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 موسسه                                                                                                         

        
 

 
   امروز مادران

 
        

                         
 

 1398ماه  خرداد 114ی شماره                                                       دور راه یویژه مام پیک   

 

 

  دور راه یویژه مام پیک یدرباره

 تجربه، تبادل یکدیگر، با هاگروه ارتباط دور، راه از گیربهره هایگروه به رسانیاطالع منظور به (مام)امروز مادران موسسه

 به اقدام دور، راه از گیربهره هایگروه کار طول در موجود هایابهام و هااشکال رفع و پیشنهادها و نظرها از شدن خبردار

 .است کرده دور راه یویژه مام پیک یتهیه
بندی کل موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمع رسانی داخلیی راه دور، مسئولیت اطالعاز سال گذشته پیک مام ویژه

 شود.ه مییمندان اراخدمت عالقه "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  های موسسهفعالیت

 بعد است. تا بیستم ماه یادآوری: آنچه در هر شماره ی پیک می آید از بیستم ماه قبل 

 

 ماه این در شده دریافت هایگزارش

 ۲۰/3/98تا  ۲۰/۲/98 های راه دور ازدریافت شده از گروههای گزارش●

 ● شریعتی، شهر، هماهنگشهاب، قائم سیه  کننده گروه: شهر، هماهنگ، قائم۲بوعلی●     گزارش 3کننده گروه: خانم آ
شریعتی،  سیه  شریعتی،  کننده گروه:شهر، هماهنگزیتون، قائم●    گزارش ۶خانم آ سیه  ،  3 یتونز●  گزارش  4خانم آ

سیه  کننده گروه:شهر، هماهنگقائم  3کننده گروه: خانم قربانی، هماهنگ شهر،، قائم۲سپنتا  ●   زارشگ 1شریعتی خانم آ
کننده گروه: هماهنگ شهر،، قائم5سپنتا  ● گزارش   ۲کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ شهر،، قائم3سپنتا  ●   گزارش

شپپهر، ، قائم7سپپپنتا  ●گزارش   1نیا، کننده گروه: خانم توکلیشپپهر، هماهنگ، قائم ۶سپپپنتا  ●   گزارش 5خانم نجفی، 
زارش  گ 1کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ شهر،، قائم1۰سپنتا  ●          گزارش 3کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ

کننده گروه: خانم شهر، هماهنگ، قائم 17سپنتا  ●   گزارش 1کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ شهر،، قائم14سپنتا  ●
شپپهر، ، قائم 19سپپپنتا  ●  گزارش  1کننده گروه: خانم بهزادی، شپپهر، هماهنگ، قائم 18سپپپنتا  ●  گزارش 3نیا، توکلی

ساتوری در زندگی(، قائمآه ●گزارش   3خانم بهزادی کننده گروه: هماهنگ  3کننده گروه: خانم کریمی، شهر، هماهنگا )
شپپهر، سپپارینا، قائم ●    گزارش  3: خانم سپپکینه لیفیان، کننده گروهشپپهر، هماهنگبانو، قائم -روسپپتایی ●  گزارش
کننده گروه: خانم شهر، هماهنگآفرین )پونک سابق( قائممادران شادی ●گزارش    ۲کننده گروه: خانم ابراهیمی، هماهنگ

سعادت،  شید   ●  زارشگ 3، ه: خانم ابراهیمیکننده گروهماهنگشهر، قائم، دنیای کوچولوها ●   گزارش   1فاطمه  خور
آقای ه: کننده گروهماهنگ نور، ،نورانا●    زارشگ 7، زادهها عباسپپیان و سپپی ه: خانمکننده گروهماهنگشپپهر، قائم، دنیا

