جلد اول
عکس :زهـرا سینایی (راحیل) ،زهره سـینایی
طراح گرافیک :زهره سـینایی

دربارة انتشارات صابرین
انتشارات صابرين در سال  1362اولين اثر خود ،قرآن كريم با خط عثمان طه ،ترجمة مرحوم محمدكاظم معزي و
فهارسالقرآن مرحوم دكتر محمود راميار را منتشر كرد.

فعاليت حرفه اي اين انتشارات از سال  1369شکل گرفت و طي شش سال اول ،كتابهايي عمدت ًا در حوزه هاي ادبيات كودك

و نوجوان و كتب دانشگاهي منتشر شد.

از سال  1375انتشارات صابرين بيشتر فعاليت خود را بر موضوعات روانشناسي تربيتي و خانواده و نيز ادبيات عرفاني متمركز کرد

كه خوشبختانه به دليل نياز جامعه ،آثار منتشر شده مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت .حاصل اين تالش انتشار مجموعههايي
با عناوين زير است:

 -1کليدهاي تربيت کودکان و نوجوانان

 -2کليدهاي آموزش کودکان و نوجوانان
 -3کليدهاي مشاوره

 -4مهارتهاي زندگي براي کودکان
 -5بازي و يادگيري

 -6کليدهاي همسران موفق

 -7کليدهاي مديريت زندگي

 -8کليدهاي بازسازي زندگي پس از طالق
 -9ادبيات عرفاني

امید است این انتشارات بتواند در آینده نیز با درک صحیح و جهتگیری درست ،به مسئولیت فرهنگی خود در برابر جامعة آگاه
و بالندة ایرانی عمل کند.

کلیدهای تربیت کـودکان و نوجوانان

سررسید حاملگی

آرلن آیزنبرگ ،هایدی مرکف و سندی هاتاوی * مترجم :صباح سلیمی

این سررسید یک دفتر یادداشت برای دوره بارداری ست و محلی برای پی گیری مالقات های با پزشک ،آموزش والدین ،رژیم
غذایی ،ثبت نتایج آزمایش ها و سوابق معاینات دوره بارداری ،یادداشت اسامی مناسب برای نوزاد ،نیازهای او ،هدایای خویشاوندان
و دوستان و نیز ثبت خاطرات دوران بارداری و زایمان است.

آمادگي براي زايمان و مراقبت از نوزاد

دكتر ويليام سيرز * مترجم :دكتر جواد ميداني

اين كتاب راهنماي مفيدي براي والدين جوان است و به آنها مي آموزد تا چگونه براي زايمان آماده شوند و با رفتار درست و منطبق
با نيازهاي نوزاد ،پيوند خوبي با وي برقرار كنند و آينده سالمي براي زندگي مشترك خود تدارك ببينند.

فرهنگ نام ها
پيمان ياريان

در اين كتاب نام هاي رايج در جامعه ،در حد توان جمع آوري شده و با استفاده از روش آوانگاري و نيز اشاره به منشأ و معناي
نام ها در اختيار والدين قرار گرفته است.

بهداشت کودک

دكتر ميريام استوپارد * مترجم :دکتر حميد سورگي ،دکتر ساسان واثق ،دکتر محمدرضا شگرف نخعي

در اين كتاب بيش از  80نوع بيماري دوران کودکي براساس دستگاه هاي بدن ،در فصل هاي جداگانه جاي داده شده اند.
والدين به گونه اي منطقي ،روشن و قدم به قدم به سوي مسيرهاي عملي احتمالي سوق داده مي شوند .در مواقعي که تماس
با پزشک يا درخواست آمبوالنس اهميت دارد ،بر سرعت عمل تأکيد شده است.

کليدهاي آرام کردن کودک ناآرام

دكتر ويليام سيرز * مترجم :ربابه مرتضوي

اين كتاب به روش هاي عملي در قبال مشكالت كودكان ناآرام مي پردازد و از والدين مي خواهد كه به علت گرية كودك ،رژيم
غذايي ،شرايط لباس ها و مشكالت جسمي او توجه كرده و راه هاي تسكين كودك را دريابند.

چهل نكته كليدي براي شيردادن به نوزاد

دكتر ويليام سيرز و مارتا سيرز * مترجم :دكتر جواد ميداني

اين كتاب در چهل فصل به چهل نكته كليدي پيرامون شيردهي ميپردازد كه آگاهي از
آنها مشوق مادران در امر شيردهي و موجب دلبستگي عميق ،بين مادر و فرزند است.

اولين غذاها

دکتر ميريام استوپارد * مترجم :مرتضي کاشي زاده و دکتر رضا رادگودرزي

این کتاب روش تهيه غذا براي کودکان با شکل ها و الگوهاي شادي بخش را همراه با تصاوير گوناگون به شما نشان مي دهد.
اين کار وقت و زحمت زيادي نمي خواهد اما موجب مي شود غذاها جذاب تر به نظر برسند .با استفاده از فهرست شکل هاي
متنوع غذايي مي توانيد کودکان خود را تشويق کنيد تا از غذا خوردن لذت ببرند.

ماساژ کودک

آلين هيث و نيکي بينبريج * مترجم :ناهيد آزادمنش

حركت هاي ماساژي براي كودكان از نوزادان نارس تا نوپاهاي پرجنب وجوش.

كليدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا يك سالگي
تكال اس .ني * مترجم :زهرا جعفري

اين كتاب همه چيز دربارة اولين سال زندگي نوزاد ،پيشنهادها و نصايحي در تمام موارد رشد فيزيكي ،احساسي و اجتماعي او در
اختيار والدين قرار مي دهد .در اين راهنماي كامل ،شما پاسخ هاي سريعي به تمام پرسش هاي دشوارتان خواهيد يافت.

كليدهاي رفتار با كودك يك ساله

مگ زويبك * مترجم :زهرا جعفري

در اين كتاب يك متخصص مراقبت از كودكان به شرح چگونگي رشد و تغييراتي كه كودك يك ساله پيدا مي كند ،مي پردازد.
همچنين دربارة رفتارهاي قابل پيشبيني ـ و گاهي دشوار و پرمسئوليت ـ در اين مرحله از رشد كودكان ،مطالبي خواهيد آموخت.

