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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 9317 اردیبهشت  101 ی شماره              ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 
 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

دار ، خبرتبادل تجربه، ها با یکدیگر، ارتباط گروهرگیر از راه دوهای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع
ی پیک ، اقدام به تهیهگیر از راه دورهای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 .ی راه دور کرده استمام ویژه
 

     

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 

 :  11/0/79تا  00/1/79های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گگروه: خگانم   کننگده  هماهنگگ  شهر،، قائم9بوعلی  ●  گزارش 6گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشهر، شهاب، قائم ●
شگهر،  زیتگون، قگائم   ● گگزارش  6گگروه: خگانم آسگیه شگریعتی،     کننگده هماهنگگ شگهر،  ، قگائم 2بوعلی ●گزارش  3فر، صمدی

       گگزارش  3گگروه: خگانم کماایگان،    کننگده  هماهنگگ  شهر ،، قائم9سپنتا  ●  گزارش 6خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگ
گروه: خانم نجفگی،  کننده هماهنگ شهر،، قائم5سپنتا  ●  گزارش 2گروه: خانم بهزادی، کننده هماهنگ شهر ،، قائم91سپنتا  ●
گگروه:   کننگده ، هماهنگگ شهر، قائم7سپنتا  ●  گزارش 8نیا، گروه: خانم توکلیکننده هماهنگشهر، ، قائم 6سپنتا  ●  گزارش 5

 ،شگهر قگائم ، 94سگپنتا   ●  گگزارش  3گگروه: خگانم قربگانی،    کننگده  هماهنگگ  شگهر، ، قائم2سپنتا  ●  گزارش 4خانم بهزادی، 

         گگزارش  3گگروه: خگانم نیعگی،    کننگده  هماهنگگ  شگهر، های خندان، قائمگل ●  گزارش 2، بهزادیگروه: خانم کننده هماهنگ
کننگده  هماهنگگ  ، شگهر قگائم ، (توانیمما میپونک ) ●  گزارش 3گروه: خانم صمیمی، کننده هماهنگ شهر ،مادران آگاه، قائم ●

شگهر،  ، قگائم انوبگ  ● گگزارش  5همگال،  گگروه: خگانم بگی    کننگده هماهنگگ شهر، سالمت، قائم ● گزارش  5، سعادتگروه: خانم 
         گگزارش  3گگروه: خگانم ریگایی،    کننگده  هماهنگگ  نگرش مثبت، بابگل،  ● گزارش 9خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگ

 گگزارش   9، ملکیگان گروه: خانم کننده هماهنگ ، بابلسر،تیشا ●  گزارش 9گروه: خانم عباسی، کننده هماهنگ چلیپا، بابلسر، ●
 9، انگدیش گروه: خگانم  کننده هماهنگ ، بابلسر،بانوان اندیشه ●  گزارش 9، اندیشگروه: خانم کننده هماهنگ ، بابلسر،وارش ●

گروه: خانم کننده هماهنگباراد، کرمانشاه،  ● گزارش  2، بنوفامیلگروه: خانم کننده هماهنگ ،مشهد، مادران شکوفا ●  گزارش
، 9کتاب و رهگایی   ●  گزارش 9گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگ، کرمانشاه، یستونب ●  گزارش 7فریبا یار احمدی، 

گگروه: خگانم فاطمگه     کننگده هماهنگگ ، کرج، 2کتاب و رهایی  ●گزارش   4گروه: خانم فاطمه امیرشکاری، کنندههماهنگکرج، 
 مهرآفگری،، تهگران،   ● گگزارش  3گروه: خانم فاطمه امیرشگکاری،   کنندههماهنگفردای بهتر، کرج،  ●  گزارش 4 امیرشکاری،

  گزارش 9منفرد، فرزانه گروه: خانم کننده هماهنگ اندیشه سبز، تهران، ●  گزارش 2نگار، چهرهمنیژه گروه: خانم کننده هماهنگ
گگروه: خگانم   کننگده  هماهنگگ  ،نگرو  ، اسلو ●  گزارش 9منفرد، فرزانه گروه: خانم کننده هماهنگ ، تهران،همیاران خانه سبز ●

 گزارش 3، درودی مقدم

 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 خبرها

 

بگه عنگوان اواگی،     مگادران امگروز )مگام(    یموسسه برابر است با روزجهانی خانواده اردیبهشت ماه 25روز 

سگااه بگه ایگ،     که محور اصلی فعاایتش امور فرهنگی و تربیتگی خگانواده اسگت، همگه    سازمان غیردواتی 

رزش وسیله توجه همگان را به حمایت از ای، نهاد با ابیند تا به ای،ای تدارک میهای ویژهمناسبت برنامه

 جلب کند.  
 

