
 1 

 

                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              

                                                                                                                                                       فرستنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           

 موسسه      

                                                                                                                           
 امروزمادران                                                                                                                           

                                                                                                                                          
   

 

  
   

 
 

    

  

 

 

   
 

 

   

  
   

 
 

    

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

     

 بهار در هاي موسسهمختصري از فعاليت
 
    
 هاي داخل موسسهبرنامه 
 
 
 (زهرا سلیمانی)خانم  با کودک مناسب رفتاری فشرده گام 
  (کرمیمرضیه شاه)خانم  با نوجوان مناسب رفتار گام 

 (مریم احمدی)خانم خود مدیریت بر  گام 
 (فرحناز مددی)خانم  مدیریت بر خشم گام 

 
 
 
 
  (نگین نابت)خانم  تشویق و تنبيهگام  

 (مریم احمدی)خانم  نگاه به زندگی یکارگاه فشرده  
  خاانم نگاین    نفس در کودکاناعتمادبه پرورش و تقویتکارگاه(

 نابت(
  (نژادماریا ساسان)خانم  بزرگساالننفس در اعتمادبهتقویت کارگاه 

  (نژادماریا ساسان)خانم  کنيم؟چرا دعوا میکارگاه  

 آشنایی با مفهوم و ضرورت بازي با کودکان”مقدماتی  کارگاه“ 
  سلیمانی()خانم زهرا 

  خاانم زهارا    ساا    2رفتن به کودکان زیر آموزش توالتکارگاه(

 سلیمانی( 

 

م ام پيك  
    

 يشماره

211 

ي داخليخبرنامه  
 موسسه

 مادران امروز
 

2931بهار   
1122              
2391 

 

                                                   

 ها، بحثی جدی، اساسی و کامالً تخصصیخانوادههای موردنیاز کیفیت آموزش”)   

 ای به اصطالحچه در دسترس عدهای و وابسته به آناست، نه سلیقه   

 دهنده است.آموزش   

 فرهنگهایی متناسب با خود و شرایط زندگی، های امروز نیاز به آموزشخانواده   

 و باورهای اصیل خود دارند.   

 های خاص    پیوستگی و هماهنگی در آموزشها نیاز به انسجام، به همخانواده

 (“ خود دارند.

 ي موسسه به مناسبت روز جهانی خانواده                برگرفته از بيانيه                  

                             

 

 

 

 1313355111 -تهران
 ابتدای خعصر ا ولی خ 

خ  -شهید مطهری
نبش کوی  -سربداران
 -53پ  -جهانسوز

 زنگ زیر همکفتک
 تلفن و دورنگار

 33311593و  33111958
 33383513 

 

 گیرنده :
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 نژاد()خانم ماریا ساسان خطاهاي شناختیپيگيري  یجلسه  

 (مریم احمدی)خانم  پيگيري مدیریت بر خود یهاجلسه  

 

 با هاي داوطلب موسسهي آموزش گروهدومين جلسه 

هاي داوطلباناه  چگونگی فعاليتموضوع اهميت، چرایی و 

از اعضاي داوطلب و با کارشناسی خاانم  اي عدهبا حضور 

صبح  6-42ساعت  ،41/2/69نژاد در تاریخ ماریا ساسان

 در محل موسسه مادران امروز برگزار شد.

هاای  اناوا  فعالیات   ،در این جلسه به تعریاف فعالیات داوبلباناه   
 پرداخته شد.های کار داوبلبانه داوبلبانه و ویژگی

 

 

 هاي خارج از موسسه   برنامه
 

 هاکودک و مدرسه مهدهاي
 

 (1ی ی بادبادک )منطقههای اجراشده در دبستان پسرانهبرنامه:  
 يویاژه  ،هاي زنادگی با موضوع استفاده از تفکر در رویارویی -

 خانم مریم احمدي – و مربيان نمسئوال

خاانم   -هاا ي خاانواده ، ویژهرفتار مناسب با کودک دبستانی -

 زهرا سليمانی

خاانم   -هاا ي خاانواده ، ویژهرفتار قاطعانه با کودک دبستانی -

 زهرا سليمانی

هااي مناساب باه    نمایشگاه کتاا  و معرفای کتاا    برگزاری  -

  از انتشارات مادران امروز  هاخانواده

  باا   نفس در کودکاان پرورش و تقویت اعتمادبه کارگااه برگزاری

 در مهدکودک مدادرنگی زهرا سلیمانیخانم کارشناسی 
 

 

 زیستگروه محيط
 

 باه دعاوت    بختگان و تبرساتان فیلم  , نقد و بررسیشرکت در اکران

 های مردمیدفتر مشارکت

  ی در دبستان دختراناه  مراسم گراميداشت روز زمين پاکبرگزاری

 زیسات موسساه ماادران   اعضای گروه محیطبا همکاری  (8ی خدیر )منطقه
 ی جهاد. سرای محله ی سبزکانون همیاران خانه و امروز

 ی همشهری به چاپ رسیده است.این فعالیت در روزنامه گزارش

  در کیاشاهر در   ي طبيعت وارشاکوکمپ و مدرسهبازدید و بررسی

 استان گیالن
 
 

 هاموسسه در رسانه
 

  باا  کرمای  خانم مرضیه شاهبا  9ی شمارهفربانو  یمجله یمصاحبه
 آشنایی با موسسه مادران امروز موضو  

 سایر مراکز
 
  مرضایه  با کارشناسی خاانم   با نوجوانمناسب رفتار برگزاری گام

 به دعوت خانم لیال هنرپرورمسکونی مجتمع یک کرمی در شاه
  باا کارشناسای    مدیریت زمانو  تفکر خالق هایکارگاهبرگزاری

 ی مخابراتپژوهشکدهدر  ژادنساسانمریم عابفی و ماریا  هاخانم
  نگاین نابات در   باا کارشناسای خاانم    رفتار با کودک برگزاری گام

 مسجد الجلیل به دعوت کانون فرزانگان
  فرخناده  با کارشناسی خانم  رفتار مناسب با نوجوانبرگزاری گام

 ی کتابدارپور در خانهصادق
  پيدایش اعتيادها  وابستگی بسترهمکارگاه ی اول جلسهشرکت در

جاامع خادمات   مرکاز   به دعوت باشگاه مدرسین خاانواده در  هاو وسواس
 مشاوره

 به دعوت  ي همفکري نمایشگاه کاري حجماتيکجلسهدر  حضور
 و در محل کتابخانهی ارشاد ی حسینیهکتابخانه

 در محال  المللی کتا  تهاران  امين نمایشگاه بينسیدر  شرکت
 شهر آفتاب

 ي بزرگداشت استاد توران ویژه “اداي دین”ی برناماه در  شرکت
 تاالر وحدتدر ميرهادي 

 

 هاشهرستان
 

  باه دعاوت    قائم شهردر  نگاه به زندگی یروزه 9 کارگاهبرگزاری
 مریم احمدیبا کارشناسی خانم شهر، قائمهای راه دور گروه

  در  ضارورت آماوزش در خاانواده    سخنرانی با موضو برگزاری
 هاای راه دور گروه( وکرج)انجمن دوستدار کودک البرز به دعوت  کرج

 کرمیمرضیه شاهبا کارشناسی خانم  ،موسسه مادران امروز

در  ،در شاهرهای مختلاف  هاای راه دور  های گاروه گزارش فعالیت● 
 هاای پیک ،شود. لطفاً در سایت موسسههای راه دور منعکس میپیک

 . فرماییدراه دور را مطالعه 
 

 هامناسبت
 
 دیدو بازدید نوروزي  

بااه دیدوبازدیااد نااوروزی در موسسااه   13/1/18شاانبه سااه -1 
 اختصاص یافت.

