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  با سالم     
  

آغـاز ده سـالگي را فرصـتي    . ايـم  امسال ما وارد دهمين سال فعاليت خود شـده       
هاي موسسه ، بررسي كـم وكيـف          مناسب ديديم  براي مروري جدي بر فعاليت       

ريزي براي بهبود و      ها ، برنامه    ها و كمبود    به چگونگي رفع اشكال   ها ، انديشيدن      آن
ي  گسترش كارها درآينده و سرانجام اجراي تدريجي ده حركت نمادين به نشانه

  .عمركاريمان  فعاليت موسسه در طول سال دهم از ده سال
را بـه  بزرگداشـت       ) 1388 تا زمستان    1387از زمستان   ( پس ما كل سال آينده      

      : سالگرد تاسيس خود اختصاص داده و نام اين حركـت  را گذاشـته ايـم                 دهمين  
  “ده سال در يك سال” 

هاي مربوط به     كنيم  حاصل بررسي     هاي نمادين سعي مي     در هر يك از اين حركت     
ي آن را نشان دهيم و با يك كـار     هاي آينده   ي فعاليت مورد نظر و برنامه       گذشته

  .كي به مخاطبان آن فعاليت بدهيم ي كوچ ويژه از جنس خودش هديه

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  پاييز  ي  ماهانههايسخنراني�

  خانم مريم احمدي :كارشناس پرسش و پاسخ• 

االسالم  خانم دكتر ربابه شيخ    :كارشناس خواهم سالم بمانم  مي •

: كارشـناس در رشد كـودك و نوجـوان        خواني   كتاب نقش •

  زاده قاي شهرام اقبالآ

  :خوانيد را ميهاي آبان و آذر ي سخنراني ماه خالصه

  

