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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
  :برگزار شد    زيردر موسسه هاي مرداد و شهريور برنامه هاي     درماه  
  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتار با كودك  گام  •
  )فاطمه صهباخانم (تشويق و تنبيه  گام •
  )خانم مريم احمدي(بر خود مديريت گام •
  )خانم فاطمه صهبا( ارتباط كالمي  گام  •
  )سحر نوتاشخانم  – خانم زهرا سليماني( مادران باردار گام •
   ) زهراسليماني خانم( كارفرهنگي با نوزاد كارگاه •
  )احمدي مريم خانم(نوجوانان ي ويژه باهمساالن ارتباط كارگاه•

خانم  (ي نوجوانان   گيري و حل مسئله ويژه      تصميم كارگاه   •
  )كرمي مرضيه شاه

  
  و شهريوري مرداد   ماهانه سخنراني 

محــيط خــالق در   موضــوع مردادمــاه بــا ي ســخنراني جلــسه
زاده روز    با كارشناسي سركار خانم دكتـر فاطمـه قاسـم          خانواده

از دسـت دادن    ي شهريور ماه به دليل         و جلسه  3/5/85 شنبه  سه
بـا موضـوع     ياد استاد منصوره راعـي و بزرگداشـت ايـشان           زنده

 از  7/6/85شـنبه     سـه روز   ي زندگي و مرگ     گفتگويي درباره 
   .شد برگزار  موسسهمحل صبح در 11  تا9ساعت 
  . سه و چهار آمده است  ي ها در صفحه سخنراني  اين ي خالصه

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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  1385مرداد  و شهريور   

  2006  وسپتامبراگوست   
  1427رجب شعبان و    

  

  !توجه    
هـا و     ي اشـخاص ، سـازمان       موسسه مادران امروز در نظـر دارد بـا همكـاري همـه            

نواده در كنند ، براي بزرگداشت روز جهاني خا نهادهايي كه براي خانواده فعاليت مي   
بخشي از اين     .ببيند  ي مشتركي تدارك     امهبرن) شت ماه    ارديبه 25 ( 1386سال  
هـاي مختلـف زنـدگي        ها در زمينه    هاي خانواده   ها و تجربه    خاطرهردآوري  گ به    برنامه

  .خانوادگي اختصاص دارد
  .مهم بپيونديدكنيم به اين حركت  ي شما عزيزان دعوت مي از همه

 در موسسه   ها  نشست خاطره  ي   بعدازظهر در برنامه   6 ا ت 4روزهاي شنبه از ساعت     
 .تان هستيماي ارزندهه بهچشم به راه شما و تجر
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  ها ارتباطات و همكاري 
زيـر ارتبـاط يـا        هـا ونهادهـاي      با سازمان   و شهريور  مرداد   درماه

  : ايم همكاري داشته
شـوراي  ، شي پوياهاي آموز   انجمن پژوهش ،  كودك    كتاب  شوراي

 موسسه كنشگران داوطلب ، كاوشـكده        گسترش فرهنگ صلح ،   
    علمي كودك و نوجوان ، مركز فرهنگي زنان

  هاي داوطلب گروه 
ي تابستاني گروه نوجوانان با حضور آقاي هاتف          آخرين جلسه  •

  . تشكيل شد موسيقي و نوجواندوستدار و با موضوع 
   يك يماه هاي مستقل   گاهكار گروه به صورت   ي فعاليت اين    ادامه
 مهر از سـاعت     27ه بعدي گروه    كارگا.ريزي شده است    برنامهبار  

  .شود برگزار مي زدن موثر  و حرفگفتگو با موضوع 6-4
هـاي    عالوه بر فعاليـت    طي ماه گذشته  گروه آموزش موسسه     •

بـراي   . پرداخـت  گروهقبلي  هاي    عادي خود به بازنگري فعاليت    
 بـه هاي گروه     فعاليتاز اين پس    افزايش بازدهي گروه قرار شد      