های مختلف کاه  در این نشست هم دیدارها تازه شد هم موسسه
های یکادیگر آشانا شادند.    در این جمع حضور داشتند، با فعالیت
 جدید.های ها و همکاریاین نشست فرصتی شد برای دوستی

 89/1/18دیدار خانوادگی نوروزی در پارک باغ ایرانی در  -8
 

 هاااي بزرگداشاات روز جهااانی خااانوادهویااژه برنامااه ●

  موسسه مادران امروز ( در محل22/2/69)

 تخصصی در محل موسسه مادران امروزنشست  -1
 گردش و بازی و دورهمی خانوادگی در پارک -8
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مادران امروز)مام( باه   يگزارش نشست تخصصی موسسه-4

 :مناسبت روز جهانی خانواده

 یاردیبهشت ماه برابر اسات باا روزجهاانی خاانواده موسساه      83روز 
مادران امروز )مام( به عنوان اولین سازمان غیردولتی که محور اصالی  

سااله باه ایان     فعالیتش امور فرهنگی و تربیتی خاانواده اسات، هماه   
وسایله توجاه   بیناد تاا باه ایان    ارک میای تدهای ویژهمناسبت برنامه

 همگان را به حمایت از این نهاد با ارزش جلب کند. 
نشست تخصصی موسسه مادران امروز)مام( به ایان مناسابت، در روز   

های زیر در محل موسساه برگازار   با حضور سازمان 89/8/18یکشنبه 
 شد: 

ی کودکاان و نوجواناان، انجمان    شاورای کتااب کاودک، فرهنگناماه    
های آموزشی پویا، موسساه ساربان پساتان، کاانون توساعه      ژوهشپ

رساانی ساازمان ملال،    ی کتابدار، مرکز اباال  فرهنگی کودکان، خانه
دیادگان شااد، دبساتان و    موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجمن جهان

بادبادک، موسسه مهر گوهر بینا، انجمان دوساتدار کاودک     یهنرکده
های راه شهر به نمایندگی از گروهی بهاری قائمالبرز، مهدکودک ترانه

شهر، انجمن احبا، آکادمی تخصصای و هناری راماا، شارکت     دور قائم
هاای  ی فرباانو، خبرگازاری ساازمان   سازیبا، انجمن سیزده آبان، مجله

 نهاد و ...مردم
 

باه مناسابت ایان روز     ي موسسه ماادران اماروز  نيهبيا •

توسط مسائو  موسساه، سارکار خاانم ماریم احمادي       

 شيرازي، به شرح زیر قرائت شد:

 
روز جهانی خانواده، فرصتی است برای مروری بار وضاعیت و جایگااه    

 خانواده و نیازهای این نهاد ارزشمند و اساسی در جامعه .
نهاد غیردولتی کاه محاور اصالی     موسسه مادران امروز، به عنوان یک

های فرهنگی و تربیتی خاانواده اسات،  هماه سااله در     کارش موضو 
چنین فرصتی، سعی کرده است که توجه جامعه و نهادهای مساوول را  

های فرهنگی مربوط به خاانواده جلاب   ترین مسایل و موضو به اصلی
 کند و خود نیز برای رفع آن ها در حد توان کوشیده است.

های عمل و اثرگذاری و اثرپاذیری  قدر که جایگاه، نقش و حوزهانهم
خانواده گسترده و متنو  است، کار برای خانواده، تعیین وضع مطلاوب  

 جانبه و گسترده است.و تالش برای رسیدن به آن نیز دشوار، همه
ی نماادین و  برای همین در چنین روزهایی پرداختن به خانواده، جنباه 

 شود.ی حرکت در این زمینه محسوب مینوعی پیمان برا
ترین نکاتی که موسسه در چند سال اخیر و در چناین روزی باه   عمده
ی تاوان و امکاناات خاود کوشایده اسات      ها اشاره کرده و به اندازهآن

هاایی را  ها روشن کند و یا آن بخاش ها را برای خانوادهای از آنگوشه
 ن قرار بوده است: توانسته، به اجرا در آورد، از ایکه می

 لزوم توجه به صلح، آرامش و امنیت خابر برای بالندگی خانواده  -
های کاابب  گرایی و برخورد با ارزشلزوم اقدام برای کاهش مصرف -

 در خانواده 

ضرورت توجه به سالمندان، معلوالن و افاراد باا نیازهاای ویاژه در      -
 خانواده 

 ها با خانواده و ارتباط آنتوجه به نوجوانان وجوانان، نیازها  -

 ها در فرزندپروری توجه پدران به نقش مهم آنجلب -

  اجرا به صورت های قابلها و سرگرمیمعرفی و آموزش بازی -
 مشترک در خانواده    

 های خصوصی جلب همکای مراکز فرهنگی و آموزشی در بخش -
 هاخانوادههایی مناسب برای آموزش دولتی، به عنوان پایگاه و   

 ها و گیران به پیامدهایی که تحت عنوان شکلتوجه بهرهجلب -
 کند.های نامتعارف خانواده، نهاد خانواده را تهدید میمدل   

 های احتمالی توجه به اثر فضای مجازی در رشد و ارتقا و نیز آسیب -
 به خانواده    

 هاهای مناسب برای آموزش خانوادهانتشار کتاب -

 تواند به صاورت موردهاای خااص در    هایی که میوجه به موضو ت -
 ی یاد شده اهمیت پیدا کند.مجموعه

هایی از ایان ماوارد ممکان    الزم به اشاره است که در بخش یا بخش
است موسسه مادران امروز، برح و اجرای موضوعی را بر عهده گرفته 

و همات   هاا، مساتلزم کوشاش   باشد ولی ادامه و انجام بسایاری از آن 
 گیرنده و مسوول است.جمعی واجتماعی، به ویژه نهادهای تصمیم

داند یکی از کارهایی که موسسه مادران امروز از عمده وظایف خود می
هاا  و تا به حال کوشیده است در این راه حرکت کند، آماوزش خاانواده  

هایی احتمالی دیدن در برابر مشکلبرای توانمندتر شدن و کمتر آسیب
 کند.ایشان را تهدید می -به صورت خاص یا عام-ه است ک

چه همواره و از چند سال گذشته تاکنون، بیشتر بهن ما را به خاود  آن
ای اسات  مشغول داشته است، نگرانی از گسترش بدون کیفیت مقولاه 

 ها، رواج یافته است. که تحت عنوان آموزش برای خانواده
ها باه آن، حرکتای درسات    هایجاد نیاز به آموزش و جلب توجه خانواد

است که اخیراً شاهد درک و اعالن نیاز و در نتیجه تقاضااهای بیشاتر   
ها هستیم. این امر جای امیدواری و خوشاحالی دارد،  آن توسط خانواده

آید، دقیقاً همان ها میکه چگونه آموزشی براستی به کار خانوادهاما این
 کند.موضوعی است که بهن ما را مشغول می

هاا، بحیای جادی،    های ماورد نیااز خاانواده   صحبت از کیفیت آموزش
چاه در  ای و وابساته باه آن  اساسی وکامالً تخصصی است، ناه سالیقه  

 دهنده است.ای به اصطالح آموزشدسترس عده
ها و هر آموزشی به بور کلی، ترکیبی اسات  کیفیت در آموزش خانواده

ها و د به نیازهای خانوادهچه به عنوان محتوا و روش آموزش بتواناز آن
هاا را  ها نزدیک شود، نیازهای واقعی را بشناسد و آنکردن آنبربرف

گیاری از نیازهاای   ها نشان دهد، از ایجاد یا بهرهبه درستی به خانواده
کابب و ترویج آن دوری کند، تمایل به شتاب و سرعت در اثربخشای  

، دور کناد و در پای   های خسته و نیازمند به آموزشآموزش را از بهن
 های امروز نباشد.ترویج دانش کابب به عنوان حالل مشکالت خانواده

هاایی متناساب باا خاود و شارایط      های امروز نیاز باه آماوزش  خانواده
 زندگی. فرهنگ و باورهای اصیل خود دارند.

