
  
1

   

  :فرستنده                                                                                                   
  

                                                                                            موسسه                                                                                                                                              

                                                                                                                            
  مادران امروز                                                                                                                                                                   

    

  

  

   

  
  
     

   
  

  

  

    

  

   

  
  
     

   
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در بهار هاي موسسه مختصري از فعاليت

   سه موسداخلهاي برنامه �
  )زهرا سليمانيخانم (صبح   –رفتار با كودك  گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان(  بعدازظهر-صبح  رفتار با كودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا( تشويق و تنبيه گام •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(رفتار با نوجوان   گام•
  )آقاي محمود سلطاني( بازي و انديشه  گام •
  )خانم فرحناز مددي( مادران  براي كاربرد كامپيوتر گام • 

  )خانم شيوا موفقيان( رشد جنسي كودك و نوجوانگام •

  )خانم شيوا موفقيان( روابط زناشويي گام •

  )نژاد ماريا ساسان خانم(ظهر بعداز–صبح  بر خشم  مديريت  گام•

  
  
  

  )خانم فاطمه صهبا(ظهر بعداز–صبح ارتباط كالمي  گام •

 كـارفرهنگي ،   كودكخواب ،ساژكودكما ،شيردهيهاي  كارگاه•
خـانم زهـرا    صـبح   ( پدران و آمادگي براي حضور فرزند        ، با نوزاد   

  )خانم نگين شهري بعدازظهر -سليماني 

  )خانم مريم احمدي( نه گفتنكارگاه •

  )خانم مريم احمدي(هاي نادرست عادتكارگاه •

  )كرمي خانم مرضيه شاه( ورود به دبستانكارگاه •

  )مريم احمديخانم ( ت بر زمانمديريكارگاه •

  ديد و بازديد نوروزي •

ــه  • ــخنراني ماهان ــشت س ــوع   ي ارديبه ــا موض ــانواده و ب خ
  )خانم مريم احمدي(امتحانات

آقـاي  ( ارتباط بـا همـسر    با موضوع    خردادي    سخنراني ماهانه  •
  )دكتر محمد جعفر صفايي
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اي كه در جامعـه بـر عهـده دارد، نيـاز بـه                هاي ويژه  خانواده با توجه به اهميت، نقش و مسئوليت       

هاي مربوط به خانواده داراي مختصاتي است كه          آموزش.خود دارد   هاي متناسب با موقعيت       آموزش

سـازي   توانمنـد   شـود تـا بتوانـد در خـدمت      به آن در نظر گرفته  هاي مربوط ريزي بايد در برنامه 

هاي خانواده در جريـان       محتوا و روش متناسب با ويژگي       ي به   بنابراين دستياب . ها قرار گيرد      خانواده

  .اي برخوردار است  خانواده از اهميت ويژه به  هاي مربوط  آموزش
  

، ها  كتابخانه ،، فرهنگي ، مراكز آموزشي  ها مادران امروز با كمال خوشوقتي به اطالع خانواده        موسسه

رساند كه پس از ده سال فعاليت      بط با خانواده مي   هاي مرت   تشكل ها و   ، نهاد ها ها، سازمان   فروشي كتاب

 بـراي   هـاي مناسـب       ي خانواده و كسب تجربه در تدوين محتوا و اجراي روش            پيگير خود در حوزه   

هـاي    كتـاب  با كسب مجوز نشر مادران امروز، از اين پس        ،  ها محتواي مورد نياز به خانواده      رساندن

كوچـك منتـشر    هاي و كتاب  آسان ايه  هاي كار، كتاب    ان كتاب ها با عنو    خانواده براي ياري به    خود را   

  .كند مي
   
هـا در سراسـر ايـران  بـه       خـانواده ،ها  اين كتاب با ياري و  تالش شما براي شناساندن   اميدواريم 

   .اطالعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند 

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  هاي خارج از موسسه برنامه �
  هاي فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري

ضـرورت آمـوزش     هـاي   ع  دو سخنراني با موضـو    برگزاري  • 

 فاطمـه    خـانم  كارشناسـي بـا    هدر خـانواد   ارتبـاط و   خانواده

   19 ي منطقهجموعه فرهنگي ورزشي سرداران شهيدمدرايرانپور 

   مهدهاي كودك•

بـا  ضرورت آموزش خـانواده   سخنراني با موضوع   برگزاري •
   كرج- آفتابگردان  مهدكودك در پورخانم فاطمه ايرانكارشناسي

  هـا   بـا كارشناسـي خـانم      دبـستان ورود به     برگزاري كارگاه  •
ــاه  ــيه ش ــدي و مرض ــريم احم ــي  م ــدكرم ــودكهاي در مه           ك

  رنگارنگ هاي بهشت ، ها، برگ گل، بچه باغ ستاره

  خـانم با كارشناسي گفتن “ نه”  برگزاري سخنراني با موضوع  •
   كودك فرداي كودكمهد در فاطمه صهبا

  ها مدرسه• 

 رشد جنسي كودكـان     هاي  سخنراني با موضوع  دو   برگزاري •
بـا  )  2 ي  منطقـه  (مبينـا ي    رانهدخت دبستان   درو بلوغ دختران    

  شيوا موفقيانخانم كارشناسي 

دبيرسـتان   در بهداشت رواني   برگزاري سخنراني با موضوع      •
  كرمي مرضيه شاه  خانمكارشناسي  ) 6ي  منطقه(ي آذر  دخترانه

ي شـهيد      دبـستان پـسرانه    در كالمـي رتبـاط   ا گامبرگزاري   •
   فاطمه صهبا خانمبا كارشناسي ) 2ي  منطقه(بهزادي 

 درضرورت آموزش خـانواده     برگزاري سخنراني با موضوع      •
با كارشناسي  ) 5ي  منطقه (امام جعفر صادق  ي     دخترانه دبيرستان

  سهيال طاهري  خانم

ي      مدرسـه راهنمـايي پـسرانه      در  گاه كتاب نمايش برگـزاري  •
  زاده به همت خانم افسانه حسن ) 5ي  منطقه(عالمه طباطبايي

   ساير مراكز•
بـا كارشناسـي خـانم ماريـا      مديريت بر خشمگام   برگزاري •

هاي   سالن اجتماعات واحد مسكوني مربوط به خانواده      نژاد در     ساسان

   شركت تناوب
بـا   نـه گفـتن    و   قاطعيت هاي  وعبا موض  كارگاهدو  برگزاري   •

هـا و     فاطمه صـهبا در انجمـن توسـعه مهـارت         كارشناسي خانم   
  استعدادهاي كودكان

بـا  ضرورت آموزش خـانواده      سخنراني با موضوع      برگزاري •

ها منصوره فرداد و فرخنده صـادقپور در موسـسه      خانمكارشناسي
  كارآفرينان مهر

  

