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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
  : برگزار شد   زير در موسسه هاي تير برنامه     در ماه  
  )خانم فاطمه ايرانپور( رفتار با نوجوان  گام •
  )كرمي خانم مرضيه شاه( رفتار با نوجوان  گام •
  )خانم فاطمه صهبا( رفتار با كودك  گام  •
  )خانم زهرا سليماني( رفتار با كودك  گام  •
  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتار با كودك  گام  •
  )فاطمه صهباخانم ( و تنبيه تشويق گام •

  )كرمي خانم مرضيه شاه( گويي كتابخواني و قصه  گام  •
  )خانم مريم احمدي(بر خود مديريت گام •
  )خانم مريم احمدي(بر خشم مديريت  گام •
  )خانم فاطمه صهبا( ارتباط كالمي  گام  •
  )آقاي محمود سلطاني (بازي و انديشه گام •
  ) سحر نوتاش– م زهرا سليمانيخان (مادران باردار گام •
  )خانم مريم احمدي(انضباط  كارگاه •
 )خانم مريم احمدي(قاطعيت  كارگاه •
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بلكه . كنترل و تسلط بر خشم به معني بروز ندادن خشم نيست            
العمـل نـسبت بـه موقعيـت          به معني انتخاب بهترين عكـس     

  .برانگيز است خشم
  
  

  روزاز  انتشارات موسسه مادران ام” مديريت بر خشم“                                كتاب  
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  ي تير  ماهانه سخنراني 
 در نقش موسـيقي   موضوع تير ماه با  ي سخنراني   جلسه

با كارشناسـي آقـاي هـاتف       رشد كودكان و نوجوانان     
 دوســتدار ،كارشــناس موســيقي و موســيقي درمــاني ، روز 

  موسـسه محل  صبح در  11  تا 9 ساعت   از 6/4/85شنبه    سه
   .برگزار شد
  . چهار آمده است  ي سخنراني در صفحه  اين ي خالصه

  
  هاي داوطلب گروه

مجتمـع   نشست اعضاي گروه محيط  زيست با مسئوالن          •
با موضوع ارزيابي اجراي    )  5ي  منطقه(آموزشي رياض دانش  

 آموزان   دانشمحيطي به    آموزش مفاهيم  زيست   طرح  
توسط گروه محيط زيست موسـسه مـادران امـروز در ايـن             

ي اجـراي ايـن طـرح در          ريزي براي ادامـه     مجتمع و برنامه  
  سال آينده

 اعضاي گروه آموزش از راه دور موسسه مادران امـروز در            •
هـاي الزم     همـاهنگي .  تير ماه به فعاليت خود ادامه دادنـد         

ها انجـام شـد و        هرستانهاي آموزش از راه دور ش       بين گروه 
ي   ي سـه سـاله      ها پاسخ داده شد و  برنامـه         هاي آن   پرسش

ي اجراي طرح آموزش از راه دور مشخص          گروه براي ادامه  
  .شد

هـاي آسـان       اعضاي گروه آموزش طي ماه گذشته كتـاب        •
مديريت بر خشم ، فرزند خود را براي ورود بـه مهـدكودك             

ه، و همچنــين آمــاده كنــيم ، از آخــرين انتــشارات موســس 
اين گـروه   . هاي وارد شده به موسسه را بررسي كردند         كتاب

  .ي  خود است ي سه ساله ي برنامه در حال تهيه
  ي جديد فعاليت گروه نوجوانان دوره •

ي جديد فعاليت     هر ساله ازآغاز تيرماه گروه نوجوانان دوره      
مندي كه مـادر يـا        كند و نوجوانان عالقه     خود را شروع مي   

 سـال   18 تـا    14هـا بـين       عضو موسسه و سن آن    پدرشان  
  .توانند به اين گروه بپيوندند است مي

شنبه نهـم تيرمـاه از        پنج ي جديد روز      ي دوره   اولين جلسه 
  .  بعدازظهر برگزار شد6 تا 4ساعت 

