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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
  : برگزار شد   زير در موسسه هاي امههاي دي و بهمن برن    در ماه  

  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتارباكودك  گام •
  ) خانم زهرا سليماني( رفتارباكودك  گام •
  )خانم فاطمه ايرانپور( رفتار با نوجوان  گام •
  )آقاي محمود سلطاني (بازي و انديشه گام •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي  گام •
  )خانم شيوا موفقيان( كودك و نوجوان رشدجنسي گام •
  )خانم مريم احمدي(صبح و بعدازظهر كنترل خشم  گام •
  )خانم مريم احمدي(هدفمندي  كارگاه •

  
  

  دي و بهمني  هاي ماهانه سخنراني 
تغذيـه ، سـالمتي و      “  دي ماه با موضوع       ي سخنراني   جلسه

با كارشناسي خانم دكتـر همـا بهمنيـان         ” چاقي در كودكان  
  بهمـن مـاه بـا      ي سخنراني    و جلسه  6/10/84شنبه    وز سه ر

بــا كارشناســي آقــاي دكتــر ” شــادي در خــانواده“موضــوع 
 11 تـا    9 ازسـاعت    84/ 4/11شنبه    روز سه غالمرضا استيفا   

 ايــن دو  ي خالصــه.  برگزارشــد   در محــل موســسه صــبح
  .  سه وچهار آمده است  ي در صفحهسخنراني 

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره

  ام م  پيك
  ي شماره     

  43و42
  ي داخلي  خبرنامه

  موسسه 
  مادران امروز
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 15115-451 پستي صندوق
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هاي كسي و كمـك كـردن    صحيح از گفتهخوب گوش دادن يعني درك و دريافت   

ي خـوبي باشـيم ، تنهـا          براي اينكـه شـنونده    . تر نظرات خود      به او در بيان صريح    
هاي كسي كه   بايد با گوش جان به گفته     . شنيدن اصوات و كلمات كافي نيست     

. خواهـد بگويـد     گويد يا چه مـي      زند، گوش بدهيم تا بفهميم او چه مي         حرف مي 
خـود نيـز گـوش       با چـشم   بايد نه تنها با گوش، بلكه      دنپس براي خوب گوش دا    

عالوه بر چشم و گوش ، بايد از قلب خود نيز كمك بگيريم ، يعني حـس                 .بدهيم
  .و حال گوينده را نيز بايد درك كنيم

  
 جلدي ارتباط بين دو نسل از 10ي  ، جلد چهارم از مجموعه“ چگونه والديني قاطع باشيم؟” بر گرفته از كتاب 

  رات موسسه مادران امروزانتشا
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  سسههاي خارج از مو برنامه 
  فرهنگسراها 

  : فرهنگسراي بانو 
  16/10/84توسط گروه بازي در  هاي سنتي جشن بازي  اجراي• 

  ):16منطقه (ي مشق تختي  خانه
خانم نگين شـهري   با كارشناسيرفتار با كودك     برگزاري گام    •

  زاده و زهرا سليماني  ها فريبا مقدس و همراهي خانم
  :   فرهنگسراي نوجوان 

بـا كارشناسـي خـانم افـسانه      رفتار با كودك    برگزاري گـام     •
  شهرزاد و همراهي خانم مهين هوشمند

  :   فرهنگسراي ملل 
ضرورت آمـوزش   هاي  برگزاري سه جلسه سخنراني با عنوان     •

با كارشناسي خانم مريم احمدي     عوامل موثر در تربيت     وخانواده
  كرمي  با كارشناسي خانم مرضيه شاه قاطعيت در خانواده و
  

  اه مدرسه
  بـا  اضطراب درسـي  ي سخنراني با موضوع        برگزاري جلسه  •

ي راهنمــايي اللــه  خــانم مــريم احمــدي در مدرســه كارشناسـي 
   )6ي  منطقه(
 ضـرورت آمـوزش     موضـوع ي سخنراني بـا         برگزاري جلسه  •

  )2ي  منطقه(ي نيمايوشيج     ي دبستان پسرانه     در مدرسه  خانواده
هـا افـسانه      راهي خـانم  نژاد و هم    با كارشناسي خانم ماريا ساسان    