های ها نیاز به انسجام، به هم پیوستگی و هماهنگی در آموزشخانواده
هایی برای یادگیری نیاز دارندکاه  ها به روشخانواده خاص خود دارند.
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گر باشاد و بهان را باه    ها را در امر یادگیری مشارکت دهد، تحلیلآن
        گیرنااد، ترغیااب کنااد.   چااه یاااد ماای  جسااتوجو و کنکاااش در آن 

ها نیاز به تقویات تفکار، قادرت تجزیاه و تحلیال و سارانجام       خانواده
ها متناسب با شارایط خاود   های خود و به کارگیری آنترکیب آموخته

 دارند. 
بهن خانواده انباری نیست که هر چه بخواهیم به هر شاکل و باا هار    
روشی در آن بریزیم و امیدوار باشیم که به کارشاان بیایاد و برایشاان    

 اقع شود.موثر و
تنها کافی نیسات بلکاه انباوه    صرف دادن ابالعات به خودی خود، نه

های ما، ممکن است ارتباط با شرایط خانوادهابالعات ناهماهنگ و بی
تحرکی که در نهایت به ضد خود تبدیل شود و حاصلی جز انفعال و بی

 پذیری است، چیزی در بر نداشته باشد. بستری مناسب برای آسیب
ها و نهادهایی که به هر نوعی ی سازمانمادران امروز، از همهموسسه 
هاا را دارناد،   هاای سانجیده و علمای بارای خاانواده     ی فعالیتدغدغه

هاا، باه   های همیشگیشان برای خانوادهکند، بجز فعالیتدرخواست می
هاا و ابالعااتی کاه در    موضو  کیفیت و چگونگی اثربخشی آماوزش 

 جویی کنند.گیرد، توجه و برای آن چارهمیها قرار اختیار خانواده
 

 
 

به  ،ي سازمان مللنمایندهجنا  آقاي محمد مقدم، پيام  •

 4969مناسبت روز جهانی خانواده در سا  
 

نشست و دعوت  نیا یبرگزار یاز موسسه مادران امروز برا لمیما ابتدا
سپاس خود و مرکز ابالعات سازمان ملل متحد در تهران  نجانب،یاز ا

 .میرا ابراز نما
کل سازمان ملل  ریدب نیکار آمدن نهم یبه بکر است پس از رو الزم

 یجهاان  یهاا از مناسبت یبرخ یگوترش برا ویآنتون یمتحد جناب آقا
خاانواده   یدر ماورد روز جهاان   ینکاات  نجانبیشود. لذا ایصادر نم امیپ

 رساند.   یوموضو  امسال آن را به عرض م
ساازمان ملال    یاستحضار دارناد، مجماع عماوم    یکه همگ همانگونه

هار ساال را باه     یخود  پانزدهم مااه ما   1115متحد در اجالس سال 
 خانواده نام نهاده است.   یالمللنیعنوان روز ب

نیرا بعناوان ساال با    1119 ،یاقطعنامه لهیمجمع بوس 1131سال  در
را نسابت باه    یعماوم  یهایراه آگاه نیخانواده نام نهاد تا از ا یالملل

حال مشاکالت مرباوط باه      یها برال خانواده و بهبود توان ملتیمسا
 دهد. شیافزا ریفراگ یهااستیس قیخانواده را از بر

 اسات.  "ها، آموزش و رفاهخانواده"خانواده امسال  یروز جهان موضو 
خانواده محاور در   یاهاستیها و سبر نقش خانواه یمناسبت سال جار

 خانواده متمرکز است.  یجانبه اعضاآموزش و رفاه همه یارتقا
آموزش در  جیها در ترونقش خانواده یآگاه شیبر افزا ژهیروز به و نیا

کودکاان و   یعمار بارا   یدر تمام یریفراگ یهاو فرصت یاوان کودک
 . دینمایم دیجوانان تاک

 ن،یمراقبان در خانواده شاامل والاد   تیخانواده، اهم یروز جهان امسال
 نیآموزش والاد  تیاهم نیها، خواهر و برادرها همچنپدر و مادر بزرگ

 شود.یرفاه کودکان را متذکر م یبرا
 یهاا تاوازن کاار خاانواده    ینهیمناسب در زم یروز بر عملکردها نیا

آنان متمرکز  یو مراقبت یدر نقش آموزش نیشاغل جهت کمک به والد
از  تیا در حما یمناسب از جانب بخش خصوصا  یاست. بر عملکردها

 ورزد. یم دیجوانان و سالمندان تاک نیشاغل همچن نیوالد
 یآگاه تیدرباره اهم یروز، پرداختن به مباحی نیهدف ا ن،یبر ا عالوه

توساعه و   یاز راه آماوزش بارا   داریتوسعه پا یو مهارت الزم در ارتقا
فرهنگ صلح  جیترو ،یتیجنس یحقوق بشر، برابر دار،یپا یروش زندگ

و کمک  یستینهادن به تنو  زو ارج یجهان یو عدم خشونت، شهروند
 است. داریپا توسعهفرهنگ به 

حاضر در جلسه به نکات کوتاه  ختگانیکسب اجازه از استادان و فره با
در مباحث خود به نکات بکار شاده کاه     دوارمیدهم و امیم انیخود پا

و  دییا است توجاه فرما  یالمللنیروز در سطح ب نیا دیمورد توجه و تاک
 .دیداشته باش یگذشته جلسه پربار و خوب یهامانند سال

 

 
 

باا موضاوع    سخنرانی خانم دکتر سودابه جاوالیی متن  •

موسساه  – “ افسردگی.......بيایيد باا هام حارز بازنيم     ”

  21/2/69 –مادران امروز
 

هاایی روبارو   ها در بول زندگی باا مشاکالت و بحاران   ی انسانهمه
ها گردد، اماا  شوند که ممکن است باعث غم و اندوه یا ناراحتی آنمی

افسردگی با غم متفاوت است. اندوه ناشی از دست دادن یک فرد عزیز 
انساان   دادن شاغل و ... بارای هار   یا شکست یک رابطه و یا از دست



 5 

ممکن است رخ دهد، اما این حالت با مرور زمان بهباود یافتاه و فارد    
گردد. در حاالی کاه در فاردی کاه     بتدریج به روال عادی زندگی برمی

هاا  ها و حتای ساال  ها و ماهدچار افسردگی است این حالت برای هفته
 شود. باقی مانده و از روال عادی خارج می

افسردگی یک اختالل روانی جادی اسات کاه بطاور منفای بار روی       
 گذارد. احساس، تفکر و رفتار شما اثر می

هاا  تارین آن ها همراه است کاه رایاج  ای از نشانهافسردگی با مجموعه
هاای  دادن تمایال و عالقاه باه فعالیات    احساس عمیق غم و از دست

 ارتند از:های دیگر افسردگی عبمعمول زندگی است. برخی نشانه
 

 شودی وزن میرویهتغییر در اشتها که منجر به کم یا زیاد شدن بی. 

