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  خانواده و اجتماع

غرافيـايي گونـاگون   هـاي ج  ي مردمي است كه در محدوده   خانواده كوچكترين واحد هر اجتماعي است و از آنجا كه رشد و شكوفايي اجتماعي هدف عالي همه                
  .ي كشورها قرار بگيرد  بناچار بايد در دستور كار نخست همه– يعني خانواده –تحت نام كشورها گرد هم آمده اند، پس توجه به كوچكترين واحد اجتماع 

ميد كه در نظر اول، وجه ناگزير رشد و ي بيستم، به نوعي گسستگي خانواده انجا ي دوم سده ي صنعتي، بويژه در نيمه  فني كشورهاي پيشرفته–رشد اقتصادي   
 را بـه  –هـا    يعي خـانواده –ي اجتماع  ي همان كشورها، بزودي آثار زيان بار اين شكست و گسست در واحدهاي پايه   ها به نظر رسيد اما تجربه      ي جامعه  توسعه

ريزي رشد چنان انجام شود كـه نقـش          توار شده است كه برنامه    ديده آورد چنان كه هم اكنون نظر غالب مصلحان اجتماع و جامعه شناسان بر اين ضرورت اس                
سودمند خانواده و لزوم يكپارچگي و حفظ آن بطور جدي در آن مالحظه شده باشد و با توجه به اين ضرورت، سازمان ملل متحد نيز توجـه بـه خـانواده را در                               

  .دستور كار خود قرار داده است
  

  روز جهاني خانواده
طي  ، 1993، در سال   سپتامبر خود20ي روز  ، مجمع عمومي آن سازمان در جلسه ي اين موضوع تشر شده توسط سازمان ملل متحد دربارههاي من بنابر داده

يبهشت  ارد 25با برابر( ميالدي 2003ال، يعني سالپانزدهم ماه مه امسو دررا روز جهاني خانواده ناميدسال  روز پانزدهم ماه مه هر237/47ي  ي شماره مصوبه
  .شود نهمين سالگرد برپايي روز جهاني خانواده برگزار مي)  خورشيدي1382سال 

هـاي الزم    و نيزفعاليت– كه واحدهاي اصلي اجتماع هستند  –ها   آورد تا آگاهي نسبت به موضوعات مربوط به خانواده         روز جهاني خانواده موقعيتي را فراهم مي      
منـد   ها در تمام كشورهايي بشود كه خود را از اين موقعيت بهـره  تواند عامل تحرك توانمندي به نفع خانواده  اين روز مي.در اين زمينه تبليغ شود و ترويج يابد       

 مـوقعيتي بـا ارزش را بـراي    2003برپايي روز جهاني خانواده در سـال  . تواند متناسب با هر اجتماعي، نمايشگر حمايت از نهاد خانواده بشود           سازند و نيز مي    مي
) 2003(موضوع اين روز در سال جـاري       . ي طلب معيارهاي بهتر زندگي به نمايش بگذارند        آورد تا يكپارچگي و اتفاق نظر خود را در زمينه          ها فراهم مي   وادهخان

  :در سرتاسر جهان از اين قرار است 
  ”2004ايجاد آمادگي براي دهمين سالگرد روز جهاني خانواده در سال “
  

   مقياس مليروز جهاني خانواده در
ي خانواده بدانند، به امر قانونگذاري  هاي متوجه به مسئله  ماه مه را موقعيتي براي آغاز طرح15توانند روز  ها مي در برگزاري اين روز در مقياس ملي، حكومت

ها و  هاي ويژه ، برنامه توان با سخنراني كارها را مياين  . ( ي قوانين مربوط به خانواده را در سطح كشور، دامن بزنند به نفع خانواده بپردازند و يا بحث درباره
  .)هاي خاص و ديگر رويدادهاي همانند به پيش برد مراسم فرهنگي، فراخوان

از آنجـا كـه در برگـزاري ايـن روز           . رود آميز اين روز بـه شـمار مـي         هاي همگاني در اين زمينه عامل مهمي در برپايي موفقيت          حمايت و مشاركت فعال رسانه    
نـشان رسـمي و اداري سـال جهـاني          . كنـد  ها، نقش مهمي در موفقيت آن بازي مي        ي رسانه  ريزي شده  دوديت زماني وجود دارد همكاري متمركز و برنامه       مح

  .ري كردگي اي سودمند براي جلب توجه عمومي از آن بهره توان به عنوان وسيله هاي اين روز درآمده است و مي خانواده به صورت جزيي ثابت از برنامه
 و نيز روزهاي پس 2003براي روز جهاني خانواده در سال     . رود هاي غير دولتي از ضروريات موفقيت برپايي مراسم اين روز به شمار مي             مشاركت فعال سازمان  

دهي، منابع مالي و انساني و نيـز       هاي سازمان  هاي خاص خود را به طور كامل به كار گيرند و ظرفيت            هاي غير دولتي مهارت    از آن، بسيار مهم است كه سازمان      
  .هاي دور از دسترس مخاطبان را هم به حركت وادارند توده

