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 معرفی موسسه خانواده مطهر
به اجتماعی نهاد این کارکردهاي و اجتماعی نهاد اولین عنوان به خانواده نقش و اهمیت به توجه با  

  به رسیدگی در شده ریزي برنامه و منسجم فعال، حضور فرزندان، تربیت و نسل تداوم رسالت خصوص

  ناپذیر اجتناب ضرورتی خانواده واقعی هاي مسئولیت و نقش احیاي جهت در تالش و خانواده امور
  بر مبتنی خانواده نهاد تحکیم جهت در فعال غیردولتی نهادهاي از یکی مطهر خانواده موسسه .است

 .است ایرانی فرهنگ و خانواده ،شناسی روان اسالمی، ارزشهاي شناسی، جامعه علم اصول

مفهوم براي جامع الگویی ارائه با خانواده، نهاد اهمیت تبیین با تا است آن بر موسسه این رو این از  

 سطح افزایش و ها خانواده اجتماعی و فرهنگی هاي آسیب رفع و اصالح راستاي در مطهر، خانواده

 .نماید فعالیت …و اجتماعی-روانی سالمت زندگی، مهارتهاي زمینه در ها خانواده آگاهی



 کمک به برنامه ها و اقدامات دولت در سطوح سیاست گذاري، برنامه ریزي و اجرا : در حوزه دولت

1 

کمک به تعمیق و توسعه ارتباطات و گسترش موسسات فعال در حوزه  :در حوزه موسسات غیردولتی
  خانواده

2 

برقراري ارتباط با نهادهاي مشابه در سطح جهان با تاکید بر کشورهاي اسالمی به منظور  :در حوزه بین الملل
 بهره مندي از آخرین دستآوردها و بومی سازي تجربیات دیگر ملل 

3 

بخش الگوسازي در سطوح مربوط به خانواده با کمک بخش دولتی و موسسات غیردولتی و : در حوزه خانواده
 بین الملل و خانواده 

4 

 رویکردهاي ساختاري



  ه یت عالیریابهام و ناهماهنگی در نظام مد

را، نظارت اج زي، هماهنگی،یاست گذاري، برنامه ریس(
 در حوزه خانواده) ابییو ارزش

 چالشها و 
 تنگناهاي 

 اساسی

2 

در سطح  "خانواده مطهر"عدم تدوین و ارائه الگوي 
 جامعه

3 

روزآمد نبودن قوانین حقوقی و قضایی و ناکافی بودن 
  قوانین وضع شده در حوزه خانواده

4 

تضعیف نقش و کارکرد آموزشی، تربیتی و پرورشی 
 خانواده

5 

هاي تشکیل خانواده براي جوانان  فراهم نبودن زمینه
 در سنین مناسب 

ریزي مناسب در حوزه خانواده به  عدم امکان برنامه
دلیل کمبود شاخصها، اطالعات و آمار در این 

  حوزه

7 

 نقش و کارکرد نظام حمایت از خانواده ضعف 
 

8 

برداري مناسب از ظرفیت  بی توجهی و عدم بهره
 هاي توسعه ملی  خانواده در برنامه

 

1 

در ) زوجین(پایین بودن سطح آگاهی هاي خانواده 
جسمی، روانی، (زمینه مهارتهاي زندگی، سالمت 

هایشان مسئولیت  ، نقش و )اجتماعی و معنوي
  ...در چارچوب نهاد خانواده و

9 

 چالشها و تنگناهاي اساسی  

6 



 حوزه خانواده

 اجراي سمینارها و کارگاههاي آموزشی  براي مدیران و کارشناسان در مورد معرفی الگوي خانواده مطهر 
 به تدوین محتواهاي دروسی متناسب با الگوي خانواده مطهر در دوره هاي آموزشی رسمیکمک 
کمک به تدوین برنامه هاي آگاهسازي از طریق رسانه هاي شنیداري، دیداري، مطبوعات و مجازي 
کمک در فرآیند تدوین محتواي رشته هاي آموزشی و پژوهشی مراکز علمی دانشگاهی در حوزه مطالعات خانواده 
  طراحی، تولید و توزیعCD هاي آموزشی در زمینه هاي دینی و اخالقی، خانوادگی، ورزشی، مهارتهاي زندگی و... 
 برنامه هاي آموزشی ویژه سیاستگذاران و مجریان در برنامه هاي رشد خانواده  اجراي 
کمک به ایجاد و راه اندازي سایت هاي اطالع رسانی در حوزه خانواده 
 به تعلیم و آموزش شیوه هاي خشونت زدایی از خانواده کمک 
چاپ و انتشار نشریات در خصوص معرفی الگوي خانواده مطهر 
تدوین و اجراي برنامه هاي ترویجی براي معرفی و آموزش الگوي خانواده مطهر 
انتخاب و معرفی ساالنه نمونه اي از خانواده هاي مطهر با روش علمی 
 با رسانه هاي ملی به منظور رعایت اصول و موازین اخالقی در جهت پاسداري از قداست خانوادههمکاري 
 جهت تعمیق و توسعه اخالق در خانواده ها  “ اخالق اسالمی در خانواده”و طرح “ مصلح خانواده”تهیه و تدوین طرح 
 و اجراي دوره هاي آموزشی مهارتهاي زندگیتدوین 
اخالق در خانواده”مشورتی با عنوان  -برگزاري کارگاههاي آموزشی“ 
 به تقویت همکاري بین سازمانها و انجمن هاي مرتبط با خانواده در حمایت و دفاع از خانوادهکمک 
 بانک جامع مطالعات و اطالعات خانوادهتاسیس 
مطالعه و بررسی ساختارهاي موجود و طراحی ساختارهاي مدیریتی مطلوب در کارکردهاي خانواده 
 خانواده مطهر”تهیه و تدوین شاخص هاي الگویی“ 
 و اجراي طرح جامع نظارت و ارزشیابی در خصوص عملیاتی شدن برنامه هاي تدوین شده در سند حاضرتدوین 

