
  
1

   

  :فرستنده                                                                                                   
  

                                                                                            موسسه                                                                                                                                              

                                                                                                                            
  مادران امروز                                                                                                                                                                   

    

  

  

   

  

  
     

   
  

  

  

    

  

   

  

  
     

   
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 هاي موسسه مختصري از فعاليت 

 :برگزار شد موسسه در زيرهاي برنامه بهمن و اسفند   هاي هما در  
 )خانم زهرا سليماني( رفتار با كودك  گام• 

  )آقاي مهندس محمود سلطاني( بازي و انديشه  گام•
  )ايرانپورخانم فاطمه ( رفتار با نوجوان گام  •

  )خانم شيوا موفقيان( روابط زناشويي   گام  •
  )فاطمه صهبا خانم ( ارتباط كالمي  گام•
  )فرحناز مدديخانم ( مپيوتر براي مادرانكا  گام•
  )نژادماريا ساسانخانم ( مديريت بر خشم   گام •
  

  
  
  
  )خانم زهرا سليماني(  مادران باردار  گام•
 و كـودك خـواب ، ماسـاژكودك ، شـيردهي  هاي كارگاه  •

زهـرا  خـانم   ( ي مـادران بـاردار       ويـژه  –كارفرهنگي با نوزاد    
  )سليماني

پدران و مادران ي  ويژه–ادر و نوزاد مراقبت از م   كارگـاه  •
  )زهرا سليمانيخانم (  در انتظار فرزند

اين نشست به .  86در سال  نشست پدرانآخرين  برگزاري •
در اين . داشتاختصاص پدران برگزاري ميهماني پايان سال 
هاي سال گذشته، نيازها مطرح و نشست ضمن بررسي جلسه

  . داده شدهاي آيندهپيشنهادات براي برنامه
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  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424
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  1386بهمن و اسفند

  2008ژانويه و فوريه

  1427  محرم و صفر 
  

  

  !نوروزتان مبارك
        

نوروز پيوند ما با گذشته نوروز پيوند ما با گذشته نوروز پيوند ما با گذشته نوروز پيوند ما با گذشته . . . .  سال نو و انساني نو ايجاد كند سال نو و انساني نو ايجاد كند سال نو و انساني نو ايجاد كند سال نو و انساني نو ايجاد كندين قابليت را دارد كه روز نو،ين قابليت را دارد كه روز نو،ين قابليت را دارد كه روز نو،ين قابليت را دارد كه روز نو،نوروز انوروز انوروز انوروز ا    "

يح و خوشگذراني نيست، نياز ضروري يح و خوشگذراني نيست، نياز ضروري يح و خوشگذراني نيست، نياز ضروري يح و خوشگذراني نيست، نياز ضروري نوروز تنها فرصتي براي آسايش، تفرنوروز تنها فرصتي براي آسايش، تفرنوروز تنها فرصتي براي آسايش، تفرنوروز تنها فرصتي براي آسايش، تفر. . . . هاي ماست هاي ماست هاي ماست هاي ماست يشهيشهيشهيشهرررر    وووو

         . . . .............جامعه، خوراك حياتي يك ملت نيز هستجامعه، خوراك حياتي يك ملت نيز هستجامعه، خوراك حياتي يك ملت نيز هستجامعه، خوراك حياتي يك ملت نيز هست

 نـسل هـاي      نـسل هـاي      نـسل هـاي      نـسل هـاي     يييي پيوسـته   پيوسـته   پيوسـته   پيوسـته  ييييهيچ ملتي با يك نسل و دو نسل شكل نمي گيرد، ملت مجموعه            هيچ ملتي با يك نسل و دو نسل شكل نمي گيرد، ملت مجموعه            هيچ ملتي با يك نسل و دو نسل شكل نمي گيرد، ملت مجموعه            هيچ ملتي با يك نسل و دو نسل شكل نمي گيرد، ملت مجموعه            