كليدهاي رفتار با كودك دوساله

مگ زويبك * مترجم :سارا رئيسي طوسي

دو سالگي هم براي شما و هم براي فرزندتان دوراني هيجان انگيز است .نويسنده شما را در رابطه با اين دورة سخت و
دشوار راهنمايي مي كند .عالوه براين ،پيشنهادهايي راهگشا و نكاتي مفيد را بيان مي كند تا بتوانيد از پس مشكالت رفتاري
فرزندتان برآييد.

كليدهاي رفتار با كودك سه ساله

دكتر سوزان اي .گاتليب * مترجم :زهرا جعفري

در اين كتاب در مورد انضباط ،روابط با اطرافيان و نيز برنامه هاي پيش از دبستان پيشنهادهايي مطرح مي شود و شما مي آموزيد
چگونه كودكي با اعتمادبهنفس بيشتر و خالق تر پرورش دهيد.

كليدهاي رفتار با كودك چهارساله

مري واالس * مترجم :مينا اخباريآزاد

اين كتاب به موضوعاتي نظير زبان ،احساسات ،قدرت تفكر ،رشد حركتي ،رفتارها و روابط كودك چهارساله با ديگران مي پردازد.
همچنين توصيه هاي مهمي در زمينه نظم ،ترس ،خواب و روش مثبت گفت وگو با كودك چهارساله را مطرح مي كند.

كليدهاي رفتار با كودك پنج ساله

دكتر مارتي وايت * مترجم :اكرم كرمي

رهنمودهاي اين كتاب شما را ياري مي كند كودك خود را در زمينه هاي مختلف از جمله رشد شناختي ،زباني ،حركتي ،اجتماعي
ـ عاطفي و خصوصيات فردي شخصيتي درك كنيد .همچنين با ورود كودك پنج ساله تان به پيش دبستاني و فراگيري مهارت هاي
جديد ،چه انتظاراتي از او داشته باشيد.

قواعد تربيت كودك نوپا  :روشهای موثر برای كنترل خشم ،غلبه بر چالشها و كمك به رشد كودك شما

آبری هارگیس * مترجم :سعیده فراهانی

فرزندپروري فرصتي برجسته و عالي براي رشد بهعنوان يك انسان است .اين كتاب در شكلگيري و حفظ رابطه همكاري با
كودكتان و خوشگذراندن در اين مسير به شما كمك ميكند.

هيچ كودكي بي عيب نيست

جیل ساوج و دکتر کیتی کوک * مترجم :فاطمه آقامحمدی

اين كتاب به شما كمك ميكند والد موفقي شويد .نويسندگان ،ژرفنگري و تجربيات منحصربهفرد خود را در اين موضوع با
شما در ميان گذاشتهاند .به فرزندان خود همانگونه كه هستند ،عشق بورزيد.

آموزش دستشويي رفتن به کودکان

مگ زويبك * مترجم :دكتر امير شيرواني

كتاب حاضر راهكارهاي مرحله به مرحله را براي آموختن دستشويي رفتن به كودك پيشنهاد كرده و مشكالت شايع و نيز
راه حل هاي مناسب آنها را به تفضيل بيان مي كند.

كليدهاي انتخاب مهد و پرستار كودك

دكتر استيوان آورباخ * مترجم :مينا اخباري آزاد

كتاب حاضر دربردارندة توصيه هاي عملي است كه به نكات مهمي در انتخاب مهد و پرستار
كودك در خانه مي پردازد .اين كتاب شامل فهرست
بازبيني شرايطي است كه در انتخاب
گزينة مناسب به شما كمك مي كند.

بهترين کليدهاي تغذيه براي کودک و نوجوان
دكتر كارولين اي .مور ،دكتر رابرت شولمن و ميمي كر

* مترجم :دكتر جواد ميداني

اين كتاب به برنامه هاي غذايي خوب ،جدول هاي تغذيه،
راهنماي غذاهاي آماده و نيازهاي غذايي مخصوص
كودكان و نوجوانان مي پردازد.

آشپزي نوين برا ي كودكان

بالندين ماركاده و دكتر هانري بوشه * مترجم :دكتر افرا شكوهيان

عادات خوب تغذيه را خيلي زود و از همان دوران كودكي بايد مورد توجه قرار داد .غذاهايي كه در اين كتاب مالحظه مي كنيد،
غذاهاي متعادلي هستند كه متناسب با سن كودك انتخاب شده اند.

کليدهاي پرورش فرزند شاد

ليزا مك ُکرت * مترجم :منيره نادري

اين كتاب راهكارهايي را به پدران و مادران پيشنهاد مي كند كه ضمن ايجاد نشاط در كودكان زير دو سال ،خود نيز لحظات شادي
را با فرزندشان سپري كنند.

کليدهاي پرورش فرزند شاد از  2تا 4سالگي

ليزا مک ُکرت * مترجم :منيره نادري

شما نميتوانيد بدون اينکه با کودک نوپايتان ارتباطي عميق و مؤثر برقرار کنيد ،او را به بهترين نحو ممکن پرورش دهيد و زمينة
خرسندياش را فراهم کنيد .به سخنان کودک خود گوش کنيد و به او اعتماد کنيد .هدف از طرح انواع پيشنهاد در اين کتاب،
استحکام بخشيدن به ارتباط والدين و فرزندان است ،زيرا اين ارتباط زيربناي خوشحالي کودک را در زمان حال و آينده فراهم مي کند.

فرزند دوم ،پيامدها و راه حلها

دكتر مگ زويبك * مترجم :دكتر جواد ميداني

تولد فرزند دوم آغاز دورة جديدي از شادي ها و مشكالت در خانواده است .اين كتاب نكات تخصصي و مفيدي را مي آموزد تا
بتوانيد محبت و توجه خود را هم زمان به هر دو كودك ابراز كنيد و از پدر و مادر بودن لذت ببريد.

كليدهاي تربيتي براي والدين تك فرزند

دكتر كارل پيكهارت * مترجم :دكتر مسعود حاجي زاده

اين كتاب شامل نكات فشرده و ساده اي در زمينه فوايد و مشكالت تك فرزندي است.