  الگوسازي در سطوح مربوط به خانواده با کمک بخش دولتی و موسسات غیردولتی و  بخش بین الملل و خانواده :در حوزه خانواده
٤ 



  هدف کالن

 اختصاصی اهداف

۱ 

۲ 

 کمک به ایجاد و بهبود ساختار نظام مدیریتی فعال در حوزه خانواده
 ارزشهاي اسالمیاخالق و فراهم نمودن زمینه ترویج الگوي خانواده مطهر در سطح جامعه در چارچوب 

    به خانواده  مربوطاصالح قوانین و مقررات 
 ارتقاي سطح آگاهی اعضاي خانواده نسبت به حقوق و تکالیف متقابل 

 کمک به ارتقاء نقش و کارکرد آموزشی و پرورشی خانواده  
 کمک به فراهم نمودن زمینه تشکیل خانواده در سنین مقتضی 

 کمک به استقرار نظام جامع اطالعات و آمار در حوزه خانواده 
 کمک به ارتقاء اثربخشی نظام حمایت از خانواده 

 سطح آگاهیهاي خانواده در قلمرو سالمت و مهارتهاي زندگی  ارتقاء
 ارتقاء مهارت خانواده ها در زمینه ایفاي نقش سازنده در پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی 

 ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه خانواده

 
حفظ و ارتقاء سالمت خانواده در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوي و بهبود و ارتقاي مستمر کیفیت زندگی در سطح خانواده 

خانواده و صیانت از حقوق افراد در جهت استحکام بنیان ارزشهاي اسالمیاخالق و مبتنی بر   

 اهداف  



تسهیل فرایند نهادینه شدن شاخصهاي خانواده مطهر 
  با رویکرد الگویی   

 

 راهبردها و 
 رویکردها

1 

قوانین،  تشکیالت و منابع انسانی و  ،اصالح ساختار
مالی سازمانهاي فعال در حوزه خانواده با رویکرد 

  مشارکت مردمی

2 

هاي  سازي عمومی در نهادینه کردن ارزش فرهنگ
ها با رویکرد  اخالقی و معنوي در خانواده

 الگوسازي 

3 

 
تسهیل فرایند تشکیل خانواده با رویکرد 

 توانمندسازي جوانان 

4 

 توانمندسازي خانواده با رویکرد ارتقاي دانش و مهارت  

5 

تکالیف،  اعضاي خانواده نسبت به حقوق،آگاهسازي 
نقشها و مسئولیتهاي خود با رویکرد ترویجی و 

 آموزشی

6 

خانواده  سازي عمومی نسبت به ابعاد سالمت حساس
 با رویکردهاي تبلیغی و رسانه اي 

 

7 

رفتارهاي خانوادگی با رویکرد تقویت روابط تلطیف 
 ) درون و برون خانواده(انسانی 

8 

تسهیل گردش اطالعات وضعیت خانواده با رویکرد 
 شاخص سازي 

9 

 راهبردها و رویکردها  



۹ 

 برنامه ها و اقدامات اجرایی 

۱ 

۲ 

۵ 

۴ 

۳ 

٦ 

 

 برنامه هاي آگاهسازي

 

  برنامه هاي  حساس سازي

برنامه هاي الگوسازي و 
 فرهنگ سازي

 برنامه هاي توانمندسازي

  برنامه هاي ظرفیت سازي

 

 برنامه هاي شاخص سازي

برنامه ها و اقدامات اجرایی    

9 



:برنامه ها و اقدامات اجرایی -1  
برنامه هاي حساس سازي -1-1  
کمک به انجام دوساالنه پیمایش ملی ارزشها و نگرشهاي خانواده در ایران -  
تدوین و اجراي میزگردهاي رادیو و تلویزیونی براي ترویج الگوي خانواده مطهر -  
اجراي سمینارها و کارگاههاي آموزشی خاص و ویژه براي مدیران و کارشناسان در مورد معرفی الگوي خانواده مطهر -  
برنامه هاي آگاهسازي -1-2  