 ميـان مـا و    ميـان مـا و    ميـان مـا و    ميـان مـا و   .... پيوند نسل ها را قطع مي كند پيوند نسل ها را قطع مي كند پيوند نسل ها را قطع مي كند پيوند نسل ها را قطع مي كند،،،، اين تيغ بيرحم   اين تيغ بيرحم   اين تيغ بيرحم   اين تيغ بيرحم  ،،،،متوالي بسيار است اما زمان    متوالي بسيار است اما زمان    متوالي بسيار است اما زمان    متوالي بسيار است اما زمان    

؛ ؛ ؛ ؛ اند اند اند اند ، ما را از آنان جدا ساخته، ما را از آنان جدا ساخته، ما را از آنان جدا ساخته، ما را از آنان جدا ساخته قرن هاي تهي قرن هاي تهي قرن هاي تهي قرن هاي تهي؛؛؛؛ شده است شده است شده است شده است هولناك تاريخ حفر هولناك تاريخ حفر هولناك تاريخ حفر هولناك تاريخ حفرييييدرهدرهدرهدره    گذشتگانمانگذشتگانمانگذشتگانمانگذشتگانمان

دهند و با دهند و با دهند و با دهند و با  هولناك گذر مي هولناك گذر مي هولناك گذر مي هولناك گذر مييييي ما را از اين دره ما را از اين دره ما را از اين دره ما را از اين درهتنها سنت ها هستند كه پنهان از چشم جالد زمان،تنها سنت ها هستند كه پنهان از چشم جالد زمان،تنها سنت ها هستند كه پنهان از چشم جالد زمان،تنها سنت ها هستند كه پنهان از چشم جالد زمان،

و و و و  اسـتوارترين    اسـتوارترين    اسـتوارترين    اسـتوارترين   جـشن نـوروز يكـي از      جـشن نـوروز يكـي از      جـشن نـوروز يكـي از      جـشن نـوروز يكـي از       .  .  .  . ............د  د  د  د  ننننگذشتگانمان و با گذشته هايمان آشنا مي ساز       گذشتگانمان و با گذشته هايمان آشنا مي ساز       گذشتگانمان و با گذشته هايمان آشنا مي ساز       گذشتگانمان و با گذشته هايمان آشنا مي ساز       

 اعماق زمان بـه هـر ايرانـي          اعماق زمان بـه هـر ايرانـي          اعماق زمان بـه هـر ايرانـي          اعماق زمان بـه هـر ايرانـي         ش ريشه داشتن در   ش ريشه داشتن در   ش ريشه داشتن در   ش ريشه داشتن در    در نوروز احساس خو     در نوروز احساس خو     در نوروز احساس خو     در نوروز احساس خو    ....هاستهاستهاستهاستزيباترين سنت زيباترين سنت زيباترين سنت زيباترين سنت 

  "....دهد دهد دهد دهد دست ميدست ميدست ميدست مي
  محمد احمد پناهي سمناني  - اينترنت: منبع 

  

 ا ياد دوستب

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  بهمن و اسفند  ي  ماهانه هايسخنراني�
 با كارشناسي  ي متعادل خانواده ماه با موضوع     بهمن سخنراني

 ماه  اسفند سخنرانيو   2/11/86شنبه    روز سه  خانم مريم احمدي  
 خـانم  بـا كارشناسـي    ي ايرانيـان  دردانـه  ،نـوروز با موضوع   

  حل موسسهم در  7/12/86شنبه     روز سه  پورمهندس پري نقاش   
 آمـده   4 و   3هـاي  صفحه دراين دوسخنراني ي  خالصه.برگزار شد 

  . است 
منظور تكميل اطالعات خود      گروه اجراي آموزش موسسه به    �

روانشناسي و رشد كودك و نوجوان، از آقـاي دكتـر           ي  در زمينه 
حسين اسكندري عضو هيئت علمي دانشگاه عالمـه طباطبـايي          

