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 با یاد دوست 
 که مدارا و مهر مادری 

 ای از کان مهر و مدارای اوست ذره
 

 
 

 گفتار موسسه مادران امروز )مام( به مناسبت روز جهانی خانواده 

 ۰۴۱۱اردیبهشت ۵۲
 

 

 

موسسه مادران امروز روز جهانی خانواده را فرصتی می شمرد برای تاکید به نقش و جایگاه خانواده، به امید جلب توجه مسئوالن و 

  .ها و حفظ و بقای آن های واقعی خانواده های مرتبط نسبت به اهمیت خانواده، ضرورت رفع نیاز سازمان

دید. اما امسال دومین ساالای  موسسه به این منظور همه ساله در این روز برنامه هایی تخصصی و عمومی و خانوادگی تدارک می

 .های مربوط به خانواده برگزار کنیم ها را به صورت حضوری و با شرکت نمایندگان سازمان توانیم این ویژه برنامه است که نمی

ها اشاره  ها با خود آورده است که در گفتار سال گذشته به بخشی از آن گیری کووید نوزده، نیازها و مشکالتی تازه برای خانواده همه

ها با آن  سوز نباشد. ولی باکمال تاسف شاهد هستیم که باز هم خانواده کردیم و امیدوار بودیم امسال خبری از این ویروس خانمان

شان بود، به امید غلبه بر  چه در توان تر از گذشته است. به این معنی که سال گذشته آن شان خالی های درگیرند و این بار دیگر دست

 .راستی بحرانی به کار گرفتند، اکنون، باری از ناکامی هم بر آن افزوده شده است این وضعیت به

اند، در عین حال، باز هم امیدوارند که این اوضاع  که خانواده ها سال جدید را با خستگی و نگرانی های تازه آغاز کرده البته با آن

ی شغلی خود و نیز تحصیل  اختالف بین همسران و نگرانی از آینده   ا فزون بر تورم اقتصادی مهار نشده،.سروسامان بهتری بگیرد

 .فرزندان، بیش از پیش خانواده ها را به زحمت و نگرانی انداخته است
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ضعف امکانات و عدم تسلط کافی ، عدم دسترسی به امکانات الزم برای استفاده از فضای مجازی برای تحصیل فرزندان، خستگی

های لحظه به لحظه با خطر ابتال بهه بهیهمهاری  های مجازی آموزش، در کنار کلنجار رفتن معلمان و کادر آموزشی نسبت به روش

ی خهود بها ههمهیهن  افزوده است چرا که آموزگاران نیز به نوبه یعنی کادر آموزشی و خانواده هاکرونا، بر مشکالت هر دو طرف، 

 .مشکالت خانوادگی درگیرند

های مختلف تاثیر آن، ذهن  خانواده هها را بهه خهود مشه هو   ی کرونا و دامنه اخبار ضد و نقیض و غیر علمی و نامستند درباره

ماندن از این ویروس، اضطراب ناشی از عدم دسترسی به واکسن، ضعف امکانات درمانی،  نگرانی از چگونگی در امان  .است کرده

خستگی کارکنان بخش های مختلف بهداشت و درمان، همگی تشویش های ذهنی و پیامد های ناگوار عملی آن را برای خانواده ها 

 .است ترکرده بیش

هها تهوههیهه  ها و افزودن بر دلبستگی های خانوادگی که به عنوان یک پیشنهاد خوشایند و موثر برای رفع دلتنگی دورهم جمع شدن

ها و پهنهاه  شد،  هورتی به نسبت ناخوشایند پیدا کرده که یکی از عواقب آن تمایل به جداشدن و دورشدن هرچه زودتر از جمع می

 .بردن به فضای مجازی است

 :توان نیازهای خانواده ها را چنین برشمرد طور خالهه می به

 های مناسب و جدید؛ خاطر، سرگرمی نیاز به آرامش -۱

 های روانی؛ ها و پشتیبانی نیاز به مشاوره -۲

 نیاز به اطمینان از وضعیت اقتصادی؛ -۳

 نیاز به تامین سالمت جسمی؛ -۴

 های الزم برای داشتن چنین روابطی، در عین رعایت نکات ایمنی و بهداشتی؛ نیاز به روابط اجتماعی سالم  و آموزش -۵

کودکان، به دلیل دور شدن از فضای مدرسه و دوستان، نیازمند روابط اجتماعی با همساالن هستند و ضروری است که چنهیهن  -۶
 .روابطی با رعایت نکات بهداشتی، برای آنان تامین شود

 :که و سرانجام تاکید بر این

ی نهاد های مسئو  و مرتبط بهیهش از پهیهش  آید و اهمیت مداخله نمی تنهایی، بر ، به ی خانواده ها از عهده ی ابن نیاز برآوردن همه
  .خورد چشم می به
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های بسیاری دست به گریبان  ها و آسیب ها با مشکل رسد. خانواده های پیشین از راه می روز جهانی خانواده امسال متفاوت از سال

 توان به موارد زیر اشاره کرد: شان را متاثر کرده است. از جمله ی این مشکالت می های گوناگون زندگی هستند که حوزه

 تعطیلی کارها، کاهش درآمدها، گرانی، نبود برخی کاالها، بیکاری و... اقتصاد خانواده را به خطر انداخته است. • 

ها؛ خشونت میان همسران، خشونت بزرگساالن با کودکاان و  های روانی همچون افزایش خشونت در جامعه و خانواده آسیب • 

 کودکان باهم، خودکشی نوجوانان، استرس زیاد، افسردگی و... .

هاای آماوزش  رو هستند. تعطیلی مدارس، نامناسب بودن بارنااماه شان نیز با مشکالتی روبه ها برای آموزش فرزندان خانواده • 

ی وزیر آموزش و  آموزان از تحصیل در مناطق محروم. به گفته مجازی و آموزش در صدا وسیما و بازماندن تعداد زیادی از دانش

 اند. اند و مجبور به ترک تحصیل شده پرورش پنج میلیون کودک از آموزش بازمانده

حوصلگی کودکان و درماندگانای  ی دیگری است که به بی کمبود یا نبود امکانات برای سرگرم کردن کودکان در خانواده مسئله • 

 انجامد. ها می خانواده

 پیام 

 زاده دکتر فاطمه قاسم

 به مناسبت روز جهانی خانواده 
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های اجتماعی را نیز باا  های اجتماعی، قطع رابطه با فامیل و آشنایان ارتباط جدا شدن کودکان از مدرسه، دوستان خود و محیط •

های اجتماعی خود را بازیابناد  ای توانستند با بهره از تکنولوژی و فضای مجازی بخشی از ارتباط رو کرده است. عده به مشکل رو

 ی طبقاتی از این امکانات محروم هستند.  اما بسیاری به علت فقر و فاصله

هایی توان پرداخات  های آموزشی و مراکز مشاوره نیاز دارند. باز هم خانواده ها بیش از هر زمانی به کارگاه در این دوران خانواده •

 مانند.  شان تنها می ای را ندارند و با مشکالت های مشاوره هزینه

 تواند انجام شود؟  توانست و می اما در برابر این مشکالت چه کارها می

 گسترش اورژانس اجتماعی کشور •

 های رایگان تلفنی و در صورت نیاز حضوری از طرف بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره   گسترش مشاوره •

 برخوردار  های کم در آمد و کم شناسی، مشاوره، مددکاری و... برای کمک به خانواده استفاده از دانشجویان روان •

ها، فضاهای بازی، سراهای محله و... با رعایت اصول بهداشتی در هر محل با همکاری  استفاده از امکانات محلی مانند پارک •

 شورای محله و مردم  

گاه سازی مردم در فروشگاه ی آموزش ارائه •  ها و مراکز عمومی  ها، خیابان های الزم برای آ

 های سرگرم کننده و آموزشی در صدا و سیما  تولید برنامه •

 که متاسفانه تا کنون بسیار ضعیف بوده است.