  آباديان  زاده و مريم ملك حسن
ي كـار و دانـش        در مدرسـه  رفتار با نوجـوان     ي گام      ادامه •

با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپـور و   ) 7ي  منطقه( مقدم سامان   
 همراهي خانم نسرين لطفي 

هـاي مـدارس      براي خـانواده  رفتار با نوجوان     برگزاري گام    •
 كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور و همراهي       با ) 7ي  منطقه(شاهد  

  خانم فرزانه تواناپور 
ي شـهيد چمـران       در مدرسه رفتار با نوجوان     برگزاري گام    •
با كارشناسي خانم منصوره فرداد و همراهي خانم      ) 11ي  منطقه(

  مريم محمدي 
 ضـرورت آمـوزش     موضـوع ي سـخنراني بـا          برگزاري جلسه •

ـ )8ي    منطقه)(س(ديجه كبري ي راهنمايي خ     درمدرسه خانواده
  با كارشناسي خانم فاطمه عرفانيانشهر جديد پرديس 

محيطي  آموزش مفاهيم  زيست    طراحي و اجراي طرح      •
) 5ي  منطقه(در مجتمع آموزشي رياض دانش    آموزان    به دانش 

  توسط گروه محيط زيست موسسه مادران امروز
  

  ساير مراكز
 رتباط مـوثر بـا    هاي ا   شيوهبرگزاري سخنراني با عنـوان       •

بـا  وپـرورش     آمـوزش  7ي     براي  معلمان منطقـه     آموزان  دانش
هـــا              كارشناســـي خـــانم مـــريم احمـــدي و همراهـــي خـــانم

  آباديان و زهرا جذبي مريم ملك
با كارشناسي خانم فاطمـه صـهبا         رفتارباكودك  گام برگزاري   •
  .ي كودك همراهي خانم نسرين بينا در آشيانهو 
 بـراي   گـويي   كتابخواني و قصه     دوكارگاه با عنوان    برگزاري •

كتابدار وابـسته بـه    گروهي از معلمان آموزش و پرورش  در خانه        
  شوراي كتاب كودك با كارشناسي خانم مرضيه شاه كرمي

 رفتار با كودك     كليات ي سخنراني با موضوع     جلسه   برگزاري •
انـه  نـژاد و همراهـي خـانم فرز         با كارشناسي خانم ماريـا ساسـان      

  تواناپور در كاوشكده علمي كودك و نوجوان
  

  ها ارتباطات و همكاري 
زير ارتباط، مشاوره يـا   ها و نهادهاي  دي و بهمن با سازمان  درماه

  : ايم همكاري داشته
در بـــم ،   و خـــانواده   حمايـــت پايـــدار از كـــودك ي كميتـــه
، انجمـن تـرويج علـم         بـانو   فرهنگـسراي كـودك ،    كتاب  شوراي
  وراي گسترش فرهنگ صلحايران،ش

 
  ها   شهرستان

ي حمايت از كـودك و        هاي موسسه در كميته     ي فعاليت     ادامه  •
  .خانواده در بم 

ــه• ــراي  ادام ــوزش ازراه ي اج ــرح آم ــانواده ط ــا                دورخ ه
ــتان ــائم  در شهرسـ ــاي قـ ــهر  هـ ــادمانه(شـ ــدكودك شـ ،         )مهـ

، )كودك بهاران مهد(،ساري  ) موسسه كيش رفسنجان  (رفسنجان  
  )مهدكودك آفرينش( بابل
  

  المللي كتاب براي كودكان معلول نمايشگاه بين
هاي كودكان معلول در   نمايشگاه كتاب1/10/84 تا 30/9/84از 

اين نمايشگاه بنا به تقاضـاي      . موسسه مادران امروز برگزار شد      
هاي برگزيده  شوراي كتاب كودك براي ميزباني نمايشگاه كتاب  

المللي كتاب براي نسل جـوان        دكان معلول از دفتر بين    براي كو 
)ibby (    اين نمايشگاه با هدف آشنا شدن . به ايران آمده است

ها و تـالش بـراي        پديد آوردندگان و ناشران ايراني با اين كتاب       
توليد آثاري متنوع و بـا كيفيـت مطلـوب بـراي خواننـدگان بـا                