بـه  را  ايـن مباحـث     زشـي ،    ي آمو  جلـسه  20طي  دعوت كرد تا    
، هاي آموزشي در موسسه هستند    عاليتاندر كار ف  كه دست كساني
  .دهندارايه 

  
  ها ارتباطات و همكاري �
يا   زير ارتباط   نهادهاي ها و   نابا سازم   بهمن و اسفند   هاي    ه ما در

  : ايم همكاري داشته
 انجمـن ايرانـي مطالعـات       ،خانه كتابدار  ،شوراي كتاب كودك    

 و موسسه پژوهـشي      آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي ثمر     ،زنان
  كودكان دنيا

  
  ي برگزاري روز جهاني خانواده  نشست كميته�

روز جهاني خانواده در تـاريخ       ي برگزاري كميتهي  آخرين جلسه 
موسسه محل در ، كننده  با حضور اكثر اعضاي شركت  5/12/86

 مكان برگـزاري    يدر اين جلسه درباره   . مادران امروز برگزار شد   
وگـو  گفـت  87در سـال     روز جهاني خانواده     يو محتواي برنامه  

 هاگزارش فعاليت  ،هاي عضو كميته  قرار شد تمامي تشكل   . شد  
 25/1/87يكـشنبه ( ي بعـدي  هاي خود را براي جلسه    و پژوهش 

  . ارايه دهند) بعد از ظهر 5 تا 3 ساعت از  –
  
  هاي خارج از موسسه برنامه �

  هاي فرهنگ ها، خانه  ، شهرداريفرهنگسراها

با   آموزش خانواده    ضرورت موضوع   سخنراني با برگزاري  • 
 زادهسهمراهي خانم فريبا مقد   و عرفانيانخانم فاطمه   كارشناسي

  .فرهنگ مشاركتي رودكي ي  در خانه
 مهدهاي كودك

فرحناز مددي  خانم  كارشناسيبا برخشممديريتگام برگزاري• 
  .هاستاره طمه عرفانيان در مهدكودك باغهمراهي خانم فاو 

  هامدرسه

فاطمـه  خـانم  بـا كارشناسـي    رفتار با نوجـوان  گام    برگزاري•
  )11ي منطقه( هنرستان موسيقي پسرانهدر ايرانپور

مرضـيه  خـانم   بـا كارشناسـي      رفتار با نوجوان   گام    برگزاري•
 راهنمايي  يمدرسهدرو همراهي خانم مهين هوشمند      كرمي  شاه
ي  نمايـشگاه  بااين دوره   . )5ي  منطقه(رانه عالمه طباطبايي    پس
  .همراه بود هاهاي مناسب خانواده كتاباز

بـا   كودك دبـستاني  رفتار با    با موضوع يك جلسه     برگزاري •
 درو همراهي خانم ماندانا آجوداني       فاطمه صهبا خانم  كارشناسي  

  . )1 يمنطقه( هاي بهشتبچهپسرانه دخترانه و دبستان 

 بـا كارشناسـي     مديريت برخشم برگزاري سخنراني با موضوع     •
در دبـستان  پور و همراهي خانم فرزانه توانانژاد ماريا ساسانخانم  
  ) 1منطقه (  پيوند يپسرانه

نسرين خانم   همتبا   مدت سه روز  ه  ب نمايشگاه كتاب   برگزاري•
   ايماندخترانه دبستان  در گويي و همكاري گروه قصهماييلي

  .) 6ي منطقه ( 

خـانم  بـا كارشناسـي      ارتباط كالمـي   ي گام فـشرده    برگزاري•
دبستان دخترانه  و همراهي خانم ماندانا آجوداني در       فاطمه صهبا   

  )13ي منطقه(الدين اسدآبادي سيدجمال

   مرضـيه خـانم  بـا كارشناسـي      نوجوانرفتار با    گـام     برگزاري•
مدرسـه راهنمـايي     رد پـور  و همراهي خانم فرزانه توانا     كرميشاه

