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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�
  : برگزار شد   زير در موسسه هاي هاي بهمن و اسفند برنامه   درماه  

  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتارباكودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(رشد جنسي كودك و نوجوان گام  •

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

  )خانم مريم احمدي(كاربردي برخودشناسي اي مقدمهگام •

  )آقاي مهندس محمود سلطاني ( بازي و انديشه گام  •

  )خانم مريم احمدي()مديريت  رفتار(قاطعيت كارگاه •

  
 

  ي اسفند سخنراني ماهانه �
كليات ارتباطات مـوثر در  “ي اسفند با موضوع      ماهانه  ي      جلسه

ر خانم دكترسـودابه جـواليي      و با كارشناسي سركا   ”  خانواده

ي   اي از مطالـب ارايـه شـده در صـفحه            خالصـه . برگزار شد 

  .چهارم پيك آمده است

  

  هاي داوطلب  گروه�

هـاي داوطلـب ماننـد گذشـته بـه       در اين دوره نيز گـروه   

  .فعاليت خود ادامه دادند

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  ي داخلي  خبرنامه
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  ن وليخيابا

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

  8728317 و 8715424

maminstitute@kosar.net 
info@.madaraneemrooz.com 
www.madaraneemrooz.com  
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  1426  محرم 

  

  

        
  !هاي نوروزي خوشا شادباش

                    
  آرزويي جاوداني است

                   آگاهي
                   دانايي

                              پس آنگه
  .                                     توانايي          

  ارمغاني انساني است
  ها                     آگاهي

                       براي من
                       براي تو

                       براي خانواده
  .ها  باهيها ، ت                                                 تا زدودن سياهي

  خوشا آن شادباش نوروزي
  هاي آگاهي كه با پشته پشته هيزم

  هاي دانايي فراوان شعله
  هاي پر سرما                     در دل زمستان

                                                         از آتش مقدسش
  ها    در دل                                                         

  !                                                                    برافروزي
  !                              خوشا آن شادباش نوروزي
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  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (ي مشق انديشه  خانه

  .”زاده  ها نگين نابت و افسانه حسن خانم“ گام تشويق و تنبيه •

  ها  مهدكودك
ي تـشويق و تنبيـه بـراي          ي سخنراني دربـاره     برگزاري جلسه • 

ــه    ــرورش منطق ــوزش و پ ــدكودك آم ــان مه ــا 11ي  مربي ،  ب

  .كارشناسي خانم نگين نابت 
  

  ها مدرسه
يد پـاكنژاد  بـا    برگزاري گام رفتار با نوجوان در دبيرستان شـه         •

  .كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور 

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

  ). مهدكودك شادمانه(شهر  قائم
ي اجراي طرح آموزش از راه دور مادران در شهرسـتان               ادامه  •

  ).موسسه كيش رفسنجان(رفسنجان 

  
  ها ارتباطات و همكاري �
زيـر ارتبـاط، مـشاوره يـا          هـا و نهادهـاي       اسفند با سازمان    ماهدر

  : ايم همكاري داشته
در بم، مركزامورمشاركت     وخانواده  حمايت پايدار ازكودك    ي  كميته

دانشگاه   ،جهاددانشگاهيبانو  فرهنگسرايكودك،  كتاب  زنان،شوراي
 ي يـازده ،     تربيت معلم ، مهدكودك آموزش و پـرورش منطقـه         

  . شوراي گسترش فرهنگ صلح.ودكان دنياموسسه پژوهشي ك
  

  ها سمينارها و همايش�
  ”كودك،صلح،خشونت“همايش�

ي جهـاني صـلح و نفـي خـشونت عليـه              همزمان با شروع دهه   
ي مادران امـروز و  تعـدادي از           موسسه) 2001-2010(كودكان  
هـاي غيردولتـي گـرد هـم آمدنـد و شـوراي گـسترش          سازمان

ان نهادند ، به اين اميد كه بـا         فرهنگ صلح براي كودكان را بني     
هاي غيردولتي و دولتـي بتواننـد         ياري و مشاركت ديگر سازمان    

توجهي   مهري و بي    در دنيايي كه صلح همواره مورد هجوم ، بي        
قرار دارد ، محيطي امن و سرشار از اميد ، تفـاهم و همزيـستي               

ايـن شـورا فعاليـت خـود را از          . براي كودكان و جامعه بـسازند       
ــرورد ــاه ف ــضويت 1380ين م ــا ع ــسه30 ب ــن و موس ي    انجم