طراحی، تولید و توزیع  - CD با موضوعات مرتبط با خانواده) مولتی مدیا(آموزشی برنامه هاي   
کمک به تدوین محتواهاي دروسی متناسب با الگوي خانواده مطهر در دوره هاي آموزشی رسمی -  
کمک به تدوین برنامه هاي آگاهسازي از طریق رسانه هاي شنیداري، دیداري، مطبوعات و مجازي -  
تدوین برنامه هاي آگاهسازي در زمینه نقشهاي مادري و پدري در خانواده براي زوجین -  
پیگیري و کمک در فرآیند تدوین محتواي رشته هاي آموزشی و پژوهشی مراکز علمی دانشگاهی در حوزه مطالعات خانواده -  
کمک به تاسیس شبکه هاي رادیو و تلویزیونی خانواده -  

طراحی، تولید و توزیع  - CD ...آموزشی در زمینه هاي دینی و اخالقی، خانوادگی، ورزشی، مهارتهاي زندگی و برنامه هاي   
اجراي برنامه هاي آموزشی ویژه سیاستگذاران و مجریان در برنامه هاي رشد خانواده  -  
کمک به ایجاد و راه اندازي سایت هاي اطالع رسانی در حوزه خانواده -  
تولید نرم افزارهاي آموزشی براي زوجین جوان -  
کمک به تعلیم و آموزش شیوه هاي خشونت زدایی از خانواده  -  
چاپ و انتشار نشریات در خصوص معرفی الگوي خانواده مطهر -  
برنامه هاي الگوسازي و فرهنگ سازي-1-3  
تدوین و اجراي برنامه هاي ترویجی براي معرفی و آموزش الگوي خانواده مطهر -  

با روش علمیبرتر انتخاب و معرفی ساالنه نمونه اي از خانواده هاي  -  
 
 



 تشکیل و تقویت کانونهاي ازدواج -
 تهیه و پیشنهاد پیش نویس طرحها و لوایح حمایتی در حوزه خانواده -
 پیشنهاد برنامه ها و طرحها در زمینه تخصصی شدن دادگاههاي خانواده -
 قضایی به نفع خانواده -کمک به حمایت از خانواده در نظام قضایی کشور و بازنگري و اصالح قوانین حقوقی -
 کمک به تدوین برنامه جامع ملی خانواده -
 کمک به تدوین برنامه جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی زنان -
 کمک به تدوین برنامه جامع اوقات فراغت زنان -
 کمک به تقویت همکاري بین سازمانها و انجمن هاي مرتبط با خانواده در حمایت و دفاع از خانواده -
 تاسیس بانک جامع مطالعات و اطالعات خانواده -
 مطالعه و بررسی ساختارهاي موجود و طراحی ساختارهاي مدیریتی مطلوب در کارکردهاي خانواده -
 
 برنامه هاي شاخص سازي -1-6
 )نیازهاي احساس شده و ابراز شده(انجام بررسی هاي علمی به منظور نیازسنجی، اولویت بندي نیازها، مساله یابی و تحلیل مساله  -
 در حوزه خانواده) دولتی و غیردولتی(کمک به فرآیند ارزشیابی اقدامات دستگاههاي ذیربط  -
 کمک به تدوین شاخصهاي کمی و کیفی حوزه خانواده -
 همکاري در تدوین پرسشنامه هاي مربوط به حوزه خانواده سرشماري نفوس و مسکن   -
 کمک به تدوین شاخصهاي توسعه انسانی در خانواده -
 “سالمخانواده ”تهیه و تدوین شاخص هاي الگویی  -
 همکاري در تدوین شاخص هاي شناسایی خانواده هاي آسیب پذیر، آسیب دیده و در معرض آسیب -
 کمک به ارزیابی اثربخشی برنامه هاي نظام حمایتی دولت در حوزه خانواده -
 انجام ساالنه تحقیق میدانی و موضوعی در زمینه بررسی روند متغیرهاي تاثیرگذار در حوزه خانواده -
 تدوین و اجراي طرح جامع نظارت و ارزشیابی در خصوص عملیاتی شدن برنامه هاي تدوین شده در سند حاضر -
 



 :گروهی از اساتید مرتبط با طرح ها
حجه االسالم والمسلمین راشد یزدي 
حجه االسالم و المسلمین کامرانیان 
آقاي دکتر محمد علی حسینی 
 دکتر نوریانآقاي 
 علیرضا شونديآقاي دکتر 
 نامورآقاي دکتر 
 صانعی پوردکتر محمود آقاي 
آقاي دکتر تقوي 
سرکار خانم دکتر امین آقایی 
آقاي دکتر نوایی 
آقاي دکتر  حکیم عطار 
سرکار خانم دکتر آذرتاش 

 
 

آقاي دکتر جمال رضایی 
 سرکار خانم دکتر شجاعی 
 سرکارخانم تندگویان 
 سرکار خانم احمدي 
 سرکار خانم طاهریان 
آقاي دکتر علیزاده 
 یگانهدکتر آقاي 
آقاي دکتر برآبادي 
آقاي دکتر  صدرا 
آقاي دکتر شریعت باقري 
آقاي علی اکبر کوهستانی 
آقاي کاظم منافی شرف آباد 

 



خانم دکتر بیاتی 
خانم دکتر قادري 
آقاي شیرزاد 
آقاي دکتر نوایی 
 اخالقیسرکار خانم 
 طاهريسرکار خانم 
آقاي صادقیان 
آقاي دکتر بهادرخان 
 جدیديآقاي رضا 
آقاي محمود میراسماعیلی 
آقاي حامد فرید نصر 
آقاي دکتر چگینی 
آقاي دکتر معیري 