هـاي ايـن      انوادهنيازهاي ويژه در ايران و همچنـين آشـنايي خـ          
در كنـار   . هاي مناسب فرزندانشان برگزار شـد         كودكان با كتاب  

برگزراي نمايشگاه چندين سخنراني پيرامون مسايل كودكان با        
  ي مادران امروز انجام شد  نيازهاي ويژه در موسسه

 
 هاي آينده برنامه

  ي اسفند  ماهانه سخنراني
             ي ســــخنراني اســــفند مــــاه بــــا موضــــوع           جلــــسه

با كارشناسي سركار خانم دكتر فريـده       محيط مناسب براي رشد     
 صـبح در محـل      9  ساعت    4/11/84شنبه    ميالني ترابي روز سه   
  .شود  موسسه برگزار مي

   
  ها ها و كارگاه  گام

   تعداد  شروع  ها ها و كارگاه گام
  عتسا  گرداننده  جلسه

  9-11  خانم فاطمه صهبا  9  19/1/85  رفتار با كودك

  5ـ 7  نژاد خانم ماريا ساسان  5  19/1/85  تشويق و تنبيه

  9-11  خانم شيوا موفقيان  5  20/1/85  روابط زناشويي

  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  20/1/85  رفتار با نوجوان
  خودشناسي كاربردي

  9-11  خانم مريم احمدي  16  21/1/85  )مديريت بر خود (

  9-11  خانم فاطمه صهبا  6  22/1/85  ارتباط كالمي
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  ديي  اي از  سخنراني ماهانه خالصه
  تغذيه ، سالمتي و چاقي در كودكان: عنوان 

هـا بـا عنـوان            هاي مناسب خـانواده     در آغاز جلسه يكي از كتاب     
توسط خانم آزاده رضـايي عـضو گـروه         ” حرف اضافي ممنوع    “ 

ر همـا   سـپس خـانم دكتـ     . بررسي كتاب موسـسه معرفـي شـد         
بهمنيان سخنان خود را با خواندن  متنـي از گـابريال ميـسترال              

  :ي نوبل ادبيات شروع كردند شاعر شيليايي و برنده جايزه
در جهان امروز ما بـه داليـل اشـتباهات زيـادي كـه مرتكـب                “

ايم مقصريم ، اما بزرگترين اشتباه ما يا بهتر بگويم جنـايتي              شده
ت به نوزادان و كودكان بـوده  توجهي نسب ايم بي  كه مرتكب شده  

توان به بعد موكـول كـرد امـا در            بسياري از نيازها را مي    . است  
تـوان كـرد زيـرا همـين لحظـه            مورد كودك ايـن چنـين نمـي       

استخوانش در حال تكميل و خـونش در حـال سـاخته شـدن و               
شعور و احساسش در حال رشد است به همين دليل نيازهـايش            

  ”. ول كنيم زيرا اسم او امروز است توانيم به فردا موك را نمي
  .سپس ايشان سخنان خود را ادامه دادند

رو   ترين معضلي است كه با آن روبه        ي امروز مهم    چاقي در جامعه  
ي سالم بايد كودكـان سـالم داشـته           براي داشتن جامعه  . هستيم
ء بسياري    زيرا چاقي ريشه در دوران كودكي دارد و منشا        . باشيم  

  .وران بزرگسالي از جمله ديابت بزرگسالي است هاي د از بيماري
امـا تعـداد    . شود    هاي گوناگون درمان مي      شكل  امروزه چاقي به  

عالوه بر اين افرادي كه موفق      . هاي موفق محدود است       درمان
. اند در حفظ وزن مطلوب با مشكل مواجهند           وزن شده   به كاهش 

مـان اسـت و     يابيم كه پيشگيري بهتر از در       به اين ترتيب در مي    
ي سـالم ، آمـوزش صـحيح از           بهترين راه براي داشـتن جامعـه      

ي رو به رشدي است       چاقي كودكان پديده  . دوران كودكي است    
ترين گام در مبارزه با چـاقي    مهم.كه بايد از آن جلوگيري كنيم     

ايجاد انگيزه است كه اين امر در كودكان بسيار دشوار است زيرا             
پـس تنهـا   . هـايي دارد   محـدوديت توان فكري و منطق كودك    