کليدهاي تربيت کودک مبتال به سندرم دان
مارلين تارگ بريل * مترجم :اكرم كرمي

والدين كودكان مبتال به
كتاب حاضر توصيه هايي را به
ِ
سندرم دان ارائه مي دهد تا آنها را در مواجهه با مشكالت جسمي،
خواهر و برادرها ،مسائل مالي ،تحصيل ،تفريح و سرگرمي ،ورود به جامعه و انتخاب شغل فرزندشان ياري كند.

کلیدهای رفتار با کودک مبتال به اوتیسم * مارلین تارگ بریل * مترجم :منیره نادری

در این کتاب آمده است که اوتیسم چیست و چگونه تشخیص داده می شود .این کتاب حاوی اطالعاتی برای والدین کودکان
اوتیسمی می باشد و به آنان کمک می کند تا با مشکل اوتیسم فرزندشان روبرو شوند و احساسات فرزندشان را درک کنند.
همچنین این کتاب ،آنان را با چگونگی همکاری با روان درمانگرها و ارزیابی قواعد آموزشی ،درمان ها و شیوه روان درمانی جدید
آشنا می کند .به این صورت والدین می توانند به کودک کمک کنند تا توانایی های بالقوه خود را پرورش دهد و از آنها استفاده کند.

کليدهاي برخورد با ترس در نوجوانان

دكتر هانس مورشيتسكي * مترجم :ليال لفظي

والدين ،مربيان و ديگر افرادي كه با نوجوانان ارتباط دارند ،با كمك اين كتاب مي توانند خود را در وضعيتي قرار دهند كه نوجوانان
را در مواجهه با ترس و اضطراب بهتر درك كنند و به آنها ياري برسانند.

کليدهاي برخورد با مشکالت خواب کودکان
دكتر سوزان اي .گاتليب * مترجم :اكرم كرمي

در اين كتاب دربارة برنامه خواب ،محيط خواب ،كابوس ديدن ،بي خوابي ،شب ادراري و مشكالت ديگر ،رهنمودهايي براي والدين
ارائه شده است.

کليدهاي رويارويي با بيماري حساسيت در کودکان و نوجوانان
دكتر جودي لي بچمن * مترجم  :دكتر مسعود حاجيزاده

اين كتاب اطالعاتي دربارة منابعي كه باعث ايجاد حساسيت مي شوند ،مانند گرد و غبار ،حيوانات خانگي ،كپك ،غذاها و بعضي
داروها در اختيار شما مي گذارد .همچنين به شما مي آموزد كه چگونه به منابع آلرژي زا در محيط خانه دست پيدا كنيد و . . .

دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان

دكتر رابرت جی وینچی * مترجم :دكتر شهریار نظری

اين کتاب راهنمایی ست برای نحوه برخورد و انجام کمک های اولیه .در این اثر شما با آسیب های ورزشی ،گزش حیوانات و
حشرات ،سوختگی ،شکستگی ،مسمومیت ،گرمازدگی و نکات فراوان دیگری آشنا می شوید.

کليدهاي مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان
دكتر كاتارينا ماناسيس * مترجم :فرناز فرود

اين كتاب يك راهنماي كاربردي است كه به والدين كمك مي كند اضطراب را در كودك خود تشخيص دهند و نيز راهكارهاي
مناسب در زمينه چگونگي كمك به كودك در ميان خانواده و در محيط مدرسه ارائه مي دهد.

کليدهاي آموختن دربارة کودکان کم توجه و بيش فعال

دكتر ليندا سونا * مترجم :ترانه بهبهاني

اين كتاب شما را در تشخيص اختالل كمبود توجه و بيش فعالي در كودك تان راهنمايي مي كند .با استفاده از اين كتاب شما
مي توانيد روش درمان را بياموزيد و در ايجاد تمركز او را ياري كنيد.

كليدهاي رويارويي با پديده خشونت د ركودكان و نوجوانان

دكتر باري اي .مكنامارا و فرانسين جي .مكنامارا * مترجم :دكتر مسعود حاجي زاده

در اين كتاب ،توصيه هاي ارزشمندي دربارة خشونت و بايدها و نبايدها در رويارويي والدين و آموزگاران با اين پديده مطرح
شده است.

كليدهاي پيشگيري و مقابله با اعتياد در نوجوان و جوان
دكتركارل پيكهارت * مترجم :مسعود هومان

اين كتاب نحوة تشخيص نشانه هاي هشداردهندة مصرف مواد مخدر را بيان مي كند و مراحل كمك به نوجوان را براي جلوگيري
از افتادن در دام اعتياد ترسيم مي كند.

كليدهاي آموختن به كودكان دربارة خدا

دكتر ايريس ياب * مترجم :دكتر مسعود حاجي زاده

اين كتاب حاوي رهنمودهايي براي برخورد با سؤاالت كودكان دربارة خداست .نويسندة كتاب كه داراي دكتراي آموزش
مي باشد پيشنهاداتي براي رشد معنوي كودكان در عصر حاضر ارائه مي دهد.

کليدهاي کمک به کودک براي برخورد با مرگ عزيزان

دكتر َدن شافر و كريستين ليونز * مترجم :اكرم كرمي

كتاب حاضر برداشت كودكان از مرگ ،سردرگمي و غم ،پشت سر گذاشتن اندوه ،مراسم تدفين و خداحافظي ،در ميان گذاشتن
مرگ با كودكان عقب افتاده و تجربه اي شخصي از تربيت كودك در بحبوحة آسيب رواني را مورد بررسي قرار مي دهد.

کليدهاي تخليه هيجاني در کودکان

دکتر سپيده خليلي

اين کتاب با ارائه اطالعاتي قابل فهم و کاربردي ،دورة آموزشي دوازده جلسه اي تخلية هيجاني ،داستان هاي تخلية هيجاني و
سفرهاي خيالي ،به رفع مشکالت والدين و مربيان کمک مي کند .راهکارهاي اين کتاب هم براي بزرگساالن و هم کودکان و
نوجوانان توصيه مي شود.

كليدهاي پرورش کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه

دكتر باري اي .مكنامارا و فرانسين جي .مكنامارا * مترجم :فريبا مقدم

پرورش فرزند مبتال به اختالل كمبود توجه ،چالش هاي بسياري را به همراه دارد .در اين كتاب خواهيد آموخت كه چگونه با
مدرسه فرزندتان همكاري كنيد ،به طور مؤثري رفتار فرزندتان را مديريت كنيد و مدافع فرزند خود باشيد.

