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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
هاي زيـر در      ي اول ارديبهشت گام     فروردين و هفته       در ماه   

  : شروع شد  موسسه
  )خانم فاطمه صهبا( رفتار با كودك  گام  •
  )نژاد ماريا ساسانخانم ( تشويق و تنبيه گام •
  )خانم فاطمه ايرانپور( رفتار با نوجوان  گام  •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي  گام •
 )خانم مريم احمدي(بر خود مديريت  گام •
  

 
  ديد و بازديد نوروزي 

شـنبه بعـد از تعطـيالت         هاي گذشـته اولـين سـه        مانند سال 
 5 صــبح تــا 9از ســاعت 1385 /15/1 شــنبه ســه( نــوروزي 
به ديدار نوروزي اعضا و دوستان بـا يكـديگر در           )  بعدازظهر

  . محل موسسه اختصاص داشت
هـا، نوجوانـان و جوانـان، مـادران و           اين برنامه مادربزرگ  در  

پدران و همچنين كارشناسان و مـشاوران موسـسه شـركت           
  .كردند

ي ايـن مراسـم سـنتي در موسـسه سـبب              برگزاري هر ساله  
نزديكي بيشتر دوستداران موسسه به يكـديگر و حفـظ ايـن            

  .سنت ملي است 

  با ياد دوست
  ه مدارا و مهر مادريك

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره

  ام م  پيك
  ي شماره     

45   
  ي داخلي  خبرنامه

  موسسه 
  مادران امروز

  

    

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي بهشتي  ـ  كوچهشهيد 
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

 15115-451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424
info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
  

  :گيرنده 
  

  
  
  
  

    
  1385ارديبهشت    

  2006  آوريل 
  1427االول  ربيع   

  

 
  !روز جهاني خانواده گرامي باد )   ماه  مه15(  ارديبهشت 25          

  
  

ريـزان و           هـا ، مـسئوالن ، برنامـه         موسسه مادران امروز توجه خـانواده     
هـاي    منـدان بـه تحكـيم نهـاد خـانواده را بـه اهميـت آمـوزش                  عالقه

  .كند  ها جلب مي مناسب براي خانواده
  

                                . مراجعه كنيد4ي  به صفحه                                         
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  هاي داوطلب گروه
  توسط گروه بازي زيكارگاه آموزش با برگزاري •

منظور آموزش عملي بـازي بـه اعـضايي كـه             گروه بازي به  
مايل به افزايش دانش و مهارت خود در اين زمينه هستند و         

منـد بـه يـاري گـروه بـازي در        همچنين اعضايي كه عالقه   
  هاي عمومي هـستند، يـك مجموعـه كارگـاه           اجراي برنامه 

ا از دي   اجـراي ايـن كارگـاه هـ       . آموزشي تدارك ديده است   
سومين كارگـاه آمـوزش بـازي در        . است     شروع شده  1384

 در محــل موســسه 11 تــا 5/8عت  از ســا31/1/85تــاريخ 
  .بود جسميرشدبازي و كارگاه  موضوع سومين.شد تشكيل

در هر كارگاه ابتدا به مباحث نظري پيرامون موضوع تعيـين           
 مربـوط بـه موضـوع        سـپس چنـد بـازي     . پردازنـد      مي  شده

  . شود آموزش داده مي
از  . اســت بــازي و رشــد ذهنــيچهــارمين كارگــاه موضــوع 

  هستند ، دعوت    بازي  عضايي كه مايل به همكاري با گروه      ا
  .كارگاه شركت كنند شود در اين مي

  .تماس بگيريد هموسسبا كارگاه اين برگزاري از زمان اطالع براي
  هاي آموزش و هماهنگي نشست مشترك گروه •
هـاي    هـا و ارتبـاط بيـشتر گـروه          منظور هماهنگي فعاليت    به

هاي   نشست 1384 سفندماه سال   آموزش و  هماهنگي  از ا      
سـومين  . مشتركي بين ايـن دو گـروه  برگـزار شـده اسـت             

 1 صبح تا    5/8 ازساعت   30/1/85مشترك در تاريخ      ي  جلسه
در ايــن جلــسه . بعــدازظهر در محــل موســسه برگــزار شــد

  . هاي موسسه مطرح شد ترين نيازها و فعاليت مهم
  هاي داوطلب هاي گروه ساير فعاليت •
در موسسه مادران امـروز     ه آموزش از راه دور       اعضاي گرو  •

هـاي     به پرسـش  .  فروردين ماه به فعاليت خود ادامه دادند        
ها پاسـخ داده شـد و          هاي آموزش از راه دور شهرستان       گروه