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 ای از کان مهر ومدارای اوستذره
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بل، هماهنگ پویا، مادران ●  زارشگ 1، زادههدایتی بل، ● گزارش   3کننده گروه: خانم رضپپپایی، با با  نگرش مثبت، 
ضایی، هماهنگ شاه، هماهنگ ●   گزارش  3کننده گروه: خانم ر گزارش   3کننده گروه: خانم فریبا یار احمدی، باراد، کرمان

کننده گروه: خانم هماهنگ بانوان پویا، ●گزارش    4ننده گروه: خانم فریبا یاراحمدی، کباران، کرمانشپپپاه، هماهنگ ●
مانا، تهران، هماهنگ  ● زارشگ 3 محمد صپپپاد آقای ه: کننده گروپدران، تهران، هماهنگ ●   گزارش 5جدیدی،

  گزارش ۴ار عابدینی کننده گروه : خانم به

    

                                                                                                      خبرها

                                                                    

 برگزاری دورهمی خانوادگی به مناسبت روز جهانی خانواده

 موسسه مادران امروز جشن روز خانواده را در پارک ملت برگزار کردند.ی بزرگ ، خانواده۲3/3/98در تاریخ 

شن و دورهمی سبت روز جهانی خانواده، ج شت ماه  خانوادگی، به منا شه در روز جهانی خانواده که در اردیبه طبق روال همی

ست برپا می سال بها صمیم گرفتیم این برنامهشد، ام ضان، ت خرداد برگزار  ۲3را در روز  دلیل تقارن این روز با ماه مبارک رم

 که یک روز بعد از روز مبارزه با کار کودکان بود.  کنیم

 برنامه و گروه بازی موسسه تدارک دیده شده بود. ی دورهمی با همکاری گروه فوبرنامه

 این برنامه به دالیل زیر قابل توجه بود:

 های سنی متفاوتهای مناسب برای گروهانتخاب و تیبیق بازی -1

 امکان بازی کودکان و بزرگترها با هم -۲

 پرکردن وقت، بدون ایجاد خستگی -3

 پرهیجان و شادهای بدون برد و باخت، استفاده از بازی -4

 حال درنظرداشتن موانع محیییها، درعینعدم تفکیک جنسیتی بین بازی -5

 هادادن کودکانی که در پارک برای فروختن فال و ... پراکنده بودند، در بازیمشارکت -۶

 بندی مناسبسادگی، جلوگیری از اسراف و زمان -7
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 یرهادیم توران استاد بزرگداشت 
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        مراسم بزرگداشت استاد توران میرهادی ، تاالر اهل قلم، کتابخانه ی ملی           
 
 
 

                                                                                  

 باد!زیست گرامی ژوئن(، روز جهانی محیط 5خرداد ) 15

 .است شده یگذارنام ستیزطیمح یجهان روز، ژوئن پنجم با مصادف ماه خرداد پانزدهم

 ینگهدار منظور به عموم یگاهآ سیح شیافزا یبرا ملل سازمان یسو از که است یروز ،WED یاختصار نام با روز نیا 
 د.شویم پا بر ،ستیز طیمح حفظ و
 زین سال هر. سازندیم آلوده را ستیزطیمح که است یلیمسا به یعموم اذهان توجه جلب ،یمراسم نیچن یبرگزار از هدف 
 .شودیم انتخاب روز نیا موضوع عنوان به کندیم دیتهد را ستیز طیمح داًیشد که یلیمسا از یکی

 .بود خواهد هایبررس یاصل محور ،"هوا یلودگآ" موضوع امسال
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  دور راه هایگروه یبرنامه فو  هایفعالیت

             

                                         

                                       

      

 یقربان فرحناز خانم. قائمشهر ،۲ سپنتا گروه یافیار یبرنامه   ●                                 

 

 

                                   
  

  زادههای کتابخوانی راه دور ساری و نور، خانم هدایتیگردی گروهدورهمی و طبیعت   ●                               
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 گام ها و کارگاه ها

 

  

             

  شیرازیمریم احمدی  خانم یکارشناس با "مدیریت بر خود" گام  

 