 

 حاج آقا واعظ موسويحجه االسالم والمسلمین 

 آقاي صداقت 

 جعفريآقاي 

سرکار خانم توکلی 

سرکار خانم حریمی 

آقاي یحیی صمدي مقدم 

 کرمیآقاي 

 توسلیآقاي 

آقاي محمد رضا دهشیري 

 راعیاالسالم و المسلمین دکتر حجه 

 محموديحجه االسالم و المسلمین 

 
 

 :گروهی از اساتید مرتبط با طرح ها



 طرح هاي تحقیقاتی و اجرایی موسسه خانواده مطهر
    

 

 خانواده کارآمد و پایدار

   طرح شکوفایی عشق

ارائه خدمات مشاوره خانواده، ازدواج، جوانان، کودك، فرزند آوري و 
 فرزند پروري، فرد و هویت

  

 الگوي زیبا زیستن

 پیوندیاران خانواده



 طرح هاي تحقیقاتی و اجرایی موسسه خانواده مطهر
    

 طرح تقویت مهارت هاي زندگی در خانواده هاي آسیب پذیر 
  

ي اجراي طرح  ها ه  د وا خان ی  جتماع ا ی و  ت روان ي سالم دارتقا نیا وب  ن

 تامین محتواي علمی اردوهاي آموزشی

 تاسیس و راه اندازي پایگاه همیار خانواده در محالت شهر تهران



 :دستگاه هایی که طرح ها در آن اجرا شده است

.



 تالیفات و بسته هاي فرهنگی موسسه خانواده مطهر
    

 
 مخصوص خانواده هاي نوبنیاد -کتاب کار خانواده

   

 کتاب آموزشی مهارت هاي زندگی مخصوص خانواده هاي نوبنیاد

 مخصوص مدرسین کارگاه هاي زوج هاي جوان -کتاب آموزش مدرس

 تهران و شهرستان ها –عدد  15000ماهنامه مدیریت خانواده در تیراژ 

 اصفهان -عدد 2000ماهنامه خانواده مطهر در تیراژ 

 بسته فرهنگی شکوفایی عشق

 بسته فرهنگی پیوندیاران خانواده



 

 سرمشق زندگی

 تعادل در خانواده

 آبی به رنگ آشتی

 خودآگاهی

 روابط بین خانواده



نمونه اي از تالیفات موسسه خانواده مطهر در طرح شکوفایی عشق



نمونه اي از بسته هاي فرهنگی موسسه خانواده مطهر در طرح شکوفایی عشق
 بسته فرهنگی پیوندیاران خانواده 

حاوي ده سی دي آموزشی
 بسته فرهنگی شکوفایی عشق 
حاوي شش سی دي آموزشی



 نمونه اي از تالیفات موسسه خانواده مطهر



 نمونه اي از تالیفات موسسه خانواده مطهر



   طرح خانواده کارآمد و پایدار   

    

 

هدف اصلی این طرح،  دستیابی به ابزاري در راستاي سنجش وضعیت خانواده ها و سیاست گذاري 
 .می باشدها وضعیت و ارتقاء کارآمدي خانواده بهبود جهت 

 
 
اهم فعالیت هاي انجام شده در طرح خانواده کارآمد و پایدار به صورت زیر   

 :میباشد
خانواده سنجش ابزارهاي بررسی   
خانواده سنجش نظري مبانی تدوین   
ایرانی خانواده پایداري و کارآمدي وارزیابی سنجش جهت ابزاري ساخت- 

 ... و فرهنگی هاي برنامه آموزشی، هاي نیازسنجی در آن از استفاده و اسالمی
در ها خانواده پایداري و کارآمدي ابزار از استفاده با ها خانواده وضعیت بررسی 

 تهران شهر مختلف مناطق
 
 
 



طرح خانواده کارآمد و پایدار



طرح شکوفایی عشق

پس . هدف اصلی این طرح، ارتقاي سطح آگاهی خانواده هاي نوبنیاد در سطح شهر تهران می باشد
از اجراي نیازسنجی میدانی و  تدوین سرفصل هاي آموزشی، به خانواده هاي داوطللب ساکن در 

 .مناطق مختلف شهر تهران بر اساس سرفصل هاي تدوین شده آموزش هاي الزم ارائه گردید
 
 :اهم فعالیت هاي انجام شده در طرح شکوفایی عشق به صورت زیر میباشد  

تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و آموزش خانواده 
  تدوین مبانی نظري تحکیم بنیان خانواده 
اجراي تحقیق میدانی جهت نیازسنجی خانواده هاي تهرانی 
  تدوین سرفصل هاي آموزشی نهاد خانواده 
تالیف کتاب آموزشی زوج هاي جوان 
تالیف کتاب کار زوج هاي جوان 
برگزاري کارگاه آموزشی در سطح مناطق یا پهنه هاي  شهر تهران 

 
 
 





