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 موسسه                                                                                                             

  
 

                                  امروز مادران
 
 
 
 

 7931ماه  دی  019 ی شماره                             ی راه دور                        ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار ها با گیر از راه دور، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروه)مام( به منظور اطالع موسسه مادران امروز
ی پیک مام گیر از راه دور، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 ی راه دور کرده است.ویژه

 

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 :  01/01/99تا  01/9/99های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خان   کنندههماهنگشهههر، ، قا  7بوعلی● گزارش  4گروه: خان  آسههیه شههری  ی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا   ●
شهههر،  زی ون، قا  ●   گزارش 5گروه: خان  آسههیه شههری  ی،   کنندههماهنگشهههر، ، قا  2بوعلی●  گزارش 9فر، صههمدی
   گزارش 2، احمدزادگانخان   گروه: کنندههماهنگشهههر، ، قا  2زی ون ● گزارش  4خان  آسههیه شههری  ی،  گروه: کنندههماهنگ

گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شهر،، قا  9سنن ا  ●   گزارش 2گروه: خان  قربانی، کننده هماهنگ شههر، ، قا  2سهنن ا   ●
گروه: خان  کننده هماهنگشهر، ، قا   6سنن ا  ●  گزارش 2گروه: خان  نجفی، کننده هماهنگ شهر،، قا  5سنن ا  ●گزارش   71

کننده هماهنگ شهر ،، قا  8سنن ا  ●گزارش  2گروه: خان  بهزادی،  کنندهشههر، هماهنگ ، قا  1سهنن ا   ●گزارش   5نیا، توکلی
 شهر،، قا  74سنن ا  ● گزارش   9گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شهر،، قا  71سهنن ا   ● گزارش   2گروه: خان  کمالیان، 

سنن ا  ●  گزارش 4نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگشهر، ، قا   71سنن ا  ●گزارش   2، گروه: خان  بهزادیکننده هماهنگ
 7ذبیحی،  گروه: خان کننده هماهنگشههههر، امید فردا، قا   ● گزارش 7گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگشههههر، ، قها    78

شهههر، بانو، قا   -روسهه ایی ●  گزارش 9گروه: خان  کریمی،  کنندهشهههر، هماهنگآها )سههاتوری در زندگی(، قا   ●گزارش  
       گزارش 5، ابراهیمیگروه: خان  کننده هماهنگشهههر، ، قا  سههارینا ● گزارش  9خان  سههکینه لیفیان،  گروه: کنندههماهنگ

گروه:  کنندههماهنگ، شهههرآ ین تربیت، قا   ● گزارش  2، نخ یگروه: خان  کننده هماهنگ شهههر،قا   ،2های خندان گل ●
 گزارش   6، زادهها عباسیان و سیفگروه: خان  کنندههماهنگ، شههر خورشهید دنیا، قا    ●گزارش     9، زندی و ترشهیزی  هاخان 

گروه: خان   کنندههماهنگ، نورانا، نور )مازندران( ● گزارش   9، ذبیحیگروه: خان   کنندههمهاهنهگ  ، شههههرمهادرانهه، قها      ●
کننده هماهنگ مادران کوبو، آمل، ●گزارش   5گروه: خان  رضایی، کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●گزارش   7، زادههدای ی

، دیرلی، سههاری ●  گزارش 7، محمدیگروه: خان  کننده هماهنگ ، سههاری،آرامش ●   گزارش 4گروه: خان  سههحر توسههلی، 
مهربانو،  ●  گزارش 7گروه: خان  محمدی، کننده هماهنگ مادرانه، سههاری، ●  گزارش  7، محمدیگروه: خان   کنندههماهنگ
        گزارش  7، محمدیگروه: خان  کننده هماهنگ ، سهههاری،اندیشهههه ●    گزارش 7ی، دارایگروه: خان  کننده هماهنگ سهههاری،

گروه: خان  کننده هماهنگ، بابل، مادران ●گزارش   7، مری  اندیشگروه: خان  کننده هماهنگ ،شهههربانوان اندیشههه، هادی ●
 راه نو، بجنورد، ●گزارش   7، رقی و محمدیغها جاگروه: خان  کنندههماهنگ، کمان، بهشهههررنگین ● گزارش   2 ،رضههایی

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر ومدارايذره
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باراد،  ●گزارش   7گروه: خان  رسهههایی، کننده هماهنگ ، بجنورد،2 راه نو ●  گزارش  7، رسهههاییگروه: خان  کننده هماهنگ
گروه: خان  فریبا یار کننده هماهنگباران، کرمانشهههاه،  ●گزارش   6گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده همهاهنگ کرمهانشهههاه،  

، کرج، امید فرهنگ ●گزارش   9، بنوفامیلگروه: خان  کننده همهاهنگ ، مهادران شهههکوفها، مشهههههد    ●  گزارش 7احمهدی،  
   گزارش   7گروه: خان  پگاه عاطف،  کنندههماهنگ، کرج، کودکان شهههاد ●  گزارش  7، پگاه عاطفگروه: خان   کنندههماهنگ

گروه: کننده هماهنگ مادران گلسهه ان، کرج، ●گزارش   3، پگاه عاطفگروه: خان  کننده هماهنگ مادران شههاد بنفشههه، کرج، ●
کننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ●  گزارش  2، بهار عابدینیگروه: خان  کننده هماهنگ ، تهران،مانا ● گزارش 7خان  غیاثوند، 

بانوان  ●  گزارش 7نگار، گروه: خان  منیژه ههرهکننده ماهنگه تهران، پویا، بانوان ● گزارش 7نگار، گروه: خهان  منیژه ههره 
فرزانه گروه: خان  کننده ماهنگه ، تهران،مادر و ک ا  ●  گزارش 9نگار، گروه: خان  منیژه ههرهکننده ماهنگه تهران، ،2 پویا

توانی ، تهران، ما می ●گزارش   9 فرزانهه منفرد، گروه: خهان   کننهده  همهاهنهگ   ،انهدیشهههه سهههبز، تهران  ●گزارش  5، منفرد
 9قیدی، افسههانه آجودانی و  ماندانا هاگروه: خان کننده هماهنگ اندیشههه، تهران، ● گزارش  4گروه: خان  لیفی،  کنندههماهنگ
 گزارش  

 

 تبریک:

و  کیتبر ضمن. وس ندیپ امروز مادران موسسه دور راه یک ابخوان یهاگروهجمع  به یتازگ به ریز یهاگروه

 .داری  زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو ،آمدگوییخوش

   رقی و محمدی.غها جاکمان در بهشهر به نمایندگی خان رنگین گروه

 گروه سارینا در قا مشهر به نمایندگی خان  الناز ابراهیمی.

 زاده.نورانا در نور )مازندران( به نمایندگی خان  مری  هدای یگروه 

 کودکان شاد در کرج به نمایندگی خان  پگاه عاطف. گروه

 گروه امید فرهنگ در کرج به نمایندگی خان  پگاه عاطف.

 گروه مانا در تهران به نمایندگی خان  بهار عابدینی.
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 راه دور طرحفعالیت و پانزدهیین سا  مادران امروز موسسه  تاسیسبیسبمیین سبا    پایان به مناسببت   

 ی این ماه ویژه شد.، خبرنامهموسسه

ی مربوط هاجشنموسسه و  یین سالگرد تاسیسبیسم  مراسماز  هایینامه سعی کردیم بخشویژهاین در 

رای ب یادگاری باشدهرچند خیلی کوتاه و مخمصببر تا  ،منعکس کنیمراه دور را  به پانزدهیین سبا  فعالیت 

 آیندگان.

تواند به های شببیا یزیزان را منعکس کند اما میی تالشتوانبد هیبه  نبامبه نیی  دانیم این ویژهخوب می

                                           ها کیک کند.ماندگاری در ذهن

    

    ------------------- 

 

 
 

در  ، مدیر موسسه مادران امروز،خانم مریم احیدی شیرازیسرکارهای صحبت هایسرفصل

 های مربوط به بیسمیین سالگرد تاسیس موسسه و پانزدهیین سا  فعالیت گردهیایی

 ( 0799های راه دور در تهران، قائیشهر و کرج )آذر و دی گروه

 



4 
 

 ی موسسهدرباره

 7911مرداد ماه  79ثبت 

 7911آغاز ف الیت آذرماه 

 موسسان

 من، سیامک جوالیی و نادر عظیمی

 هاهدف

 هاهای فرهنگی و تربی ی به خانوادهیاری

 ی موسسانپیشینه

 ایطرح مج مع کارهای فرامدرسه

 های سوادآموزی کودکان محروم از سوادک ا تالیف 

 های پایش سواد برای زنان نوسوادتالیف ک ا 

 همکاری با شورای ک ا  کودک

 کار با انجمن مرکزی اولیا و نظام رسمی آموزش و پرورش

 ی طرح خواندن با نوزادان، آموزش خانه به خانه مادرانارایه

 های فکریباشگاه اسبا  بازی

 و ....