                                       

  ی بهار عابدینی در مجموعه خانم یهمراه و یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با "باکودک مناسب رفتار" گام
  بادبادک

 

 :گام ها و کارگاه های زیر در خردادماه، به کار خود ادامه دادند 

 کارشناس خانم مرضیه شاه  پیگیری رفتار با نوجوان، پدرانرفتار با نوجوان با حضور ، رفتار با نوجوان .
 کرمی(



 

7 
 

 زهرا سلیمانی( ) کارشناس آموزش مربیان موسسه لنا 

   رفتار با کودک ) داخل موسسه و موسسه هورشید/ کارشناسان به ترتیب خانم ها سهیال طاهری و زهرا
 سلیمانی(

 طاهری() کارشناس خانم سهیال رفتار با کودک با حضور پدران 

 کارشناسان خانم ها نگین شهری، سیمین بینا و شیدا اکبری( عصرانه های بازی در چند نوبت ( 

 پیگیری مدیریت برخود 

  کارشناس خانم مرضیه شاه کرمی( پستان برای موسسه سرطان قصه گویی و خواندن خال (  

  (کارشناس خانم فرحناز مددیبرخشم )مدیریت 

 

 هاخواندنی
 

شید فروغان شک و متخصص  -سخنرانی خانم دکتر مه شکی روانپز شیار روانپز سالمندان و دان شکی  روانپز

 ، مشاور عالی موسسه مادران امروز در امور سالمندیدانشگاه تهران

 )مام( موسسه مادران امروز،  ۲5/۲/1398، روز جهانی خانواده

 

                                                                
 

گویم روز جهانی خانواده را اعضای موسسه مادران امروز و حامیانش و تبریک میکنم خدمت حضار گرامی، سالم عرض می

سال یک چنین روزی در اینبه همه ستم که هر  ضار و ازجمله خودم. امیدوار ه شود و ی ح شن گرفته  جا و جاهای دیگر ج

 تجلیلی که نهاد خانواده نیاز دارد، انجام شود.

های دوستان عزیزی که در ی سالمند و خانواده است. در طول سخنرانیرمورد مسئلهچه که من در خدمتتان خواهم بود، دآن

شد. من فکر می سالمندان برده  سم  شان بودیم، چندین بار ا صحبت ی ما میکنم همهخدمت ست که  دانیم که خیلی وقت ا

ست. این صحبت کودک و نوجوان و جوان بوده ا شتر  صحبت میکه چرا اآلن راجع بسالمند نبوده و بی سالمندان  شود و ه 
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خاطر این اسپپت که بینیم که جزو تیترها آمده اسپپتب بهکنیم، هر از گاهی اسپپم سپپالمند را میاخیراً وقتی روزنامه را باز می

 افتد و در کشور ما هم این تغییرات درحال تجربه است.اتفاقی درحال وقوع است که در سراسر دنیا دارد این اتفا  می

شپپود. فرقی که وجود دارد این اسپپت که دنیا جمعیتش درحال پیرشپپدن اسپپت. جمیت ایران هم دارد پیر می گویند کهمی

ی جهان درحال پیرشدنند. راهی یافتهتر از کشورهای توسعهجمعیت ایران و کشورهایی که درحال توسعه هستند، خیلی سریع

شتر طی کردهرا که آن سال یا بی صد  ست ها در طی  ست که اند، ممکن ا سال طی کنیم. طبیعی ا سی تا پنجاه  ما در طول 

را هم خدمتتان بگویم که معموالً پیرشپدن جمعیت را چنین سپرعتی در پیرشپدن جمعیت تبعاتی هم به همراه دارد. البته این

ای گونهکنند. این یعنی خدمات بهداشتی و وضعیت رفاهی و اقتصادی، همه به عنوان یک موفقیت برای جوامع حساب میبه

