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توجه به خانواده در قالب نمادين يكي از روزهاي هر سال و با نام روز 
ميالدي شكك  ررتكو و    1991سال پيش يعني  جهاني خانواده از ده

( برابكر بكود بكا دهمكين     4001) 1131ل المللي خانواده در سا روز بين
 سالگرد بررزاري اين روز.

اي  به منظور بزررداشو اين مناسبو در سراسر جهكا  مراسكو ويك ه   
شد . در ايرا  نيز موسسه مادرا  امروز از سكو  مرزكز امكور     بررزار 

مشارزو زنا  برا  طراحك  و اجكرا  مراسكو بزررداشكو دهمكين      
 مل  انتخاب شد.  سطحسالگرد روز جهان  خانواده در 

هاي اصفها ، زرمكا ،   اين مراسو به طور همزما  در تهرا  و استا 
 آذربايجا  غربي، رلستا ، مازندرا ، تارس و خراسا  اجرا شد . 

در  14تكا   9از سكاتو   41/4/31در تهرا  اين مراسو روز چهارشنبه 
  ي هنرمندا  بررزار شد. مح  خانه

 زير همكاري و شرزو داشتند:هاي  ازما براي اين مراسو س
انجمننننليا و نننناي يودك نننناجياناانننناجنينن ناننننناجي ي ناننننناجي

 مهنننناسياسنننرونيا نننداجنيييودك ننناجيي يييا و ننناييانجمنننلياسنننايىا  ن
زناجنخاننهيفدهىنوي يسنسن هييييييكهملينيونسسهياسنرو ييفدهىگسداس

خنانناا،نيوننااكياانا يييييخنانناا،نيفدهىگسنداسيييپا داانانجمليسىظ م
هز سا ياشنانونسسهيپژ هشن يانااناجيان نانيييياناكنسازواجيك

هنناكيوونزونن يپن ننانيي م  ننميورننااز،يكننايااا نناانانجمليپننژ ه 
زناجناناننجيسنسن هيييييونسسهيسحق قاتنيكنازسنان ي يكهرننايزنند  ييي

فدهىگننننيانااننناجنانجملياما نننميازياسنننح ز فد ىاي اارنننا نييييي
كننهيسنندماج وح  نيييورننارياناانناجيازيخ د ننهياما ننميييونسسننه
 يوخنناكداتين ننميا داجنانناننجيكننانناجيييييونوننهخطننن ييونندام
سيانجمليا و ناي يييوونزشي يپد اشنيپژ هشحد،يخانناا،يكازنشساه

واند اجيذهىننيانجمنليوندااااكييييودك اجنيانجملياما ميازياقب
اومللنننياا،يياضنندتياه ننهي ج ني م  ننميكننانناجين لنانجمننليكنن ل

اسييز سالنيانجمليخ د هيوش زنيانجمنلياكد شنمنيانجمنليوىطقنهيييييكه
اناااجيكهااناانجنيانجمليسرانيونسسهيونااااجيننانند  يفنااجنيييي
ونسسهيخ د هيوهديانثديادجنياااا،ياليا اظميازيوح طيز سنميي

ياسااجيهز  لنيهم اااجيسروميا اج.يي
نوت  برا  خانواده تعاليكو   هاي  را زه به اي از سازما   آنچه مجموته
انواده بودزه با تنوا  سالگرد روز جهان  خ نهمين آورد، م  زنندرردهو

” 4001بررزار  دهمين سالگرد روز جهان  خانواده در سال  مقدمات“
ها، از بهمن ماه سال  مطرح شد . به اين ترتيب، اين مجموته سازما 

پيش ، با پشتيبان  مرزز امورمشارزو زنا  نهاد رياسو جمهكور  و  
مع شدند   مادرا  امروز دورهو ج ريز  و هماهنگ  موسسه با برنامه

و تصميو ررتتند براي دهمين سالگرد بزررداشو روز جهان  خانواده 
ها به خوب  م  دانسكتند     مشترز  داشته باشند. اين سازما  برنامه

 ها  مشترك وسيع  داشو،  شود برنامه زه در اين ترصو زوتاه نم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين پس با خود انديشيدند زه چگونه م  توا  هو روز جهاني و دهمك 
ا  بكرا  تمك  مشكترك و         سالگرد آ  را جد  ررتكو هكو برنامكه   