 تقسيم   نظارت و پيگيري و اجرا     ريزي آموزشي،   سه بخش برنامه  
  .وظايف خود را انجام دهدگروه يك و هر بخش توسط 

 در محـل موسـسه      85 /14/6در تـارخ     ميهماني سبز  دومين   •
  وريزي گروه محيط زيـست    ها با برنامه    مانيهاين مي . برگزار شد 

و  تبـادل تجربـه   ر اعضاي موسسه با هـم ،        با هدف ارتباط بيشت   
خـانواده  زيست از طريـق      ي حفظ محيط    كسب اطالعات درباره  

  .شود برگزار مي
  .اعضاي موسسه شركت داشتند نفر از 40حدود  در اين ميهماني
عضاي گروه محيط زيست از تمامي دوستان و ا       ،در پايان برنامه    

ي   ي تغذيـه    اي درباره   موسسه درخواست كرد كه هر نوع تجربه      
هـاي    داري ، شـيوه     هـاي خانـه     كـاري   سبز ، آشپزي سـبز، ريـزه      

سالمت و محـيط زيـست       را كه به حفظ      …داري از مواد و       نگه
    .در اختيار گروه قرار دهندبه شكل كتبي كند  كمك مي

  هاي خارج از موسسه برنامه 
  ها داريفرهنگسراها و شهر
  :   فرهنگسراي سالمند 

هـا افـسانه      بـا كارشناسـي خـانم     رفتار با كودك    گام    برگزاري•
  زاده و ماندانا آجوداني  حسن
ضـرورت آمـوزش    سخنراني با موضـوع       يك جلسه    برگزاري •

  كرمي  با كارشناسي خانم مرضيه شاهخانواده 
  :   فرهنگسراي كودك 

رگداشت هفتـه زن و     سخنراني به مناسبت بز     يك جلسه   برگزاري
پـور و همراهـي خـانم         روز مادر  با كارشناسي خانم فرزانه توانـا        

  مريم محمدي 
  : فرهنگسراي ملل

اصـول آمـوزش    سـخنراني بـا موضـوع         يـك جلـسه     برگزاري 
  با كارشناسي خانم مريم احمديخانواده 

  
  ها  مهدكودك 
بـا كارشناسـي خـانم فاطمـه         تشويق و تنبيه  گام    برگزاري •

  همراهي خانم نسرين لطفي در مهد كودك ساتراصهبا و 

  ساير مراكز
با كارشناسي خانم نگين شهري و      رفتار با كودك    گام    برگزاري•

  همراهي خانم مريم حسيني در كاوشكده علمي كودك و نوجوان
ها ژيال فرخي و  با كارشناسي خانمرفتار با كودك گام  برگزاري•

    )س(محبان الزهرازاده در موسسه خيريه  خانم افسانه حسن
  ها    شهرستان•
ي   مهدكودك ترانه (شهر    در  قائم   رفتار با كودك  گام   برگزاري   •

  با كارشناسي خانم فاطمه صهبا ) بهاري
موسـسه فرهنگـي    (در  رامـسر      رفتار بـا كـودك    گام  برگزاري  
    كرمي با كارشناسي خانم مرضيه شاه) ارديبهشت
 ها يشگاههاو نما ها ، سمينارها ، همايش كارگاه

  ي مطلـوب    ي اداره   شـيوه ي     شـش روزه    شركت در كارگاه   •
  ، به دعوت موسسه كنشگران داوطلب) كرمي  مرضيه شاه خانم(
خانـه در فرهنگـسراي       ي بـازي     شركت در مراسـم افتتاحيـه      • 

  )پور  خانم فرزانه توانا( كودك 
  هاي آينده برنامه

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها گام  شروع  جلسه

  رفتار با نوجوان  8/7/85  9  خانم فاطمه ايرانپور  11-9
  كنترل خشم  8/7/85  6  خانم مريم احمدي  11-9
  رفتار با كودك  9/7/85  9  خانم فاطمه صهبا  11-9
  تشويق و تنبيه  9/7/85  5  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9
  گويي و كتابخواني قصه  9/7/85  4  كرمي خانم مرضيه شاه  6-4
  رفتار با كودك  10/7/85  9  نژاد سانخانم ماريا سا  6-4