شویم و اگر ندانیم ی سالمندی روبهشود افراد بیشتر عمر کنند. ولی اگر ما آماده نباشیم که با مسئلههست که باعث می رو ب

تواند تبدیل به یک معضل ها احتیاج به چه نوع خدماتی دارندب خود این موفقیت میکه با سالمندانمان چگونه رفتار کنیم و آن

شود. پس در این سیم و بدانیم که عهدهت یکی از وظایفی که هر یک از ما بهصورب شنا سالمند را ب ست که  ست، این ا اش ا

 توانیم به سالمند کمک کنیم تا کیفیت زندگی خوبی داشته باشد.طور میچه

ستند که عمری برای این جامعه تالش کردهسالمندان جامعه شتهشان را برای این جامعه گاند، زندگیی ما افرادی ه اند. ذا

سالصورت حق دارند که از نعمات جامعه هم بهرهپس در این ست که در  سفانه این چیزی ا شوند. ولی متا های اخیر مند ب

گیرند. به توجهی قرار میشوند، به نوعی مورد بینوعی کنار گذاشته میبینیم که سالمندان بهکنیم. میکمتر با آن برخورد می

توان گفت که شپپدن اسپپت. اگر دقت کرده باشپپید مییواش درحال متزلزلی ما یواشند در جامعهعبارت دیگر جایگاه سپپالم

شد. اگر کاری قرار ها نام برده میعنوان گیس سفید و ریش سفید از آنسال پیش، سالمندان محور خانواده بودند. به 4۰-3۰

شود از آن صورت بگیرد، حتماً نظر آنشد، اگر قرار بود تغییرها اجازه گرفته میبود انجام ب شدند و ... . ولی ها را جویا میاتی 

رویم شدن پیش میدلیل این است که ما داریم به طرف صنعتیامروزه یک چیزهایی عوض شده است. البته مقداری از آن به

صنعتی ساختار خانواده پیدا میو یکی از تبعات  ست که  صنعتیکند، ولی این تبعات به معشدن، تغییراتی ه شدن نی ذات 

 نیست.

شند، را بگیریم. توانیم با توجه به کار فرهنگی که میما می شایند با شاید ناخو کنیم، جلوی بخش مهمی از این تبعات را که 

 چه تغییراتی جامعه پیدا کرده که روی نهاد خانواده اثر گذاشته است؟

گسترده معروف بودند، یعنی سه نسل و گاهی چهار نسل در یک ی عنوان خانوادههایی که قبالً بهیکی این است که خانواده

شپپوند که شپپامل پدر و مادر و فرزندانشپپان اسپپت. ای تبدیل میهای هسپپتهتدریج به خانوادهکردند، اینک بهخانه زندگی می

ن سپپالمندان ما تجربه اکنوی اجتماعی کوچکی را که همها گسپپترده بودند، این انزوا و تنهایی و شپپبکهطبیعتاً وقتی خانواده

 گرفتند.عنوان یکی از اعضای موثر مورد قدردانی قرار میکردند. چون داخل خانواده، بهکنند احساس نمیمی

سئله شما مییکی دیگر م ست.  ستند. ی مهاجرت فرزندان روبهها االن با تجربهدانید که خیلی از خانوادهی مهاجرت ه رو ه

ها رسیدگی کنند و توانند به آنشان درحال محدودترشدن است و افرادی که میی اجتماعیدرنتیجه سالمندان مرتب شبکه

شپپوند. این یکی دیگر از تغییراتی اسپپت که درواقع در موقعیت سپپالمندان در داخل ها مراقبت کنند، کمتر و کمتر میاز آن

 شود.ی خودشان ایجاد میجامعه و داخل خانواده
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سئله شتغالیکی دیگر م ست. خانم ی ا شتغال بیرون از خانه هم دارند. زنان ا شتغال درون خانه ندارند، ا ها االن دیگر فقط ا