کليدهاي تربيت کودک حرف شنو

اليزابت پنتلي * مترجم :ويدا لطفي

اين کتاب سرشار از ايده هاي کاربردي و هدف مند براي خانواده هاست .با ابزارها و مهارت هاي ارائه شده در اين کتاب مي توانيد
به هدف خود که پرورش کودکي شاد ،با اعتمادبه نفس باال و منظم است ،دست يابيد.

کليدهاي تربيت فرزند قدرشناس

امی مک کریدی * مترجم :اکرم کرمی

امی مک کریدی با نگارش هوشمندانه و الهام بخش خود برای توانمندسازی فرزندان راهکارهای مؤثری ارائه می کند که تجربه
درستی آنها را به اثبات رسانده است .این راهکارها در عین حال که شفقت و قدرشناسی را به فرزندان می آموزد ،از نازپروردگی و
لوس شدن آنها جلوگیری می کند.

كليدهاي عادت دادن فرزند به كار در خانه

باني رانيان مك كلو و سوزان واكر مانسون * مترجم :زهرا جعفري

 401روش ساده و مؤثر براي عادت دادن فرزند به كار در خانه ،به گونه اي كه آنان را در آينده به
بزرگساالني متكي به خود و مسئول تبديل كند.

رشد والدين همراه با فرزندان

الين شوئن * مترجم :فرناز فرود

موضوع اين کتاب شيوة پرورش فرزندان نيست ،بلکه شیوة چگونه بزرگ کردن فرزندان ،شيوة برخورد ،رفتار ،شخصيت ،هدف ها و
نگرشمان دربارة خودمان و جهان را با ظرافت و يا به نحو شگفت انگيزي ،آگاهانه يا ناآگاهانه تغيير مي دهد؛ موضوع اين است که
چگونه بزرگ کردن فرزند ،موجب رشدمان مي شود تا در نتيجة اين فرآيند بلوغ بتوانيم رشد فرزندانمان را بهتر هدايت کنيم.

راهنماي بهبود روابط خواهر و برادرها

پت اسپانگين و ويكتوريا ريچاردسون * مترجم :سارا رئيسي طوسي

اين كتاب به شما كمك مي كند تا فراز و نشيب هاي رابطة منحصر به فرد خواهر و برادرها را درك كنيد .برخي از موضوعات
مورد بررسي عبارتند از :فاصله سني فرزندان ،شكايت بچه ها از بي عدالتي والدين ،حسادت و رقابت ،دعوا و درگيري ،برقراري
پيوند بين فرزندان و . . .

کليدهاي رفتار با دوقلوها

كارن كركف گرومادا و مري سي .هرلبرت * مترجم :آزيتا قدسي راثي

اين كتاب پاسخ به سؤاالتي است در مورد زايمان و تغذيه و نيز اطالعاتي در مورد هماهنگي خانواده،
فرآيندهاي مختلف همبستگي در خانواده ،مسائل مربوط به فرديت كودكان و روابط متغير دوقلوها طي
سال هاي رشد.

کليدهاي کشف و پرورش استعداد در کودکان

دكتر دُن وينهاوس * مترجم :اکرم قيطاسي

اين کتاب براي تمام والدين نوشته شده است تا به بچههايشان کمک کنند با استفاده از حداکثر قابليت خود زندگي کنند و آنچه را
که بالقوه در کودکان وجود دارد فعال کنند .اما اين به معناي آن نيست که ميخواهيم از بچههايمان افرادي تيزهوش يا نابغه بسازيم.

کليدهاي پرورش خالقيت هنري در کودکان و نوجوانان

سوزان استرايكر و سالي وارنر * مترجم :اكرم قيطاسي * پيشگفتار :دكتر مرتضي گودرزي (ديباج)

كتابي جامع ،در مورد ارزش و تأثير هنر بر كودكان و نوجوانان كه روش هايي كاربردي و ساده را با استفاده از ابزار هنر،
براي تقويت خالقيت در آنها ارائه مي دهد.

اصول کارکرد مغز در کودکان

دکتر جان مدينا * مترجم :دکتر شهريار نظري

کتاب اصول کارکرد مغز در کودکان براي بچه هاي صفر تا پنج سال طراحي شده است و به ما نشان مي دهد که مغز واقع ًا
چگونه کار مي کند و چرا بايد در مدارس مان تغييراتي ايجاد کنيم .اين کتاب پلي است بين آنچه دانشمندان مي دانند و
والدين انجام مي دهند.

کلیدهای پرورش تفکر در کودکان و نوجوانان

دكتر میرنا .بی شور * مترجم :فرناز فرود

اين كتاب با آموزش مهارت حل مشکل ،پویایی فکر و اندیشه را در خانواده شما به ارمغان می آورد.

كليدهاي رويارويي با مشكالت رفتاري كودكان

الينور سيگل و ليندا سيگل * مترجم :دكتر مسعود حاجي زاده

نويسندگان اين كتاب به مشكالتي كه از سنين نوزادي تا  5سالگي معمو ًال براي كودكان پيش مي آيد ،مي پردازند و راه حل هايي
در مورد نحوة برخورد با آنها ارائه مي دهند.

کليدهاي برخورد با لکنت زبان در کودکان
پاتريشيا ام .تريبر * مترجم :اكرم كرمي

توصيه هاي تخصصي اين كتاب همراه با يافته هاي پژوهشي اخير به شما كمك مي كند تا مشكل لكنت زبان فرزندتان را
درك و در جهت مقابله با آن اقدام كنيد .عالوه بر اين مي توانيد ناراحتي و اضطراب او را در خانه و مدرسه تشخيص دهيد و
در جهت تخفيف آن بكوشيد.

کليدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسي در کودکان و نوجوانان

دكتر كريستال دفريتاس * مترجم :سارا رئيسي طوسي * پيشگفتار :دكتر عبدالعظيم كريمي

در اين كتاب آنچه كه بچه ها بايد در زمينة جنسيت در تمامي مراحل رشدشان بدانند ،همراه با پاسخ ها و توصيه هايي در مورد
سؤاالت مهم مربوط به جنسيت ارائه شده است.