  مديريت بر خود  10/7/85  16  خانم مريم احمدي  11-9
  گويي و كتابخواني قصه  10/7/85  4  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  رفتار با نوجوان  11/7/85  9  كرمي خانم مرضيه شاه  6-4
  بازي و انديشه  11/7/85  5  آقاي محمود سلطاني  6-4

  روابط زناشويي  12/7/85  5  انخانم شيوا موفقي  11-9
  ارتباط كالمي  12/7/85  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  مادران باردار  13/7/85  8  زهرا سليمانيخانم   11-9

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها كارگاه  شروع  جلسه

  مديريت بر زمان  11/7/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هاي مطالعه  روش  9/8/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  انضباط  14/9/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ريزي برنامه  12/10/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هدفمندي  17/11/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  فتننه گ  8/12/85  1  خانم مريم احمدي  12-9

 
  ي مهر  ماهانه سخنراني 

كمك به فرزند بـراي       موضـوع   مهرماه با   ي سخنراني   جلسه
ا كارشناسـي آقـاي اسـفنديار معتمـدي روز          ب يادگيري بيشتر 

 برگزار  موسسهمحل صبح در 11  تا 9 ساعت   از 4/7/85شنبه    سه
   .شود مي
  
  تسليت •

  به دوستان عزيز
پـور ، خـانم فريـده         شهناز يدالهي و همسرشان آقاي فاضل عزيز        خانم

ــه بخشــشي و     ــانم الل ــسگري ، خ ــاي ع ــسرشان آق ــزي و هم فرام
آذر بخششي و همسرشان آقاي كيا كـه        همسرشان آقاي آذري ،خانم     

براي اين دوستان و     .  گوييم    اند تسليت مي    عزيزانشان را از دست داده    
  .  سالمتي و تندرستي داريم  آرزوي هايشان   سايراعضاي خانواده
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  مردادي   ماهانه سخنراني
     : زاده جلسه را  با يك پرسش از جمع شروع كرد خانم دكتر قاسم

“ آيـد؟   ويند خالقيت چه كلماتي به ذهن شـما مـي         گ  وقتي مي ” 
كنندگان ايـشان     هاي مختلف توسط شركت     ي پاسخ   پس از ارايه  

  :خالقيت را چنين تعريف كردند 
   .”نو و جديد افكار ايجاد و كاربرد توانايي“

  .ي عملي به خود بگيرد و تحقق پيدا كند  كاربرد يعني جنبه
البته ايـن بـه معنـاي       . هاي خالقيت است    نو بودن هم از ويژگي    
بلكه پيدا كردن اجـزا     . هاي ديگران نيست    استفاده نكردن تجربه  

هـا هـم خالقيـت        وجـود آوردن يـك تركيـب جديـد از آن            و به 
  .شود محسوب مي

شود كه خالقيت يك استعداد خدادادي اسـت و           گاهي تصور مي  
امكان دسترسـي بـه آن بـراي هـر كـسي ممكـن نيـست، امـا              

كه خالقيت توانايي     دهد اول اين    ته نشان مي  تحقيقات انجام گرف  
البتـه در ايـن     . ها خالق هستند      عمومي است  يعني تمام انسان     

هـا بـين افـراد تفـاوت          زمينه هم همانطور كه در ساير توانمندي      
 و دوم خالقيـت     ميزان خالقيت هـم متفـاوت اسـت       وجود دارد   

  .آموختني  يا پرورش دادني است
ار بياوريم ، ابتـدا بايـد       دكان را خالق ب   براي اينكه در خانواده كو    

هـا را   تا بتـوانيم ايـن ويژگـي      .هاي فرد خالق را بشناسيم     ويژگي
  .وجود بياوريم يا پرورش دهيم درخود و فرزندانمان به