 

 )مام ( ی موسسه مادران امروزهای بزرگداشت روز جهانی خانوادهیژه برنامهو ●

 

 

 مادران امروز)مام( به مناسبت روز جهانی خانواده یگزارش نشست تخصصی موسسه

 با حضور  25/2/17شنبه سهنشست تیصصی موسسه مادران امروز)مام( به ای، مناسبت، در روز 

 های زیر در محل موسسه برگزار شد: سازمان

 ی کودکان و نوجوانان، موسسه سرطان پستان، کانون توسعه فرهنگی شورای کتاب کودک، فرهنگنامه

 رسانی سازمان ملل، موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجم، دوستدار ی کتابدار، مرکز اطالعکودکان، خانه

 سرای محله ی جهاد، انتشارات صابری،،   ی فربانو،آبان، مجله کودک اابرز، انجم، احبا، انجم، سیزده

 موسسه حامیان انتشارات پیک بهار، موسسه بازی و اندیشه، مهدکودک ویستا، موسسه موسیقی عارف، 

 خبرگزاری موسسه مهر و ماه، مدرسه طبیعت دماوند، موسسه کاوشگران طبیعت،طبیعت پاک )آوند(، 

  .ا حضور جمعی از اعضای موسسهو ب های مردم نهادسازمان

 

 کلیات برنامه نشست تخصصی:  
 قرائت گفتارموسسه مادران امروز به مناسبت روز جهانی خانواده •
 دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی خانواده یسینرانی نماینده •
 ی  سینرانی سرکار خانم دکتر مهرناز خراسانچی، مدیر موسسه حسینیه ارشاد و عضو هیئت مدیره • 

 “گیری از فضای مجازی برای خانوادهبهره”مویوع:  ، بارسانی ایرانانجم، کتابداری و اطالع    

 ی خالقیت و یادگیری و عضو  ااسادات حسینی، کارشناس حوزهسینرانی سرکارخانم دکتر افضل • 

 “خانواده و خالقیت”مویوع:  ، باعلمی دانشگاه تهران هیئت   
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 که توسط سرکار خانم  1179روز جهانی خانواده در سال  یدربارهموسسه مادران امروز  گفتار

 خوانده شد. شیرازی مریم احمدی

 
دایل  ها در سراسر جهان و به آنرو که روزی نمادی، است مربوط به خانوادهاز آن داریم،روز جهانی خانواده را گرامی می

تواند و نباید فقط محدود به یک روز در طگول سگال باشگد، در چنگی، روزی، انتظگار      که اگرچه توجه به امر خانواده نمی

جگویی کننگدو و بگرای،    اندیشگی و چگاره  اامللگی مگورد هگم   ای و بی،ها در سطح ملی، منطقهخانوادهرود که ویعیت می

ورزیم، چراکه باز هم، اگرچه روز جهانی توجه قرار گیرد و با ایگ، امیگد کگه همگگان، از نهادهگا و      گرامیداشت تاکید می

شی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و ماای و ... ، برای ازجمله مراکز بهداشتی، درمانی، آموزو های دواتی و غیردواتیسازمان

ها گذشت، آن انتظار برگفته، چنگان  که ساای دیگر بر خانوادهها خانواده فرا رسید، و درحاایبهبود کیفیت زندگی خانواده

 که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفت و در عمل برآورده نشد!  

کنگیم. صگحبت از اهمیگت جایگگاه     ها در ایران فکر مگی روز جهانی، به خانوادهی جهان و در ای، امروز ما در ای، گوشه

عنگوان نهگادی   عنوان بستر اوایگه بگرای پگرورش کگودک و خالصگه بگه      تری، واحد اجتماع، بهخانواده به عنوان کوچک

تناسب با ای، مقطگع از  رسد و بنابرای، بد نیست در چنی، روزی و مکننده میساز و بنیادی،، دارد به تکراری خستهانسان

کگه  ها در اجتماع خود با تاکید بگرای، ی خانوادهزندگی تارییی و اجتماعی، مروری داشته باشیم بر نیازهای مهم و اوایه

                                                                                           زننده و تهدیدکننده، ای، نهاد ارزشمند را هدف قرار دهد.              عنوان عاملی آسیبتواند بهچنانچه ای، نیازها برطرف نشود می

بگیش از پگیش بگه     سگازی، در مقطع کنونی، خانواده، برای ایفای نقش خگود درکارکردهگای زیسگتی، تربیتگی و انسگان     

 اشاره کرد.                                                                  توان به ثبات و امنیتها میتری، آنهایی نیاز دارد که از مهمپشتیبانی