  آبان   ي سخنراني خالصه�

  خواهم سالم بمانممي: موضوع

 دانـشيار و    االسـالم خخانم دكتر ربابه شـي     :كارشناس

عضو هيئت علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش         

  سازي از دانشگاه تهران دكتراي دارو ،پزشكي

االسالم در جمع گروهـي از         خانم ربابه شيخ   7/8/1387در تاريخ   

ي   ي مادران امروز حضور پيدا كردنـد و در بـاره            اعضاي موسسه 

ايـشان ضـمن    . شتند  ي جامع و خانواده مطالبي را بيان دا         تغذيه

ي   هاي بـسياري در زمينـه       هاي اجرايي گوناگون مقاله     مسئوليت

  . اند   ترجمه و تاليف كرده،مسايل دارويي و تغذيه

  :از اين قرار است  مطالب ارايه شده در اين جلسهاي  خالصه

افتـد بيـشترين آمـار        هايي كه در جهان اتفاق مـي        در بين مرگ  

هاي قلبـي عروقـي و    ن ، بيماري  متعلق به مرگ در اثر فشار خو      

است كه بـه مـرور بـر       اي  ها است ، كه در اثر تغيير ذايقه         سرطان

ي   ها ، نداشتن تحرك و مصرف بيش از اندازه          اثر خوردن شوري  

هـايي مثـل      جا كـه بيمـاري      ها به وجود آمده است و از آن         چربي

چربي خون ، ديابت و فشار خون قابل درمان نيستند ، زماني كه          

ي مناسب تا حدودي قابـل كنتـرل هـستند     ال شديم با تغذيه  مبت

از همـان   ي سـالم      به تغذيه شوند پس بايد      ولي كامال مداوا نمي   

 مختلفي تغذيـه  يها مادر از چربيكه ابتدا يعني از زمان بارداري   

دهـد ،     به كودكش شير مي   مادر   هنگامي كه    .شود    توجهكند    مي

هر مادري با الگو بـرداري  . دكن منتقل ميبه او ها را   همان چربي 

) ميزان روغن ، نمك ، سرخ كـردن       (ي غذا     از مادر خود در تهيه    

بـدين وسـيله افـراد      . كند    ي غذا مي    براي خانواده اقدام به تهيه    

كننـد ؛ در      خانواده نسل به نسل به يك مزه و طعم عـادت مـي            

حالي كه مادر با كاستن از عواملي كه به سالمت افـراد خـانواده          

در ضـمن   . تواند اين تغيير ذايقه را ايجـاد كنـد          زند، مي    مي ضرر

توانيم بدين وسيله احـساس مـسئوليت را در يكايـك افـراد               مي

هر يك از مـا بـه عنـوان يـك زن كـه              . وجود آوريم     خانواده به 

ي سبد غذايي خانواده را به عهده دارد ، مسئول سالمتي و              تهيه

بـا  . خانواده هـستيم    جلوگيري از چاقي خودمان و ديگر اعضاي        

زنـد    كمتر استفاده كردن از موادي كه به سالمت مـا ضـرر مـي             

دولت نيز متوجه خواهد شد كه افراد جامعه        ) شكر و روغن  مانند  (

ر روي مواد   جاي يارانه ب     به پس بايد . نياز به كالري اضافه ندارند      

گذاري كنند كه بدن براي رسـيدن         سرمايهروي موادي   ،  زا  كالري

  .ها نيازمند است  تي بيشتر به آنبه سالم

   : نكته

سالمتي يعني رفاه كامل جسمي ، رواني ، اجتمـاعي و نـه فقـط            

  .نبود بيماري 

ي ما براي كمك به خود ، خانواده ، جامعه و جهان مسئول               همه

مان در  سـالمت . ها و حفظ سالمتمان هستيم      پيشگيري از بيماري  

جـويي در جامعـه و    هسپس با كمك به صرف، ابتدا براي خودمان  

  . به نفع كل جامعه خواهد شد،هاي جاري كشور هزينه

  

  ماه آذر  ي سخنراني خالصه�

  خواني در رشد كودك نقش كتاب و كتاب: موضوع

 پژوهشگر،منتقد و زاده آقاي شهرام اقبال : كارشناس

  مترجم ادبيات كودك

 تا قبل از رنسانس سواد نوشتاري منحصر به درباريان ، اشراف و           

روحانيون بود و ادبيات عمدتا شفاهي و دهان به دهان از نـسلي             

متون گذشـته اغلـب شـامل شـرح         . شد  به نسل ديگر منتقل مي    

چيـزي بـه    . ها ، زندگي پادشاهان و يا مطالب مذهبي بود            جنگ

  .نام كتاب و يا شعر كودك وجود نداشت

اساسا تا قبل از مدرنيته كودك هيچ جايگاهي در جامعه نداشـته            

با رشد صـنعت چـاپ و نـشر ،    . اند    اهميتي براي او قايل نبوده     و

هايي چون مدرسه و از رنسانس مخـصوصا انقـالب        پيدايش نهاد 

  .شود  فرانسه و انگليس به بعد است كه كتاب كودك متولد مي

هـاي جـسماني و زيـستي كـودك توجـه       در گذشته تنها به نيـاز   

 روحـي و روانـي و   كردند و از اين زمان است كه به نيازهـاي       مي

شود و بـه او بـه عنـوان يـك شـهروند       اجتماعي او نيز توجه مي 

در جامعـه   . شـود   صاحب حق و يك قشر اجتماعي مهم نگاه مي        

ي كنـوني انـسان نيـاز بـه شـناخت ، اطالعـات و               جهاني شـده  

ممكـن  تخصص دارد و اين امـر جـز از طريـق كتـاب ميـسر و                 

اولـين  . رحله اسـت    آشنايي كودك با مسايل مرحله به م      . نيست

ي شناخت از طريق حواس پنچگانه و عواطـف او صـورت     مرحله

  .گيرد مي

تقويـت  ... اين حواس بايد از طريق حركت ، موسيقي ، رنـگ و             

كودك قبل از هر چيز نياز بـه محبـت و ارتبـاط عـاطفي               . شوند

اگر با او همراه شويم ، با او كتـاب بخـوانيم ، بـازي             . عميق دارد 

. ايم عاطفي او پاسخ دادههاي او قصه بگوييم به نياز   يم و براي    كن

فايـده    نتيجـه و بـي      هاي يك سويه و آمرانه و خشن بـي          آموزش
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ي عـاطفي عميـق و دو         آموزش بايد بر بستر يـك رابطـه       . است