های طبیعتاً سپپالمندان اگر با خانواده زندگی کنند، هم بخش مهمی از روز را تنها هسپپتند و اگر تنها زندگی کنند، چون خانم

سئولیت سالمندان کمتر میعهده داهای مختلفی را بهخانواده مشغول هستند و م ها برخوردار توانند از مراقبت و توجه آنرند، 

ها، عهده دارند و مراقب اصلی سالمندان در اغلب خانوادهها بهدانید که نقش مراقبت را بیشتر خانمکه میشوند، بخصوص این

کند، امکان و ها را سپپرگرم میآن ها هسپپتندب دختر یا همسپپر یا عروس و ... و طبیعتاً وقتی که اشپپتغال بیرون از خانهخانم

سالمندان کاهش می سیدگی به  صت ر سئله باعث میفر سالمند در خانواده مقداری تغییر کند و یابد. این م شود که جایگاه 

سئله نگاه می ضاً سالمندان ما که با آن تفکر قبلی به م سالمندی که فر ی پیش از پدر و مادر خودش دهه 4-5کنندب یعنی 

بیند دور و برش خالی ها خدمت کرده است، اکنون که میی عمرشان وفادارانه به آنمراقبت کرده و تا آخرین لحظهخوبی به

ساس می ست که از او مراقبت کند و به نیازهایش توجه کندب اح سی نی ست و ک ست روبها شک رو کند که در امر والدگری با 

ست که شده و حتماً بچه سئله هایش را خوب تربیت نکرده ا سر کند. این م شرایط  ست که با این  اینک تنها مانده و مجبور ا

 دهد. ها را به سمت افسردگی و ناامیدی سو  میگذارد و آنی سالمندان اثر میشدت در روحیهبه

ی کنیم. هر پدر و مادری زمانوجو میی ما در زندگی یک هدف و امیدی داریم و معنایی را در زندگی جسپپپتهرحال همهبه

شان در کنار آن فرزند فکر میکنند و بعد به آیندهی خود فکر میی بچهشوند به آیندهدار میکه بچه کنند. وقتی این ی خود

سالمند از خودش میشوند و این اهداف در زندگی به نتیجه نمیامیدها ناامید می پرسد که معنی زندگی من چه بود و رسند، 

س ضیراب به  شیدم و تالش کردم بچهراغش میبه عبارت دیگر یک ا ی تربیت کنم که موفق اآیدب من این همه زحمت ک

 ی من حتی برای خود من هم مفید نیست! باشد و برای جامعه مفید باشد ولی االن بچه

شپپود که شپپود و باعث میش اول احسپپاس ناامیدی و افسپپردگی اسپپت که در سپپالمند ایجاد میاها نتیجهی اینخوب، همه

 روز کاهش پیدا کند.یت زندگی او روزبهکیف

سئله ست که همانی کماز طرف دیگر م سالمندان ه شتغال زنان، مهاجرت شدن تعداد مراقبان از  طور که گفتم در قالب ا

فرزندان و ... با آن مواجه هسپپتیم. یعنی تعداد افرادی که باید از سپپالمندی که نیاز به مراقبت دارد، مراقبت کنند، کم شپپده 

 است.

که دلیل اینولیکن سپپالمندان به "سپپالمندی بیماری نیسپپت"کنم این اسپپت که ی دیگری که باید خدمتتان عرض نکته

ها کاهش پیدا کرده، درمعرض بیماری هستند و میزان ابتال ی آنهای بدنشان مقداری فرسوده شده و ظرفیت ذخیرهدستگاه

سال و  75اند که افرادی که که میالعات نشان دادهطوریکند. بهیش پیدا میی سالمندی افزاهای مختل  در دورهبه بیماری

بیشپپپتر دارند، حداقل در یک یا دو فعالیت روزانه مثل چیدن داروهای خودشپپپان و یا غذاپختن و یا غذاخوردن و ... نیازمند 