  )6يمنطقه(الهدي دخترانه بنت

بـا   ضـرورت آمـوزش خـانواده     با موضوع   سخنراني  برگزاري •
  و همراهي خانم ماندانا آجوداني در      فاطمه صهبا خانم  كارشناسي  

  )2 يمنطقه (فريددبستان پسرانه 
  ساير مراكز

 نگين نابـت  خانم  با كارشناسي    تشويق و تنبيه   گام    برگزاري• 
  ي كتابدارخانهدر 

كارشناسي خـانم مهـين      با رفتار با كودك  هاي  برگزاري گام  •
مـادران   باكارشناسي خانم رباب ايرانپور و گـام         بازي هوشمند،

ها زهـرا سـليماني و نگـين شـهري در       با كارشناسي خانم   باردار
  مطب دكتر قاسمي

   
هـا و   ها ، سمينارها ، همـايش  شركت دركارگاه �

  هاي ساير مراكز ، نشستها نمايشگاه
بـراي ارتقـا سـطح       همفكـري نشستي با موضوع     درشركت •

سـازمان  به دعـوت      استثنايي   ناآموز خدمات به دانش   يارايه
  )كرميخانم مرضيه شاه ( استثناييآموزش و پرورش 

  ) خانم مهين زنديه (آوران صلح پيامگروه  يدر برنامه شركت •
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

  تبريك ••••
بـراي  جواليي،  دكتر سودابه   خانم  مشاور پژوهشي موسسه ،   به  

  ي ابن سيناوارهن جش ازدريافت جايزه

 - اول بهمن هر سال در محل تاالر ابن سـينا    يي ابن سينا در نيمه    جشنواره
دانشكده علوم پزشكي برگـزار مـي شـود و هـدف آن ارج               -دانشگاه تهران 

نهادن به خدمات آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه و ايجـاد            
  .يزه براي فعاليت هاي آموزشي متعالي در ايشان طراحي گرديده استانگ

نامـه پژوهـشي در     رتبه سـوم پايـان    ي  ي ابن سينا جايزه   در نهمين جشنواره  
                  »تبيـــين پديدارشناســـي حقـــوق بيمـــار«بـــا عنـــوان   Ph.Dمقطـــع 

ر چـه  هاي هـ برايشان آرزوي موفقيت.اهدا شد دكتر سودابه جواليي    خانم  به  
  .بيشتر داريم
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  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

 رفتار با كودك  24/1/87 9 نگين نابت خانم  11-9

  تشويق و تنبيه   24/1/87  6  خانم زهراسليماني   11-9
  كامپيوتر براي مادران  25/1/87  6  خانم فرحناز مددي   11-9
   ن رفتار با نوجوا  25/1/87  9  خانم فاطمه ايرانپور  11-9

  25/1/87  4  خانم شيوا موفقيان  11-9
رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  گويي و كتابخوانيقصه  25/1/87  5  كرميمرضيه شاهخانم   11-9
  مديريت بر خشم   26/1/87  6  نژادخانم ماريا ساسان  11-9
  بازي و انديشه   27/1/87  5  آقاي محمود سلطاني  4- 6
  ط كالمي ارتبا  29/1/87  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  رفتار با كودك دبستاني  2/2/87  6  خانم مريم احمدي  11-9
  رفتار با كودك  7/2/87  9  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  رفتار با نوجوان   9/2/87  9  كرميمرضيه شاهخانم   4- 6
  روابط زناشويي   22/2/87  6  خانم شيوا موفقيان   11-9
  روابط زناشويي   24/2/87  6  خانم شيوا موفقيان   11-9