 تغییر در وضعیت خواب و بیداری 

 کاهش انرژی و احساس خستگی مفرط 

 قراری یا حساسیت زیادبی 

 ارزش بودن یا گناه احساس بی 

 گیریاختالل در تفکر، تمرکز و تصمیم 

  یا اقدام به آنافکار مرگ یا خودکشی و 

 
افسردگی بیماری شایعی است و تقریباً از هر ده نفر یک نفر را در هار  

دهد. ابتال به افسردگی در تمام بول زنادگی  سال تحت تاثیر قرار می
 پذیر است. از خردسالی تا سالمندی امکان

تااوان بااه عواماال شااده ماارتبط بااا افسااردگی ماایاز عواماال شااناخته
عوامال ژنتیکای، شخصایت فارد و عوامال      بیوشیمیایی و هورماونی،  

 محیطی اشاره کرد. 
کاردن،  ی زنادگی، ورزش ممکن است در بسیاری از موارد تغییر شایوه 

داشتن خواب و استراحت کاافی و تغذیاه مناساب باه تنهاایی نتواناد       
 31پذیر است و بین افسردگی را درمان کند. اما افسردگی کامالً درمان

ردگی به تدریج به درماان پاساد داده و تاا    درصد افراد دچار افس 11تا 
 یابند.  درجات زیادی از آن رهایی می

های رایج افسردگی داروهاای ضدافساردگی اسات کاه     یکی از درمان
درماانی یاا صاحبت    شاود. روان توسط پزشک متخصص تجاویز مای  

درمانی رویکرد دیگاری اسات کاه گااهی هماراه باا داروهاای ضاد         
رای کنتارل و درماان افساردگی ماورد     افسردگی و گاه باه تنهاایی با   

 گیرد. استفاده قرار می
آوریل سالگرد  خاود را باا    3ساله در روز سازمان جهانی بهداشت همه

گیرد و در ایان راساتا   توجه به یک موضو  مهم جهانی جشن میجلب
و روز جهااانی بهداشاات  8113موضااو  انتخاااب شااده باارای سااال  

افسردگی است. شعار امسال افسردگی... بیایید با هم حرف بزنیم است. 
جهاانی و باه عناوان فعااالن     از جامعاه  پس بیایید به عناوان بخشای  

فرهنگی در کشور خودمان در باره افسردگی حرف بزنیم و دیگاران را  
زدن کنیم تا ما هم گاامی هرچناد کوچاک در جهات     تشویق به حرف

 پیشگیری و کنترل معضل بزرگ افسردگی برداشته باشیم. 
 
 

 
 

 متن سخنرانی دکتر یزدان منصوریان  •

 –موسساه ماادران اماروز    –نادگی راوي راساتين ز رمان 

21/2/69 

 
این متن به دليل اتفاقی که براي آقاي دکتر منصاوریان پايش   

آمده بود و نتوانستند در جلسه حاضار شاوند ، توساط اساتاد     

 ه شد.یآفرین انصاري براي جمع ارانوش

 
هاای معماولی را   رمان راوی راستین زندگیسات. زنادگی روزمارد آدم   

کشد. رماان  روح و روان آنان را به تصویر می هایکاود و پیچیدگیمی
کشیدن بار هستی خویش اسات و انساان   راوی رنج آدمی در به دوش

هااا و در کااانون روایااتش حضااور دارد. در میااان انبااوهی از نیکبختاای
ها و تردیادها و  ها و امیدها، ترسها، بیمها و اندوهها، شادیشوربختی

کند. بناابراین، رساالت رماان    به میتنهایی و انزاویی که در جهان تجر
پرسش و کاوش دربارد چیستی و چگونگی زندگی است. این کند وکاو 

در یادداشاتی باا    قابالً  آورد کاه هایی به ارمغان میبرای خواننده لذت
 ام:بنادی کارده  هاا را دساته  آن« یازده پاداش خواندن رماان »عنوان 

فرصااتی باارای آزادی و رهااایی، فاارار از چنگااال مااالل، تجرباا      
شاناختی، تمارین   ، التاذاب زیباایی  «پنداریهمزاد»یا « پنداریهمذات»

خودکاوی و خودشناسی، یادگیری و کسب معلومات عمومی، شکساتن  
ورزی، لاذت  های بهنی، مجالی برای مرور تارید، تمرین فلسفهکلیشه

 بخشی. یت امیدآفرینی و الهامتخیل و رویاپردازی و در نها

به نظرم چشیدن بعم آزادی نخستین دستاورد رمان است. زیرا بهان  

رهاند و به او حسای از رهاایی   خواننده را از بندهای زمان و مکان می

خوانیم تا برای لحظاتی از دنیای پیراماون خاود   بخشد. ما رمان میمی

که محصول ترکیبی بگریزیم و به جهان دیگری قدم بگذاریم. جهانی 

از تخیل و تجرب  زیسات  نویسانده اسات و تاارید، جغرافیاا و حاال و       

هوایی متفاوت با اینجا و اکنون ما بار آن حااکم اسات. حاوادثی کاه      

ای دیگر رخ دهند و به ما امکان تواند در چند قرن گذشته و در قارهمی

دهد به اعمااق تاارید سافر کنایم و در بطان و ماتن رخادادهای        می

هایی کاه هرگاز   وزگاران کهن حضور یابیم و جهان را از منظر انسانر
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ای برای گریز از روزمرگای  ایم تجربه کنیم. به این ترتیب، روزنهندیده

  .تواند دلپذیر باشدو مناسبات مرسوم است و این گریز می

های فرار از چنگال مالل است. عالوه بر این، خواندن رمان یکی از راه

شویم، با آنان به های تازه آشنا میرویم، با آدمی دور میگویی به سفر

اناد را  نشاینیم و روایات پار فارار و نشایبی کاه داشاته       گو مای وگفت

خواندن احتماالً شکل دیگاری از  »شنویم. به تعبیر ژوزه ساراماگو: می

هااا مااا در ایاان ساافر بااا شخصاایت «. بااودن در یااک مکااان اساات 

کنیم و در شادی و اندوه آنان می« یپندارهمزاد»یا « پنداریهمذات»