ــه  ــراي ادامـ ــوزش از راه دور    بـ ــرح آمـ ــراي طـ ، ي اجـ
  .هاي الزم انجام شد هماهنگي

يط زيـست   هاي آموزش ، بازي ، گردشگري و محـ           گروه  •
ريزي و تدارك مراسـم بزرگداشـت روز جهـاني            براي برنامه 

ي ايـن     كننـده   هماهنگ. هايي برگزار كردند    نشستخانواده    
  .برنامه گروه گردشگري است

ي آموزش و تربيت ياريگران خانواده توسـط            سومين دوره  •
  . دارد گروه مادر به مادر ادامه

د را  فعاليـت خـو   هاي داوطلـب نيـز         در اين ماه ساير گروه     •
  .براي سال جديد  شروع كردند

  ها ارتباطات و همكاري 
همكـاري  يـا   ارتباط  زير    نهادهايو  ها    سازمان با فروردين     درماه
  : ايم داشته

در بـــم ،   و خـــانواده   حمايـــت پايـــدار از كـــودك ي كميتـــه
، موسـسه پژوهـشي      بـانو       كـودك ،فرهنگـسراي     كتـاب   شوراي
، نشگران داوطلب كگسترش فرهنگ صلح،  شوراي  دنيا ،    كودكان

موسسه فرهنگي ـ هنـري تهـران ، صـدا و سـيماي جمهـوري       
ي فرهنگ دانـشگاه عالمـه        ، خانه )ي خبر     شبكه( اسالمي ايران 

   كل حفاظت از محيط زيست قزوينطباطبايي ، اداره
  

  هاي خارج از موسسه برنامه 
  ها فرهنگسراها و شهرداري

  :   فرهنگسراي ملل 
ـ   سخنراني بـا عنـوان    يك  ري  برگزا•     بـا كارشناسـي     گفـتن   هن

  زاده همراهي خانم افسانه حسنخانم مريم احمدي و
   ها مدرسه

 ي كـار و دانـش        در مدرسـه  رفتار با نوجـوان     ي گـام      هم ادا •
با كارشناسي خانم فرزانه توانـاپور و        ) 7ي    منطقه( مقدم سامان   

 همراهي خانم نسرين لطفي 
آمـوزان دبيرسـتان      براي دانش  ي آموزشي  يك جلسه  برگزاري   •

ي   ايجاد انگيزه    با موضـوع   ) 6ي    منطقه( دخترانه فرشتگان   
پور  ايران خانم فاطمه  با كارشناسي  آموزان  تحصيلي در دانش  

  خانم نسرين مائيلي وهمراهي
ي فاطمـه     در دبـستان دخترانـه     ي آموزشي    جلسه برگزاري دو  •

بـا   رفتـار بـا كـودك     كليـات   باموضـوع ) 2ي    منطقـه ( زهرا
   كارشناسي خانم نگين نابت و همراهي خانم ميترا سياوش

  
  ساير مراكز

ــسه  • ــين جل ــزاري اول ــد در   ي   برگ ــال جدي ــي س آموزش
كليات رفتار موضوع با فرهنگي ـ هنري تهران  ي  مجموعه

نـژاد و همراهـي        با كارشناسي خانم ماريا ساسـان      با كودك 
  خانم نسرين لطفي

  
  ها    شهرستان•
در  آمــــوزش از راه دوري اجــــراي طــــرح  ادامــــه •

، ســاري )مهـدكودك شــادمانه (شــهر  هــاي قـائم   شهرسـتان 
رشـت   ،)مهـدكودك آفـرينش   ( ، بابـل  )مهدكودك بهـاران  (
   .) پاد  كودك مهدكودك(
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هايي است كه به عنـوان عـضو بـا            اين خبر مربوط به گروه    
  .ي آموزش از راه دور ارتباط دارند كميته

) غيرعـضو (وش  هـاي خودجـ     گروه،  ها    گروههمزمان با اين    
هـا بـه كـار آمـوزش از راه دور بـا               ن  اديگري نيز در شهرست   

  :از جمله در.هاي موسسه مشغول هستند روش و كتاب
   بـا مـسئوليت   ) يي غيـر انتفـاعي بـوعل        مدرسـه ( شهر  قائم 

  خانم ماريا رضايي
            بــا مــسئوليت  ) ســالن ورزشــي زيتــون   ( شــهر قــائم 

  فاطمه حضرتيخانم 
 مـسئوليت بـا  ) ي سما     دبستان غير انتفاعي پسرانه   (شهر  قائم

