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 در هاست كه امر تعليم و تربيت و دنياي كتاب كودك و نوجوان سال

؛ زني استوار توران ميرهادي: كشور ما با نامي آشنا همراه است

ي هشتادسالگي، همچنان پايدار به كار و انديشه براي  كه در آستانه

او نافذترين عامل موثر در كاهش . كودكان و نوجوانان مشغول است

هاي درست يا نادرست  ها را روش هاي جامعه يا افزايش ناهنجاري

هاي پيگير و  داند و پس از شش دهه فعاليت  ميآموزشي و پرورشي

ي توجه به اين امر مهم، همچنان بر لزوم جدي  مستمر در زمينه

 پژوهشي، عملي،،نظريهاي  فشرد و با فعاليت  آن پاي ميانگاشتن

تاليفي و تشويقي خود،آشكارا نشان داده است كه در اين  آموزشي،

  . استعقيده با همان توش و توان جواني ثابت قدم

  

  

  

اي با روش تربيتي نوين و آموزگاري  ري مدرسهگذا در بنيانپيشگامي 

هايي  آن هم در زمانها،  ها و دانشگاه هاي خالق در مدرسه با روش

ها در كشور ما سرچشمه  گونه فعاليت اي براي اين چشمهكه هنوزهيچ 

هاي كودكان و نوجوانان و بررسي و  نيافته بود؛ توجه جدي به كتاب

ها در سطح ملي، كاري كه با تاسيس  يفيت آن كيدگي به كميت ورس

هايي براي آمادگي  و فراهم آوردن زمينهشوراي كتاب كودك 

نيم  پذيرش ادبيات كودك و نوجوان ايران از سوي محافل جهاني،

او در جريان است، تالش همه روزه و  قرن است كه به پرچمداري 

ي كامال ايراني براي  هنگنامهناپذير براي تدوين نخستين فر خستگي

ي  همه از توران ميرهادي چهرهو همه ... كودكان و نوجوانان و 

ي آن نوشته و  جا درباره اي ساخته كه اينجا و آن اجتماعي برجسته

  .اند گفته
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 1511715111- تهران

عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه

  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق

  تلفن و دورنگار
 88728317 و 88715424

info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
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        توران ميرهاديتوران ميرهاديتوران ميرهاديتوران ميرهادي

        

            در هشتاد سالگيدر هشتاد سالگيدر هشتاد سالگيدر هشتاد سالگي

            همچنان پر تالشهمچنان پر تالشهمچنان پر تالشهمچنان پر تالش            

        ن آموزگار ن آموزگار ن آموزگار ن آموزگار همچناهمچناهمچناهمچنا            

  

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

 :برگزار شد   در موسسه  زير هاي برنامه  و آبان مهر  هاي هما در  
  )فاطمه صهباخانم ( رفتار با كودك  گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان( تشويق و تنبيه  گام  •
  ) فاطمه ايرانپورخانم (رفتار با نوجوان گام •
  )آقاي محمود سلطاني( بازي و انديشه  گام• 

  )خانم فاطمه صهبا( ارتباط كالمي  گام  •

  )فرحناز مدديخانم  ( براي مادرانكامپيوتر گام •
  )كرمي مرضيه شاهخانم (گويي كتابخواني و قصهگام  •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام  •
  )خانم شيوا موفقيان( كودك و نوجوانرشد جنسيگام  •
  )زهرا سليمانيخانم (مادران باردارگام  •
  )كرمي مرضيه شاهخانم (  ورود به دبستان كارگاه •
  )مريم احمديخانم (  انضباط  كارگاه•
  خـانم مرضـيه   (ي نوجوانـان      ويژه -  و بلوغ   سالمت اهكارگ •

 )كرمي شاه
دكتر فاطمه  خانم  (  پدراني    ويژه  - متعادل  خانواده  كارگاه •

 )زاده قاسم

  مهر  ي  ماهانه سخنراني� 
محـيط مناسـب بـراي درس       ماه بـا موضـوع       مهر سخنراني
 3/7/86شـنبه     روز سه  مريم احمدي خانم   با كارشناسي خواندن  

 با كارشناسـي    محور تغذيه زن  با موضوع    آبان ماه    رانيسخنو  
 برگزار   درمحل موسسه   1/8/86شنبه    دكتر صالحي روز سه    خانم
 اين شـماره    4و3هاي    ي سخنراني مهرماه درصفحه      خالصه .شد

  .آيد ي بعدي مي ماه در خبرنامه ي سخنراني آبان و خالصه
  

  ها ارتباطات و همكاري �
يـا    زيـر ارتبـاط    ها ونهادهـاي  نابا سازم بان   و آ  مهر   هاي    ه ما در