  :طور خالصه عبارت است ازهاي فرد خالق ب ويژگي
  ) پرسشگري  ( كنجكاوي -1

بـراي  . اسـت     كه شامل توانايي طرح سوال و پاسخ بـه سـوال            
  :ايجاد و رشد اين ويژگي در كودكان  بايد

  .ها پاسخ دهيم هاي آن   به پرسش-
كنـد  بـر اسـاس سـن            امكاناتي كه كنجكاوي را تحريك مي      -
كودكـان زيـر شـش     بطور مثـال .  قرار دهيمشانها در اختيار  آن

  . نياز دارندهاي مناسب ها و بازي بازي سباببه اسال 
  پذيري انعطاف -2

كه شخص فكر نكند كه براي حل   هر            پذيري يعني اين    افانعط
حل وجود دارد و يا اينكه فقط آن چيزي كه            مسئله فقط يك راه   

هـن خـود را بـر روي    ذكه مـا   و يا اين گويد صحيح است او مي
كـه مجبـور شـويم        گذرد ببنديم از ترس اين      چه در جهان مي     آن

و اطالعات بيشتري   ها    هر چه ما از داده    . نظر خود را تغيير دهيم    
بـراي ايجـاد    . گيـري كنـيم     توانيم تـصميم    باخبر شويم بهتر مي   

  :بايدپذيري در كودكان  انعطاف
البته يادمان باشد كه ايجاد .  در بازي كودكان تنوع ايجاد كنيم    -

  .قدر زياد نباشد كه كودك را گيج كند بازي آن تنوع در اسباب
 . با افراد مختلف ارتباط برقرار كنيم-
  ها بدهيم  با كودكان گفتگو كنيم و فرصت صحبت به آن-
ل يي مـسا    كان فرصت اظهار نظر دربـاره      با توجه به سن كود     -

  .خودشان بدهيم
  پذيري نظم -3

. به او ياد دهيم كه پراكنده فكر نكند و نظم فكري داشته باشـد             
برخـي از   . نظم در محـيط در ايجـاد نظـم فكـري مـوثر اسـت              

  :كند عبارتند از  فكري كودك كمك ميهايي كه به نظم فعاليت
هاي اساسي زندگي بطور مثال در نظـر           داشتن نظم در فعاليت    -

گرفتن زمان مشخص براي غذا خوردن ، خوابيدن  با توجـه بـه              
  سن كودك

  ...هاي حافظه و  هاي تمركزي مانند پازل و، كارت  انجام بازي-
   خواندن كتاب براي كودك و قصه سازي توسط او-
ترهـا    زرگروشي است كه به تمركز ب      دداشت كردن هم يك    يا -
  .كند  مك ميك
  )تفكر جامع ( جامعيت -4

خواهيم   ي ان مي    رهدرباكه  در نظر گرفتن تمام جوانب موضوعي       
 بتدريج بـا  اين ويژگي در كودكان   . يندگو   جامعيت مي  فكر كنيم   

پـرت  ها را     بازي  مثالَ كودكان اسباب  . گيرد  افزايش سن شكل مي   
بـراي ايجـاد و   .كنند بدون اينكه بـه عواقـب آن فكـر كننـد           مي

  :توانيم رشدجامعيت مي
دهد به جاي تنبيه كردن،        وقتي كودك كار اشتباهي انجام مي      -

  .به همراه او موضوع را مورد بررسي قرار دهيم 
  .ها تشويق كنيم  در هنگام انجام كار درست آن-
كه تمركز را افـزايش       ر اين ها مانندشطرنج عالوه ب      برخي بازي  -

  .گيري تفكر جامع اثر خوبي دارد دهد در شكل مي
  )روان بودن ( اليتيس -5

خواهيم كار    اي كه مي    به اين معنا كه ما سعي بكنيم در هر زمينه         
بطـور  . هاي بيشتري در آن زمينـه داشـته باشـيم           كنيم  موضوع  