  ها  شهرستان•
تعامـل بـا نوجـوان ،        هاي  ضوعبرگزاري سخنراني با مو    •

بـا كارشناسـي خـانم     خانواده متعادل ، خانواده و امتحانـات    
  رفسنجانمريم احمدي در 

  

  ها  ارتباطات و همكاري�
  : ايم يا همكاري داشته زير ارتباط   ها و نهادهاي نابا سازم  بهار در

خانـه  ،  پتروشـيمي بنـدر امـام ،           بيمـه ملـت   شوراي كتاب كودك ،     

  اي كاين  شركت مشاوره ، مهندسي مشاور قدس نيروشركت  كتابدار،

 و   هـا   هـا ، نمايـشگاه      ها ، همـايش     برخي ازكارگاه �
  :ايم هاي ساير مراكز كه در آن شركت كرده نشست

   انجمن جهانديدگان شاد    تاسيس جشن سالگرد   در شركت •

  )پژوه خانم فاطمه حقيقت(
ريـزي شـهر      مـه براي برنا  در جستجوي آينده   نشستدر  شركت   •

خـانم مرضـيه    (كانجمـن دوسـتدار كـود     به دعـوت      دوستداركودك  
  )كرمي شاه
موسسه خيريـه   به دعوت     بزرگداشت روز زن   مراسمدر  شركت   •

  )فرخنده صادقپور) (س(فاطمه زهرا 
ي كتاب كودك   هاي شورا   گزارشي مربوط به     شركت در جلسه   •

ودك سمينار تخصصي ادبيات ك و در تركيه IBBY از نشست
  )مريم احمدي( در دانشگاه شيراز

  
  ها موسسه در رسانه ••••
ي روز جهاني     خانم مريم احمدي درباره   مصاحبه با    -سايت كتابك • 

  خانواده 
   فاطمه صهبا خانمبرنامه با موضوع نه گفتن،  كارشناسي–جوانراديو•
  

  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  بازي و انديشه  9/4/88  6  د سلطانيآقاي محمو  4- 6
  تشويق و تنبيه  13/4/88  5  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6
  روابط زناشويي  14/4/88  6  خانم شيوا موفقيان  11-9
  روابط زناشويي  16/4/88  6  خانم شيوا موفقيان  4- 6
  ارتباط همسران  11/4/88  6  خانم مريم احمدي  11-9
  فتار با كودكر  88/4/20  9  خانم فاطمه صهبا  4- 6

  كالمي ارتباط  21/4/88  7  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  رفتار با نوجوان  21/4/88  9  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  كامپيوتر براي مادران  21/4/88  8  خانم فرحناز مددي  11-9
  مديريت بر خشم  22/4/88  6  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9

  22/4/88  4  نگين شهريخانم   11-9
ي آمادگي برا
  فرزندپروري

  رفتار با نوجوان  23/4/88  9  كرمي خانم مرضيه شاه  4- 6

  24/4/88  8  خانم فاطمه صهبا  4- 6
رفتار با كودك 

  دبستاني
  مديريت بر خود  31/4/88  12  خانم مريم احمدي  11-9
  مديريت بر خشم  24/5/88  6  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6
  ق و تنبيهتشوي  7/6/88  5  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  ورود به مهدكودك  30/4/88  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
  تفكر خالق  13/5/88  1  خانم مريم احمدي  12-9
  تفكر انتقادي  27/5/88  1  خانم مريم احمدي  12-9

  شيردهي  2/6/88  1  نگين شهريخانم   12-9

   نوزادانماساژ  9/6/88  1  نگين شهريخانم   12-9

  مشورت با ديگران  10/6/88  1  خانم مريم احمدي  12-9

  خواب نوزادان  16/6/88  1  نگين شهريخانم   12-9

  ورود به دبستان  17/6/88  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9

  كار فرهنگي با نوزاد  23/6/88  1  نگين شهريخانم   12-9

  30/6/88  1  نگين شهريخانم   12-9
براي دگي اپدران و آم

  حضور فرزند
  

  تسليت �
نـژاد ، فاطمـه مينوكـده، مـريم          ها ماريا ساسـان   خانم دوستان عزيز به  

 اند  داده را از دست     در بهار گذشته عزيزي   كه  محمدي ، منصوره فرداد     
  .گوييم  تسليت ميصميمانه
 . سالمتي و تندرستي داريمصبر،   آرزوي  يشان براي ا
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  ارديبهشت  ي سخنراني خالصه