  : ايم همكاري داشته
موسسه زنان و كودكان    ،   كتابدار   ي   خانه ،شوراي كتاب كودك     

بخشي ، انجمن حمايت      رهياب ، دانشكده علوم بهزيستي و توان      
 كودكـان و نوجوانـان ، مركـز    دك ، كانون پـرورش از حقوق كو  

  بهداشت غرب تهران 
  
   خارج از موسسههاي برنامه �
توسط گروه بازي و     27/7/86 جمعه   روز بازي    برگزاري جشن  •

   مجموعه فرهنگي سئولبه دعوت

معرفي موسسه مادران   ي    جلسهنمايشگاه كتاب و      رگزاري ب •
  فارابي   درمهدكودك  مهدوش كارگرخانم توسط امروز 
 بـا   ارتباط كالمـي در خـانواده     سخنراني با موضوع      برگزاري •
مريم احمدي و همراهي خـانم فرحنـاز مـددي          خانم  رشناسي  كا
 .كانون مهندسان مكانيك ايراندر

كارشناسي  با   آمادگي براي ورود به دبستان       كارگاه    برگزاري •
      6ي  ايمان منطقهي  دخترانهدبستان در كرمي  مرضيه شاهخانم 

 پـيش از   آمـوزش آشنايي بـا با موضـوع      سخنراني  برگزاري •
دبـستان  در   كرمـي   مرضـيه شـاه   خـانم   كارشناسـي   بـا     دبستان
    2ي  منطقهصدر باقر  محمد

و   فاطمه صـهبا    خانم  كارشناسي  با  نه گفتن    كارگاه      برگزاري •
 راهنمايي دخترانه مركز    ي  مدرسه در همراهي خانم نگين شهري   

     1ي توسعه صادرات منطقه
  ها شهرستان

نگين نابت در   خانم  سي  كارشنا  با    رفتار با كودك   گام    برگزاري•
   مهد كودك آفرينش -همدان  

فاطمـه  خـانم   كارشناسـي     بـا     نوجـوان رفتار با    گام    برگزاري •
   دبيرستان فرزانگان-ايرانپور دركرج

  
و  هـا   ها ، سمينارها ، همايش      كارگاهشركت در �

   ساير مراكزيها  نشست وها نمايشگاه
 ، جسميي هاي همه جانبه مراقبتهمايش در  شركت •

كميسيون عوامل اجتماعي به دعوت   عاطفي كودك و رواني 
  )زهرا سليمانيخانم ( سالمت 

  
   ي برگزاري روز جهاني خانواده ي كميته  جلسه�

كه به دنبال ي برگزاري روز جهاني خانواده  كميتهدر اين ماه 
ها و نهادها براي برگزاري روز جهاني  دعوت موسسه از سازمان

 خود راي  ارمين جلسهچهتشكيل شده است،  86خانواده در سال 
اين نشست با توجه به ضرورت و نياز اعضا به  . كردبرگزار 

آشنايي با پژوهش و بررسي برگزاري كارگاهي با موضوع 
  .  اختصاص يافت هاي شركت كننده هاي سازمان طرح

اين بحث ادامه پيدا )  20/8/86 (آينده ي  جلسهدر قرار است 
ها با  كارشناسي اين كارگاه. اگانه بررسي شودها جد كند و طرح

  .     آقاي مسعود ناصري است
  
  ها موسسه در رسانه ••••
كرمـي   مرضـيه شـاه  خانم  مصاحبه با-سايت روزنامه سالمت     •

  ي آماده كردن كودكان براي ورود به دبستان در باره

  هاي آينده برنامه����
 گرداننده ساعت

  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  رفتار با كودك   7/8/86  9  نژاد  ماريا ساسانخانم  4- 6
  تشويق و تنبيه   7/8/86  5  خانم نگين نابت  4- 6
  رفتار با نوجوان   8/8/86  9  كرمي خانم مرضيه شاه  4- 6
  بازي و انديشه   8/8/86  5  آقاي محمود سلطاني  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  17/8/86  1  خانم فاطمه صهبا  4- 6
ي  نه گفتن ويژه
  نوجوانان

 كار فرهنگي با نوزاد 21/8/86 1 خانم زهرا سليماني 12-9

 شادي در خانواده    29/8/86 1 خانم مريم احمدي  12-9

7 -5 
خانم دكتر فاطمه 

 زاده قاسم
1 30/8/86 

  در خانوادهحل مسئله
 ي پدران ويژه

  مديريت در خانواده  20/9/86  1  خانم مريم احمدي  12-9

  
  