کودک و حد و مرزهايش

دكتر هنري کالود و دکتر جان تاونسند * مترجم :دکتر مينا اخباري آزاد

خواندن اين کتاب به شما کمک مي کند تا در مسير رشد فرزندان خود و پرورش حس مسئوليتپذيري در آنان در قبال رفتارها ،نگرشها
و عواطفشان گام برداريد .نويسندگان اين کتاب شما را با چگونگي و بايدها و نبايدهاي شکلگيري ويژگيهاي شخصيتي فرزندتان
آشنا خواهند کرد ،آن چيزهايي که او را بهسوي تعادل ،مؤثر بودن و تحقق اهداف خويش در زندگي بزرگسالي هدايت خواهد کرد.

كليدهاي پرورش هوش عاطفي در كودكان و نوجوانان

دكتر جان گاتمن و دکتر جون دكلر * مترجم :فرناز فرود

اين كتاب كه براي والدين نوشته شده است ،پيوند عميقي بين والد و فرزند ايجاد مي كند و در پرورش نسلي سالم ،باعاطفه و
موفق سهم بهسزايي خواهد داشت.

كليدهاي پرورش هوش اخالقي در كودكان و نوجوانان
دكتر ميشل بُربا * مترجم :فرناز فرود

نويسنده به هفت فضيلت اساسي اشاره مي كند كه پايه هاي اخالق و انسانيت هستند و عبارتند از همدلي ،وجدان ،خويشتنداري،
احترام به ديگران ،مهرباني ،بردباري و انصاف .او نقش خانواده را در پرورش فرزندان بر اساس اين فضائل بسيار مهم مي داند.

کليدهاي پرورش هوش اجتماعي در کودکان و نوجوانان

کتي کوهن * مترجم :اشرف راضي

بررسي افراد موفق نشان مي دهد که مهارت هاي اجتماعي خوب و نه نمرات باال است که
با موفقيت آتي کودکان ارتباط قدرتمندي دارد .کتاب حاضر برنامه اي را مطرح مي کند که
مي تواند در خانه توسط والدين آموزش داده شود.

کليدهاي پرورش مهارت دوست يابي در کودکان و نوجوانان
دكتر ميشل بُربا * مترجم :اکرم قيطاسي

اين کتاب به والدين نشان مي دهد که چگونه مهارت هاي ضروري دوست يابي ،حفظ دوستان و همينطور مهارت هايي را که
فرزندانشان براي حفظ خود در مقابل فشارهاي اجتماعي همساالن نياز دارند به آنها آموزش دهند.

كليدهاي گفتن و شنيدن با كودكان و نوجوانان
آدل فابر و الين مازليش * مترجم :زهرا جعفري

اين كتاب به شما كمك ميكند تا خود و فرزندتان را بهتر بشناسيد و با وي ارتباطي مؤثر و همراه با احترام و درك متقابل برقرار كنيد.

پاسخ به والدين

دكتر سيما فردوسي

اين كتاب به طرح رايج ترين مسائل مربوط به تربيت فرزند پرداخته است .اين مطالب كه غالب ًا به صورت پرسش و پاسخ هستند،
در قالب نكاتي كام ً
ال كاربردي و با نگاهي بومي و با توجه به سنت خانوادة ايراني مطرح شده اند و بر اساس تجربيات ارزشمند
سال ها مشاوره ،تحقيق ،تدريس و مادري كردن مؤلف به دست آمده اند.

روشي متفاوت در تربيت فرزند

پو برانسن و اشلي مِري َمن * مترجم :دکتر اشرف راضی

اين کتاب با استفاده از علم جديد روانشناسي کودک ،نشان خواهد داد بسياري از فرضياتي که در مورد کودکان بديهي
مي پنداريم ديگر چندان قابل اعتماد نيستند .فرضيات غلط منجر به اتخاذ شيوه هاي تربيتي نادرست شده است و بر نحوة تفکر
ما نسبت به کودکان ،تفسير رفتار آنها و نحوة تعامل با آنها نيز اثري منفي داشته است.
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دكتر جفری برنشتاین * مترجم :دكتر ویدا لطفی

اين كتاب برای هر پدر و مادر ناکامی شرح می دهد چه چیزی سبب ستیزه جویی در کودکان می شود و شما چگونه می توانید
رفتارشان را بدون توسل به فریاد تغییر دهید و تنها با صرف دقایقی در طول روز ،مرحله به مرحله رابطه خود را ارتقاء بخشید.

كليدهاي پرورش مهارت هاي اساسي زندگي در كودكان و نوجوانان

دكتر دروتي ريچ * مترجم :اكرم قيطاسي * پيشگفتار :دكتر سيما فردوسي

اعتماد به نفس ،انگيزه ،تالش ،مسئوليت پذيري ،پشتكار ،توجه به ديگران ،كار گروهي ،عقل سليم ،حل مشكالت و تمركز مهارت هاي
اساسي و مهمي هستند كه در موفقيت كودكان و نوجوانان نقش بسزايي دارند و در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.

كليدهاي پرورش اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان

گلن استنهاوس * مترجم :ناهيد آزادمنش

اگر مي خواهيد فرزنداني داشته باشيد كه در ناهمواري هاي زندگي اعتماد به نفس خود را از دست ندهند ،بايد پايه هاي عزت نفس
را از كودكي در آنان محكم كنيد .در اين كتاب خطرهايي كه در راه اعتماد به نفس كودك و نوجوان وجود دارد ،براي والدين و
مربيان بازگو شده است.

رشد بدن دختران در دوره بلوغ * والری لی شفر ،كارا ناترسون * مترجم :محمدعلی شیخعلیان

اگر شما از تغییرات بدن خود تعجب كردهاید ،باید گفت كه تنها نیستید! میلیون ها دختر هشت تا دهساله هم احساس كنونی
شما را داشتهاند و برای توصیههای درست به این كتاب روی آوردهاند .این كتاب راهنما به پرسشهای شما از مراقبت از مو
گرفته تا تغذیه سالم ،نفس بدبو تا سینهبند و چرخه قاعدگی تا جوش صورت و موضوعات دیگر پاسخ میدهد .این كتاب با
توجه به رهنمودهای عملی و نكات واقعی كارشناسان ،به شما كمك میكند تا درباره تغییرات بدن خود نكات جالبی را بیاموزید.