شند. خوب، وقتی که مراقبان تعدا شته با ستند و احتیاج دارند که مراقب دا شکالتی که سایرین ه شده، آن م سته  شان کا د

برد که به آن طرف موقعیتی میشود و سالمند را بهروز بیشتر میروزبه -چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی –سالمند دارد 

سیب"گویند می سیب"پذیرسالمند آ سالمند آ شکال مختل  طعمه.  ست که به ا سالمندی ا های گوناگون ی بیماریپذیر، 

 اش را هم ازدست بدهد.دهد و ممکن است که زندگیطور کامل ازدست میو درنهایت سالمتی خود را بهشود می

آسایشگاه "اند هایی که امتحان کردهاند. یکی از راههای مختلفی را امتحان کردهخوب، ما باید چه کنیم؟ کشورهای غربی راه

پذیر نیست، او را به اش در داخل خانه امکانسد که واقعاً نگهداریربوده است. یعنی سالمند وقتی به شراییی می "سالمندان



 

10 
 

ها درواقع جوابگوی این مسئله نیستند. اند که آسایشگاهها، خودشان به این نتیجه رسیدهآسایشگاه ببریم. ولی االن بعد از دهه

ها کمک کنند که مراقبت به خانواده سپپپری نهادهایی که در داخل جامعه وجود دارد که این نهادها بتوانندبلکه تقویت یک

سالمند به ست. اصیالحی هست به نام بهتری را از  سخ درست ا ، به این معنی که ”ageing in place“عمل بیاورند، پا

افراد از هر سنی و هر جنسی که هستند و با هر میزان توانایی، این حق را دارند که با خوشی و امنیت و راحتی در آن محلی 

دلیل شپپرایط سپپختی که در آن قرار داریم، یا سپپالمند را به که ما گاهی اوقات بهدارند زندگی بکنند. حال آن که دوسپپت

توانم هر روز من نمی"گوییم: ی خودش جدا شود. مثالً میکنیم که از محله و خانهکه وادارش میبریم و یا اینآسایشگاه می

ی ی خودت را بفروش و به آپارتمانی نزدیک خانهخانه"شپپود که او توصپپیه می یا به "به تو سپپر بزنم، بیا با من زندگی کن.

سیار اتفا  می "من نقل مکان کن. ست، این مورد اخیر ب سالمند یک فاجعه ا افتد، نقل مکان، یعنی تغییر محل زندگی، برای 

 شود.اش میی اجتماعیدادن شبکهکه موجب ازدستبرای این

شویم که سالمندانی که با نیت خیر دان بسیار زیاد است و خیلی از موارد ما با این مسئله مواجه میدلبستگی مکانی در سالمن

سیار شدیدی که اند تا از موقعیت زندگی بهتری برخوردار باشند، برعکس وارد فاز افسردگی شدهجا شدهجابه اند. افسردگی ب

حل این نیست که سالمند را حرکت بدهیم، بلکه صورت راهر اینها ایجاد کرده است. پس دحتی افکار خودکشی را هم در آن

 باید خدمات را به نزد سالمند ببریم.

ها در کشپپپور ما، حقیقت دارد. ما پناهی خانوادهمتاسپپپفانه میلبی که توسپپپط همکاران گرامی میرر شپپپد در رابیه با بی

ها در این کار تنها هسپپتند. ببینید خانواده درنتیجه خانواده های الزم برای مراقبت از سپپالمند در خانواده را نداریم.زیرسپپاخت

ستار دارد، هزینه سالمند نیاز به پر ضاً  ست که هم مراقبت کند و هم اگر که فر ی او را تامین کند. اگر نیاز به بردن و مجبور ا

ی مسپپکن او را  تامین کند و هی دارو و درمان سپپالمند را تامین کند، هزینترتیب، هزینهآوردن پیش پزشپپک دارد به همین