مككدت داشككو. بككه همككين دليكك  تصككميو ررتتنككد در رككام اول    دراز
ها و مسكوون  برسكانند و بكرا      صدايشا  را به روش ديگر سازما 

همين بود زه پس از تدارزات مراسو مربوط به اين روز، و به منظكور  
و دهمين سالگرد روز جهان  در ايرا  را به   مراس نامه ياد شده، وي ه
هكا  مربكوط بكه خكانواده      ها و نهادهاي  زه در حكوزه  معرت  سازما 

 تعاليو م كند اختصاص دادند با اين اميد زه :
ريكز  بكراي    ي يكديگر بيشتر آشنا شوند تا بكه برنامكه   ها ك با تعاليو 

 تم  مشترك دسو يابند.
  خكانواده زكار    اي  زكه در حكوزه  هك  جمع خود را به ديگر سكازما   -

 م كنند معرت  زنند.
  تمك    برنامه“ ها بخواهند به منظور طراح  يك  ك از ساير سازما 

 ها به اين جمع بپيوندند. برا  خانواده” مشترك
هكاي نزم بكراي    انكدرزارا  بخواهنكد زمينكه    از مسوون  و دسكو  -
 ها تراهو سازند. را به نفع استحكام خانواده” ي تم  مشترك برنامه“
 

خكانواده بكه    بررزار  مراسو بزررداشو دهمكين سكالگرد روز جهكان    
سكاز  جامعكه نسكبو بكه      صورت مشترك و در سطح مل  بجز آركاه 

ي پيشنهادها و راهكارهاي  برا  زوشش در   ها و ارايه مساي  خانواده
هكا  همسكو ودارا     جهو تحكيو خانواده، ترصتي بكود تكا سكازما    

تكر شكوند و نكمن آشكناي       ترك بتوانند به هو نزديكها  مش هدف
ا  برا  يار  بكه خكانواده    ها  همه جانبه بيشتر با يكديگر به برنامه

 ها دسو يابند.
 

 ي خانواده هاي فعال در حوزه هاي سازمان خواسته
هكا،   ي مشكترك بكين سكازما     يكي ديگر از دستاوردهاي برنامه

در  اي تعككالهكك سككازما  مشككترك هككاي خواسككته مشككخش شككد 
 خانواده به شرح زيربود. ي حوزه
ك ايجاد امكانات آموزش تمومي و رايگا  براي توانمندسكازي  1

 هاي : ها در زمينه خانواده
  انتخاب همسر 
  ارتباط با همسر 
  ترزند پروري 
   ها ارتباط بين نس 
  خانواده مديريو 
  مشارزو تعال در حفظ محيط زيسو 
  ارتباطات سرتو رسترش ودرتصرتغييرات   زيسو چگونگي 
  هاي سخو درما  پيشگيري از ايدز و ساير بيماري 
  ح  مساي  مربوط به حضور تضو معلول جسمي و ذهني 

 موسسه مادران امروز)مام(
تصرككك بككانتر از شهيدبهشككتي  ككك ولككي1111111111تهككرا  ك  

 (11111ك111 پستي )صندوق زيرزمين  ك9ي  شماره ك اتروز دل ي  زوچه
 3111141و 3143111: تلفن و دورنگار

 maminstitute@kosar.net: نشاني الكترونيكي
 www.madaraneemrooz.com: نشاني سايت

 با ياد دوست
 يكه مدارا و مهر مادر

اوستاي از كان مهر و مداراي  ذره

 با ياد دوست
 زه مدارا و مهر مادري

 اوسواي از زا  مهر و مداراي  ذره

 ي دهمين سالگرد روز جهاني خانواده نامه ويژه
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هكا در   ك ايجكاد امكانكات و تسكهيالت بكراي توانمندسكازي خكانواده      4
 هاي: زمينه
  ي اتضاي خانواده هاي سالو براي همه تفريح و سرررمي 
   و رواني در خانوادهمراقبو از بيمارا  جسمي 
  ارتباط سالو و مراقبو از سالمندا  و معلون  در خانواده 
    مراقبو از ترزندا ، اتضاي سالمند، بيمار و معلول در خكانواده