  خانواده و امتحان:  موضوع

  خانم مريم احمدي : كارشناس

  آقاي حسين رشادي : نويسي  و خالصهبرگردان از نوار

اي ابتـدا بايـد       پديـده در بررسي و رويـارويي بـا هـر موضـوع و             

 و عوامل پديد آورنده و موثر در آن پديـده را           ها  ي علت   مجموعه

ل و يـا  هيچ پديده و يا رويدادي در اثر يك عامـ      . شناسايي كرد   

هـا در     اي از علـت     آيـد بلكـه مجموعـه       وجـود نمـي    هيك علت ب  

نقـش مـا تنهـا يكـي از ايـن      . گيري يك موضوع موثرنـد    شكل

توانيم اثـر   ي سهم خود مسئوليم و مي عوامل است و ما به اندازه 

 و مفيـد داشـته       مهم اين است كـه نقـش سـازنده        . گذار باشيم   

  .باشيم 

  :بنابراين

 و چگونگي رويارويي و بر خورد با آن بايـد        بررسي هر پديده      در

  .  آورنده و تاثيرگذار در آن باشيموجود هاي به ابتدا به دنبال علت

  .  سهم خود را در اين ميان بشناسيم -2

   .بشناسيم اقدام مناسب را -3

  . اقدام كنيم ، با توجه به سهم خود -4

. كنـيم  اغلب ما در رويارويي با رويدادها معموال ناقص عمل مـي         

ها را بشناسيم يا نقش خود را به درستي           كه علت   يعني بدون اين  

درك كنيم يا راهكارهاي مناسب را بدانيم فقط دست بـه اقـدام             

معمـوال ايـن چنـين    . دهـيم    العمل نـشان مـي      زنيم و عكس    مي

آورد كه تنها مـشكل   رفتارهاي نسنجيده نتايج بدي به دنبال مي 

  .كند  تر مي را پيچيده

حث مـا امتحـان و تـرس از آن و چگـونگي برخـورد               موضوع ب 

هـاي مربـوط بـه امتحـان يكـي از             نگرانـي . والدين با آن است   

هـا    آمـوزان در دوران تحـصيلي آن        ها و دانـش     معضالت خانواده 

  .است

ي اين موضوع هم ما قادر به انجام هـر كـاري نيـستيم و      درباره

تي درك  توانيم تالش كنيم سهم و نقش خود را به درس           تنها مي 

  .هايي براي بهبود شرايط بيابيم كنيم و راه

  :در خصوص مسايل امتحاني عوامل زير موثرند 

  )محيط بيرون از خانواده( نظام اجتماعي و آموزشي –اول 

  آموز  خود دانش-دوم

   خانواده -سوم

   نظام آموزشي و هدف از آموزش و امتحان–اول 

توانيم در بلنـد      ميهر چند كه    . اين حوزه خارج از كنترل ماست       

سـليقه ،  . مدت سهم و نقشي در تغيير و تحول آن داشته باشيم    

دانش ، انتظـارات و اعتقـادات مـا بـه مـرور زمـان روي نظـام                  

رود و يـك جـا هـم          آگاهي از بـين نمـي     . گذارد  آموزشي اثر مي  

. كند  كند و انسان آگاه آن را منتشر مي ماند بلكه سرايت مي  نمي

گـذارد و رفتـار و        رفتار و گفتار انسان اثر مـي      دانش و آگاهي بر     

دهـد و     گفتار سنجيده و آگاهانه ، ديگران را تحت تاثير قرار مـي           

. گـذارد     ها در بلند مدت اثر خود را بر نظام آموزشي مي            تمام اين 

گونه مسايل در بلند مدت موثر و مفيدند اما در حـل مـشكل               اين

در كوتاه مدت اين نقش كنند و  امروز فرزندمان كمكي به ما نمي    

  .توان آن را ناديده گرفت اي ناچيز است كه مي ه به انداز

يابيم كه سـهم خـانواده در ايـن           با عنايت به مطالب فوق در مي      

مجموعه تا چه ميزان محدود ولي مهم است و بـر ايـن اسـاس               

  . تواند باشد  انتظار ما از اين بحث چه مي

رفتار انـسان و هـدف از       هدف آموزش ايجاد تغييرات مطلوب در       

ها براي رسيدن به      امتحان و سنجش بررسي ميزان تاثير آموزش      

ها و  وا و چگونگي اجراي برنامه محت،اين هدف و سنجش ميزان   

ها و تـصحيح      تا از اين طريق به رفع اشكال      . هاست   آن يبخشاثر

  ها بپردازند  برنامه

 ، تحقيـر   گـزينش ، تـوهين ،   منظـور   بهارزشيابي و امتحان نبايد     

ترساندن يا مقايسه باشد بلكـه بايـد در خـدمت هـدف معـين و                

كه هدف نظام آموزشـي چـه         بسته به اين  . مشخصي قرار بگيرد    

 .گيرنـد    هاي متفاوتي به خود مـي       باشد ، ارزيابي و امتحان شكل     

، ارزيابي و امتحان نقش مثبـت     شدگذاري درست با    اگر اين هدف  

  .يدا خواهد كرد و در غير اين صورت نقشي منفي پ

خواهـد در     در نظامي كه انسان گـوش بـه فرمـان و مطيـع مـي              

گونـه افـراد هـستند و         ارزشيابي و امتحان نيز بـه دنبـال همـان         

  .كنند در نظام جايي ندارند  هايي كه چون و چرا مي بچه

هاي آموزشـي معلـم محـور هـستند يعنـي معلـم و                بعضي نظام 

كـه كودكـان و       در حـالي  كننـده دارنـد        نقـش تعيـين    ،ريـز   برنامه

نوجوانان بايد محور آموزش باشند و اين به آن معني نيست كـه             

ريز است ، بلكه بـه ايـن معنـي اسـت كـه                كودك مدير و برنامه   

در واقـع  . آموز انجام شود  آموزش بايد متناسب با كودك و دانش     

هاي آموزشـي بايـد در خـدمت كودكـان باشـد و               حاصل فعاليت 

هــاي  هــاي واقعــي كودكــان و روش نــايي و تواهــابراســاس نياز

  . ها باشد  متناسب با آن

 انآموز   دانش يق و عال  هاچه آموزش متناسب با استعداد      اگر چنان 

ي كار حتما مثبـت       هاي درستي انجام شود نتيجه      باشد و با روش   

  . و خوب خواهد بود 

  آموز دانش –دوم 

 خـاص  درونـي    هـاي   گرايشها و    استعداد دارايآموزي    هر دانش 

هـا و رفتارهـايي    آموزي عـادت  از طرفي هر دانش. خودش است   

. گـذارد   دارد كه روي درس خواندن و امتحـان دادنـش اثـر مـي             

 ي بيش از حد از كامپيوتر و        استفادهخواب زياد ،     مثلهايي    عادت

  ...  و يريبرنامگي يا برعكس نظم و پيگ نظمي و بي بي، تلويزيون

كـه كـسب كـرده      و رفتارهايي   ها    تحت تاثير عادت  آموزان   دانش

   .دهد   نشان ميفاوتهاي مت  در برخورد با امتحانات واكنش،اند

...  ي او و      آمـوز ، ميـزان حافظـه        ي هوشي دانـش     بهرههمچنين  

  .ي آن موثرند مستقيما بر يادگيري و نتيجه
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  خانواده –سوم 