ی کنترل ها در حیطهها، به عوامل گوناگونی بستگی داردکه تنها بیشی از آنشک تامی، ثبات و امنیت برای خانوادهبی

هگا، تگالش بگرای بگه     ی آنیگدو ازجملگه  تواند با تالش آنان برای بهبود ویع خود، به دست بیاهاست و میخود خانواده

تواند به های الزم برای زندگی خانوادگی و ارتباطات درون خانواده است که به نوعی میها و مهارتآوردن آگاهیدست

                                                           ایجاد ثبات و امنیت برای خانواده بینجامد.                                                                            

بیگگش قابگگل تگگوجهی از ایگگ، عوامگگل، ازجملگگه ویگگعیت اقتصگگادی و     امگگا کنتگگرل و جلگگوگیری از اثگگرات منفگگی  

هگا و  هگا باشگد، بگه دواگت    کگه در گگرو تگالش خگانواده    بگرد، بگیش از آن  سگر مگی  ای کگه خگانواده در آن بگه   اجتماعی
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هگای کگالن بگرای بهبگود ویگع      ریگزی شگود. نگگرش عمگومی نسگبت بگه خگانواده و برنامگه       مگی  هگا مربگوط  حکومت

                                    هگا خگارج اسگت.                                                                                       ی خگانواده هگا از عهگده  ایگ، برنامگه   کگردن ی ملی و جمعگی بگرای اجرایگی   خانواده و همچنی،، اراده

طگور کگه اشگاره شگد، تنهگا بگا       هگا، همگان  هایی است کگه رفگع آن  خانواده در کشور ما و در مقطع کنونی، دچار نگرانی

                                                                                                        پذیر نیست.                    ، امکانهای فرهنگی و تربیتی مرتبط با خانوادهها و یاری سازمانهای فردی خود خانوادهاقدام

های مربوط به تحصیل فرزندان ی اقتصادی و معیشتی، نگرانیانداز مشیص برای آیندههایی مانند نداشت، چشمنگرانی

هگای آموزشگی کارآمگد و متناسگب بگا      خوانگدن، نبگود سیسگتم   درسکننده برای چرایی و چگونگی و نداشت، پاسخ قانع

های متناسب بگا نیازهگای خگانوادگی نسگل جگوان کمبگود و در       میاطبان، نبود شرایط الزم برای ازدواج، کار و آموزش

جگب  ها در شرایط زندگی امگروز و ... همگگی مو  ی جدی و واقعی از خانوادهجانبههای همهبسیاری موردها، نبود حمایت

 شود.نوعی نگرانی، ایطراب، کساات و ناامیدی در خانواده و درنتیجه در جامعه می

هگای گونگاگون و کسگاات و ناامیگدی شگود، سگالمت روان کگافی را بگرای کارکردهگای          چنانچه خانواده اسیر نگرانگی 

اسگگت، از ترتیگگب چنانچگگه بگگرای ککنگگدو بگگه ایگگ،داده و خطگگر از هگگم پاشگگیدگی تهدیگگدش مگگیاصگگلی خگگود از دسگگت

هگگایی هگگای احتمگاای ناشگگی از آن، تگگدبیری اندیشگگیده نشگگود، خگگانواده هگگا و پیشگگگیری از کسگگاات و ناامیگگدینگرانگی 

 پذیر و در معرض خطر خواهیم داشت.آسیب

 ، یم، تاکید بر“موسسه مادران امروز”

 هاهای الزم برای کیفیت بیشی به ای، آموزشها و ایجاد فرصتاهمیت آموزش خانواده -9

 و 

 شود، هایی که به آنان ارایه میها و انواع آموزشایجاد هماهنگی بی، نیازهای واقعی خانواده -2

 

ی عوامل مربوط به بهبود زنگدگی  کند که همهگیرنده را به ای، نکته جلب میتوجه جامعه و نهادهای اثرگذار و تصمیم

ایجاد و حفظ آرامش، امنیت و ثبات اقتصگادی و اجتمگاعی   ها نیست و باید برای ها، در اختیار و کنترل خود آنخانواده

ی طور جدی و اساسی اقدام شود تا تکگرار سگاایانه  های دواتی و حکومتی، بهها، از جانب نهادها وسازمانبرای خانواده

 تقا پیدا کند. ی شعوری همراه با عمل و اجرایی تاثیرگذار و پایدار ارشعارهای مربوط به ای، امر مهم اجتماعی، به مرحله
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به مناسبت روز جهانی خانواده در سال  مقدم،محمد ، جناب آقای ی سازمان مللنماینده سخنرانی

1179 

 نام خداهب

 با عرض سالم واحترام خدمت حضار محترم ،

 ها و آقایانخانم

 
سپاس خود و مرکز اطالعات  ،جانبابتدا مایلم از موسسه مادران امروز برای برگزاری ای، نشست و دعوت از ای،

 سازمان ملل متحد در تهران را ابراز نمایم.