به صورت پاره وقكو بكراي آزاد شكد  بخشكي از وقكو سكاير       
 اتضاي خانواده

  هاي  تصويب قوانين جديد يا تقويو قوانين موجود براي حمايو
 ها انبه از خانوادههمه ج

 
ارديبهشت   31ي روز مختصري از برنامهگزارش 

 ي هنرمندان ايران  خانه
 آمدگويي و تشكر از نهادهاي دولتيي و ييردولتيي   خوشبخش اول با

ي انجمن مرزكزي   ه ترجاد تضو هيوو مدير توسط خانو تريبا انصاري
 .شداوليا و مربيا  زودزا  و نوجوانا  و جوانا  استثنايي آغاز 

ايشا  دلي  تشكي  اين جلسه را اهميو جامعه بر اين نهاد اجتماتي 
، سالم ي خانواده،سالم ي جامعه)خانواده( تنوا  زردندوباتازيد بر شعار 

را سال تم  مشترك، بين مسوولين  4001، سال مسئوليت مشترك
 ها براي توجه به مساي  خانواده ذزر زردند. و انجمن

 
مشكاور   خيانم دتتير زهيرا شي ا ي    سيخنراني  بخش دوم  بكا  

 جمهور و رييس مرزز امورمشارزو زنا  آغاز شد . رييس
هكا اشكاره زردنكد از     بعضي از نكاتي زه ايشا  در سخنا  خود به آ 

 اين قرار بود:
   تنكوا    بررزاري روز جهاني خانواده ترصتي اسو تا خكانواده را بكه

  منطقي مشكالت، تحلي جامعه بشناسيو و بشناسانيو و به واحد اصلي
 زند بپردازيو. تنگناها، آتات و خطرهايي زه خانواده را تهديد مي

      دانكد و   قرآ  رمز و راز بقكاي خكانواده را در مكودت و رحمكو مكي
بخشكيد  بكه همسكر و ترزنكدا ،       تفاهو، احترام متقابك ، شخصكيو  

زند و خكانواده سكالو و    مشارزو، تعاو ، همدلي را تازيد و توصيه مي
داند زه درآ  حرمو اتراد پاس داشته شود و  اي مي دل را خانوادهمتعا

درسكتي پاسك     خوبي و بكه  رواني، زيستي و حياتي به ، نيازهاي تاطفي
 داده شود.

   هكايي   اين روز، ترصو مغتنو و بزرري اسو تا حقكوق و مسكووليو
زه اتضاي خانواده بردوش دارند، ديگربكار تبيكين و شكناخته شكود و     

هكا خدشكه    جديدي زه در ايفاي ايكن حقكوق و مسكووليو    هاي پديده
 آترينند، روشن و مشخش رردد.  مي
 دمكراتيكك و اسكتبدادي در    خانواده نقش مهمي در پرورش روحيكه

اتراد دارد. اررچه خصوصيات هرخانواده و روابط درونكي آ  متكا ر از   
  وادهخكان    جامعه اسو ولكي  حازو بر  سياسي   و   نظام اجتماتي،اقتصادي

ايكن    بكه   بخشكيد    در تجديكد توليكد و مشكروتيو     خود ي به نوبه نيز
 سهو دارد.   مناسبات

 . اهميو ز  و جايگاه او در خانواده 
 هاي زنا  . ابراز خرسندي براي بانرتتن سطح آراهي 
 هاي بين دو نس .  چالش  شد   زمتر و نرورت  آينده   نس   به  توجه 
 

ي  هكاي اجكرا شكده در زمينكه     تي با اتالم طرحسخنراني خانو شجا
تحكيو خانواده توسط مرزكز امكور مشكارزو و تشككر و سكپاس از      

تر روز جهاني  موسسه مادرا  امروز براي بررزار زرد  هرچه باشكوه
 خانواده به پايا  رسيد.