 ی موسسههای فعالیتمحورها

 منظور ایجاد فرهنگ صلح و مدارا در خانوادهها بهآموزش خانواده-7

 گویی در خانوادهترویج فرهنگ خواندن و قصه -2

 های مناسب در خانوادهترویج بازی -9

 زیستحفظ محیط -4

 موسسه محل کار

 سال 74در دف ر کار آقای جوالیی به مدت  -

 سال 9 ی ان قال به یک واحد اجار -

 سال 9 ف لی واحد اجاریاسکان در  -

 هیراهان

 مشاوران عالی -7

 کارشناسان داخلی و بیرونی -2

 پدران همراه و همیار موسسه -9
 فردی –نیروهای داوطلب : گروهی  -4

 هاهای موردنیاز به خانوادهچگونگی رساندن آگاهی
 هاها و کارگاهپیگیری گام -هاها و کارگاهگام

 عنوان 211جلسه در داخل موسسه با  911 –های ماهانه جلسه
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 هاها و راهنماییمشاوره
 هاهای مناسب برای خانوادهها و سایر خواندنیتالیف ک ا 

 شودهای موسسه اجرا میجاهایی که برنامه
سراهای محله و خالصه ها، ها، مهدهای کودک، شهرداریها و نهادهای دول ی و غیردول ی، مدرسهها، ادارهسازمان

 ها باشند.هرجا که خانواده
 ای .سازمان دول ی و غیردول ی همکاری داش ه 749تا به حال با 

 مخاطبان ما
های در ان ظار فرزند تا های مخ لف سنی سر و کار دارند. از خانوادهها و مربیان که با کودکان و نوجوانان در گروهخانواده
 های زندگی برای بزرگساالنمهارتدار و دار و نوجوانکودک

 راه دور - هاتهران و شهرسمان
 کنی :، به دو روش ف الیت میها و مناطق دور از موسسهدر شهرس ان

 ها توسط کارشناسان موسسهها یا سخنرانیها و کارگاهی گامهیارا -7

 "راه دور"های مربوط به طرح اجرای برنامه -2

 خواندنراه دور الگویی است برای ترویج 
 ای .هایی که به این منظور تالیف کردهخواندن به شکل گروهی با ک ا 

هایی که به موسسه گزارش اند. )الب ه گروهگروه در سراسر ایران تحت پوشش این طرح بوده 211تا به حال حدود 
 دهند، در این آمار محسو  نشده است.(نمی

های راه دور سنس درکرمان )رفسنجان( بوده است و آغاز ف الیت گروهها در مازندران )ساری( و آغاز کار در شهرس ان
سال کار آزمایشی که در قا مشهر شده  2گذرد. بجز سال از آغاز این ف الیت می 75)قا مشهر( بوده است.  در مازندران

 است.

 رسانی در موسسهاطالع
 7982از طریق سایت از سال 

 7934تلگرام از سال 
 ازات تلگرام و اخیراً درحال بازبینیاینس اگرام، به مو

 شماره پیک مام من شر کرده ای .( 725حال پیک از اب دای تاسیس )تا به
 ای .(شماره من شر کرده 23حال )تا به 23ها نامههای پیک مام و ویژهپیوست

 ای .(شماره من شر کرده 718حال ی راه دور )تا بهپیک مام ویژه

 موسسه ها درانمشارات و کماب
 7986مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 

 ای :سه گروه ک ا  تا به حال من شر کرده
 ک ا  کار

 ک ا  راهنما
 های کوهکک ا 
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 های نشر مادران امروزی کمابهاویژگی
 تالیفی بودن ●
 علمی و سادگی و کاربردی بودن ●
 ایرانیهای تناسب با نیازها و فرهنگ خانواده ●
 بدون نیاز به حضور مس قی  کارشناس ه،گروها درقابل اس فاده برای آموزش خانواده ●
 تناسب با هر سیح از سواد و م لومات ●

 های مخملف سازمانی مابخش
 رسانی، روابط عمومی، آموزش، داوطلباناداری، اطالع

 هاها و شادیغم
 ی ب  و کرمانشاهعمومی: زلزله
 های مالیدادن ب ضی مشاوران و یاران، بحرانازدستای: درون موسسه

های نامههای نو و اب کاری، یاری برای نوش ن پایانها، طرحی الگوهایی برای آموزش خانوادهها: موفقیت در ارایهشادی
 های دیگر، تقدیرهامرتبط و تشکیل سازمان

 ها، اصو  و باورهاارزش
 :فردی، گروهی و سازمانی

 ریزی برای رسیدن به آنو برنامه داش ن هدف ●
 های موسسه در روابط سازمانیرعایت مح وای آموزش  ●
 اع قاد به خرد جم ی، همکاری و مشارکت ●
 های گروهیاع قاد به کار گروهی و تصمی   ●
 توجه به فرهنگ ملی و بومی  ●
 اهمیت به اب اد علمی، اجرایی و عملی آموزهش ها در موسسه  ●
 وهاآموزش نیر ●

 های آیندهبرنامه
 سال کارمان 21بازبینی   ●
 ها، تبلیغات، سیس   اداری(ها، مس ندسازیدریاف ن نقاط ض ف )بایگانی  ●
 های امروزو پژوهش های بیش ر در مورد نیازها و مشکالت خانواده میال ه  ●
 امروز یهاها و مح وای م ناسب با خانوادههای جدید، روشاس فاده از تکنولوژی  ●
 وری بیش ر منابع و نیروهای انسانی و مالیبهره  ●
 گس رش طرح راه دور  ●
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 )مسئو  روابط ییومی موسسه مادران امروز( کرمیشاهمرضیه سخنرانی خانم 

 

 
 سالم. خوش آمدید.

ریزی و اجرای جشهن بیسه مین سهالگرد موسهسه در خدم  ان هس   و قرار است     من به نمایندگی از طرف گروه برنامه

 .ارا ه ده گزارشی کوتاه درمورد هگونگی انجام کارها در سال گذش ه، 

ون دلمان هریزی بیس مین سالگرد تشکیل شد. موسسه، گروه برنامه تاسیس ی ب د از نوزدهمین سالگرددرست از هف ه

تر، هه در شکل و هه در مح وا، برگزار کنی  و خواسهت بیسه مین سهال را به شکل ویژه و م فاوت و در اب اد بزر    می

ی همراهانی که در این بیست سال یاورمان ها، قدردانی و سهناسهی داش ه باشی  از همه  ضهمن مرور به کارها و ف الیت 

 تشکیل شد.به همین منظور دو گروه در موسسه  ،بودند

های موسسه در بیست سال گذش ه و ها و ف الیتیک گروه تخصهصهی ارزیابی سهازمانی به منظور بررسهی تمام بخش    

ی نقیه هرحال بیس مین سال برای مای بیس مین سالگرد. بهریزی، برای برگزاری برنامهدیگری گروه مشورتی و برنامه

 عیفی است.