 کردن خدمات موردنیاز سالمند انجام دهد.ها، از بعد فیزیکی تمام تالش خود را برای ارایهی هزینههمه یعالوه بر تهیه

حل فکر عنوان راهیواش به آسایشگاه سالمندان بهعمل نیاید، طبیعی است که یواشخوب، اگر از این خانواده حمایت کافی به

ست که جامعه االن باید آرامد. پس دراینکن سئله این ا شد، که باید به صورت م شده با شاید هم دیر  آرام به این فکر بیافتد، 

های دارای هایی که خانوادهگذاریگذاری و سپپیاسپپتها و تربیت نیروی انسپپانی و قانونسپپرار راهکارها و ایجاد زیرسپپاخت

ای که ما خیلی هم رویشان تیبانی کند. در خیلی از کشورها، حتی کشورهای آسیاییسالمند و مراقب سالمند را، حمایت و پش

ساب نمی ستح سیا شرقی، کاری که کردهکنیم، چنین  سیایی جنوب  شورهای آ ست. مثالً در یکی از ک اند هایی درحال اجرا

دهند که بتوانند اتاقی به منزلشپپان یبهره مکنند، وامی کماین اسپپت که به فرزندانی که از والدین سپپالمند خود نگهداری می

اند که هم شرایط بهتری برای سالمند ترتیب کمک کردهاینراحتی زندگی کند. بهاضافه کنند که سالمند بتواند در آن اتا  به

ست و می سربارش نی سالمند  ساس کند که  شود و هم آن خانواده اح شد و موقعیتتواند برای آنفراهم  شته با ی ها منافعی دا

 شد.ایجاد کند که بدون وجود او نمی

جا داشپپپته باشپپپیم، یکی از کارهای خیلی مهم کنم که اگر ما واحدی به نام سپپپالمندی در اینصپپپورت من فکر میدراین

“advocacy” ست. یعنی رفتن به دنبال این ست و توجه ا سالمندان واقعاً در جامعه دارند و االن مغفول ا که حقوقی را که 

شد که میشود، معرفی کند و بهن نمیکافی به آ ضمین بکنند. بهدنبال قوانینی با ستتوانند این حقو  را ت سیا هایی دنبال 

کننده از سالمند را به نحوی تامین ی مراقبتها بتوان این قوانین را اجرا کرد و نیازهای سالمند و خانوادهباشد که از طریق آن
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ی ما که جامعهدلیل اینها بهی خودش با خوبی و سپپربلندی زندگی کند. خیلی وقتادهکرد که سپپالمند بتواند در میان خانو

کند که سربار خانواده و فرزندانش هست، به نوعی شان سالمند برای کند و سالمند احساس میحمایت الزم را از سالمند نمی

نحوی ه نیروها و قوای جامعه را تجهیز کنیم بهصورت ما باید به دنبال این باشیم کرود. پس در اینخودش هم زیرسوال می

 خوبی پاسخ داده شود.ای که نیاز دارد و سایر احتیاجاتش بهکه مراقبتی که سالمند موردنیازش هست و زندگی

 ی ابعاد مسئله بشوید.خوبی متوجهخواهم آماری را خدمت شما عرض کنم که بهمن درخاتمه می

سال به  ۶۰% از جمعیت ما سالمند هستند )یعنی  ۲/8ایران انجام شد، مشخص شد که  که سرشمار عمومی در 139۰درسال 

سرعت درحال پیشرفت است. % از جمعیت ایران سالمند شناسایی شدند و این عدد به 3/9، 1395باال(. در سرشماری سال 

برسیم،  145۰د. و وقتی که به سال % از جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل بدهن 1۰، 14۰۰شود که در سال بینی میپیش

 % جمعیت افزایش یابد. ۲5این میزان به 

ها نباشپپپیم، همان اتفاقی خواهد افتاد که االن در رابیه با واقعاً با این ابعاد و با این تعداد سپپپالمند، اگر ما از حاال به فکر آن