)زوتي تنا ( به مناسكبو   پيام دبيرتل سازمان مللدر بخش سوم 
مقكامي   نكازنين قكا و    خانواده توسط خكانو   دهمين سالگرد روز جهاني

 قرا و شد.
 اختصاص داشو . اجراي موسيقيبخش چهارم به 
نوازي تار ، توسط خانو سكرور نوتكاش دانشكجوي     در اين بخش تك

 )مام( انجام شد. امروز معماري و تضو رروه جوانا  موسسه مادرا 
 اختصاص داشو. برگزاري ميزگرد سه نسلبخش پنجو به 

و   هكا ازكرم خكاتو و مانكا تلكوي      نندرا  در اين بخش خانوشرزو ز
 اتان  وزاوه ازبري بودند.  اسفنديارمعتمدي، نصراهلل آقايا 

نماينككدري   ميرهككادي بككه   سككرزارخانو تككورا    در ايككن ميزرككرد 
 شرزو داشتند. اول ازنس 

ريتار توسط نيما  نوازي اجراي تكبرنامه اختصاص به  بخش ششو
هندسي تمرا  و تضكو ركروه جوانكا  موسسكه     قاسمي، دانشجوي م

 مادرا  امروز )مام( داشو.
هكاي   تمامي نهادهكا و انجمكن   سخن مشتركدر بخش هفتو برنامه 

 مرتبط با خانواده توسط خانو مريو احمدي قرا و شد.
 

پيام دبيرتل سازمان ملل )توفي  نان( به مناسبت 
 سالگرد روز جهاني خانواده دهمين

 4001دارد. زيرا سكال    انواده امسال خصوصيتي وي هالمللي خ روز بين
 المللي خانواده مصادف اسو. با دهمين سالگرد سال بين

اصكول    المللي خانواده، مناسبتي اسو تا يادآور اهميو بنابراين روزبين
المللكي خكانواده در سكطوح ملكي، محلكي و       و اهداف اصلي سال بين

 جهاني رردد. 
اسو . تعكداد زيكادي    شته صورت ررتتههايي طي ده سال رذ پيشرتو

هكاي اقكدام ملكي را نهادينكه      از زشورهاي تضو ملك  متحكد برنامكه   
هايي براي وارد زرد  بعكدهاي رونكارو  خكانواده در     اند. تالش زرده
هاي توسعه  ها و برنامه رذاري ، سياسو رذاري ملي، دستور تم  قانو 

 اسو. انجام ررتته
هكا را   ها و برنامكه  ط به خانواده، سياسوي مساي  مربو درباره  پ وهش

سازد و در هما  حال همياري نظام مل  متحد بكه   غني و آراهانه مي
 ريري چهارچوب اقدام جهاني زمك مي زند. شك 

ها به منظور  ها و تعاليو جامعه مدني در حال بسيج و هماهنگي برنامه
شككار در  ي آ حمايو از خانواده اسو. در واقكع تالقكه، تعهكد و اراده   

رر اين امر اسكو زكه    آترينا  در تمامي سطوح بيا  ميا  تمامي نقش
اندرزارا  مساي  تمرا  ملي و  سالمو خانواده مرزز توجه همه دسو

تقرزدايي قرار ررتته اسو.ولي هنوز زارهاي بيشكتري بايكد صكورت    
ي مدني  ها، جامعه المللي خانواده اينجانب دولو پذيرد. در اين روز بين

هكايي   ها و سياسو نمايو تا در راستاي برنامه مي  خاص را ترغيبو اش
تالش نمايند زه موجب به رسميو شناختن و حمايو از همياري هر 
خانواده به اتضا ، محله و جوامع خود شود. اجازه دهيد تعهد خود بكه  
ايجاد محيطي زه نامن پايداري و حمايو خانواده بكراي سكودمندي   

 ا تجديد نماييو .هاي آينده باشد ر نس 
 

 مختصري از ميزگرد سه نسل
ي ميزرككرد خككانو تاطمككه صككهبا تضككو رككروه آمككوزش           ررداننككده

ي تلو برركزاري ايكن    موسسه مادرا  امروز )مام( بود، ايشا   درباره
 ررد تونيحاتي دادند: ميز
براي تحكيو خانواده، نخسو بايد اجزاء آ  را شناخو. اجزا خانواده “ 

، پدر و مادر و ترزندا  هستند و  از ديرباز تازنو  پدر بزرگ در ايرا  
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و مادر بزرگ، چه بكه صكورت مسكتقيو و چكه غيرمسكتقيو در زنكار       
 اند. ي اصلي خانواده حضور داشته هسته

اي  ي خكانواده بكا يككديگر رابطكه     براي آنكه تناصر تشككي  دهنكده  
باورهكا و  هكا،   باشند، نكرورت دارد از ديكدراه   مستحكو و غني داشته