هاي نظام آموزش و نگراني از آينده فرزندان ، اغلب مـا را    ضعف

ي اصـلي خـود را  فرامـوش     كنـد كـه وظيفـه      رفتار مـي  چنان گ 

شويم بـراي ايجـاد فـشار بيـشتر بـر            ميكنيم و تنها عاملي       مي

  .آموزان دانش

اسـتعداد و عاليـق   . والدين مسئولند كه با كودك خود كار كنند        

هاي الزم را براي بهتر درس        او را بشناسند و بر مبناي آن زمينه       

بينـي ،     هاي خـوب ، خـوش       عادتايجاد  . خواندن او فراهم كنند   

ي كار والدين و      اميد و اعتماد به نفس در كودك، همه در نتيجه         

  .شود  محيط مناسب در خانواده ايجاد مي

كمي اضطراب طبيعي و الزم است و وجود آن انسان را به تكاپو       

امـا اضـطراب   . همين دليل مفيد اسـت   دارد و به  و تحرك وا مي   

هـا ، گـاهي بيمارگونـه و          الـدين آن  آمـوزان و و     موجود در دانش  

چه كه مورد بحث ما است سهم والـدين در            آن. كننده است     فلج

  .كاهش يا افزايش اضطراب و ترس از امتحان است 

تكرار اين موضوع كه نظام آموزشي كم و كاستي دارد ، چيـزي             

هايي سـهم و نقـش      در چنين نظام  . كند    از مسئوليت ما كم نمي    

  .ر حايز اهميت است والدين بسيار بيشت

كارهـاي مشخـصي كـه پيـشنهاد      پس از اين بحث اجمالي ، راه      

  :شود بدين قرار است مي

   نگرش درست نسبت به تحصيل و امتحان•

كنند امتحان كليد خوشبختي     پدر و مادرهايي هستند كه فكر مي      

دانند   و يا بدبختي فرزندانشان است و يا نظام آموزش را غلط مي           

ايـن تـصورات بـر    . فايـده اسـت     ند تحصيل بـي   كن  و يا فكر مي   

هـا را دچـار اضـطراب         گـذارد و آن     ها اثر مـي     نگرش و رفتار آن   

. كننـد     كند و ناخودآگاه آن را به فرزندانشان نيز منتقـل مـي             مي

تـر   بنابراين هر قدر نگرش ما نسبت به تحصيل و امتحان واقعي         

  .و توام با مطالعه باشد موثرتر است

  ها با هم   بچهمقايسه نكردن •

هاسـت ،     اي ويژگي خود را دارد و متفاوت از ديگر بچـه            هر بچه 

تنهـا  . قياس فرزندتان بـا ديگـران نـه الزم اسـت و نـه مفيـد                 

  .توانيد او را با وضعيت قبلي خودش مقايسه كنيد  مي

  شتن برنامه دا•

كه فكر كنيم چگونه نگرش خود را به امتحان عوض كنيم و    اين

رايت اضطراب به كودك جلوگيري كنيم ما را بـه          يا چگونه از س   

اين برنامه از .  است    رساند كه حاصل آن يك برنامه       شناختي مي 

كنـد و موجـب ثبـات         تشتت و رفتارهاي متناقض جلوگيري مي     

  .شود  رفتار مي

  ي امتحانات ي دوره توجه به شرايط ويژه •

. گيرد  كارهاي عادي خانواده مقداري تحت تاثير امتحان قرار مي    

مسافرت و ميهماني ، تماشاي تلويزيون و خيلي از امور ديگـر را             

بـه ايـن   ايـن امـر   البتـه  . ها هماهنگ كرد  بايد با امتحانات بچه   

بايـد بـدون ايجـاد      . معني نيست كه كل زندگي را تعطيل كنيم         

تري بـراي   ها را كمتر كنيم و محيط آرام هيجان سعي كنيم تنش  

  .نيم ي كودكان فراهم ك مطالعه

  توجه به سالمت كودك •

واضح است كه هميشه به سالمتي كودك خود توجه داريم ولـي         

ي كودك    ي امتحان سالمت ، خواب ، استراحت و تغذيه          در دوره 

ي مناسب ، خواب به موقـع         تغذيه. كند  العاده پيدا مي    اهميت فوق 

و به اندازه ، ورزش و تفـريح، از نكـاتي اسـت كـه در چگـونگي       

  .گذارد  دن اثر ميامتحان دا

  ايجاد آرامش •

ها ممكـن اسـت اخـتالف و ناهمـاهنگي وجـود              در تمام خانواده  

تر، اختالف   و بزرگتر هاي كوچك  اختالف بين بچه  . داشته باشد   

تا جايي كه ممكن است بايد جلوي .  وجود دارد ... بين والدين و   

  .گونه مسايل را گرفت اينحاد شدن 

طفي از كودك هر چند در تمام زندگي        حمايت عا ايجاد آرامش و    

  .تري دارد  ي امتحانات نقش برجسته ضروري است ولي در دوره

  نكردنبه حداكثر نمره فكر  •

ترها از نمره و معدل باالي فالن دختر يـا پـسر              زماني كه بزرگ  

كننـد و مـسايلي از ايـن قبيـل را در جمـع              تعريف و تمجيد مـي    

هـا    توجه باشـندكه كـودك آن     مكنند ، بايد      ترها مطرح مي    بزرگ

كنـد و درسـت در همـين زمـان            گيـري مـي     د و نتيجـه   شـنو   مي

ترها ، ناخواسته عاليق و معيارهـاي خـود را بـه او منتقـل       بزرگ

 و عاليـق مـا      ات و اعتقاد  ها  ها به مرور به گرايش      بچه. كنند   مي

نتيجـه   بنابراين تظاهر يا رفتار و گفتـار دوگانـه بـي         . برند    پي مي 

  .كند تر مي نها اعتماد كودكان را نسبت به ما كماست و ت

شوند گفـتن   ها پذيرفته و يا حذف مي اي كه با نمره آدم   در جامعه 

بلكـه  . كند    كه نمره براي ما اهميتي ندارد چيزي را حل نمي           اين

تواند روي كودك و يا جـوان         اعتقاد عميق ما به اين موضوع مي      

  .اثر بگذارد 

اي  هـايي كـه اسـتعدادهاي ويـژه        بچههاي خاص و      در مورد بچه  

ــه   ــشخيص آن اســتعداد و جهــت دادن ب ــد مــساله مهــم ت دارن

گونه مـوارد حتمـا بـه كمـك يـك مـشاور و                در اين . هاست    آن

ي ماست كـه امكـان آمـوزش          اين وظيفه . كارشناس نياز داريم    

مناسب را براي او فراهم كنيم و بدانيم كه با شكوفايي و ارضـاء              

ي كه مستعد است ، تحمل و شـكيبايي او نيـز            ا  كودك در زمينه  

  .شود  ي تحصيل بيشتر مي براي ادامه

شـود تنهـا       كه اين بحث به اينجا خـتم نمـي         اشاره شد در پايان   

اي   شود سواالتي در ذهن شما شـكل بگيـرد و مقدمـه            ميسبب  

  . باشد براي مطالعه و تحقيق بيشتر 
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   خرداد ي سخنراني خالصه

  نارتباط همسرا: موضوع 

روانـشناس ،    آقاي دكتر محمد جعفر صـفايي      :كارشناس  

  “روان درماني بازماندگان خشونت”روان درمانگر و  مترجم كتاب 

  آقاي حسين رشادي : نويسي  و خالصهبرگردان از نوار
  

هاي  هايي از اين جلسه به شكل پرسش وپاسخ و بحث قسمت

  . ن برگزار شددو جانبه بين سخنران و حاضرا

  : طالب مطرح شده توسط ايشان از اين قرار استخالصه ي م

از دو  ايـن واژه    . اسـت   “ ارتبـاط همـسران   ”عنوان بحث امـروز     

در ابتـدا بـه      .شـود     تشكيل مـي  “ همسران”و  “ ارتباط”ي    كلمه

  :پردازيم ها مي بررسي هر يك از اين

هـاي الزم و اصـلي زنـدگي          به عنوان يكي از مهـارت     “ ارتباط”