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  ورود به دبستان  17/2/87 1 كرميمرضيه شاهخانم  12-9
    نه گفتن  21/3/87 1  فاطمه صهباخانم  12-9
  حرف زدن فعال   18/4/87  1  خانم فاطمه صهبا  12-9
  آشنايي يا بلوغ نوجوان   15/5/87  1  خانم شيوا موفقيان  12-9
  ورود به مهد   30/5/87  1  ريم احمديخانم م  12-9
  ي صحيح مطالعه شيوه  19/6/87  1  خانم مريم احمدي  12-9

  
  نوروزي مهماني �

ساعت از   )20/1/87( از تعطيالت نوروزي      بعد ي  شنبه  اولين سه 
ي و ارايه به ديدار نوروزي     ،  بعدازظهر 6 تا   4صبح و    11 تا   5/9

يافتـه  ختـصاص    ا ي موسـسه  هاي سال گذشـته   گزارش فعاليت 
  . منتظر ديدارتان هستيم .است

  
  بهمني   ماهانه ي سخنراني خالصه� 

   ي متعادلخانواده: موضوع
  مريم احمدي خانم : كارشناس

تعادل يعني همسنگ بودن ، هم وزن بودن ، دادگري ، انصاف و حد               
  . متوسط ميان افراط و تفريط 

البته تا  .  فرزندان    و درخانواده به معني امروز آن عبارتست از پدر و ما         
ي گـسترده بـود كـه        از خانواده ، خـانواده      منظور اواسط قرن نوزدهم  

. ركز قدرت در دست پدر خانواده بود     شامل سه نسل و گاه بيشتر با تم       
توانـد مـورد بررسـي قـرار گيـرد ، يكـي وجـه               خانواده از دو وجه مي    

اي ساختاري كه همان شكل خانواده بـه صـورت گـسترده يـا هـسته        
خانواده از وجه عملكردش به سه      . است و ديگري از نظر عملكرد آن        

گيـر ، خـانواده آزاد      ي مستبد يا سـخت    خانواده. شود  دسته تقسيم مي  
  . گير و خانواده مقتدر يا متعادل مطلق يا سهل

چه در واقعيت وجود هاي خود يا اطرافيان يا آن    اگر به عملكرد خانواده   
بينيم كـه تنـوعي بـسيار بـيش از ايـن انـواع در          دارد ، نگاه كنيم مي    

گيـر ،   و فرم مـشخص سـخت     . خورد  ها به چشم مي   عملكرد خانواده 
گـاهي  . شـود گير يا متعادل به مفهوم نظري آن كمتر ديده مـي          سهل
د هـستند و از     هـا از بعـضي نظرهـا مـستب        بينيم كه بعضي خانواده   مي

هاي ينيم كه گرچه ويژگي   بهايي را مي   ياخانواده ها متعادل بعضي وجه 
هـاي  ي شـيوه  هايي كه درباره  ي متعادل را ندارند اما با آگاهي      خانواده

ي كوشند تا بـه سـوي خـانواده       اند ، مي  ي خانواده به دست آورده    دارها
  . ها هم متزلزل هستندبعضي از خانواده. متعادل بروند 

وزيـع  كننـدگان ت  هايي بـين شـركت    در اين بخش از سخنراني برگه     

گيـر و   گيـر ، سـهل    هـاي سـخت   هاي خانواده شد كه در آن ويژگي    

ها بر تربيـت    متعادل ، و همچنين اثرات و نتايج هر يك از اين شيوه           

 فـروغ عريـضي    اثر " بهداشـت روانـي     و خانواده"فرزندان از كتاب    

   : ي آن به شرح زير استآورده شده بود كه خالصه

  انواع خانواده و بهداشت رواني 
  : گير  سهليادهخانو

توجهي به آموزش رفتارهـاي اجتمـاعي       هاي اين خانواده بي   از ويژگي 
ها به طـور كلـي قـوانين بـسيار محـدودي            گونه خانواده در اين . است  

مقيد وجود دارد و افراد نسبت به اجراي قوانين و آداب و رسوم چندان              
 هرج  تواند انجام دهد به سبب     و هر كس هر كاري بخواهد مي       نيستند