ستیم. یعنی االن که جوانجوان شدهها ها در مواجهه و مقابله با آن ه سئلهبزرگ  شتغال و ازدواج آناند و م صیل، ا ها ی تح

 ها انجام دهیم.توانیم برای آنبسته و تسلیم هستیم و هیچ کاری نمیوجود دارد، ما دست

ست که بهپس دراین سیده ا سئلهطور جدی بهصورت االن زمان آن فرا ر سالمندی در جامعهدنبال م شیم و ی  ی خودمان با

هایی را درنظر بگیرند برای سپپالمندان گذاران را نسپپبت به این مسپپئله که باید اولویتگذاران و قانونمسپپئوالن و سپپیاسپپت

ی نیروی انسانی های الزمی را که بخصوص در زمینهها را به این سمت هدایت کنیم که زیرساختمملکت، توجه دهیم و آن

اند گونه آموزشی ندیدهکنند، اغلب هیچند و از سالمندان مراقبت میآینیاز است، ایجاد کنند. اصوالً پرستارانی که به منازل می

شگاه واحدی بههایی که در مراکز درمانی خدمت میو حتی آن سالمندی، نگذراندهکنند، در دان اند که بدانند واقعاً رفتار عنوان 

سیب سالمند چه آ شد و  سالمند چگونه باید با سالمند برخورد کرد که به بهترین وجهی  هایی دارد و چگونه باید باپذیریبا 

سمت حرکت برای  شتند، به  ستان عزیز این برنامه را دا سال آینده دو شاءا... اگر در  شکالت او را اداره کرد. پس ان شود م ب

 را ادامه بدهیم.  حقو  سالمندان آن

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

                                                                                                                                                                                                                                              ننوجوانا و کودکان برای مناسب کتاب چند معرفی

 

                                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                            

                                

 دبستانی:پیش برای کودکان 

 

  ترسد؟کی از کتاب بد گنده می نام کتاب :
 لورن چایلدنویسنده  : 
 خانیمحبوبه نج مترجم : 
 های زعفرانیکتاب ناشر:

 :کودکان دبستانیبرای 

 

 آستین نو، بخور پلو! نام کتاب :
 چومی پارکنویسنده  : 
 حسین شیخ رضایی مترجم:
 فاطمی  ناشر:

 برای نوجوانان:
 

 ما یک نفر:  نام کتاب
 سارا کروسان:  نویسنده
 کیوان عبیدی آشتیانی مترجم:
 پیدایش: ناشر
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 های زنده و ملموستجربه

 

ها دریافت نشده تا چاپ این شماره، پاسخی از گروه گرفت، قرار دور راه آموزش گروه در 3 سپنتا گروه توسط یهفتگ پرسش

 است.
 

                              هفته پرسش

 .دیکن میرر بارهنیدرا را نادرست باور چند همسران نیب ارتباط در نادرست یباورها اثر و نقش به توجه با

 ۲5/۲/98: پرسش طرر خیتار

 8/3/98یی: وگپاسخ مهلت
 ارتباط همسران: میالعه مورد کتاب

 گروه همسران 3سپنتا : سوال طرار

 فرحناز قربانی    خانم: هکننده ی گروهماهنگ 

 

 

 

 منتشر شده است.موسسه بندی خانم نیلوفر بدیع، زیر نظر بخش روابط عمومی این پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، تایپ و صفحه

 سرکار خانم دکتر مهشید فروغان.مربوط به سخنرانی کردن فایل صوتی پیاده رایها ماندانا آجودانی و لیال بهاری ببا تشکر از خانم

 

 

 -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید میهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 1595833111کد پستی:  -واحد یکم )زیر همک (  -37ی شماره

 ۰۲1-887۲8317، ۰۲1-889۰143۶، ۰۲1-8889۰345تلفن و فاکس: 

   1https://telegram.me/madaraneemrooz کانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

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