ــال درحــوزه كــه غيردولتــي از .بودندشــروع كــرد  ي كودكــان فع
هـــاي   هـــاي برگـــزار شـــده ايـــن شـــورا همـــايش برنامـــه

ــباب“ ــازي كودك،صلح،اسـ ــان ” بـ ــودك، “ و 1380در آبـ كـ
بـوده  1383در  ” كودك،صلح،خشونت“ و   1382در  ”صلح،زندگي

توجـه بـه يكـي از محورهـاي        ي مادران امروز با       موسسه. است
ــي   ــود يعن ــت خ ــدارا “فعالي ــرويج صــلح و م ــانواده و ت در ”  خ

هـاي ايـن شـورا فعاالنـه شـركت            ريزي و اجراي برنامـه      برنامه
كننــدگان در همــايش امــسال  حــول چهــار  شــركت. كنــد مــي

محورخشونت جهاني،خشونت اجتماعي، خـشونت در مدرسـه و         
  .خشونت خانوادگي به گفتگو پرداختند

ارگاه روش طراحي ،سازماندهي و اجراي ك�
  هاي پيش از دبستان فعاليت

 يك كارگاه سه روزه با عنوان 13/12/83 تا 11/12/83از تاريخ 
  ”هاي پيش از دبستان فعاليت روش طراحي،سازماندهي و اجراي“

ي ابتـدايي منــاطق آمــوزش و   بـراي كارشناســان مــسئول دوره 
 اين كارگاه خانم مـريم  كارشناس. شهر تهران برگزار شد    پرورش

ها فرحناز مددي و سحر نوتـاش        احمدي و دستياران ايشان خانم    
  :هاي ارايه شده در اين كارگاه شامل موارد زير بود موضوع. بودند

اهميت، /  مفهوم  ، اصول،محتوا و شكل آموزش پيش از دبستان         
ــدف ــستان     ه ــيش از دب ــوزش پ ــايف آم ــا و وظ ــوم / ه مفه

انواع الگوها و   / ي  پيش از دبستان        دورهيادگيري،ياددهي براي   
نگاهي به بعضي / ي پيش از دبستان   ي آموزش در دوره     ها  روش

هاي   مفهوم ، اهميت و حوزه    / ها در ايران و جهان      الگوها و روش  
 در مراكـز پـيش       هـا و نقـش مـدير و مربـي           ويژگـي / ارزشيابي
  .مفهوم جذب به مهد و چگونگي آن / دبستاني

  

  راي عروسكي رستم و سهرابديدار از اپ�
 نفـر از اعـضاي موسـسه        150  حـدود     6/12/83شـنبه       روز پنج 

ها از اپراي عروسكي رسـتم        مادران امروز ، خانواده و دوستان آن      

پـور و بـا       و سهراب به طراحي و كارگرداني آقاي بهـروز غريـب          

ديـدار از ايـن     . موسيقي آقاي لوريس چكناواريان ديـدن كردنـد       

ــار ــه در چه ــا  برنام ــر در خــانواده و ب چوب هــدف گــسترش هن

ريزي مسئول اين بخش، آقاي مهندس سيامك جواليي و           برنامه

  .با همكاري گروه ارتباطات موسسه انجام گرفت

 

  هاي آينده برنامه����

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

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

  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  21/1/84  تار با نوجوانرف

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

  9-11  جواليي خانم دكتر سودابه  4  25/1/84  ارتباط كالمي

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

  9 ـ11  خانم نگين نابت  9  27/1/83  رفتار با كودك

  9-11  نژاد خانم ماريا ساسان  5  27/1/83   تنبيهتشويق و

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

  4-6  كرمي خانم مرضيه شاه  9  3/2/84  رفتار با نوجوان

  4-6  نژاد خانم ماريا ساسان  9  5/2/83  رفتار با كودك

  -  آقاي حسين بختياري  -  -  آموزش خط تحريري

 

  ي ارديبهشت ماه انهسخنراني ماه�
ايجـاد تعـادل روحـي و       “ ارديبهـشت مـاه     سخنراني  موضوع

”  هنر، خط و نقاشـي  جسمي در فرد و درخانواده با فراگيري      

و كارشناس برنامه هنرمند طراح ،نقاش،خطاط آقاي حسين        

  سـاعت  30/1/84شنبه  جلسه سه بختياري و زمان برگزاري   

  . صبح  در محل موسسه مادران امروز است9
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  بازي  كتاب و اسباب   نمايشگاه••••

