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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�

  : برگزار شد  ر موسسه زير د هاي  آذر و دي برنامه  در ماه  

  )خانم فاطمه صهبا ( رفتارباكودك  گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتارباكودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  ) شيوا موفقيان خانم(روابط زناشويي گام  •

  )شيوا موفقيان خانم(ن رشد جنسي كودك و نوجواگام  •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(گويي كتابخواني و قصه گام •

 

  )خانم مريم احمدي( ارتباط كالمـيگام  •

  )خانم مريم احمدي(برخودشناسي كاربردي اي مقدمهگام  •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(كار فرهنگي با نوزادان  كارگاه •

  )خانم مريم احمدي(مديريت زمان كارگاه •
 

  ي آذر و دي نراني ماهانهسخ �
بهداشــت و “هــاي ي آذر و دي بــا موضــوع  ماهانــه ي   جلــسه

خـانم دكترصـبا زرگـرزاده و          بـا كارشناسـي   ”  سالمتي بانوان 

  . فرشته مجيب برگزار شد خانم  باكارشناسي” انضباط با لبخند“
  

  هاي داوطلب  گروه�

ل گذشـته   هاي داوطلب به روا     هاي تمامي گروه    در اين ماه جلسه   
 .تشكيل شد

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  ي داخلي  خبرنامه
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9 شمارهافروزـ دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

  8728317 و 8715424

maminstitute@kosar.net 
info@.madaraneemrooz.com 
www.madaraneemrooz.com  
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  2004ژانويه 

  1425ذيحجه 

  

  

  
  ....هاي ارتباط بين دو نسل منتشر شدهاي ارتباط بين دو نسل منتشر شدهاي ارتباط بين دو نسل منتشر شدهاي ارتباط بين دو نسل منتشر شد        مجموعه كتابمجموعه كتابمجموعه كتابمجموعه كتاب

  
ترهايي نوشـته شـده       ي ده جلدي به منظور ياري به والدين يا بزرگ           اين مجموعه 

هـا ارتبـاط بهتـري برقـرار           را بهتر بشناسند تا بـا آن        خواهند نوجوانان   مي  كه  است
هـا و انتظـارات والـدين و     كـردن  خواسـته   چهار جلد اول اين مجموعه به روشـن       . دكنن

پــردازد و در چهـار جلــد بعــدي   هــا و ســاير عوامـل تاثيرگــذار بــر تربيـت مــي   نقـش آن 
جلـد  .شـود  هاي صحيح برخورد با نوجـوان مطـرح مـي         ي نوجواني و روش     هاي دوره   ويژگي

وغ در پـسران و دختـران  و كتـاب دهـم     ي بلـ    نهم براي تكميل اطالعات والدين دربـاره      
  . ي چگونگي مطالعه و استفاده از اين مجموعه است درباره

اين مجموعه توسط موسسه مادران امروز با پـشتيباني مركـز امـور مـشاركت زنـان                  
  .منتشر شده است
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  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه 

  ”ها افسانه شهرزاد و نگين شهري   خانم“ گام رفتار با كودك •

” ها رباب ايرانپور و مـريم محمـدي             خانم“گام بازي و انديشه     •
  :فرهنگسراي بانو 

گـروه بـازي موسـسه       هـاي سـنتي توسـط         اجراي جشن بـازي   

   18/10/83روزجمعه 

  

  ها  مهدكودك
هـاي كوچـك         برگزاري گام رفتار با كـودك در مهـد فرشـته           •

  خانم نگين نابت باكارشناسي

ي قاطعيـت در خـانواده            ي سـخنراني دربـاره   برگـزاري جلـسه  • 

  در مهد كودك ياسمن با كارشناسي خانم مريم احمدي
  

  ها مدرسه
ــا نوجــوان در مدرســه كــار و دانــش        برگــزاري گــام ر • فتــار ب