ري اليت بيـشت  يي ارتبـاط كالمـي سـ        اينكه در زمينه  مثال براي   
هـاي بيـشتري را بلـد باشـيم هـر چـه               داشته باشيم بايـد لغـت     

هـا كمـك      تر باشد به خالقيـت آن       ي لغات كودكان غني     گنجينه
كساني كه ذهنـشان    . كند بطور مثال در نوشتن انشا       بيشتري مي 

تر است موارد بيشتري در پاسخ به يـك پرسـش در ذهـن                سيال
ا از چـوب چـه      مـ “بطور مثال در پاسخ به اين پرسش كه         . دارند  

در اين ذهن كسي كـه ده مـورد را بيـان            ”  كنيم     اي مي   استفاده
يكـي از   . تـر اسـت     گويد روان   كند از كسي كه دو مورد را مي         مي

هايي كـه در سـياليت مطـرح اسـت روش بـارش فكـري                 روش
شـود و از افـراد خواسـته          در اين روش موضوعي مطرح مي     .است
رسد مطـرح     ظر شما مي  ي موضوع به ن     شود كه هر چه درباره      مي

  .ند به درستي يا نادرستي آن فكر كنكنيد بدون اينكه
  :توانيم براي ايجاد اين ويژگي مي

  . لغات كودك وسعت بدهيمي  به دايره-
  .هاي او پاسخ دهيم  به سوال-
هـاي مختلـف بـراي حـل يـك            حل  براي پيدا كردن راه     به او  -

  .مسئله كمك كنيم
  )نو و جديد بودن ( اصالت  -6
. كند جديد باشـد     كند كارهايي را كه مي      ك فرد خالق سعي مي    ي

تقليدي نباشد البته كودكان ابتـدا از طريـق الگوپـذيري و تقليـد           
آورنـد و سـپس خالقيـت خـود را بـه كـار                اطالعاتي بدست مي  

  :توانيم براي ايجاد اين ويژگي مي .گيرند مي
هاي جامعه  دادن آزادي به كودكان در حد نرم-  
ردن از مد پيروي نك-  
  .ديگران لطمه نزند كه به درحديدر زندگي  خودر ظن  بكاربردن-
خطر پذيري -7  

ممكن است كه .كنند ها را تحمل مي افراد خالق بعضي از ريسك
.مورد پذيرش ديگران قرار نگيرند  

:بايدبراي ايجاد اين ويژگي   
. افراد را با هم مقايسه نكنيم-  
.و افراطي جلوگيري كنيمهاي بيش از حد   از مراقبت-  
 . با توجه به سن كودك آزادي عمل به او بدهيم-

  .ه شدكنندگان پاسخ داد هاي شركت والبه سسپس 
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  ي شهريور  ماهانه سخنراني 
، يـاد اسـتاد منـصوره راعـي         زندهي از دست دادن       به بهانه 

ي   جلـسه   و بزرگداشـت او    مشاور عزيز موسـسه مـادران امـروز       
گي ي زند   گفتگويي درباره  شهريورماه به موضوع      سخنراني
 از 7/6/85شـنبه   اين برنامه روز سه. اختصاص داشت   و مرگ   

 با حضور استادان سـركار       موسسهمحل  صبح در  11  تا 9ساعت  
آفرين انصاري، سـركار      خانم توران ميرهادي، سركار خانم نوش     

دخت عماد خراساني ، سـركار خـانم دكتـر فاطمـه              نسرين خانم
سركار خـانم مـريم     و سركار خانم دكتر آزاده جواليي       ،زاده  قاسم

   .شدبرگزار ي محترم راعي   با حضور خانوادهاحمدي 
  .شروع شد مريم احمديهاي خانم  جلسه با صحبت

هـاي اجتمـاعي در       گفتگوخانم احمدي به اهميت هـدف     در اين   
م راعي هاي اجتماعي معين در زندگي خان       ندگي و حضور هدف   ز