ــو از  ــال ن ــبت آغازس ــك  12/12/82بمناس ــدت ده روز ي ــه م  ب

ــر      ــسه داي ــل موس ــازي در مح ــباب ب ــاب و اس ــشگاه كت نماي

ي هديه نوروزي براي كودكان و  دوستاني كه مايل به تهيه    .است

 بعـدازظهر از    5 صـبح تـا      8توانند از ساعت      نوجوانان هستند مي  

  .ننداين نمايشگاه ديدن ك
  
  

  !توجه

اي ازاعـضاي موسـسه بـراي         تقاضـاي عـده     در پي 

هاي مورد نياز     هاي آموزشي در زمينه     برگزاري كارگاه 

ها، موسسه مـادران امـروز  امكانـات برگـزاري             آن

هاي مورد نياز اعضاي  هاي يك روزه با موضوع  كارگاه

ــرده   ــراهم ك ــده ف ــراي ســال آين خــانواده هــا را ب

 سـاعت   3 تا   5/2ها  اهمدت برگزاري اين كارگ   .است

  :اند از  عبارت شده بيني پيش هاي ازموضوع برخي.است

ريزي، مديريت زمـان ،قاطعيـت ،         هدفمندي ، برنامه  

زدن فعـال ،         كنترل خشم ،گوش دادن فعال ، حـرف       

هاي فردي ، انضباط ، مـديريت         گفتن  ، ارزش   ” نه“ 

رفتار ، مشورت بـا ديگـران، بكـن نكـن ، ورود بـه               

ورود به مهد، كارفرهنگي با نوزاد ، آشنايي        دبستان ،   

   …با بلوغ براي نوجوانان و براي مادران و 

هــاي  هــا يــك هفتــه در ميــان در روز ايــن كارگــاه

  . تشكيل خواهدشد9-12چهارشنبه از ساعت 

ها بـزودي اعـالم    ه تاريخ برگزاري هر يك اين كارگا   

  .خواهد شد

در صورت به حـد نـصاب رسـيدن تعدادمتقاضـيان           

هـا در بعـدازظهرها ،موسـسه         تشكيل ايـن كارگـاه    

هـا را از      مادران امروز امكان برگـزاري ايـن كارگـاه        

  .كند  بعدازظهر نيز فراهم مي4-7ساعت
  

   روز جهاني زن••••

ايـن روز را بـه      . روز جهـاني زن اسـت     )  اسفند 17( مارس   8    

گوييم و بزرگداشت آن را فرصتي        ي زنان كوشا تبريك مي      همه

هايي سـالم     براي يادآوري وظايف خود در ايجاد ارتباط      دانيم    مي

ــدارا در     ــلح و م ــرويج ص ــه و ت ــانواده و جامع ــازنده در خ و س

 و اشاره به لـزوم دسـتيابي   ترين بخش جامعه يعني خانواده    اي  پايه

  .زنان جامعه به هدفمندي فردي و اجتماعي 

  

  بزرگداشت هانس كريستين اندرسن�
گوي بـزرگ   ن اندرسن  قصه به مناسبت تولد هانس كريستي    