  مقدم سامان  با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور

هاي رفتار با نوجوان    ويژگي  با موضوع   ي آموزشي   جلسه   برگزاري •

  بـا كارشناسـي    )8منطقه  ( دانش    عصرخرد  ي راهنمايي   در مدرسه 

  فاطمه ايرانپورخانم 

 منظور اجـراي طـرح      ي فرهنگي به    هاي مشاوره   جلسه  برگزاري•

آزمايشي موسسه مادران امروز با عنوان اوقات فراغت در مدرسه     

 )6منطقه (الله   دخترانه راهنمايي ي با همكاري مدرسه” 

 
  ها  شهرستان••••
ي اجراي طرح آموزش از راه دور مادران در شهرسـتان               ادامه  •

  ) مهدكودك شادمانه(شهر  قائم
  
دور مـادران در شهرسـتان       شروع اجراي طرح آمـوزش از راه         •

كننـدگان    هاي توجيهي براي شركت     جلسهرفسنجان و برگزاري    
  اين طرح 

ي   هاي زندگي به نوجوانان زبان آموز موسـسه         آموزش مهارت  •
  كيش رفسنجان

  
  ها ارتباطات و همكاري �

زير ارتباط، مشاوره     ها و نهادهاي     با سازمان   هاي آذر و دي     درماه

  : ايم يا همكاري داشته

در بم، مركزامورمشاركت  وخانواده حمايت پايدار ازكودك ي كميته

  نهضت سوادآموزي، ،  بانو فرهنگسرايكودك، كتاب زنان ،شوراي

  دانشگاه شهيد بهشتي،ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري تهران،

پيك ادبيات ،  مادران ، انتشارات انجمن ترويج علم ايران ، نشريه

  موسسه خيريه عمل 

  ها ارها و همايشسمين�
  :ايم زير سخنراني  ارايه كرده هاي درسمينارهاوهمايش در اين ماه

هــاي غيردولتــي در  ســازي تــشكل يــابي وظرفيــت كارگــاه ظرفيــت•
اي ايسـسكو ،   دفتـر منطقـه  : ي ـ برگزاركنندگان  هاي سوادآموز فعاليت
  سوادآموزي،استانداري و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نهضت

هـاي    ـ بررسي تعامل سـازمان    ” بم روايت سبز اميد     “  همايش •
   دولتي و غير دولتي استان تهران در بم

  

  ها موسسه در رسانه ••••
پخــش مراســم دريافــت (  ســيماي جمهــوري اســالمي ايــران 

مصاحبه بـراي آشـنايي   ( ، راديو جوان) ي ترويج علم ايران     جايزه
، روزنامه  )ان  ي ترويج علم اير     با موسسه  به عنوان نهاد برگزيده      

  ،)ي روزنامه درج مطالب آموزشي موسسه در چندشماره(اطالعات
  آينه تهران ـ ضميمه ماهنامه سبزاميد روايت بم نامه كتاب هفته،ويژه

 

  هاي آينده   برنامه •

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  9-11  موفقيانخانم شيوا    4  4/11/83

  3-5  آقاي محمود سلطاني  5  11/11/83  بازي و انديشه

  9-11  خانم مريم احمدي  1  13/11/83  ريزي گذاري و برنامه هدف

  9-11  خانم شيوا  موفقيان  5  21/1/84  روابط زناشويي

  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  21/1/84  رفتار با نوجوان

  9-11  مريم احمديخانم   16  22/1/84  اي برخودشناسي مقدمه

  9-11  -  6  25/1/84  ارتباط كالمي

  4-6  آقاي محمود سلطاني  5  28/1/84  بازي و انديشه

  9-11  كرمي خانم مرضيه شاه  4  29/1/84  گويي و كتابخواني قصه

 