وگـو    ها مورد بحـث و گفـت        سالو  ست  بحث بسيار مهم ا   ميك  

   .استقرار گرفته 

راندن يك اتوموبيل نياز به داشتن      براي  دانيم كه     ي ما مي    همه 

بايد آموزش  است  و براي گرفتن اين مدرك        گواهينامه رانندگي   

زير نظر يـك كارشـناس      ي رانندگي را آموخت و        نامه   آيين .ديد  

  . كرد در يك امتحان شركت 

 بخـصوص در    ،ي ارتباط بـا يـك فـرد ديگـر           بدون شك برا   

، اگر نياموزيم . ايد آموزش ببينيم    ب  نيز  ي روابط خانوادگي      حوزه

  .رو خواهيم شد  هترديد با مشكالت متعددي روب بي

ها بر سر مسايل كوچك و        ي خانواده ها   و درگير  ها  اغلب اختالف 

نداشتن ،  آن مهم هاي  دليليكي از   گيرد و     كم اهميت شكل مي   

  .ي ارتباط است  ارت در زمينهمه

ــس از  ــي واژهپ ــي واژه ي  بررس ــه بررس ــاط ب ــسران  ارتب ي هم

شود   مي“ سران”و  “ هم”همسران شامل دو بخش     . پردازيم   مي

در دنيـاي   . رسـاند     بـودن را مـي     كه تعادل و برابري و هم تراز        

 ي دانند و به جاي آن از واژه    امروز حتي اين واژه را هم نارسا مي       

به اين معني كه دو نفر براي مـدت       . كنند     استفاده مي  “همسفر”

  . روند   يا شصت سال به يك سفر مشترك مي پنجاه

ي همسران نـابرابر و از بـاال بـه پـايين              اگر در خانواده رابطه   

اي كه يكي در باال و يكي در پايين قرار بگيـرد ،     باشد، به گونه  

اي  ين رابطه در چن.آفرين باشد   بسيار مخرب و مشكلتواند مي

ها در چنين روابط نامتعـادل        عموما بحران . ماند  عشق پايدار نمي  

هـاي مكـرر و       گيرد و مشكالت و گرفتاري      برابري شكل مي  و نا 

اگـر چنـين روابطـي از هـم         . آورد    متعددي را به دنبال خود مي     

ي خـالي از احتـرام و دلبـستگي            به يك رابطـه     ، گسيخته نشود 

در . كننـد   ها دو طرف يكديگر را تحمل مي    شود كه تن    تبديل مي 

هاي بسياري به دليل اجبار يا مـصلحت چنـين روابطـي              خانواده

  .يابد  ها دوام مي ل سا

 اغلب به محض جـدايي از همـسر خـود ، مـورد تعـرض و                 زنان

گيرند ترس از اين موضوع و يا ناآگـاهي           سرزنش جامعه قرار مي   

 شود تـا  الي ، موجب مياز حقوق شخصي و يا ناتواني در تامين م    

هـاي مـا      بسياري از مـادربزرگ   . ها بسوزند و بسازند        سال ها    آن

پذيرفتند و حتي در ازدواج مجدد        چنين سرنوشتي را به راحتي مي     

  .كردند  همسر خود مشاركت مي

 تعـارض در روابـط      هـا وجـود      مشترك عموم خانواده   ي  مساله

 .ر گرفتن است هم قرا   معني در مقابل    تعارض به . زناشويي است 

ــانگي ، مخالفــت و ناســازگاري ،   ــي پرخاشــگري ، دوگ ــه معن ب

اختالف عقيده و اختالف سليقه است و اين مـشكلي اسـت كـه              

  .ها با آن درگير هستند  عموم خانواده

هر چه صميمت در خانواده بيشتر باشـد        كنند كه     برخي تصور مي  

  .كامال غلط است هك در حالي.ميزان تعارض كمتر است

تـر باشـد بـه همـان نـسبت            اي به هم نزديك     قدر رابطه هر چ 

ترين پيونـد      ازدواج پيچيده  .شود    درگيري و اصطكاك بيشتر مي    

تـرين روابـط    انـساني اسـت و روابـط بـين همـسران از نزديـك      

ي زناشويي    بهمين دليل ميزان تعارضات در رابطه     . هاست    انسان

شـما  كـه   يـن ي مسايلي ماننـد ا       بطور مثال درباره   .بسيار باالست 

ايـد     پوشـيده  ايد ، لباسـي كـه        يا نخورده  ايد  امروز صبحانه خورده  

رويـد و صـدها مـساله      رويد يا نمي    كجا مي مناسب هست يا نه ،      

 هيچ كسي با شـما كـاري نـدارد جـز نزديكـان و               ،  شبيه به اين  

  .بخصوص همسر شما 

 زياد است تنهـا       و مگو    بگو  ي همسران درگيري و     اگر در رابطه  

ين دليل است كه به تمام امـور يكـديگر حـساس هـستند و               به ا 

  .كنند دخالت مي

ـ چرا دير آمدي؟ كجا رفتي ؟ چرا ايـن كانـال تلويز            ون را نگـاه    ي

كني و مسايلي از اين قبيل زمينـه سـاز تـشنج و تعـارض در                مي

  .ها است  روابط خانواده

 و قهر ، پرخاش ، مراجعه به روانـشناس           ها  در برخورد با تعارض   

هـايي اسـت كـه معمـوال ديـده            وت از جمله عكـس العمـل      سك

  .شود مي

، ي مسايلي چـون فرزنـد پـروري          زمينه تعارض در خانواده بر   

مسايل مالي ، روابط اجتماعي ، مسايل عقيدتي و بسياري ديگر 

اي بـراي حـل     و در غالب اين موارد روش سازنده      گيرد  شكل مي 

تي تـالش خـسته      بعد از مـد    بسياري. اين تعارضات وجود ندارد     

ضي از حرف زدن با يكـديگر دوري        بعشوند    تفاوت مي  شده و بي  

 تـا  روندشود و اين  كنند كه اين خود موجب افزايش تنش مي  مي

شـود كـه      يابد تا وضعيتي بين همسران برقرار مي        جا ادامه مي   آن

  .گويند  مي“ طالق عاطفي”اصطالحا به آن 

هـر  . ه يكديگر است  تفاوتي نسبت ب    ني بي به مع “طالق عاطفي ” 

. كند  و مشكالتش به حال خود رها مي      كدام ديگري را با مسايل      
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ـ     اعضاي خانواده به مثابه سرنـشينان        ستند كـه   يـك قـايق ه