 تعداد حاضران در کارگاه ها به تفکیک پهنه

 ۲۲۵

 ۶۷

 ۱۳۵

 ۳۹

 ۱۶۰

 ۶۲۶

 
 
 

 تعداد حاضران در کارگاه ها
 
 
  

 

 1394پاییز  -عشقگزارش طرح شکوفایی 



پیوند یاران خانواده
 تالش براي اصالح سنت حسنه اصالح ذات البین•
 شناسایی مصلحین فامیلی و برگزاري جلسات توجیهی به منظور حساس سازي آنها•
برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مصلحین در زمینه مهارت هاي زندگی، قضاوت و •

 میانجی گري



تصاویري از کارگاه هاي طرح پیوند یاران خانواده  



تصاویري از طرح تقویت مهارت هاي زندگی بازنشستگان

ی• ی بازنشستگ ي، روانشناس د ی سالمن ب با روانشناس ی متناس ي آموزش ها ل  ن سرفص دوی  ت
ح• ي مسل ها ی نیرو جتماع ا ن  ن تامی ن سازما ي بازنشستگا ی برا ه آموزش د کارگا ي  ص  برگزار



 فرهنگی موسسه خانواده مطهر-چاپ نشریه هاي آموزشی
دت  ه م ه ب خان ت  دیری هنامه م ل و  5ما ها14000در تیراژ سا ن  ن و شهرستا در تهرا د   جل
دت  ه م طهر ب ه م د وا خان هنامه  در تیراژ 5ما ل و  ن 2000سا در اصفها د   جل



     سایر نمایندگی هاي فعال موسسه خانواده مطهر
 مشهد 

 جلسه  30تشکیل کارگروه تخصصی شامل برنامه ریزان و متخصصان حوزه خانواده و برگزاري
 در زمینه آسیب هاي نهاد خانواده در مشهد مقدس و راهکارهاي کاهش آن 

مشهد شهر مصلحین جهت خانواده پیوندیاران طرح از  آموزشی دوره پانزده برگزاري 
زندگی، هاي مهارت خانواده، موضوعات زمینه در آموزشی کارگاه 115 در نفر 4500 آموزش 

 رحم صله
خانواده حوزه در فرهنگی هاي همکاري زمینه در  مساجد جماعت ائمه و امناء هیأت با رایزنی 
جلسات برگزاري و ها کارگاه در کنندگان شرکت بین از »وصال« عنوان با گروه تشکیل  

 خانواده درحوزه آزاد اندیشه هفتگی
شده برگزار هاي کارگاه آموزشی هاي سرفصل بر مبتنی زندگی هاي مهارت هاي جزوه تدوین 



 مطهر خانواده نمایندگی موسسه 
    

 
 اصفهان

 جلسه   50تشکیل کارگروه تخصصی شامل برنامه ریزان و متخصصان حوزه خانواده و برگزاري
 راهکارهاي کاهش آن اصفهان و آسیب هاي نهاد خانواده در در  زمینه 

اصفهان شهر مصلحین جهت خانواده پیوندیاران طرح از  آموزشی دوره پانزده برگزاري 
زندگی، هاي مهارت خانواده، موضوعات زمینه در آموزشی کارگاه 30 در نفر 500 آموزش 

 رحم صله
خانواده حوزه در فرهنگی هاي همکاري زمینه در مساجد جماعت ائمه و امناء هیأت با رایزنی 
هفتگی جلسات برگزاري و ها کارگاه در کنندگان شرکت بین از »وصال« عنوان با گروه تشکیل  

 خانواده درحوزه آزاد اندیشه
شده برگزار هاي کارگاه آموزشی هاي سرفصل بر مبتنی زندگی هاي مهارت هاي جزوه تدوین 
 سال 5مطهر به مدت تدوین، چاپ و توزیع ماهنامه خانواده 

 



طرح پیوند یاران خانواده

اجراي همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستاي •
 خانوادهطرح پیوند یاران 

 
شناسایی مصلحین فامیلی و برگزاري جلسات توجیهی به منظور •

 حساس سازي آنها
 
برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مصلحین داوطلب  •

 همکاري در زمینه مهارت هاي میانجی گري



 راه اندازي پورتال تخصصی خانواده 
 زندگی هاي مهارت زمینه در هایی مقاله خانواده، حوزه در علمی مقاالت شامل مطهر خانواده موسسه پورتال 

 زمینه در ها نامه پایان و مقاالت کتابها، اطالعات بانک همچنین .میباشد خانوادگی زندگی مهم دانستنیهاي و
 .است گرفته قرار مخاطبان اختیار در سایت در نیز خانواده
 .میباشد روز در نفر 800 برابر پورتال این بازدیدکنندگان تعداد میانگین



 راه اندازي کتابخانه تخصصی نهاد خانواده

فرد و در زمینه مسائل مرتبط با حوزه کتاب  2000شامل بیش از کتابخانه موسسه خانواده مطهر 
خانواده مطهر قرار دارد و می تواند توسط موسسه این کتابخانه در محل . می باشدخانواده 

 .بگیرداساتید و دانشجویان عالقه مند و خانواده ها مورد استفاده قرار 



در دوره هاي مختلف زندگی خانوادگی  » همراه خانواده«راه اندازي طرح 
 با همکاري شهرداري تهران

