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، تعيين خوب و ه مقايسمنظور هنبايد بدانش آموزان از كار ارزشيابي 

 ،  ترساندن  يا سلب امتياز ، تهديد ، آنانبد و متوسط ، دادن امتياز به

   .شود انجام ها آن... و  تحقير ،سرزنش

  
  )امتحانات خانواده و  ( بخشي از مطالب مطرح شده در سخنراني خردادماه

  . بخوانيد4ي  توانيد در صفحه ي مطالب را مي خالصه
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  ي ارديبهشت و خرداد هاي ماهانه سخنراني 
بـا  ” تربيـت جنـسي   “  ارديبهشت ماه بـا موضـوع         ي سخنراني   جلسه
ي    و جلـسه   5/2/85شـنبه     شناسي خانم فـاران حـسامي روز سـه        كار

بـا كارشناسـي    ” خانواده و امتحانات  “  خرداد ماه با موضوع        سخنراني
   صـبح  11 تـا    9 ازسـاعت    2/3/85شـنبه     خانم مريم احمدي روز سـه     

  ي  اين دو سخنراني در صـفحه  ي خالصه.  برگزارشد    درمحل موسسه 
  . چهار آمده است سه و 

   
  ها باطات و همكاريارت 
 زيـر ارتبـاط يـا همكـاري        هـا و نهادهـاي      سـازمان   فروردين با    درماه
  : ايم داشته

 شـوراي گـسترش فرهنـگ صـلح،    دنيـا ،     موسسه پژوهشي كودكـان   
          ، موســـسه فرهنگـــي ـ هنـــري تهـــران ،    كنـــشگران داوطلـــب

ــه ــ خانـ ــشجوييي فرهنگـ ــايي ي دانـ ــه طباطبـ ــشگاه عالمـ  ، دانـ
  .در بم  و خانواده  دار از كودكحمايت پاي ي كميته،دك كو كتاب شوراي

  
  هاي خارج از موسسه  برنامه

   ها مدرسه
 ) 2ي  منطقه( نژاد در دبيرستان پاك  رفتار با نوجوان    ي گام     هم ادا •

 با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور و همراهي خانم مريم محمدي
 و قصه در     هاي بازي     توسط گروه   جشن بازي و كتاب    برگزاري   •

   ) 5ي  منطقه(هاي انقالب  ي شكوفه دبستان دخترانه
 دركليات رفتار با كـودك      با موضوع         اموزشي ي  جلسه  برگزاري •

   نگين نابتخانم  با كارشناسي) 2ي  منطقه( زهرا فاطمهدبستان 
آموزان مجتمع آموزشي     بازديد دانش ي      ريزي و اجراي برنامه     برنامه • 

  ي بازيافت كاغذ  خانهدانش از كار رياض
  ها مهدكودك

 در مهـد    ورود به دبستان  ي آموزشي با موضـوع         برگزاري جلسه  •
  رنگارنگ با كارشناسي خانم مريم احمدي

 در مهـد    ورود به دبستان  ي آموزشي با موضـوع         برگزاري جلسه  •
  كرمي ويستا با كارشناسي خانم مرضيه شاه

 بـا كارشناسـي خـانم        در مهد ساترا   رفتار با كودك   گام برگزاري   •
  و همراهي نسرين لطفي فاطمه صهبا

 در مهـد    ورود به دبستان  ي آموزشي با موضـوع         برگزاري جلسه  •
  كرمي خودرو با كارشناسي خانم مرضيه شاه ايران

  ساير مراكز
ي فرهنگـي ـ هنـري     ي آموزشي در  مجموعـه   برگزاري سه جلسه•

سـي خـانم ماريـا       بـا كارشنا   تشويق و تنبيه  هاي      تهران با موضوع  
گـويي و كتـابخواني بـا كارشناسـي خـانم مرضـيه               نژاد ، قصه    ساسان

كرمي وكليات رفتار با نوجوان با كارشناسي خانم فرحناز مـددي و             شاه
  همراهي خانم نسرين لطفي

و  با كارشناسي خانم افسانه شـهرزاد        رفتار باكودك  گام برگزاري   •
اي   حرفـه فنـي و   سـازمان  نكاركنـا  بـراي  زاده  حسن  خانم افسانه   همراهي
  كشور