  
  

   تسليت••••
   و جامعه ادبي ايران به دوستان 

ي   متـرجم برجـسته   ) الونـد ( حـسين ابراهيمـي      به خاطر از دست رفتن     

 پور شاعر و دوست كودكان و نوجوانان ادبيات كودكان و  قيصر امين
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  مهري   ماهانه ي سخنراني خالصه ����

  محيط مناسب براي درس خواندن :موضوع 

  مريم احمديخانم  : كارشناس

صـبر و حوصـله و      اهميت  در ابتداي سخنراني توجه حاضران به       

ي هـا  زمان بـراي ايجـاد عـادت       در نظر گرفتن  نداشتن شتاب و    

  :سپس موضوع با پرسش زير دنبال شد. جلب شدجديد

   عواملي در يادگيري اثر دارند؟اصوالً چه

 توجه شركت كنندگان به اين نكته جلب شد كـه           به اين ترتيب     

اصوال يادگيري نياز به موقعيت و شرايطي دارد و عـواملي در آن             

دخالت مي كنند و درس خواندن نيـز از بعـد يـادگيري نيـاز بـه                 

  .و شرايط داردهمان عوامل

   موثر در درس خواندن واملع 
  .خواندن دانش آموزان چندعامل عمده نقش دارددر درس 

 هاي مربوط بـه رشـد، اسـتعدادها،         ويژگي (خود دانش آموز   -1

  ... )ها و  توانايي

  مدرسه و نظام آموزشي -2

  خانواده و جامعه  -3

هايي است كه همگـي بـا    اين سه عامل خود داراي زير مجموعه     

دهند و برچگونگي و كيفيـت و بـازده    هم دست به دست هم مي    

  .گذارند  خواندن كودكان اثر ميدرس

آمـوزان،    عوامل موثر در چگونگي درس خواندن دانش       مجموعاز  

شـود بـه نقـش خـانواده و محـيط          صحبت امروز ما محدود مـي     

  .مناسب خانوادگي براي بهتر درس خواندن

  نقش خانواده در درس خواندن 
خانواده اولين محل يادگيري و پايه واساس و زمينه و بستر رشـد   

ي نقـش بنيـادين آن در         بنابراين در بـاره   .  تكامل كودك است   و

پرورش انسان و وظيفه و مسئوليتش به عنوان بستر سازي براي           

  .آموزش ترديدي نيست

  .البته بايد توجه داشت كه منظور از آموزش مفهوم عام آن است

از . انـسان بـالقوه توانـايي آن را دارد        يعني هر نوع يادگيري كـه       

فراهم كند تـا  رود محيطي براي پرورش فرزند       خانواده انتظار مي  

 به نحو مطلوب و بـا حـداكثر         ي كودك   ي بالقوه ها  در آن توانايي  

ها قادر باشند چنـين محـيط         چنانچه خانواده . بازدهي به كار افتد   

فت فرزنـدان   توان گ   مي،  براي يادگيري فراهم سازند     را  مطلوبي  

  :هاي شاد و موثر براي خود وجامعه خواهند شد ها نيز انسان آن

 بـراي     خانواده را در ايجاد انگيزه     نقشبا توجه به آنچه گفته شد       

  :توان به دو بخش تقسيم كرد درس خواندن فرزند مي

نقـش  (سـازي بـراي يـادگيري         خـانواده در زمينـه     يكي نقـش   •

  )غيرمستقيم

ر يـاري بـه فرزنـد بـراي درس خوانـدن       دوم نقش خـانواده د     •

  )نقش مستقيم(

سـازي بـراي يـادگيري        مينـه نقش خانواده در ز   

  )مستقيمنقش غير(
ند وجه بطور غير مستقيم بر درس خواندن فرزنـدش          چخانواده از   

  :گذارد، از جمله  اثر مي

  روابط خانوادگي 
هـا و      احترام به سـليقه    ،هماهنگي، همفكري و مشورت، پذيرش      

جنجـال   و  جار       هاي فردي اعضاي خانواده و پرهيز از       ويژگي

  .كند و خشونت، محيط را براي يادگيري مساعدتر مي

  توجه به مطالعه

هـايي كـه      خـانواده  .است   درس خواندن، مطالعه   هاييكي از ابزار  

براي مطالعه و خواندن ارزش قائلند و پـدر و مادرهـايي كـه بـه                

ي آن مطالعـه   مندنـد و دربـاره   هايي عالقه  ي خود به موضوع     نوبه

كنند، بطور غير مستقيم بـه ارزش مطالعـه در خـانواده تأكيـد           مي

  .دهند  دارند و رغبت به مطالعه را در فرزند افزايش مي

   زندگي و نگرش روش
ي زندگي و امرار معاش خانواده و نگرش خانواده نسبت بـه              شيوه

