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  هاي موسسه در مهر و آبان ي از فعاليتمختصر �

هاي زيـر در موسـسه و خـارج از موسـسه              در مهر و آبان برنامه    
  :برگزار شد

 )آقاي محمود سلطاني( بازي و انديشه گام �
  )خانم شيوا موفقيان( روابط زناشوييگام  �
  )خانم نگين نابت( رفتار با كودك گام �
  ) انم فاطمه صهباخ(آشنايي با مفهوم تشويق و تنبيه گام  �
  )خانم مريم احمدي( خودشناسي كاربردي گام � 
  )خانم شيوا موفقيان( رشد جنسي كودك و نوجوان گام �

  
  

  

ي راهنمايي  براي مدرسه هاي اطالع رساني و مشورتي   جلسه �
  8پندآموز، منطقه 

خانم زهرا سـليماني    ( رفتار با كودك     ورفتار با خود     هاي   گام �
 16در منطقـه    ) پور و فـروزان زرگـر       ا فاطمه ايران  ه  با همراهي خانم  

  ي مشق انديشه شهرداري تهران ـ خانه
هـاي    باهمكـاري گـروه   (   هاي سنتي و خانوادگي     بازي  جشن �

  فرهنگسراي بانو) بازي، گردشگري و ساير اعضاي داوطلب موسسه
هـاي    با موضوع عوامل موثر در ايجاد انگيزه      سخنراني   دو نوبت    �

  ) نم مريم احمديخا(تحصيلي 

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  ي داخلي            خبرنامه
                    موسسه 

                مادران امروز
  

  

  

ــران  1511715111-تهـ
عصـر بـاالتر     ولي  خيابان

   بهــــشتـي  شــــهيد از
افــــروز   ي دل كوچــــه

    زيــرزميــن9  ي شماره
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  دوستـان عـزيـز
  

ز چون در آن رو. ي دوم آذر ماه سالگرد تولد موسسه است نيمه

  .هاي گذشته ديداري دوستانه خواهيم داشت سال
  
  

  .براي اطالع از تاريخ دقيق و مكان برگزاري مراسم با ما تماس بگيريد
  

  



  

سركار خانم دكتر فاطمـه قاسـمزاده و         ( هاي فردي   مشاوره �
  )نژاد سركار خانم آذر هاشمي

   خانوادگي گردش �

 آبان ماه گروهـي از اعـضاي موسـسه مـادران        25در روز جمعه    
ي بازديــد از  هــاي خــود در برنامــه همــراه خــانواده) مــام(امــروز
  . ي خجير شركت كردند منطقه

حـصار يكـي از    هـاي ملـي خجيـر و سـرخه        پـارك ي    مجموعه“
رود كـه بـا       ي دنيا به شمار مي      ترين مناطق حفاظت شده     قديمي

قدمتي درحـدود دويـست سـال در شـرق تهـران واقـع شـده و             
اي از پستانداران از جمله قوچ و ميش البـرز مركـزي و             مجموعه

هـاي بـسيار بـا        پلنگ ، ِكل ، بز ، گرگ، روباه و شـغال و گونـه             
گياهي را كه ارزش داروئي دارند در خـود جـاي داده و در   ارزش  

ي تهـران، تحـت       ي شهر آلـوده     عنوان ريه   واقع اين مجموعه به   
حفاظت شديد سازمان حفاظت محـيط زيـست بـه حيـات خـود         

  ”.دهد ادامه مي
  ساير خبرها � 

  روز جهاني كودك �
هاي موسسه به مناسبت بزرگداشت روز جهـاني كـودك            فعاليت

  :زير بودبه شرح 
به مناسـبت روز جهـاني      برگزاري جشن بزرگ و عمومي       ����

 شهرداري تهـران    16هاي ساكن در منطقه       كودك براي خانواده  
با همكاري معاونت فرهنگي ـ اجتماعي شـهرداري  آن منطقـه    

   22/7/82در تاريخ 
هاي شاد و فرهنگـي   ها و برنامه ها در بازي در اين برنامه خانواده   
بود، همراه فرزندانشان شـركت        طراحي شده  كه از طرف موسسه   

  .كردند
ي  يكي از نكات جالب اين حركت اختصاص خيابان مقابل خانـه         

بـراي برگـزاري مراسـم      ) خيابان شهيد پرستويي  (مشق انديشه   
اين كار بازهم به ما ثابت كرد كه براي پرداختن به كودكان       . بود

  .نبايد هيچ جا و فرصتي را از دست داد
نتطامي منطقه و ماموران زحمـتكش آن كـه امكـان           از نيروي ا  

