورت اشباع در آمده و در طی یک دوره  در روند پیدایش، خاک آن به وسیله آب

ای است  ها و جانوران ویژه عادی محیطی تشکیل شده و دارای توالی زیستی است. این مجموعه اکوسیستم دارای جوامعی از گیاه
 . بندان و شبیه آن که امکان سازگاری در چنین شرایط اکولوژیکی را دارا ست. از قبیل مرداب، باتالق، برکه، آب

تاالب نام برده شده  ۱۸۲( از٢٦٣١کنوانسیون رامسر)  در زمان برگزاری  
کنوانسیون   تاالب در  ۱۲که   اند  تاالب شناخته شده ۴۹است. از این تعداد 

اند. مانند تاالب  رامسر شرایط ثبت بین المللی را داشته
هایی  انزلی،گاوخونی،شادگان،هامون،ارومیه،... اما هر سال بر تعداد تاالب

کنوانسیون رامسر )فهرست سرخ(   که در معرض تهدید خارج شدن از لیست   
 . شود هستند افزوده می

ها، حیات دیگر  های جوی و سوءمدیریت کمبود ریزش  با   کنوانسیون خارج شده است.  برای مثال تاالب گاوخونی اخیرًا از لیست 
 ها نیز در معرض خطر قرار گرفته است.  تاالب
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میالدی( به  ۰۷۹۰شمسی )  معادل  ۰۵۳۱که در سال   ی توجه به این اکوسیستم گرانبها این است   یکی از افتخارات ایران در زمینه
که   ها در ایران و در شهر رامسر شکل گرفت؛   ی جهانی در ارتباط با حفظ تاالب همت، تالش و دعوت اسکندر فیروز اولین معاهده

که لوگوی رامسر را از   هایی  صورت گرفته است  ی رامسر شهرت یافت. متاسفانه طی دوسال گذشته تالش از آن پس به معاهده
ها در سال   کنوانسیون  تاالب  کنند  و با  بی توجهی مسئوالن این موضوع در ابهام باقی مانده است .  طی   کنوانسیون حذف   سالگرد 
 ها  قرار گرفته است. واژه در راس  توجه  ۴جاری  

یت۱  . مدیر

های   دور از شعار و حرف که به  هایی   های اصولی و منطقی نیاز است.  برنامه  ها به عزمی ملی و تدوین برنامه  برای حفاظت از تاالب
کردن   که موجب خشک   هایی   ها  و جلوگیری از سیاست های منتهی به تاالب  هایی گسترده رودخانه  کلی باشد. برای مثال الیروبی  

 مدت از اقدامات موثر در این عرصه هستند. کوتاه  اندوزی  ها با هدف ویالسازی و ثروت  تاالب

 ها  .  ترمیم و احیا تاالب۲

طور نیست.  مشکالت و معضالت پیش آمده بزرگ و الینحل به نظر  ها دیر شده است اما این  شاید فکر کنیم که برای نجات تاالب
های کشور را احیا کرد. احیا   ای دقیق، درست و قاطع تاالب توان با اقداماتی اصولی و فوری و با برنامه می  رسد، ولی هنوز هم  می  

 تاالب سولدوز توسط مردم محلی و فعالین محیط زیست شهرستان نقده شاهدی بر این مدعاست.

های غیر اصولی، توجه به  معیشت   برداری ها و بهره  ها ، قطع آلودگی آن  ها، حفاظت از حریم   تامین بی چون و چرای حقابه تاالب
 ها باید انجام داد. سازی و آموزش، بخشی از کارهایی هستند که برای ترمیم تاالب مردم محلی در کنار فرهنگ

 ها   . ارزش تاالب۳

کوسیستم جغرافیایی منطقه الزم   ها برای حفظ ا  کاربردی اولین گام  برای این اقدام است. حفاظت از تاالب  دانش و اطالعات الزم و 
ها پیوند بسیار عمیقی با تنوع زیستی، آب و هوا، منابع آب و خاک و حتی اقتصاد محلی و جامعه دارد.   و حیاتی است. وجود تاالب
بینند بلکه کیفیت آب و هوای آن منطقه به  های جانوری و گیاهی و خاک آسیب نمی  رود فقط گونه می  وقتی تاالبی رو به خشکی 

آید.  می  بیند و معضالت اجتماعی بسیاری پدید  می  یابد. همچنین وضعیت سالمت و معیشت مردم محلی آسیب  می  شدت کاهش 
ای را  شوند که خود مشکالت عدیده می  ها آب خود را از دست دهند و خشک شوند منشا گرد و غبار در منطقه   برای مثال اگر تاالب

