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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�

  : برگزار شد  وسسه زير در م هاي  خرداد برنامه   درماه  

  )خانم نگين نابت( رفتارباكودك  گام •

  )نژاد بعدازظهر ـ خانم ماريا ساسان( رفتارباكودك  گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(روابط زناشويي گام  •

  )شيوا موفقيان خانم(رشدجنسي كودك و نوجوان گام  •

  )سحر نوتاش خانم(ا كودك خردسال رفتار بگام  •

 

  )خانم مريم احمدي(كاربردي برخودشناسي اي مقدمهگام•

  )آقاي مهندس محمود سلطاني ( بازي و انديشه گام •

  )استاد حسين بختياري ( طراحي ـ خط گام •

  )خانم مريم احمدي(مديريت زمان كارگاه •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(ورود به دبستان كارگاه •
  

  ي خرداد  اني ماهانهسخنر�
و  اضـطراب در نوجوانـان     خرداد مـاه بـا موضـوع          سخنراني

  3/3/84شـنبه     كارشناسي آقـاي وحيـد خـسروشاهيان روز سـه         

  . صبح  در محل موسسه مادران امروز برگزار شد 9ساعت 

ي چهـار پيـك آمـده     اي از مطالب ارايه شده در صفحه        خالصه

  .است
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        !!!!توجه توجه توجه توجه                         

”       هـاي مـادران   گـروه “ براي ياري به  ) مام(     موسسه مادران امروز    

  :كند كه  كه امكان حضور در موسسه را ندارند پيشنهاد مي

  . بپيوندندطرح آموزش از راه دورطرح آموزش از راه دورطرح آموزش از راه دورطرح آموزش از راه دوربه 

  .ي آموزش از راه دور موسسه تماس بگيريد منظور با كميته اينبراي      

  

  