ي بــسياري از شــاهكارهاي ادبيــات كودكــان و  و آفريننــده

روز جهاني كتاب “ )  فروردين13( نوجوانان، روز دوم آوريل 

براي بزرگداشت اين روز هر     .  نامگذاري شده است  ” كودك

هــايي بــراي شناســاندن آثــار ايــن نويــسنده  ســاله برنامــه

جهـان    در ايران و سـاير نقـاط      وگسترش كتاب و كتابخواني     

امسال بـه مناسـبت دويـستمين زادروز        .شود  ديده مي   تدارك

اندرسون در بسياري از كـشورهاي جهـان ،از جملـه ايـران             

هايي براي تجليل از اين نويسنده در نظر گرفته شـده     برنامه

شوراي كتاب كودك همگان را بـه مطالعـه و بررسـي       .است

. د مختلف ، فرا خوانده اسـت      هاي اين نويسنده ،از ابعا      كتاب

موسسه مادران امروز با توجه به يكي از محورهاي فعاليـت           

بــه ” خــانواده و تــرويج كتــاب و كتــابخواني “خــود يعنــي 

گروهـي از مـادران     . فراخوان شورا پاسخ مثبت داده اسـت        

هايي برخي از آثار اين نويـسنده را          عضو موسسه طي جلسه   

گروه با استفاده ازساير منابع،     اين  . اند  مطالعه و بررسي كرده   

ي تاريخچـه ، نقـش و جايگـاه      اطالعات خـود را در زمينـه      

همچنـين اعـضاي ايـن      . ادبيات سنتي  گسترش داده است     

هاي اين نويسنده را همراه با كودكان    گروه بعضي از داستان   

  .اند  گويي كرده ها قصه  و يا  براي آن خود خوانده

روردين  به مدت سـه روز        ف 15شوراي كتاب كودك از روز      

اي براي بزرگداشت هانس كريستين اندرسـن         ي ويژه   برنامه

اعضاي موسـسه مـادران     . كند  ي هنرمندان اجرا مي     در خانه 

  .كنند صورت فعال شركت مي امروز هم در اين برنامه به

  يادآوري�

ي سـاالنه كمكـي اسـت بـه          پرداخت به موقع شهريه    •
 دوستاني كـه تـاكنون      از. گردش بهتر كارها در موسسه      
كنيم هـر   اند ، درخواست مي    حق عضويت خود را نپرداخته    

  .چه زودتر اقدام كنند
كند لطفاً   ي تلفن شما تغيير مي     چنانچه نشاني يا شماره    •

          . به موسسه اطالع دهيد

  
 
ي پيـك   كنيم نظرخود را درباره از دوستان عزيز درخواست مي   •

و ما را در پربارتر كـردن آن يـاري          مام به گروه انتشارات بدهند      

توانيد نظرات خود را به صورت كتبي به نشاني موسسه       مي. كنند

بفرستيد  و يا به آدرس پست الكترونيك انتشارات موسـسه  يـا              

  .خود موسسه ارسال كنيد
com.madaraneemrooz@info

com.madaraneemrooz@entesharat  
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  مختصري از  سخنراني ماهانه اسفند�
  خانم دكتر سودابه جواليي: سخنران 

  :ايد ها را شنيده آيا تا به حال اين جمله
  .فهميم  ما منظور يكديگر را نمي

  .دهد هايم گوش نمي هيچ وقت به حرف
  . نمكشم نظر خود را بيان ك خجالت مي

  .توانم موافقت همكارانم را جلب كنم نمي

  …و 
ها نشاندهنده وجود مانعي براي ارتباط بين ارتباط افراد   اين جمله 

  .است

ي خـود بـا ديگـران ارتبـاط برقـرار             همه ما در زنـدگي روزمـره      
در بسياري از موارد ممكـن اسـت ايـن ارتبـاط حتـي      . كنيم    مي

 در مـواردي هـم بـا    ريـزي  و   بدون خودآگاهي و قصد و برنامـه      

بطور كلي ارتباط ميان دو يا چنـد        . هدف و برنامه مشخص باشد    
برقراري ارتبـاط بـه داليـل مختلفـي ماننـد           . شود  نفر برقرار مي  

وقتگذراني،بررسي مسايل شغلي و مسايل فردي ، بيان انتظارات         
 صـورت  …و توقعات، هماهنگي در امور مختلف،طرح عقايـد و         

روابـط انـساني    “  تمايل دارند كه بتوانند      ها  همه انسان . گيرد  مي

به اين منظور الزم است كه افراد قبـل         . داشته باشند   ” اثربخش
. از ورود به فرايند ارتباط با ديگران ، با خود ارتباط برقرار كننـد               

اگر بتوانيم بـا خودمـان وارد گفتمـان ذهنـي مناسـبي شـويم و            

اهيم بـود تمـام     هاي دروني خود را تنظيم كنيم ، قادر خـو           حالت
اي انتخـاب كنـيم كـه           مراحل بعدي   فرآيند ارتباط را به گونـه         

  .طرف مقابل ـ يعني گيرنده ـ اثربخش باشد  براي
هرچند كه ارتباط فرآيندي پوياست كه به سـبب ارسـال پيـام و            
دريافت بازخورد ، جاي فرستنده و گيرنده در آن بطـور متنـاوب             

كنـد  در       ارتباط را آغـاز مـي      كند ، ولي نقش فردي كه       تغيير مي 
 بخش كردن فرآينـد ارتبـاط بـسار مهـم و تعيـين               پيشبرد و اثر  
ريـزي    فرستنده پيام براي انتقال پيام خود برنامـه       .  كننده است   

هـاي انتخـابي    هـا و كانـال   سازي ، كدگذاري ايـده  ايده. كند    مي
براي ارسال يك پيام ، پردازشي است كه فرستنده بر اطالعـاتي    

