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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

برگـزار     در موسسه زير  هاي برنامه ارديبهشت  فروردين و هما در  
 :شد 
  )خانم فاطمه صهبا ( رفتار با كودك  گام •
  )نژاد خانم ماريا ساسان(تشويق و تنبيه  گام  •
  )خانم فاطمه صهبا (  تشويق و تنبيهگام  •
  )ايرانپورفاطمه خانم (رفتار با نوجوانگام  •
  )سليماني زهرا خانم(مادران باردار گام  •
  )آقاي محمود سلطاني( زي و انديشه باگام  •

  
  
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام • 
  )خانم مريم احمدي ( كاربردي خودشناسي گام •
  )نژاد خانم ماريا ساسان(كنترل خشم گام • 
  )خانم مريم  احمدي  (   )ي پدران ويژه( خانوادگي هاي جلسه كارگاه •
  

  ارديبهشت ي   ماهانه  سخنراني �

ي  دربـاره پرسش و پاسخ  ماه با موضوع ارديبهشتي  هجلس

ز رو خـانم مـريم احمـدي   كارشناسـي    بـا تربيتي  هاي موضوع

  . برگزار شد  صبح درمحل موسسه 11تا  9  ساعت 4/2/86 شنبه سه

  .چهار آمده است  ي در صفحه  سخنراني اين  ي خالصه

���  

� ��  
     

  هاي ره شما

  58و  57 

  اخليي د  خبرنامه           
  موسسه                   
  مادران امروز              
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و ارديبهشت  فروردين 

1386  

  2007آوريل و مي 
  1428الثاني االول و ربيع ربيع  

  

  

  !روز جهاني خانواده گرامي باد    

  

گـذاري ايـن روز بـه     نـام . اسـت    ماه مي روز جهاني خانواده 15با ارديبهشت برابر  25روز 

  . ن نهاد بنيادين جامعهمنظور ايجاد فرصتي است براي جلب توجه جهانيان به خانواده ، اي

هـاي   امسال موسسه مادران امروز با همكـاري شـوراي كتـاب كـودك ، انجمـن پـژوهش      

آموزشي پويا و موسسه پژوهشي كودكان دنيـا مراسـم بزرگداشـت روز جهـاني خـانواده را      

  . كنند  برگزار مي

كـه   كنيم كه در مراسـمي  مند دعوت مي ها و افراد عالقه ي نهادها ، سازمان از همه

هاي  بعدازظهر در مركز مشاركت 7تا  3ارديبهشت از ساعت  25شنبه  در روز سه

شهرداري تهران واقع در خيابان استاد  6ي  هاي غيردولتي منطقه مردمي سازمان

  .شود ، شركت فرمايند  برگزار مي   نبش خيابان ورشو) ويال(الهي نجات

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  



  
2

  ديد و بازديد نوروزي �
  به بعـد از تعطـيالت نـوروزي    شن هاي گذشته اولين سه مانند سال

بـه ديـدار   )  بعـدازظهر  7تـا   4از ساعت 1385/ 15/1شنبه  سه( 
نوروزي اعضا و دوستان با يكديگر در محل موسسـه اختصـاص   

  . داشت
ها، نوجوانان و جوانان، مادران و پـدران   در اين برنامه مادربزرگ

  .و همچنين كارشناسان و مشاوران موسسه شركت كردند
  
  ها طات و همكاريارتبا �

زيـر    نهادهـاي  هـا و  نابا سازم ارديبهشت   هاي فروردين و درماه
  : ايم يا همكاري داشته  ارتباط
، دنيا  موسسه پژوهشي كودكانهاي آموزشي پويا، پژوهش انجمن

هاي   هاي مردمي سازمان مركز مشاركت ، شوراي كتاب كودك 
 ،فيلي ايران انجمن همو، شهرداري تهران 6ي  غيردولتي منطقه