ضـرورت آمـوزش    ي آموزشي بـا موضـوع          جلسه برگزاري يك    •
و همراهـي خـانم نگـين     فاطمـه صـهبا   با كارشناسي خـانم     خانواده
ي روانــشناسي و علــوم تربيتــي  دانــشجويان دانــشكدهبــراي شــهري 

  دانشگاه عالمه طباطبايي
  
  ها   شهرستان •
كرمي   يي توسط خانم مرضيه شاه    گو  برگزاري گام كتابخواني و قصه     •

   مهد مامك–شهر  در شهرستان قائم
 كـرج  در  ورود به دبـستان   ي آموزشي با موضوع        برگزاري جلسه  •

  كرمي با كارشناسي خانم مرضيه شاه
  
  دور آموزش از راه •
 نفـر از اعـضاي گـروه        27 برگزاري كارگاه روابـط زناشـويي بـراي          •

نم شـيوا موفقيـان و همراهـي        آموزش از راه دور مازندران توسـط خـا        
. آباديان و منصوره فرداد در تهران در محل موسسه          ها مريم ملك    خانم

هـا    دور شهرستان   هاي آموزش از راه     گفتني است شركت اعضاي گروه    
جمعـي ابتكـاري اسـت بـراي      صـورت دسـته   هاي تهران بـه    در كارگاه 

  .هاي موردنياز خود ها به آموزش دستيابي بيشتر خانواده
شـهر در     دور شهرسـتان قـائم       آمـوزش از راه    غاز به كار گروه جديد     آ •

  راد مهدكودك مامك به همت خانم خيرالنسا رضايي
مـاه پـيش       كه از سه   شهر  قائم دور مدرسه بوعلي     گروه آموزش از راه    •
دور   كـرد ،عـضو گـروه آمـوزش از راه           مـي   صورت غيرعضو فعاليـت       به

  . رضايي  است مسئول اين گروه خانم ماريا.موسسه شد
مـاه    شـش كـه از   شهر    قائمدر  ي سما     دور مدرسه    گروه آموزش از راه    •

بـه  خود را شروع كـرد ، در ايـن مـاه            صورت غيرعضو فعاليت      پيش به 
 مسئول اين گروه خانم     .ددرآمدور موسسه      گروه آموزش از راه    يتعضو

  .مرضيه دوزنده  است
دور   راه هاي آموزش از    موسسه مادران امروز پيوستن گروه    

يـد و   گو  شهر را به موسـسه تبريـك مـي          شهرستان قائم 
  .كند ان آرزوي پويايي و موفقيت ميي اين عزيز براي همه

  
  
   تبريك•
ــروه    • ــال گ ــضاي فع ــده از اع ــه مينوك ــانم فاطم ــاب خ  انتخ

ــادربزرگ ــان   م ــن جه ــسين انجم ــا و از موس ــاد  ه ــدگان ش           دي
  ) من معتمدان محل انج (براي نمايندگي در انجمن شورا ياري 

را بـه ايـشان تبريـك    )  شـهرداري 3منطقـه   -ي داوديـه      محله(
همچـون سـاير     سـمت نيـز        اميدواريم ايشان در اين    .گوييم    مي

  . موثر داشته باشنديهايشان حضور فعاليت
ــراي • ــانم ســحرنوتاش ب ــه خ ــمند و  ب ــالش ارزش ــه ت  ي  اراي

       با موضوع  شاني كارشناسي ارشد    ي دوره     آميز پايان نامه    موفقيت
ي مبتنـي بـر دلبـستگي بـر         بررسي اثربخشي آموزش خانواده     ”

                   “كننده به موسـسه مـادران امـروز         دانش ونگرش مادران مراجعه   
  .گوييم تبريك مي
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  هاي آينده برنامه
  ي تير سخنراني ماهانه

نقـش موسـيقي در رشـد       ”  تيـر مـاه بـا موضـوع         سخنراني
                 آقـاي هـاتف دوسـتدار        كارشناسـي  و“كودكان و نوجوانـان   
 صبح   9ساعت  از    6/4/85شنبه    روز سه كارشناس موسيقي   

  .شود  در محل موسسه مادران امروز برگزار مي
  

  ها ها و كارگاه گام
  

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها  گام  شروع  جلسه

  رفتار با كودك  10/4/85  9  نگين نابتخانم   11-9
  تشويق و تنبيه  10/4/85  5  خانم فاطمه صهبا  11-9
  رفتار با نوجوان  11/4/85  9  فاطمه ايراپورخانم   11-9
  بازي و انديشه  13/4/85  5  آقاي محمود سلطاني  5ـ 7
  تشويق و تنبيه  24/4/85  5  خانم زهرا سليماني  5ـ 7
  رفتار با كودك  24/4/85  9  نژاد خانم ماريا ساسان  5ـ 7