ن بهانه كه ك حق ندارد زير پاي خود را سوراخ كند به اي      ي  هيچ

  .مربوط به ديگران نيست

خانواده يك سيستم است و سيستم به اين معني است كه يـك             

عه عناصر مختلف بايد با يكديگر همكاري كنند تـا يـك            مجمو

ساعت كه اگـر تمـام قطعـات آن        مثل يك   . هدفي محقق شود    

  زمـان صـحيح را     درستي كار خود را انجام ندهند آن ساعت ،         به

بـه كـار    ”  :گويد  در خانواده هر كسي كه مي     . نشان نخواهد داد    

اده بـر  هر عـضو خـانو    . معني است      بي “ .من كاري نداشته باش   

مشكل و بحـران در  . پـذيرد   گذارد و از او اثر مي    ديگري اثر مي  

آورد كه بـه شـكل        هايي به بار مي      عوارض و آسيب   ،ها  خانواده

ناخن جويدن ، شب ادراري در كودكان و نظاير         ،  افت تحصيلي 

 ، شود مشكل مي كودكي كه دچار .دهد  ها خود را نشان مي     اين

 نيـست بلكـه او فقـط حامـل          بيمار نيست و عامل بيماري هـم      

در چنين مواردي ما به عنـوان يـك روانـشناس           . بيماري است   

يابي عارضه ، چگونگي و كيفيـت روابـط           براي تشخيص و علت   

  . كنيم  خانواده را بررسي ميدر آن 

با يكـديگر اخـتالف     ممكن است ما در خانواده      بايد بپذيريم كه    

ضوع را به فرزنـدان    داشته باشيم و بسيار اهميت دارد كه اين مو        

ها بياموزيم كه ازدواج در دنيـاي   بايد به آن. خود نيز بيـاموزيم     

معاصر رفتن به خانه بخت و شانس نيست بلكه رفتن به خانه            

ي  درگير شـدن در يـك رابطـه     . ها است     ها و تفاوت    مسئوليت

بخـشي    صميمانه بلند مدت است كه حتما اختالف و تعارض ،           

  .از آن زندگي است 

 اخـالق و    ،هاي ما با يكـديگر متفـاوت اسـت            كه قيافه   چنانهم

تربيت و سن و يـادگيري و والـدين مـا نيـز متفـاوت هـستند و             

هـا را   اگر كه مـا ايـن تفـاوت   . هاي ما هم متفاوتنـد        شخصيت

ناديده بگيريم و فقط به دنبال تـشابهات باشـيم يقينـا دچـار             

تالف نباشد  اي كه در آن اخ      خانواده. شويم    مشكل و مساله مي   

آن ساعتي كه شما مايليـد بخوابيـد الزامـا        .وجود خارجي ندارد    

يـا فيلمـي كـه      . خواهـد   همان ساعتي نيست كه همسر شما مي      

تواند و نبايد موجـب       دوست داريد و بسياري اختالفات ديگر نمي      

  .تنش و ناسازگاري در خانواده باشد 

ا را به رسميت  ه  توانيم با تغيير نگاه اين اختالف و تفاوت         ما مي 

توانند متفاوت    شناسيم و بپذيريم كه همسر يا فرزندان ما مي        ب

بـا دلبـستگي زنـدگي    هـا   از ما فكر كنند و با وجود اين تفاوت     

  .كنيم

يك تكنيك و يك مهارت . اي است  ارتباط مفهوم بسيار پيچيده 

ي سـازنده     تـوانيم يـك رابطـه       است و تا ما آموزش نبينيم نمـي       

حترام و اعتمـاد سـازنده اولـين قـدم بـراي حـل              ا. برقرار كنيم   

  .تعارض است 

  .كنندگان پاسخ داده شد هاي شركت در پايان جلسه به سوال

  روز جهاني خانوادهبزرگداشت 
سازمان ملـل   .  خانواده است  ي روز جهان  بهشتي ارد 25 برابر با    يم 15
ه  توجـ ي باشـد بـرا  ي كرده تا نماديگذار  روز را به نام خانواده نام      نيا
  .  نهادني اتيها به اهم ها، نهادها و خانواده  دولتشتريب
 و توسـعه ملـل متحـد        ي اجتمـاع  يگـذار  اسـت ي س تـه ي روز كم  ني ا در
)UNDESA ( ــ خــانواده در اخترامــوني پياطالعــات ــتاري ــا و   دول ه

دهـد تـا     ي مختلـف قـرار مـ      ي در كـشورها   ي و مل  يالملل ني ب ينهادها
 در ارتبـاط بـا نهـاد        يگـذار  اسـت ي رو به س   شيبراساس آن در سال پ    

 هـر سـال بـه    1996 از سـال   واده خـان  يروز جهـان  .  خانواده بپردازنـد  
ـ  نياميـ  كرده و پژهي خاص در ارتباط با خانواده ها توجه و     يموضوع  زي

  . كند ميدر همان راستا منتشر 
منظـور    بـه ي روز جهـاني خـانواده         ي برگـزار كننـده      نيز كميته امسال  

 كـل   ريـ  سال گذشـته دب    اميپموضوع  توجه به   با  بزرگداشت اين روز ،     
 را روز پنجـشنبه     يا  برنامـه  ) نقش پدر در خانواده   ( سازمان ملل متحد  

  . برگزار كرد88/2/25
متشكل از   1388در سال   ي روز جهاني خانواده       ي برگزار كننده    كميته
  : بودها و نهادهاي سازمان
مـن اوليـا و     هاي آموزشي پويا ، انج      ي كودك ، انجمن پژوهش      آشيانه

مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي ، انجمن تغذيـه بـا شـير مـادر ،                
ي كتابدار ، شـوراي كتـاب كـودك ، كـانون توسـعه فرهنگـي ،                   خانه

  موسسه مادران امروز و موسسه پژوهشي كودكان دنيا 
 كل سازمان ملل ري امسال دبامي پي ابتدا خانم قائم مقامدر اين برنامه    

 در  ني حاضر ي را برا  " زن در خانواده   ي نقش محور  " متحد با موضوع  
 خـانواده بـه نقـش       ي امـسال در روز جهـان      لسازمان مل . جلسه خواند 

 در حـال  يايـ  آن در دني روشي پـ يهـا  مادران در خـانواده و چـالش     
 خود كـه    اميامسال سازمان ملل متحد در پ     . پردازد ي امروز م  يدگرگون

 خواهد بـه    يرده از دولت ها م     خانواده منتشر ك   يبه مناسبت روز جهان   
 در حـال   يكـشورها .  داشته باشند    ژهيمشكالت مادران جهان توجه و    

 زنان فراهم كننـد  يبرا ي مناسب ي و پزشك  ي امكانات بهداشت  ،شرفتيپ
 را ييهـا  قـانون .  سالم بمانندزي آورند و خود ناي به دن  يتا كودكان سالم  

ن و دختـران در     كننـد تـا مـادرا      هي زنان ته  هي كاهش خشونت عل   يبرا
ها  سازمان ملل از دولت   . اشته باشند    د يشتري ب تيخانواده و جامعه امن   

 با مردان فـراهم     ر براب ي آموزش طي زنان و دختران شرا    يخواهد برا  يم
 تيـ  كه از آمـوزش بهـره منـد باشـد بـه آمـوزش و ترب          يمادر. كنند  

ـ  كنـد و بـه ا      ي مـ  يشتريـ كودكان خود توجه ب    ـ  ترت ني  آمـوزش و   بي
  .  خواهد كرد شرفتيدر جهان پپرورش 

 از پـژوهش انجـام شـده        ي مراسم گزارشـ   نيادر بخش بعدي برنامه     
 پـدران اقـشار مختلـف جامعـه از          تيرضـا ”  موضـوع با  توسط كميته   