  ...و  موسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زنان
  
  هاي خارج از موسسه برنامه �

 هاي فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري

فرهنگـي و هنـري     ي مجموعـه  جشن بـازي در  برگزاري• 
اعضـاي داوطلـب    از اي توسـط گـروه بـازي و عـده     سـئول 

  موسسه 
  

  مهدهاي كودك

بـا كارشناسـي    تشويق و تنبيه با موضوع كارگاه برگزاري•
در  مانـدانا آجـوداني   خـانم  و همراهـي   فاطمه صهبا خانم 

  رنگارنگ مهدكودك 
با كارشناسـي   ورود به دبستان با موضوعكارگاه  برگزاري•

در  نسـرين لطفـي  و همراهـي خـانم     مريم احمـدي خانم 
  رنگينهمهدكودك 

  
  ها مدرسه

رت آمـوزش در  ضـرو بـا موضـوع     سـخنراني برگزاري •
كرمـي و همراهـي    مرضيه شاهخانم با كارشناسي  خانواده 

پسـرانه عالمـه   ي ايمدرسـه راهنمـ   درخانم افسانه شـهرزاد  
  )  5ي منطقه (  طباطبايي

 نوجوانان و حل مسـئله  سخنراني با موضـوع  برگزاري •
ي يمدرسـه راهنمـا  در  فاطمـه ايرانپـور  خـانم  با كارشناسي 

    دخترانه فرزانگان كرج
  

  ساير مراكز

ي  ويـژه ارتباط با ديگـران   با موضوع كارگاه برگزاري  •
  در موسسه اتم  فاطمه ايرانپور   خانم رشناسيباكانوجوانان 

  

و  هـا  ها ، سمينارها ، همـايش  كارگاهشركت در�
  ساير مراكز ها ، نشستها نمايشگاه

بهداشـت و حقـوق   ي  جلسـه و گفتگـو دربـاره    شركت در •

ـ  باروري و پـروژه  مرضـيه     هـا  خـانم (  اي مربـوط بـه آن  ه
و  طالعــاتموسســه مبــه دعــوت  )و ســيمين بينــا  كرمــي شــاه

 .تحقيقات زنان 

 روز جهـاني همـوفيلي   جشـن  در و اجـراي بـازي   شركت  •

انجمـن   بـه دعـوت   ) آذر بخششي و مهدوش كـارگر  :ها خانم(
   هموفيلي 

  هاي آينده برنامه����
 گرداننده ساعت

  تعداد
 جلسه

 اه گام شروع

 رفتار با كودك  19/2/86 9 خانم نگين نابت 11-9

  مديريت بر خشم  20/2/86  6  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9
 رفتار با نوجوان  31/2/86 9 كرمي خانم مرضيه شاه 4- 6

 گويي و كتابخواني قصه 31/2/86 5 كرمي  خانم مرضيه شاه 11-9

  خشم  مديريت بر  31/2/86  6  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6
  ارتباط كالمي  2/3/86  6  خانم فاطمه صهبا  11-9

  13/3/86  4  خانم شيوا موفقيان  11-9
كودك و  رشد جنسي

  نوجوان

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  رسند؟ نميما هاي پيامچرا  20/2/86  1  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  ) ي نوجوانان ويژه(

  ونيازهايها استهخو  26/2/86  1  خانم مريم احمدي  5- 7
  )ي پدران ويژه( والدين 

 خانواده و امتحانات 6/3/86 1 خانم مريم احمدي 12-9

 ورود به دبستان  13/3/86 1 كرمي مرضيه شاهخانم  12-9

 20/3/86 1 فاطمه صهباخانم  12-9
آيا تنبيه در تربيت الزم 

 است

  شادي در خانواده   29/3/86  1  خانم مريم احمدي  12-9
  
  خرداد ي  راني ماهانهسخن�

 هاي رفتاري بازي موضوع ماه با  خرداد  ي سخنراني جلسه

 از 1/3/86شنبه  روز سه پرينوش صنيعيخانم با كارشناسي 
  .شود ميبرگزار   موسسهمحل  صبح در 11 تا 9ساعت 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  تسليت ••••
  به دوستان عزيز