وقتي كودك پـدر و مـادر خـود را بـه عنـوان يـك               . سويه باشد 

. ردپـذي   هـا را نيـز مـي        هاي آن   دوست بپذيرد ، تذكرات و توصيه     

اش را بسازد و از دخالت        خواهد خود زندگي    كودك و نوجوان مي   

هـا را همراهـي       پس تنها بايد آن   .و توصيه و نصيحت بيزار است     

هـاي اثـر گـذار وجـود نـدارد،       كرد، خصوصا در جوامعي كه نهاد   

  .شود تر مي نقش پدر و مادر بسيار برجسته

هاي    برنامه .كند  ها تنها كودك را سرگرم مي     بازي  اسباب برخي از 

كنـد و   تلويزيون كـودك را مجـذوب ، مرعـوب و منكـوب مـي             

در مقابل تلويزيون، بيننده يك     . دهد  فرصت تفكر به كودك نمي    

  .مخاطب فعال نيست

. هدف آموزش ، تقويت حواس و پرورش عواطف كـودك اسـت           

ي نزديك والـدين بـا كـودك و آمـوزش          در دنياي مدرن، رابطه   

 و آمـوزش امـروز بـدون توجـه بـه        سينه به سينه از بـين رفتـه       

  .گيرد هاي عاطفي آن صورت مي جنبه

تلويزيـون ، سـينما ،   . دنياي امروز ، دنياي سواد چندگانـه اسـت      

در اين مجموعه اين تنها     . اند  كامپيوتر و كتاب ابزراهاي آموزشي    

كتـاب  . دهـد   كتاب است كه به انسان فرصت تامل و تفكر مـي          

شناخت جهان ، تفسير جهان و اي براي  هدف نيست بلكه وسيله 

  .بهينه كردن آن است

  .ترين منبع آموزشي ما و كودكان ماستكتاب بزرگ

ي عيني و بعـد       اول تجربه . گيرد  شناخت از دو طريق صورت مي     

الزاما كودك و نوجـوان هـر چيـزي را نبايـد و         . ي ذهني     تجربه

كودك از طريق كتاب در جريـان زنـدگي         . تواند تجربه كند    نمي

گيرد به شكلي غيرمـستقيم عـشق ، سياسـت ،             ري قرار مي  ديگ

شـود كـه در       كند و با مـسايلي آشـنا مـي          را تجربه مي  ... تنفر و   

كتاب مناسب از جهـت     . رو خواهد شد      ها روبه   ي خود با آن     آينده

  .تصوير و متن بسيار مهم است 

در . ي مهم ديگر هماهنگي و تعـادل بـين والـدين اسـت              مساله

كـودك بالتكليـف و     .  تنش و اختالف وجـود دارد      اي كه   خانواده

امـر و نهـي و فرمـان و نـصيحت بـه كلـي               . شـود   سردرگم مي 

“ الممنوع و المرغوب    ”المثل معروف عربي      ضرب. فايده است   بي

ها حتمـا   آن. دهد به خوبي روحيات كودك و نوجوان را نشان مي    

 بـه همـين دليـل   . اند  روند كه از آن منع شده       به سراغ چيزي مي   

آموزش بايد پنهان و غيرمستقيم باشد و اين كار تنهـا از طريـق        

هـاي جـذاب بـا       كودكان در رمان و داسـتان     . كتاب ممكن است  

شـوند و در      ها و نيازهاي همساالن آشـنا مـي         هيجانات ، بحران  

ها بـا   آن. كنند  قالب قهرمان داستان زندگي ديگري را تجربه مي       

هـا    تواننـد از بحـران      مـي اي از تجربيات ذهني است كه         اندوخته

  .مسئوليت بپذيرند و فرد مفيد و مثبتي باشند. عبور كنند 

  هاي خارج از موسسه برنامه �
  ها مدرسه•
ــا موضــوع •  خــانواده و مــسايل هــاي برگــزاري دو ســخنراني ب