اي به خـود گرفتـه        امسال فعاليت اين گروه شكل تازه     
ي  قرار است بـراي اعـضاي گـروه يـك برنامـه         . است

  .  كارگاه طي سال  برگزار شود9ي و تابستان
  :هاي تابستاني گروه عبارت است از  عنوان برنامه

  گويي و كتابخواني  قصه -
و سـاير آثـار ادبـي نوجوانـان           ها     ها، قصه   خواندن شعر  -

  توسط خودشان

  جمعي بازديد و گردش دسته -
  ي موسيقي با حضور كارشناس  بحث و گفتگو درباره -

دو كارگاه اين گـروه از ايـن قـرار          موضوع و تاريخ برگزاري     
  :است

 بعـدازظهر   7 تـا    5از سـاعت     ارتباط با همـساالن   كارگاه  
    با كارشناسي خانم مريم احمدي10/5/85

 7 تـا    5از سـاعت     گيـري و حـل مـساله        تصميمكارگـاه   
  كرمي   با كارشناسي خانم مرضيه شاه14/6/85بعدازظهر 

ي با موسسه تماس    هاي تابستان   تر از برنامه    براي اطالع دقيق  
  .بگيريد

  
  ها  ارتباطات و همكاري

زيرارتبـاط ياهمكـاري      هـا ونهادهـاي      تير بـا سـازمان       درماه
  : ايم داشته
، هـاي آموزشـي پويـا       انجمن پـژوهش  ،  كودك    كتاب  شوراي

 موسسه   فرهگسراي سالمند، شوراي گسترش فرهگ صلح ،      
 از  كنشگران داوطلب ، همياران سالمت روان ، سازمان دفاع        

  قربانيان خشونت
  

  هاي خارج از موسسه برنامه 
  ها  مهدكودك

آشـنايي بـا       ي سخنراني با عنـوان           يك جلسه    برگزاري •
بـا كارشناسـي        هاي كودكان صفر تا سه سال       ويژگي

  خانم زهرا سليماني  در مهدكودك ايران خودرو
با كارشناسي خـانم فاطمـه    رفتار با كودكگام     برگزاري •

   همراهي خانم نسرين لطفي در مهد كودك ساتراصهبا و
  ساير مراكز

ضــرورت ســخنراني بــا موضــوع يــك جلــسه  برگــزاري•
بـا كارشناسـي خـانم فاطمـه ايرانپـور و           آموزش خانواده   

   خانم منصوره فرداد درسازمان زنان زرتشتي همراهي
بـا كارشناسـي    نقش عواطف در تربيـت      گام    برگزاري•

همراهي خـانم افـسانه حـسن زاده        نژاد و     خانم ماريا ساسان  
  اي كشور براي كاركنان سازمان فني و حرفه

  
  تبريك•

ي بزرگداشت مقـام زن و روز مـادر و والدت حـضرت               هفته
هـا    ي زنان ، مـادران و خـانواده         را به همه  ) س(فاطمه زهرا   

  .گوييم صميمانه تبريك مي
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  ها    شهرستان•
ي   مهدكودك ترانه (شهر   گام رفتار با كودك در شهرستان قائم       •

  .با كارشناسي خانم فاطمه صهبا برگزار شد) بهاري
بـا  ) موسسه زندگي نـوين امـروز     (گام تشويق و تنبيه در كرج        •

  .كارشناسي خانم ماريا ساسان نژاد برگزار شد
ضرورت آموزش ي آموزشي با موضوع     يك جلسه   برگزاري •

ضــيه در شهرســتان رامــسر بــا كارشناســي خــانم مرخــانواده 
كرمي و معرفـي طـرح آمـوزش از راه دور موسـسه مـادران                 شاه

هنـري    امروز توسط خانم نسرين بينا به دعوت مركـز فرهنگـي          
  ارديبهشت با همكاري خانم الله سيدرئيسي