 کنترل بهداشتی در سطح جامعه. •

 ها، افزایش تعداد اتوبوس  •

 های مترو و کنترل سفرها واگن 

 واکسیناسیون همگانی و سریع  •
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 فراز هایی از پیام صوتی 

 آفرین انصاری دکتر نوش

 به مناسبت روز جهانی خانواده 

 .صلح نقش اساسی در خانواده ماندگار و پایداری خانواده دارد 

 توانیم از  های صلح را بشناسیم  و ببینیم چگونه می های زیادی که در شرایط کنونی در خانواده هست، ویژگی با دشواری

 صلح منفی،به صلح خاکستری و به صلح مثبت حرکت کنیم.

 .هم سفره شدن وهم سفر شدن نقش مهمی در صلح و نزدیکی افراد دارد 

 ها در واقع  وگو به شکل های مختلف است. دور هم بودن،مرور خاطرات، دیدن عکس ترین راه برای نزدیکی گفت مهم

 سفری  تاریخی است.

های مجازی موسسه دنبال کنید. پیام کامل ایشان را با صدای مهربان و مادرانه در صفحه  

https://t.me/madaraneemrooz1/4977 
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 شهر در شرایط کرونایی داشت روز جهانی خانواده در قائم گزارشی کوتاه و تصویری از گرامی

 وگو خانواده در طبیعت گروه  شادمانه روزی پر از شادی ،صلح، گفت

 وگو  گروه ترانه بهاری روی، غذا دادن به حیوانات و  گفت رفتن در دل جنگل، بازی، پیاده
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راییکمال  

 شهر در شرایط کرونایی داشت روز جهانی خانواده در قائم گزارشی کوتاه و تصویری از گرامی

 های سپنتا های خانوادگی نوروز خاطرات گروه نیک خانوادگی، سر زدن به بزرگترها، دیدن آلبوم پیک

های زیتون، در مورد جایگاه و نقش خانواده در تربیت و اهمیت آموزش در  ی گروه گروه بزرگ مادران مسئول  متشکل از اعضای همه 

 وگو کردند و به گفتار موسسه با صدای خانم احمدی گوش سپردند.  فضای مجازی گفت

خانواده پیوندی است به گذشته و پلی است 

 به آینده.
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 ها  خواندنی

 متعادل  ی خانواده
 مریم احمدی شیرازی،نشر نشانهصالح کار و من خراب، برگرفته ا ز کتاب 

باره  شناسان و پژوهشگران خانواده را به خود مشغول کرده است و در این ی متعادل دیری است که توجه روان ی خانواده بحث درباره

 بسیار گفته و نوشته شده است.

شده نیست بلکه هدف از نگاار  ایان مبلا     های انجام   ی تعادل در خانواده یا گردآوری پژوهش   این مقاله پژوهش جدیدی درباره 

هایی که در این زمینه شده است برای ایجاد محیبی مناس  در خانواده به منظاور    هاست تا بتوانند از حاصل مبالعه   کمک به خانواده 

 مند گردند.   تک اعضای خانواده و رواببی مؤثر و هدفمند با یکدیگر بهره   رشد و تکامل تک 

طور کاه  کند. همان هایی را گوشزد می ی امروز، ضرورت چنین کوشش بدیهی است که اهمیت، جایگاه و نقش خانواده در جامعه

تریان  ای و اساسی دارد و حتی به عنوان کوچک شناسان عقیده دارند، خانواده در جامعه نقش پایه شناسان و جامعه بسیاری از روان

 ترین نهاد اجتماعی شناخته شده است. اما اساسی
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 هدف از تشکیل خانواده

ها  گیرد. پس جا دارد به خانواده های زیر صورت می گذاری این نهاد کوچک اجتماعی به منظور و با هدف تشکیل خانواده یعنی بنیان

 شود، دسترسی پیدا کنند: هایی که برای تشکیل آن برشمرده می کمک شود تا به هدف

های زندگی بششر نششا اساسشی داششته اسش .  ی دوران خانواده به منظور رفع نیازهای اساسی عاطفی و رفع تنهایی انسان، در همه

گاه  حامی و تکیه  پذیر نیس . خانواده به منزله مندی از ثبات و امنی  الزم، جز در خانواده امکان همچنین رفع نیازهای جنسی با بهره

ی  های سالم و سازنده بیشن اعشیای خشود، وهیفشه انسان در زندگی هنوز جانشین و همتایی ندارد. خانواده عالوه بر تشوی  ارتباط

های اصلی و اساس تربیش   کم زمینه های فرهنگی به نسل آینده را نیز برعهده دارد و یا دس  پراهمی  تربی  فرزندان وانتشال ارزش

 این نسل بر دوش خانواده اس .

 های خانواده وظایف و مسئولیت

های فردی و خصوصی بین پشدر و مشادر و فرزنشدان فراتشر رفتشه و بشه  ی ارتباط های خانواده از محدوده ی وهایف و مسئولی  حوزه

ی سالم  روان جامعه و محفشو   رسد. تأمین سالم  روان فرد در نتیجه هایی متعادل برای جامعه می سازی و ساختن انسان انسان

خاطشر  کشاند و به همیشن دلیشل و به تر می ی بزرگ ی جامعه داشتن اعیای جامعه از مفاسد اجتماعی، نشا خانواده را به حوزه نگه

رود و بشه  ی خود خانواده فراتر می ها نیز از محدوده دهد، پرداختن به نیازهای خانواده و رفع آن اهمیتی که این جایگاه به خانواده می

ها و  شود. به این معنی که خانواده برای بشا و سالم  و تعادل و انجشام مشسئولی  تر اجتماعی نیازمند می های وسیع اقدامات و یاری

 های اجتماعی دارد. وهایف خود، نیاز به حمای  و پشتیانی

خشورد و بشادرنظرگرفتن چنیشن ارتباطشی  ی تنگاتنگی بین عملکرد نهاد خانواده با سایر نهادهای اجتماعی به چشم می بنابراین رابطه

وگو کرد؛ به این  ها گف  کند و چگونگی مشابله با آن ها و خطرهایی که تعادل خانواده را تهدید می توان از تعادل در خانواده، آسیب می

تردر جامعه امیدوار بود و برعکس نیز  توان به حفظ آراما و سالم  بیا ترشود، می امید که هرچه استحکام و سالم  خانواده بیا

وپناه خانواده باشد و به توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی خانواده یاری رسشاند  ای که بتواند حامی و پش  چنین اس . یعنی جامعه

های اجتماعی و افشسردگی برداششته اسش  و بشه حفشظ نیروهشای فعشال  های مؤثری در کاها بزهکاری، سرخوردگی درواقع قدم

 پذیری جامعه پرداخته اس .  اجتماعی از رکود و درجازدن و درنهای  دوری از سلطه
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ی خود از فروپاشی فرهنگی و اخالقی جامعه جلوگیری کند و به دالیل  گتتله  تواند به نوبه سالم و متعادل می ی بنابراین خانواده

ملشتر  خلانواده و جامعله   شده، حتظ نهاد خانواده از پریشانی و نابسامانی و ترویج تعادل در خانواده درواقع نوعی مسئولیت

تواننلد ملسئولیت  نلشدنی می است. این دو یعنی خانواده و سایر نهادهای جامعه دسلت در دسلت هلم و بلا پیونلدی تت ی 