  .استفاده از خيابان را براي ما فراهم كردند سپاسگزاريم
پـنج نفـر از اعـضاي       و  ريزان و گردانندگان اين مراسم سي       برنامه
ــروه ــصه گ ــابخواني و ق ــاي بازي،كت ــست،  ه ــويي، محــيط زي گ

گردشگري، نوجوانان، جوانـان و سـاير اعـضاي فعـال موسـسه             
  .بودند
هاي كانون پـرورش فكـري     همكاري با مركز آفرينش    �

  ) 17/7/82 تا 13/7/82از تاريخ (كودكان و نوجوانان 
ي   اي براي ارايـه     در اين برنامه همكاران موسسه با برپايي غرفه       

هــاي گونــاگون،  هــا و انتــشارات خــود و اجــراي بــازي فعاليــت
  .گويي، كتابخواني و نقاشي مشاركت كردند قصه

زي اين فعاليت توسط بخـش ارتباطـات موسـسه و اجـراي             ري  برنامه
برنامه توسط اعضاي داوطلب بـا همـاهنگي سـركار خـانم مرضـيه              

  .كرمي انجام شد شاه
 شـهرداري   8ي    سراي گلبرگ ، در منطقـه       در انديشه سخنراني   �

   16/7/82 تهران، با همكاري ستاد شهر سالم در تاريخ

  ها ارتباطات و همكاري �

ها و نهادهاي زير ارتباط يـا         و آبان ماه امسال با سازمان     در مهر ماه    
  :ايم همكاري داشته

  )هاي مربوط به كودكان كار شركت درجلسه(سازمان بهزيستي  �
ي بررسي تاثير     شركت در جلسه  (انجمن دفاع از قربانيان خشونت      �

  )مشاجره والدين بر وضعيت رواني اطفال
همكاري با گروه   گرگان،    شركت در همايش  (شوراي كتاب كودك    �

  )…بازي و 
ي بررسـي چگـونگي       جلـسه (شهرداري شـاهين شـهر اصـفهان        �

  )ها همكاري
شـركت در مراسـم   (انجمن حمايت از آسـيب ديـدگان اجتمـاعي        �

  )سالگرد تاسيس خط احياء
ي سـالم ـ      خانوادهريزي همايش برنامه(نجان ي مهر رفس موسسه�

  )ي سالم جامعه
  )ي ماهانه شركت در برنامه (شوراي گسترش فرهنگ صلح�
  )شركت در جشن مهرگان ادب(پكا �
شركت در گردهمايي ديدار از         خـانم               (كانون فرهنگي زنان    �

  )شيرين عبادي
بررسي چگـونگي   (ي خانواده انجمن اولياء و مربيان         مركز مشاوره �

  )ها همكاري
  )شركت در همايش( يونيسف �
  )هشركت در كارگا(مركز امور مشاركت زنان �
ي مـدني ايـران       هـاي جامعـه     مركز مطالعات و آمـوزش سـازمان      �
  )شركت در كارگاه(

اي بـه اطـالع      هـا در پيوسـت جداگانـه        ها و كارگـاه     گزارش همايش 
  .رسد مي
  

  هاي سنتي و خانوادگي جشن بازي�

  13 تا 11 ـ ساعت 5/10/82جمعه  
  فرهنگسراي بانو ـ پارك ساعي

  

  ! توجه� 

از مجموعـه    ”ربيت فرزنـد در خـانواده     هاي ت   زمينه“كتاب آسان 
 .منتشر شد ) مام(هاي آسان موسسه مادران امروز  كتاب



  

  ي مــام   سخنراني  ماهيانه ••••

  ي آبان ماه       جلسه
سخنران اين جلسه خـانم مـريم احمـدي و موضـوع سـخنراني         

در ابتدا سـخنران    . هاي تحصيلي بود    موثر در ايجاد انگيزه     عوامل
  :پرداخت و اشاره كرد كه“ واداركردن“و ”  انگيزه“به تفاوت ايجاد

تفاوت انگيزه با وادار كردن در اين است كه انگيزه در فرد ايجاد            
كند تا كاري را انجام دهد؛ اما وادار كردن يعني اجبـار              تمايل مي 

  .كسي به انجام كاري بدون ميل و رغبت خودش
 و  هـا بـسيار مهـم اسـت         در بحث ايجاد انگيزه، جستجوي علت     

شـود پـس حركـت و         يابي مطرح مـي     گري و علت    چون جستجو 
پويايي دارد، در حالي كه وادار كردن و اجبار نه تنها فاقد حركت             