 بـه درس  هاي فرهنگي بر گرايش فرزند نسبت تحصيل و فعاليت  

  .اثر دارد

هايي كه بدون درس خواندن و كسب اطالعـات و دانـش     خانواده

پردازنـد و بـه ظـاهر         ي يك موضوع بـه آن مـي         آكادميك درباره 

توانند از همـان طريـق امـور زنـدگي را      شوند و مي    موفق هم مي  

بگردانند و رفاه و آسايش بـراي خـانواده فـراهم كننـد، چگونـه                

 بگويند براي موفقيت در آينده، بايد درس        توانند به فرزند خود     مي

  !بخواند؟

  وضعيت اقتصادي
 كـاهش انگيـزه درس خوانـدن        بضعف اقتصادي نيـز گـاه سـب       

كـشد تـا      كنـد چقـدر طـول مـي         وقتي خانواده فكر مـي    . شود  مي

بتوانـد  فرزندش از نظر اقتصادي خودكفا شود و به قول معـروف            

 خود بـه خـود از    كمك خانواده باشد،در گرداندن چرخ اقتصادي     

و اين شـرايط عينـي روي   . شود ي تحصيل فرزند دلسرد مي    ادامه

 و از دسـت دادن      كسب درآمد گذارد و او را به طرف         فرزند اثر مي  

  .كشاند هاي تحصيل مي انگيزه

ضعف اقتصادي در ناتواني در فراهم كردن امكانـات الزم بـراي            

  .خواندن هم نقش دارد درس

  ها بعضي عادت
ي انتخاب و به پايـان رسـاندن كارهـا و     والدين دربارههاي   عادت

انضباط شخصي بر رفتـار مربـوط بـه درس خوانـدن فرزنـد اثـر              

  .گذارد مي

  تشويق و تنبيه

اي تـشويق و    هـ  ي و رفتار با فرزند وانتخاب روش      هاي تربيت   شيوه

گذارد و بطور غيرمستقيم      تنبيه بر خلق و خو و رفتار فرزند اثر مي         

  . او موثر استدر درس خواندن
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  نظم 
است اما مفهوم   نظم هرچند به انضباط و مقررات درخانه نزديك         

نظم يعني قرار دادن هر چيز در حاي خـود و           . خاص خود را دارد   

هـاي   در نتيجه فراهم آوردن محيطي خلوت و به دور از محـرك         

  .ي حواس براي درس خواندن منحرف كننده

  

رس نقش خانواده در يـاري بـه فرزنـد بـراي د           
  )نقش مستقيم(خواندن 

 در درس   نقـش مـستقيم خـانواده     ي     دربـاره  البته صحبت 

خواندن فرزند، بدون در نظر گرفتن نقش و سهم مدرسه و نظام            

چنانچه مدرسه و نظام آموزشي وظـايف       . آموزشي ممكن نيست    

هاي خود را بدرستي انجام دهد، نقش خانواده نيز در            و مسئوليت 

ود و با روشي متناسب با خود معني پيدا         ي خ   جاي خود، به اندازه   

  .كنند مي

   آماده كردن فرزند براي ورود به دبستان

  :عبارتند ازها توجه شود در اين زمينه به آن كه بايدهايي موضوع

، )…مقررات، اشخاص، فضاها، و     (هاي ناشناخته      محيط زترس ا 

ن هاي والدي    اثر نگراني  ،هاي مربوط به جدايي از والدين       اضطراب

، ي كـودكي    ترس از دسـت دادن تفريحـات دوره       ،  از ترك فرزند  

ريـزي درسـت بـراي ورود بـه           برنامـه ،  چگونگي انجام تكـاليف   

، )تغييـر هماهنـگ در سـاعت خـواب و درس و تفـريح             (دبستان  

 ، ي وسـايل الزم بـراي مدرسـه    تهيـه ، استقالل و اتكاء به خـود  

تغييـر در   ، بـي پول تو جي ، )درخانه و مدرسه(توجه به نوع نغذيه     

، )آماده كردن خانه براي ورود فرزند به دبستان       (وهواي خانه     حال

  چگونگي توصيف مدرسه و درس ، ارتباط با مدرسه

  برنامه ريزي
هــايي كــه فرزنــد دانــش آمــوز دارنــد بايــد بــه اصــول  خــانواده