يدگي روابط اجتماعي   ه با گسترش و پيچ    ك  و به اين  اشاره كردند   
ها و نهادهايي مردمي هـستند كـه          در عصر حاضر، اين سازمان    

هاي هدفمندي چون     اي اجتماعي انسان  ه  ي اجراي هدف    عرصه
هـايي مثـل شـوراي         سـازمان  .كننـد   را فراهم مي  منصوره راعي   

ــژوهش   ــن پ ــودك و انجم ــاب ك ــا از   كت ــي پوي ــاي آموزش ه
اي از  نــصوره راعــي بخــش عمــدههــايي بودنــد كــه م ســازمان

  .كرد ها پيگيري مي د را در آنخوهاي اجتماعي  هدف
ي زندگي و افكـار       ي شيوه    درباره خانم توران ميرهادي  سپس  

  :خانم منصوره راعي توضيحاتي دادند
مطالـب،  .  گـذرد   ماه از مـرگ منـصوره راعـي مـي           بيش از يك  

ها نوشته شده ، در و ديـوار         هايي كه در روزنامه     قالهها و م    عكس
هـا و     اي از فعاليـت     هـا جلـوه     هـر كـدام از آن     . شورا را پر كرده     

پـس از از دسـت دادن ايـشان كارهـاي           . كارهاي ايشان اسـت   
ايشان را فهرست كرديم و به سي سال همكاري ايشان با شورا            

بـاره گـوش    نگاه كرديم به نوارهايي كه از ايشان ضبط شده دو         
: تنها چيزي كه توانستيم بگوييم تداعي  اين جمله بود         . كرديم  

  ”.كه دلش زنده شد به عشق  آن“ 
بينيم زنـدگي يـك فرصـت         كنيم ، مي    وقتي به زندگي نگاه مي    

دن اسـت كـه     مرگ زمـاني نيـستي و نبـو       . يك موهبت است و   
 هدفي وقتي. نداني از اين موهبت و فرصت چگونه استفاده كني

، ي تعليم و تربيت     م راعي در زمينه   در كارهاي خان   .ه باشي نداشت
هـا ، رد      احترام عميق به كودك و نوجوان ، درك ميزان تفـاوت          

 ،اعتقـاد بـه كـار جمعـي         ومار  اسـتث  ، خشونتهرگونه مقايسه ،    
  .شود ديده مي مشاركت و مشاوره

  .سخنران ديگر اين جلسه بودند آفرين انصاري  خانم  نوش
  :كردند يادآوري را دو نكته خود هاي  صحبتدر ايشان 
 ي  اجتمـاعي     ي اول ايـن بـود كـه افـراد فعـال در حـوزه                نكته
هـا    آن نيـستند بلكـه   اي    العاده، استثنايي و ويـژه      هاي فوق   انسان

خواهنـد بـراي ديگـران هـم كـاري            فقط هدفمند هستند و مي    
توانند در اين حوزه فعاليت خـود را شـروع            همه مي پس  .  بكنند
بايد به اين نكته توجـه شـود         ديگر اين است كه      ي  نكته. كنند  
هـاي اجتمــاعي   يـت ي كـساني كـه بــه فعال   افـراد خــانواده كـه  
هـا انجـام      داف و كارهـايي كـه آن      پردازند تا چه اندازه با اه       مي

هـاي خـود را بـا     اين افراد چگونه خـانواده . دهند آشنا هستند  مي
  .كنند هاي خود آشنا مي اهداف و آرمان

هاي خود در  كنندگان خواستند كه تجربه   سپس ايشان از شركت   
هـاي    هـداف و فعاليـت    ي چگونگي مطرح كردن عقايد ، ا        زمينه

  . هايشان بنويسند و به موسسه ارايه دهند خود را  در خانواده
هاي خـود     صحبتدخت عماد خراساني      خانم  نسرين  سپس  

 و گفتنـد   شروع كردنـد  معاني مختلف مرگ و زندگي      طرح   با را  
با تاكيـد   ايشان  .بينيم نمادي از مرگ و زندگي است       مي چه ما   نآ