خـورد ،   ها به چشم مـي    گونه خانواده و مرج نوعي تزلزل روحي در اين      
زيرا هر كس به منافع خود توجه دارد نه به منافع عمومي خـانواده  و                

شـود آنـان    بند و باري كودكان شده ، باعث مي       ن تزلزل باعث بي   ميه
ن قادر  در نتيجه اين كودكا   . نسبت به زندگي احساس مسئوليت نكنند     

ترهميـشه بـا مـشكالت      و در جامعه بزرگ   ستند  يگي اجتماعي ن  به زند 
  . شوند اخالقي و اجتماعي مواجه مي

  :  سختگير و مستبد يخانواده
شـود  هاي مستبد بر قدرت والدين بيش از اندازه تاكيـد مـي   در خانواده 

خواهند و   چرا مي  چون و والدين براي اجراي دستورات خود اطاعت بي      
 فـرد مـستبد تـصميم گيرنـده و          .بيننـد  دليل نمي  يهلزومي براي اراي  

كننده وظايف ديگر اعضاي خانواده است و آنچه را مطابق ميـل            تعيين
و بنابراين كودكان از حقـوق   . رساند  و دلخواه خود اوست به انجام مي      

  . شوندمند نميخاص خود بهره
ي ها كمتر به خود متكي بوده ، خالقيت كمـ         گونه خانواده فرزندان اين 

و فاقد حـس    . كه بخواهند ادعاي حق كنند هراس دارند      از اين  دارند و 
شوند ،  كودكاني كه در خانواده سختگير بزرگ مي      . كنجكاوي هستند   

ها توام با پرخاشـگري      رفتار آن  گاهمعموالً مطيع و فرمانبردارند ، ولي       
كنند، و از خود استقالل كـافي       اين كودكان احساس ناامني مي    . است  
هاي خود محبوبيت زيادي را بـه دسـت         ها در بين همبازي   ند ، آن  ندار
در برابر انتقـاد     شوند براي حقوق ديگران احترام قايل نمي       ، آورندنمي

كـه  تفاوتند و از ثبات عاطفي كمي برخوردار هستند اين        تران بي بزرگ
  . دهندگرايش بيشتري به انحرافات اخالقي از خود نشان مي

كننـد و   عمـوالً در كارهـاي گروهـي شـركت نمـي          اين نوع كودكان م   
كنند و بـه  النفس بوده ، از قبول مسئوليت خودداري مي       افرادي ضعيف 

  .طور كلي نسبت به بزرگساالن بدبين هستند 
  :  مقتدريخانواده

اي كه اي است كه كودك را به شيوه مقتدر خانوادهيمنظور از خانواده  
اي فرزند در چنين خانواده . گذارد  اطمينان بخش و قاطع است آزاد مي      

كــه نــوعي شــود ، در حـالي بـه اســتقالل و آزادي فكـر تــشويق مـي   
در ايـن  . شـود  محدوديت و كنترل از طرف والدين بـر او اعمـال مـي      

نظر و ارتباط كالمـي وسـيعي وجـود دارد و گرمـي و               اظهار هاخانواده
اي ايـن  هـ از ويژگي . صميميت و محبت در آن در سطح بااليي است          

والـدين هرگـاه   . خانواده ، انضباط توام بـا رفتـار خودمختارانـه اسـت            
كودك را از چيزي منع كنند و يا از وي انتظاري خاص داشـته باشـند              

ـ    براي او مساله را خوب تبيين كرده ،          در . دهنـد   ه مـي  دليل آن را اراي
اي تقسيم كار وجود دارد، به طوري كه هر يك از اعـضا     چنين خانواده 

ها و روش زنـدگي و      گيريگيرد و در تصميم   سئوليتي را به عهده مي    م
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- عقلـي و مـصلحت     نيامشورت و پيروي از مب    ديگر مسايل براساس    