 )گسترش طرح شکوفایی عشق به سایر مراحل زندگی خانواده(



وا( طرح الگوي زیبا زیستن ن تحاسب ا ل  قب وا  )حاسب
     

    

 

   قرار ها خانواده اختیار در را پایدار و سالم کارآمد، خانواده یک معیارهاي زیبازیستن الگوي
  نقاط تقویت یا و ضعف نقاط اصالح راه در خود ارزیابی با تا کنند می سعی ها خانواده طرح، این در .دهد می

 .نمایند اقدام خود قوت
 
   

 :اهم فعالیت هاي انجام شده در طرح الگوي زیبازیستن به صورت زیر میباشد
 

 ویژه الگوي زیبا زیستنآیات، روایات، اسناد باالدستی در موضوع خانواده به بررسی 
 خانوادهتدوین مبانی نظري مبتنی بر اهمیت الگوهاي ذهنی و رفتاري در 
بررسی مدل هاي خانواده موفق در سایر کشورها 
تدوین فهرست خودارزیابی خانواده 
تهیه و تولید نرم افزار خودارزیابی خانواده 
اجراي طرح خودارزیابی خانواده در بین خانواده هاي شرکت کننده 
آموزش تسهیل گران جهت ارائه آگاهی به خانواده ها در زمینه اهمیت خودارزیابی 

 
 



 جلسات طراحی مدل

تشکیل تیم کارشناسی طراحی مدل 
 براي طراحی مدل اولیهجلسه  50تشکیل بیش از 
انجام طوفان فکري درباره طراحی معیارها و شاخصهاي اصلی 
انجام طوفان فکري درباره مصادیق هریک ازمعیارهاي اصلی 
انجام کار کارشناسی براي طبقه بندي نتایج طوفان فکري و دسته بندي آنها 
برگزاري جلسات گروه متمرکز براي بحث درباره تک تک معیارها و مصادیق 
برگزاري جلسات اجماع براي نهایی سازي مدل اولیه 



 خانواده متعالی

تربیتی، مختلف ابعاد در هم که است خانواده اي متعالی خانواده الگو، این نظر از 

  و الگو خانواده یک عنوان به بتواند سالمتی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، اخالقی،

 اقوام، بین در و نموده کسب زندگی در مهمی دستاوردهاي هم و شود معرفی برتر

  و موفقیت دانش، و علم اخالق، در شاخص الگوي یک عنوان به آشنایان و دوستان

 .باشند شده شناخته اجتماعی زندگی



 الگو و لزوم آن در زندگی
است گیري الگو طریق از میگیرد یاد فرد هر آنچه از مهمی بخش.   

است شده تعریف تفکر و رفتار دهی شکل براي مؤثر راهی الگوپذیري یا سازي مدل. 

و ها گفته تحلیل و تجزیه به شخصی استنباط طریق از فرد الگو، مشاهده طریق از یادگیري در 

 را خود و داده تغییر را خود رفتار و ها ارزش عقاید، ها، نگرش و پردازد می خود الگوي اعمال

 .سازدمی شبیه نظر مورد الگوي به بیشتر هرچه
پدر: مانند مختلف الگوهاي اعمال و ها رفتار شاهد لحظه هر در نوجوانان و کودکان که آنجا از 

 می باشند، خود پیرامون محیط در ها فیلم و ها کتاب قهرمانان و ها همکالسی ,معلمان ,مادر و

 بالندگی و رشد و تربیت مسیر به دهی جهت و شدن، اجتماعی در بسزایی نقش الگوها این

 .دارند آنان



یک رفتار آن در و میگیرد، صورت مشاهده طریق از که است فرآیندي پذیري الگو 

  گروه یا شخص

 عمل انجام شاهد که دیگري فرد رفتار یا ها نگرش افکار، روي بر محرکی عنوان به

 .می گذارد اثر الگوست

 این .می باشد جامعه نیاز همین به راست سر پاسخی مطهر خانواده توسط شده عرضه مدل

 زندگی خود،کیفیت ارزیابی به بتوانند تا می سازد فراهم را امکان این خانواده ها براي مدل

 موجود جامعه اسوه هاي بتوان ملی یا محلی جشنواره هایی برگزاري با یا و بپردازند خویش

   .نمود معرفی برداري الگو براي مردم به و شناسایی را

 



 اهداف طرح

آموزش روش خودارزیابی به خانواده ها 

شناخت خانواده ها نسبت به تقاط قوت و ضعف خانواده خود 

 ارائه چشم اندازي براي کارآمدي و موفقیت به خانواده ها براي جهت دهی به تالشهاي

 آنها در راستاي کارآمدسازي و تحکیم بنیان خانواده خود

 زمینه سازي، تسهیلگري و ارتقا توانمندي خانواده ها براي پیاده سازي شاخصهاي

 کارآمدي خانواده



 



 مرکز تعالی خانواده 



 عاطفی و فکري روحی، جسمی، –پیشبرد وتوسعه سالمتی کودکان، و بزرگساالن 

بهبود مهارتهاي زندگی افراد خانواده 

بهبود مهارتهاي ارتباطی افراد خانواده 

ارائه خدمات حمایتی درباره نیازهاي خانواده 

 ایجاد حس امید و بازتوانی خانواده ها 

  این موسسه از طریق ارائه آموزش هاي حضوري و از راه دور به توسعه و بهبود مسایل خانواده ها کمک