  خانم مرضيه دوزنده
  اراك ـ دو گروه با هماهنگي خانم منصوره فرداد

كـردن  شهرهاي كياشهر ، گرگان و كرج نيز در حال فراهم           
  .دمقدمات شروع به كار آموزش از راه دور هستن

ر اي از اعضاي گـروه آمـوزش مـادر بـه مـاد              همچنين عده 
هـايي از مـادران پيرامـون خـود تحـت             موسسه نيز با گروه   

 بـه آمـوزش بـا روش آمـوزش از           ” طيف پيرامون    “عنوان  
  .دور مشغول هستند راه

از منـداني كـه در منـاطق مختلـف كـشور              ي عالقه   از همه 
هـا    براي آمـوزش خـانواده    ” ارتباط بين دو نسل   “هاي    كتاب

وط به كارشـان را     كنيم اخبار مرب    كنند، تقاضا مي    استفاده مي 
  .در اختيار موسسه قرار دهند

در ضمن موسسه مادران امـروز بـه سـركار خـانم مرضـيه              
ش هـاي خـالق بـراي تـرويج آمـوز           دوزنده به خاطر تالش   

گويـد و از      وزش از راه دور تبريك مـي      ي آم       خانواده با شيوه  
خـاطر   شهر و دبستان سما به  قائم مديريت آموزش و پرورش   

  .شان سپاسگزار استي از ايحمايت و قدردان
             

  هاي آينده برنامه
  ي ارديبهشت سخنراني ماهانه

و ” تربيـت جنـسي   “ ارديبهشت مـاه بـا موضـوع          سخنراني
  ساعت   5/2/85شنبه    خانم فاران حسامي روز سه      كارشناسي

  .شود   صبح  در محل موسسه مادران امروز برگزار مي5/8
هـاي ماهانـه    ه در سـخنراني از اعضا و دوستان شركت كنند 

انـد    ها را تكميل نكرده     هاي نظر سنجي  اين برنامه       كه برگه 
هـا در     ي اين جلسه    شود نظرات خود را درباره      درخواست مي 

صندوق نظرات و پيشنهادات موسسه بيندازيد يا بـه نـشاني           
ــستي موســسه بفرســتيد  از طريــق پــست الكترونيكــي . پ

  .رات خود مطلع كنيدتوانيد ما را از نظ موسسه هم مي
  

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها  گام  شروع  جلسه

گويي و  قصه  11/2/85  4  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  كتابخواني

  ارتباط كالمي  12/2/85  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  رفتار با نوجوان  12/2/85  9  كرمي خانم مرضيه شاه  5ـ 7
  بازي و انديشه  12/2/85  5  آقاي محمود سلطاني  5ـ 7
  كنترل خشم  17/2/85  6  خانم مريم احمدي  5ـ 7
  رفتار با كودك  18/2/85  9  زهرا سليمانيخانم   5ـ 7

   تعداد  گرداننده  ساعت
  ها كارگاه  شروع  جلسه

  حرف زدن فعال  13/2/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  نه گفتن  27/2/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  كارفرهنگي با نوزادان  3/3/85  1  زهرا سليمانيخانم   7-4

  مشورت با ديگران  10/3/85  1  ريم احمديخانم م  12-9
  ورود به دبستان  17/3/85  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
  انضباط  24/3/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  قاطعيت در خانواده  7/4/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هدفمندي  21/4/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  يريز برنامه  4/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  مديريت بر زمان  18/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هاي خانوادگي جلسه  8/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  بلوغ نوجوانان  15/6/85  1  خانم شيوا موفقيان  12-9
  هاي مطالعه  روش  22/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9

  
ها و زمان  قطعي  براي اطمينان از به حد نصاب رسيدن كالس

  .ها با موسسه تماس بگيريد  دورهتشكيل 
  موسسه مادران امروز درساير مراكز هاي برنامه •

  ـ مهد رنگارنگ) خانم مريم احمدي (  ـ ورود به دبستان10/2/85
  ـ مهد ويستا) كرمي  خانم مرضيه شاه(  ـ ورود به دبستان10/2/85
  ـ مهد ساترا) خانم فاطمه صهبا (  ـ رفتار با كودك10/2/85
لـسه ـ    ج4ــ  ) خـانم شـيوا موفقيـان    (  ـ روابـط زناشـويي    22/1/85

  اي كشور سازمان فني و حرفه
 جلـسه ـ   4ــ  ) خـانم افـسانه شـهرزاد    (  ـ رفتـار بـاكودك    19/2/85