رشد بدن پسران در دوره ی بلوغ * کلی دانهام * مترجم :محمدعلی شیخعلیان

هر آنچه پسران باید برای رشد خود بدانند! این کتاب به چند موضوع اشاره دارد .بدن در حال تغییر شما :دوره بلوغ و معنایی که برای
بدن در حال رشد شما دارد .روابط در حال تغییر شما :راهنمای شما برای مراقبت و حفظ والدین ،خواهرها و برادرها ،دوستان ،معلم ها
و مربی هاست .زندگی در حال تغییر شما :در این مرحله از زندگی دنیای جدیدی ،از نحوه لباس پوشیدن برای موفقیت گرفته تا ایمنی
در اینترنت ،انتخاب غذاهای بهتر تا نحوه ی برخورد با بچه های قلدر(در دنیای واقعی و مجازی) ،پیش روی شماست.

ترتیب تولد و پرورش فرزند

مری واالس * مترجم :فاطمه آقامحمدی

ترتیب تولد تاثیر عمدهای بر تجربیات عاطفی روزانه کودکان ،رشد آنها ،روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی آنها دارد .فرزند
بزرگتر ،وسطی و کوچکتر ،دوقلوها و حتی تک فرزندها همه ،مسائل مربوط به تربیت تولد خود را دارند که والدین باید از آنها
آگاه باشند .توصیه های این کتاب ،والدین را قادر خواهد ساخت مشکالت ایجاد شده مرتبط با تربیت تولد را رفع کنند.

کليدهاي تربيت و رشد دختران

جيسال پروشف و استيو بيدالف * مترجم :حسان صادقي

اين کتاب با روش هاي درست تربيتي ،شما را در ايجاد يک زندگي شاد و موفق براي دخترتان ياري مي کند و با چگونگي
پرورش جسمي و عاطفي دختران ،تفاوت هاي آنها با پسران ،نقش پدر در زندگي دختران و  ...آشنا مي سازد.

پرورش فرزند با داستانهای سازنده:

پل اسمیت * مترجم :گیتا شیخاالسالمی

این کتاب شامل  ۱۰۱داستان از افرادی در هر پست و مقام از سراسر جهان است که به شما کمک میکنند تا آن کسی که هستید
و آن کسی که میخواهید بشوید در شما شکل بگیرد .این داستانها را با فرزندانتان در میان بگذارید و درباره آنها با هم بحث کنید.
خواهید دید فرزندانتان به گونهای بزرگ میشوند که به آنها افتخار خواهید کرد.

کلیدهای رفتار با کودک سرسخت:
رابرت مکنزی * مترجم :فرناز فرود

دکتر رابرت مکنزی گزینهای نشاطبخش ،جایگزین دو روش افراطی
غیرموثر تنبیهگرایی و آسانگیری ارائه میکند .پدر و مادرها و نیز
آموزگارها به روش اثباتشدهای پی میبرند که کودک سرسخت را
برانگیزند و به او رفتار مناسب را به شیوهای موثر یاد دهند.

چگونه به كودك خود ((نه)) بگوييم

دكتر ويل ويلكاف * مترجم :زهرا جعفري

آموختن ((نه يعني نه)) به فرزندتان ،اولين قدم حياتي براي نظم بخشيدن به رفتار او و در واقع اساسي ترين كليد موفقيت در
پرورش فرزند است.

والدين ،قطعاً تأثيرگذارند

ميشل بُربا * مترجم :ستاره بابايي

))والدين ،قطع ًا تأثيرگذارند(( توصيه هاي مرحله به مرحله ،پيشنهادهاي عملي ،مثال هايي از زندگي واقعي و ابزارهاي ميداني
آزمون شده را در اختيار هر پدر ،مادر و معلمي مي گذارد که موفقيت فرزندان شان را مي خواهند .اين کتاب به هشت مهارت ضروري
مي پردازد :اعتمادبه نفس ،خودآگاهي ،برقراري ارتباط ،حل مشکالت ،کنار آمدن با ديگران ،هدف گذاري ،پشتکار و همدلي.

كليدهاي تربيت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست
دكتر كارل پيكهارت * مترجم :سارا رئيسي طوسي

يك كارشناس براي والديني كه از همسر خود جدا شده اند و به تنهايي عهده دار تربيت فرزند خود هستند ،مطالبي را مطرح و
توصيه هايي را ارائه مي كند .در اين كتاب به والدين تك سرپرست براي بهبود شرايط شان راهكارهايي داده شده و بر اهميت
استفاده از كمك ديگران تأكيد شده است.

نقش پدر در مراقبت و تربيت كودك

دكتر ويليام سيرز

* مترجم :شرفالدين شرفي

اين كتاب راهنمايي هايي را در تمام
جنبه هاي وظايف پدري،
از همكاري در زايمان تا همكاري

با مادر در مراقبت و تربيت كودك
ارائه مي دهد .مهم تر اينكه كتاب،
چشم اندازهايي براي لذت بردن
از پدر بودن را نمايان مي سازد.

كليدهاي برخورد با ناتواني در يادگيري

دكتر باري اي .مكنامارا و فرانسين جي .مكنامارا * مترجم :ترانه بهبهاني

اين كتاب روش هاي كاربردي براي والديني كه فرزندان شان دچار ناتواني در يادگيري هستند ارائه مي كند .همچنين روش هاي
فرزندان داراي مشكل ناتواني در يادگيري در خانه و مشاركت دادن آنها در فعاليت هاي اجتماعي
آموزش ويژه ،نحوة برخورد با
ِ
را توضيح مي دهد.

كليدهاي پرورش كودك تيزهوش

دكتر سيلويا ريم * مترجم :مينا اخباري آزاد

توصيه هايي دربارة شناخت فرزند تيزهوش ،برنامه ريزي براي تحصيالت او از دورة پيش از دبستان تا دانشگاه و نيز موضوعاتي
نظير :تصميم گيري دربارة تحصيل جهشي ،برخورد با موفقيت ها و عدم موفقيت ها ،اهميت تأمين هماهنگي روحي فرزندتان در
مدرسه و در ميان دوستان ،خانواده و . . .

كليدهاي پرورش احساس امنيت در كودكان ونوجوانان
استنلي گرين اسپن * مترجم :اكرم كرمي

اين كتاب به ما مي آموزد كه چگونه به فرزندانمان كمك كنيم تا به احساس امنيت و اعتماد به نفس در دنياي پرتحول كنوني
دست پيدا كنند.