الزم به ذکر است پس از روی کار آمدن نهمی، دبیر کل سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترش برای برخی از 

مسال آن را به عرض جانب نکاتی در مورد روز جهانی خانواده ومویوع اشود. اذا ای،های جهانی پیام صادر نمیمناسبت

  رساند.  می

خود پانزدهم ماه می هر  9113همانگونه که همگی استحضار دارند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجالس سال 

 اامللی خانواده نام نهاده است.  عنوان روز بی،سال را به

های خانواده نام نهاد تا از ای، راه آگاهی یاامللعنوان سال بی،هرا ب 9114ای، وسیله قطعنامههمجمع ب 9181در سال 

های ها برای حل مشکالت مربوط به خانواده را از طریق سیاستل خانواده و بهبود توان ملتیعمومی را نسبت به مسا

 فراگیر افزایش دهد.

های ا و سیاستهنقش خانوادهاست. مناسبت سال جاری  "ها و جوامع فراگیرخانواده"مویوع روز جهانی خانواده امسال

آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار در رابطه با ترویج و ارتقای جوامع صلح یخانواده را در پیشبرد آرمان شانزدهم توسعه

 نماید. پایدار را واکاوی می

 توانمند یصلح، عداات و نهادها شانزده عبارت است از:آرمان 

کارآمد،  ینهادها جادیهمه و ا یبه عداات برا یدسترس یآورفراهم دار،یتوسعه پا یبرا ریطلب و فراگجوامع صلح جیترو

 .سطوح یدر تمام ریپاسیگو و فراگ

ها دست یابند. ای، به آن 2131هدف دارد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید تا سال  91آرمان مجموعاً ای، 

 اهداف عبارتند از:
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 جا.همه از آن در یناش یرهایگ و مانواع خشونت و نرخ مر یتمام ریکاهش چشمگ-9

 کودکان. هیاشکال خشونت و شکنجه عل یقاچاق و تمام ،یکشاستفاده، بهرهدادن به سوءانیپا-2

 همه. یبرابر به عداات برا یدسترس ،یتضم ،یهمچن یااملل،یو ب یقانون در سطوح مل تیحاکم جیترو-3

سرقت شده و مبارزه با  یهاییکشف و استرداد دارا تیتقو حات،یو تسل یماا یرقانونیغ یهاانیجر ریکاهش چشمگ-4

 .افتهیتمام اشکال جرم سازمان 

 تمام اشکال فساد و رشوه. ریکاهش چشمگ-5

 مؤثر، پاسیگو و شفاف در همه سطوح. ینهادها یتوسعه -6

 در تمام سطوح. ایو گو یمشارکت ر،یپاسیگو، فراگ یِریگ میتصم ،یتضم -7

 .یجهان تیحاکم یدرحال توسعه در نهادها یمشارکت کشورها تیگسترش و تقو-8

 همه از جمله ثبت توادها. یبرا یقانون تیکردن هوفراهم -1

ی ااملل،یب یهاو موافقتنامه یمل ،یمطابق با قوان ها،یآزاد یادیبه اطالعات و حفاظت بن یعموم یدسترس ،یتضم -91

و جرم، از جمله از راه  سمیاز خشونت و مبارزه با ترور یریمرتبط، به منظور جلوگ یمل ینهادها تیتقوهمچنی، 

و  ،یقوان یارتقا و اجراو  درحال توسعه یدر کشورها ژهیوسطوح، به هیدر کل یسازتیظرف یبرا یااملل،یب یهمکار

 . داریتوسعه پا یبرا ضیبدون تبع یهااستیس

دهم و امیدوارم در مباحث خود به حایر در جلسه به نکات کوتاه خود پایان می با کسب اجازه از استادان و فرهییتگان
 یهای گذشته جلسهاامللی است توجه فرمایید و مانند سالنکات ذکرشده که موردتوجه و تاکید ای، روز در سطح بی،

  پربار و خوبی داشته باشید.