خانم مريم معتمد و خانم سهيال طاهري و همسر ايشان آقاي ورقـا  
  .گوييم تسليت مياند  دادهشان را از دست انعزيزعبدي كه 

صـبر،    آرزوي  هايشـان    اعضـاي خـانواده   براي اين دوستان و  ساير 
 . سالمتي و تندرستي داريم

  سپاس ••••

سـي،فروغ  هـا مهـدوش كـارگر ، عـذرا عبا     هاي مالي خانم از كمك

پور  آسان ، ميترا منوچهري، شهناز يداللهي و آقاي فاضل عزيز روشن

هاي مالي و كـاري مهندسـان مشـاور گزينـه      و همچنين از حمايت

  .سپاسگزاريم
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   ارديبهشت ي  ماهانه  سخنراني ����

  بيتيتر هاي ي موضوع دربارهپرسش و پاسخ  :موضوع

  خانم مريم احمدي :  كارشناس

  مهناز نادريانخانم : گزارشگر

ي  سخنراني ارديبهشت ماه موسسه به پرسش و پاسخ دربـاره 

هـاي   پرسـش . مسايل تربيتـي و رفتـاري اختصـاص داشـت    

، خودهاي مربوط به  موضوعي  كنندگان در چهار حوزه شركت

  .كودك، نوجوان، نظام آموزشي و اجتماع  مطرح شد

  :بود زير به قرار  كنندگان شركتهاي  سوالاز  برخي

مديريت در خـانواده،محيط مناسب،تضـادهاي دروني،حضـور    

وابستگي ، انتخـاب  فرزندي،لجبازي،نظم، موثر در خانواده،تك

بازي،تخيل كودكان، اعتماد به نفس، استقالل، ارتبـاط   اسباب

 پـذيري، اسـتفاده از   ترها، آزادي نوجوانان، مسـئوليت  با بزرگ

ــل، انتخــاب دبســتان مناســب، اضــطراب   ــامپيوتر و موباي ك

شنوي در كودكان و نوجوانان  امتحانات،پرخاشگري،انزوا،حرف

  ...و 

هـا   ي آن ها دربـاره  بندي كلي از پرسش در اين جلسه با جمع

  .بحث  و گفتگو شد

  
  ي آموزش عمومي اعضاي داوطلب دوره����

رگاه از اولين كا 12تا  9از ساعت  6/2/86روز پنجشنبه 

ي آموزش عمومي اعضـاي داوطلـب در  موسسـه     دوره

كارشـناس ايـن برنامـه سـركار خـانم دكتـر       .برگزار شد

ي جلسه خانم فاطمه صـهبا   زاده ، گرداننده فاطمه قاسم

  .داوطلبانه بود هاي آشنايي با فعاليت اين كارگاهو موضوع 

نفر از اعضاي داوطلب قديم و جديـد در ايـن    60حدود 

  .كت داشتندبرنامه شر

خانم فاطمه صهبا توضـيح مختصـري    ي جلسهدر ابتدا

موسسه در هاي داوطلب  گروه آموزش ي  برنامه ي درباره

سـپس خـانم دكتـر    . دادنـد هـا   كارگاهتاريخ برگزاري  و

 ،هـاي كـار داوطلبانـه     ويژگي ي دربارهزاده  فاطمه قاسم

هاي غيردولتي ، ضرورت كار داوطلبانه ،  ماهيت سازمان

  . نديحاتي دادتوض

  :برخي مطالب مطرح شده عبارت است از
انتخـاب از روي عالقـه  ،    :  هاي كار داوطلبانـه  ويژگي

 ،هاي فرد   مبتني بر توانايي ،كار همراه با رضايتمندي  
تطبيـق بـا   ،  پذيري تاثيرگذار در سطح اجتماع  ، انعطاف

بــا پــذيري بيشــتر در مقايســه  مســئوليت.  جمــع و كــار
، آزادانه بودن ، تحميلـي   بودنوظف، آگاهانه كارهاي م