پرسایم اگار در چناین شارایطی     شویم. از خود میهمدالنه شریک می

چه سرنوشات سار راهماان قارار داده چگوناه      بودیم در مواجهه با آن

« خاود »دادیم؟ بنابراین، رمان فرصتی برای تماشای واکنش نشان می

ی داستان خود هااست. گویی ما در آیین  شخصیت« دیگری»در آیینه 

بریم. عاالوه  بینیم و به نقاط قوت و ضعف خویش بیشتر پی میرا می

آموزیم، زیرا روایت هر در یک در بر این، معلومات عمومی فراوانی می

تواند برای ما سرشار از آگاهی و زمان و مکانی متفاوت رخ داده که می

ناابق  دانشی تازه باشد. واژگاان جدیاد، اساامی شاهرها، روساتاها، م     

ای های تاازه ها، ترکیبالمیلمختلف، آداب و رسوم اقوام و ملل، ضرب

شاوند کاه   از کلمات و بسیاری ابالعات دیگر در این آثاار یافات مای   

 اند.بسیار آموزنده

های بهنی را بشاکنیم و در هاوایی   توانیم کلیشهها میبه کمک رمان

هاا را  تتازه نفس بکشیم. زمانی که نویسنده بهان و ضامیر شخصای   

سااازد، آدماای در درسااتی کاااود و آنچااه در دل دارنااد هویاادا ماایماای

 کناد. رماان  اند تردید مای هایی که عمری او را به اسارت گرفتهکلیشه

هاست. شاید به همین دلیال کساانی   ابزاری برای فروپاشی این کلیشه

کنناد و باه ساادگی    خوانند در داوری دیگران احتیاط مای که رمان می

زیارا رماان    .کنناد هاا و بادها تقسایم نمای    ا به دو گروه خوبها رآدم

راویساات و قاضاای نیساات. عااالوه باار ایاان، در هاار اثاار درجاااتی از  

شود. البته سهم فلسفی برخی از آنها بیشتر است. ورزی یافت میفلسفه

ها و چگونگی معنابخشی آنان باه  های شخصیتاما پیگیری کشمکش

 ورزی است.تی برای فلسفهها و رخدادهای زندگی فرصپدیده

بخشد. زیارا بایاد   میدر نهایت، خواندن رمان قدرت تخیل ما را بهبود 

کنایم و ایان بار قادرت توصایف و      خوانیم تصور میچه را میهم  آن

ها اغلب شورانگیز که رمانتحلیل بهن خواننده خواهد افزود. ضمن آن

هاا  شخصایت  اند. زمانی که خواننده به دورنماای زنادگی  بخشو الهام

چرخاد.  بیند کاه روزگاار باه یاک مادار نمای      نگرد، به روشنی میمی

دهناد. ایساتادگی و   رخدادهایی در راهند که مسیر زندگی را تغییر مای 

ها مبارزه نیز بخشی از این امیدآفرینی است. در مجمو ، به نظرم رمان

ز توان به زندگی عادی و روزمره رنگی اآموزند که چگونه میبه ما می

 شکوه و شگفتی بخشید و امید و الهامی تازه در مسیر زیستن آفرید.

 

 
 

هاي موسساه ماادران اماروز باه     یکی دیگر از برنامه -2

وگوي دوستانه، گردش، مناسبت روز جهانی خانواده گفت

  1/9/69 -بازي و دورهمی خانوادگی بود
 .داشاتند یشاان حضاور   در این برنامه اعضا به همراه سایر افراد خانواده

هااا و تعاادادی از کودکااان و نوجوانااان بااه همااراه  حضااور مااادربزگ
های همگانی سبب نزدیکی افراد خانواده به هم شد ترها و بازیبزرگ

 و لحظات خوشی را برای همه به ارمغان آورد.
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 هاارتباطات و همکاري
 
 ها و نهادهاي زیر ارتباط و با سازمان امسا  بهار در

 ایم:داشتههمکاري 
 

 پیکانجمن اتیسم، انجمن پویا،  ،شناسی دانشگاه تهرانهجامعانجمن 
ی جزیاره،  گاروه روانشناسای و مشااوره    شورای کتاب کودک، ادبیات،

، ی ساربان پساتان جهااد دانشاگاهی    مرکز تحقیقاات و پژوهشاکده  
 ، موسسه داراالکرام، موسسه سربان پستانراههبروی خانواده موسسه

 
 

 ماه خردادي عمومی لسهج
 

تغذیه و موفقيت در کاهش وزن )تغيير در   :  موضوع

افکار، آمادگی و ایجاد انگيزه براي کاهش وزن و حفظ 

  یافته(وزن کاهش

سرکار خانم منيره لچينانی )کارشناس ارشد : کارشناس

 روانشناسی عمومی(

 
شوند. از اضافه وزن و چاقی تهدیدی جدی برای سالمتی محسوب می

روز در حال افزایش جا که شیو  اضافه وزن و چاقی در دنیا روزبهنآ
است، سازمان جهانی شیو  این پدیده را به صورت یک اپیدمی جهانی 
در نظر گرفته است و کشور ما هم از این قاعده مستینی نیست. 

عامل  (BMI) دهد شاخص جرم بدنین میها نشاوهشژهمچنین پ
شود. به خطرساز و مهم ابتال به بیماری و کاهش بول عمر تلقی می
های قلبی این معنا که چاقی باعث ایجاد عوارض جسمی نظیر بیماری

کمردرد، انوا  سربان، فشار  دیدگی مفاصل،عروقی، دیابت، آسیب
نشناختی آن نیز شود و پیامدهای رواخون و افزایش مرگ و میر می

شامل کاهش حرمت خود، ضعف تصویر خود، کاهش کیفیت زندگی و 
 باز هراسی است. 
های مدرن )نظیر کاهش فعالیت بدنی، توان به سبکاز علل چاقی می

دسترسی بیشتر به غذا، محبوبیت غذاهای پرکالری و تغییر ساختارهای 
اجتماعی،  –اجتماعی مرتبط با غذا خوردن( عوامل روانشناختی 

محیطی و فیزیولوژیکی اشاره کرد که با ایجاد عدم تعادل در انرژی به 
شود. عوامل ژنتیکی نیز بخشی از علل چاقی را نشان چاقی منتهی می

دهد. با این حال از دیدگاه بسیاری از افراد ایجاد تغییر در رفتار می
رد نظر چه که تاکنون موغذاخوردن از نظر بهنی و هیجانی بیش از آن

 بوده، موثر است.
را بوده آن دانستید قراربه آخرین باری که چیزی را خوردید که می

که غذای هوله بوده؟ یا ایننخورید، فکر کنید. آیا آن چیز نوعی هله
مجازی را خوردید اما مقدار آن بیش از اندازه بوده؟ جالب است که 

ی را که نباید انجام خواهیم کارتواند وقتی واقعاً میچقدر بهن ما می
ها مانند این دهد. این موقعیتدهیم، انجام دهیم، خالقیت به خرج می

افکار هستند که: مشکلی ندارد این غذا را بخورم چون استرس دارم / 
خواهم / دهم/ واقعاً آن را میگرسنه هستم/ االن به آن اهمیتی نمی
 خورد و .....هر کس دیگری هم بود این غذا را می

شوید که این نو  فکر کردن چقدر اشتباه احتماالً حاال متوجه می
خواهید وزنتان کم شود، در این مواقع شوید اگر میاست. متوجه می

توانند وقتی کامالً کننده میغذا خوردن درست نیست. اما افکار تخریب
ها هستید، به شما تحمیل شوند. خوشبختانه در حال فکر کردن به آن

ورزی ها مخالفتتوان با آنی افکار غیر مفید و مخرب میبا شناسای
 ها را شکست داد.کرد و آن

تنها برای کاهش وزن بلکه برای حفظ پاسد مناسب به افکار مخرب نه
اید، همیشگی آن الزم است. اگر این مهارت را تاکنون یاد نگرفته
به  تعجبی ندارد که با کاهش وزن مشکل پیدا کرده باشید یا دوباره