 ی اعضای خانواده و جامعه است، به درستی به انجام رسانند. مشترکشان را، که سالمت همه

 شود؟ تعادل در خانواده چیست و چگونه فراهم می

سنگ و هموزن بودن، دادگری، انصاف، حد متوسط میان افراط و تتریط است. اما تعادل در خانواده  تعادل در لغت به معنی هم

کند که معادل است با موقعیت و شرایطی برای خانواده کله بتوانلد در  ن  رود و متهومی را به ذهن متبادر می از این هم فراتر می

 کند. رود، ایتا  طور که انتظار می سازی خود را  ن ها و وظایتی که برایش برشمرده شد، برسد و نقش انسان موقعیت به هدف

شود و خانواده برای ایجاد تعادل بله چله عنا لر و  باتوجه به این برداشت از متهوم خانواده، باید ببینیم تعادل چگونه فراهم می

عواملی نیازمند است؟ البته باید توجه داشته باشیم که تعادل در خانواده از دو بعد قاب  بررسلی اسلت. تعلادل در ارتبلاط بیلن 

 همسران و تعادل در ارتباط بین والدین و فرزندان. خانواده برای ثبات، بقا و پویایی )تعادل( خود به شرایط زیر نیازمند است: 

 های الزم برای ورود فرزند به خانواده.   مادگی •

های ضروری برای فرزنلدپروری )ایجلاد   مادگی •

محیط مناسب فیزی ی و رفتاری بلرای پلرور  

 ی ابعاد وجود(. مطلوب فرزند در همه

بنابراین باید ببینیم که چله کلسانی یلا نهادهلایی یلا 

تواننلد بله خلانواده در ایجلاد ایلن  هایی می موقعیت

 ها یاری برسانند.  مادگی

 های قب  از ازدواج یا  مادگی برای انتخاب درست همسر.  مادگی •

 های بعد از ازدواج یا  مادگی برای ارتباط با همسر، کم  به رشد و ت ام  ی دیگر و مدیریت خانواده.  مادگی •
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 ترینعناصردخیلدراینامربهقرارزیراست:عمده

 گیرند.خودزنومردیکهتصمیمبهتشکیلخانوادهمی •

هتایکردنودردستتر قتراردادنآموز طورمستقیموباوضعقوانینومقرراتبرایآسانجامعهونهادهایمسئولکهبه •

 توانندبهخانوادهدراینامریاریرسانند.هاوایجادامکاناتالزم،میموردنیازخانواده

توانتدطورغیرمتستقیممییجهانیکتهایتنشترایطبتهیخودیوجامعهشرایطاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیدرجامعه •

 سویتعادلسوقدهدیاازمسیرتعادلخارجکند.کندکهخانوادهرابههاییرافراهمزمینه

وگوشود.یعنیببینیممنظورازآمادگیختانوادههانیزاندکیگفتیمحتوایاینآمادگیباتوجهبهآنچهگفتهشد،بدنیستدرباره

 برایحفظتعادلچیست؟

گیرند،بایدگفتکهحداقلشرایطالزمبترایایتنیعنیآمادگیهمسرانیازنومردیکهتصمیمبهازدواجمیبند اول  درمورد

واستازبلوغجسمی،عاطفیواجتماعیوداشتناشرافعمومینسبتبههتدفتصمیمبزرگعبارت هایتتشکیلختانواده

 گذاریکنهادکوچکاجتماعی.هایخودبهعنوانبنیانوظایفومسئولیت

همسرانآیندهعالوهبربلوغجسمی،کهمفهومآنروشنوواضحاست،بایدازبلوغعاطفیواجتماعیهتمبرختوردارباشتند.

گیرند،بایدحداقلکنترلومدیریتبررفتار،عواطفوافکارختودداشتتهباشتند،یعنیجوانانیکهتصمیمبهاینامرخطیرمی

هایمتفاوتراهاباشند،عواطفدیگرانرادرککنندوبتوانندنظرهاوسلیقهقادربهدرکوبیاناحساساتخودوبروزمناسبآن

 هایمتفاوتامریطبیعیتلقیکنندونخواهندهمهمثلها،عقایدوسلیقههاراازنظرمیزانتواناییهایانسانتحملکنند.تفاوت

همباشندیعنیهمهمثلاوفکرکنند،مثلاوعملکنندوخالصهازخودمحتوریو

 نظریدوریکنندوقادربهمشورت،همکاریومشارکتبادیگرانباشند.تنگ

گاهیداشتهباشندوبدانندکهتعتار وهمچنینتاحدیبهرو  هایحلمسئلهآ

ناتوانیدرمهتارتاختالفبینانسان هاامریطبیعیاستوآنچهغیرعادیاست،

یوظایففتردیحلمسئلهوتعار است.همسرانآیندهبایدتاجاییکهدرحوزه

 هاباشند.هاستقبلازازدواجبهدنبالکسباینمهارتآن
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گاهانه نیز باید اشاره کرد. فردی که تصمیم بهه اددوا  می گهیرد   در بحث بلوغ اجتماعی به توانمندی افراد برای رفتار مستقل و آ

طور مستقل برآید  ها و وظایف خود به ها و انجام مسئولیت های الدم برای مراقبت اد خود  تقسیم مسئولیت باید اد حداقل توانایی

شهدن و ر هیدن بهه  و به اددوا  تنها به عنوان کمک به خود برای انجام وظایف فردی نگهاه نننهد بلنهه اددوا  را نوعهی  هیم

 ها اشاره شد. های کلی و مشترک بداند که قبال به آن هدف

ها و نقاط قوت  گیرند باید اد شناخت عمومی اد خود برخوردار باشند  ویژگی این منظور دختر و پسری که تصمیم به اددوا  می به

 د ت آورند.  هایی به های خود نیز مهارت و ضعف خود را بشنا ند و بنوشند برای برخورد در ت با ویژگی

هها را بهه ایهن  ی ایهن مهارت ی قبل اد اددوا  معوق نگاه داشت یا کسب همه توان تا مرحله ها را نمی ی این طبیعی ا ت که همه

ها برای او فراهم شود. در این مورد باد هم  تدریج و در جریان رشد و پرورش هر انسانی این فرصت موکول کرد بلنه باید به  مرحله

ها  بستری برای پرورش بهتر فردندانش در این دمینه فراهم کند و نهسلی را  ای با اطالع اد این ضرورت امید ا ت که هر خانواده

گاهی های گوناگون دندگی کهسب  تدریج و در موقعیت های الدم برای دندگی فردی و اجتماعی را به ها و مهارت پرورش دهد که آ

 های اختصاصی برای انتخاب همسر نیاد داشته باشد. ی پیش اد اددوا  فقط به مهارت کند تا در مرحله

ها و مراکز  ها  دانشگاه جا  روکار دارند مثل دبیر تان های منا ب در مراکزی که جوانان با آن این مهارت اخیر نیز باید با آمودش

 کار و فعالیت جوانان در اختیارشان قرار گیرد.

همسران جهوان نیهاد بهه مههارت مهدیریت بهر خهانواده و 

ها هم باید  ارتباطات درون خانواده نیز دارند که این آمودش

ریزی و تدارک دیده شود و با  تو ط نهادهای مسئول  برنامه

هها در  بینی راهنارهای عملی برای برخهورداری اد آن پیش

 اختیار همسران جوان قرار گیرد.