 .می کند

 اهداف مرکز تعالی خانواده



 مرکز توسعه تعالی کودکان و رفاه خانواده 



انجام تحقیقات درباره مسایل خانواده 

ارائه کتاب، فیلم و نوارهاي آموزشی به خانواده ها درباره کلیه مسایل خانواده 

 انجمن و موسسه مرتبط با امور خانواده در دنیا  96پشتیبانی از بیش از 

 ارائه خدمات آموزشی، مراقبتی، درمانی، مشاوره اي، تفریحی و سایر موارد به خانواده هاي

 متقاضی

موسسه توسعه تعالی کودکان و رفاه خانواده اهداف و عملکرد   



در دانشگاه اعضاي بین در برتر خانواده هاي اعضاي به کالیفرنیا ایالتی دانشگاه در ونگ متعالی خانواده جایزه  

  در متعالی هاي خانواده تقویت براي و بوده دالر هزار 20 ارزش به جایزه این .می شود داده مختلف هاي دانشکده

 .می شود ارائه نفر 5 به سال هر در دانشگاه



 موسسه خانواده مطهر در طراحی مدل تعالی خانوادهاهداف 

 

ایجاد چهارچوبی براي شناخت الگوي متعالی براي زندگی افراد در خانواده 

  طراحی روشی براي ارزیابی و خودارزیابی خانوده ها 

معرفی الگویی براي خانواده متعالی بر اساس الگوهاي بومی، ملی و مذهبی 

فراهم نمودن زمینه الزم براي رشد و تعالی خانواده هاي ایرانی 

ایجاد یک مدل و روش نظام یافته براي الگوسازي در خانواده ها 

 خانواده و الگوسازي



 محورهاي طرح



 مالحظات در طراحی مدل

ارائه کار به گونه اي زیبا و قابل فهم براي خانواده ایرانی 
در نظر گرفتن خانواده متوسط به عنوان مبناي کار طراحی 
استفاده از آیات و روایات و سیره بزرگان 
 توجه به مدل به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر 
 توجه به روشهاي علمی و مدلهاي جهانی ولی تاکید بر بومی

 کردن مدل
توجه به هدف توسعه فرهنگ تعالی در خانواده هاي ایرانی 
یک چهارچوب براي خودارزیابی خانواده هاست مدل ،. 



 : بررسی موضوع خانواده در اسناد ملی
 1-   اساسی  قانون 
2- بیانات امام راحل و مقام معظم رهبري 
3-  انداز سند چشم 
4- برنامه هاي پنج ساله 
5- سیاست هاي کلی جمعیت 
6- سیاست هاي کلی سالمت 
7- قانون تسهیل ازدواج جوانان 
8-نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
9- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن 
10-   ساالنهبرنامه هاي 

 
 
 



 :ارائه مدل و اخذ پیشنهادات

 اصفهاندانشگاه اساتید 

100  خانواده در تهران 

  200   اصفهان  خانواده در 

 ملی آینده پژوهی  مسائل خانواده در ایرانهمایش 

 همایش مشهد در دانشگاه آزاد اسالمی 

  جلسات  متعدد در شهرداري تهران 

 



 مراحل انجام کار   

 نظري و مفهومی مبانی  -1
 شدن مدل  آماده  -2

 محور . الف                   
 مولفه . ب                   
 شاخص. ج                   

 کار روایی  -3
 شدن  پایلوت  -4
 کار اصالح  -5



نمونه کارنامه صادر شده در طرح الگوي زیبا زیستن

    

 



 نمونه اي از محور، مؤلفه و شاخص   
 مشارکت و حمایت عاطفی

 
 
 

 .براي تحکیم و افزایش کیفیت روابط تالش می شود
 
   ......اعضاي خانواده به پیشرفت و موفقیت یکدیگر 
ابراز محبت اعضاي خانواده بهدصورت بیان جمالت محبت آمیز به یکدیگر 
 مانند پخت وئپز، پرداخت مخارج منزل و پرداخت قسط و (قدردانی اعضا در مقابل انجام عمل مثبت از طرف یکی از اعضا(... 
ابراز محبت کالمی و هدیه دادن پدر و مادر در مقابل فرزندان خود 
اطالع، قدردانی، تایید و حمایت اعضاي خانواده از خصوصیات خوب یکدیگر 

 
 تخصیص زمان مقتضی براي صحبت در زمینه مسائل مورد عالقه خانواده

 طردنشدن و سرزنش نکردن درز هر شرایطی(پذیرفته شدن افراد خانواده بدون قید و شرط( 
صرف وعده هاي غذایی افراد خانواده در کنار یکدیگر 
اطالع افراد خانواده از مناسبت هاي مهم زندگی یکدیگر 
مقید بودن افراد خانواده به هدیه دادن در مناسبت ها 
پذیرش تفاوت هاي فردي یکدیگرو پرهیز از تحمیل عقیده، روش و خواست خود به یکدیگر 