  :اين كه اي خالصه. كند انديشي رفتار مي
اعـضاي خـانواده صــالحيت   . همـه افـراد خـانواده ، قابــل احترامنـد     

 يهمه. ود را دارند   و مشكالت مربوط به خ      مسايل ياظهارنظر درباره 
شود يا كـاري    تخاذ مي اها  نآ يافراد خانواده در تصميماتي كه درباره     

 نوعي روش عقاليـي در      .ها مربوط است حق دخالت دارند       كه به آن  
 اسـاس ايـن نـوع       .شود   ديده مي  ها شئون زندگي اين خانواده    يكليه

 ياحتـرام بـه كـودك ، روحيـه        . زندگي بر همكاري و همياري است       
استقالل و اعتماد به نفس را در او تقويت و به رشد سالم شخصيت او 

اين امر ، محبوبيت كودك را در ميان همساالن خـود  . كند  كمك مي 
  .  او را شكوفا خواهد ساخت يبه دنبال دارد و به تدريج استعداد

ها نسبت   هوشي آن  ي خانواده و حتي بهره    ننمرات درسي كودكان اي   
از حس كنجكـاوي بيـشتري      . وها پيشرفت بهتري دارد      الگ يبه بقيه 

هـا اعتمـاد بـه     در فرزندان اين خانواده   . هستند   تر خالق  و برخوردارند
  . شودهاي اجتماعي ديده ميبراي مسئوليتبيشتري نفس و لياقت 

هـا  ي مطالـب برگـه    از حاضران خواسته شد تا پس از مطالعـه        سپس  
گونـه  هـا چـه   هاي اطرافيـان آن   وادهها يا خان  ي آن بگوييد كه خانواده  

  : پس از آن جلسه به اين ترتيب ادامه يافت . شود اداره مي
اي متعادل نباشد ، با توجه به عوامل اثرگذار بر در هر حال اگر خانواده

مهم اين اسـت كـه بكوشـيم        . تعادل خانواده ، چندان عجيب نيست       
  . خانواده را به سوي تعادل ببريم 

 از حاضران كه به نظر شما براي رفتن به سوي تعـادل             سوالاين  با  

  :در خانواده چه بايد كرد ؟ بحث ادامه يافت و به اين جا رسيد كه

 رفتن به سوي تعادل در خانواده بدون آگـاهي و درونـي كـردن              

  . ها مقدور نيست آن آگاهي

 ها بايد معتبر و قابل اجرا باشد وگرنه بـه         هاي مورد نياز خانواده   آگاهي
چـون بـسيار ديـده شـده اسـت كـه            . زندها دامن مي  ترديد و نگراني  

م و مناسـب بـه سـوي        هـاي الز  هايي به دليل نداشتن آگاهي    خانواده
. رونـد   ي خانواده مي  انگارانه براي اداره  يا سهل هاي مستبدانه و    شيوه

پس بايـد   . هاي امروز راهي جز كسب آگاهي ندارند      در حاليكه خانواده  
ن اطالعاتي باشيم كه هم درست باشد هم متناسب با          در جستجوي آ  

ي ديگر كه بر آن تاكيد شد ، نكته. ي ما باشدفرهنگ و نيازهاي ويژه
اين بود كه تعادل در خانواده امري ثابت نيست و تحت تـاثير عوامـل     
بسياري از درون و بيرون خانواده ممكن است تعادل به هم بريزد كه             

  . ن برگرداندعادل را به آتواند تكوشش و پويايي خانواده مي
با يادآوري اين كه ايجاد و حفظ تعادل در خانواده مستلزم اختـصاص             
وقت كافي براي كسب اطالعات و پشتكار و پيگيري بـراي بـه كـار               

در اين بخش اشاره شد . بستن آن اطالعات است ، جلسه ادامه يافت 
 ابتـدا تـصنعي   كه استفاده از دانش كسب شده و به كار بـستن آن در          