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  هاي داوطلب  گروه�

هــاي داوطلـب بــه روال گذشـته بــه     گـروه در مـاه گذشــته 

  . خود ادامه دادند هاي فعاليت

ــاريخ  ــروه “19/3/84در ت ــاي  چهــارمين همــايش گ ه

  .برگزار شد موسسه درمحل”مادران امروز  موسسه داوطلب

هــاي داوطلــب گزارشــي از  در ايـن همــايش تمــامي گـروه  

ي خـود را ارايـه كردنـد و برنامـه            ماهـه   هـاي شـش     فعاليت

ي بعـدي       ماهـه  هـاي شـش    موسسه براي فعاليت   پبشنهادي

. هـا مـورد بررسـي قـرار گرفـت           گروه) 84نبمه اول سال    ( 

منظـور گـسترش و       همچنين پيشنهادات اعضاي داوطلب به    

  .ها ارايه شد بهبود فعاليت

هـاي    گزارش كامل اين جلسه در موسـسه در اختيـار گـروه           

  .داوطلب قرار گرفته است

  : ي گذشته عبارت بود از شش ماههاز خبرهاي داخلي  بخشي

ــشكيل    • ــهت ــوزش از راه دور  كميت ــور  ي آم ــه منظ ب

ريزي ، هـدايت وگـسترش طـرح آمـوزش از راه دور               برنامه

هـا  مـريم       اعـضاي ايـن كميتـه عبارتنـد از خـانم          . موسسه

  .  آموزش آباديان ،منصوره فرداد و دونماينده از گروه ملك

موزش خانواده مبتنـي  آ“اجراي تجربي گامي با عنـوان    •

اين گام به پيشنهاد خانم سحر نوتاش و بـر          ” بر دلبستگي 

بررسي “ي كارشناسي ارشد ايشان با عنوان        نامه  اساس پايان 

ي مبتني بر دلبستگي بر دانـش و          اثربخشي آموزش خانواده  

شـكل  ” مادران امروز   كننده به موسسه    نگرش مادران مراجعه  

  .  گرفته است 

باني نظري اين طـرح بـا محتـواي آموزشـي           جا كه م     از آن 

موسسه همخواني دارد گروه آموزش با اجراي تجربي آن در   

  . موسسه موافقت كرد 

خانه جـايي اسـت       منظور از مقاله  .  خانه   مقاله آغاز تدارك  •

هـاي موجـود      مثل كتابخانـه در موسـسه كـه در آن مقالـه           

آوري   دهاي سودمند براي مادران گر      ها وساير مقاله    درنشريه

  .شود  ها امانت داده مي شود و براي مطالعه به خانواده مي

هاي موجود  هاي مناسب از نشريه  انتخاب و گردآوري مقاله   

هايي كه به     ي تحقيقاتي موسسه و ساير نشريه       در كتابخانه 

ها مهري     به همت سركار خانم    83رسد از سال      موسسه مي 

 اين گروه كار 84از سال . اميرزادگان و مونا صابر آغاز شد 

خود را با سرپرستي خانم فرحناز مددي مسئول انتـشارات          

  .دهد  موسسه ادامه مي

هاي موسسه در زمان خـود از طريـق           ساير خبرها و برنامه   

  .ها رسيده است  گروه هماهنگي و پيك به آگاهي گروه

  

  ها ارتباطات و همكاري �
، مـشاوره يـا     زيـر ارتبـاط     ها و نهادهـاي      خرداد  با سازمان     درماه

  : ايم همكاري داشته

  كتـاب  در بم ، شوراي     و خانواده      حمايت پايدار از كودك     ي  كميته

شوراي گسترش فرهنگ صلح، ستاد     ,  بانو  فرهنگسرايكودك ،   

  10شهرسالم، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهردلري منطقه
  

  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها
  :ي فرهنگ نصر  انجمن بانوان خانه

 بـا   ضـرورت آمـوزش والـدين       اجراي سخنراني با موضوع    •

  كارشناسي خانم رويا سياوشيان 

 بـا كارشناسـي     اضطراب امتحان   اجراي سخنراني با موضوع    •

  خانم فاطمه ايرانپور

بـا   ارتبـاط مـوثر در خانوادهـا       اجراي سخنراني با موضوع    •

  كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور 

ــزار • ــم برگ ــانواده ي مراس ــاني خ ــت روز جه در  بزرگداش

فرهنگسراي بهمن بـا مـديريت گـروه بـازي و همكـاري سـاير             

  ها گروه
  

  ها  مهدكودك

با كارشناسي   آمادگي براي ورود به دبستان    برگزاري كارگاه   • 

با كارشناسي خانم    رفتار با كودك   كرمي و گام    خانم مرضيه شاه  

  ).2(ددرمهدكودك مولود فردا نابت و همراهي خانم منصوره نگين

بـا كارشناسـي خـانم رويـا        رفتـار بـا كـودك      برگزاري گـام     •

بــا  آمــادگي بــراي ورود بــه دبــستانسياوشــيان و كارگــاه 

  ).1(كرمي در مهدكودك مولود  كارشناسي خانم مرضيه شاه

با كارشناسي  آمادگي براي ورود به دبستان     برگزاري كارگاه    •

  .گينهخانم مريم احمدي در مهدكودك رن
  

  ساير مراكز

مبــاني آمــوزش ي ســخنراني بــا موضــوع   برگــزاري جلــسه•

ــانواده ــي              خ ــدي و همراه ــريم احم ــانم م ــي خ ــا كارشناس ب

  .ي كودك خانم سهيال طاهري در آشيانه

 با كارشناسي خانم مريم     انضباطاي با موضوع       برگزاري جلسه  •

موسـسه  اي در محل      هاي منطقه   احمدي براي نمايندگان انجمن   

  پژوهشي كودكان دنيا
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  ها  شهرستان••••
طرح آموزش از ي پيگيري  دوره ريزي و آغاز اجراي  برنامه•