گويي و  قصه  25/4/85  4  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  كتابخواني

  رفتار با نوجوان  27/4/85  9  كرمي خانم مرضيه شاه  5ـ 7

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها كارگاه  شروع  جلسه

  انضباط  7/4/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  قاطعيت در خانواده  21/4/85  1  يخانم مريم احمد  12-9
  هدفمندي  4/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  مديريت بر زمان   25/5/85  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
  يهاي خانوادگ جلسه  22/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هاي مطالعه  روش  12/7/85  1  خانم مريم احمدي  12-9

    
  ي ارديبهشت ي سخنراني ماهانه خالصه

: هاي مطرح شـده در ايـن سـخنراني عبـارت بودنـد از                 موضوع
اهميت تربيت جنسي ، كنجكاوي كودكـان نـسبت بـه مـسايل             

ي برخـورد و آمـوزش         نحوه ،جنسي ، زمان شروع تربيت جنسي     
. ها در تربيت جنسي كودكان      استن نگراني  ك برايصحيح والدين   
 اهميت تربيـت جنـسي در       :سخنان خود گفتند    در  خانم حسامي   

هـا ،      رشد هورمون  :ه سه بعد تربيت را به همراه دارد       اين است ك  
 اينكـه   ،هاي تناسلي به رشـد جـسماني        بهداشت و سالمت اندام   

 وغيرهمجنس ارتباط سالمي برقرار     فردبتواند دررابطه با همجنس   
معيار و حدود   ،   تربيت انساني    بههويت خويش را پيدا كند      نمايدو

. شود  ربوط مي م) روحانيمعنوي،( تربيت اخالقي  بهروابط جنسي   
هـاي گونـاگون را در        تحريك آلت تناسلي توسط كـودك علـت       

اضطراب كودك ، كنجكـاوي كـودك ، تخليـه          : بردارد از جمله    
ا يافتن  ب والدين  كه  و احساس لذت بردن       انرژي ، پر بودن مثانه    

برخـورد صـحيح و     مي تواننـد بـا كـودك        هاي متفاوت آن      علت
ودك نـسبت بـه دسـتگاه       كنجكـاوي كـ   . داشته باشـند    مناسب  

 است كه لذت بـردن    ي حسي   تناسلي بدنش ناشي از يك تجربه     
در حالت عادي اين مـساله      . كند   را تقويت مي   تجربه اين    ، از آن 

در زنـدگي عـادي كـودك       رين نيست مگر زماني كـه       مشكل آف 
كودكي كه در شرايطي قرار گرفته كه براي        .اختاللي ايجاد شود    

بـرد بـا حـساسيت نـشان          رفع اضطرابش به اين فعاليت پناه مي      
بـدون آن كـه علـت    ،  دادن والدين به اين و با امر و نهي كـردن    

اضطراب را رفع نمايند مشكل را همچنان براي كودك باقي نگه           
 عـالوه بـر توضـيحات بهداشـتي بـراي           بايـد  نوالـدي . دارند    مي

ه جلب  وجه كودك را به اين مسئل     ت،  هاي تناسلي     مراقبت از اندام  
خـصوصي اسـت و كـسي         هاي  جزو اندام   بخش ازبدن   كنندكه اين   

 پـدر و مـادر يـا دكتـر     و فقـط لمس كند يا نگاه  آن را  ندارد   حق
  .كار را انجام دهند اين توانند در صورت نياز   ميكودك 

خواهـد    چـه چيـزي را مـي      دقيقاً   اينكه   ،هدف از سواالت كودك   
 بـراي  و علت سـوال كـودك بايـد       ، اطالعات قبلي كودك   بداند  

  . والدين روشن باشد 
در پاسخ به سواالت كودكان بايد به چند نكتـه توجـه شـود اوال               

باشد ، مختصر و روشن و متناسب با سـن          ) علمي(جواب صحيح   
بعضي از والدين به سواالت كودكـان       ممكن است    . باشدكودك  

به درستي پاسخ ندهند يا از جواب دادن به آن طفره برونـد و يـا                
ي والـدين     وظيفـه . ها سوالي نكننـد       كودكان در اين زمينه از آن     