ريــزي بــراي بهتــر درس خوانــدن فرزنــد آگــاه باشــند و  برنامــه

ي درسي فرزند تطبيـق      ا حدي با برنامه   هاي خانوادگي را ت     برنامه

  .دهند

گيرنـد و     ها در اين تطبيق راه افراط در پـيش مـي            بعضي خانواده 

شود كـار     شوند كه تصور مي     آن قدر تابع درس خواندن فرزند مي      

  .ديگري جز درس خواندن فرزند برايشان مهم نيست

شـود وسـاير      همين امر سبب عدم تعادل روابط در خـانواده مـي          

  .دهد هاي ارتباط با فرزند را هم تحت تاثير خود قرار مي جنبه

هـاي عـادي      كـه بـا فعاليـت     است  اي    ي خوب برنامه    يك برنامه 

زندگي انطباق خالق داشته باشد و بـدون ايـن كـه فرزنـد را از                

هاي ديگر زندگي محروم كند، سـبب بهتـر درس خوانـدن              جنبه

  .بشود

  انجام تكاليف
اليف درسـي يكـي از   دردسـر تكـ   انجام درست و به موقـع و بـي     

دقتي و عدم تمركز يا       هايي مثل بي    عادت.  است آرزوهاي والدين 

توانـد بـر انجـام        عدم مسئوليت نسبت به تمام كردن كارها، مـي        

  . اثر بگذارد  فرزندتكاليف

ي كمـك بـه فرزنـد باشـند تـا             ها بايد آمـاده     در هر حال خانواده   

هـا را     به جـاي او تكليـف      اما نبايد    تكاليفش را راحت انجام دهد،    

  .انجام دهند

ها بهتر است به فكر كم كردن عوامل مزاحم براي درس             خانواده

  :ها اشاره كرد به اين توان از جمله عوامل مزاحم مي.خواندن باشند

، عـصبانيت   )ترس از شكست  (وقت هدر دادن، عدم تمركز، ترس     

ترهــا، كمــك زيــاد   تــذكر زيــاد بــزرگترهــا، بــزرگو خــشونت 

ترها، كنـدي و نيـاز بـه وقـت بيـشتر، مزاحمـت خـواهر و               بزرگ

  ... . و  بيجابرادرها، تلفن، تلويزيون،ميهمان

تواند به درس خواندن كودك       بعضي از عوامل هم در خانواده مي      

  :كمك كند از جمله

رصـت پرسـش و عـادي تلقـي     انضباط مناسـب و ثابـت، دادن ف     

ت كافي، محـل    ي مناسب، استراح     تغذيه ،كردن ابهام و نفهميدن   

ثابت و مناسـب بـراي درس خوانـدن، داشـتن تفـريح و اوقـات                

اسـتفاده  طبعي در خانواده، توجه به زمـان و   فراغت دلنشين، شوخ  

    ....از ساعت، ايجاد عالقه به كارهاي مربوط به فرزند و 

كمـك  از موارد ديگري كه در اين جلـسه بـه آن پرداختـه شـد                
  .دبو گرفتن از مشاور در شرايط خاص

  .كنندگان پاسخ داده شدهاي شركتدر پايان جلسه به سوال
  
  سپاس  

  از خانم فرنوش رشادي براي آموزش كامپيوتر به كاركنان بخش اداري
خورشـيد   ، پـژوه   نيلوفر بديع، فاطمـه حقيقـت     ،  ها ماندانا آجوداني      ز خانم ا

براي همكـاري    ونسرين مـاييلي،    نسرين لطفي  ، فاطمه عرفانيان،  جواليي  

  با بخش سايت و انتشارات موسسه

 فاطمه فدايي آباديان،  پور،مريم ملك   خنده صادق ، فر ذرا عباسي ها ع   از خانم 

 مـالي    هـاي   عشري براي اهداي كمـك       عليرضا اثني  و آقاي  نسرين بينا    و

  .سپاسگزاريم

  

  توضيح 
ي قبلي در بخش سخنراني ماهانه چند اشـكال تـايپي             ر خبرنامه د

  :شود ميوجود داشت كه به اين شكل تصحيح 

  اشتباه تايپي
  مازوموتور

  آلتروفيكي
Premeno. 

ــاال   ــتروژن باعــث ب ــاهش اس ك

ــسترول و  ــتن كلــ  HDLرفــ

  شود مي

  صحيح
   وازوموتور

  آتروفيكي
Premeno Pause  

ــاال   ــاهش اســتروژن باعــث ب ك

ــسترو  ــتن كلــ  LDLل ورفــ

  شود مي

  