 محور

 مولفه

 شاخص



 محورهاي خودارزیابی خانواده
خالقیت و یادگیري، تربیت 
 کارآفرینیاقتصاد و 
 عاطفیو حمایت مشارکت 
 زناشوییروابط 
 روانو سالمت جسم و بهداشت 
 خانوادهحقوق 
 اجتماعیپذیري مسئولیت 
 همسایگاناقوام، دوستان و 
 حوادثمقابله با مشکالت و 
خانه آرایی و زیبایی 

 
 



 تربیت، خالقیت و یادگیري:  1محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که در تربیت فرزندان، حسن رفتار و توسـعه فکـر و   

 . یادگیري، سرآمد و الگوي دیگران باشد



 اقتصاد و کارآفرینی            :  2محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که در مدیریت هزینه هاي خانواده، سرمایه گذاري، 

 .  صرفه جویی، مصرف درست  و کارآفرینی الگو و سرآمد دیگران باشد



 عاطفیو حمایت مشارکت :   3محور 

در یک خانواده موفق تمامی افراد نقش مشخصی را براي ادامه زندگی بعهده گرفته و 

 .براي توان افزائی مورد حمایت هاي بی قید و شرط قرار می گیرند



 روابط زناشویی       : 4محور 

 خاطر رضایت موجبات مرد و زن بین زناشویی روابط که خانواده اي است متعالی خانواده

 زندگی پایداري براي الگویی اخالق، به توجه عین در و ساخته فراهم را طرفین

 .باشد زناشویی



 نشاط و سالمت  : 5محور 

 خانواده متعالی خانواده اي  است سالم، با نشاط و شاداب در همه ابعاد جسمی، روحی و فکري

٦
۳ 



 حقوق خانواده: 6محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که تمامی افراد ضمن رعایت احتـرام متقابـل، بـه    

حقوق و مسئولیتهاي خود آگاه بوده و ضمن رعایت حقوق سایر اعضاي خـانواده،  

 .مصداقی روشن از رعایت حقوق دیگران در جامعه نیز هستند

٦
٤ 



 مسئولیت پذیري اجتماعی: 7 محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که در قبال جامعه خود احسـاس مسـئولیت نمـوده و    

ضمن پایبندي به قوانین اجتماعی، در حفظ محیط زیست خود کوشـا بـوده و اعضـاي    

 . خانواده نیز به عنوان نمونه یک شهروند مسئولیت پذیر در جامعه هستند



 اقوام، دوستان و همسایگان: 8محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که در صله رحم و دستگیري از اقوام سرآمد بوده و 

در بین اقوام، دوستان و همسایگان به عنوان فردي خـوش برخـورد، مرجـع رفـع     

 . تعارضات و اهل مراوده شناخته شده باشد



 مقابله با مشکالت و حوادث: 9محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که همواره براي مواجهه با مشکالت و حوادث، آماده بوده 

و با روشها و ابزارهاي حل مساله آشنایی داشته و براي مقابلـه بـا ایـن مشـکالت داراي     

همچنین شواهد روشنی از بکارگیري این روشها در زندگی . برنامه روشن و مشخص باشد

 . خانوادگی قابل ارائه باشد



 خانه آرایی و زیبایی: 10محور 

خانواده متعالی خانواده اي است که محیط خانه اش، الگوي پاکیزگی، آراستگی، نظم و 

 . زیبایی باشد



 ابزار و نیروهاي محرك اعتالي خانواده









توسعه خشونت 

ایجاد کننده انگیزه براي فرار از مجازات 

پر هزینه 

افزاینده بی  اعتمادي 

 به تنهایی(کم اثر( 

کاهنده سرمایه هاي اجتماعی 

 جریمه



 
غیر خالقانه 
 پاداش عقب ماندگی 
 زیرا با از بین رفتن علت یارانه قطع می شود( همسو نبودن اهداف گیرنده و دهنده( 
فاقد انگیزه تالش طرفین 
 اثر بخشی کم 
کاهنده سرمایه هاي اجتماعی 
پرهزینه 
تقویت کننده فرهنگ وابستگی 

 

 یارانه



افزایش پویایی اجتماعی 

آزاد کننده کلیه مساعی گیرنده 

توسعه فرهنگ کارآفرینی 

برنده -برنده 

توان افزایی 

توسعه بالندگی 

یادگیري اجتماعی 

افزایش حس مسئولیت پذیري 

کم هزینه 

افزایش اعتماد اجتماعی 

 تشویق



 اجرا
 

• 
 

 

 
• 

 

 

 صدا و سیما و رسانه ها
 

• 
 

 
• 

 



 ظرفیت طرح

بین المللی 
خاصیت برند شدن در دنیا 
ایرانی / اشاعه و رشد فرهنگ اسالمی

 ...و 

  ملی 
انتخاب خانواده 
ارائه الگو 
جایزه ملی 
انعکاس نتایج به ارگانها 
رفع نواقص و آسیب هاي خانواده 
آموزش به خانواده ها 

 



 با هم رمز زیبازیستن را بیاموزیم

 به امید موفقیت در تحکیم خانواده ها
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