ها و شرايط مناسب حتي اگـر         اين است كه با استفاده از موقعيت      
راهم  شرايط مناسب براي گفتگو را فـ       ،دندفرزندانشان سوال نكر  

 والـدين   ي   سـال توضـيحات سـاده      6كودكان زير   براي  .  آورند  
 9 تا   8تر نمايد اما در كودكان بين       آنان را كم  تواند كنجكاوي     مي

ساله چون چگونگي فرآيند توليد مثل و به دنيا آمدن نوزاد مـورد             
 والدين مي توانند در اين سن با در اختيـار گذاشـتن             ،توجه است 

 و علمـي    صحيح   موضوع را بطور   ،اسبمنهاي    كتاباطالعات و   
  . به كودكانشان منتقل كنند 

  
  سپاس •
 براي   دانشگاه عالمه طباطبايي      دانشجويي ي فرهنگ   خانهاز  • 

تخصـصي روز   براي برگزاري نشـست در اختيار قرار دادن سالن    
گـرفتن    ي كيك درنـا بـراي برعهـده          كارخانه ، از جهاني خانواده 

ــذيرايي مراســم روز  جهــاني خــانواده ، از اعــضاي بخــشي از پ
اني كه بـراي برگـزاري بهتـر        دوستي    هاي داوطلب و همه     گروه

  .  اين مراسم تالش كردند سپاسگزاريم
بـراي   ) آقاي ورقـا عبـدي     (از صنايع پزشكي بهبود     همچنين   •

به سـفارش   ( ي مخصوص ماشين      ي كيسه زباله    تهيهطراحي و   
آقـاي فاضـل    ز  ا ،) محيط زيست موسـسه مـادران امـروز          گروه
بـرد    پور و همسرشان خانم شهناز يدالهي براي اهداي وايت          عزيز
 يـاري   همكارانشان براي  گزينه و    مديريت مهندسان مشاور  و از   

  . سپاسگزاريمبهينه از فضاهاي آموزشي موسسه  در كاربري
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  ي خرداد ي سخنراني ماهانه خالصه
موضــوع ســخنراني خــرداد مــاه خــانواده و امتحانــات 

مفهـوم آمـوزش بـه      بـه   سه بود در اين سخنراني ابتدا       موس
سـپس از   ،  عنوان ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار اشاره شد         

آمـوزان بـه عنـوان شاخـصي          سنجش و تحليل رفتار دانش    
براي نشان دادن ميزان يادگيري و در نهايت معيـار تحليـل      

  . هاي آموزشي ياد شد  كيفيت فعاليت
 اصـالح و تقويـت       ، رزشـيابي همچنين اشاره شد كه بدون ا     

هـاي بعـدي     گيـري بـراي فعاليـت       جريان آموزش و تصميم   
هاي ارزشيابي    سپس هدف . پذير نخواهد بود      آموزشي امكان 

   :در چند مورد زير خالصه شد 
آمــوز و  هــاي علمــي دانــش شــناخت توانــايي و زمينــه -١

هاي بعدي آموزشي و ارتقـاء        گيري براي فعاليت    تصميم
  آموزان  دانش

هـاي آموزشـي در       عيين تحقق يا عدم تحقـق هـدف        ت -٢
  فرايند آموزش

 بهبـود و اصـالح فعاليـت هـاي           هـا ،     شناخت نارسايي  -٣
  آموزشي 

 ايجــاد رغبــت و كــسب عــادات صــحيح آموزشــي در  -٤
، هآموزان و تاكيد بر اين كه ارزشيابي براي مقايس          دانش

تعيين خوب و بـد و متوسـط ، دادن امتيـاز بـه دانـش                
 ترسـاندن ،    امتيـاز از آنـان ، تهديـد ،   آموزان يـا سـلب   

  .  نبايد انجام گيرد …سرزنش ، تحقير و 
سخنران عوامل مـوثر بـر چگـونگي انجـام          ،  در بخش دوم    

امتحانــات و نتــايج آن را نظــام آموزشــي، خــانواده و خــود 
  . آموز  دانست  دانش

 درس و آزمون اشاره شد       در اين بخش ابتدا به نقش معلم ،       
هـاي فـردي       نسبت بـه يـادگيري و تفـاوت        و نگرش معلم  

داري ، ايجـاد      هـاي معلـم در كـالس        آموزان و مهارت    دانش
مـوزان  آالعمل دانش     شوق و رغبت به يادگيري را در عكس       