ي اعـضاي   هاي مـشترك بـراي همـه    ي آموزش  سومين دوره •
در )  گــروه 8(هــاي آمــوزش از راه دور اســتان مازنــدران گــروه

ايـن برنامـه بـا      . شـهر اجـرا شـد       تيرماه در قائم  25و 24روزهاي  
هـاي    هماهنگي سركار خانم ماريـا رضـايي و نماينـدگان گـروه           

شهر و همكاري دانـشگاه آزاد ايـن شـهر            آموزش از راه دور قائم    
آشنايي بـا   هاي مورد بررسي در اين دوره         موضوع. برگزار شد 
ضــرورت، اصــول و و زدن مــوثر  هــاي حــرف شــيوه

  .بودها  ش خانوادهچگونگي آموز
كارشناس برنامه سركار خانم مريم احمدي و همراهـان ايـشان           

  .پور بودند ها نسرين بينا و فرخنده صادق خانم
شهر كه بـا      ي مادران فعال و مسئوالن دانشگاه آزاد قائم         از همه 

همراهي و همكاري خود امكـان اجـراي ايـن برنامـه را فـراهم          
  .كردند صميمانه سپاسگزاريم

 ها هاو نمايشگاه ها ، سمينارها ، همايش گاهكار
ــاه• ــزارشي  هــاي  دو روزه   شــركت در كارگ ــسي گ   نوي
هـاي    شـيوه ،  ) كرمـي     ها فرحناز مددي و مرضـيه شـاه         خانم(

 ، )خانم فرحناز مـددي وآقـاي ورقـا عبـدي           ( معرفي سازمان 
 به دعوت موسسه    )خانم فرحناز مددي    ( جذب منابع مالي    

  كنشگران داوطلب 
هــــاي          روشي  هــــاي  دو روزه  شــــركت در كارگــــاه•

  به دعوت يونيسف)  نسرين بينا  خانم(  مستند سازي
ها فرحناز مددي ،      خانم( هوش هيجاني    شركت در ميزگرد     •

هـاي    به دعوت  انجمن پژوهش    ) نژاد    نگين نابت ، ماريا ساسان    
  آموزشي پويا

  
ـ   انتشار يك عنـوان جديـد از مجموعـه كتـاب          • ـاي  ه

  ي آموزش از راه دور خودآموز ويژه
ي كتاب بـراي آمـوزش از    ي تهيه موسسه مادران امروز در ادامه    

  مديريت بر خشمها يك كتاب تازه با عنوان    راه دور خانواده  
  .تهيه كرده است

ها با اهميت و ضرورت پرداختن به خـشم،           در اين كتاب خانواده   
 … كنتـرل خـشم و       هاي مثبت و منفي خشم ، راهكارهاي        جنبه

هـا كـاربردي بـودن و داشـتن           ويژگي اين كتـاب   . شوند  آشنا مي 
هـا    از اين كتـاب   . هاي بسيار براي تسلط به مطلب است          تمرين

هاي گروهي بدون حضور كارشـناس بخـوبي    توان در مطالعه  مي
  .استفاده كرد

   هـاي آسـان انتشار يك عنـوان جديد از مجموعه كتاب •
هايي كه فرزندشان را  ز براي ياري به خانوادهموسسه مادران امرو

فرسـتند يـك كتـاب آسـان بـا            بار به مهد كودك مي      براي اولين 
 فرزند خود را براي ورود به مهـدكودك آمـاده           عنـوان   
  . تهيه كرده استكنيم

ها بـا سـن مناسـب بـراي ورود بـه مهـد ،                 در اين كتاب خانواده   
م  براي ورود به     هاي الز   هاي مهدكودك مناسب ، مهارت      ويژگي

مهد ، چگونگي كمك به جذب بهتر كودك به مهـد ، چگـونگي           
آمادگي والدين و ساير مطالبي كـه بـه آمـادگي كـودك كمـك               