 بـا   ) 5ي  منطقه(ي مبينا      دبستان دخترانه  در قاطعيت   واي    مدرسه

  نژاد ماريا ساسانوكرمي  ها مرضيه شاه خانمكارشناسي 
 دبيرسـتان    در آمـوز    برگزاري يك سخنراني به مناسـبت روز دانـش         •

  كرمي  مرضيه شاه خانم با كارشناسي ) شهر ري(ي حسني  دخترانه

ضــرورت آمــوزش در    برگــزاري يــك ســخنراني بــا موضــوع• 

  خانم با كارشناسي   ) كرج(ي فرزانگان      دبيرستان  دخترانه   درخانواده  

  فاطمه ايرانپور

 راهنمـايي  هـاي   مدرسـه  در رفتار بـا نوجـوان       گـام دو  برگزاري   •

 بـا   ) 5ي منطقـه ( عالمـه طباطبـايي  و  ) 1ي  منطقـه ( مفيدي    انهپسر

  كرمي  مرضيه شاه خانمكارشناسي 

مدرسـه   در يـك روز بـدون كيـف و كتـاب            جـشن برگزاري   •

   ) 7ي منطقه( نجمي  انهدختر

  مهدهاي كودك •
با كارشناسي خانم فاطمـه صـهبا در    رفتار با كودك    برگزاري گام  •

  مهدكودك ساترا

 با كارشناسي خانم مـريم احمـدي در         قاطعيت برگزاري سخنراني  •

  هنركده كودك

 بـا     خانـه مهـر    در پرخاشـگري     برگزاري سخنراني بـا موضـوع     • 

  نژاد ماريا ساسانخانمكارشناسي 

  اي فرهنگه ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري •
 گـام  و    ضرورت آموزش خانواده    برگزاري سخنراني با موضوع    •

فريبـا   خانمبا كارشناسي     فرهنگ رودكي  ي  خانه دررفتار با كودك    

  هزادمقدس

جـوان بـا      و   انديـشه  هـاي    پـارك  در جـشن بـازي    دوبرگزاري   •

  همكاري اعضاي گروه بازي و ساير داوطلبان

 ساير مراكز •

با كارشناسـي    مديريت بر خشم    با موضوع  هاييجلسهبرگزاري   •

با كارشناسي خانم فرحناز تعامل با نوجوان نژاد و  ماريا ساسان خانم  

ي اميد مهـر در سـالن اجتماعـات پـارك            به دعوت بنياد خيريه    مددي

  خواجوي كرماني  براي مادران تحت پوشش بنياد 

كـار   هـاي    با موضوع   كتاب ي  دو كارگاه به مناسبت هفته     يبرگزار •

  و ضرورت آن   ييگو   قصه ،   يخوان  كتاب و    با نوزاد  يفرهنگ
 هنـر  ي نگارخانهمحل  درشهرداري  ي هنر يسازمان فرهنگ به دعوت   

  كرمي ها زهرا سليماني و مرضيه شاه خانم با كارشناسي

 در سهيال طاهريبا كارشناسي خانم  رفتار با كودك برگزاري گام• 

  كانون هموفيلي

 گـام  و    ضرورت آموزش خانواده  ا موضوع   سخنراني ب برگزاري   •

ماريـا   كرمـي و      هـا مرضـيه شـاه       با كارشناسي خانم  رفتار با كودك    

هاي شركت  كوني مربوط به خانوادهسالن اجتماعات واحد مس نژاد در ساسان

  تناوب

 زاده  فريبا مقـدس  با كارشناسي خانم     رفتار با كودك     برگزاري گام  •

  خانه كتابداردر 
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  هاني كودكزرگداشت روز جب
داشـت روز جهـاني     گرامـي مناسـبت   بـه   موسسه مادران امروز    