والدين هشيار

شفالي ساباري * مترجم :اکرم کرمي

کتاب حاضر با تأکيد بر چالش هاي طبيعي فرزندپروري تصديق مي کند که هر يک از ما سعي مي کنيم بهترين والدي باشيم
که مي توانيم .هدف ما اين است که نشان دهيم چگونه ميتوان درس هاي عاطفي و معنوي نهفته در مسير فرزندپروري را
بيرون کشيد ،روي آن سرمايه گذاري کرد و از رهگذر تحول و هشياري به شيوه اي مؤثر در تربيت دست يافت.

کليدهای کشف و پرورش هشت هوش در کودکان
کیتی کوک * مترجم :الهام محمدپور

طبیعت و تربیت به همراه یكدیگر تعیین میكنند كه كودك شما به كدام هوش گرایش بیشتری دارد .اینجاست كه عالئق باعث پدیدار
شدن توانمندی ها میشود.

 ۸چيز که هر دختر به ان نياز دارد ( تا توانمند و مستقل شود)

استیو بیدالف * مترجم :نسیم صدیق

این كتاب بهترین اطالعات را به شما میدهد تا برای دختر خودتان و دوستانش و برای دختر خواهر یا برادرتان و برای نوههای مونثتان
و ...بهترین روشهای فرزندپروری را انتخاب كنید.

تربيت بدون فرياد
هال ادوارد رانكل * مترجم :اكرم كرمي

با پياده كردن اصول اين كتاب در زندگي خود ،روابط شما و فرزندتان چنان مي شود كه همواره در آرزوي آن به سر مي بُرديد .اين روابط
قرين شادي ،همكاري ،توازن و از همه مهم تر احترام متقابل خواهد بود .در واقع آرامش آنقدر هم كه فكر مي كنيد از خانوادة شما دور نيست.

انضباطبدونگريه
اليزابت پنتلي * مترجم :اکرم کرمي

خواندن اين کتاب ،براي همة والدين و مراقبان کودکان خردسال ضروري است .اگر در پي ابزاري قابل فهم ،مؤثر و تربيتي براي
پرورش فرزنداني خوب و منضبط هستيد ،اين کتاب راهنماي شما خواهد بود.

كليدهاي موفقيت پدر ناتني

دكتر كارل پيكهارت * مترجم :آزيتا قدسي راثي

در اين كتاب راهنمايي هايي كاربردي و منطقي براي كمك به پدران ناتني در جهت روان ساختن نقش آنها ارائه شده است.
نويسنده بر اين نكته تأكيد دارد كه چگونه پدران ناتني بايد تفكرات رؤيايي را با توقعات واقع بينانه جايگزين كنند.

كليدهاي موفقيت مادر ناتني

فيليپا گرين مالفورد * مترجم :اكرم قيطاسي

در اين كتاب پيشنهادهايي براي دستيابي به هماهنگي در خانواده هاي ناتني ارائه شده است .همچنين روشهايي براي ايجاد
ارتباط در خانواده و اجتناب از سوءتفاهم بين شما و فرزندان ناتني تان و بين شما و همسرتان توصيه شده است.

كليدهاي آموختن آداب اجتماعي به كودكان و نوجوانان
شريل اِبِرلي * مترجم :ترانه بهبهاني

اگر مي خواهيم فرزنداني با اعتمادبه نفس و متين داشته باشيم ،بايد قوانين و آداب اجتماعي را به آنها بياموزيم .دانستن رفتار
صحيح نويددهندة آمادگي آنها براي شروع زندگي است.

كليدهاي رفتار با نوجوانان

دكتر دن فونتنل * مترجم :مسعود حاجيزاده و اكرم قيطاسي

اين كتاب شامل توصيه هايي در مورد نحوة برخورد با رفتارهاي ويژة
نوجوانان و مشكالت آنهاست .شما نحوة برقراري ارتباطي نزديك و مؤثر
با فرزندتان را خواهيد آموخت.

كليدهاي شناخت و رفتار با دخترها

دكتر نانسي اسنايدرمن و پگ استريپ * مترجم :اكرم كرمي

اين كتاب شامل راهنماييهاي كاربردي ،مطمئن و ضروري براي پرورش دختران نوجوان است و حاوي توصيههاي
هوشمندانه در مورد موفقيت مادران و دختران ـ چه به صورت فردي و چه در كنار يكديگر ـ طي سالهاي نوجواني است.

كليدهاي تربيت و رفتار با پسرها

استيو بيدالف * مترجم :اكرم قيطاسي

اين كتاب به ما مي آموزد چگونه پسرهايي شاد ،با اعتماد به نفس و مهربان پرورش دهيم ،مادران چگونه زندگي
و عشق را به پسرانشان بياموزند و پنج كار مهمي كه پدران مي توانند انجام دهند.

راهنماي كامل تربيت كودك

اليزابت پنتلي * مترجم :اكرم قيطاسي

هدف راهنماي كامل تربيت كودك ،كمك به شما در جهت يافتن پاسخ هاي مناسب براي بسياري از
مسائل رفتاري كودكتان است كه به صورت روزمره با آن مواجه مي شويد .در اين كتاب مرجع ،گزينه ها و
روش هاي متعددي وجود دارد كه به شما كمك مي كند در پرورش فرزندتان نگرشي منطقي داشته باشيد.

راهنماي کامل والدين ()1

دكتر رابين گلدِ استين و َجنت گاالنت * مترجم :دكتر مينا اخباري آزاد

والدين مي توانند پاسخ بسياري از سؤاالت خود را در اين کتاب پيدا کنند .اين پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل
به والدين اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان
تأثيرگذارتر است ،انتخاب کنند .در جلد اول ،به مسائل و نيازهاي
کودکان ،تا پنج سالگي پرداخته شده است.

راهنماي کامل والدين ()2

دكتر رابين گلدِ استين و َجنت گاالنت * مترجم :دكتر مينا اخباري آزاد

والدين مي توانند پاسخ بسياري از سؤاالت خود را در اين کتاب پيدا کنند .اين پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل
به والدين اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان تأثيرگذارتر است ،انتخاب کنند.
کودکان شش تا نه سال
در جلد دوم ،به مسائل و نيازهاي
ِ
پرداخته شده است.