 .شوند كند آشنا مي مي
    

  هاي آينده برنامه
   تعداد  گرداننده  ساعت

  ها  گام  شروع  جلسه

  رفتار با نوجوان  28/5/85  9  خانم فاطمه ايرانپور  11-9

نم مرضيه خا  5ـ 7
  گويي و كتابخواني قصه  30/5/85  4  كرمي شاه

خانم مرضيه   4ـ 6
  رفتار با نوجوان  5/6/85  9  كرمي شاه

  روابط زناشويي  5/6/85  5  خانم شيوا موفقيان  11-9

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها كارگاه  شروع  جلسه

  هدفمندي  4/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  مديريت بر زمان  18/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ريزي برنامه  8/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  بلوغ نوجوانان  15/6/85  1  خانم شيوا موفقيان  12-9
  هاي خانوادگي جلسه  22/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9

    
  ي مرداد  ماهانه سخنراني 

محـيط خـالق در       موضـوع   مرداد مـاه بـا      ي سخنراني   جلسه
زاده روز     سركار خانم دكتر فاطمـه قاسـم       با كارشناسي  خانواده

 برگزار  موسسهمحل صبح در 11  تا 9 ساعت   از 3/5/85شنبه    سه
   .شود مي
  
  

  توجه     •
  )مام (تعطيالت تابستاني موسسه مادران امروز  

  . است 27/5/85 تا 20/5/85از تاريخ 
  
   تسليت•

ي    ت مـديره  ، عضو هيئ            درگذشت جناب آقاي دكتر علي اكبر مرعشي        
را بـه اعـضاي هيئـت مـديره و          هاي آموزشـي پويـا          انجمن پژوهش 

براي اين دوستان و  سايراعـضاي       گوييم و     اعضاي انجمن تسليت مي   
  . سالمتي و تندرستي داريم  آرزوي هايشان  خانواده
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  تيرماهي  ي سخنراني ماهانه خالصه
 نقــش موســيقي در رشــد كودكــان و نوجوانــان

 سـخنران   جلـسه در ابتداي   . موضوع سخنراني اين ماه  بود     
 آقاي هاتف دوستدار كارشناس موسيقي و موسـيقي       ، برنامه

هاي انجام    فعاليتي     تاريخچهي    ، توضيحاتي درباره  درماني  
سپس ايشان  . ايران داد  ي موسيقي كودكان در     شده در زمينه  

  :صحبت كردند آن   اهدافوموسيقي كودك   ي درباره
 موسيقي  ي  بارهمطلبي كه در فكر خيلي از افراد و والدين در         

هـا در يـك       كودك وجـود دارد ايـن اسـت كـه كـودك آن            
هاي مختلـف آشـنا        قرار بگيرد، ساز بزند و با ترانه        مجموعه

ي كودك وجـود    اكثر اوقات ديدي كه نسبت به موسيق      .شود
 بروز خـارجي موسـيقي در كـودك ديـده            كه دارد اين است  

كه اين مرحلـه را كـه خيلـي از والـدين يـا       شود، در صورتي 
ي اول قــرار   موســيقي كــودك در رتبــهدهنــدگان، آمــوزش

يـابي بـه آن كـودك را تحـت فـشار              اند و براي دسـت      داده
  .از نظر آموزش موسيقي كودك اشتباه است گذارند، مي
 پـس از جنـگ      ي موسيقي كـودك     هاي نوين درباره    اهديدگ

ر اين زمينـه تحـوالت زيـادي بـه        د  و جهاني دوم شايع شد   
  : وجود داردعبارت است ازدر اين زمينه كه  فياهدا.مدوجود آ

 ،يعنـي در واقع    . دادن نگرش، ديد و تفكر هنري به كودك       
  .  به كار بيايد او در زندگيهاي مختلفي كه گسترش مهارت