  ). مهدكودك شادمانه(شهر  قائم درشهرستانها دورخانواده راه

 در  هـا   طرح آمـوزش از راه دور خـانواده       ي اجراي      ادامه •

  ).موسسه كيش رفسنجان(شهرستان رفسنجان 

در  هــا وزش از راه دور خــانوادهطــرح آمــ آغــاز اجــراي •

  ). مهدكودك بهاران(شهرستان ساري 

بــا  آمــادگي بـراي ورود بــه دبـستان   برگـزاري كارگـاه   •

طرح آمـوزش   كرمي و اجراي      كارشناسي خانم مرضيه شاه   

  .ها در شهرستان كرج خانواده از راه دور

ي حمايـت از      هـاي موسـسه در كميتـه        ي فعاليـت      ادامه  •

  .در بم كودك و خانواده 
  

  ها موسسه در رسانه ••••

ي حيات نو بـا خـانم مـريم احمـدي در              مصاحبه روزنامه  

رويكـرد  “  به مناسبت هفته خانواده با عنوان2/3/84تاريخ  

  ”اي ي هسته جامعه امروز به خانواده
  

  ها و سمينارها همايش ••••

كـه  ” خانواده،ديروز،امروز، فردا در بم     “شركت در همايش    

ني خانواده توسط مركز مطالعات زنـان      به مناسبت روز جها   

  .برگزار شد
  

   تبريك••••

خبر ازدواج خانم بنفشه اللهياري يكي از ياران موسـسه موجـب            

  .شادماني ما شد

ضمن تبريك به ايشان و همسرشان ، برايشان آرزوي تندرستي          

  .و پيوندي پايدار، مسئوالنه ، پربار و پويا داريم
  

  ����هاي سنتي و خانوادگي بازيجشن ����

   بعدازظهر8 تا 6 از ساعت 7/5/84جمعه 

   بعدازظهر8 تا 6 از ساعت 4/6/84جمعه 

 فرهنگسراي بانو ـ پارك ساعي

 