وزن قبلی رسیده باشید. به یاد داشته باشید چنانچه تصمیم به خوردن 
دهد، تصمیم به نخوردن هم تنش را کاهش تنش را کاهش می

 دهد.می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ي جوانانویژه -ي تحليل فيلمجلسه ●

 
در تااریخ   “من پيش از تاو ” فيلمشناختی ي تحليل روانجلسه

 با کارشناسی سرکار خانم مریم عاطفی برگزار شد.  7/2/69
 

 اثار  ناام،  همین به پرفروش رمانی اساس بر ،" توپیش از  من "فیلم 
پایش از   مان "است. فایلم   شده اکران  8118  سال در مویس جوجو

 ناپاذیر وصاف  شاوقی  با که استبلب موفق و جاه داستان مردی "تو

 تشکر ●

از همراهان داوبلب و همکاران اداری که موسسه را 
از  های بیرونهای کتاب و برنامهنمایشگاه یدر برگزار
 بسیار سپاسگزاریم.، یاری دادند موسسه

 هاي مالیکمک ●

ها معصومه دانشیان، میناو  های مالی خانماز کمک

 میرزاده و مهندس بهدخت بهمرام سپاسگزاریم.

 

 
 المللای کتاا    امين نمایشاگاه باين  سی حضور در

  تهران
 

بااا فعالیاات دوسااتان داوبلااب  85/8/18تااا  13/8/18از تااارید 

و مروجااان، موسسااه مااادران امااروز حضااوری چشاامگیر در    

المللای کتااب تهاران در شاهر آفتااب داشات و       نمایشگاه باین 

 بازدیدکنناادگانهااای مناسااب باارای خااانواده دراختیااار  کتاااب

 قرار گرفت.
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کناد و در سراشایبی   نشین میای او را خانهکند. اما، سانحهزندگی می
روایتای   "تاو پایش از   مان "غلتاد. فایلم   افسردگی، در کام مرگ مای 

 دهد. از تاثیر حادثه بر زندگی به دست می "کالمبی"
کند و لحظاتی بعد در ویل، امروز را چون روزهای پیش آغاز می

 "دیگر"شود. امروز، روزی دفی با موتورسیکلت، قطع نخا  میتصا
 و شود و فردا چون روزهای پیش نخواهد بود. ویل که شادمانهمی
کشید، می آغوش در را کامیابی و ایستادمی هاقله فراز بر پروابی
که همواره مرکز تحسین و  "من"از حرکت باز ایستاده است.  "امروز"

ها ای دور از هیاهوی آدمبود، ناگهان به حاشیه آلود همگاننگاه رشک
آورد و پذیری جسمش، او را به ستوه میپرتاب شده است. آسیب

 "من"کند. ویل، نه فقط دار میفقدان کنترل، غرورش را جریحه
یابد. دیوارهای نایافتنی میدیروز را، که رویاهای فردایش را نیز دست

کنند. پوچی و شوند و او را احابه میمیناامیدی هر روز بلند و بلندتر 
توانست مرگبار ای که میشود. حادثهحادث می "من"معنایی بر بی

 باشد، ناتوانی بشری در مقابل مرگ را یادآور شده است. انکار جنگ و
کند تا گریز دایمی مرگ و زندگی، زیستن را در حبابی امن ممکن می

اند. اما، ویل از این حباب به ای کاری حباب را نترکجا که ضربهآن
زا و ترسناک جدال مرگ و بیرون پرتاب شده و واقعیت اضطراب

شود. گویی در پس بهنش چنین زندگی، در برابرش عریان می
که در برابر آینه بر روی صندلی چرخدار نشسته است، آن"گذرد می
شناسم که اگر بشناسمت با یی است که نمی"تو"نیستم. این  "من"
شناختم چه کنم. چگونه از او دل برکنم. این درد ی که می"نم"

ویل  ."که در برابرم نشسته کیست؟ فقدان را چگونه تاب بیاورم. این
شود، زند، از زندگی روگردان میسرباز می "تو"در  "من"از بازشناسی 

رود و ناگزیر، اندیشیدن به مرگ، کسب در باتالق انزوا و خشم فرو می
 شود. یو کار او م

مادر از دیدن رنج پسر درمانده است و در تقالست تا او را به زندگی 
کند تا شور و زیبا به نام لو را استخدام می بازگرداند. پرستار جوانی

تفاوتی لو را از خود اش بازگرداند. ویل با بیزندگی را به پسر دل مرده
دست  "گویدراند. گویی ویل، در سکوت، با لو و مادرش چنین میمی

در بسته چه  به...چون فرومرده چراغ ، بردار که تاریکم و سرد
، ها دارم در دلحرف، ام در تابوتخفته، نه به غمگو... اینکوبیمی
اما،  شنوند.. لو و مادرش کالم ویل را نمی"....گزم لب به سکوتمی

 خابر مادرش و لو، حال بهتری را به نمایشگیرد تا بهویل تصمیم می
را در پس لبخندهایش پنهان  "افسردگی"بگذارد و هوشمندانه 

رود و نقش فردی عاشق، خندد، سفر میکند. او همراه لو میمی
کس از خود کند. هیچخوشحال و امیدوار را به خوبی بازی می

پرسد پرسد که ویل با غم و خشمش چه کرد؟ هیچ کس از او نمینمی
کس از پس آن ظاهر آرام، چکه در هیاهوی سکوتش چه گذشت؟ هی

برد. او، خودش و به تالبم و احساس حقارت درونی او پی نمی
داند، گویی چراغی است که نه گرما رفته میاش را از دستمردانگی

خواهد و شود اما نمیو نه نور. ویل، قهرمان زندگی لو می دارد
خواهد تا می ای از لوتواند قهرمان زندگی خود نیز باشد. او در نامهنمی

اش را تا های تجربهی دیگر را بیابد و افق"من"بعد از مرگ ویل، 
 بینانه و امیدوار بگستراند.   ای دور خوشآینده

گاه جزیی از امروز را هیچ "تو"دهد، تن در نمی "واقعه"ویل هرگز به 
کند. او تصمیم داند و در برابر جریان زندگی مقاومت مینمی "من"

یی را که "تو"را بکشد و رنجش را پایان دهد. ویل، آن  گرفته خود
جسور و امیدوار و توانمند را در لو  "من"کشد و آن دوست نداشت، می

 گذارد ... آیا ویل خود را زنده به گور نکرد؟به یادگار می

آورد... با آید، اضطراب و ترس هجوم میحادثه چون صاعقه فرود می
زده و توان بهتتنها می ان کرد؟ آیاتواین اضطراب و ترس چه می

اندیشیدن و باز تولید افسرده شد، مضطرب و نگران تقال کرد و بی
 معنا، از زندگی گریزان شد؟ 

 

در “ برادرم خسرو”و “ خشکسالی و دروغ”دو فيلم  ●

هاي در جمع گروه 4969خرداد  47تاریخ چهارشنبه 

 پيگيري مدیریت بر خود بررسی شد.