 گزارش آمده است كه اكثر نيدر ا. دش هي ارا “ خود در خانواده  تيموقع
 شتري و بنندك ي ميتي ابراز نارضاي بد مالطيپدران از كمبود وقت و شرا    

 فرزندانشان قـرار    تي كردن خانه و ترب    ره ادا يها پدران خود را الگو      آن
  .اند داده
در روانپزشـك ، مولـف و متـرجم،            طي محـ   احمد  دكتر ي ادامه آقا  در

 “ و شكل اداره كردن آن هـا       يا  گسترده، هسته  يها خانواده”ارتباط با   
  . پرداختنديبه سخنران

ـ ا. ديرس“ خانه پدر” شي از آن نوبت به نما     پس  را كـه بـر      شي نمـا  ني
 سيدن” نوشته “ كه از كتابخانه به امانت گرفتمييپدرها”اساس كتاب 

است ، گروه تئـاتر خانـه كتابـدار اجـرا           “فرزاد اكبرپور ”، ترجمه   “ولهن
  . كردند
 و “نقـش پـدر در خـانواده   ”  با موضـوع    يزگردي م ش،ي نما ي از اجرا  بعد

آقـاي  هـا توسـط       اداره كـردن آن    ي  ه انواع خانواده و نحو    رامونيبحث پ 
 بخـش از برنامـه و بـا توجـه بـه      نيدر ا.  شدلي تشك بيقرمحمد  دكتر  
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 شـد   يري گ جهينت)  پدران ي مناسب برا  ينبود الگو ( شده    انجام پژوهش
 يكه بهتر است كـه پـدران قبـل از ازدواج و بچـه دار شـدن دوره هـا              

  .ندي نمايپر را سادگي ، زناشويي و خانوي زندگيها  مهارتيآموزش
ـ  با ب  برنامه  گـروه   ي و اجـرا   ي حركتـ  يهـا   دربـاره قـصه    ي مطـالب  اني
  فريبـرز ي آقاي كودك به سرپرست  انهي آش ي  سسهو م ي حركت يها قصه
  .دي رساني به پايرستم

 مناسب خـانواده هـا و       يها  از آثار و كتاب    يشگاهي با نما  شي هما نيا
  . شركت كننده  همراه بودي نهاد هايها تيفعال

سبت اين روز مطلبي توسط خانم مـريم احمـدي مـدير           به منا 
ار داده  موسسه مادران امروز تهيه و در اختيار سايت كتابك قر         

  :آيد  آن در ادامه  ميبخشي از شد كه
 ناميدن يك روز در سال بـه مناسـبتي يـا موضـوعي خـاص ،                 اصوال

كند براي جلب توجه همگـان بـه آن موضـوع و     فرصتي را فراهم مي   
اين فرصـت را بـراي موضـوع مهمـي          . ي آن     عي درباره يادآوري جم 

البته كار جدي ، واقعـي و اصـلي در          . چون خانواده نبايد از دست داد       
ـ  در تمام طول سال و در م       دي موضوع با  ني همچون ا  يموارد مهم   اني

ها و افرادي كه به نوعي با موضـوع خـانواده سـروكار             ي سازمان   همه
  . داشته باشد انيدارند ، جر

   بايد به خانواده فكر كنيم و چرا بايد خانواده حفظ شود ؟چرا
 را شـكل  ي نهاد اجتماعني پيوند زناشويي بين زن و مرد ، كوچك تر        

 پيوند ، چه محصولي به نام فرزنـد داشـته باشـد چـه               نيا . بخشد يم
  .شود   ناميده مي" خانواده "نداشته باشد ،

هاي دور تا كنـون   گذشته واحد بنيادين هر اجتماع است كه از        خانواده
هاي مختلفـي بـه       متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي جامعه شكل      

  .خود گرفته است
 خانواده نيز بر حسب اوضاع و احـوال اجتمـاعي و اقتـصادي              عملكرد

ي آن    هايي كه بر عهـده      جامعه متغير بوده است و وظايف و مسئوليت       
  .ه استقرار گرفته است تحت تاثير اين شرايط متفاوت شد

ها و نقش اصلي خانواده        به طور مشترك تاكنون جزو مسئوليت      چه  آن
 اسـت كـه   ندهي نسل آتيسازي و ترب ي انسان باقي مانده است ، جنبه 

  .گيرد آن هم در بستر روابط عاطفي در خانواده شكل مي
هاي زير به وجود خانواده         روابط انساني و عاطفي با ايجاد فرصت       اين

  . بخشد ي م رت بيشتريدر عصر حاضر ضرو
 به دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس تعلق به گـروه              نياز
ي   اين حس به اضـافه    . تواند ارضا شود       نحو مي  هترينببه   خانواده   در

توانـد فـرد را از بـسياري از         احساس امنيت و داشتن پشت و پناه مـي        
  .هاي فردي و اجتماعي در امان نگه دارد  آسيب
 سـالمت جـسم نيـز در         ي سالم و بهداشت در نتيجـه        يه تغذ هاي  پايه

  .شود خانواده گذاشته مي
 پايگاه تربيـت كـودك ، پـشتيباني از عـضو سـالمند و               اولين

ـ         ـ  يحمايت عاطفي از معلوالن در خـانواده معن  خـود را    ي واقع
   .ابدي يم

 با ايفاي نقش صحيح در سالمت جسم و جان اعـضاي خـود              خانواده

 انـساني و سـالمت      –وابط متعـادل اجتمـاعي      تواند در گسترش ر     مي
  . بگيرد  اي بر عهده جامعه سهم عمده

هـا و هنجارهـاي        تحكيم نهـاد خـانواده بـا توجـه بـه ارزش            بنابراين
  .هاي اجتماعي است  ترين فعاليت ي ما ، از ضروري فرهنگي جامعه

   چه نيازهايي دارد؟خانواده
ز نظـر فرهنگـي و      آفرينـي سـازنده خـود بايـد ا           بـراي نقـش    خانواده

  . شود تياقتصادي حما
 بـه  ازي ها عبارت است از ن     ازي ن ني ا ي فرهنگ يها   از جنبه  يبرخ

 تيري مـد ،ي فرزنـد پـرور  ي الزم بـرا يهـا  ياطالعات و آگاه 

 ي الزم بـرا يهـا  خانواده ، ارتباطات درون خـانواده  ، مهـارت        
  ... . در عصر حاضر و ي زندگي با موضوع هاييارويرو
، اجتماعي ، جا و مسكن توان به  تامين   ي م ي اقتصاد يهاازي بخش ن  در

  .اشاره كرد... دسترسي به غذا ، پوشاك و وسايل بهداشتي و 
توانـد    كه از نظر فرهنگي و اقتـصادي توانمنـد شـود ، مـي             اي  خانواده
هاي  هاي الزم را براي گرد هم نگه داشتن اعضاي خود و ارتباط جاذبه