 هایی نیاز دارند؛ ازجمله: جا که همسران جوان، والدین آینده هستند، پس برای فرزندپروری نیز به اطالعات و مهارت از آن

 آمادگی برای فرزنددار شدن •

 ها گویی و...( با کودک در سنین مختلف و مهارت در آن خوانی، قصه آشنایی با چگونگی ارتباط )رفتار، بازی، کتاب •

 های رشد کودک آشنایی با ویژگی •

 کردن خانواده برای ورود فرزند به مهدکودک و دبستان آشنایی با چگونگی آماده •

 ی ارتباط با فرزند. کارگیری در حوزه هایی از این دست برای به و مهارت

ی دختران و  خود در بند یک نشان داده شد که همسران جوان و همه یعنی نقش جامعه و نهادهای مسئول، خودبه در مورد بند دوم

تدریج و در طول عمر خود و قبل از این تصمیم بزرگ در زندگی، برای زندگی فردی  گیرند، باید به پسرانی که تصمیم به ازدواج می

های خاص این مرحله نیاز دارند که به آن  گیری برای ازدواج هم به مهارت و ارتباطات اجتماعی آماده شوند. در مقطع تصمیم

های ماهرانه از سوی نهادهای مسئول   ریزی های اجتماعی و برنامه طور جدی نیازمند کمک ها، به اشاره شد. در هر دوی این مرحله

 .و متخصص هستند

گاهی در نسل جوان و والدین آیندده بدرای یدادگیری و آمدوزا مهارت هدای مربدوط بده زنددگی مدشترک و  یعنی حتی اگر این آ

رود و  ی خودشدان فراتدر مدی بداره، از مدددوده های تخصصی در این ها به کمک فرزندپروری وجود داشته باشد، باز هم نیاز آن

 کند.  وگو می تر را مخاطب این گفت ی بزرگ جامعه

ی کافی در این مورد ؛ به ایدن معندی  شرط وجود تخصص و تجربه ای ملی و جمعی است، اما به ها در واقع وظیفه آموزا خانواده

های کارمندان و اعضای  مند است که برای آموزا خانواده کند، وظیفه که هر سازمان و اداره و تشکیالتی که در جامعه فعالیت می

ی افدراد  هایی را تدارک ببینند و بده وسدیله ها، با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه برنامه خود در مقاطع مختلف زندگی آن

هایی که ابعاد کارشناسانه نداشته باشد و توسط افراد ناوارد ارائه شود، سبب عدم اعتماد  ماهر و مسلط به این امر ارائه دهد. آموزا

 شود. و بیزاری نسبت به موضوع آموزا خانواده می
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شوود و  یعنی اثر غیرمستقیم جامعه بر تعادل خانواده، باید گفت که بستر و محیطی که خانواده در آن تشکیل می در مورد بند سوم

هایی باشد که به تشکیل و حفظ خانواده یاری رساند یا برعکس سبب ضعف، سستی  تواند دارای معیارها و ارزش کند، می رشد می

گاهی ی  های جامعه از نهاد خوانواده و... نوه فقور در حووزه ها یا عدم حمایت ها و باورهای جامعه، حمایت و فروپاشی آن شود. آ

تواند سبب ایجاد شوق و انگیزه برای حفظ و بقای نهاد خانواده شود یا جوانان را  آموزش بلکه درجهت رفاه و آسایش خانواده نیزمی

توانود در تحکیوم و پویوایی ایوا نهواد  طور مستقیم و غیرموستقیم می پس اصواًل جامعه به .از تشکیل خانواده ناامید و دلسرد کند

 ارزشمند نقش داشته باشد.

 عوامل مؤثر بر تعادل در خانواده

درستی موردتوجه قرار گیرد، قدم مؤثری در برقراری تعادل در خانواده برداشته شده  های قبل گفته شد، به  چنانچه نکاتی که در بخش

 است.

یر، به عنوان عوامل موثر بر تعادل خانواده بررسی کرد شاید حاصل کید بر نکات ز  :جمع این بحث را بتوان با تأ

 توجه به نقش اعضای خانواده 

ها، دچار تغییراتی شده اسوت. پوس بهتور  های افراد در خانواده از دیرباز تاکنون به دلیل تغییر شرایر و اوضاع زندگی خانواده نقش

گاه شوود و بورای ایفوای درسوت آن نقوش  امروز به نقش ی  است خانواده هایی که در عصر حاضر پاسخگوی نیازهای آن است، آ

توانست در رأس هرم قدرت باشد یا اصواًل قدرت به شکل هرمی در  های پیش می  بکوشد. برای مثال مدیریت در خانواده که در قرن

ی اعضای خانواده و به نوعی مدیریت مشارکتی معنا پیدا کورده  صورت افقی و ارتباط و تعامل همه شد، امروزه  به خانواده تقسیم می

ها سوهیم شووند، حوظ ارهارن ور  گیری توانند در تصمیم ی اعضای خانواده باتوجه به تجربه و اطالعات خود می است؛ یعنی همه

طور جمعوی در خوانواده صوورت گرفتوه اسوت. مودیریت در  داشته و در هنگام انجام وریفه باید تابع تقسیم ورایفی باشند که به

ی امروزی براساس تعامل و درک متقابل اعضا از یکدیگر، به ویژه والدیا از یکدیگر و والدیا و فرزندان با هم مفهووم پیودا   خانواده

تور  چوه بیش توان هرم قدرتی را در خانواده توصور کورد و آن واقع نمی کند. امروزه به دلیل گسترش دانش و سرعت ارتباطات، به می

 کارآیی دارد همفکری، همکاری و درک متقابل و مبتنی بر شناخت از یکدیگر است
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 توجه به هنجارها و معیارهای مشترک

ها، معیارها و هنجارهای هماهنگ  زن و مرد چه درمورد انتخاب همسر چه بعد از آن و در پرورش فرزندان، باید سعی کنند که ارزش

های موردقبول بهه  های داخل خانواده آن را رعایت کنند. چون یکی از وظایف اصلی هر خانواده انتقال ارزش داشته باشند و در ارتباط

ها و معیارهایی را کهه خهود بهه آن  شود که والدین ارزش نسل آینده است؛ پس این هماهنگی ضروری است. بعضی اوقات دیده می

هها در افکهار و  ها، به چنین معیارهایی مقید باشند. والدین توجه دارند که ارزش خواهند که آن طلبند و می پایبند نیستند، از فرزند می

 کنند. ها و فرزندان به خوبی این موضوع را حس می ها و دستورات و توقعات آن دهد نه در حرف ها خود را نشان می اعمال آن

 توجه به اهمیت حل مسئله 

منظور از تعادل در زندگی خانوادگی، نداشتن مسئله یا مشکل نیست. اصواًل تصور یک زندگی به دور از ههر مهشکلی، تهصوی خوها و  

حل مسئله مجهز باشند و بهاور داشهته      طور که قبال هم اشاره شد، اعضای خانواده باید به مهارت   ی متعادل، همان   نارواست. در خانواده 

باشند که وجود مسئله امری طبیعی است؛ اما ناواردی در حل مسائل و عقب انداختن آن است که زنهدگی را پرددددهه و خهانواده را از  

 کند.   تعادل خارج می 

ی متعهادل بیهن نیازههای  ها و توقعات اعضای خانواده برآورده شود. در خهانواده ی خواسته همچنین مفهوم تعادل این نیست که همه

 کوشد نیازهای واقعی اعضای خود را بشناسد و تأمین کند. های گوناگون تمایز وجود دارد و خانواده می واقعی و خواسته