 به همراه دارد )مانند خشک شدن هورالعضیم در خوزستان(

 ها   . دوست داشتن تاالب۴

های پیش آمده به دست آورد. وقتی حساسیت و   ها و جغرافیا و اشکال  ی تاالب کاربردی  درباره  الزم است اطالعات علمی و 
ها امیدوار   تر به تغییر وضعیت تاالب بیش  توان  می  کالن شکل بگیرد،   های مختلف جامعه  و در سطوح خرد و   دوست داشتن در الیه

ها شد   پروپاقرص حفاظت از تاالب  می  کوچک و به اشکال مجازی و غیرمجازی  برداشت  و حا  هایی هر چند   بود و در جامعه قدم
 گری محیط زیستی را تمرین کرد. و کنش
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 ها  خواندنی

 علم علم و شبه
پدیاهایمتمموویکیایازوبسایتگزیده  

سادگیبتواندبگویدبهعلماعتقادیندارد.اماواقعیتایناستکهبسیاریهنوزروشعلمیوجهانامروزجهانینیستکهکسیبه
 .مندنیستندشناسندیابهآنعالقهنگرشعلمیرابهرسمیتنمی

برخیازمهمبرایارزیابیاین غیرعلمی،معیارهایمختلفیمطرحشدهاست. درکهیکگزارهعلمیاستیا را تریناینمعیارها
 :خوانیمجامیاین

 مرغقبلازآناست.فرضکنیدکسیبهشمابگویدکهداخلهرتخمآزمایی امکان راستینخستینمعیارعلمیبودنیکپدیده
یلزجسفیدوزردرنگیتبدیلوجودآمدننخستینترکرویپوسته،بهمادهکهشکستهشودیکقورباغهوجودداردکهبهمحضبهآن
هیچمی به شما  روشیبرایراستیشود! قورباغهوجه آن در بگویید و بشکنید را مرغ کافیاستتخم آزماییاینحرفندارید.

X توانمازگوییدمیاید.طرفمقابلتوضیحخواهددادکهبانخستینترکرویپوسته،قورباغهتغییرماهیتدادهاست!شمامیندیده
-Ray گوید:نه!اثراستفادهکنم؟طرفمقابلمی X-Ray یداخلتخممرغ،دقیقًاماننداثرترکاست.ممکناستادعایقورباغه

کنندیعلموروشعلمیصحبتمیکسانیکهدرباره.درستیانادرستباشد.اماحتیاگراینادعادرستباشد،علمینیست
ادعاندارندکههرچهعلمینیست،نادرستاست.بلکهتاکیددارندکههرواقعیتیعلمینیست.بههمیندلیلگاهتاریخراازتاریخ

هاالزامًاوجودندارد.فقطباآزماییکاملآنهاستکهامکانراستیایازداستانکنند.تاریخعلمنیست.مجموعهتحلیلیتفکیکمی
تاریخهاییزدکههرداستانتاریخیتاچهحدمیتوانحدساستفادهازشواهدوقرائنمی تواندبهواقعیتنزدیکبودهباشد.اما

دارد.حرف وتحلیلتحلیلیروشعلمیخاصخودرا ارزیابیها وادعاهایآن،دررویدادهایمختلفقابلنقدوبررسیو ها
 .وجوکردوبهاینشکلمیزاناعتباریکتحلیلراسنجیدهاجستهایمختلفیرادرردیاتاییدتحلیلتوانمثالاست.می
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پذیریدومین معیار علمی بودن یک پدیده،  قدر هم  آن است. اگر آزمایشی یک بار انجام شده و نتایج آن گزارش شده، هر چه تکرار
که این آزمایش در فضای دقیق و با نظارت کامل انجام شده باشد، حتمًا باید تکرارپذیر باشد یعنی افراد گوناگون در نقاط مختلف 

های مختلف، اگر همان ابزارها و شرایط را فراهم کنند باید بتوانند همان نتیجه را بگیرند. تاریخ علم، با  ی زمین و در زمان کره
سازی همان  اند. ولی هرگز در هیچ شرایط دیگری، با وجود شبیه ادعاهای زیادی مواجه بوده است که فقط یک بار آزمایش شده

 !ی مشابهی گرفته نشده است فضا، نتیجه

محقق استفاده شود. گسترده  گیری ذهنی حذف جهتهای مختلف برای  ها و شیوه برای اجرای روش علمی تحقیق، باید از تکنیک
های  ی آن با ویژگی های متولد ماه اردیبهشت و مقایسه هاست. کسی که در مورد ویژگی ی آماری، یکی از این روش کردن نمونه

تواند با مطرح کردن دو مورد یا پنج مورد یا ده مورد از تجربیات شخصی خود، مدعی باشد که  کند، نمی متولد تیر ماه صحبت می
 اش علمی است. حرف

خواهیم به شکل علمی بررسی کنیم  روش دیگری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. فرض کنیم می کوریا    Blindهای  تست
تر است. تنها در صورتی این تحقیق از آلودگی دور خواهد بود که که میزان تعصب قومیتی در میان کدامیک از اقوام ایرانی بیش

وگو با کدام قومیت انجام شده است. یا اگر در مورد  کند، هرگز نداند که هر گفت ها را مطالعه می ها و مصاحبه محققی که گزارش
دهند نباید نام و برند نوشیدنی را قبل از  گیرد، مخاطبانی که این آزمون را انجام می ای علمی انجام می طعم دو نوشیدنی مقایسه

 نوشیدن آن بدانند.