توان انجام داد اين است كه خـود والـدين و تمـام               كاري كه مي  
ي جلوگيري از چاقي دست به        اعضاي خانواده براي ايجاد انگيزه    
. هاي عملي در اين بـاره بزننـد    دست هم دهند و دست به اقدام   

...  سـس و      وقتي كودك شما يخچال را پر از شيريني ، نوشابه ،          
بيند و يا هنگام صرف غذا از انواع سـس و نوشـابه اسـتفاده                مي
  .كند  شود او هم از اين سيستم تغذيه پيروي مي مي

ــم ــي  مه ــرين و اساس ــاقي              ت ــزايش وزن و چ ــت اف ــرين عل ت
  . ي زندگي است  چگونگي شيوه

  
ي زنـدگي نـسبت بـه گذشـته           ه شـيوه  در زندگي صنعتي امـروز    

  :  تغييرات زيادي يافته است از جمله 
امروزه دسته جمعي غذا     :ي جمعي     از بين رفتن تغذيه   ـ  1

خوردن و با هم بودن درهنگام خوردن غذا كمتر شـده ،  وقتـي               
ي  خـود      ي مـورد عالقـه      خوريـد  غـذا        شما به تنهايي غذا مـي     

  .خوريد  غذا ميكنيد،  بيشتر و با عجله  انتخاب مي
به جاي  ) fast food( افزايش مصرف غذاهاي آماده ـ 2

امروزه مصرف غذاهاي آمـاده ماننـد پيتـزا ،         :غذاهاي سنتي   

. ساندويچ ، كنسروها به طور چـشمگيري افـزايش يافتـه اسـت              
زا و چـاق كننـده درسـت          چون اين نـوع غـذاها از مـواد انـرژي          

  . باشند  شوند ، مضر مي مي
 براي مثال   :ي سريع غذا      ه  از ابزارهاي تهيه    استفادـ  3

كـن چـون هميـشه آمـاده و بـه            اي مانند سـرخ     استفاده از وسيله  
راحتي در دسترس است باعث افزايش مـصرف غـذاهاي سـرخ            

  .شودكه به ضرر سالمت تغذيه است  كرده مي
رويـه از ميـان       ي بـي    استفاده :تغيير الگوي ميان وعده     ـ  4

انـواع بيـسكويت ، شـكالت،       ( وري شـده    هاي آماده و فرآ     وعده
به جاي ساندويچ نان و پنير ، گردو ، بادام ،           ) … پفك و   چيبپس ، 

    …نخودچي و
 :هـاي ناسـالم بـا سـالم           ـ جـايگزيني آشـاميدني    5

هـاي تـازه    ميـوه   شير و آب مانند آب، دوغ ،   هاي سالمي     نوشيدني
پــودر هـاي آمـاده و     ميــوه گـازدار ، آب  هـاي  وطبيعـي بـا نوشــابه  

  .  هاي آماده جايگزين شده است  شربت
 سبب افـزايش مـصرف غـذاهاي        :ـ شاغل بودن مادران     6

  . شود  ي سريع غذا مي تهيه آماده و استفاده از ابزارهاي
تغيير مهم ديگري كـه ارمغـان        :ـ كمبود فعاليت جسمي     7

  اند ،     مواجه  و امروزه درجوامع پيشرفته بيشتر افرادبا آن        تمدن است 
هاي اساسـي     ترين پايه   يكي از مهم  . ود تحرك جسمي است     كمب

  .ي صحيح است  پيشگيري از چاقي فعاليت جسمي و تغذيه
دهـيم بـه    اگر همانگونه كه بـه ظـاهر فرزنـدانمان اهميـت مـي           

اي و ورزشي آنان نيز توجه كنيم به يقـين شـاهد              وضعيت تغذيه 
  .  رشد مناسب فرزندانمان خواهيم بود

ـ 8 هـاي تـصويري مثـل     رسانه: گرم كننده  ابزارهاي سر 
هاي كامپيوتري نيز باعث كاهش تحـرك         تلويزيون و انواع بازي   

  .ها نسبت به گذشته شده است  بچه
يكي از معضالت قابل توجه : امكانات محدود ورزشي  ـ  9