  . نسبت به امتحان موثر تلقي شد 
تناسب آن  و  هاي درسي         يگر حجم مطالب كتاب   از سوي د  
 در احـساس    آمـوزان را نيـز      ها و خصوصيات دانش     با توانايي 

   . شمرده شدآموزان نسبت به امتحان مهم  دانش
در اين جا تاكيد شد كه كتـاب يكـي از ابزارهـاي آموزشـي      

ي  است و آموزش نبايد متكي به يك كتـاب و يـك وسـيله    
  .  باشد يآموزش

يكي ديگر از عواملي كـه در بخـش نظـام آموزشـي مـورد               
ـ              ا چـه   بررسي قرار گرفت خود آزمون يا  امتحان بـود كـه ت

آيا . هاي واقعي آن طراحي مي شود         اندازه با توجه به هدف    
آمـوز و     به واقع براي بهبود كيفيت آموزش و ياري به دانش         

 براي انتخاب و برتري دادن دانـش        جريان يادگيري است يا   

هـاي ناسـالم و    موزان نسبت به يكديگر و مقايسه و رقابـت   آ
شي ما ناشـي    اصوال توجه به امتحان و آموزش در نظام آموز        

 .استحور يا برنامه و نمره محور       آموز م   از يك نگرش دانش   
سخنران با اين مقدمات به سوي نقش خانواده در امتحانات          

  . فرزند پرداخت
اي و بلنـد      نقش خانواده به دو بخش نقـش اصـلي ، زمينـه           

  .     مدت و نقش موقت ، مقطعي و كوتاه مدت تقسيم شد 
بت بـه آمـوزش فرزنـد چنـد         ي خانواده نس    در بخش وظيفه  

هـاي    پرسش مطرح شد و از حضار خواسته شد تا بـه پاسـخ            
  .ها فكر كنند  خود نسبت به آن پرسش

  : ها به شرح زير بود  پرسش
  ؟ يد چه انتظاري از او دار د چيست ؟موزش فرزنآهدف از  

  تا چه اندازه ازخصوصيات فرزند خود با خبر هستيد ؟ 
  ي فرزند يعني چه ؟   جانبه به نظر شما پرورش همه

  دار هستيد ؟  آيا بطور كلي در خانواده برنامه
موزيـد  آ گذاريد و در هرچـه مـي         احترام مي  آيا به يادگيري  
  پيگير هستيد ؟ 

گونـه    چـه  نقش خـود را در يـادگيري و آمـوزش فرزنـد              
  بينيد؟ مي

سپس اشاره شد كه اگر خانواده به عاملي براي فشار زياد به            
براي درس خواندن تبديل شود از نقـش واقعـي خـود           فرزند  

  . دور افتاده است 
توجهي به آموزش فرزند نيز نادرست      قيدي و بي    همچنين بي 

آمـوز     كمك به دانش    و و ناكارآمد تلقي شد و به توجه كافي       
  .ها و لذت بردن از آن تاكيد شد براي بروز توانايي

ي  در دوره بـه فرزنـد   توجـه كـافي     مفهوم   ي   درباره در پايان 
  . امتحانات اشاره شد و راهكارهايي ارايه شد 

  
  ي جديد فعاليت گروه نوجوانان  دوره•

ي جديـد فعاليـت       هر ساله ازآغاز تيرماه گروه نوجوانـان دوره       
منـدي كـه مـادر يـا      كند و نوجوانان عالقـه   خود را شروع مي   

 سال اسـت    18 تا   14ها بين     پدرشان عضو موسسه و سن آن     
  .به اين گروه بپيوندندتوانند  مي

شـود آغـاز      دار عضو موسسه، درخواست مي      از والدين نوجوان  
  .اين دوره را به اطالع فرزندشان برسانند

 ساعت  85/تير/15شنبه    ي جديد روز  پنج      ي دوره   اولين جلسه 
 .شود  بعدازظهر برگزار مي 5/6 تا5/4

  
   تسليت•
 همسرشان   و  سمناني  احمد پناهي   محمد  آقاي دوستان عزيز به   

تـسليت  ،انـد      را از دسـت داده     شـان عزيزخانم توران رئيسي كـه      
  هايـشان   گوييم و  براي اين دوستان و  سايراعـضاي خـانواده    مي

  . سالمتي و تندرستي داريم آرزوي