. اسـت   مـالي  داشـت  كار داوطلبانه بدون چشـم  .نبودن 
هـا    البته نيروهاي موظف شـاغل در ايـن نـوع سـازمان    

داوطلبانـه   در برخي از كشورها ، كـار .دريافت مالي دارند
  .يك نوع كارآفريني است

خواهيم كار داوطلبانه تاثيرگذار باشد بايد بصورت  اگر مي
  . گروهي انجام بگيرد 

هاي غيردولتي انجام  چون ما كار داوطلبانه را در سازمان
هــاي  هــاي ســازمان يژگــيودهــيم ،الزم اســت  مــي

  :آشنا شويمغيردولتي 
. ها مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي هستند  اين سازمان

هـا بـه دنبـال درآمـد      نيسـت كـه آن   البته  به اين معنـا 
 بـه را  هـا  درآمد و داوطلبان كنندگان روند اما تاسيس نمي

دنبال كسـب درآمـد هسـتند    . دهند  خود اختصاص نمي
هيئت مديره حقوقي دريافـت   .براي رشد همان موسسه 

كند ، غيرسياسي است، براساس ايدئولوژي خاصـي   نمي
هب ، جـنس ،  ي افراد آزادند كه از هر مـذ  همه. نيست 

رنگ و نژادي در اين موسسات فعاليـت كننـد ، اجـراي    
شــود ، مــديريت  ارزيــابي مــي) هــا  فعاليــت(هــا  برنامــه

هاي غيردولتي رقابت وجـود   در سازمان. مشاركتي دارد 
  . ندارد و رشد همه جانبه است 

هـاي   سـازمان  موضوع فعاليتنكته ديگر كاربردي بودن 
وي عالقه كـار را انجـام   فرد از ر چونغيردولتي است و 

 هـم  دانشـگاهي  هـاي حتي از كاراغلب نتيجه دهد ،  مي
  .شود ميبهتر 

غيردولتي  پل ارتباطي بين  هاي  برخي معتقدند سازمان 
  . مردم و دولت هستند 

   ضرورت انجام كار داوطلبانه توسط افراد

 فـردي ،  : اسـت بررسـي   بعـد قابـل   سهموضوع  ازاين 
  . اجتماعي و گيخانواد
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  از بعد فردي 

به توانايي افـراد افـزوده    ها ، بر اثر فعاليت در سازمان -
  . انگيزه بكندايجاد ها در آنتواند ميمساله و اين  شود مي
فـرد در اثـر    مندي و ارتقاي رشد همه جانبـه  رضايت -

     كار داوطلبانه 
با توجه افزايش اعتماد به نفس بخصوص براي زنان  -

صــت كمتــري بــراي بــروز تــا بــه حــال فر بــه اينكــه
   .اند هايشان داشته توانايي

ها و هـم   هم از ضعف(خوداز شناخت دست آوردن  به - 
  )ها  از توانايي

  پذيري در فرد  باال بردن احساس مسئوليت  -
ارتباطــاتي كــه در اثــر ايــن نــوع : تقويــت ارتباطــات -

بعنوان يك پشـتوانه محسـوب    آيد وجود مي ها به فعاليت
توانند از همديگر كمك  افراد ميورت نياز،شودو درص مي

  . كند را كم مي تنهايي ها احساس مكان دراين آمدن.بگيرند
طي شركت : احساس توانمندي در مقابله با مشكالت -

يابـد در   و توانايي افراد افزايش مي  ها ، تجربه در فعاليت
نتيجه افراد هنگام رويارويي بـا مشـكالت فـردي هـم     

  .دهند تري از خود نشان مي العمل مناسب عكس
 افراد براي اوقات فراغـت و زنـدگي   : مديريت زمان  - 

  .   كنند ريزي مي برنامهبهتر 
فرد به داليل مختلف دچار : معنا بخشيدن به زندگي  -

هـا   هـا و گـروه   حضـور در ايـن جمـع   ، مشكالتي است 
  .  برد  هدفي را در فرد از بين مي احساس نااميدي و بي