کردی  که جام ه با مشکالت اق صادی، ها کار میهای خوبی میرح شده بود و روی آنهند ماهی کار کرده بودی ، ایده

همه هیز هند برابر و ... . با خود فکر کردی  آیا در هنین شراییی های مربوط به هزینهرو شد و اج ماعی بیشه ری روبه 

ی زیاد، وقت و انرژی بیش ری دارد ؟ هه توان اق صادی یاز به هزینهدرسهت است که ما دست به کار بزرگی بزنی  که ن 

آید. به ر نیسههت ح ی اگر از نظر داشهه ه باشههی  هه نداشهه ه باشههی ، این با باورها و منش و روش موسههسههه جور درنمی

 این هزینه را در جاهایی دیگر صرف کنی . ،اق صادی ه  شرایط برایمان مهیا باشد

ولی درنهایت به این ن یجه رسیدی  که نباید این کار را بکنی  و  ؛خواست برنامه خیلی م فاوت باشدهرهند که دلمان می

 ت.ی امروز اسل همیشه ساده و صمیمی برگزار شود که حاصلش برنامهثقرار شد برنامه تغییر کند، کوهک شود و م

کار و ف الیت و ارزیابی نقاط قوت و ضهه فمان سهال   21های جالبی برایمان اف اد. مرور سهاله، اتفا  های یکدر بررسهی 

 تر شد.روشن

ها این ی ایننقاط قوت که سهههبب خوشهههحالی و اف خارمان بود، حج  کارهای م نوعی که انجام شهههده بود و در همه

 ها برجس ه بود:ویژگی

 به اصول علمی پایبندی ●

 های ایرانیهماهنگی با فرهنگ خودی و نیازهای خانواده ●
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 هاهای تربی ی و فرهنگی خانوادهزی و پیشگام بودن درمورد ف الیتالگوسا ●

 ها، همه وها و مناسبتها، طرحها )جشنکاربس ن یارگیریکردن محیط صمیمی و راحت برای یادگیری و بهو فراه  ●

 کرد.(همه از یک کار گروهی و صمیمی حکایت می

 :هایمانو اما نقیه ض ف

 (سازیجانشینماندهی بایگانی، تبلیغات، اس فاده از نیروهای جوان )و ض فمان در مس ندسازی، سا

 ها است:هایمان و توجه بیش ر در این حوزهکردن ض فکردن و برطرفقرارمان برای آینده کمک

 های نشر مادران امروزگس رش ف الیت-7

 خدماتمان یروزکردن مدل و شکل ارایهرفع اشکاالت و به -2

 های راه دور هه ازنظر کمی و هه ازنظر کیفیبرنامهگس رش  -9

یر هس ند هایی درگها با هه موضوعها را بشناسی ، ببینی  در شرایط ف لی، خانوادهمثل گذش ه نیازهای واق ی خانواده -4

 های پیش رو کدامند؟و هالش

اند، با جا ما را یاری دادهو همکارانی که تا این امیدواری  با اس فاده از حاصل ارزیابی یکساله و با اس فاده ازنظر همراهان

ی لهساهای بیستها با تجربهی اینها در این مقیع و تیبیق همهدرنظرگرف ن شهرایط موجود جام ه و نیازهای خانواده 

 ریزی مناسبی انجام دهی .برنامه ،موسسه برای آینده

 

 

ادران تاسیس موسسه ممراسم بیسمیین سالگرد میزگرد  ها دروگو گفتممن 

 )مام( امروز
     

)روانشببناو و مشبباور کودن و نوجوان، مشبباور یالی  زادهقاسببمفاطیه های خانم دکمر صببحبت

 موسسه مادران امروز(
 

 
 

ی مادران امروز، که درواقع پیوند بین کودکان و والدین هس ند، موضوعی ضهمن تبریک بیسه مین سال ف الیت موسسه  

. هیزی که در است "ترویج صهلح و مدارا "میرح کن ، یکی از محورهای کار موسهسهه مادران امروز؛   که من بنا اسهت  

 زند.ها به آن نیاز دارند و نبود آن به همگان آسیب میسراسر جهان، همه ازجمله کودکان و خانواده

و  "شودز از کودکی آغاز میهمه هی"گوید: کن  که میی کلیدی یکی از روانشهناسان فرانسوی اس فاده می من از جمله

ای هی همه هیز هست. در این دوران ویژگیاگر منظور از کودکی دوران طالیی قبل از دبسه ان باشهد، واق اً آغازکننده  
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بماند که ما  -شودرشد مغز تا پایان ههارسالگی انجام می %81شود. مثالً حدود ی اب اد رشد مشاهده میخاصی در همه

در این دوره که ازنظر ساخ ار رسمی آموزش و  -کنی پایان ههار سالگی هه مح وایی وارد مغز کودک میبزرگساالن تا 

پرورش ه  موردتوجه نیسهت؛ سههولت یادگیری، سرعت یادگیری و پایداری و عمق یادگیری را داری  و اثربخشی این   

شههناسههی و  های عصههبکه پژوهشسههوای این ماند و این ن ایج را،ها در تمام طول زندگی بر انسههان باقی میآموخ ه

ای . مثالً خیلی از خاطرات و موارد کودکی را به ر از ی ما تجربه کردهاند، همهشههناسههی و علوم تربی ی تایید کرده روان

 ی خود به یاد داری .ی گذش هاتفاقات هف ه

که ندرضمن ای"که د اضافه کن  و آن اینی اولی که گف  ، یک عبارت جدیمن قصد دارم باتوجه به این موارد به جمله

ترین محییی است هون خانواده اولین و مه  "گردد.شود، همه هیز ه  از خانواده آغاز میهمه هیز از کودکی آغاز می

گران )ی نی از دی ،که یادگیری کودکان از نوع یادگیری اج ماعی اسهههتکنند و با توجه به اینکهه کودکهان تجربهه می   

 هاییی اول پدر و مادر و سهایر افراد خانواده هس ند و ب د محیط مدرسه و سایر محیط (، این دیگران در وهله.آموزندمی

 که تجربه خواهند کرد.

ی صهلح و مدارا بخواهی  م مرکز بشوی ،  شهود، اگر ما برروی مسههله  که همه هیز از خانواده آغاز میحال باتوجه به این

توجهی به دلیل بیآزاری است بهها که مس بدانه، منف النه )که درواقع نوعی کودکخانوادهباتوجه به سه الگوی رف اری 

بودن و آرامش همراه است و رف ارها و کالً همه هیز در زندگی کودک( و قاط انه هست؛ رف ار قاط انه با مهربانی، جدی

تاسههف دارد؛ زیرا ما همیشههه امکان  ما آموخ نی اسهت و این موضههوع از طرفی جای خوشههوق ی اسههت و از طرفی جای 

 آموزش نداری !

. ها بیش ر استهای زیاد کار مشاوره به این ن یجه رسیدم که مشکالت پدر و مادرها از مشکالت بچهمن در طول سهال 

 نوعی مربوط به پدر و مادر است و من همواره بهی نی هیچ کودکی نیسهت که مشکلی نداش ه باشد و مشکل او ح ماً به 

های موسههسههه مادران امروز شههرکت کنند و ب د اگر مشههکل   ها و کارگاهکن  که اب دا در کالساج ین  توصههیه میمر

 ت.تر اسصرفهبه ها مقرونفرزندشان حل نشد، دوباره برای مشاوره رجوع کنند و این از نظر اق صادی ه  برای خانواده

 شود که آموزشدلیل گف ه می همیند که آموخ نی اسهت و به پس آموزش صهلح و مدارا و آرامش به رف ارهایی نیاز دار 

ها را نجات بدهد؛ ه  از ناآگاهی و ه  از بسیاری تواند انسانبخشد و میها است. آموزش آگاهی میی انسهان رهاکننده

 شود.هاست که در موسسه مادران امروز اجرا میموارد دیگر ... و این آموزش سال

 وگو دارد. م اسفانه طبق آماراسهت. صلح و مدارا نیاز به ارتباط و گفت  "ارتباط"صهلح و مدارا،  ی دیگر در بحث مسههله 

طور میانگین فقط نی  روز، بهساعت شبانه 24ها در طول رسمی م اونت زنان ریاست جمهوری، گف ه شده که در خانواده

 وای این نی  ساعت هه مدل ارتباطی هست؟ از وگو و ت امل وجود دارد! که تازه م لوم نیست محسهاعت ارتباط و گفت 

 جنس صلح و مدارا یا هیز دیگر؟

 دهد.ها هشدار میاین آمار خیری جدی را برای کودکان و خانواده

ها را یاد نخواهند گرفت. مثالً باتوجه به آمار رسهههمی قوه طبی  هاً وق ی ارتباط نباشهههد کودکان خیلی رف ارها و مهارت 

 "افزایش داشهه ه است! 36نسهبت به سهال    %51ی به اندازه 31کودکان و نوجوانان در سهال   خشهونت خود "قضهاییه،  

اد دهد که خشونت نکنند و یها آموزش نمیبینند و کسی به آنها خشونت میدلیل این است که آنخشونت کودکان به

اً این سوای خشونت با کودکان و توانند داشه ه باشهند و ضهمن   کارهای دیگری میغیر از خشهونت هه راه دهد که بهنمی

 آزاری است که درجریان هس ید جام ه در هه وض ی قرار دارد.کودک
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ی ما شاهدی  و گاهی اثرات خیلی ناگواری دارد، مثالً سهیح ب دی خشهونت، خشهونت موجود در جام ه اسهت که همه    