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۸۱

 توجه به ارتباطات مؤثر 

ي  ی متعادل برای ارتباطات درست و مؤثر و استفاده از آن در اداره اعضای خانواده

های آن را فرابگیرند. بسیاری اوقات  کوشند تکنیک اند و می امور زندگی احترام قائل

عدم تسلط در بیان منظور یا درک طرف مقابل، چنانچهه بهه کهرات اتفهاف بیفتهد، 

تواند تعادل و تناسب زندگی خانوادگی را تهدید کنهد. ارتبهاط کالمهی ابهزار و  می

ای درجهت تفاهم و همفکری است. والدین چنان چه به ایهن ابهزار مهسلط  وسیله

باشند و به فرزندان خود نیز بیاموزند که این امر برای زندگی خانوادگی و اجتماعهی 

 ها به آرامش منوقی بیش تر خواهد شد. ضروری است، احتمال دستیابی آن



 توجه به روابط عاطفی

کوشدندیمتعادلوالدینوفرزنددا میتواندبهسهمخودتعادلخانوادهراحفظکنند.درخانوادههایعاطفیمطلوبمیارتباط

هایخودرادرککنند،اثراتآ رابفهمندودرجهتکاهشاثراتمخربآ تدش کننددوبداننددکدهکهاحساساتوهیجا 

گرشود،گسیختهجلوهصورتفروخوردهدرآیدیابهشکلعنا یزندگیاست؛امااگربههاوعواطفامریطبیعیوالزمههیجا 

يالزموبرایبیا حالوارتباطاتداد احساسات،چهمثبتچهمنفی،بهاندازهتوانددرخدمتزندگیجمعیباشد.نشا نمی

نیازدارندکهدوستداشتهشوندوهمدیگررادوستبدارند.خانوادهبایدبتواندبهبهتر،جزووظایفاعضایخانوادهاست.همه

ایننیازاعضایخودبابروزبجاومناسباحساسات،پاسخدهد.والدینبهتراستچهبینخودچهدرارتباطبافرزندا ندشا 

 هایشا اعتماددارند.اندوبهتواناییهااحتراموحرمتقائلهارادوستدارند،برایآ دهندکهآ 

اعتمادبدهشودواعضایخانوادهدرخانهودرمحیطترمیهاعمیقترتیبیادگیریبهاین بدا تدرونفسبیشهایبیرو ازخدانواده

 ترعملخواهندکرد.موفق

یت بر خود   توجه به مدیر

برخودمدیریتبررفتارازدیگرارکا زندگیمتعادلاست.والدیناگربتوانندرمزورازوتکنیک بیاموزند، گاهانهرا هایزندگیآ

هایخودرابرعهدهبگیرند،ازشکستنترسند،مسلطباشند،عواقبونتایجرفتارهایخودرابپذیرندومسئولیترفتاروتصمیم

توا گفتگاهمیهاییبراییادگیریوتجربهفراهمکنند،آ بهخودوفرزندا فرصتآزمو وخطابدهندوازاشتباهات،فرصت

 ماند.هاوخطرهاییکهدرکمینخانوادهاست،محفوظمیرودوازآسیبسویتعادلمیکهروابطخانوادگیبه

توا بهایننتیجهرسیدکهتعادلدرخانواده،ازیکسوباهمتوکوشدشوالددینوفرزنددا بدراییآنچهگفتهشدمیازهمه

قابدلشدهوازسویدیگرباایجادفرصتهایگفتهکسباطشعاتومهارت ازطدرمجامعده، هاییمطلوببدرایایدنامدر،

 دسترسیاست.

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۹۱



 برخی تهدیدها

های گوناگون احتمال دارد تعادل خانواده به هم  بومورد.  م   تعادل در خانواده امری ثابت و دائمی نیست. به دالیل و در وضعیت

های جدید و متناسب بما شمرایز دنمدگی خمانوادگی، بما  ضروری است که اعضای خانواده، همواره آماده باشند که با کسب مهارت

ی تعادل در خانواده بمه  دننده ترهدایت کنند. برخی اد عوامل بره  سوی هماهنگی و انسجام بیش تهدیدها مقابله کرده و خانواده را به

 قرار دیر است:

 های مناسب با ذایقه و فرهنگ خودی و برخوردار اد عل  رود. نفوذ فرهنگ بیگانه، فقر فرهنگی در خانواده و نبود آمودش •

 مسائل و مشکالت اقتصادی در خانواده و جامعه. •

 ها. ی خواسته ددگی و تالش برای رسیدن به همه مصرف •

 ها به جایگاه واقعی خانواده. ضعف یا عدم توجه نهادهای فرهنگی و رسانه •

 های مفید برای خانواده. ها و سرگرمی بودن، اوقات فراغت و میزان تفریح های با ه  کاهش فرصت•

 درمان در خانواده. داری اعضای سالمند، معلول یا بیمارسوت ضعف یا نبود امکانات برای نگه •

گاهی و  ذیرش والدین نسبت به تغییرات شرایز اجتماعی و درنتیجه گسست ارتباطی بین نسل •  ها. عدم درک، آ

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۰۲

 های اجتماعی. ها در مشارکت عدم حضور خانواده •

کاهش ارتباطات کالمی و عاطفی به دلیل گسترش و نفوذ دنیای  • 

 مجادی در دندگی افراد.

مدیریت مستبد، انضباط و انتظارات بیش اد انداده در خانواده یما  • 

 گیری بیش اد حد و رها کردن اعضای خانواده به حال خود. سهل

 عدم توجه به نوآوری و خالقیت. •

های نظام آمودشی با نیادها  عدم تناسب برنامه • 

 های نسل جوان. و خواسته



 هاخواندنی

 اهمیتبازیدرخانواده
 کارشناسموسسهمادرانامروزسهیالطاهری،

افرادزمانوآمدهاوروابطاجتماعیمامحدودشود؛درنتیجهگیریبیماریکروناودرپیآنقرنطینهموجبگردید،رفتهمه

کهبهفرصتیمناسببرایبرقراریارتباطموثرونشینیبرایآنگذرانند.اینخانهتریرادرخانهوبااعضایخانوادهمیبیش

 اندیشیدارد.ریزیوچارههایاحتمالیجلوگیریکند،نیازبهبرنامههاتبدیلشودوازآسیبخوببرایخانواده

.بامحدودشدنروابططاجتمطاعی،روابططدرون  گیردهاشکلمییروابطسالمبادیگرانساناساسسالمتروانیبرپایه

 یابد.خانوادهاهمیتیدوچندانمی

براینتوانددراینبرنامهبازیبافرزندانیکیازکارهاییاستکهمی کطهبطهرشطدجطسمی،ریزیلحاظشود.بازیعالوه

یسالموپویااکندرابطهزده،بهاعضایخانوادهکمکمیهاییشادرادرخانوادهرقمرساند،لحظهروانیوشناختییاریمی

 بایکدیگرداشتهباشند.