را خسـته  انسـان  روزمرگـي  : كردن زندگي  هدفمند  -
ها يك نوع فعاليت و برنامه ديگري  اين سازمان. كند مي

  . آورد  را براي فرد بوجود مي
انجام كار گروهي : دهد احساس مفيد بودن به فرد مي -

كنـد مـوثر    شود كه فرد احسـاس   و مشاركتي سبب مي
گيرنـد و   همچنين افراد كـار گروهـي را يـاد مـي    . است

  . آورند  دست ميبه وانايي كار گروهي را ت
چـه از نظـر   :شـود  سبب تغييرات مثبـت در فـرد مـي    -

  كيفيت و چه از نظر كميت 
  گياز بعد خانواد

.  گـذارد  اثر ميخانواده  در  ،هر نوع تغيير مثبت در فرد 
افراد خانواده هم توجه فردي،  ات مثبتتغيير در صورت

  . دوش هاي غيردولتي جلب مي ه سازمانب
  

  از بعد اجتماعي

كـم   اما كـم . تغييرات فرهنگي و آموزشي تدريجي است 
ها در فرد و خـانواده تـاثير گذاشـته و شـوق      اين آموزش

از بعـد  . آيـد   وجـود مـي   ايجاد اين تغييـر در اجتمـاع بـه   

اجتماعي فعاليت بايد در محـدوده يـك انجمـن باشـد و     
 .بيايد وجود تغييرات از طريق كار گروهي و مشاركتي به

فرد سالم كسي است كه از نظـر جسـم و   كفتند  قبالٌ مي

پـيش از طـرف    ي دهـه يـك  امـا از   ؛ روان سالم باشـد 

سـالمت در    بعد ديگري بـراي  ،سازمان بهداشت جهاني
يعنـي  .اسـت  سـالمت اجتمـاعي  نظر گرفتـه شـد و آن   

مشاركت و موثر بودن در جامعه ، همـدلي، بـه ديگـران    

 .بـدون هـيچ چشمداشـتي   كمك كردن و اگـاهي دادن  

  . شود  سالمت اجتماعي شامل همكاري و همدلي مي

نيازهـاي  فعاليت خـود را بـه دليـل    در بيشتر موارد افراد 
تاثيراتي .  ندمان كنند  اما در آن حد نمي ميشروع فردي 

فـردي   ي مـا را از محـدوده   ،گـذارد  مـي  يگروهكار كه 
يعني  .اندرس به خانواده و اجتماع ميما را برد و  فراتر مي

وقتي خود را پيدا . كنيم ديگر فقط به رشد خود اكتفا نمي
رسـيم و نگـاهي بـه اطـراف      كنـيم بـه آرامـش مـي      مي
  . اندازيم  مي

ــ ــراد در كاره ــا   اف ــد ام ــرفت دارن ــم پيش ــف ه اي موظ

. تفاوت داردكارهاي داوطلبانه  با ،كيفيت و ميزان آننوع
امـا  . كنـد شايد اعتماد به نفس در كار تجاري هم رشـد  

مثالً . به گروه وجود ندارد مندي و تعلق  احساس رضايت
شـود    ها آن رشد  سبب  افراد ممكن استاقتصادي  تالش

مانـد و همـه جانبـه     در حد فردي باقي مـي اين رشد اما 
  . نيست

 شـود،  رشـد مـي  سبب هاي غيردولتي  سازمان فعاليت در
ت يـا  اگر اين اتفاق نيفتد علتي دارد يا از خـود فـرد اسـ   

اگـر تغييـري در خـود    . البته رشد نسبي اسـت  . سازمان
  .احساس نكرديم بايد برويم دنبال علت 

  شد هاي حاضران پاسخ داده در انتهاي جلسه به سوال
ي  هـا و اثـرات كارهـاي داوطلبانـه     و حاضران نيز تجربه

  .خود را مطرح كردند