تنها در خانه به اتکای خانواده کاری انجام دارد. توان اعدام در مالءعام! و باید اذعان کرد که برای مبارزه با خشونت نمی

ه خواهی  بباید امکاناتی ه  باشد که به کاهش خشونت در جام ه کمک کند؛ هه در کودکان و هه در بزرگساالن و می

 . اخیراً من"وگو و ارتباط موثرگفت"وگو اسههت. های گفتجا برسههی  که یکی از دالیل خشههونت ندانسهه ن روش  این

ست که قبالً هایی ادیدم که الب ه از زبان حیوان وگو کنیمدیوا نکنیم گفتیی برای کودکان و نوجوانان با عنوان هاک ا 

 که یاد گرف ند راجع به مشکلماند، ولی پس از ایننشده باقی میکردند و مشکل حلبرای حل مشهکالتشهان دعوا می  

 وگو کنند، به ن یجه رسیدند.گفت

تاثیر عوامل اج ماعی اسهت و درحال حاضهر مسایل   خانواده ه ، مثل هر نهاد اج ماعی دیگر، تحت کهی دیگر ایننک ه

و  کنند. طب اً پدرهایی مثل مام را دشوار میها دارند، کار موسسهاج ماعی، اق صادی و ... با اثرات منفی که روی خانواده

اه  کند، آرامش نخواهد داشههت و اگر به طریقی برخی اش را فرتواند مسههایل اولیه و ضههروری خانواده مادری که نمی

هایی مثل موسسه مادران امروز، شبکه یاری کودکان مشهکالت اج ماعی و اق صهادی حل نشود، اثربخشی کار موسسه  

های غیردول ی باید خودشههان هوای یکدیگر را داش ه جور سهازمان شهود و این های پویا، کم ر میکار و انجمن پژوهش

 باشند.

 

)پیشببگام کمابداری نوین ایران، دبیر شببورای کماب  آفرین انصبباریهای خانم دکمر نوشتصببحب

 مشاور یالی موسسه مادران امروز( ،کودن 

 
 

ال  گوی  و خوشحی همکاران شورای ک ا ، تولد بیست سالگی موسسه مادران امروز را تبریک میبا سالم از طرف همه

بارور و بسههیاری از عزیزان ازجمله خان  مری  احمدی عزیز از فرزندان شههورا هسهه ند. که شههورا درخ ی اسههت تنومند و 

این  کن  کهکرمی و آقای مهندس جوالیی، از جنا  آقای علی دهباشی تشکر میطور ضمن تبریک به خان  شاههمین

 "اه دوری ربرنامه"صحبت از  کنند. مسهولیت من در این هند دقیقه،هنینی فراه  میهای اینامکان را برای گردهمایی

 موسسه مادران امروز است.

ها در سراسر ایران است های موسسه برای خانوادهم ولد شده است، هدفش گس رش ف الیت 7982که از سال  "راه دور"

دن خوان"ی ملی به این شکل هست. ش ار آن دان  اولین تجربهکه من میکه این هدف بسهیار مهمی اسهت و تا جایی  

ها، های تهران شامل گامکند برنامهس ی می "راه دور"ال اده قابل تامل است. اسهت. این ش ار فو   "رای به رزیسه ن ب

 اً جا وجود دارد، ان قال بدهد. طبترین نقاطی که این عالقه در آنها، ترویج و تقویت ک ابخوانی و ... را به دوردستکارگاه

م فاوت است و روی برنامه تاثیر  هاکن  هون در هر جایی فرهنگو من فکر می شناسی دارداین مسههله نیاز به آسهیب  



11 
 

ه شود و همیشطور مداوم درحال انجام اسهت. هیچ الگوی ثاب ی در موسسه بس ه نمی شهناسهی به  گذارد، این آسهیب می

وجه ترجمه و چهیبه "ی راه دوربرنامه"آمهادگی تغییر نسهههبهت بهه شهههرایط وجود دارد و این یک کار جم ی اسهههت.    

ه سالگرد آغاز بی کامالً ایرانی اسهت و من بسهیار بسهیار خوشحال  که در دی ماه در    برداری نیسهت و یک برنامه گرته

ی حضهور خواه  داشهت. هدف مه  موسسه مادران امروز، دادن توانمندی الزم برای ساخ ن شبکه   ،این برنامهف الیت 

ی ی خانواده است و خیلی مسهلهاقع بحث مادران ضرورت ایجاد تحول در اندیشهها است. دروارتباطی موثر بین خانواده

 مهمی است.

 اش سه مرحله را طی کرده است، پشت سره . سالهدر طول حیات پانزده "راه دور یبرنامه"

ه ارد. موسسخاطر شهام ی است که موسسه مادران امروز دی اول اضافه شده است و این بهی نی مراحل ب دی به مرحله

های کند. اول: آشنایی دقیق و عمیق با ک ا به ضرورت گس رش پیدا میبناهایش مادران امروز کامالً پویا است و اندام

 ی آن بسیار مه  بوده است. صدها نفری حیات موسسه و گس رش اندیشهها در ادامهموسسه هست که تالیف این ک ا 

 ا  حرف کند، کها اس فاده کنند. ک ا  پرواز میتوانند از این ک ا نکنند، میکه ممکن اسهت اصالً به موسسه مراج ه  

ن خواند "راه دور"ی توان گفت که در برنامهشهود به یک واحد مس قل آموزشی. پس می زند و تبدیل میخودش را می

 شود. هدفمند دنبال می

های اولیه پیوسههت شههده و دوس ان ی ک ا عهای اسهت که به مجمو شهده شهده و گزیده دومین اتفا : فهرسهت اضهافه  

شود و در تداوم همان نیازهای شدن اطالعات مینظرم باعث کاربردیه  بهی راه دور ببینند؛ اینرا در جزوهتوانند آنمی

ند کمیای را ت ریف برد. موسسه مادران امروز اب دا محدودهو غیره، سواد اطالعاتی جام ه را باال می یو پرورش یآموزش

 .شر شده در ایران نمشود، آثار شکند و وارد گزینش آثار میو ب د خودش این محدوده را می

ی لذت از خواندن. موسسه مادران ورود به جهان ادبیات است که گام بسیار مهمی است؛ ورود به مرحله،  سومین مرحله

 کند.برایش صد  می ".بگرفت و پا به پا برد  دس "رود و واق اً امروز با اح یاط و شمرده و دقیق پیش می

این بود که باید در این مجموعه، جایگاهی ه  برای ک ا  مرجع ت ریف بشههود؛ ی نی  ،نظر من رسههیدای که بهاما نک ه

ه  قدر مشوند، سه نوع ک ا  مرجع را داش ه باشند. هرا ک ا  مرجع اینی مراکز راه دور در هر کجا که تاسیس میهمه

کند. درست است که سواد اطالعاتی و ادبیات مه  است ولی ی پرسهشهگری را در انسهان فراه  می   ت؟ زیرا زمینهاسه 

 ای دارد. کند، جایگاه ویژهخاطری که انسان پیدا میپرسشگرشدن، برای ایجاد ت ادل و رضایت

ارسی، دوم؛ یک دوره فرهنگنامه ها است: اول: یک فرهنگ زبان فآن سهه نوع ک ا  مرجع، که پیش ر گف  ، شامل این 

 کودکان و نوجوانان، سوم: یک اطلس جغرافیایی. 

کند: وحدت ملی، وحدت زبانی و اگر خو  دقت کنید به منیق ذهنی من خواهید رسههید؛ این سههه اثر وحدت ایجاد می 

 . وحدت اندیشه و ...

ی موسههسههه مادران امروز یک نظام در مجموعه ی پویا این مسهههله ه  جا بیف د. الب همن امیدوارم که در این مجموعه

عنوان یک ک ابدار نسبت به آنچه در سراسر ایران در جا من بهبینی شده است. جا دارد که اینی امانی ه  پیشک ابخانه

مشکالت  ا  طور. توزیع کها نیز همینفروشیها باید حمایت بشوند و ک ا ها داری ، ابراز تاسف بکن ! ک ابخانهک ابخانه

ند ولی کآید و یک پروازی را آغاز میبسیاری دارد و بحث انقیاع ه  بسیار مه  است. فرض کنید کسی به موسسه می

الن مک ب      ال حصیاف د و این خیرناک است. امیدوارم که فارغکننده از کار میب د از آن دیگر ک ا  نیست و نظام حمایت
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گر تبدیل شوند تا این ها، به یک نیروی فشهار و میالبه ه رشهدن وضهع ک ابخانه  در سهراسهر ایران درجهت ب   "راه دور"

 دریچه بیش ر و بیش ر باز بشود.