 

      

  مهرناز خراسانچیدکتر  خانم سرکار  سخنرانی

 “گیری از فضای مجازی برای خانوادهبهره”مویوع: 
 

 اینترنت و عامل تغییر فرهنگ جوامع
اند. طور پیوسته در حال تغییر هستند و ای، تغییرات، امروزه هم سریع و هم عمیق تر از گذشته شدهها، بهفرهنگ یهمه

ای در تشدید تغییرات فرهنگ و های ارتباطات فرد مدار جهانی، نقش عمدهاینترنت و به تعبیر دیگر شبکه
 .ها ایفا خواهد کردهای فرهنگی جوامع و خانوادهموجودیت

 شود: اینترنت به دو شیوه موجب تغییر فرهنگی می
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 کند. : فرهنگ خودش را عریه میاول

 .کندها تدارک میدوم: گذرگاهی برای سایر فرهنگ

گی دسترسی دارند، ای، افراد و جریانات بیشی از فرهنگ اینترنت و کاربران اینترنت به پیشروان و جریانان پیشتاز فرهن

 .ای دیگر هستندیا بیشی از فرهنگ

اینترنت، محیط، ابزار و تعامالت خاص خود را دارد که با محیط، ابزار و تعامالت فضای غیر مجازی کامالً متفاوت است. 
کند، چیزهایی که اساسا فرهنگی که ای، کاربران فراهم می زیادی را برای ف، آوری اینترنت امکان دستیابی به چیزهای

 .افراد به آن تعلق ندارند را در اختیارشان قرار می دهد
 

 خانواده و جریان تکنولوژی
ای بر ابعاد تواند تأثیرات عمیق و همه جانبهتری، نهاد اجتماعی است که سالمت یا بیماری آن میخانواده بنیادی

کننده در زندگی اجتماعی فرد به شمار اجتماعی داشته باشد. نهاد خانواده یکی از عوامل مؤثر و تعیی،گوناگون حیات 
شدن کارکردهای آن رنگپذیر نیست تضعیف و کمرود و بدون وجود سازمان خانواده تداوم جوامع بشری آن امکانمی

تماعی و فرهنگی در جوامع شده است. در ها و مشکالت اجبه بروز بحران های عمیقی هم چون انحرافات، آسیب
های ناشی از تحوالت خانواده است. تحوالتی مباحث آسیب شناختی نهاد خانواده، یکی از محورهای مهم بررسی آسیب

باشند. بسیاری از ای، های خانوادگی میهایی عمیق و اساسی در نوع روابط و ارزشکه خود منشأ بروز دگرگونی
 .شودها از بیرون، بر خانواده تحمیل میتحوالت و دگرگونی

رو رشد سریع و غیر قابل تصور تکنواو ی در دنیای امروز، جوامع و به طبع خانواده را با نوعی سردرگمی و چااش روبه
بیشد و های ارتباطی مانند رایانه، ماهواره و اینترنت، رویای دهکده جهانی را تحقق مینموده است. پیشرفت رسانه

ها را تغییر داده و با های زندگی انسانعنوان یکی از اثرگذارتری، پدیده های مطرح شده که زیر ساختسازی بهجهانی
های ارتباطی، تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی حریم خانوادگی و فردی گیری از آخری، فناوریبهره

 .را مورد تهدید قرار داده است
 

 مجازی پیش روخانواده و دنیای 
 های جدید ارتباطی سابقه و نوظهور در عصر پیدایش و گسترش رسانهدنیای مجازی عنوانی برای دنیای کم

 .گذرداست که پیش از دو دهه از رواج آن نمی

  از زمانی که ای، تکنواو ی وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز که به یک تکنواو ی بی، اامللی تبدیل
ها تحمیل کرده هایی را بر خانوادهها و نگرانیرغم تمام محاس، و مزایای آن، یکسری دغدغهعلیشده است 

ها به سیر و سفر www ها در مقابل رایانه بنشینید و در دنیایها و روزها و شبتوانید ساعتاست. شما می

 .بپردازید
 بزنید. ای، فضای مجازی چگونه شکل خواهید سر خواهید دوست شوید و به هر کجا که میبا هر کس که می

 .گرددکند و به فرهنگ اینترنت برمیگیرد و ما را از دنیای واقعی دور میمی
  فضای مجازی در حقیقت نوعی فرا فضا و فضای ذهنی است. دنیای مجازی دنیایی است که همه جا هست

دسترس همگان است اما به کجا نیست. فضای سیال و بی حدودی است که به سادگی، همیشه در اما هیچ

 .شودرود و محو میشود از بی، میهمان سادگی که ایجاد می
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 مکان، قدری گمنام و به طرز های فیزیکی همه در آن بی جسم و بیدر دنیای مجازی به خاطر نبود نشانه
دید و های جهای میتلف و متعدد زندگی، هویتمحسوسی کنترل ناپذیرند. ای، فضا، خانواده را با سبک

آورد، جایگاه خانواده وجود میسازد. در دنیای غیر واقعی و مجازی که اینترنت بهرو میهای متغیر، روبهفرهنگ
 .و حدود و ثغور آن روش، و مشیص نیست

 ها و اصول اخالقی حاکم بر خانواده در فضای مجازی تعریف و تبیی، متفاوتی با دنیای واقعی داردو در ارزش