رود ، مثـل هـر مهـارت ديگـري كـه            كند و كند پـيش مـي      جلوه مي 
است و پـس از      كه اين مرحله گذر    بدانيم بايد   شودتدريجي فراهم مي  

ي آيـد و جنبـه  مـي مدتي به كارگيري دانش بـه صـورت مهـارت در            
  . كندطبيعي و دروني پيدا مي

ت رابطه براي  كنندگان به چند نكته از كتاب نجا      با جلب توجه شركت   
سازي و آمادگي خانواده براي رفتن به سوي تعادل جلسه پايـان      زمينه
  : يافت 
  . قرار نيست همسران درست مثل هم به زندگي نگاه كنند  ●
هاي همسران ، دسـت و      اجراي نقش بايدها و نبايدهاي زياد براي       ●
  . گير است پا

رت ادامـه  تواند به همـان صـو  عشق و شور و حال اول زندگي نمي   ●
و حال متناسب بـا هـر        بايد به فكر نوع ديگري از عشق و شور          .يابد  

  . مقطع زندگي باشيم 
  . قرار نيست حل مسايل در خانواده خيلي راحت انجام شود  ●
  . آرامش دايمي در خانواده معني ندارد  ●
براي زندگي متعادل نبايد فكر كنيم كه بايـد خـودمن يـا اعـضاي                ●

  . رادي نداشته باشند خانواده هيچ اي
  . ي مناسب الگوي واحدي وجود ندارد براي زندگي و رابطه ●
   

  اسفندي   ماهانه ي سخنراني خالصه�
  ي ايرانياننوروز دردانه: موضوع

  پورخانم مهندس پري نقاش : كارشناس

تكاني نوروزي   موضوع نوروز و خانهي امسال بهماهانهيجلسهآخرين
هايي كه در اين جلسه به آن پرداخته رخي از نكتهب.اختصاص داشت  
  :شد عبارت بود از

هاي بسيار زيبـاي ايرانـي اسـت كـه از            خانه تكاني ، يكي از رسم      ●
 از يـك هـر  در پـشت  . دوران باستان برايمان بـه ارث رسـيده اسـت          

  . وجود دارداي خردمندانه هاي ما ، فلسفهسنت
 انجام دهيم كه كمترين آسـيب  توانيم خانه تكاني را به صورتي    مي ●

  . را به محيط زيست داشته باشد

 خانه تكاني فرصتي عالي براي توانمندسازي فرزندان ، بـراي اداره            ●
  . باشدشان ميسالم زندگي آينده

شود كه حتماً بايـد در يـك        ريزي ، شامل تقسيم كار هم مي       برنامه ●
س بـه صـورت      هر كـ   ي كوتاه خانوادگي انجام شود و وظيفه      يجلسه

  .  افراد خانواده معين شود يكتبي و با توافق همه
 جابجايي وسايل سنگين را حتمـاً در مـواقعي كـه همـه در منـزل                 ●

  . هستند و به كمك هم انجام دهيد 

كمتر اسـتفاده كنيـد   شيميايي  توانيد از مواد شوينده     جا كه مي   تا آن  ●
ها بـه   يت اين آلودگي  شوند و در نها   ها مي ها باعث آلودگي آب   زيرا آن 

  ! گردندمنزل ما بر مي

ها بخارهاي  تركيب آن . هرگز مواد شوينده را با هم مخلوط نكنيد          ●
  . كندسمي و مسموم كننده ايجاد مي

ها اهدا كنيد تا بـه بـاال        به كتابخانه ،  هايي را كه الزم نداريد       كتاب ●
  .  كمك كرده باشيد عموميرفتن سطح فرهنگ 

توانيد بـراي بازيافـت ، بـه        ها را مي  ها و شيشه  پالستيك روزنامه ،    ●
  .تحويل دهيدهاي مخصوص محل
  1...  و ●
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