 ی شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم.برای همه

 

، نویسنده و پژوهشگر در و قصه )ممخصب  روانشبناسی بازی   های خانم فرشبمه میی  صبحبت 

 ی بازی و قصه(حوزه
 

 
 

 ای شروع کردند:هایشان را با قصهگو هس ند، صحبتکه یک قصهبا اشاره به این خان  فرش ه مجیب

کرد و توان غریدن نداشت. حیوانات جنگل او را ی شهیری تنها، غمگین، خسه ه و گرسنه که در غاری زندگی می  قصهه 

خواندن ک ا  است. شیر  شود که در ورودی غار مشغولنامیدند. روزی مرد جوانی پیدا میکردند و ترسو میمسخره می

ی گوید که مشغول نوش ن قصهبود به او می "گوازوپ قصه"مرد که  "کند؟هه می"پرسد که کنجکاو شهده و از او می 

کند که مند شده، او را وادار میکند. شیر که عالقهشهیری پیر، خسه ه و گرسنه است که در غاری به تنهایی زندگی می  

ا به هایش رخواهد که ک ا  ریف کند. هنگامی که ازوپ قصد بازگشت دارد، شیر از او میهایش را برایش تی قصههمه

ی شیر توسط خودش رق  گوید که پایان قصهکند. ازوپ میی شهیر سوال می ی پایان قصهه طور دربارهاو بدهد. همین

خواند. صههبح روز ب د حیوانات را میها ی ک ا کند و شههیر تا صههبح همه جا را ترک میترتیب ازوپ آناینخورد. بهمی

ش را هایکند تا قصهها را دعوت میشوند. شیر آنجنگل با شنیدن غرش رعدآسای شیر، با ت جب به غاز او نزدیک می

ی که همهآید درحالیروند و فردا صهبح شیر از غار بیرون می ی حیوانات در غار به خوا  میرف ه همهگوش دهند. رف ه

 خورده است و ه  شکمش سیر است و ه  خوشحال است!حیوانات را 

 ها شیرین هس ند ولی برای خوا  نیس ند بلکه برای بیداری هس ند!قصه

د، انشههود، ثابت شههده اسههت که کودکانی که قصههه گوش دادههای زیادی میها ف الیتی کاربرد قصهههامروزه که درباره

د. ها هسهه نها و امیال آنی آرمانگذارند و سههازندهکودکان تاثیر می بینیها در جهانتر هسهه ند. قصهههمب کرتر و خال 

ترین فنون گویی یکی از مناسبیابد با دیگران همدردی کند و دنیا را کشف کند. قصهکودک درحین شنیدن قصه درمی

، تمایالت اع قادات که موجب تغییر در بینش و فه  کودک شود. افکار درونی،کردن تغییرات است، بدون اینبرای درونی

اسههت و به  "گراهمذات"برد. تفکر کودک تا بلوغ ها لذت میها من کس هسهه ند و کودک از آنها در داسهه انو انگیزه

 ی طبی ت برای او زنده است. همین علت همه
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د. ندهد که درحین شهنیدن قصهه به دنیایی دیگر سرک بکشند و یا مهاجرت کن  ها فرصهت می گویی شهما به بچه قصهه 

درمانی کودکان اسهت؛ افسردگی، اضیرا ، پرخاشگری، خشونت و ... را  ها برای روانگویی یکی از به رین روشقصهه 

گویی شما برای کودکان ان فرص ی است ها زیاد کرد. قصهه ی بودن را در بچهتوان انگیزهها میدهد. با قصهه کاهش می

 د.که در کنار او باشید و به او گرمای زندگی ببخشی

بلد  ها یا اصالً قصههای مخ لف جای همه هیز را گرف ه است. خانوادهای به نام تلویزیون و رسانهم اسفانه امروزه ساحره

ا برای کند یا مناسب سن کودکان و یهایی که گاهی تلویزیون پخش میگویی ندارند. قصهی قصهنیسه ند و یا حوصله 

که هر ک ا  باغی اسههت، ها حذف شههده اسههت، درحالیاز عادات خانوادههای قصههه خوا  میلو  نیسهه ند. خرید ک ا 

پرنده گفت: مادر، در قفس را برای  باز کن تا پرواز کن . هنانچه مادر "های مخ لف. شهههری اسههت پرحادثه و پر از آدم 

 گرفت.کرد، آن جوجه هرگز پروازکردن را یاد نمیپرنده در قفس را باز نمی

شوی ، بینی  که بچه روی دیوارهای سهفید خانه نقاشهی کرده است، عصبانی می  گردی  و میرمیوق ی خسه ه به خانه ب 

که حرکت دس ش از ساعد است نیاز به کاغذ بزر  دارد و اگر این کاغذ را دراخ یارش قرار ندهی  دلیل اینکه بهدرحالی

 آورد.به نقاشی روی دیوار رو می

که او یشوی  درحالکه داخل سبدی بوده، وسط اتا  خالی کرده است، عصبانی می بینی  تمام وسهایل بازی را، وق ی می

 ی ریزی که الزم داشت مجبور شد همه را خالی کند.برای پیداکردن قی ه

ویی  ها بگانصافی است اگر به آنکنند. بیها با بازی زندگی میها اسهت، بچه ی آنجانبهکردن کودکان رشهد همه بازی

های بازیها را تبدیل به کلکسهیونرهای اسبا  زیرا آن "با هه هیز بازی کنی ؟"پرسهند که  ها مدام می. بچهبازی نکنید

ه با فرسهه ی  کها را میما آن "با کی بازی کن ؟"پرسههند ها میدانند. بچهها را نمیای  که ح ی کاربرد آنم نوعی کرده

 عنوان همبازی نیاز دارند.ها ما را بهه آنکجان بازی کنند درحالیهای بیبازیهمان اسبا 

ها در کنار کودک  نشس   برایش قصه گف  ، هه روزها از لیوانی خالی در پایان به درد دل یک مادر توجه کنید: هه شب

های تقلیدی در نقش دیو و غول و فرش ه بازی کردم. یک روز نگاه اش های نوشهیدم. در بازی های کودکانهدر مهمانی

 ام نیست. او بزر  شده و رف ه بود.م و دیدم بچهکرد

      .مروز است، امروز را غنیمت بدانیدنام کودک، ا
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 ) پزشک آسایشگاه کهریزن( بخمیاری فریبرز های آقای دکمرصحبت
 

 
 

هس  !  جاشود هرا اینضهمن عرض تبریک بیسه مین سالگرد موسسه مادران امروز، اب دا خودم را م رفی کن  تا م لوم   

ن جا زندگی کن . در ایسهال اسهت که پزشهک آسایشگاه کهریزک هس   و یاد گرف   که در بین سالمندان آن    29من 

ی جانداران پس از مراحل تولد، بلوغ، سهاله، برداشهت من تفاوت انسهان با سهایر جانداران بوده است. همه     29ی تجربه

رسد. اما انسان درست در همین مرحله، ی نی میانسالی و ان در زندگی به اتمام میتولیدمثل، سهاخت آشهیانه و ... نقشش  

 عنوان اشرف مخلوقات در بالندگی محییش اثرگذار است.سالمندی به

 5بوده است، ی نی نزدیک  8/4طور م وسهط  خانوار در کشهور به  جم یت 7915کردم، در سهال  در آماری که میال ه می

نفر هس ند. از طرفی ت داد سالمندان  71. ی نی حدوداً هر سه خانواده جم اً 9/9یده است به میزان نفر. االن این عدد رس

 رسد!میلیون خانوار تقسی  کنی ، به هر سه خانواده یک سالمند می 24میلیون نفر هس ند را اگر به  8که 

های ما درحال رف ن است. صورت دید که برکت از خانوادهرا باید به این "تهدید سهالمندی برای جام ه "درواقع عبارت 

های کند. با توجه به آمار آسههایشههگاهها همان عزیز سههالمندی اسههت که هراغ راه را برای ما روشههن می برکت خانواده

و فرص ی  کنندفت که قسمت اعظ  این عزیزان در خانه زندگی میتوان ن یجه گرهای بیمارس انی، میسالمندان و تخت

کند، اکنون جام ه را تهدید میتوانند مانع گسست فرهنگی، که ه جهت اس فاده از تجربیاتشان و میهسه ند برای ما به 

.. و سالمندان های موبایل و تبلت و .های خود و پشت میزهایشان، فرزندان سر گوشیباشهند. پدرها و مادرها در شهغل  

ها را توانند مانع این گسست شوند و انسجام خانوادهی خانواده هس ند که میشدن و سالمندان تنها حلقهدرحال فراموش

 دوباره ایجاد کنند. 