تشخیص   .کنند، در حالی که معیارهای کافی برای علمی بودن را ندارند علم عقایدی است که خود را به جای علم معرفی می شبه
ی علم تر در تاریخچهها سبب سردرگمی بیش علم علم گاهی اوقات بسیار دشوار است. تنوع بسیار گسترده در شبه علم از شبه

 شود.  می

 علمی ریشه در حداقل یکی از عوامل زیر دارند: عقاید شبه

 اشتباهات شناختی رایج از تجربیات شخصی •

 های جمعی پوشش نادرست رسانه •

 عوامل اجتماعی فرهنگی •

 آموزش علمی ضعیف یا نادرست •



 ۶۴۱۱بهمن،۶۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۹

 علمهایشبهنشانه

برند. صحت و سالمت علم، وابسته به آن  های گروهی می علم، اّدعاهای خود را مستقیمًا به رسانه اصحاب شبه فراربهرسانه:
زنند و  علم این مرحله را دور می است که هر کشف تازه، در ابتدا به همتایان عرضه و توسط ایشان نقد شود. اّما اصحاب شبه

 .برند های عمومی می های خود را مستقیمًا به رسانه ها و بافته یافته

علم مّدعی هستند که بسیاری از نهادهای دارای قدرت و ثروت، در حمایت از علم رسمی و  اصحاب شبه اندیشی:توطئه
کادمیک قرار گرفته  .شوند های ایشان می کشی مانع از ابراز وجود و ارائٔه یافته اند و با توطئه و حق آ

ها در  های علمی وجود دارند )و بهترین نمود آن گیری های اّتفاقی که در اندازه علم بر یافته : شبهتکیهبرهمهمهبهجایپیام
سازی کنند و به  کنند که به جای پیام، همهمه را عمده کنند و با ترفندهای آماری سعی می پزشکی، اثر دارونماست( تکیه می

 .هاست های اتفاقی در مطالعه های علمی ایشان مبتنی بر تغییرات تصادفی و یافته های غیرمنطقی برسند. یافته گیری نتیجه

برتک نگاری ادعاها، راه زنده ماندن خرافات در  صورت تک های شخصی به نقل تجربه هایشخصی:نگاریتجربهتکیه
کند، نه از راه مدعیات ذهنی و فردی.  ها پیشرفت می که علم، از طریق شواهد و داده است. درحالی عصر علم تجربی بوده

 .اند ها را شخصًا تجربه کرده نشاند و بگویند که مدعیات آن علم اما افرادی را جلوی ما می شبه

کنند که صدها و بلکه هزاران سال پیش، باور مورد  علم بر این مدعا تکیه می اهالی شبه تکیهبرقدیمیوباستانیبودنادعا:
های قدیمی شهیر یا مورد احترام، برای  است و به درست یا غلط از شخصیت ادعای ایشان رواج داشته و مورد تأیید بزرگانی بوده

 .آورند تأیید خود نقل قول می

های خود را نیز معمواًل در مجامع و  تابند و یافته کنند. شفافیت را برنمی علم معمواًل در انزوا کار می اصحاب شبه کاردرانزوا:
 .کنند ی خودشان مطرح میهای ویژه ها و رسانه همایش



 ۶۴۱۱بهمن،۶۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۰۱

 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 قاطعیت با کودک از چه سنی مجاز است؟پرسش: 

 پاسخ:

گیری و خشونت یا چیزهای  رسد که هنوز قاطعیت را با سخت گویید قاطعیت از چه سنی باید شروع شود به نظر می وقتی می

که قاطعیت چنین مفهومی ندارد. قاطعیت یعنی پافشاری برحرف  یا کاری که مطمئن  بینید در حالی ها نزدیک می مشابه آن

اش دارید. به این ترتیب قاطعیت هیچ منافاتی با مالیمت و صبوری ندارد.  هستید الاقل برای شرایط شما درست است و قبول

رسید که همیشه باید این جور بود؟ مهم این  حاال خودتان فکر کنید که از چه سنی باید این طور رفتار کنید؟  آیا به نتیجه نمی

های دیگر تشخیص دهید و قاطعیت را  های فردی او را با بچه های سنی فرزندتان را به خوبی بشناسید و تفاوت است که ویژگی

 کنیم. متناسب با آن ویژگی ها انجام دهید. خواندن کتاب قاطعیت را به شما پیشنهاد می



 ۶۴۱۱بهمن،۶۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۱۱

 های برگزارشده کارگاه

ایرفتاربانوجوانباکارشناسیمرضیهجلسه۶یدوره

اسفنددرمجتمعآموزشی۴بهمنتا۶۶کرمیازتاریخشاه

 پسرانهفرهنگدرحالبرگزاریاست.