  ي بهمن ماه سخنراني ماهانه ••••

چگونه بـا سـرطان پـستان خطـر         “ بهمن ماه     سخنراني   موضوع

،كارشناس برنامه سركار خانم    ” يم؟جدي سالمت زنان مبارزه كن    

 9  سـاعت     6/11/83 جلسه    دكترآزاده جواليي  و زمان برگزاري     

  .صبح  در محل موسسه مادران امروز است
  

  تبريك �

  ي عزيز شوراي كتاب كودك خانواده

گوييم و اميدواريم مثل  و سومين سال تولدتان را تبريك مي چهل

انتان راهنماي پوينـدگان    هاي فراو   هميشه پرتوان باشيد و تجربه    

  .و عاشقان راه كودك و كتاب باقي بماند
 

  تسليت�
  خانم ميرهادي عزيزمان

هاست  آن از اعتقادات و باورهاي نشان ها بهترين زندگي انسان عمل

و شما بازهم درعمل ثابت كرديد كه اعتقاد و باورتان به زندگي، 

  .كند  ميشادي و كار چه استوار در برابر مرگ و غم ايستادگي

                            مثل هميشه پويا باشيد و در برابر غم توانا
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  1383ي ترويج علم ايران جايزه

   

 دي امسال طي مراسـمي  در محـل انجمـن مفـاخر              19در روز   

ي جايزه ترويج علـم ايـران معرفـي           ايران، برگزيدگان اين دوره   

ريافـت  در ايـن مراسـم موسـسه مـادران امـروز بـراي د        . .شدند

 نفـر از اسـتادان و   12ي نقـدي و    تنديس، لوح تقـدير و جـايزه     

برگزيـدگان  . پژوهشگران براي دريافت لوح تقدير انتخاب شدند      

معيارهاي مـورد   .  كانديداي اين دوره انتخاب شدند       120از بين   

  به   1383ي هيات داوران جايزه ترويج علم ايران          توجه در بيانه  

انگيـزه ، تـداوم ، گـستردگي در       : صورت خالصه شده اسـت      اين

ها ، توجـه بـه        ريزي ، تنوع فعاليت     سطح كشور و منطقه ، برنامه     

ــاز  ــه ني ــخ ب ــت ، پاس ــروه هوي ــاي گ ــاص ، ارزش و  ه ــاي خ ه

هـاي    سازي براي فعاليـت     هاي علمي ،كار گروهي ،زمينه      نوآوري

  .داوطلبانه خصوصا براي نوجوانان و جوانان

 1383 انجمن ترويج علم ايران تنديس“:در اين بيانيه آمده است

نقدي انجمن به موسسه مادران امروز  ي تقديروجايزه لوح انضمام به

  هاي چشمگير آن موسسه در ارج نهادن به فعاليت كوشش به پاس

به سالمت روحي و جسمي  مربوط مباحث وطرح فرهنگي خودجوش

  ”.شود مادران و كودكان و نيز ترويج علم در خانواده ، اهدا مي

ضمن تشكر از انجمن ترويج علم ايران براي تشويق تالش در 

  گسترش علم ،متن سخنراني خانم مريم احمدي در اين مراسم

  :رسانيم را به اطالع مي

  به نام خدا

عامـل    من به نمايندگي از طرف آقـاي سـيامك جـواليي مـدير            

هـاي    ي اعـضا و گـروه       موسسه مادران امـروز و از طـرف همـه         

ارشناسان و مشاوران موسـسه از اعـضاي        داوطلب و موظف و ك    

هيئت داوران جايزه ترويج علم ، هيئت مديره و اعضاي محتـرم       

انجمن ترويج علم ايران سپاسگزارم كـه افتخـار كـسب جـايزه             

ي مـادران     ي ترويج علم ايران را نـصيب موسـسه          هفتمين دوره 

  .امروز كردند 

 بـار  اي كنـيم كـه دريافـت چنـين جـايزه      ما صميمانه اعالن مي 

را براي ترويج علوم انساني به ويژه         و هدفمندي موسسه    مسئوليت

از پـيش خواهـد كـرد و          به مراتب بـيش     وتربيت  وتعليم  روانشناسي