  : برگزار كرد دو برنامه كودك

ي اول همراه شبكه ياري به كودكان كـار و خيابـان در تـاريخ                 برنامه
 بـا   تـالش شـد    در ايـن برنامـه    .  شد در پارك شهر برگزار      16/7/87

 شـاد و بيـاد   روزيك ... گويي، نقاشي، كاردستي و    بازي ، قصه  اجراي  
  .به وجود آيدماندني براي كودكان 

 روز  داشـت كـه   اختـصاص   ي خـانوادگي      برنامه به يك    ي دوم   برنامه
  .شد   در پارك طالقاني برگزار 19/7/87جمعه 

  
  يونيزي تلوي مه دو برناشركت در 

 زنده بـا    يونيزي تلو ي  دو برنامه  3/9/87 و   28/8/87 يدر روز ها  
 ي احمد مي و سركار خانم مر    يرهاديشركت سركار خانم توران م    

، بهشتي ارد ي  ، برنامه  ي اسالم ي جمهور يماي چهار س  ي ازشبكه
  . پخش شد 

 خانواده در جامعه صحبت شـد  تي نقش و اهم   ي  اول در باره   روز
 قـرار   ي مورد بررس  ي خانواده به عنوان انسان ساز     يو نقش اصل  

اده ،   در خانو  ي روابط عاطف  تي گفت و گو به اهم     نيدر ا . گرفت  
  كودكـان ، نقـش دانـشمندان در   ني بي فرد يها توجه به تفاوت  

 بي آسـ  كي به عنوان    ييگرا خدمت به خانواده و جامعه ، مصرف      
  .كند ، بحث شد  ي مدي كه خانواده را تهدياجتماع

 خانواده  يهاازيها و ن   تي مسئول يدگي به هم تن   ي  دوم در باره   روز
 درست نقـش خـود ،    يفاي ا ي كه خانواده برا   نيگو شد و ا   و گفت

 در  ي بـه آگـاه    ازي برآورده شود ؛ از جمله ن      دي دارد كه با   ييازهاين
 مختلف مثـل انتخـاب همـسر ، ارتبـاط بـا همـسر و          يها نهيزم

 ي و چگـونگ   ي ، فرزنـد پـرور     ده خانوا تيري خانواده ، مد   ياعضا
   .ژهي ويازهاي با نيي و اعضاماري سالمند ، بي از اعضاتيحما

 ي انتخاب همسر و آمـادگ     ي چگونگ ي  ، در باره   اازهي ن ني ا ني ب از
ـ در ا. وگـو شـد        گفـت  شتري پرورش فرزند ب   يبرا  بخـش بـه   ني

 و در نظـر  عـت ي ، اسـتفاده از طب ي ، روابط عاطف ي سالمت تياهم
 در پرورش فرزند اشاره شد و با طرح   يداشتن عناصر فرهنگ مل   

  .افتي اني پاي آموزشليموضوع خانواده و مسا
 

 و   هـا   ها ، نمايشگاه    ها ، همايش    گاهكاربرخي از �
 كـه در آن شـركت       هـاي سـاير مراكـز       نشست

  :ايم كرده
بـه   هـا   كودكان ، قربانيان خاموش جنـگ     در همايش   شركت   •

  )خانم فرحناز مددي(دعوت  سازمان دفاع از قربانيان خشونت 
بررسي ابعاد روانشناختي خشونت در نهاد      در همايش    شركت•

خـانم فرحنـاز    (خـشونت   سازمان دفاع از قربانيان     دعوت   به خانواده  
  )مددي

به دعوت انجمن ايرانـي      زن و محيط زيست     در همايش    شركت•
  )خانم مهين زنديه(مطالعات زنان 