ست، بلكه به پنهـان كـردن علـت           ها  و پويايي براي يافتن علت    
آموز و بـه هـم ريخـتن ارتبـاط            درس نخواندن و سركوب دانش    

  .انجامد ان ميآموز ترها و دانش عاطفي و انساني بين بزرگ
سپس عوامل موثر در ايجاد انگيزه در چهار بخش مورد بررسـي       

  :قرارگرفت 
  خود دانش آموز -1
  مدرسه و نظام آموزشي -2
  خانواده -3
  جامعه -4

از آنجا كه بيشتر شركت كنندگان تمايل داشتند كه اين موضوع           
ي   تـري بررسـي شـود، قـرار شـد يـك دوره              به صورت گسترده  

اي  خانواده و مسايل مدرسـه “ با موضوع) يك گام (آموزشي  

مند  دوستان عالقه.  در آذرماه در موسسه تشكيل شود     ”انفرزند
توانند با بخش اداري موسـسه تمـاس          به شركت در اين گام مي     

  .بگيرند

  سپاس �

هاي مالي خود به موسـسه        ها و كمك    از دوستان زير كه با هديه     
  :ياري رساندند سپاسگزاريم

صــياء، مهنــدس بهــدخت بهمــرام،       دكتــر نــسرين او: هــا  خــانم
سيما صفري، هاجر عباسخواه، فاطمه عرفانيـان، زهـرا فرمـاني،          

  .مهتاب مقدم 
دكتر بهروز اكبرنيا، مهندس مصطفي جليلـي، مهنـدس         : آقايان  

  . محمد مرشد
ــه   ــدارك برنام ــه در ت ــاني ك ــرداد ام ــاي مه ــين از آق ي  همچن

  .سگزاريمگردشگري صميمانه به ياري گروه آمدند سپا
  

  

  تسليت� 

  ها مهشيد خداوردي ـ فريده عسگري   همكاران عزيز خانم
 دوستان شما خود را در غـم از دسـت دادن عزيزانتـان سـهيم               

  .دانند مي

  هاي آينده برنامه •

  

  روز  نام برنامه
  تاريخ 
  آغاز

  ساعت
تعداد 
  ها جلسه

1  
گويي و كتابخواني  قصه

  )خانم مرضيه شاه كرمي(
  4  9-11  10/8/82   شنبه

2  
  خودشناسي كاربردي

  )خانم مريم احمدي(
  16  3- 5  12/8/82   دوشنبه

3  
  ارتباط عاطفي

  )خانم مريم احمدي(
  2  9-11  20/8/82    شنبه سه

4  
  بازي و انديشه

  )مهندس محمود سلطاني(
  4  9-11  22/8/82  شنبه پنج

  بار يك ماهي  9-11  29/8/82  پنجشنبه  پيگيري خودشناسي  5

6  
ا نوزادان كارفرهنگي ب

وكودكان زير دو سال   
  )كرمي خانم مرضيه شاه(

  1  3- 5  2/9/82   يكشنبه

7  
  سخنراني 

   عموم  براي ماهيانه
  )زن، سالمتي، ميانسالي( 

  1  9- 5/11  4/9/82  شنبه سه

8  
  رفتار با كودك

  )نژاد خانم ماريا ساسان(
  4  3- 5  16/9/82  يكشنبه

9  
  روابط زناشويي

  )خانم شيوا موفقيان(
  5  9-11  9/9/82  نبهيكش

10  
اي  خانواده و مسايل مدرسه

فرزندان                        
  )خانم مريم احمدي( 

  4  9-11  13/9/82  پنجشنبه 

11  
  تشويق و تنبيه

  
  4  9-11  22/9/82  ها شنبه

12  
  رفتار با كودك

  )خانم فاطمه صهبا(
  9  9-11  15/9/82  ها شنبه

  

  معرفي كتاب •
دروتـي ريـچ     : هـاي زنـدگي ـ نويـسنده      تكليدهاي پـرورش مهـار  

ــرجم  ــي  : متـ ــرم قيطاسـ ــشگفتار . اكـ ــي             : پيـ ــيما فردوسـ سـ
  1382هاي دانه  صابرين ـ كتاب: انتشارات 

كنيم   اغلب فكر مي  . هاي زندگي يعني چه       دانيم مهارت   اصالً ما نمي  
كه هر انساني اگر بتواند خوب درس بخوانـد يـا دانـش و معلومـات              

دانيم اگر اين انـسان   ا داشته باشد، برايش كافي است؛ اما نمي    الزم ر 
نتواند با دنياي اطراف خودش سـازش داشـته باشـد يـا بـا ديگـران        