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهیراهدورویـژهپیـکمـام    ۱۲



 های مثبت بازی اهمیت و ویژگی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های مثبت بازی، می ازجمله اهمیت و ویژگی 

یک ذهنی • های کالمی یا  دهی را کاهش دهد. بازی تواند به تحریک ذهن کمک کند، حافظه را بهبود بخشد و زمان پاسخ می  : بازیتحر

 های کامپیوتری هم این ویژگی رادارند. کنند. برخی از بازی هایی مانند اسم و فامیل به حضور ذهنی، سرعت پردازش کمک می بازی

کند. برای مثاا،،  ها در افزایش مهارِت حل مسئله به افراد کمک می های معماگونه و پیدا کردن پاسخ چیستان : بازیمهارت حل مسئله •

 توانند به مسئله گشایی در کودکان و سالمندان یاری رساند. های سردرگم می هایی مانند مازها و کالف بازی

ی شکست، اشاتباه و جابران فراهام  : بازی فعالیتی است که در فرایند آن، امکان تجربهها مهارت رویارویی با اشتباهات و شکست •

کاه در باازی بولیناا خاانمی باا  های گوناگون را باه کااربرد. هنمامی حل توان از اشتباهات درس آموخت و راه می  شود. در بازی می

حساب آورد.  توان آموزش از اشتباه به کنیم، تصحیح این رفتار را می ی نامناسب پرتاب می های آب، توپ را با سرعت کم یا زاویه بطری

 های واقعی زندگی هم استفاده کرد. توان در چالش ها می از این مهارت

چاسب، قاوی و باکیفیات  ترین فعالیت کودکان و سایر اعضای خانواده در ایجاد یک پیوند د، : اگر بموییم بازی مهمپیوند و حمایت •

ترباهم بازی کنند، رضایت و اناسجا  خانوادگای  دهد که هرچه اعضای خانواده بیش ها نشان می ایم. پژوهش است سخنی گزاف نمفته

های کیفیت زندگی، برخورداری از حمایت اجتمااعی و حمایات از فارف خاانواده  ترین شاخصه شود. یکی از مهم ها بهتر می در آن

های گروهی و تیمای  است. همبازی شدن اعضای خانواده، بهترین موقعیت برای نشان دادن حمایت عاففی از اعضای آن است. بازی

 کند. تیمی از یکدیمر فراهم می در خانواده موقعیت مناسبی برای حمایت افراد هم

کند تاا اعاضای خاانواده  فرصت مناسبی فراهم می  : بازیهای خود و سایر اعضای خانواده ها و توانمندی شناخت بهتر از ضعف •

فبعی، حاضرجوابی، تمرکز و میزان دقت خود را  کند تا افراد، شوخ شناخت بهتری از خود و دیمران به دست آورند. همچنین کمک می

ریزی، مادیریت، ماشارکت،  توانناد تواناایی برناماه یاپوچ و چنماا، می ها مانند شطرنج، گل سنجیده و آن را ارتقا دهند. برخی از بازی

 ها را در بازیکنان افزایش دهد. بردباری و سایر توانمندی

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۲۲

های موردنیااز بارای  ترین مهارت : یکی از مهممشارکت و کار گروهی •

ارتباط اجتماعی توانایی انجا  کار گروهی و مشاارکات اسات. باازی 

ها است. همچانایان  دردسری برای تقویت این مهارت تمرین ساده و بی

های ارزشمندی مانند همدلای  بازی فرصت مناسبی برای آموزِش ویژگی

 و درک دیمری است.



 بخشیبهبازیدرخانواده:هاییبرایکیفیتنکته

 

 بازی فرصتی است برای ایجاد اوقاتی خوش در خانواده، از اجبار، آموزش و تنش پرهیز کنید. خوشبگذرانید!

ترین سؤاالتی که  اهمیتی ندارد. یکی از مهم  ی درگیری و لذت بردن از خوِد بازی اندازه : برنده شدن بهاالمکاندربازیکمکنیدرقابتراحتی
هدف پیروزی نیست هدف تالشش، سالرگالرمالی، لالذت،  «شما پیروز شدید؟»و نه  «سرگرم شدید؟»باید از کودکان پرسید این است که 

 بخش با فرزند است. یادگیری، حمایت، همکاری و ایجاد یک پیوند لذت

فرصتی برای ایجاد تعامل بین والدین و کودکان و کاهش فشالارهالای روانالی در قالالال  بازی خانوادگی   وگو:بازیفرصتیاستبرایگفت
کند تالا در  فامیل و حتی پانتومیم، به کودکان کمک می هایی با تعامل کشمی مناس  مانند استوژیت، اسم گفتگوهای دوجانبه است. بازی

 ها و تصوراتشان پی برند. ها، خوشحالی آفرینی، به ترس قال  نقش

تراز نیستید ایالن مالورد را بالا  شوید صادقانه بازی کنید، اگر در توانمندی و نیرو هم که با فرزندان همبازی می هنگامی همبازیخوبیباشید:
ای بیندیشید؛ اما غیرواقعی بازی نکنید، امتیاز مخفیانه ندهید و از حق خود گذشت نکنید. امتیالاز را بالا  کودک مطرح کنید و برایش چاره

 کودک مطرح کنید و با موافقت و تائید او اجرا کنید.

 های جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و خشقیت را دارند. هایی را انتخاب کنید که تنوع کافی برای تحریک جنبه بازی جانبه:رشدهمه

ها برای گسترش نگرش خود نسالبالت  های فرزندان در بازی پرهیز کنید. بچه ها و نگرش جا در ایده های بی از دخالت مانعرشدکودکنشوید:
معنی و نادرست بالیالایالد.  ها ممکن است به نظر شما بی کنند. برخی از این ایده های مختلفی در بازی استفاده می به جهان پیرامون از ایده

های خود را باله کالار  ی والدین تأمین امنیت جسمی و روانی کودک است، موانع و خطرات را برطرف کنید و اجازه دهید کودک ایده وظیفه
 گیرد. های مهمی از آن یاد می دهد و کودک درس گیرد. بیهوده بودن یا اشتباه بودن ایده در عمل خود را نشان می

های انتخابی باید با روحیه، سن و توانمندی کودک تناس  داشته باشد. ایمنی در بالازی و  بازی ها و اسباب بازی بازی:انتخاببازیواسباب
 بازی را کنترل کنید. اسباب

 بازی را قبل از خستگی کودک به روشی جذاب و موردپسنِد کودک تمام کنید. پایانبازی: 

 هایمفید:برخیازبازی

جایالی  ها/ ساخت کاردستی / جداسازی حبوبات/ نقاشی با حبوبات/ جابه سازی/ بازی با بادکنک/ نقاشی کردن و بازی بارنگ قایم باشک/ خانه
قوه/ مشکی دوغی/ لی لی ، لی لی حوضک/ دالی موشه/ ماهیگیری بالا  لی/ دنبال کردن نور چراغ بازی/ لی لیوان کاغذی با استفاده از کش/ توپ

 چوب نخ و آهنربا و گیره کاغذ و...

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۳۲



 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 پرسش: 

پسرم به درس خواندن عالقه ای نداردومی گوید من فقط فوتبال دوست دارم وبه همین دلیل دردرس خواندن بااومشکل 

 کنید؟ دارم. چه راهکاری پیشنهادمی 

 پاسخ: 

اقتصادی بسیاری  افراد از جمله نوجوانان احساساتی چون ناامیدی و سرخوردگی را -این روزها به دلیل شرایط خاص اجتماعی

ای برای  تر انگیزه بینند، دیگر کم های بیکار ، مشکالت اقتصادی و نگرانی اطرافیان خود را می تجربه می کنند. وقتی تحصیل کرده

تحصیل خود خواهند داشت. نوجوانان به دلیل ساختار  در حال رشد مغز خطر را احساس نمی کنند وگاهی دچار همه چیز دانی 

شناسند. چون نوجوان هنوز بخشی از وجودش کودک است وانتتتزاا او  و همه چیز توانی می شوند ونیاز های واقعی خود را نمی

تواند به خوبی پس و پشت یک مسئله و ابعاد مخفی و جانبی آن را ببیند نیاز به حمایت  گیری است و هنوز نمی تازه در حال شکل

و هدایت ما دارد. معمواًل نوجوانی که اغلب  به دلیل عملکرد ضعیف یا سطح انتظار  باالی ما مورد انتقاد و غرولند و شتکتایتت 

شود. ممکن است چنین واکنشی نسبت به درس و مدرسه داشتتته  ها  غیر واقع بینانه ارزیابی می گیرند، یا  توانایی های آن قرار می

باشند. کلید، دادن انگیزه یا ایجاد انگیزه تشویق است.تشویق به کارهایی که توانایی دارند. تشویق  در مورد درسی که در آن قوی 

هستند و برنامه ریزی برای فعالیت  های مختلف از جمله ورزش مورد عالقه. وقتی نوجوانان به همه کارها )درس وتفریح ....( 

رسند. پس شما می توانید بدون مقاومت در برابر عالقه او با یک برنامه  ریتزی بته  برند هم به آرامش می می رسند هم لذت  می

 یک توازن برسید و در این برنامه  ریزی و اجرای آن و راهی که انتخاب کرده او را حمایت و راهنمایی کنید.