در ت ریفی که از سالمت داری ، فقط ب د جسمی و روانی مدنظر نیست بلکه اگر کسی وض یت اق صادی نامناسب، وضع 

و  داشه ه باشهد و یا از نظر امنیت حقوقی و اج ماعی دهار مشهکل باشههد، آن شههخن سال  نیست. به    فرهنگی نامیل

های سالمت مدنظر قرار دهی . در ی جنبهرا باید از همه ”successful aging“یا  "سالمندی سال "جهت ش ار این

  ی خانجا جملهی اول. در اینروز حلقهی آخر این زنجیره است و موسسه مادران اماین بحث آسایشگاه سالمندان حلقه

 شود، بلکه درهمان خانواده ه تنها از خانواده شروع میهمه هیز نه"کن : ی خودم تکمیل میزاده را به سلیقهدک ر قاس 

 ی نی اگر ما برای تغذیه و سبک زندگی کودکانمان، توجهی قایل نباشی  و ازنظر تربی ی و اج ماعی "رسهد. به اتمام می

 بینی کرد.توان پیشتوجه نکنی ، طب اً برای این نسل، سالمندی سالمی را ه  نمی
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را گردد و تر باید اجشود، در ب د خانواده و از سنین پایینهایی که برای مسهایل سالمندان توصیه می ی پیشهگیری عمده

حال گس رش ه  هس ند، باعث شود که خوبی درکن  که تاثیری که موسسه مادران امروز در جام ه دارد و بهمن فکر می

 تری را بسازند.ی سال ها جام هخانواده

 
 

) ممخصب  معیاری، پژو هشگر، مشاور هنر ی و مدیر   سبخنرانی آقای مهندو سبیامک جوییی  

 یامل موسسه مادران امروز(

 

 
 

  خانواده، برای هنر بر درآمدی

 مام() امروز مادران موسسه در
 است پر عاشقان دل خون ز جهان جام

 !کنیمی نوش اگرش دار نگاه حرمت

 درآمدپیش
 و پایه محور ههار در ما هایف الیت است، آمده امروز مادران موسسه تالشسالبیست به مربوط هایگزارش در کههنان
  است؛ گرف ه شکل اصلی بس ر دو بر
  است؛ بوده "رواندرس ی" به نگاه دیگری و "تندرس ی" به توجه یکی ما، کار اصلی بس ر دو
 نگاه در ظریف هایلیافت گس رش طریق، آن از و هنرها با هاخانواده آشهناسازی  مسهیر  از بویژه، را،"رواندرسه ی " ما،

 .ای دانس ه یاف نیدست خانواده هر اعضای

  "کردنهنر" کنایت
 هیست؟ هنر راس ی به
 را، مهمی امر که را که هر ،ما فرهنگ حک  و امثال در که آدمیان، هایواکنش و هاکنش در است مفهومی کدامین این
 !است کرده هنر: که کنندمی توصیف هنین باشد، برده پیش درس یهب اگر ویژههب
 غیریصت یا حقیرت در باشد، نرف ه پیش هاسنجه شاید و باید با منیبق باید، که هندان کارش، که کسی به درکنایت، یا و

 ت!اس هنرکرده کندمی خیال: که گویندمی آشکار،
ش که نام موضوعی آن اصل به دادناهمیت در که عجبا اما، بری می و ای برده کار به بسهیار  عاریت، به را، مفاهی  این

 ی !کننمی تالشی هیچ تقریباً فراگرف نش، در و است "هنر"
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  هنر؟ چرا
 براساس اخالقی، و قانونی و اج ماعی و شخصی و فنی و علمی هایعرصه یهمه در خود، یروزمره امور پیشبرد در ما

 موردها، بسههیاری در هرا اما، روی ؛می پیش فراگرف نی و اک سههابی هایآموزه یا تجربی و غریزی درسههت هاییاف ه
 نیسههت؟ برخوردار باشههد داشهه ه باید که ظراف ی از اما، شههود،می مانی(ها)هدف یبرآورنده اگرهه ما، کارهای ین یجه
 .دبسیارن هانمونه

 راضی ،کنندمی آنچه از و کارشان حاصل از ناخودآگاه، یا آگاه اما اند،م خصن خود دانش یا کار در که کسانی بسهیارند 
 آموزش مانند مثالً، اموری سههوی به ناخودآگاه، یا آگاه پس، اسههت؛ تالط  در روانشههان و جانشههان نوعی، به و نیسهه ند

 را یساز نواخ ن دارند دوست یا کنندمی تجربه را طراحی و نقاشی آزاد هایکالس و هاتمرین یا روندمی خوشهنویسهی  
 ایهحرف منیق در که دهند نشان و درآورند هیزیآن بجز صورتی، به را خودشان جمع، در یا خودتنهاییِ در و بگیرند یاد
  د!سرآمدن یا وارد آن در ،مشغول آن به تخصصی و

 هانمونه !ای نامیده ش"هنر" که دارند گرایش هیزی آن بروزدادن سنس و فراگرف ن به ناخودآگاه، یا ،آگاه مردم از خیلی
  ند.بسیار
  خانواده؟ در هنر چرا
 :بگویی  است به ر شاید یا

  خانواده؟ برای هنر هرا
  خانواده؟ با هنر هرا یا و

 :آوری  میان به را بیان همین ه  "مام" کار اصلی محورهای یدرباره بیایید
  خانواده؟ در مدارا و صلح هرا
  خانواده؟ برای ک ابخوانی و ک ا  هرا
  خانواده؟ با زیستمحیط حفظ هرا
 خانواده؟ در بازی و گوییقصه هرا
 هشناخ  درست را کارش اصلی محورهای و( مام) امروز مادران موسسه اگر و باشهی   دریاف ه را بحث این درآمدپیش اگر

  "؟خانواده در هنر هرا" :گویی می هرا: که برایمان شود روشن باید باشی ، داش ه اع قاد آن هایهدف به و باشی 
 "رواندرسمی" به دسمیابی و پرورش در خانواده در هنرها حضور نقش

  ای ؛دیده "تندرس ی" کنار در را "رواندرس ی" ما
 آیا باشی ، اف هدری را جان یا روان با تن تنگاتنگ پیوند اگر و بکوشی  باید تن درس ی برای که است جدی ایوظیفه اگر
      دخلم در کههنان و ؟بنردازی  نباید تن درس ی اندازه همان به ه  جان یا روان درس ی برای کوشش جدی یوظیفه به
 نقشی هه خانواده جمع در هنر حضور که نیست روشهن  گذشه ی ،  ازآن ناهار و گف ی  واراشهاره  "خانواده؟ در هنر هرا"

  رواندرس ی؟ به دس یابی و پرورش در داشت خواهد س ر 
  کاریم؟ کیای زمینه این در
 خودمان، هاگرن ای ؛م رکه پس در که پذیرفت باید الب ه صد و دانسهت  باید پردازی،واژه هرگونه بدون و لفاظی هیچ بی

 !است م رکه پس کالهمان ک دست
 نگاهی یدبیای! باشند هنین اغلب ه  جام ه آحاد که است طبی ی و اندبیگانه بالکل مه  امر این با آن مسهوالن و جام ه

 :بیاندازی  پیرامونمان کالبدی محیط به
 پرداخت و ساخت دوران طول در را دس ی صنایع و هنر و م ماری فاخر آثار همه آن که است تاریخی مای همان این آیا
  باخت؟ ما امروز سلیقگیکج به را آن و

 بگذاری ؟ باقی هه است قرار مانآیندگان برای زمینه این در ما خود حاال
 !است اندک زمانمان هقدر و داری  کار هقدر
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  کرد؟ باید چه
  :بود گف ه موالنا حضرت

  کشید ن وان اگر را دریا آ 
 !هشید باید تشنگی قدر به ه 

 !هادلیل فراوان به شد،با تواندنمی زمینه این در جام ه اصالح مدعی تنهایی به نهادی، هیچ که است طبی ی
 هراکه دنش هندانی هیز حاصلش اما، ای ،کرده ه  هاییکوشش اگرهه و بکوشی ؛ باید "مام" در توانمان یاندازه به پس
 !بود ناهیز خودش، آن،اصل