یاجلسه۴دوره ایمدیریتبرخشمباکارشناسیمار

اسفنددرمجتمع۶بهمنتا۶۱ساساننژادازتاریخ

 آموزشیپسرانهفرهنگدرحالبرگزاریاست.



 ۶۴۱۱بهمن،۶۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۲۱

 معرفی کتاب

معتقد است سفر پدر و مادری راهی آموزند؟میمانبهماچههایبچهپیرو فروچی روان درمانگر ایتالیایی و نویسنده ی کتاب 
ها را به ما بیاموزد.   تواند این درس تواند ما را غنی کند و هیچ درس و دانشگاهی نمی می  است به سوی تحول و تکامل و تجربیاتی که 

 .ی لذت زندگی، عشق و هشیاری هایی درباره  ی عنوان کتاب آمده است: درس همان طور که در ادامه
ها و  آن  ی زندگی کردن اش و مشاهده های یک روان درمانگر  را که در زندگی با کودکان  ها و یادداشت  در این کتاب ما نوشته

و با شود  می  مان تداعی  مان برای مان با کودک مان یا زندگی روزانه خوانیم، بسیاری از خاطرات می  آموزد را  می  ها  آن  هایی که از   درس
 شود نگاه کرد. می  گوییم: آه ، این طور هم  می  خود 

گاهبودنیعنیدیدنواقعیتآموزییم می    هاهاورفتنبهقلبموضوعیتهدیدگونهکههستند،یعنیگذرازهمههاآنآ
یمبچهشویم  می  متوجه   مانانتظاراتمانرابرآوردهکنند؟هایچرااینقدردوستدار

یمصبرروشکارآمدیبرایدوستداشتناست.میچراکودکانعجلهندارندویادفهمیم  می    گیر
یوالدینتواندبهرابطهمیهاگذاردوچگونهرفتاربچهمیهاتاثیریوالدینرویرفتاربچهطوررابطهچهشویم  می  متوجه 

 .آسیببزند
گرایی مثبت و سازنده کاهش دهیم و کنجکاوی را در درون  مان را با شک های  آموزییم قطعیت می  در زندگی با کودکان است که 

 …ها لذت ببریم و آن  ها ،تماشای  آن  ها، بازی با  آن  چگونه از بودن با  .خودمان تشویق کنیم
 تواند وصف حال هر والدی باش: می  این جمله از کتاب 

کنم،میمانم،احساسگناهیاشکستمیایناتوانپدرومادربودنکارراحتینیست.هربارکهدرحلمشکلیامسئله
کنمیاازتخیالتعملیمیرسم،حالاینموفقیتهرقدرهمکوچکباشد،وقتیدلمرازندهامازمانیکهبهموفقیتمی

 دهد.ترحسزندهبودنبهمندستمیبیشاموکنمکاملشدهگیرم،احساسمیمیامبهره
اند،   شان بزرگ شده ها که فرزندان آن  اند و چه  ها که تازه دارای فرزند شده آن  ی والدین، چه  تواند برای همه می  خواندن این کتاب 

 کنم. می  خواندن گروهی این کتاب را توصیه .بخش باشد آموزند و لذت

 آموزندمیمانبهماچههاینامکتاب:بچه

 نویسنده:پیروفروچی

 مترجم:مهساملکمرزبان

 نشر:نی

 هراسلیمانی،کارشناسموسسهمادرانامروزز:معرفی



 معرفی کتاب کودک و نوجوان
 

             برای کودک پیش دبستان                                                                                                         
 قورررک

 نویسنده: رودریگو فولگیرا
 تصویرگر: پلی برناتنه
 مترجم: پیام ابراهیمی

 ناشر: پرتقال

 های نخست دبستان    برای کودک در سال
 سر جای من چه کار می کنی؟

 نویسنده: دیوید بدفورد
 مترجم: محبوبه نجف خانی

 ناشر: با فرزندان

 برای کودک در سال های پایانی دبستان  
 اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی

 نویسنده: ُااین کالفر
 مترجم: آتوسا صالحی

 ناشر: افق

 برای نوجوانان  
 با کفش های دیگران راه برو

 نویسنده: شارون کریچ
 مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

 ناشر: چشمه