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۴۲



 پرسش:

دهد. چه  کنم که چرا انجام نمی دهد یا دیر انجام می کنم، مرتب به او یادآوری می وقتی مسئولیتی برای نوجوانم تعیین می 

 کنم تامجبور به این کار نشوم؟

 پاسخ:

زنای ایهاووظایفها،انتخابهامیآموزدتادرموردفعالیتپذیرییکدانشوتواناییاستکهبهبچهمسئولیت در  شاا 

هامشودویاوظیفهشودیاتقسیمکارمی وباشنی.وقتیدرخانهقانونی ذاشتهمیپاسخ ایمشخصمیشود،باییپیامیهایی

 اوناهبرایانجامداد یانیاد آ وجودداشتهباشی.دراینصورتنیازکم تریبه فتنمیامویادآوریخواهیمداشت.بییان

اسات هامسئولیتانتخابخودرامیآ  پذیرنی.)البتهپیششرطاجرایاینتکنیک،اقتیاروثباترفتاریاهما رفتارقاطعانه

کننی.برایایجادوتقویتما حسابنمیهادیگررویحرفکنیبلکهآ دارمییادآوریمیاموبکننکننهتنهارابطهراخیشه

 پذیریعالوهبررفتارقاطعانهبهایننکاتهمتوجهکنیی:مسئولیت

 اشانجامنیهیی.کاریراکهنوجوا قادربهانجامهستبرای •

 هایکنجکاونهماپییاکنی.و ووبحثدوستانهوباسوالاشرادریک فتبهاوکمککنییتانتایجانتخاب •

 اشاورامواخذهنکنیی.برایاشتباهات •

 شا رادارد.دانییتواناییانجامهاییبیهییکهمیبهاومسئولیت •

 پسازوا ذارکرد کارازاوایرادنگیریی،فرصتتجربهوخطابیهیی. •

شودقییاناجاامبهاوفرصتدهییبهتنهاییکارراپایا دهنیوانتظارکاردرحیمطلوبنیاشتهباشیی،چو اینباعثمی •

 کاررابزنی.

 آیی هایاوراباورکنییوبهزبا بیاوریی)منباوردارمتوازپساینکاربرمیتوانایی •

 اشبهاوبیاموزیی.مهارتحلمسئلهرابهمنظوراطالعازاشتباهات •

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۵۲



 ما و محیط زیست

 کبه مناسبت روز زمین پا
زیست موسسه مادران امروز گروه محیط  

اى است تا ساز زندگى را هم نووا بوا  ها بهانه آوریل روز جهانى زمین پاک نامگذارى شده است.  این مناسبت ٢٢دوم اردیبهشت مصادف با 

 ، تنها خانه و مادر شكوهمندمان باشیم.  موسیقى زمین كوک كنیم، همچنین یادمان باشد در همه حال جویاى احواالت زمین

هاى فسویو وى  ایم كه حال زمین خوب نیست. با مصرف بیش از حد منابع و سوخت الزم به مرثیه خوانى نیست، همگان به خوبى لمس كرده

 دار او هسويویوم. تووانود بودوشونوده بواشود بوه هومویون دلویول موا بوه شودت وام واقع بیموار شوده اسوت و دیوگور نوموى به

هاى غریب الوقوع،  ها، سیالب ها، خشكى رودخانه ى همین بدهى عظیم اكولوژیكى است كه مرتب دچار آلودگى هوا، آلودگى آب به واسطه

هواى عوظویوم  هاى گوناگون حیوانات و گیاهان ، آب شدن یدچال ها، انقراض گونه ها، ميروكه شدن روسياها، نابودى جنگل سونامى سرطان

 شویم. ها نفر در اثر باال آمدن سطح دریاها و ... مى خانمان شدن می یون هاى ناشناخيه، بى ، پدیدار شدن ویروس قطبى

دهنود و  خود را نشان مى  ها شویم، این معضالت هر روز به نوعى در زندگى ى این پدیده الزم نیست دانش اكولوژیكى داشيه باشیم تا ميوجه

مان بسیار ناامن شده است. اگر دیر بجنبیم، شاید آخرین نس ى بواشویوم  مان خوب نیست و خانه كنند كه حال صاحب خانه به ما یادآورى مى

ایم دیگران )دانشمندان و سیاسيمداران( كارى خواهند كرد و كارى از دسوت  ایم. چرا كه همیشه فكر كرده توانسيیم كارى كنیم و نكرده كه مى

 ط بد. ى بزرگ زمین همت و تالش یكایک ما را مى آید !!! ولى مطمئن باشیم این مسئ ه ما بر نمى

جوى مسائل و مشكالت زیست محیطى جوهوان )موام زمویون( و  اش، چاره ى نوع فعالیت و هویت مادرانه مادران امروز به واسطه  موسسه

ى این مناسبت، عهدى با مادر خود زمین ببندیم و از خود شروع كنیم.  اگرچه این كوارهوا بوه رواهور  بدصوص ایران است. بیایید به بهانه

خووبوى بوه  رسند، اما با همراه شدن شما دوسيان این كار به كارى بزرگ تبدیل خواهد شد. پاندمى كرونا این موضوع را بوه نظر مى كوچک به

 ى زمین هسيیم.  ساكنان كره  ایم؛ ما همه اعضاى یك خانواده  مان همه همگان ثابت كرد كه در این خانه و با وجود مادر مشيرک

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۶۲



در اين امر سبببد دواو و ببقبا    پس با سعی و تالش ثابت كنيم كه فرزندان قدر شناس اين مهربان مادر هستيم و يقين داشته باشيم حركت

مان روز  ها  بعد  خواهد شد. فقط و فقط بايد هرروز به خودمان يادآور  كنيم كه من بايد به زمين وفادار باشم و هرروز براي خودمان و نسل

 بندو در اين سال: زمين باشد. پس من با ماو زمين عهد می

 درخت بکارو. •

 وسيله نقليه او را تنظيم كنم.  •

 وسايل برقی را پس از استفاده از برق خارج كنم. •

 مدت زمان حماو كردن، شستوشو  اتومبيل و... را كاهش دهم. •

 در تمامی موارد به بهترين نحو از آب استفاده كنم.  •

 او خريد كنم.    نياز خانواده منظور كاهش دور ريز مواد غذايی، به اندازه به •

 بند  كمتر  دارند را در نظر داشته باشم. به هنگاو خريد با توجه به كاهش پسماند محصوالتی كه بسته •

 استفاده كنم.  LEDها  كم مصرف يا  ها  اضافی را خاموش كنم و از المپ چراغ •

   غذا  سفارش داده شده را به خانه آورو.  در رستوران باقی مانده •

 ها  خود را رو  زمين نيندازو. ته سيگار، آدامس و زباله •

 بجا  استفاده از ليوان يکبار مصرف از ليوان شخصی استفاده كنم.  •

 ا  از خود به جا نگذارو. در طبيعت زباله •

 از طبيعت چيز  با خود نياورو.  •

 رو  به جا  اتومبيل استفاده كنم.  در صورت امکان از دوچرخه يا پياده •

 در صورتی كه ساكن طبقات پايين آپارتمان هستم از آسانسور استفاده نکنم.   •

 طور مرتد سرويس كنم. وسايل گرمايشی و سرمايشی خود را به •

 برا  حفظ محيط زيست محله، كوچه و شهرو با مسئولين شهر  در تعامل باشم. •

 گر  كنم.  فهم و دانش اكولوژيکی خود را افزايش دهم تا بتوانم در صورت نياز از مسئولين كشور و شهرو مطالبه •

 سو با حفظ محيط زيست كنم تا آموزش غير مستقيمی باشد برا  خانواده و اطرافيانم. رفتارو در خانه، محل كار و ... را هم •

راستا با حفظ محيط زيست به اين ليست اضافه كنيد، فقط كافی اسبت كبه ببه ايبن    جديد و هم ها نکته قطعا شما هم قادر خواهيد بود ده

 بايد مراقب حال مام زمين به مانند مادر خودمان باشيم.ضرورت رسيده باشيد. 