  یزم امکانات
 دیگر از رتگران و گران بسیار شانشهریه که پولی هایدانشگاه و هاآموزشگاه در است رش ه هند باشی ، کرده دقت اگر

 نتریکمینه در که است نیاز هاییامکان به هنر آموزش برای زیرا هرا؟ است هنر هایرش ه ها،آن صدر در و هاسترش ه
 !گنجدنمی اندک فرصت این در موضوع این توضیح و آورددرمی بیشینه از سر ه  وض ی ش

 و  ی ریخ هابرنامه زمینه این در شد، گف ه که درکی همان یپایه بر "مام" کار شروع در پیش، سال بیست همان از ما،
 گفت تکرار به باید ه  باز اگرهه! نبیخ ی  بود، بایس ه و شهایس ه  کههنان ه ، آردی اما، نیاویخ ی ، را الک هرگز گرهه
  !نیاویخ ی  را مانالک هنوز و هرگز

 !"ما دست" شدن دراز و "نخیل"بر ی"خرما"
 :بود گف ه حافظ 

 دراز بس منزل و است لنگ ما پای
 !نخیل بر خرما و کوتاه ما دست

 :"صالحی عمران" گریخ ه، جمع میان از زود یفرهیخ ه شاعر و طنزپرداز یاد،ندهل زقو به و
 !ماست حکایت حاال
 اشد،ب "کوتاه ما دست" که ه  هرهه و باشد نشس ه باال بلندی، "نخیل" هر بر هرهه که بداند "خرما" آن همه، این با

 "زمان گام هنر" با  در ،"سایه" که نگیرد، ک دست را "امروز مادران" دست شهدن  دراز و "مام" های"گام" بلندای
 است: فرموده
  است جهان انجام نه و آغاز نه امروز
  است نهان پرده پس که شادی و غ  بس ای
  دیری و دوری از مخور غ  رهی، مرد گر

  است زمان گام هنر رسیدن، که دانی
 ***و

  زود بخورد زمینش برآسود، که آبی
 است روان پیوس ه که رود آن شود دریا
 ***و
  مقصود گوهر آن که سایه مرو راه از

 ت.اس راهروان قدم اندر که است گنجی
  
 
  

 با سناس از:
تاسیس موسسه مادران امروز )مام( و سرکار  سهرکار خان  نگین شههری، مجری مراسه  بیسه مین سالگرد    

 ی فایل صوتی میزگرد مراس .کنندهخان  لیال بهاری، پیاده
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 هایگروه فعالیتبرگزاری مراسم پانزدهیین سالگرد گزارش مخمصری از 

 6/01/0799 -قائیشهرموسسه مادران امروز در  "راه دور"
 

                                                   
 
 کارهب غازآ سال نیپانزدهم و امروز مادران موسسه تولد سال نیسه م یب مناسهبت ه ب که  یبود آن فکره ب قبل هامدت از
  یبوم فرهنگ با م ناسههب یفیتال یهاک ا  توسههط و کارشههناس حضههور بدون یک ابخوان نینو روش کی که دور راه

 درجهت و  یباش داش ه گذشت آنچه بر یمرور گرید بارکی ،آن بزرگداشت ضمن تا  یریبگ یجشن ،باشهد یم نمامیهن
 . یکن گووگفت آن تداوم و رشد

 یسار و شهر مقا شهر دو یاعضا نیب مش رک یبرنامه کی به لیتبد موسسه در ما دوس ان کمک با ادامه در دهیا نیا
 .شد مازندران اس ان درواقع و

برگزاری مراس ،  ضرورت بنابه ه بود،شد لیتشک که قبالً شهر دو یهاکنندههماهنگ از نفر 5 حضهور  با یهمفکر گروه
 با رابط کی ان خا  با اهای مهجلس ،موعود زمان دنیرسه  فرا از قبل ماه 6 از باًیتقر .رتیب دادندت مشه رک  هایجلسهه 

 نیا یجهین  .کردی یم یریگ یتصم و گووگفت جشن یمح وا و هاهدف مورد در بار هر و شهد یم لیتشهک  موسهسهه  
. ادامه دادی  جشن نیا در ف ال شرکت یبرا اسه ان  دور راه زانیعز از دعوت و ینامثبت کانال لیتشهک  با را یهمفکر

 . یفرس اد دعوتنامه دور راه یتلگرام گروه در ،گرید نازیعز یجانبههمه شرکت یبرا
 .وس ندیپ ماه ب ینازیعز ه  وآمل نور، بابل یشهرها از .بود شیهما نیا در نفر 521 بر بالغ یریکث جمع شرکت ،ن یجه
 هاخان  ما مادران که کردند شههرکت شیهما نیا در مهمان عنوانهب امروز مادران موسههسههه در ما زانیعز از یاعده
 .کرد روشن مانیهاقلب در را ترف االنه وتالش دیام یهابارقه حضورشان و شدند آنان زبانیم انیلیف و انیعباس
 ضمن و  یکرد برگزار هواداران و اعضا گرم حضهور  با را یبزرگ جشهن  مشههر  قا مسه ود  تاالر در 7931 ید 6 روز در

 را یپرشور مراس  ،مازندران اس ان در ما زانیعز تیف ال از ییهاگوشه شناساندن و موسهسه  اتینشهر  و هاک ا  فروش
 . یکرد اجرا

 یرازیش یاحمد  یمر خان  یسخنران با و شد شروع ظهر از ب د 9 ساعت از یمل سرود و قرآن از یاتیآ خواندن با برنامه
 .افتی ادامه
 از یکی را هاخانواده ازین مورد یهایآگاه و اطالعات جیترو و کرد بازگو تاکنون اب دا از را موسسه داس ان یاحمد خان 
 و یفرزندپرور مهارت کسههب یبرا رو در رو و یگروه کار که دور راه یاب کار روش از و دانسههت موسههسههه هایهدف

 در یرسم صورتهب 82 سال از و آغاز ی تجربی آنقا مشهر دوره در 7913 سال از که برد نام ،است یخانوادگ ارتباطات
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 زیآمتیموفق طورهب گروه دویست بر بالغ اکنون و کرد کارهب شروع...  و آمل و بابل و مشهریقا یسهار  ؛مازندران اسه ان 
 .است یریگشکل حال در زین نوجوان راه دور یهاگروه کهنیادیگر  خو  خبر و. کنندیم کار

، یانصار نیآفرنوش اس اد سنس .شد پخش آن مخ لف یهابخش هایهدف و موسسه عملکرد از یلمیف در این مراس 
 و ک ا  یحوزه در نوآور و شگامیپ اس اد و یرهادیم توران اس اد نیرید ارانی از یکی مشاور عالی موسسه مادران امروز،

 امر به ش ریب توجه ضرورت و هاخانواده نیب در یک ابخوان یتوس ه در تالشهش  و موسهسهه   درمورد یلحظات ،یک ابدار
 .گف ند خود تجار  از و دصحبت کردن ،شهرها در ک ابخانه لیتشک به کمک و هاحوزه یهمه در میال ه
 شد داده شینما ،بود شده هیته شانیگرام برادر و یدیجمش مهسا خان  توسط که رانیا دور راه یهاگروه از ینیکل سنس

 ،یقربان فرحناز، زحم کش ماندانا هاخان قا مشهر و ساری  شههر  دو کنندگانهماهنگ حضهور  با یپنل یب د یبرنامه و
 برگزار موسسه موثر یاعضا از یکرمشاه هیمرض خان  یگردانندگ به ،ی  یشر هیآس ،انیرراسخیم مهرنوش ،ییرضا ایمار
 یهاحوزه در آموزش به مندهعالق پدران و مادران از م شکل که هاگروه یهایژگیو از ییهاپرسش به آن یط در و شد

 و شوندیم جمع ه  دوره ب...  و ورزش یهاسالن و کودک یمهدها رد و هس ند الزم یهامهارت وکسهب  یفرزندپرور
 .کردند عنوان دارند،برمی قدم شانخانواده و خود رشد درجهت ... و یآموزش یهاکارگاه و هاا ک  از اس فاده با

 تیحما مادران آموزش یعرصههه در کار از یکوتاه یگووگفت ضههمن ،اسهه ان زنان دف ر رکلیمد ،یطوسههدک ر  خان 
 .کردند