مسلما فرسـتنده هـم    . دهد  خواهد ارايه دهد ، صورت مي     ميكه  

كنـد   كند به همين شكل پردازش مي  هايي را كه دريافت مي      پيام
و هم از اين روست كه افراد گوناگون ممكن است يـك پيـام را        

  .به اشكال مختلفي دريافت كنند 
تاثير ميزان شـناختي اسـت        اثربخشي يك ارتباط انساني ، تحت     

شخــصيت . ه و گيرنــده از شخــصيت خــود دارنــد كــه فرســتند

يك فرددر طول زمـان از         است كه   رفتاري  هاي  ي عادت   مجموعه
  . دهد خود نشان مي

  : در شخصيت ما داراي سه جنبه است ” من“ هاي   حالت

  .” من بالغ“ ، ” من والد“ ، ” من كودك“ 
خصوصيات شخصيتي افراد بسته به اين اسـت كـه كـداميك از        

بايـد  . ها غالب باشد      ها بر ديگر جنبه     درون آن ” من “ هاي  جنبه
توجه داشت كه تغيير اين تركيب با استفاده از يـادگيري كـامال             

هـاي    شناسـايي و مـديريت و هـدايت جنبـه         . پذير اسـت      امكان

  .دروني ما براي ايجاد يك ارتباط اثربخش ضروري است 

ر اگـ . گيـرد     هاي ذهني ما از شخصيت مـا سرچـشمه مـي            حالت

تـوانيم درك خـود را بـه          هاي ذهني خود را بـشناسيم مـي         حالت
. ديگران نزديك كنيم و  ارتباط بهتـري بـا آنـان برقـرار كنـيم                 

  .دهد  هاي ذهني ما ، ارتباط ما را با ديگران شكل مي حالت
  :اند از  چهار حالت عمده ذهني وجود كه عبارت

  من خوبم ، تو خوب نيستي  -1

  من بدم ، تو خوبي -2

   ، تو هم بديمن بدم -3

  من خوبم ، تو هم خوبي -4
اگر بتوانيم خود را در وضعيت چهارم قـرار دهـيم ، بـدون شـك       

بايد توجه داشـته  .  تر باشيم  توانيم در ارتباط با ديگران موفق       مي
هـا در  فراينـد برقـراري ارتبـاط نيـاز بـه                        باشيم كه همه انـسان    

د توجه واقـع شـده و در   اين نياز افراد بايد مور  . دارند  ” نوازش  “ 

  .عمل اين توجه به آنان نشان داده شود 
توانيم براي انساني كـردن روابـط         فراموش نكنيم كه همواره مي    

. برداري يك روش آموزش ارتباط اسـت          الگو. خود تالش كنيم    

هايشان با ديگـران بـسيار        كنيد كه كساني در ارتباط      اگر فكر مي  
هاي   توانيد شيوه   همين لحظه مي  از  . موفق هستند ، تاخير نكنيد      

  .ها را الگو قرار دهيد  ارتباطي آن

  !توجه�
هـا و نهادهـاي دولتـي و غيردولتـي فعـال در               به اطالع سازمان  

رسانيم كه موسسه مادران امروز در نظر دارد          ي خانواده مي    حوزه

هـا در كـسب اطالعـاتي در          منظور آشنايي و ياري به خـانواده        به

ــاره ــ ي دوره ب ــك دوره از   ي نوج ــوان، ي ــا نوج ــار ب واني و رفت

ــه ــدي10ي  مجموع ــسل “  جل ــين دو ن ــاط ب ــار ” ارتب را در اختي

هـا بـا     نمايندگان اين سازمان  . كتابخانه هاي اين مراكز قرار دهد     

نامه و درخواست كتبي از طـرف سـازمان    در دست داشتن معرفي  

توانند براي دريافـت ايـن مجموعـه بـه موسـسه              متبوع خود مي  

  . امروز مراجعه كنندمادران

  

  رد پا����

ي گــروه نوجوانــان و جوانــان   شــماره از نــشريهچهــارمين

دراين شماره هم مقاالت و     .منتشر شد   ” ردپا“به نام     موسسه

  .مطالبي از جوانان و نوجوانان عضو موسسه ارايه شده است

  .توانند اين نشريه را از موسسه تهيه كنند مندان مي عالقه
  

  !دوستان عزيز  •

شـنبه بعـداز      هاي گذشته اولـين سـه       انند سال م

را بـه ديـدار     ) 16/1/1384( تعطيالت نـوروزي    

. ايم نوروزي با يكديگر درموسسه اختصاص داده     

  . داريم مي راگرامي ومقدمتان شماهستيم راه به چشم

  