مـشاركت بـين    . هاي داوطلبـان را فـراهم كننـد        هاي بخش  هاي الزم براي فعاليت    هاي غير دولتي را تعميق بخشند و حمايت        ها بايد همكاري با سازمان     دولت
  .كنند بايد مورد حمايت قرار بگيرند ها خدمت رساني مي وطلبي كه به خانوادههاي دا هاي دولتي، خصوصي و گروه سازمان
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  موسسه مادران امروز
 –التر از شهيد بهشتي كوچه دل افروز  با– ولي عصر –تهران 
  )15115-451صندوق پستي ( زير زمين – 9شماره 

  8715424 و 8728317: تلفن و دورنگار 
  maminstitute@kosar.net: پست الكترونيك 

          پيك
�   � �  

          پيوست شماره هفت                  
  1382                                  ارديبهشت 

  



  
  موسسه مادران امروز و خانواده

  
هاي خود را به آگاهي همگان رساند، با توجه به  ي مادران امروز به مناسبت روز جهاني خانواده در آن سال، محورهاي اصلي فعاليت ، موسسه1380در سال 

ها با معيارهايي براي زندگي بهتر و از سوي  ر هر حال هدف موسسه از يك سو ايجاد فضايي فرهنگي است براي آشنا ساختن خانوادهاين اصل مهم كه د
  .ديگر فراهم آوردن امكانات عملي براي دستيابي به اين معيارها

  :هاي موسسه به شرح زير است محورهاي اصلي فعاليت
  )گسترش صلح(خانواده و نفي خشونت  -1
  واده و پاسداري از محيط زيستخان -2
  و كتابخوانيب خانواده و گسترش كتا  -3
  خانواده و جدي گرفتن بازي و سرگرمي -4
  خانواده و لزوم دستيابي به تندرستي و بهداشت -5

  : ها  هاي مستقل و يا مشترك براي بهبود وضعيت خانواده ريزي ي مادران امروز بر اين اصل مهم توجه دارد كه در برنامه موسسه
  .كرد ها را با اين محورها آشنا ترين معيارهاي زندگي بهتر است و الزم است كه خانواده اي ي ياد شده پايه رهاي پنجگانهمحو -1
  .ها فراهم آورد ها را براي خانواده با توجه به اهميت محورهاي ياد شده، الزم است كه امكانات اجرايي مناسب براي دستيابي به اين معيارها و عمل به آن-2
  

ي خود              در چهار سال گذشته براي رسيدن به اهداف اصلي تحكيم خانواده فعاليت هاي زير را حول محورهاي مطرح شده در بيانيه           ) مام(موسسه مادران امروز    
  .انجام داده است

  )داخل موسسه(هاي درازمدت  ها و دوره گام -1
  )داخل موسسه(هاي كوتاه مدت  ها و جلسه كارگاه -2
  هاي بحث و گفتگو ها و جلسه سخنراني -3
  ها نمايشگاه -4
  هاي بازي و كتاب در مراكز آموزشي، فرهنگي و تفريحي جشن -5
  )ها و مناطق محروم مراكزآموزشي، فرهنگي، شهرستان:خارج از موسسه ( هاي دراز مدت ها و دوره گام -6
  )محروم و مناطق  ها مراكزآموزشي، فرهنگي،شهرستان: خارج ازموسسه( كوتاه مدت هاي جلسه ها و كارگاه -7
  )ها و مناطق محروم مراكز آموزشي، فرهنگي، شهرستان :  خارج از موسسه(ها  سخنراني -8
  : انتشارات، از جمله  -9

  خبرنامه �
  پيوست خبرنامه �
  نشريه �
  هاي آسان كتاب �

  
هاي خود را بر اساس محورهاي ياد شـده و       ي برنامه   به اين سو همه    1380 و بويژه از سال      –با توجه به مقدورات، موسسه مادران امروز در چهار سال گذشته            

  .ها تدوين و عملي كرده است ها و نيز فراهم آوردن امكانات اجرايي مناسب براي آن ها با آن آشناسازي خانواده
ي موسسه اسـت كـه طبيعتـاً بـه دليـل           ها ي دربرگيري فعاليت   ها ذكر شود، محدوديت دامنه     ها و اجراي آن    ريزي  تواند به عنوان كاستي در اين برنامه       آنچه مي 

  .محدوديت مقدورات و امكانات بوده است
  

  
هاي دولتي و غير دولتي به مناسبت سال جهاني خانواده  هاي مشترك با سازمان ي پيشنهادي موسسه مادران امروز براي همكاري كليات برنامه

  ) خورشيدي1382-83 ميالدي 2004(
  هاي زندگي بهترها با معيار آشنا ساختن خانواده-1
  فراهم آوردن امكانات عملي براي دستيابي به معيارهاي زندگي بهتر-2

  .هاي مشخص ارايه خواهد شد هاي مشترك برنامه بديهي است براي مراحل اجرايي همكاري
  

  
  

  )مام(موسسه مادران امروز
  1382                  ارديبهشت  

  
  