 نتسهه از ینماد که یانیپا یقیموسهه بخصههو  گرفت قرار توجه مورد یلیخ که  یبرد بهره یقیموسهه از بخش دو در
 .گذاشت شینما به را هایشاد و هاجشن در مازندران

 انیپاه ب جمع سرور و جشن شمع و کردنروشن و ینور محمد اسه اد  از ییبایز آهنگ با تولد جشهن  ،مراسه   انیپا در
 .دیرس
 پدران و مادران پرشور حضور و یسار و مشهر قا کنندگانهماهنگ یقو و بایز یهمکار جشهن  نیا یمشهخصهه   وجه

 .بود آن قیت م ضرورت به دیتاک و موسسه با یهمکار تداوم در آنان یمندهعالق و سیوح همه در مندعالقه
 گروه هماهنگی راه دور قا مشهر و ساری – ندهیآ پربار یروزها به دیام با
 

          
 

            



21 
 

 هایگروه فعالیتبرگزاری مراسم پانزدهیین سالگرد گزارش مخمصری از 

 06/01/0799 -موسسه مادران امروز در کرج "راه دور"
 

 

                                               
 
  "دور اهر"ت یف ال سال نیپانزدهم و امروز مادران هسموس سیتاس سهالگرد  نیسه م یب مناسهبت  به 26/71/31  خیتار در

شیرازی، مدیر  یاحمدمری   خان سرکار  حضور با پاسخ و وپرسش دور راه طرح با ییآشنا موضوع با یاجلسه موسهسه، 
 .شد برگزار کرج شهر در موسسه مادران امروز،

 ساعت از اتحف پارک باغ خانه در کرج یشهردار منظر مایس تیریمد و البرز دوس دارکودک انجمن یبانیپش  با برنامه نیا
 .شد برگزار 72-3:91

 ل یف سنس .کردند انیب را البرز دور راه یهاگروه ینهیشیپ و گرف نشکل داس اندر اب دا سهرکار خان  رویا دول شهاهی   
 یم رف را دور راه طرح و امروز مادران موسسه ،یاحمد خان  سرکار ب د از آن .شد داده شینما موسسه یسهالگ  سهت یب

 .دیرس انیپا به ییرایپذ و ینوازدف با برنامه .دادند پاسخ کنندگانشرکت یهاپرسش به و کردند
 .کردند شرکت نفر 771 حدود برنامه نیا در
 را ییهاراه و دادند پاسخ هاآن یهادغدغه به ،دوس ان از یجم  کنار در خود حضهور  با یاحمد خان  ،برنامه انیپا از ب د
 دآورای را خانواده در قصه و یسن  یهایباز به توجه و دادند شنهادیپ دوس انه و یخانوادگ یهاجمع در ش ریب یشاد یبرا

 .شدند
 
 یدولمشاه شهرزاد ایرو خانم و سخنان رمقدمیخ
 راه دور اس ان البرز  یهاگروه ینهیشیپ
 

 داسمان ما چگونه آغاز شد؟
دوم  یماهه 6در  ییرها ک ا  و یپروژه خوانش گروه ،البرزمحور انجمن دوس دار کودک جام ه یهابرنامه یراس ا در

 .دیآغاز گرد 7934 سال
را در  موسسه مادران امروز  یاف یتا   یگش  و  یگش  ،پروژه نیا یعملعلمی و  و یمنبع نظر و هیمنظور داش ن پابه

  .کنارمان
با طرح آموزش از راه دور موسسه مادران  ییبه منظور آشنا هیاول یدارید یکرمتماس با خان  شاه یط 7934 اسفند در

 . یداش  زیصادقنور عز امروز با خان 
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 فاطیهخان   ،موسههسههه  یندهیدر پارک بانوان جهان با حضههور نماراه دور طرح  یآغاز اجرا 7935سههال  بهشههتیارد
 بود. ،یشهزاد دول شاه ایرو ،یمحمد  ینس ،یعباس فروزنده: هاانجمن خان  ندگانینما و زیعز یرشکاریام

گردانندگان آغاز  و نوالهبا حضور مس 7931نیفرورد 26گروه( در 8) راه دور یهاگردانندگان گروه یهماهنگ هایهجلس
 گردانندگان ادامه دارد. یتوانمندساز و یهماهنگ برایشد که تاکنون 

 
 سوی آینده:به

 . یکار بندهب و  یاموزیطرح راه دور را همچنان ب یها وشاخن ها یژگیکه و  یدار مانیپ
 . یطرح کوشا باش یاجرا نوالهمس یهامهارت و یتوانمندساز گس رش و در
 مان.نیمردم سرزم یبرا س هیشا یزندگ دامی به
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 هایگروه فعالیتبرگزاری مراسم پانزدهیین سالگرد گزارش مخمصری از 

 09/01/0799 -موسسه مادران امروز در کرمانشاه "راه دور"

 

                                       
 

 راه طرح» تیف ال سالگرد نیپانزدهم و امروز مادران موسسه سیتاس سالگرد نیس میب مناسبت به 21/71/31  خیدرتار
 .برگزارشد کرمانشاه شهرک ا  و راه دور یهاگروه یهمکار با یجشن، «دور
 محل در نفر 81 یبیتقر حضور با نگارچهرهمنیژه  خان  یهمراه و یکرمهشامرضیه  سرکارخان  حضور با برنامه نیا

 .شد اجرا ساعت دو مدتهب ،کرمانشاه شهرک ا 
 :شد انجامزیر  بیترت به برنامه نیا
 ؛یفرهاد خان  توانمند یمجر توسط ییآمدگوخوش -7
 ؛موسسه یسالگ ستیب ل یف شینما -2
 ؛یکرمهشا سرکارخان  توسط خانواده آموزش ضرورت بر دیتاک با دور راه طرح و موسسه یم رف -9
 هاگروه یهاتیف ال یخالصه یدرباره (دورکرمانشاه راه یهاگروه یکنندههماهنگ) یاراحیدیفریبا  خان  اناتیب -4

 ؛درکرمانشاه
  ؛یدرک ابخوان شرکت از هاگروه یاعضا از تن هند توسط احساس و تجربه انیب -5
 ؛انیگندم  رایم خان  توسط ییبایز دکلمه یاجرا -6
 خواندن» یجزوه بر هیتک با آن هایهدف و گرانیاری گروه یم رف، راه دور یهاگروه یدس اوردها و هاتجربه بیان -1
 .نگارتوسط خان  ههره «س نیبه رز یبرا
 ؛یکرمهشا سرکارخان  های حاضران توسطپاسخ به پرسش -8
 .ییرایپذ و یکرد فولکلور و یسن  یقیموس یاجرا -3

 بود، شده داده بیترت بس انطا  در باران و باراد یهاگروه یاعضا یسو از که یادوس انه یدورهم برنامه، از پس
 لزوم ،شد میرح که ییهاسؤال به توجه با یکرمهشا خان  در این بخش نیز .کرد جادیا یزیانگخاطره و خوش یفضا

 . کردند شنهادیپ ازین درصورت را هاک ا  یخواندوباره ما، یهاارتباط در اطالعات کردنیکاربرد
    قدردانی شد.در پایان از دوس ان و افرادی که در برگزاری این مراس  همکاری داوطلبانه و ف الی داش ند، 

              .شانمانهیصم و گرم یزبانیم یبرا زیعز یاراحمدی خان  از تشکر با
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 4/01/0799شنبه ی ماهانه سهجلسه

ی ی ماهانهسهجل کنند، شرکت امروز مادران موسسه سالگرد نیس میب مراس  در بودند ن وانس ه که یدوس ان خواست به

 .افتی اخ صا  سالگرد یبرنامه مرور به ،دی ماه

 .درآمدند شینما به (ماممادران امروز )موسسه  یهاتیف ال مرور و 7911 سال در موسسه اف  اح یهال یف جلسه نیا در

رح و ، از طرف گروه طزگاریپره نیحس یآقا و موسسه را گف ند یسالهستیب یقصه شیرازی یاحمد  یمر خان سرکار 

 .دادند ارا ه به شکل پاورپوینت را سال ستیب نیا در موسسه عملکرد یبررس از یگزارش برنامه،

 تشکر و قدردانی شد. بودند موسسه همراه و اری مدت نیا در که یدوس ان از موسسه، یهاتیف ال بر یمرور از پس

   ، از این دوس ان تقدیر به عمل آمد.سالگرد نیس میب مراس  ییاجرا  یت زحمات از تشکر و سناس در پایان ضمن
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