  اي كشور سازمان فني و حرفه
ــ       ) نـژاد   خـانم ماريـا ساسـان   (  ـ نقش  عواطف در تربيـت   16/3/85
  اي كشور  جلسه ـ سازمان فني و حرفه4
ــه – 5/2/85 ــشويق و تنبيـ ــان (  تـ ــا ساسـ ــانم ماريـ ــژاد خـ ــ)نـ           ــ

  ي فرهنگي ـ هنري تهران مجموعه
) كرمــي خــانم مرضــيه شــاه( گــويي و كتــابخواني   ـ قــصه 13/2/85

  ي فرهنگي ـ هنري تهران مجموعه
ي  ــ دبـستان دخترانـه   ) گروه بازي(  ـ جشن بازي و كتاب  13/2/85

   )5ي  منطقه(هاي انقالب  شكوفه
  
  تسليت •

  به دوستان عزيز
وحيدي ،  شيوا تجويدي ، نسرين مـائيلي  كـه در               ها فاطمه   خانم

انـد و همچنـين بـه          ماه گذشته هر يك عزيزي را از دسـت داده         
آقـاي داوود     فعال خود  انيار كه   ي  شوراي كتاب كودك      خانواده
، اند را از دست داده شايسته زهرهو خانم ) ساويسا مهوار ( مرادي 

ــ ــيت ــ سليت م ــضاي  گ ــتان و  سايراع ــن دوس ــراي اي وييم و  ب
  . سالمتي و تندرستي داريم  آرزوي  هايشان  خانواده
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   روز جهاني خانواده•
يــست و پــنجم ارديبهــشت مــاه دانيــد روز ب همــانطور كــه مــي

. روز جهاني خانواده است   ، ماه مه ميالدي   پانزدهمبرابربا  خورشيدي
از طرف سازمان ملل متحد     ) يميالد1993(1372از سال اين روز 

جهانيـان بـه اهميـت        به منظور ايجاد فرصتي براي جلب توجـه       
  . اين نهاد بنيادين جامعه ،در نظر گرفته شده است ، خانواده 

در هر سال يك موضوع براي كار  در آن سال از طرف سازمان              
ــي   ــين م ــل تعي ــود مل ــوع .  ش ــسال موض ــال ( ام   )2006س

  .است”  ها ها و چالش فرصت: ر هاي در حال تغيي خانواده“
موسسه مادران امروز همه ساله اين فرصت را براي ترويج توجه           

هايي به ايـن      شمارد و برنامه    به خانواده و تحكيم آن غنيمت مي      
  . بيند منظور تدارك مي

در دهمين سالگرد روز جهـاني خـانواده        گفتني است كه موسسه     
  . عهده داشتي ملي روز بزرگداشت را به مسئوليت كميته

هدف اصلي موسسه مادران امـروز ايـن اسـت كـه اطالعـات و           
هـا و     هـا را بـا توجـه بـه هنجـار            هاي الزم براي خانواده     مهارت

هـاي    ي مـا و بـا توجـه بـه نيـاز             فرهنگ ملـي و بـومي جامعـه       
  .هاي ايراني در اختيارشان قرار دهد خانواده

ديگـر بـه    دهد تا بـار       ه ما مي   فرا رسيدن چنين روزي فرصتي ب     
رشد  براي  كه ريزان يادآورشويم   برنامهخود،به مردم ،به مسئوالن و    

  .ها امري الزامي است و بالندگي جامعه توجه به نياز هاي خانواده
براي بزرگداشـت ايـن روز در سـال         ) مام(موسسه مادران امروز    

  : دو برنامه تدارك ديده است 1385
از سـاعت     22/2/85  تـاريخ  كه در ي عمومي      برنامه يك

از  شود و   ميدرفرهنگسراي بانو برگزار   بعدازظهر   7 تا 5/4
  .برنامه شركت كنند   در اين  كنيم  هادعوت مي   خانواده ي  همه

در تــاريخ اســت كــه  نشــست تخصــصيي دوم يــك  برنامــه
ي فرهنــگ  نــهخادر محـل   5/7 تــا 5/4 از ســاعت 25/2/85

ارشناسـان  ي ك   ازهمه .ودش   برگزار مي  دانشگاه عالمه طباطبايي  
 اندركاراني كه به نوعي به امور خـانواده مـي پردازنـد            و دست 

  در اين نشـست  بـه همفكـري و            تادعوت به عمل آمده است      
ها و چگونگي حمايت همـه        ي نيازهاي خانواده    تبادل نظر درباره  
ي  رود اين نشست به برنامـه     اميد مي . بپردازندها    جانبه از خانواده  
  .سال آينده دست يابد ي يكباره برا مشتركي در اين