بـا   و   بر معنا داشتن زنـدگي تاكيـد كردنـد        ،بر تعاليم قرآن كريم     
 :بردنـد  سخنان خود را بـه پايـان      ن خليل جبران    ااي از جبر   جمله

اي بـا تختـه       جزيـره . اي است در اقيانوس تنهايي      زندگي جزيره “
 نهرهـاي    و اي تنهـايي  هـ   ل گـ  هاي اميـد، درختـان رويـا،        سنگ

از  . زهـا اسـت   بـه را  مـا   تر ساختن     هدف زندگي نزديك  . تشنگي
. شـويد   گ مـي  هاي زندگي كه آسوده شديد آزمند مر        گشودن راز 

  ”.استرا مرگ نيز رازي از رازهاي زندگي زي
 .بودنـد سـخنران بعـدي برنامـه        زاده  خانم دكتر فاطمه قاسم   

د آن يعنـي    هاي خود را با تعريف سالمت و سه بع          ايشان صحبت 
  :ايشان گفتند.سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شروع كردند

كنيم بلكه در جمع هـستيم و يـك           دي زندگي نمي  ما بصورت فر  
سـالمت  كه از نظر     يك انسان    .سبت به ديگران داريم   في ن وظاي

مـشاركت   انـساني اسـت كـه        اجتماعي در حد متعادلي قرار دارد     
چـه كـه در بحـث         آن. تلفـي دارد  مـشاركت اشـكال مخ    . كند  مي

 ي سـالمتي    هجنبـ سـه    بـين فـظ تعـادل     سالمت اهميت دارد ح   
ه بعد اصلي سـالمت را فـداي        هيچكدام از س  نبايد  يعني ما   .است

 نظر شود بعضي از ابعاد سالمت در اهي ديده ميگ. نيم كديگري 
ي كساني كه فعاليت اجتماعي        اين مسئله درباره   .شود  گرفته نمي 

اجتماعي قدر غرق در فعاليت  ها آن آن گاهي .شود  ارند ديده مي د
 در حاليكه  . سالمت جسمي خود را ناديده مي گيرند       شوند كه   مي

 توجـه   .عه مفيد است   يك روز از زندگي اين افراد براي جام        حتي  
، اين افراد با توجه به خـود        . به خود به معناي خودخواهي نيست     

   . خدمت كنند به جامعهدتوانن مدت بيشتري مي
  صص متخـ  خـانم دكتـر آزاده جـواليي      سخنران ديگر برنامه    

امـون ايـن    هـاي خـود را پير       ايشان صـحبت  . سرطان پستان بود  
 غربـالگري د و نقش    وبيماري و اهميت توجه زنان به سالمتي خ       

ايـشان  . در مراحل اوليه شروع كردنـد       در تشخيص اين بيماري     
 بخـصوص   ،هـر كـس   كـه زنـدگي     را يادآوري كردنـد     اين نكته   

 بـراي   . تعلـق نـدارد   ن  افقط به خودشـ   افراد فعال جامعه    زندگي  
ل سـالمتي    بايد احساس مسئوليت بيـشتري در قبـا        ها  آن همين

هـاي    و حفظ سالمتي را نيز بخـشي از فعاليـت     د داشته باشند  خو
  .عي فرد بداننداجتما

ايـشان   درگذشـت  اسـبت نبه م در بخش ديگر برنامه شعري كه       
ي  از اعـضاي خـانواده   راعـي بهـار   ده بـود ، توسـط    سروده شـ  

ان با سـخنان خـواهر ايـش      برنامه  سركارخانم راعي خوانده شد و      
در خـانواده  هاي خانم راعي      رزشا ي  درباره مسروره راعي خانم  

  .و جامعه و غم فقدان ايشان خاتمه يافت
مـرگ و   و زندگيي  كنندگان درباره   شركت هاي  صحبتبا  برنامه  

  .عي پايان يافتخانم را ياد و خاطراتي از سركار