  .نيست  جز اين تشويقي علم نيزازچنين ترديدهدف انجمن ترويج بي

ي ترويج علوم انـساني   باره   خواهم نكاتي را در جا اجازه مي    در اين 

ي مـا بـراي بيـان آن دنبـال فرصـت              سـسه هاسـت مو    كه مدت 

ترويج  مندان  پژوهان و عالقه    گشت با شما فرهيختگان ، دانش       مي

صــحبتم را بــا دو پرســش و صــراحت   . علــم در ميــان بگــذارم 

  :دهم  ها ادامه مي بخشيدن به آن

  كند ؟ هايي را دنبال مي يعني چه وچه هدف بطوركلي علم ـ ترويج1

علوم انساني به ويـژه روانـشناسي چـه      ي    ـ ترويج علم در حوزه    2

  ها و معيارهايي دارد ؟ هدف

با استناد به مطالب منتشر شده از سوي انجمن ترويج علم ايران،  

شايد بتـوان گفـت كـه تـرويج علـم بـه مفهـوم عـام آن يعنـي              

فهـم    هاي مستمر و با برنامه كـه بـه همـه            اي از فعاليت    مجموعه

ي تفكر و بيـنش علمـي    عهرساند ، سبب اشا   كردن علم ياري مي   

كند تا براي حـل مـسايل فـردي و            شود و به مردم كمك مي       مي

  .هاي علمي بهره بگيرند  اجتماعي از شيوه

ترويج علم به نيازهاي روز افزون مردم ، از طريق بـه كـارگيري              

تــر علــم و        النــهدهــد و خالصــه بــا توزيــع عاد علــم پاســخ مــي

هـاي متكـي بـه     سـازي  آوردهاي آن بين مردم بـه تـصميم       دست

  .رساند ي عدالت اجتماعي ياري مي شناخت علمي و توسعه

هـاي    ي تـرويج شـاخه      ها در حـوزه     شك اين تعاريف و هدف       بي

يابند و هريك از علوم بنا بـه                    اي مي   هاي ويژه   گوناگون علم جلوه  

 ي عمـل     هـا جامـه     تا حدودي به اين هدف    تواند    ماهيت خود مي  

البته چيزي كه مـسلم اسـت ايـن اسـت كـه مفهـوم ،            . بپوشاند  

تواند برحسب موضـوع يـك        ها و معيارهاي ترويج علم نمي       هدف

  .دار شود  علم ، كنار گذاشته شود يا خدشه

ي روانـشناسي ، روانـشناسي دانـشي اسـت كـه بـا                و اما دربـاره   

نهـان انـسان سـروكار دارد و هـدفش         ي رفتـار آشـكار و         مطالعه

خواهـد   بيني و تغيير رفتار است و وقتي مي توصيف ، تبيين ، پيش  

هاي كلي خود تهي      تواند از هدف    در اختيار عموم قرار گيرد ، نمي      

ها و معيارهاي ترويج علـم نيـز بايـد آن را بـيش از                 شود و هدف  

نـان  هاي روزافزون آ    پيش در خدمت حل مسايل مردم و رفع نياز        

  .هاي علم روانشناسي قرار دهد  از طريق به كارگيري داده

آوردهاي آن نيز بنا بـه ماهيـت     هاي علم روانشناسي و دست    داده

تواند مثل علوم محض يا علوم تجربي از صراحت و            اين علم نمي  

روشني كافي برخوردار باشد همچنين اثرات آن در رفتـار انـسان            

گيري و سنجش اثربخـشي    اندازهكند و ناگهاني و فوري بروز نمي 

  .   شود  هاي آن نيز ، در دراز مدت مقدور مي يافته

ها صداي زنـگ   ي اين نكات و درهم آميختن آن با توجه به همه  

ويـژه روانـشناسي بـه        ي ترويج علوم انساني به      خطري در عرصه  

كند كه اين عرصه دارد  بـه           اين مي   رسد كه حكايت از     گوش مي 

وتاز   شود و در واقع اسير تاخت                 به علم تهديد مي   ي نوعي ش    وسيله