  
  

  روز جهاني خانواده
  ها فرصتي براي يادآوري مجدد نيازهاي خانواده

  نياز به آموزش ـ نياز به آگاهي
  

  ها نياز به آموزش دارند؟ چرا خانواده
هايي كه نهاد خانواده از سر گذرانـده اسـت ،             ي دگرگوني   با همه 

هاي اجتماعي ـ انـساني در    وجود آن براي گسترش تعادل رابطه
و اهميت خود را     پايدار اجتماعي ضرورت   ي  ين توسعه جامعه همچن 

 ضرورت وجود خانوده در جامعه     ميت و دليل اه  به. كرده است   حفظ
ز به  نيا،  خانواده در جامعه     آفريني درست   منظور ياري به نقش    بهو  

  .خورد ها بيش از بيش به چشم مي الزم براي خانواده هاي آموزش
هـا و     گـري بـا توانـايي     ي كه والدين نيز مانند هر انسان د       هر چند 

ارنـد و ماننـد     گذ ي خود پا به جهان هستي مي        استعدادهاي بالقوه 
هـا و     ها در طول زندگي خود به ميزانـي از توانـايي            ي انسان   همه

توانـد تـا حـدودي بـه آنـان در             يابند كه مـي     ها دست مي    مهارت
پرورش فرزند و حفظ خانواده ياري رساند، اما آيـا ايـن مقـدار از               

و ها براي فرزنـدپروري و مـديريت بـر خـود              ها و مهارت    توانايي
  اي كافي است؟ رهدر هر دوخانواده 

  ؟تغييري نكرده است هاي دور  گذشتهبه  امروز نسبت  زندگي آيا
هـايي اسـت كـه در         آيا توقعات و نيازهاي كودكان امروز همـان       

  شد؟ هاي گذشته ديده مي كودكان دوره
 و  اقتـصادي ، شـكل و سـاختار خـانواده         آيا مناسبات اجتماعي و     

ـ        وظايف و مسئوليت   دون تغييـر و    هاي خانواده نسبت به گذشته ب
  ثابت مانده است؟

وجـود آمـده    ي ابعاد زنـدگي بـشر بـه    ميزان تغييراتي كه در همه    
ــس  ــتالط اســت ، رشــد و گ ــوذ و اخ ــات، نف ــريع ارتباط  ترش س

هـا    ها و روابط انسان     ن بر نظام ارزش   آها و تاثير مستقيم       فرهنگ
 توقعـات و افكـار والـدين و         بـين نظرهـا،    در نتيجه ايجاد فاصله   

همگي حكايت از ضرورت آموزش والدين       فرزندان نيازهاوانتظارات
  .براي ارتباط بهتر با نسل جديد و ايفاي نقش امروزين خود دارد

توانند بياموزند، بـه      والدين در هر سني نياز به آموزش دارند و مي         
طراحي شود كه از نظر محتـوا و        اي    گونه  ها به   شرطي كه آموزش  

  .هاي آنان باشد پاسخگوي خواسته وبا آنان ارتباط برقراركند  روش
الزم به ذكر است كه آموزش خانواده به تنهايي ضـامن حفـظ و              

هاي امروزي آن نيست،      بقاي خانواده و رساندن خانواده به هدف      
آموزش والدين بدون آموزش تك تك اعضاي خانواده ثمربخش         

هاي اجتماعي در سطوح      همچنين آماده كردن زمينه   . نخواهد بود 
هاي رسـمي و      محيط.  ضامن بقا و تحكيم خانواده است      گوناگون

تقويت . غيررسمي خارج از خانواده ، خانواده را احاطه كرده است         
ها، ترويج درك درست از نيازهـا و نقـش خـانواده در               اين محيط 

ها و حمايت از والدين بـراي تقويـت       دنياي امروز و ايجاد فرصت    
  . هاست ي به خانوادهضروريات براي ياركانون خانواده از ديگر 

هـا اميـد    ح آنها و آموزش صحي  جانبه به خانواده    با رسيدگي همه  
هاي اجتماعي غلبـه      بر خطرات ناشي از آسيب     رود كه بتوانيم    مي

هـاي     فحـشا ، بزهكـاري و بيمـاري        كنيم، از گـسترش فـساد و      
 پيشگيري كنيم و سـرانجام جامعـه را از          …مهلكي چون ايدز و     

نتيجه فروپاشي فرهنگي ـ   ، خمودگي و دريافسردگ، فردگرايي 
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