  تسليت •
ربـاب  ,هـا نگـين شـهري     عزيز ما ، خانم  با خبر شديم دوستان   

پور ، ماريـا   اهللا ايرانپور، زهرا جذبي ، توران رييسي، مريم فتح      

ته عزيزان خود را    رضايي و آقاي مهدي شهري در ماه گذش       

ضـمن ابـراز همـدردي آرزوي سـالمت         . انـد   از دست داده  

 .اشان را داريم ايشان و ساير اعضاي خانواده

 هاي آينده برنامه����

  ي تير سخنراني ماهانه�
محـيط زيـست ـ خـانواده ـ       تيرماه با موضـوع   سخنراني

  بـا كارشناسـي آقـاي مهنـدس سـيامك جـواليي                            اجتماع

 صـبح  در محـل موسـسه         9  ساعت    7/4/84شنبه    روز سه 

سخنراني اين مـاه همـراه بـا    . شود  مادران امروز برگزار مي 

  .ي موضوع خواهد بود هايي درباره نمايش اساليد 
  

  ي جديد فعاليت گروه نوجوانان  دوره••••

ي جديد فعاليت     هر ساله ازآغاز تيرماه گروه نوجوانان دوره      

مندي كه مـادر يـا        كند و نوجوانان عالقه     ميخود را شروع    

 سـال  18 تـا  14هـا بـين     پدرشان عضو موسسه و سن آن     

  ..توانند به اين گروه بپيوندند است مي

شود آغاز    دار عضو موسسه، درخواست مي      از والدين نوجوان  

  .اين دوره را به اطالع فرزندشان برسانند

 84/رتيــ/9شــنبه  پــنج ي جديــد روز  ي دوره اولـين جلــسه 

 .شود  بعدازظهر برگزار مي6 تا 4ساعت 

 
  ها ها و كارگاه  گام�
  

  شروع  ها ها و كارگاه گام
   تعداد
  جلسه

  عت��  گرداننده

     9 ـ 11  خانم فاطمه صهبا  9  4/4/84   رفتار با كودك گام

  9-11  خانم نگين نابت  5  11/4/84   تشويق و تنبيه گام

  9-11  فاطمه ايرانپورخانم   9  12/4/84   رفتار با نوجوان گام

  4-6  نژاد خانم ماريا ساسان  5  18/4/84   تشويق و تنبيه گام

اي بر   مقدمه گام
  خودشناسي كاربردي

  5-7  خانم مريم احمدي  16  2/5/84

رشد جنسي كودك و 
  9-11  خانم شيوا  موفقيان  4  16/5/84  نوجوان

اي بر   مقدمه گام
  خودشناسي كاربردي

  9-11  حمديخانم مريم ا  16  24/5/84

  9-12  خانم مريم احمدي  1  15/4/84   گوش دادن فعال كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  29/4/84  زدن فعال  حرف كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  12/5/84  كنترل خشم كارگاه

  9-12  كرمي خانم مرضيه شاه  1  26/5/84   ورود به دبستان كارگاه

  9-12  انم مريم احمديخ  1  9/6/84   ورود به مهد كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  23/6/84  هاي فردي  ارزش كارگاه

  9-12  كرمي خانم مرضيه شاه  1  30/6/84   كار فرهنگي با نوزاد كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  6/7/84   انضباط كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  20/7/84   مديريت رفتار كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  11/8/84  يگرانمشورت با د  كارگاه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  25/8/84  گفتن» نه  «  كارگاه

 آشنايي با بلوغ  كارگاه
  )براي مادران ( نوجوانان 

  9-12  خانم شيوا موفقيان  1  9/9/84
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  ي خرداد اي از  سخنراني ماهانه خالصه �

        اضطراب در نوجوانان

شـايندي گفتـه مـي شـود كـه      اضطراب به احساس ناخو    •

،  گاهي  با تظاهرات رفتاري و جسمي شديد مانند تپش قلب

عرق كردن،تكرر ادرار،كاهش تمركـز، سـردرد، رفتارهـاي         

دليل مثل تكرار يك حرف يـا عمـل مثـل بـاز و بـسته                  بي

 همراه …كردن در يخچال، خاموش و روشن كردن كولر و 

و علـت آن    فرق ترس و اضطراب را بيشتر در منـشا          . است

مثـل  . ترس علت روشن و مشخـصي دارد  . مي توان جست  

تـرس واكـنش طبيعـي در مقابـل         . ترس از حيوانات درنده   

. كنــد خطــرات اســت و فــرد را از محــرك مــضر دور مــي 

كه اضطراب علت آشكار و روشني براي فرد ندارد و            درحالي

  . فرد از منبع ناراحتي خود اطالعي ندارد

يان بـه عوامـل اصـلي ايجـاد         در ادامه آقـاي خـسرو شـاه       

  :اضطراب اشاره كردند

ناراحت يا خشمگين شدن،ترسيدن و ديگر احساس هاي         •

ناخوشايند باعث مي شود موادي در بدن ترشح شود كه فرد 

را براي حمله و دفاع آماده كند و ضريب هيجان و واكـنش    

هرگاه اين حاالت و احـساس هـا در         . پذيري او را باال ببرد    

شكيل نطفه يا بارداري رخ دهد مواد مترشـحه         طي دوران ت  

از طريق خون مادر به نطفه و جنـين انتقـال يافتـه و او را                

نـاراحتي هـاي مـادر در دوره ي         . دهـد   تاثير قرار مـي     تحت

بارداري از طريق مواد شيميايي به جنين منتقل شده و به او 

آسيب مي زند و زمينه اي براي ايجاد اضطراب در زنـدگي            

ها در اين دوره مـي تـوان از           با كم كردن تنش   . داو مي شو  

  .اين صدمه جلوگيري كرد

هرگاه والدين از روش هاي تربيتي خشن و پرفشار براي   •

هـاي اضـطراب را در        تربيت كودك استفاده كننـد ، زمينـه       

توالت رفتن و ساير      آداب  كنند،مثالآموزش  فرزندخودايجاد مي 

  . زاست ه باشد، اضطرابها اگر با فشار يا تنبيه همرا مهارت

جامعه هم در ايجاد اضـطراب در كـودك نقـش مهمـي              •

هاي كودك در ورود به مدرسه ممكن         تجربه  مثالاولين. دارد

ــطراب  ــاد اض ــث ايج ــت باع ــودك اس ــود درك ــدين. ش و  وال

بايدبا پذيرش و برخورد مناسب ،كودك را براي ورود  معلمان

  .به دبستان آماده كنند

نمايي هم خود مي تواند يكي از عوامل        ي راه   ورود به دوره  

ي راهنمـايي تعـداد معلمـان         در دوره . ايجاد اضطراب باشد  

ي عاطفي بين معلم و دانش آموز بـه           افزايش يافته و رابطه   

تحكم و فشار والدين و معلمان براي . شدت كاهش مي يابد

ي   كسب نمـره در ايـن دوره افـزايش مـي يابـد و مقايـسه               

راي كسب نمره باالتر خود بـه عنـوان      نوجوانان در مدرسه ب   

  . يكي از عوامل مهم ايجاد اضطراب است

يكي ديگر از علت هاي بروز اضطراب در سـن نوجـواني             •

هاي الزم براي رسيدن به بلوغ جنسي  عدم آگاهي و آمادگي

اگر نوجوان با مسايل بلوغ خود تنها بماند نمـي توانـد            .است

ـ           سبت بـه تغييـرات     آن ها را درك كند و اضطرابي شـديد ن

حضور والـدين در كنـار      . كند  بدني و احساسات خود پيدا مي     

ي اطالعات الزم و همدلي با او ، بـه نوجـوان       نوجوان، ارايه 

كند با اين مسايل راحت تر كنار آيد و به والـدين              كمك مي 

  . خود براي بيان نگراني ها و راز هايش اعتماد كند

 شديد باشد و بـر      گاهي ممكن است اضطراب نوجوان بسيار     

بهتر است قبل از اينكه نوجـوان بـه         .  جسم او تاثير بگذارد     

  . اين مرحله برسد علت اضطراب او را كشف و حل كنيم

يكي ديگر از منابع ايجاد اضطراب عدم پذيرش نياز هاي           •

ي آن نوجوان پنهان از  ويژه سن نوجواني است كه در نتيجه      

ردازد و از ايـن پنهـان       والدينش به برآوردن نيازهايش مي پ     

كاري  دچار اضطراب مي شود و احساس گناه ناشي از ايـن    

  . عمل او را دچار وسواس فكري و عملي مي كند

راه هاي زير براي كمك به نوجوانان براي كاهش اضطراب          

  :پيشنهاد مي شود

  نياز هايش و همدلي با او نوجوان و درك قبول نياز هاي -

  صداقت و روراستي با نوجوان  -

الگوي رفتاري مناسب بودن؛ نمـي تـوان بـه نوجـوان             -

چيزي را تحميل كرد كه والدين خود از انجام آن سرباز  

  .زنند مي

  نزديكي عاطفي با نوجوان  -

  داشتن ارتباط مداوم و محبت آميز -

 پرهيز از هرگونه خشونت اعم از خـشونت كالمـي تـا             -

  آميز هاي خشونت  ديگر رفتار

   تاييد نقاط قوت نوجوان -

موزش روش حل مساله در برخورد با مسايل مختلـف          آ -

  زندگي

 ايجاد صميميت با نوجوان با بيان حقايق و قبول نقاط           -

  ضعف والدين و تالش براي رفع آن ها