اتتقادات و نيازهاي همديگر مطلع باشند و براي محكو زرد  بنكاي  
ببرند.به همين دليك   ميزركردي از سكه      خانواده از اين شناخو بهره

نس  پدربزرگ و مادربزرگ، مادر و پدر و ترزندا  ترتيب داده شده تا 
 اين سه نس  از يكديگرآشنا شويو.ها و انتظارات  با بخشي از خواسته

)جوانا  و نوجوانا ( نظرات خود را بيكا    نسل سومبتدا نمايندرا  ا
هاي اين نس  زه در ميزررد مطكرح شكد از    زردند. بخشي از خواسته

 اين قرار بود :
  خانواده بايد روش شنوا داشته باشد و بطور دايو از در نصيحو

 با ترزندا  در نيايد.
 د.به جايگاه جوا  واستقالل او اهميو داده شو 
 .با او مشورت شود و از نظرات او استفاده شود 
 .جوانا  به اتتماد نياز دارند 
 باشند. يكديگرداشته از نيازهاي درك صحيحي بايد  وجوا  خانواده 
 اي چكو ، زنككور، مسكاي  اقتصكادي      جوانا  با مساي  تديده

اي مبهو روبرو هستندو ترصتي براي پرداختن بكه تفككر و    آينده
 خود ندارند.تاليق 

 هاي نزم براي شناخو مسكاي  جنسكي، سكبب     نداشتن زمينه
 شود. ساز انحراف جوانا  مي تدم آراهي و زمينه

 ي بهتر خود با جوا  و نوجكوا  دسكو    والدين بايد براي رابطه
 به يك بازنگري بزنند.

     والدين به خاطر نعف نظام آموزشي در قبكال ترزنكدا  خكود
 ند.مسووليو بيشتري دار

     .جوا  نماد تغيير اسو، اما نس  دوم هو نياز بكه تغييكر دارنكد
بيند والدين درحال تغيير خود هستند و براي  زه جوا  مي هنگامي

هكا اتتمكاد    زنند،هو بيشتر بكه آ   زسب آراهي بيشتر تالش مي
 دارد. زند و هو خود نيز در جهو تغييرات مثبو رام برمي مي
 به اين شرح بود:  دومنسل ي نظرهاي  خالصه      

 خود برسد.  نقش مادرانه  هاي ديگر بايد به درزنار مسووليو  مادر 
  ها را به  ترزندا  بايد براي والدين خود حرمو قاي  شوند و آ

 دارند نگاه نكنند.  دهي سرويس وظيفه   شخصي زه تقط تنوا 
  هكاي   مادر و پدر در موقعيتي هستند زه نمن قبول مسكووليو
رگ و مهو، نقش رسيدري به ترزندا  و رسيدري بكه والكدين   بز

 خود را نيز به تهده دارند.
 هايي براي پكرداختن بكه خكود و     مادر و پدر هو نياز به ترصو

 مساي  خود دارند.
 .مادرا  و پدرا  بايد ازحقوق خود و ترزندا  خود آراه باشند 
     ميكا     جامعه در حال رذر از سنو بكه مكدرنيزم اسكو در ايكن

 والدين با خالء اطالتاتي روبرو هستند. 
 بدهند. تجربه  زسب خودبراي ترزندا  به  هايي والدين بايد ترصو 
  والككدين بايككد بككا در نظككر رككرتتن مرزهككاي صككحيح و اتمككال

 نظرهاي مناسب مديريو صحيح برخانواده داشته باشند.
 باشند. والدين آرزو دارد با ترزندا  خود ارتباط صحيح داشته 
 ساختارخانواده بازنگري شود. نزم اسو زنوني با تغييرات 
  ي  امككروزه شككاهد تغييككرات همككه جانبككه و پرشككتاب در همككه

بككراي بقككاي خككود بككا   هككاي زنككدري هسككتيو و خككانواده ترصككه
 هايي روبرو اسو و به زمك جامعه نياز دارد. دشواري

 از دارد.خانواده به اطالتات صريح و روشن و به هنگام ني 

  بايد به دنبال ياتتن مفاهيو مشترك بين دو نس  بود و خانواده
 را بر آ  اساس بنا نمود.