هاي مدیریت ها، تمرین آموختهبررسیهدز از این 

 بر خود در بستر زندگی و نيز مهارت زندگی بود.
 : “ودروغ خشکسالی”بررسی فيلم  -4

 اجتماعی : فيلم گروه

 وبیقیع محمد: نویسنده

 عليزاده پدرام : کارگردان

 4961سا  توليد : 

 آال شرهمس و امید. است امید تولد جشن داستان : داستان خالصه

 .دارند حضور مهمانی در آال برادر ،آرش همراه به

 امید کمک به گویدمی و زندمی زنگ او به امید سابق همسر میترا

 …ماجراست و این آغاز گذاردمی اتقمال رارق میترا با امید. دارد احتیاج
 :کردند اشاره فيلم يدرباره دوستان که ايبرجسته هايتهنک

 برای را بسترهایی غلط باورهای .زدمی موج فیلم در شناختی خطاهای

 . کندمی فراهم شناختی خطاهای
 از باید مردها با)( ، زندگیه نمک عواد.( ، )دانجنبهبی مردها درصد 11)

 .( و ...زد حرفالبا موضع

ت( قصدا و شفافیت هاینشانه وجود عدم مفهوم به) خشکسالی
 بین افراد در روابط شفافیت عدم و دروغ بذر تا آوردمی فراهم بستری

 دروغ مختلف موارد در فیلم هایشخصیت از یک هر. شود کاشته

 کردندمی فکر هاآن .دانستندمی قمح دروغ گفتن برای را خود و گفته

 .ندارد وجود دیگری راه و است صالح به گویندمی که دروغی که
 هایعیتقمو در را هانآ احساسات یقعوا ابراز عدم و شفافیت عدم

 برای صراحت و عدم کاریپنهان جز راهی و کرده گرفتار سخت

 .نبودند بلد خالصی
 مورد این در آموزشی رسمی نهادهای و پرورش و آموزش متاسفانه

 مسیر؛ این در بتوانکه آن برایند. ندار مناسبیی برنامه و برح
 پرورش و آموزش که است الزم بگیریم پیش در یقموف کارهای

 .باشد داشته اساسی اماتقدا

 خوبی به را خود که هستیم هاییشخصیت شاهد ما فیلم این در
 این .خواهندمی چه خود زندگی از که دانندنمی اًقیقد و نشناخته

 ما رسدنظرمی به .است زده جدیی صدمه هاآن روابط به سردرگمی

 و مناسب ابالعات که هستیم روهروب شخصیتی هایتیپ با درفیلم
 همین به و ندارند ارتبابی ایهمهارت و کالمی ارتبابات از کافی

 .هستیم غیرآگاهانه و نامناسب کالمی ارتبابات شاهد فیلم در ما علت
 .هستند مسوول یکدیگری ناسازگارانه رفتارهای ایجاد در همسران
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 ابلقم برف مسوولیت نباید د،شو دیده همسری از ناسبمان رفتار اگر

 .گرفت ندیده را آن ایجاد در
 شده فیلم اصلی زوج مشترک زندگی وارد که زنی شخصیت) آال نگاه

 اساس برهمین و بوده مخدوش هایششقن و خود زندگی به(، است

 با او. داندمی ارزشبی را دهد انجام تا است الزم که اییهفعالیت
 ندارد ایآگاهانهی تجربه ولی است شده جدا خود اول همسر از کهاین

 کهآن بدون او. نیست راضی و قموف هم جدید زندگی به ورود با و
 زندگی وارد داشته باشد، نیازهایش و هاخواسته از یقیقد شناخت

 در .کند حل را مشکالتش تواندنمی آن امتداد در که ودشمی مشترکی
 سطحی تیم. روابطیهس افراد بین سطحی روابط شاهد ما ،فیلم این

 بودن هم با لذت از .کندنمی تامین را برفین از هیچیک رضایت که
 پیدا ادامه مدآناکار و نتیجه بدون گوهاوگفت معموالً. برندنمی بهره

 .کندمی
 را داساتان  هاای شخصایت  باین  رواباط ها، حرف بودن مبهم و ابهام

هاایی  گووگفات  شااهد  ماا  فایلم  از هاایی بخش در .دنکمی دارخدشه
 .گیردنمی صورت مناسب مکان و زمان در که هستیم ریشهبی
 کرد؟ باید چه

 و نامناسب کالمی ارتبابات ،کندمی مطرح فیلم که معضالتی از یکی
 مجهز ارتبابی هایمهارت به را خود ما که است بهتر. است ناکارآمد

 ریموآ دست به حوزه این در کافی ابالعات و دانش است بهتر. کنیم

 .سازیم توانمند را خود مستمر هایتمرین با و
 زندگی در کههایی موضو  .باشیم داشته یابعلت بهن است الزم

 و بیابیم را خود رفتار و اهداف چرایید. نیستن علتیتک یندآمی پیش
 اگر .نیست دورقم زیستن آگاهانه و خود بر مدیریت با جز این

 مشکالت توانستندمی ،بودند ادانهقن تفکر به فیلم مسلح هایشخصیت

 زندگی در مهمی بسیار امر ازدواجند. کن حل و کنترل را آمدهپیش

 . است

 که بور. همانشود سنجیده برفین آمادگی ازدواج از بلق است الزم
 داشته کافی مهارت و ابالعات ایحرفه فعالیت هر برای است الزم
 آمادگی و داشته کافی دانش و مهارت نیز ازدواج امر برای باید ،باشیم

 ختم جدایی به اگر برفین آمادگی بدون دواج. ازکنیم کسب را الزم

 بهتر .انجامدمی مشترک زندگی از رضایت عدم و ناکامی به نشود
 کار مشکالت بروز از پس زیرا کنند کاری خود روابط بهبود برای است

 .نیست یادگیری زمان و شده سخت
 
 “:برادرم خسرو”بررسی فيلم  -2

 بيگلري احسان : کارگردان

 پور هاشم پریسا و بيگلري احسان: نویسنده

 4961سا  توليد: 

 : داستان خالصه

 است مبتال طبیق دو اختالل بیماری به که است جوانی پسر نام خسرو
. ببرد سربه خود تربزرگ برادر یخانه در ایهفته چند شده مجبور و

 قبب که است روانی بیماری یک نام بیقط دو روانی اختالل

 این به دهدمی رخ هم خالق هایانسان در شده انجام که اتیقیقتح

 فرط از هم گاهی و شوندمی شدید افسردگی دچار گاهی که معنا

 .ندارند رفتاری تعادل معموالً و گنجندنمی خود پوست در شادی
 که شودمی هاییاتفاق سبب بزرگ برادر آرام زندگی در خسرو حضور

 .کندمی بحران دچار را خانواده زندگی
 :کردند اشاره فيلم يدرباره دوستان که ايبرجسته هايتهنک

 بول در که است سخت و پیچیده بسیار بیماری طبیدوق بیماری

 . دارد زیادی نوسانات و تغییرات زندگی
 این یهحوز در کافی بالعاتا معموالً بیمار نزدیکان و ابرافیان

 اشتباه به و ناخواسته است ممکن علت همین به .ندارند بیماری

 . کنند ترپیچیده وتر سخت را بیمار و خود شرایط
 درکار که هستیم روبرو خسرو )ناصر( برادر شخصیت با ما فیلم این در
 و خواهیکمال ویژگی دلیلبه ولی است قموف فردی خودی حرفه و

 خود خانواده برای را زندگی شرایط ،گیرانهسخت نبایدهای و باید
 بدون و سخت انینقو وضع با او. است کرده سخت)همسر و فرزند( 