 .کندفرهنگ میصوص به خود را ایجاد میواقع اینترنت 
 

 های ناشناخته اینترنتکودکان و نوجوانان و خیابان
کنیم بدی، منظور که او را با جهان نوی، آشنا های آن آشنا میوقتی کودک و نوآموزی را با کامپیوتر و زیر مجموعه

 رباید؟ ی را از او میهایپرسیم ای، آشنایی او با ای، ابزار چه تواناییسازیم، از خود نمی

های منحصر به فرد خود بسیاری از کودکان و نوجوانان را به خود جلب کرده است. کودکان و اینترنت با جذابیت
ر تت بیشتری برای کنجکاوی در کامپیوتر و اینترنت برخوردارند و راحتانوجوانان نسبت به افراد میانسال از اشتیاق و جر

دهد، اما از دیگر آیند. ای، تکنواو ی امکانات فراوانی را در اختیار ای، قشر قرار میجدید کنار میبا پندارها و باورهای 
گرفت، و توجه نکردن به آن سالمت ای، نسل و در نهایت سو دارای تأثیرات منفی نیز است که در صورت نادیده

 .سالمت جامعه و خانواده را به خطر خواهد انداخت
های ای، کوچهناآشنایی است که کودکان در آن امنیت ندارند. کودکان و نوجوانان در کوچه پس اینترنت شهر شلوغ و

های آن غافل هستند و بنا بر طبیعت کودکی، دید شهر ااکترونیکی به دنبال سرگرمی و بازی، از خطرات و ناشناخته

 .مثبت و خوبی نسبت به پیرامون خود دارند
گو وکنند، مورد بحث و گفترنت از زمانی که کودکان شروع به استفاده از اینترنت میهمواره امنیت کودکان روی اینت

 .شناسان بوده استمتیصصان علوم ارتباطات و جامعه
 ی اکید و مشترک بین متخصصان، کنترل و حفاظت از کودکان توسط خانواده در استفاده از این فضاست.توصیه

 

 آوری اینترنتنگاه جوان به فن
کند اش فرق میهای دیگر زندگیهای خاصی است که با دورهدر مقطع جوانی دارای خصوصیات و گرایش انسان

نوجوانی و جوانی  یهایی از اخالقیات دورهگری و ...، نمونهطلبی، خودنمایی و جلوهبلندپروازی، کسب استقالل، هویت

 .کنندکمال و رشد یاری می یهستند که اگر در بستر درست و مناسب قرار گیرند، انسان را در جهت رسیدن به قله

تری، طیف های جوانان است. جوانان بزرگتری، دنیای مجازی برای بروز و ظهور ای، خصلتدنیای اینترنت جذاب
دهد که هرگونه نبود محدودیت سنی در اینترنت به جوانان اجازه میمیاطبان و فعاالن دنیای اینترنت هستند. 

های اینترنتی، یعنی خواهند در اختیار داشته باشند و یا به دیگران بدهند و با توجه به یکی از جنبهاطالعاتی را که می
 .کننداینترنت برای ایفای هر نقشی، فرصت پیدا می یهویتی و گمنامی، جوانان در صحنهبی

گونه مانعی در دسترسی به اطالعات وجود ندارد و شاید یکی از خصوصیات جذاب اینترنت برای نوجوانان ای، باشد هیچ
شود. فضای اینترنت ها و واادی، و یا حتی بزرگساالن کنترل نمیدوات یمنابع گوناگون و عظیم اطالعات به وسیله

کلیک منتظر ظهور و دریافت هرگونه  یتواند فقط با دادن کلمهشود که فرد میمرز جدیدی از اطالعات محسوب می
تواند احساس جدایی از واادی، و تنهایی را اطالعات باشد عالوه بر آن کشف و سیر و سیاحت در آن اطالعات می

 جبران کند. 
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 خانواده و چالش رفتارهای اینترنتی
ای، تکنواو ی جدید را مسؤوالنه مورد استفاده قرار  اینترنت یک نیروی مثبت باقی خواهد ماند به شرطی که مردم

های شدن در جنبهمسؤوالنه بدی، معنی است که کاربر اجازه ندهد که وقت و انر ی او به جای صرف یدهند. استفاده
ه مهم زندگی نظیر خانواده، ازدواج و یا ارتباطات دیگر، بهداشت، شغل و تحصیالت صرف دنیای اینترنت شود. مسؤوالن

کردن بدی، معنی نیز هست که مطمئ، شویم کودکان ما نیز از ای، تکنواو ی به روشی ساام استفاده نمایند، استفاده
که جهت تاریک ای، کند، منطقی باشد و بر روی آن کنترل وجود داشته باشد تا ای،وقتی که بر روی اینترنت صرف می