 خـانواده   ي سـالمت روان اعـضا     نيتام يبرا مناسبعاطفي و انساني    
فراهم سازد و به اين ترتيب از افسردگي ، خمودگي ، گسترش فساد و       

سـاز     پايين ، در نتيجه از ركود اجتماعي كـه زمينـه           ينكاري در سن    بزه
  .گيري كند پذيري و سدي در برابر پيشرفت اجتماعي است پيش سلطه
 با توجـه    كي  است كه مردم و مسئوالن ، هر       ستهي شا نيبنابرا

  . بپردازند ينيآفر  مورد به نقشني خود در اتيبه موقع
 يري و تـاث   ي نـاگوار  يامـدها ي آن پ  لي از توجه به خانواده و مسا      غفلت
  .  اجتماع خواهد گذاشت ي  بر روند گسترش همه جانبهنديناخوشا
 ي نهاد مهـم اجتمـاع     ني توجه به ا   ي خانواده را برا   ي روز جهان  ي بهانه
   .ميابيدر

  

  آشنا شويمموسسه  “راه دور ”با 
ها بـه     دور روشي ساده و عملي براي دسترسي خانواده         راه

  اطالعات مورد نياز

ـ  مادران امروز فراگ   ي  موسسه ي اصل يها   از هدف  يكي  كـردن   ري

 پـرداختن بـه   نيبنـابرا . هاسـت   خـانواده ي   الزم بـرا   يها  آموزش

د  كردن و گسترش دانش مـور      گاني هم ي گوناگون برا  يها  وهيش

  . در موسسه برخوردار است ي خاصتيها از اولو  خانوادهازين

هـاي ناشـي از       هاي مربوط به خانواده بـه دليـل تفـاوت           آموزش

شرايط خانواده با ساير يادگيرندگان ، داراي مختصاتي است كـه           

  .هاي مربوط به آن در نظر گرفته شود  ريزي بايد در برنامه

 1379از سـال  است كه   ه   موسس يها  تي از فعال  يكي نامدور    راه

با اين هدف شكل گرفته است كه اطالعات كاربردي و مورد نياز 

  . دور از موسسه قرار دهديها  خانوادهاري را در اختخانواده

اي   اما بـه شـيوه     بدون نياز به حضور كارشناس    در اين روش    

مطالب  ، و رو در رو  با مشاركت فعال اعضاي گروه      گروهي

  . گيرد   خانواده ها قرار ميمورد نياز در اختيار

ها در سراسر ايران بتوانند  ي خانواده اميد است به اين ترتيب همه    

با سهولت و هماهنگ با فرهنگ ملي و بومي خود ، بـه شـكلي               

ي خـانواده و      هاي مورد نيـاز بـراي اداره        عملي و فعال به آگاهي    

  .    هاي مناسب براي فرزند پروري دست يابند  شيوه

 گروه در تهـران     7ها و      گروه در شهرستان   20  بيش از  لتا به حا  

بـا انتــشار   موسـسه  .انــد  منـد شـده   دور بهــره هـاي راه  از برنامـه 

ي فردي و جمعي      هاي آسان براي استفاده     هاي كار و كتاب     كتاب

هـاي خـود را       آمادگي گسترش اين بخش از فعاليـت      ها ،     خانواده

  .دارد
  

  دور ي راه انتشار پيك مام ويژه
ي  پيـك مـام ويـژه    5  و 4 ،3، 2 هـاي     شماره بهار امسال    در

توانند آن را در بخش       مندان مي   عالقه. منتشر شده است   دور  راه

ــد    ــه كنن ــسه مطالع ــايت موس ــشارات س ــايت . انت ــشاني س  :ن
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   مناسب رشد و محيط
  كنيم تا محيط خانواده براي پرورش چه

   فرزند بهتر شود؟
 
  مريم احمدي شيرازي : گارشن ♦♦♦♦
  فرحناز مددي :  دستياري نگارش♦♦♦♦
 زاده دكتر فاطمه قاسم: مشاور ♦♦♦♦

  1388خرداد :   تاريخ ♦♦♦♦
   تومان1900  :   قيمت♦♦♦♦
  

       
  فرصت آفريني

  در كنار  را خوبي توانيم وقت  چگونه مي

  يم؟فرزند بگذران

 
   مريم احمدي شيرازي  : نگارش♦♦♦♦

  دكتر فريده ترابي ميالني  :  مشاور♦♦♦♦

  1388خرداد  :   تاريخ ♦♦♦♦

   تومان1300 :  قيمت ♦♦♦♦

  

       

  هاي تربيت زمينه
  خانواده چه نقشي در پرورش فرزند دارد؟

  

  مريم احمدي شيرازي :  نگارش ♦♦♦♦
   فرحناز مددي: دستياري نگارش  ♦♦♦♦
  ي توران ميرهاد: مشاور ♦♦♦♦

  1388خرداد :  تاريخ ♦♦♦♦

   تومان1300 :   قيمت♦♦♦♦
  

       

  تنبيه 
  چگونه بدون تنبيه تربيت كنيم ؟ 

  
  مريم احمدي شيرازي : نگارش ♦♦♦♦
   فرحناز مددي: دستياري نگارش ♦♦♦♦
   دكتر فريده ترابي ميالني: مشاور ♦♦♦♦

  1388خرداد :  تاريخ ♦♦♦♦

   تومان1500  :   قيمت♦♦♦♦
  
  
  

       

  كالمي ارتباط
  ا حرف همديگر را بهتر بفهميم ؟كنيم ت چه
  
  مريم احمدي شيرازي : نگارش ♦♦♦♦

  فاطمه صهبا ، فرحناز مددي:   دستياري نگارش♦♦♦♦

  دكتر سودابه جواليي: مشاور ♦♦♦♦

  1388ارديبهشت :  تاريخ ♦♦♦♦

   تومان2200 :   قيمت♦♦♦♦
  

     
  

  رفتار قاطعانه
  با فرزند چيست ؟ مفهوم قاطعيت در رفتار  
  

  ي شيرازيمريم احمد : نگارش ♦♦♦♦
   فرحناز مددي: دستياري نگارش   ♦♦♦♦
  1388تير  :  تاريخ  ♦♦♦♦

  تومان1500 :  قيمت♦♦♦♦

  

  

  

  
 

  

  
  

  هاي نشر مادران امروز تازه
  

  براي ارتباط بهتر هاي كار ي كتاب از مجموعه

  

  

  براي ارتباط بهتر هاي آسان ي كتاب از مجموعه

 

  فرزند خود را براي ورود به مهدكودك آماده كنيم

  

  براي ارتباط بهتر هاي آسان ي كتاب از مجموعه   
  احمدي شيرازيمريم  : زير نظر ♦♦♦♦

  1388ارديبهشت : تاريخ ♦♦♦♦ 

   تومان1000 : قيمت ♦♦♦♦

  