 همسر کهآن با. است کرده رنگکم را صمیمیت و همدلی انعطاف
 حتی و داشته همدلی او با نتوانسته است افسردگی نوعی دچار ناصر

 تا شده سبب زندگی در ناصر انعطاف عدم .است شده هم دوری باعث

 و نظم این. باشیم روهروب زندگی شور بدون و خشک خانواده یک با ما
 به نبوده متکی آگاهانه پذیرینعطافا بر که خانواده بر حاکمقانون 

)خسرو(  جدید فرد حضور کهبوری به. است زده جدی آسیب خانواده
 آسیب درخانواده هاتفاوت پذیرش عدم و پدر خواهیکمال از خود که

 شود.می تبدیل خانواده در بحران به. است دیده
 شودمی سبب بیمار ابرافیان از یک هری ویژه شرایط به توجه عدم

 .شود مختل بیماران به کمک که
ی مشغله و است زندگی و کار سرگرم تقوتمام که فردی میال بور به

 .باشد بیمار فرد برای مناسبی تواندکمکنمی ،دارد زیادی
 از درست درک عدم جا،بی هایایسهقم بیمار، به زدنبرچسب و صفت

 عدم .برود تحلیل بیمار و خود انرژی که شودمی سبب بیماری شرایط

 سیمقت به توجه عدم فردی، هایتفاوت به توجه عدم همکاری،
 هافعالیت که شودمی سبب خانواده اعضای بین آگاهانه هایمسوولیت

 . شود منجر زمان و انرژی اتالف به طقف و شود رنگکم و اثربی
 ؟ کرد باید چه

 است الزم ابتدا .است کنندهتعیین بسیار بیماری از ابالعات دریافت
 است بهتر .شود آورده دست به بیماری از کافی و مناسب ابالعات که

 ابرافیانی همه دراختیار مناسب زمان و اندازه به را ابالعات این

خودداری  جابی هایایسهقم و زدنبرچسب زا .شود داده رارق بیمار
ی ویژه شرایطتوجه به  )با  هاخانواده چارچوب و اصول حفظ با .شود
 شرایط. گردد ایجاد الزم انعطافها موقعیت به نسبت( خانواده هر

 آمدهپیش هایآسیب اثر تا شود تالش آگاهانه و گرفته درنظر کودکان

 . یابد کاهش
 از بتوان تا گیرد صورت آگاهانه هایمسوولیت سیمقت است الزم

 به منجر تا برد بهره حدکافی به و عقوم به ابرافیان همه هایتوانایی

 .نگردد فردی از مسوولیت سلب یا و نشود کسی مفرد خستگی

 شودمی باعث مناسب رفتار. است ضروری مناسب رفتار مهارت کسب

 و قعمی مناسب، رفتار پرتو در گروهی کار .شود بیشتر افراد انرژی که
 .بود خواهد موثرتر

 شد: عنوان جلسه در که هاییپرسش

 ؟ کجاست ناسالم و سالم فرد مرز -1

 افراد. داریم سالمت بیف و بیماری بیف ما بدانیم که است بهتر

 غیر و سالمت بین مرز حتی .دارند هم به نزدیک خیلی مرزهای بیمار

 ما .هستیم ضعیف رفتار در ما. است نازک و باریک خیلی سالمت

 یعنی مناسب رفتار. کنیممی عمل ضعیف هایمانآموخته درکاربرد

 و کار در افرادی که هستیم شاهد ما درقچ. ابلقم فرد مناسب درک
 اعضای با ارتبابی اولیه دراصول ولی هستند متخصص خود شغل
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 پرسش این از است بهتر بنابراین .کنندمی عمل ضعیف خود یخانواده

 .کنیم دوری
 زندگی در حتی یا و گذشته زندگی از توانمی میزان چه تا و درقچ -8

 داد؟ ابالعات زندگی شریک به خود کنونی
 حوزه این در که افرادی با است بهتر پرسش این به پاسد برای

 .نیست چیز همه گفتن معنای به تقصدا. کرد مشورت دارند تخصص

؟ کنندمی عمل دروغ والی سخشک فیلم مانند جوان افرادی همه آیا -5
 هاشخصیت این مانند باشیم داشته انتظار باید ببینیم را اگرجمعی یاآ

 ؟دهستن سطحی بوراین همه آیا کنند؟ رفتار

 این و گرفت مدد هاشناسجامعه از باید پرسش این به پاسد برای

 حوزه این در که باشد الزم شاید. دهند پاسد بایدها آن را پرسش

 .شود قیقتح و پژوهش
 
 

ها( ها و کارگاههاي موسسه )گامعنوان برنامه ●

 69 تابستاندر 

 ها:گام
 رفتار مناسب با کودک -
 رفتار مناسب با نوجوان -
 رفتار مناسب همسران -
  ارتباط کالمی موثر -
 خشم بر مدیریت -
 گویی و کتابخوانیقصه -
 روابط زناشویی -
 رشد و سالمت جنسی کودکان -
 نوجوانانرشد و سالمت جنسی  -
 
 
 
 

 

 

 

 

 ها:کارگاه
 آمادگی برای ورود به دبستان -
 آموزی و انضباط در کودکاننظم -
 پرورش فرزند مستقل -
 بزرگساالننفس در تقویت اعتمادبه -
 
 

ها، لطفاً به براي اطالع دقيق از تاریخ اجراي برنامه

 کانا  و سایت موسسه مراجعه کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسليت ●  

 هاخانماکبر شیروانی و علی آقای مانعزیز انبه دوست
و  لیال بهاری ،لیال مشرفیانزاده، دکتر فریبا مقدس

دست  گذشته عزیزی را از بهار ه درکنسرین مائیلی 
 گوییم.صمیمانه تسلیت می اند،داده

دوست عزیزمان خانم پروانه بوقی از میان ما رفت. 
درگذشت این عزیز را به جناب آقای کریم باهباز،  
فرزاندانشان توماج و تهمینه باهباز و دوستانش در 

ویژه گروه پیگیری مدیریت بر خود تسلیت  موسسه به
 گوییم.می

 

 
  valedeyn_va_farzandan: 1اینستاگرام 

 madaraneemrooz: 8اگرام تاینس

 رسانی:کانال ابال 

https://telegram.me/madaraneemrooz1   

  www.madaraneemrooz.comسایت:  

  info@madaraneemrooz.comایمیل:    
 

 وفرماندانا آجودانی و نيلها پیک مام به کوشش خانم
ود.شمنتشر می بخش روابط عمومیزیر نظر  بدیع  

 تعطيالت تابستانی موسسه مادران امروز

22/2/69تا  24/2/69از تاریخ   

 دوستان عزیز

ی تلفن، نشانی منزل و از دوستان عزیزی که شماره

کنیم تغییر را به کند، درخواست میایمیلشان تغییر می

 .بخش اداری موسسه مادران امروز ابال  دهند

   -سا ( 42-41هاي زندگی براي نوجوانان )مهارت -

 41/1/69 چهارشنبه   

 -سا ( 42-49هاي زندگی براي نوجوانان )مهارت -

 49/1/69 شنبهسه   

 -سا ( 47-42هاي زندگی براي نوجوانان )مهارت -

 42/1/69  دوشنبه   
 

https://telegram.me/madaraneemrooz1
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http://www.madaraneemrooz.com/
mailto:info@madaraneemrooz.com
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