شـبكه و   ،مروري بـر مفـاهيم مـديريتي         هايدر كارگاه  شركت•
ــد و  مــشاركت اجتمــاعي هــاي  ارزشــيابي در ســازمانفراين

 هـا خـانم (هـاي آموزشـي پويـا       پژوهش به دعوت انجمن    غيردولتي
  ) و فاطمه صهباكرمي مرضيه شاه،مريم احمدي 

توسـعه  «نشست هماهنگي بـراي برگـزاري پانـل          در   شركت•
بـه دعـوت دانـشگاه علـوم      »هاي طبيعـي و فيزيولوژيـك       زايمان

  )كرمي مرضيه شاه(پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي

  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  ادتعد

 جلسه
 ها گام شروع

  رفتار با نوجوان  1/10/87  9  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  تشويق و تنبيه   1/10/87  5  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  مديريت بر خود  4/10/87  12  خانم مريم احمدي  11-9
  ارتباط كالمي  11/10/87  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  دكرفتار با كو  14/10/87  9  خانم فاطمه صهبا  11-9

  روابط زناشويي  15/10/87  6  خانم شيوا موفقيان  11-9
  مادران باردار  23/10/87  9  خانم زهرا سليماني  11-9
  تشويق و تنبيه  5/11/87  5  نژادخانم ماريا ساسان  11-9
  بازي و انديشه  8/11/87  6  آقاي محمود سلطاني  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  خواب نوزادان  2/10/87  1  ا سليمانيخانم زهر  12-9

  كار فرهنگي با نوزاد  9/10/87  1  نگين شهري مخان  12-9
  نه گفتن  9/10/87  1  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  بازي هاي آموزشي  10/10/87  1  خانم سهيال طاهري  12-9
 هاي تفكرشيوه 15/11/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  رت با ديگرانمشو  13/12/87  1  خانم مريم احمدي 12-9

  

  ماه بهمن   سخنراني

 و  ي اجتماع يها  بيآس موضـوع  ا موسسه ب  ماه  بهمن  سخنراني

 طي دكتـر احمـد محـ    يآقـا بـا كارشناسـي      ساز خطر يرفتارها

صـبح در    11  تا 9 ساعت   از 1/11/87شنبه    روز سه  )پزشك روان(

  .شود مي برگزار  موسسهمحل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستان عزيز دو
هم زمان با آغاز دهمين سالگرد تاسيس موسسه و گذشت 

هاي چند سال  سال از عمر پيك مام  و بررسي تجربه9حدود 

ايم كه كمبود  جا رسيده ي انتشار پيك مام ، به اين اخير در باره
ي پيك و مشكالت پست، دو مانع سازي ماهانهامكانات آماده

شده  به دست دوستان ،سيدن به موقع پيكجدي در راه ر

چه  كه مخاطبان اصلي ما از آنشده است  اين موانع سبب.است
هاي كشيده شده  و زحمتخبر بمانند گذرد بي در موسسه مي

  .طور كه بايد به نتيجه نرسد ي پيك ، آنبراي انتشار ماهانه
             مند،همين دليل و پس از نظرخواهي از دوستان عالقهبه 

ديم كه در دهمين سال عمر موسسه           شنهاد رسيبه اين پي

پيك را به صورت  ) 1388مستان تا ز 1387 از زمستان( 
  . كنيم نامه  منتشر  فصل

و اين  كم كنيم رساني نامه از ميزان اطالع خواهيم در فصل مي

به جاي آن بر ميزان .  را به سايت موسسه واگذار كنيم كار
مطالبي مانند (م فيت پيك بيفزاييمطالب خواندني در حد ظر

  .... )هاي مورد نياز خانواده ها ، مصاحبه و مقاله

بنابراين سال آينده را براي پيك به عنوان سال تجربي در نظر 

 عملكرد پيك با گيري ازگيريم و در پايان سال با نتيجهمي

ي مطلوب انتشار  ي شيوه جديد ، همگي با هم دربارهي  شيوه

  .خواهيم گرفتپيك تصميم 