رو هـستيم ايـن اسـت كـه تمـام             به  كه امروزه در جامعه با آن رو      
نات ورزشـي مطلـوب برخـوردار    ها به طور يكسان از امكا     خانواده
  . نيستند 

 توضـيحاتي   رژيم الغـري  ي    سپس خانم دكتر بهمنيان درباره    
  : دادند 

اي برخوردار اسـت و       رژيم الغري براي كودكان از اهميت ويژه       
توانـد    چنانچه به خوبي و بطور مناسب و صحيح تنظيم نشود مي          
  . ارد كندلطمات بسيار مهم و گاه غيرقابل جبراني به سالمت او و

بنابراين . كند    اثرات نامطلوب رژيم ناكافي در دراز مدت بروز مي        
ايـن  . ها ممكن است والدين متوجه ايـن اثـرات نـشوند              تا مدت 

  : اثرات عبارتند از 
  .تاثير بر رشد و ايجاد اختالل در آن ) الف 
تاثير بر قدرت ايمني بدن كه ممكن است اثرات آن تا آخـر             ) ب  

  . شخص باشد عمر گريبانگير
  .تاثير بر قلب و ايجاد اختالل در قلب ) ت 
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  عدم تمكين كودك از رژيم ) ث 
حريص شدن بيشتر كودك در مورد مـصرف مـواد مـضر و             ) ج  

  كننده  چاق
  مشكالت مادر در آماده كردن غذاهاي خاصي براي كودك ) ح 
  
  )رسيدن به وزن طبيعي(هاي صحيح الغر شدن  راه •

  دريافتيكاهش انرژي ) الف 
  رساندن تمام مواد مغذي ضروري به بدن كودك) ب 
  استفاده از غذاهاي پخته به جاي غذاهاي سرخ شده ) پ 
  كاهش مصرف مواد شيرين ) ت 
چيپس،پفـك،  (هـاي آمـاده       استفاده نكردن از ميـان وعـده      ) ث  

هاي آماده ، شـيريني ، بيـسكويت ،           ميوه  هاي گازدار ، آب     نوشابه
  ) .  fast food( هاي آماده و غذا ) …شكالت و 

هـاي تـازه ،       ميـوه : هاي سـالم ماننـد        استفاده از ميان وعده   ) ج  
فرنگـي ، سـاندويچ       ساندويچ خانگي نان و پنير و خيـار و گوجـه          

  .مرغ و امثال آن  تخم
  استفاده از سبزي و ساالد به مقدار كافي ) چ 
 عادت بـه صـرف    :اختصاص مكان مناسب براي صرف غذا   ) ح  
) مانند سر سفره يا ميز غـذا        ( ا در مكاني مشخص و مناسب       غذ

را به فرزند خود بياموزيم تا غذا خـوردن او همـراه بـا تماشـاي                
  .تلويزيون و بازي كامپيوتري نباشد 

سعي كنيم به جاي استفاده از دسـرهاي پـر كـالري ماننـد              ) خ  
 سـبزي و     ها را به خوردن انـواع سـاالد ،           بچه …بستني و ژله و     

  . و ماست عادت دهيم  وهمي
، ) مـادر     خـصوص   بـه ( در ضمن بايد توجه داشـت كـه والـدين           

معلمان و مربيان كودك تاثير مهمي در رفتارهاي تغذيه او دارند           
مـثال چنانچـه در     . زيرا كودك از اين افراد الگوبرداري مي كند         

مورد خوردن صبحانه به كودك خـود اصـرار كنـيم در حاليكـه              
خوريم مسلما كودك رغبتي به مصرف صـبحانه       خودمان از آن ن   

نشان نخواهد داد يـا چنانچـه كـودك را از خـوردن شـيريني و                
طور مكـرر مـصرف       شكالت و نوشابه منع كنيم ولي در خانه به        

  . آيد  وجود مي ها در كودك به شود عادت نامناسب مصرف آن
بنابراين براي اصالح عادات غـذايي كـودك ابتـدا بايـد الگـوي           

     . مادر و پدر و ساير اعضاي خانواده اصالح شود غذايي
                                                                                                      

 
  سپاس

ــاي      ــسرشان آق ــدالهي و هم ــهناز ي ــانم ش ــداياي خ از ه
هـا و     عزيزپور، خانم فروغ روشناسان ،گروه مادربزرگ       فاضل
ــروه ــهگ ــه  كتابخان ــاني ب ــالگرد تاســيس      ي ام ــبت س مناس