هـاي    در مسير فعاليـت    قرارگرفتن كودك ه اهميت دارد    آنچ 
  . موسيقي است

تحوالتي را بعـد    ... افرادي مانند ارف، دال كروز، سوزوكي و      
ايي كه امـروزه    ه روش. از جنگ جهاني دوم به وجود آوردند      

هـا بـراي    هـاي گونـاگون آن   رود تركيبي از روش  به كار مي  
جا شروع     آن تحوالت به وجود آمده از    . آموزش كودك است  

شد كه بررسي كردند كه چرا كـودك بايـد موسـيقي را بـه               
  . عنوان يك ركن ياد بگيرد

 اهميـت و تـاثير صـوت بـر          ي   دربـاره   دوستدار ي  آقا سپس
  :كردندسيستم مغزي صحبت 

 مغز مـا    يها   قسمت اينشنويم بر      يك صداي ساده كه مي    
 :گذارد اثر مي
 ما در مغز  هاي ارادي وغيرارادي حركت هاي قسمت .1
   قسمت بينايي .2
  قسمت پردازش اطالعات رنگي .3
 قسمت پردازش اطالعات موسيقي .4

  
  قسمت پردازش اطالعات مذهبي .5
  قسمت شنوايي .6
 قسمت رمزگرداني براي درك معناي صوت .7

وارد سيـستم مغـز   صـوت   يعني بدون اينكـه بخـواهيم       
شـود و تـاثيرش را بـر مغـز            شـود، رمزگردانـي مـي       مي
  .گذارد مي

 براي يادگيري موسـيقي توسـط كـودك،          اولين هدف 
هـاي مختلـف      هـاي او در زمينـه       اين است كه مهـارت    

هاي حركتي، ذهني،     مهارتاز جمله   .   پيدا كند  گسترش
 ايجاد همـاهنگي     هيجاني، اجتماعي و همچنين مهارت    

ــين آن ــه  . هــا را ب دومــين هــدف آمــوزش موســيقي ب
سـازي يعنـي اينكـه        انسان. . كودك،انسان سازي است  

ها ديد و تفكر هنري پيدا كنند و عشق ورزيـدن را              هبچ
از طريــق هنــر بياموزنــد و بداننــد چگونــه بــه گفتگــو 

  . بنشينند
گويـد    هاي نوين آمـوزش موسـيقي كـودك مـي           روش

ــد و     ــستقيم باش ــر م ــد غي ــوزش باي ــيقي آم ــا موس ب
آمـوزش بايـد    . شـود   داده هايي مانند بـازي يـاد       فعاليت
يد بتوانـد از طريـق      همچنين كودك با  . بخش باشد   لذت

هاي  ذاتي خـود       موسيقي احساسات، هيجانات و حركت    
موسيقي بايـد  . را بروز دهد و اعتماد به نفس كسب كند  

ها جريـان داشـته باشـد نـه اينكـه بـه        در درون زندگي 
 زمينـه    و اگـر شـرايط   . دشوصورت تفنن از آن استفاده      

توانـد    ساله مـي 5 يا   4براي كودك فراهم شود، كودك      
 آنـاليز كنـد و از طريـق         ،شـنود   اي را كـه مـي       نيسمفو

  . احساساتش آن را بيان كند
ها هـر فـرد       در آموزش موسيقي هم مانند ديگر آموزش      

بايد بر مبناي استعداد خويش پيشرفت كند و او را فقط           
ها استعداد هنـري      همه بچه . بايد با خودش مقايسه كرد    

ـ          دارند و هنر مربي آن     ه وادي جاسـت كـه بتوانـد او را ب
  .موسيقي بياورد

علت گـوش دادن بـه       :   مطالب ديگري مانند   بهسپس  
آمـوزش   آن و سن مناسب براي       گي چگون موسيقي و   
  . پرداخته شد... موسيقي و 
 داده   پاسـخ   كننـدگان   شـركت هاي    پرسشبه  در پايان   

  شد 