توانـد از دانـش و اطالعـات خـود هـم              ارتباط خوب برقرار كند نمي    
  .بدرستي استفاده كند

هايي كه گاه بسيار كوچك و نـاچيز بـه            پس اول بايد به اين مهارت     
  .رسد دست بيابيم نظر مي

را     هـاي زنـدگي     كليـدهاي پـرورش مهـارت     ما خواندن كتاب    
هـا، مربيـان و معلمـان         منظور ياري  به فرزنـدانمان، بـه خـانواده           به

  .كنيم پيشنهاد مي
هاست مثالً بعضي كارها را       البته اين كتاب داراي بعضي نقطه ضعف      

مجمـوع  كند كه به نظر ما قابـل اجـرا نيـستند ولـي در            سفارش مي 
هاي خـوبي اسـت و بيـاني سـاده و روان              ها و تمرين    داراي سفارش 

  .دارد
  گروه بررسي كتاب از ديدگاه مادرانه



  

  ي سالم  ي سالم ـ جامعه خانواده�

 بـه   82طور كه در پيوست شماره هفت پيك مام در ارديبهـشت            همان
بـه عنـوان   )  خورشيدي1382-83( ميالدي  2004اطالع رسيد، سال    

  .است  خانواده اعالن شدهسال جهاني
هـاي    ي مادران امروز به منظور بزرگداشت اين سـال، برنامـه            موسسه
  .است ها تدارك ديده اي را براي ياري به خانواده ويژه

هاي پيشنهادي موسسه، طراحي يك مجموعه فعاليـت          يكي از برنامه  
عنوان اين .هاست ي اعضاي خانواده  به هم پيوسته و فراگير براي همه      

  . استسالم ي ـ جامعه  ي سالم وعه همايش خانوادهمجم
ها و جامعـه      است كه توجه خانواده     اي طراحي شده     به گونه   اين برنامه 

را به اهميت روابط بهتر در خانواده ، آشنايي با ابزارهاي اين ارتباط و              
  .كند اثر روابط سالم خانوادگي در بهبود وضعيت اجتماعي جلب مي

هـا بـه شـكل كارهـاي          ات مـورد نيـاز خـانواده      در اين برنامه اطالعـ    
هاي ميـداني بـا تاكيـد بـر مـشاركت و همكـاري                كارگاهي و فعاليت  

  .شود ها ارايه مي خانواده
پذيري و قابليت اجراي اين برنامه بـا توجـه بـه امكانـات  در                  انعطاف

ها با وضعيت زندگي و  ها و تطبيق آن دسترس، همچنين تنوع موضوع 
شود كه بتـوان براحتـي در هـر محـل ،             ها سبب مي    دهنياز انواع خانوا  

  .منطقه و شهري آن را به اجرا در آورد 
مندان بـه اسـتحكام ايـن نهـاد       اي باشد و هر جا عالقه هر جا خانواده 

ي  يابـد؛ بنـابراين از همـه    زندگي كنند، اين مجموعه قابليت اجرا مـي      
توانند بـه يـاري       ريزان و افرادي كه به نوعي مي        مندان ، برنامه    عالقه
كنيم به اين حركت جمعي بپيوندند تـا          ها بيايند درخواست مي     خانواده

اي سازيم براي بهبود روابط در خانواده و           را بهانه   سال جهاني خانواده  
استحكام اين نهاد ارزشمند و ايجاد صلح و آرامش در جامعه از طريق           

  .ها خانواده
ال جهاني خانواده خواهد ي مخصوص س نامه توضيحات بيشتر در ويژه  

  .آمد
  

  !ه ـــوجــت •
  .راه اندازي شد) مام(ي مادران امروز  سايت موسسه

به نشاني زير توانيد  مي 82 آبان ماه 29شنبه  از تاريخ پنج
  .مراجعه فرماييد
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  تبريك •

ي ايرانـي   در مهر ماه امسال خانم شيرين عبادي، حقوقـدان برجـسته       
هـا در راه احقـاق حقـوق كودكـان ايـن مـرز و بـوم تـالش             كه سال 
  .ي صلح نوبل سال جاري شد ي جايزه است، برنده كرده

اي در همـان زمـان ايـن          طـي بيانيـه   ) مـام (ي مادران امروز      موسسه
  .موفقيت را به ايشان و مردم صلح دوست ايران تبريك گفت

در اين فرصت، ضمن عرض تبريك دوبـاره بـه حـضور ايـن بـانوي                
فرهيخته، آرزومنديم كه كسب اين جايزه توسط يك ايراني، با تـرش        