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۷۲



 هایمجازیهاوجلسهکارگاه

با رفتار مناسب با کودک  ای  جلسه ۴ی دوره ی  اولین برنامه 

از  ۷۴۲۲۰۴۰۴۱کارشناسی خانم زهرا سلیمانی در تاارخا  

 در فضای اسکای روم برگزار شد.  ۴۲تا  ۷۱ساعت 

باا تربیت جنسی و بلولون جلوجلو جلا  کارگاه مجازی   

  ۷۴۲۲۰۴۰۴۱کارشناسی خانم مرضیه شاه کرمی در تارخا  

 در فضای اسکای روم برگزار شد. ۷۴تا  ۹از ساعت 

 های آینده: برجامه

نژادشهری و پشتیبانی فنی خانم ماندانا آجودانی از تارخ   با کارشناسی خانم مارخا ساسان رتباط همسر   ای  جلسه ۶ی مجازی  دوره

 شود. ر فضای اسکاخپ برگزار می ۷۴۲۲۰۰۰۴

 ۷۴۲۲۰۰۰۷۱با کارشناسی خانم نگین شهری و پشتیبانی فنی خانم ماندانا آجودانی از تارخ  تو جم  من میای  جلسه ۴دوره ی  مجازی 

 شود. در فضای اسکاخپ برگزار می  ۷۹:۰۲تا  ۷۱:۰۲از ساعت 

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهیراهدورویـژهپیـکمـام    ۸۲



های راه دور قائمشهر در شرایط کنونی و آشنا شدن با نیایااهیا و  ی گروه ریزی ساالنه به منظور برنامه   ۰۲۱۱۰۰۰۴۱در تاریخ  

هیا  ها احمدی، شاه کرمی و گروه همفکری قائمشهر)خانم های دوستان برای ادامه بهتر کار، نشستی  با حضور  خانم پاشنهاد

 شریعتی، قربانی، رضایی و احمتکش( در فضای  واتساپ برگزار شد.

تیر  ها و نااا ها مطرح شدند وپاشنهادهایی برای بیایش ها در یک سال گذشته، کمبود های گروه بعد اا شنادن گزارش فعالات

های کتابخوانی با هدف تیعیمیای   های آمواشی متنوع و متفاوتی برای گروه ریزی فعال شدن گروه ها داده شد. قرار شد برنامه

رییزی  ها این برنامه تر داشته باشام که بعد اا ناااسنجی دوستان گروه همفکری با گروه ها و خواندن دقا  ترمحتوای کتاب باش

 صورت می گارد.

یت بر خود ی  در این جلسه خانم احمدی پاشنهاد ارائه  شکل جدیدی اا دوره های راه دور را دادنید کیه  ی  گروه ویژهمدیر

خالی مورد استقبال قرار گرفت .قرار بر این شد که شروع این دوره کامال رایگان و مصادف با روا جهانی خانواده  برگزار شیود 

دور مواجه شد و  ها باشد. خوشبختانه این برنامه با استقبال اا طرف اعضای  گروهای راه ای اا طرف موسسه به خانواده تا هدیه

ای متفاوت  نفر برگزار شد. کاری بزرگ با ارائه ۰۱۱اردیبهشت  با حضور  ۴۱ای روا سه شنبه  جلسه ۱ی  اولان جلسه این دوره

 ایی به یاد ماندنی و موثر بدل شود.   به همت خانم احمدی که امادواریم با حضور و پاگاری  دوستان به تجربه

 های راه دور ی گروه ریزی ساالنه نشست برنامه

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۹۲



ها این ارزش را بیاموزند و جای آن را  ای است که این روزها خیلی مورد توجه است و والدین دوست دارند که بچه احترام واژه

 بینند. در روابط و خانه خالی می

دانیمم  شود. می تر می مان بیش تر به ضرورت  احترام در بحث تربیت وپرورش نگاه کنیم، اهمیت  این موضوع  برای اگر عمیق

 گیرد. ی زندگی تا دوران نوجوانی  در افراد شکل می های اولیه های اخالقی رفتاری در سال که بسیاری از هنجارهاو چارچوب

 اگر مفاهیم اخالقی که والدین در ما شکل دادنمد را بمه یماد آوریمم ،ادب،راسمت گمویمی،شمکمیم.مایمی، م.مور.... 

خواستنمد و  هایی  هستند که بزرگترها می حتی اگر این کلمات دقیقا همان کلماتی ن.اشد که استفاده می شد،اما همان ارزش

 و ... . صبر کن نوبت بشود، به دیگران کمک کن، خودت را جای دوستت بگذار هایی مثل  شد. جمله در ما نهادینه می

 تمرهما بمود تما گمفمتمارشمان. ی احترام گذاشتن آموخمتمیمم از قمریمق رفمتمار بمزر  هایی که در زمینه اما بهترین درس

 هممای قممدیمممممی و رممریممش احممتممرام گممذاشممتممن بمما جمماممم؟ممه مممدرن امممروز قممابممل تمم مم.ممیممق اسممت  آیمما روش

کند تا مفهوم  کاربردی درستی از احترام داشته باشیم و مهارت احترام گمذاشمتمن را بمه  های این کتاب به ما کمک می آموزه

 مان هدیه کنیم. فرزندان

 معرفی کتاب

 احترام از مجموعه  کتاب های مهارت های زندگی برای کودکان  

 نویسنده: تد و جنی اونیل •

 مترجم:برزو سریزدی •

 ناشر:  ابرین  •

 م؟رفی کننده: مرضیه شاه کرمی •

 ۷۰۱۱اردیبهشت۷۳۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۰۳



 معرفی کتاب کودک و نوجوان

             برای کودک پیش دبستان                                                                                                         
 خرس و پرنده

نویسنده: گوئن میلوارد                                  
مترجم: فریده خرمی                                       

 ناشر: آفرینان

 های نخست دبستان    برای کودک در سال

 خانواده شبیه کیک است
 نویسنده: شونا آینز  

 تصویرگر:  ایریس آگوچ  
 مترجم: احمد تصویری     

 ناشر: مهرسا

 برای کودک در سال های پایانی دبستان  

 ایگی سزار پسرک معمار    

نویسنده: آندریا بیتی                                                                                         
تصویرگر: دیوید رابرتس                                                                                      
مترجم: احمد تصویری                                                                                      

 ناشر: میچکا

 برای نوجوانان  

تاجر برف                                                                 
نویسنده: سام گیتون                                 

تصویرگر: کریس ریدل                                                                               
مترجم: مینا قنواتی                             

 ناشر: پریان