چيزي غير از علم روانشناسي شده است كه به ظاهر تحت عنوان    

هاي كـاربردي و در بـاطن     حل مسايل مردم از طريق روانشناسي     

كند  هاي ترويج آن عمل مي در ضديت با ماهيت اين علم و هدف 

ي اسـت كـه     هـا يـا اشخاصـ       ي غايي آن به نفع جريـان        و نتيجه 
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آگاهانه يا ناآگاهانه از اين موقعيت به سود خود يا در هر حال نه              

  . برند  به سود مردم بهره مي

هـاي روزنامـه فروشـي  ، نگـاهي                نگاهي حتي سرسري به دكه    

 ها و كسب اطالعات مختصري از مراكـز          تر به كتابفروشي    دقيق

هــاي  رســاني در زمينــه بــه اصــطالح فرهنگــي كــه بــه اطــالع

تواند صداي زنگ خطر را        پردازند مي   انشناسي براي عموم مي   رو

  .هرچه بلندتر به گوش برساند 

هاي به ظاهر روانشناسانه ، بـه واقـع           چه تعداد از عناوين نشريه    

پردازنـد ؟ در    به ترويج علوم انساني بـه معنـاي صـحيح آن مـي            

هاي عام روانـشناسي     ي انتشار كتاب چه خبر است ؟ عنوان         حوزه

همه ،روانشناسي كاربردي،علوم بـاطني،       براي  فا، روانشناسي خودك

هاي  جلد شمار فراواني از نشريات و كتاب     روي  كه…روحي و     علوم

  دهد ؟ واقع از چه چيزي خبر مي بينيم به مربوط به روانشناسي مي

در مراكزي كه تحت عنوان مراكز فرهنگـي بـراي بـه اصـطالح       

ها از فـشارهاي           رهاندن آن  پاسخ به نيازهاي روانشناختي مردم و     

گذرد ؟ آيا آنچه ايشان بين مردم    مي  كارهستند،چه  به  مشغول  زندگي

كنند همان روانشناسي مورد نياز انسان است كه سـبب            اشاعه مي 

كنـد تـا      شود و به مردم كمك مي         ترويج تفكر و بينش علمي مي     

  اي علمي حل كنند ؟  شان را به شيوه مسايل فردي و اجتماعي

ي اگر پاسخ مستقيم و فوري صاحبان چنين امكاناتي بـه ايـن             حت

ها مثبت باشـد ، ايـن پاسـخ بـراي ترديـدي كـه خـاص                   پرسش

كننـده نيـست زيـرا      هاي مجهز به تفكر علمي اسـت ، قـانع    ذهن

طور كه اشاره شد ، ماهيت علم روانشناسي چيـزي نيـست              همان

يـد و از  مدت پاسـخ گو   كه كوشش در ترويج آن فوري و در كوتاه  

سوي ديگر فشارهاي اجتمـاعي و نيـاز مـردم بـه حـل مـسايل                 

گوناگوني كه بـا آن درگيـر هـستند آنـان را بـه خيـل مـشتاقان              

كنـد و عرصـه را        المسايل رواني تبديل مي     دستيابي به نوعي حل   

الوصـول و فرصـت را بـراي          هاي سـهل    وتاز شبه علم    براي تاخت 

  .د ساز  انگاران و سودجويان مغتنم مي ساده

ها و اصـول تـرويج      كوشند به هدف    هايي اندك كه مي     البته نمونه 

ي اين بحث     ي علوم انساني پايبند باشند فعال از حوزه         درحوزه  علم

  .خارج هستند كه ، تعدادشان اندك است و احترامشان واجب 

بحث ما بر سر ضرورت وجود ضوابط و معيارها و آگـاهي نـسبت           

م روانشناسي است در جايي كـه       ها براي همگاني كردن عل      به آن 

مردم با مشكالت بسيار دست به گريبان هستند و اين علم بايـد             

  .آيد  به خدمت مردم در

 ويـژه گـروه    ي ديگري كه همكـاران و كارشناسـان مـا بـه            نكته