هاي مختلف اجتمـاع، و    هاي تفاهم ملي بين گروه      هر چه بيشتر زمينه   
  .مراه باشدهاي صلح و نفي خشونت ه تقويت پايه

  

  !پسنديم كند كه نمي وقتي كودك كاري مي
  

بيشتر والـدين دوسـت دارنـد وقتـي انجـام كـاري را از فرزندشـان                 
كننـد، فرزندشـان      خواهنـد و يـا او را از انجـام كـاري منـع مـي                 مي

ها را بـرآورده كنـد؛        ها گوش دهد وخواسته آن      بالفاصله به حرف آن   
لعمـل فرزنـدان بـرخالف انتظـار والـدين          ا  ها عكس   ولي بعضي وقت  

در اين هنگام ممكن است والدين عـصباني شـوند و واكـنش              . است
  .نامناسبي نشان دهند

كنـد كـه      براي جلوگيري از اين مـسئله، وقتـي كـودك كـاري مـي             
  : باشيم  ها را در نظر داشته پسنديم،  بايد اين نكته نمي
 را    هـا   رفـع علـت    راه  وببـريم    رفتارش پـي    هاي   علت   به  كنيم  سعي ••••

  .پيدا كنيم
با زبان ساده و قابل فهم و متناسـب بـا سـن او، علـت نادرسـتي                   ••••

  .كارش را بگوييم
ــرده   •••• ــا را درك ك ــور م ــويم او منظ ــئن ش ــس اول  مطم ــت، پ اس

  .خواهيم بايدخودمان بدانيم كه از او چه مي
ي تا جايي كه امكان دارد به اعصاب خود مسلط باشيم و تـذكرها             ••••

  . خود را با آرامش مطرح كنيم
ها براي درك درسـتي و نادرسـتي عمـل خـود بـه         بدانيم كه بچه   ••••

زمان نياز دارند؛ پس در صورت تكرار عمل نادرست او نااميد نشويم            
  .ها را با آرامش و با بياني ديگر تكرار كنيم و همان حرف

بدانيم كودكان گاهي براي جلب توجه ديگران دسـت بـه كـاري              ••••
  .زنند درست مينا
نياز به توجه و محبت يكي از نيازهاي مهم كودكان اسـت، پـس               ••••

ها به اندازه كافي توجه كنـيم تـا       كنند به آن    وقتي كارهاي مثبت مي   
  .مجبور نشوند با كارهاي نادرست اين نياز را رفع كنند

هـا از كارهـاي خـوب او       گاهي در جمع    كودك،  ي   به روحيه   با توجه  ••••
  .تعريف كنيم

 دهـيم و      فرزند اختـصاص     به   اگركوتاه باشد،   هرروز مدتي را، حتي    ••••
  .با او باشيم

هيچ وقت به خاطر فروكش كردن عصبانيت خودمـان كـودك را             ••••
  .توبيخ نكنيم

 ما نسبت به كارهاي نادرست كودك بايـد بالفاصـله            العمل  عكس ••••
چـون اگـر بـين رفتـار كـودك و           . بعد از انجام آن كار صورت گيرد      

توانـد بـين ايـن دو رابطـه           العمل ما فاصله بيفتد كودك نمـي        عكس
اگر هم او را تهديـد  .شود برقرار كند و در نتيجه متوجه منظور ما نمي   

العمل خواهيم كـرد، ايـن كـار سـبب            كنيم و بگوييم كه بعداً عكس     
پس بهتر است وقتي كار نادرسـتي از        .شود  ي او مي    نگراني و دلشوره  
ان موقع بطوري كه توجـه ديگـران جلـب     زند، در هم    كودك سر مي  

  .نشود، موضوع را به او گوشزد كنيم
در تذكر و بيان نظر خود راجع به رفتار نادرست كودك بايد سـعي               ••••

كنيم خيلي كوتاه صحبت كنيم و نگـذاريم ايـن گفتگـو تبـديل بـه                
  .بحث و كشمكش شود

العمل نـشان دادن در برابـر كارهـاي نادرسـت             هدف ما از عكس    ••••
ند اصالح رفتار اوست نه اذيت و آزار، عذاب وجـدان، خجالـت و              فرز

  تحقير او
اگر درهنگام تذكر يا نشان دادن ناراحتي خود يادمـان باشـد كـه               ••••

كنـيم بـه    هدفمان اصـالح رفتـاركودك اسـت،آن وقـت سـعي مـي         
  .   داشته باشد  بيشترين اثر را دركودك  رفتاركنيم تا ترين شيوه مناسب

  فاطمه صهبا