ــراي   موســسه مــادران امــروز و از آقــاي دكتــر جوشــني ب
  .دور شهر ساري سپاسگزاريم  با گروه آموزش از راه همكاري

  بهمني  اي از  سخنراني ماهانه خالصه
  شادي در خانواده: عنوان 

 :ي جايگاه و اهميت شادي مطالبي مطرح شد ابتدا درباره
هاي دور و در جوامـع        ي جديد نيست و از زمان       ي يك مقوله  شاد

شادي كاركردهـاي   .مختلف امري مهم و كارساز تلقي شده است       
سـازي بـراي     ها ايجاد اميـد و زمينـه        ترين آن   مهم. بسياري دارد   

ي ايجـاد   كننده ي شاد تسهيل داشتن روحيه . كسب موفقيت است  
باعـث رشـد بهتـر      وجود شادي در خانواده     . روابط اجتماعي است  

  . شود هاي كودكان مي  توانايي
با توجـه بـه اهميـت شـادي بايـد بـراي ايجـاد آن در خـانواده                   

  . ريزي شود برنامه
برخي از نمادهـا بيرونـي و برخـي درونـي           .شادي نمادهايي دارد    

تبـسم ، خنـده، قهقهـه     . تبسم يـك نمـاد بيرونـي اسـت      .هستند
ها   ي آن   دهد و به وسيله     هاي متفاوتي از شادي را نشان مي        اندازه
 .توان فهميد كه شـخص در چـه سـطح از شـادي قـرار دارد                 مي

توان به سرزنده بودن، فعال بـودن ،          ازنمادهاي دروني شادي مي   
 .اميد داشتن اشاره كرد

هـاي    هرچه شناخت ما از محيط زندگيمان بيشتر باشـد تـصميم          
عـدي  هـاي  ب     گيريم و احتمال پشيماني و ناراحتي       تري مي   درست

داشـتن يــك  . يابــد  اشـتباه كــاهش مـي   گيــري حاصـل تـصميم  
هاي خودشناسي به  اعضاي       مهارت ملي براي آموزش   ريزي  برنامه
  .ها ضروري است براي شاد كردن آن هايي گزاري برنامهرو ب جامعه

اي وجـود دارد تفـاوت فقـط در نـوع و              مشكالت در هر خـانواده    
خود پرداخته شـود و     به مشكالت بايد در جاي      . ميزان آن است    

كودكـان بايـد    . اشـعاع قـرار بگيـرد       نبايد بگذاريم همه چيزتحت   
 .ل شونديمتناسب با درك و توانشان درگير مسا

توجه به مواردي كه در گذشته سـبب ايجـاد شـادي در خـانواده               
شده است ، ارتباط با كساني كه از نظر فرهنگـي بـا مـا همـسو                 

 افرادخـانواده از بـودن      از نزديكـان كـه      ي فهرستي   هستندو تهيه 
  . ريزي به ما كمك كند توانددر برنامه برند،مي ها لذت مي باآن

  
  نمايشگاه كتاب 

 يك نمايـشگاه  20/12/85 تا 13/12/85نو از  بمناسبت آغاز سال  
 ي  ي هديـه    اگر مايل به تهيـه    . كتاب در محل موسسه داير است     

 8 سـاعت    توانيـد از    نوروزي براي كودكان و نوجوانان هستيد مي      
  .دي بعدازظهر از اين نمايشگاه ديدن كن5صبح تا 

  
  تسليت

  به دوستان عزيز
ــانم ــه  خ ــا فاطم ــريم  ه ــفيعي ، م ــا ش ــهبا ،  دري ــسيني  ص        ، ح

پـور و    زاده ،فرح عبـدالرحيم     ، فريبا مقدس    مقدم    افسانه خداياري   
آقايان زجاجي و شكرگذار كه هر يك عزيزي را در ماه گذشـته             

ــت دا ــي  دهاز دس ــسليت م ــد ، ت ــشان و    ان ــراي اي ــوييم و  ب گ
 . هايشان آرزوي سالمتي و تندرستي داريم   خانواده