 .ها را قربانی نکنداستفاده، آن
تواند دو طرفه باشد، وای در واقع، دنیای مجازی از طریق ارتباطات مجازی برای افراد به ارتباطات در اینترنت می

کنند و اعتنایی به ها زمان صرف ارتباطات مجازی میآورد. امروزه اعضای خانواده گاه ساعتخصوص نوجوانان پدید می
های سنتی، عینی و واقعی، محسوس به سستی گراییده است. تعامل های سنتیسایر اعضا ندارند. به همی، جهت، تعامل

ها، و بدنی )نوعی ارتباط غیر کالمی مانند ارتباط چشمی، تماس بدنی و غیره( است. در عی، حال افراد در ای، تعامل
باعث محدود دارند. همی، فضای تعامل عینی و امکان دسترسی محدود « قدرت انتیاب»و « دسترسی محدود»امکان 

 های اخالقی معنادار باشند.ها، پیوندها و ارزشها، همسایگیشود، دوستیمی
در مقابل در ارتباطات مجازی، تماس محسوس و بدنی نیست و امکان دسترسی گسترده و قدرت انتیاب متکثر، متنوع 

ه نه تنها ارتباطات واقعی را های روزانه زندگی است. ارتباطات مجازی، فضایی مجازی پدید آورده کو متفاوت با تجربه
های گرایی و گسترش نگرش و ارزشهای اخالقی و دینی، کاهش واقعیتگرایی در ارزشکاهش داده، بلکه به نسبیت

روابط اجتماعی بی،  یکلیهشدن جهت زندگی منجر شده است. هر چند پیامدهای فوق به رفت، یا مبهممجازی و از بی،
های عینی، واقعی ای خانواده نیز از دیگران مستثنا نیستند، اما انسجام خانواده در گرو تعاملشود و اعضافراد مربوط می

های مجازی بیشتری، آسیب را به چنی، و بدنی عمیق و گسترده و در عی، حال منحصر به افرادی خاص است و تعامل
 کند. روابطی وارد می

ت ای، است که افراد وابسته، زمان کمتری را با خانواده سپری بر مبنای تحقیقات، یکی از آثار وابستگی به اینترن
کردن گیری، اختالف در ااگوی خواب، احساس نیاز به تنها بودن و فراموشکنند. از عالئم ای، وابستگی، گوشهمی

گیری (. همچنی،، یکی دیگر از مشکالت مهم اینترنت و شکلChebbi, 2111: 989های خانوادگی است )مسئوایت
کردن جهت و معنای زندگی، افراد را دچار آشفتگی کرده هاست. گمفضای مجازی، بروز بحران هویت در افراد و خانواده

 کشد.و در مشکالت زندگی فردی و خانوادگی آنان را به استیصال می
. آشنایی با دنیای زندشناخت و آگاهی در برخورد با هرگونه پدیده و فرایندی، حرف اول را در تشییص خوبی یا بدی می

خصوص اینترنت زمینه تغییر و تحول را در زندگی بشر به وجود آورده است. هر چگه ایگ، شگناخت بیشگتر     کامپیوتر و به
تر خواهد بود. خانواده در نوع اسگتفاده از اینترنگت در جهگت    باشد، نوع و نحوه استفاده از ای، فناوری نیز بهتر و مطلوب

وری از ای، فناوری برای ارتقای سطح اقتصادی و اجتمگاعی  ردن سطح آگاهی و دانش و بهرهها و باال بکردن آسیبکم
های ناشی از آن را تا حد امکگان در خگود و در   خود، نیازمند شناخت بهتر اینترنت و فضای مجازی است تا بتواند آسیب

 شود:یه میبی، اعضا کاهش دهد. در ارتباط با ای، مویوع راهکارها و پیشنهادات زیر ارا

 ها و وقت کافی برای در کنار هم بودن اعضای خانواده به طرق میتلفوکردن زمینهفراهم 
 ها و عالیق بی، اعضگای  شدن وابستگیرنگحساسی در جامعه برای جلوگیری از کمایجاد فضای عاطفی و ا

 خانوادهو
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 رفگت،  ا، برای جلگوگیری از بگی،  هکاهش مطااب و متون غیر اخالقی و غیر فرهنگی از طریق فیلتر کردن آن
 حجاب بی، افراد خانوادهو

 پذیری اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر افراد جامعهوها برای مسئوایتی فضا و زمینهتوسعه 
 شده مطابق با فرهنگ و ساخت اجتماعی کشوروبه وجودآوردن فضای اینترنتی جذاب و کنترل 
 وری از اینترنتی برای حضور مشارکتی اعضگای خگانواده در آن و اسگتفاده و بهگره    هایی در فضای ایجاد زمینه

 های مشترک.امکانات و سرگرمی

 
 

 عمل نکرد. زدهباید هم شتاب کرد و هم شتاب

 
 

                    
 

  

  السادات حسینیسرکار خانم دکتر افضلسخنرانی 

 “خانواده و خالقیت”مویوع: 

امیدواریم مت، ای، سینرانی  به دستمان نرسیده است.هنوز متاسفانه مت، سینرانی برای استفاده در پیک 

 را در پیک آینده چاپ کنیم.