هاي   كنند ، حضور كتاب     بررسي كتاب در موسسه به آن اشاره مي       

امـا  . نشر ماسـت    ي روانشناسي در بازار       درست و علمي در زمينه    

تواند در خدمت مردم عـادي        ها به داليل گوناگون نمي      اين كتاب 

مـا بـا احتـرام و تقـدير از نويـسندگان ، مترجمـان و                . قرار گيرد   

گيـري    ايم كه براي بهره     هايي به نتيجه رسيده     ناشران چنين كتاب  

هايي آگاه و با تجربه در        ها نياز به واسطه     همگان از اين نوع كتاب    

ها را بـراي      ي ترويج علوم انساني هست تا مفهوم اين كتاب          حوزه

تواند بـه     اين كوشش مي  . مخاطب عام آن ساده و قابل فهم كند         

هاي آساني خود را نشان دهد كه برگرفته از مفـاهيم             شكل كتاب 

كنـيم   ما گمـان مـي  . شود   كتاب اصلي و با الهام از آن ساخته مي        

 شـكلي معيارمنـد و آگاهانـه        هايي بايد در جامعه به        چنين كوشش 

هاي نادرسـت جـدا    سازي متداول شود و حساب آن از برخي كتاب     

  . ي روانشناسي دامن بزند شودتا به ترويج فرهنگ مطالعه در حوزه

شـماريم و از انجمـن تـرويج علـم            جا فرصت را مغتنم مي      در اين 

  :خواهيم كه  ايران مي

اي ترويج  فرصتي را براي بررسي عملكرد مراكزي كه به ج         -1

ي علـوم انـساني       علـم در حـوزه      علم و ضـد     ي شبه   علم به اشاعه  

آوردهـاي ايـن حركـت كـم از           دسـت . پردازند ، فراهم سازند       مي

توانيم  به اين ترتيب مي . پرداختن به معيارهاي ترويج علم نيست       

تر و بايدونبايدهايي براي كـار علمـي تـرويج            به معيارهايي دقيق  

ت يابيم و تا حدممكن جامعه را از گزند         روانشناسي بين مردم دس   

هايي كه در نهايت به ضديت با تفكر و بيـنش        شبه علم و حركت   

  .پردازد در امان نگه داريم  علمي مي

هـايي كـه هـدف     ها و نشريه     فرصتي را براي بررسي كتاب     -2

ها ترويج روانشناسي بين مردم است فراهم سازند ، تا به ايـن               آن

اي تـرويج روانـشناسي از طريـق نوشـتار          ترتيب به معيارهايي بر   

اين حركت خود نيز از نوع ترويج علم است در بـين    . دست يابيم   

  .صاحبان قلم و انديشه 

دانيم كه كوشش براي ترويج علم يك فعاليـت جمعـي        مي -3

هاي حقيقي و حقوقي كه بـه         ي شخصيت   است ، بنابراين از همه    

ـ     نوعي با اين حوزه مرتبط  هـستند مـي          راي صـراحت   خـواهيم ب

بخشيدن و سامان دادن به چگونگي ترويج علوم انساني به ويـژه      

  .روانشناسي ، به اين حركت مهم بپيوندند 

  :وسخن پاياني ، باز هم ، اينكه 

ي ترويج علوم انساني ، بويژه روانـشناسي ، توسـط نـوعي       عرصه

شود و براي همين بايسته است كه بـا تـرويج             علم تهديد مي    شبه

علــم و  در ايــن عرصــه ، جامعــه را از گزنــد شــبهصــحيح علــم 

هايي كه در نهايت به ضـديت بـا تفكـر و بيـنش علمـي                  حركت

بـه همـين مناسـبت ، از فرصـت     . پردازد در امان نگه داريـم       مي

داريم كه موسسه مادران     با خوشوقتي اعالن مي           و  كنيم    استفاده مي 

لـم ايـران در     ي تـرويج ع     جـايزه   افتخار و اعتباركسب  ) مام(امروز  
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