راهنماي کامل والدين ()3

دكتر رابين گلدِ استين و َجنت گاالنت * مترجم :دكتر مينا اخباري آزاد

والدين مي توانند پاسخ بسياري از سؤاالت خود را در اين کتاب پيدا کنند .اين پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل
به والدين اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان تأثيرگذارتر است ،انتخاب کنند.
کودکان ده تا سيزده سال
در جلد سوم ،به مسائل و نيازهاي
ِ
پرداخته شده است.

کليدهاي پرورش فرزندان اميدوار و موفق

دكتر دايان مك در ُمت و دكتر سي.آر اسنيدر * مترجم :فرناز فرود

اميد اساس موفقيت در زندگي است .اميد به هدف و اراده و
تالش نياز دارد .اين كتاب مي كوشد به والدين نشان دهد
كه چگونه تفكر پراميد را در فرزندان خود تقويت كنند.

فرزند پروري بدون شرط

اَلفی ُکهن * مترجم :دکتر کامیار سنایی

نويسنده از والدين ميخواهد فرضهاي اساسي تربيتي خود را مورد سوال قرار دهند و در عين حال با ارائه راهكارهاي فراوان،
والدين را از كار كردن براي كودك به سوي كار كردن با كودك سوق ميدهد .عالوه بر اين والدين ياد ميگيرند كه چگونه
تشويق كنند تا فرزندانشان به صورت فردي مسئول ،سالم و مهربان بار آيند.

اصول کارکرد مغز در نوجوانان

جان مدینا * مترجم :دکتر شهریار نظری

دوران نوجواني دورهاي ناشناخته براي والدين ،معلمان و حتي خود نوجوانان است ،دورهاي پر از سركشي ،نافرماني و رفتار
پيش بيني نشده و در عين حال دورهاي كه معموال با افت درسي همراه است .اميد است اين كتاب با كمك علوم و مطالعات
مربوط به مغز و استداللهاي محكم علمي به شما كمك كند تا با تار و پود رشد مغزي نوجوانان آشنا شويد.

کليدهاي پرورش عاطفه در پسرها

دکتر َدن کيندلن و دکتر مايکل تامپسون

مترجم :دکتر مينا اخباري آزاد

مطالعة اين کتاب ما را با روحية ماهيت ًا
پر رمز و راز پسرها ،که همچون سرزميني
اسرارآميز است ،آشنا مي سازد .همة والدين،
آموزگاران يا هر کسي که مي خواهد پسرها
را بزرگ کند و پرورش دهد ،بايد
اين کتاب را مطالعه کند.

کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان

و کلیدهای مشاوره

 50روش ساده براي عالقه مند كردن فرزند به رياضي
كتي ا ِي .زاهلر * مترجم :محمدحسين حيدريان

 50فعاليت ساده براي والدين و فرزندان كه به بچه ها كمك مي كند تا ابد عاشق رياضيات شوند .هر فعاليت دستورالعمل ساده اي
دارد و مي گويد كه چگونه در زندگي روزمرة خود كاربرد رياضي را پيدا كنيد و چگونه فرزندتان را براي دانستن بيشتر تشويق كنيد.

 50روش ساده براي عالقه مند كردن فرزند به علوم تجربي

دكتر ماريون ا ِي .بريسك * مترجم :سارا رئيسي طوسي

در اين كتاب  50فعاليت ساده پيشنهاد شده است كه به بچه ها كمك مي كند تا ابد به علوم و محيط زيست عالقه مند شوند.

 50روش ساده براي عالقه مند كردن فرزند به مطالعه
كتي ا ِي .زاهلر * مترجم :سارا رئيسي طوسي

در اين كتاب  50فعاليت ساده و لذت بخش ارائه شده است كه به بچه ها كمك مي كند براي هميشه به مطالعه عالقه مند شوند.

هر فعاليت دستورالعمل ساده اي دارد و نشان مي دهد كه چگونه فرزندتان را براي مطالعه و دانستن بيشتر تشويق كنيد.

 50روش ساده براي
عالقه مند كردن فرزند به تاريخ و جغرافي

آن استريبلينگ * مترجم :سارا رئيسي طوسي

 50فعاليت ساده براي والدين و فرزندان كه به
بچه ها كمك مي كند تا ابد به تاريخ و جغرافي
عالقه مند شوند .هر فعاليت دستور ساده اي دارد،
لوازم مورد نياز را ذكر مي كند و منابعي را به شما معرفي
مي كند كه فرزندتان را در مسير يادگيري راهنمايي كنيد.

وقتي كه فرزندان باهوش نمره هاي كم مي گيرند !

دكتر سيلويا ريم * مترجم :ناهيد آزادمنش

ميليون ها كودك و نوجوان در بسياري موارد نمي توانند به اندازة همة ظرفيت و توانايي هايشان خود را نشان دهند .هدف كتاب
حاضر كمك به والدين اين گونه كودكان و نوجوانان است ،كه نااميد و تسليم نشوند .اين كتاب چارة كار آنهاست.

 50روش ساده براي عالقه مند كردن فرزند به ورزش و سالمتي

ُجوان ام .لندي و كيت باريج * مترجم :سارا رئيسي طوسي

شما از اهميت آمادگي جسماني براي سالمتي فرزندتان آگاهيد و مي خواهيد به فرزندتان بياموزيد كه از نرمش كردن لذت ببرد و
به ارادة خود در فعاليت هاي ورزشي شركت كند .اما از كجا بايد آغاز كرد؟ . . .

نه تنبيه ،نه تشويق

الفي ُکهن * مترجم :اکرم کرمي

الفي ُکهن در کتاب خود ،تکيه به روانشناسي پاداش و تنبيه را به چالش مي طلبد و استفاده از پاداش را در خانه ،مدرسه و محل
کار زير سؤال مي برد.

نجات فرزند از تفکر منفي

دکتر تامار چنسکي * مترجم :فرناز فرود

نويسنده در اين کتاب ،ضمن بررسي داليل زيربنايي نگرش هاي منفي کودکان ،راهبردهاي بي شماري را براي
کمک به مادران ،پدران و فرزندان به منظور مديريت افکار منفي ،ايجاد خوش بيني و تثبيت انعطاف پذيري عاطفي
ارائه مي کند.