 

 

 های موسسه مادران امروز به مناسبت روز جهانی خانواده یکی دیگر از برنامه ●

 وگوی دوستانه ، بازی و دورهمی خانوادگی گفتگردش،    

 

در پارک ملت دور هم جمع شدند و به  26/2/17در تاریخ یشان هاهبرنامه اعضا همراه سایر افراد خانواددر ای، 

 .ندبه ارمغان آورد دیگراحظات خوشی را برای هم ترتیبای،
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 هاروز جهانی خانواده در شهرستان

 

 

 خانواده  یبه مناسبت روز جهان یگلگشت خانوادگ● 

  

 شهرهادی – کننده: سرکار خانم مریم اندیشهماهنگ -گروه وارش -مهد اندیش

 

           
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 مشهد -بنوفامیل لی لی کننده: سرکار خانم هماهنگ –گروه مادران شکوفا 

   

                          
 

 یجهان روز مناسبته ب، (سرکار خانم آسیه شریعتی در قائمشهر :هکنندهماهنگ)های زیتون و شهاب گروه ●

 نشستند. "اشنرفته یاهراه و یملی درباره" پیرامون فیلم وگوگفتو تماشا به خانواده

 با دوستانهانسان عمل کی در 17( در اردیبهشت مشهریقازیتون و شهاب) یهاگروه یاعضا از ایعده  ●

 شدن مستقل به وکمک ازمندین بانوان ییخودکفا جهت در که "یهمدا" نامهب هیریخ یهاگروه از یکی
 .گرفت قرار ادیز استقبال مورد که کردند ریدا روزهکی یغذا بازارچه کنندیم عمل آنان

 .میمتشکر ییخودکفا دوستان همه از .داشتند بازارچه ،یا در یفعاا نقش "بانو" گروه
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 4/0/1179شنبه ی ماهانه سهجلسه ●
 

 1471نمایش فیلم مستند: تبرستان موضوع : 

 چیطنویسنده و کارگردان: جناب آقای مهدی سق
 

 

شویم با فردی که توسط ماشی، زمان از صد ، همسفر می9416رستان بساخت تما در فیلم زیبا و خوش

 شود.گر مینظاره به شمال ایران ی ما رات چند روزهکند و تعطیالایران سفر میسال بعد، به 

                             
 
 

            ------------------------------------------- 
 
 

 فربا حضور سرکار خانم مرتضایی ی جستجوگری در منابع اینترنتیجلسه ●
 

ی روانشناسگی و  هگای مفیگد و معتبگر در حگوزه    وجو در اینترنت و سگایت های جستدر ای، جلسه، شیوه
 اعضای گروه پیگیری مدیریت بر خود آموزش دادند. تربیتی را به
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 المللی کتاب تهران حضور موسسه مادران امروز در سی و یکمین نمایشگاه بین ●
 به روایت تصویر

 
 

                                    
 

                           
 

                     ------------------------------------ 
 
 

                                     

 

 است ممکن هم رمعلمانیغ یحت یکس هر در پس حرفه، و شغل کی نه است منش و شهیاند کی یمعلم
 .شود افتی منش و شهیاند نیا

 یمعلم  . س ت ین ش غل  کی   الزاماً یمعلم یول شودیم دهید هم یمعلم شغل در آن یهاجلوه گاه چند، هر
 چ ه  آن ب ه  اس ت  متعه د  همواره که است یمنش و شناسدینم لیتعط یریادگی یبرا که است یاشهیاند
 .کندیم و دیگویم

 ش اگرد  لحظه هر در یمعلم هر. ثابت گاهیجا و تیموقع کی نه. هیسو دو یارابطه. است رابطه کی یمعلم
 .هستند یواقع معلمان که شاگردان بسا چه ها،لحظه نیا اعتبار به و است
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 ! پرسش و پاسخ : این ماه از طرف شما دوستان مطرح نشده بود

بخ ش پرس ش و پاس خ و     ب ود، ش ده  نچون از طرف شما دوستان سوالی ط رح   شمارهاین  در
  .های ملموس خالی استتجربه

 فعال شود. امیدواریم از این ماه به بعد، دوباره این بخش
                                                                   متشکریم              
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