 هكاي خكود    باشد تا از آموخته والدين بايد آرامش و امنيو داشته
 ريزي صحيح براي خانواده استفاده زند. براي برنامه

     تكنولوژي تليرغو سودمند بود  خود مسكايلي بكراي خكانواده
ي اسكتفاده   هاي خود درباره همراه دارد. خانواده در مورد دغدغه هب

 صحيح ترزندا  از تكنولوژي نياز به اطالتات صحيح دارد.
 .خانواده بايد ترصتي براي تفكر داشته باشد 

 نظرات خود را ارايه زردند: نسل اولسپس نمايندرا   
    ، ز  خانواده شبيه به يك درخو اسكو . نسك  اول ريشكه آ 

هاي  و ميوه  نس  دوم شاخ و برگ آ  و نس  سوم ر  و شكوته
درخو هستند و چه زيباسو  اين سه در زنار هكو باشكند. بكراي    

 حفظ اين درخو بايد تالش شود.
  بايد به تغييراتي زه در جامعه رخ داده توجه شود، اين تغييرات

يكي در ترصه اتزايش جمعيو و به تبع آ  اتزايش شهرنشكيني  
 ديگري ا رپذيري از ترهنگ غرب اسو. اسو و

   اقتصاد امروز، اقتصاد سود محور اسو، پدر ومادر هر دو شاغ
 هستند و ارتباطات خانوادري بسيار اندك اسو.

 ي تقويككو سككه نسكك  پكك وهش و مطالعككات     بايككد در زمينككه
 اي به تم  آيد تا نيازها شناخته شود. رسترده

 صحيح تراهو آيد. اي به به رونهتجر انتقال هايي براي بايدترصو 
  آغاز بالندري نس  اول تكنولكوژي ، تكازه جكاي خكود را در      در

 ميا  مردم باز زرده بود.
 ررتو . تغييرات آرام صورت مي 
 تر بودند و نسبو به يككديگر اتتمكاد    ها صبور ، قانع و آرام آدم

 بيشتري داشتند.
 اي رتع نيازهاي خود به خانواده منحصر به پدر و مادر نبود و بر

 ديگرا  متكي نبود.
        پدرا  هويو ترهنگي و ايرانكي خكود را بكه ترزنكدا  منتقك
زردنكد ايكن ترهنكگ را بكه      زردند و ترزندا  هو تالش مكي  مي

 ترزندانشا  انتقال دهند.
اما ازنو  نس  دوم براي انتقال هويو و ترهنگ خود به نسك    

 سوم با مشك  روبرو اسو.
 شكود، امكا    ها به همديگر منتقك  مكي   ها و دانش هارتازنو  م

 شود. نگرش انساني زمتر منتق  مي
  خكواهيو آرام،   ها بدانند ما قصد نصيحو نداريو ، مكا مكي   جوا

 هايما  را به آنا  منتق  زنيو.  آرام ، تجربه
   نس  دوم ترصتي براي بود  با ترزندا  خود را ندارد، يككي از

ر زرد  اوقات تراغكو خكود از آ  اسكتفاده    ابزاري زه ما براي پ
 رويي بود، اما ازنو  زو رنگ اسو. زرديو قصه مي
 زنيو تكنولكوژي را از طريكق    ما به تنوا  نس  اول تالش مي
 هايما  بياموزيو. نوه
 ي نسكك  رذشككته بككراي زسككب  بايككد از تناصككر پويككا و زنككده

 هاي ارتباطي استفاده زرد. مهارت
زنندرا  در ميزركرد از تعكان     و همگي شرزونزم به يادآوري اس

 هاي دولتي و غيردولتي بودند. سازما 

خكانواده    ي هايي زه در حكوزه  آوردهاي سازما  يك نمايشگاه از دسو
 ها بررزار شد . زنند، درزنار ساير برنامه مي  تعاليو

هكاي تعكال    نامه  براي معرتي سازما  براي اين مراسو تالوه بر وي ه
 ي همايش نيز تهيه شد. ي خانواده، پوستر و بروشور وي ه در حوزه
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هككاي تخصصككي مربككوط بككه خككانواده بعككد از      قككرار اسككو مقالككه 
ي موسسه مادرا  امروز و بكا پشكتيباني    وسيله هاي نزم به زارشناسي

 مرزز امور مشارزو زنا  منتشر شود.


