


خانواده



اهداف
.اهمیت خانواده را توضیح دهد•

.اهداف اساسی خانواده را تعیین نماید•

.تعاریف خانواده را از دیدگاه های مختلف شرح دهد•

.خصوصیات خانواده را ذکر نماید•

.ویژگی های انواع خانواده را توصیف نمایند•

.موانع پرستاری خانواده را شرح دهد•



اهمیت خانواده

هسته مرکزی اجتماع•

پایه و اساس سالمت جامعه•

مولد نیروی انسانی و سایر نهادهای اجتماعی•

(ادیانتقال ارزشها و میراث فرهنگی و اعتق)کوچکترین واحد اجتماعی •

یک نظام اجتماعی و طبیعی با ویژگی خاص•

کانون رشد و تعالی انسان•

تاثیر بر آرامش و اضطراب جامعه•



اهداف اساسی خانواده
تطابق و برآورده کردن نیازهای افراد•

برآورده کردن نیازهای جامعه•

به دنیا آوردن و اجتماعی کردن  •

ایجاد ثبات در زندگی افراد•

ضاایجاد زمینه اصلی یادگیری رفتارهای فردی،تفکر و احساسات اع•

پرورش و رشد روانی، اجتماعی و رفاه اعضا:وظیفه اصلی خانواده•

انتقال ارزشهای اجتماعی و حفظ آنها•



ویژگی های خانواده

ویژگی عمومی5یک گروه مرجع ابتدایی با 

نظام اجتماعی کوچک•

ارزشها و قواعد فرهنگی خاص خود•

ساختار خاص خود•

انجام کارکردهای اساسی معین•

حرکت بوسیله مراحل چرخه زندگی•



تعریف خانواده
روابط مشروع، پیوندهای خونی و ازدواج: سنتی•

و نفر یا بیشتر که از نظرعاطفی، جسمی2: 1980از دهه •
.مالی بهم وابسته باشند



دیدگاه روان شناسی 

بط خانواده یک واحد اساسی برای تکامل شخصیت و روا
اعضاء 

مانند رابطه والدین و فرزندان



دیدگاه زیست شناسی 

با فرزندانشانرابطه زیستی واحدی که در آن والدین فقط •
.دارند 



فریدمن

،شدهتشکیلافرادازبیشتریتعدادیانفردوازخانواده•
کیدر،هستندوابستهیکدیگربهعاطفینظرازکه

.دارندمشترکهدفوکردهزندگیجغرافیاییمکان



اسالم

خانواده گروهی متشکل از افراد دارای کیفیت مدنی ،  •
حقوقی و معنوی ، که هسته اولیه آن را از ازدواج مشروع

زن و مرد تشکیل می دهد و طرفین دارای حقوق و وظایف
.جدید میشوند



عملکرد خانواده

ازهای فعالیت و رفتارهایی که اعضا جهت حفظ خانواده و تامین نی
.ایشان انجام می دهند

واحد اقتصادی با مشارکت هم•

ادامه حیات با تولید مثل•

محافظت در برابر نیروهای متخاصم•

(مهمترین عملکرد)انتقال فرهنگ از جمله دین•

آموزش به جوان و اجتماعی کردن•

منزلت اجتماعی بخشیدن به جامعه•



ساختار خانواده

کهاعضایی(جنس،سن،تعداد)شناختیجمعیتوخصوصیاتبه
.گردددهند،برمیمیتشکیلراخانوادهواحد

.نقشها و موقعیت اعضای خانواده را تعریف می کند•

تغییر در طول زمان•



جمعیت شناسی خانواده
را  بررسی خانواده،ساختار آن و وقایعی می باشد که ساختارها

(مثل ازدواج،طالق،تولد،هم خانگی)تغییر می دهند

و استفاده از این اطالعات جهت پیش بینی تغییرات تکاملی
تنشهایی که خانواده تجربه می کند و شناسایی راه حل ممکن



انواع خانواده 

خانواده هسته ای•

خانواده گسترده•

خانواده جفت هسته ای•

خانواده تک والدی•

خانواده رضایی•



خانواده هسته ای

متشکل از زن و مرد و فرزندان•

خانواده کوچک زیستی یا مستقل یا خانواده زناشویی•

و یافتن سرپناه جدید و کاهش آرامش و امنیت: جنبه منفی
تضمین مالی و اقتصادی

وانانایجاد احساس استقالل و اتکا به نفس در ج: جنبه مثبت



خانواده گسترده یا سه نسلی

دیگر  پدربزرگان، مادربزرگان، فرزندان و نوادگانشان در کنار یک
.زندگی می کنند

خانواده خونی یا همخون

.  پدر و مادر از نظر قدرت برابر نیستند

خانواده مادری

خانواده پدری



خانواده جفت هسته ای

متشکل از زن و مرد به تنهایی و بدون فرزند•

ک منزل  یا بچه دار نشده اند یا فرزندان به دلیلی ادامه تحصیل تر•
.کرده اند



خانواده تک والدی

.مسئول خانواده زن یا مرد که با فرزندان زندگی میکند•

جدایی یا فوت همسر: علل

ت پاییناسترس زیاد، درآمد پایین و فقر تغذیه و بهداش: مشکالت•



خانواده رضایی

ک یا  متشکل از یک پدر با یک یا چند کودک ویا یک مادر با ی
.چند کودک می باشد

  بچه ها توسط والد دومی که از او متولد نشده اند اداره می
.شوند

خانواده ناتنی



ادامه خانواده
خانواده با خط مشی شغلی دوم•

خانواده با پیوند موقتی•

با هم جنس زندگی کردن •

خانواده مرکب یا چند زنی•



چالش های پرستارجامعه محور  

افزایش تعداد خانواده های تک والد•

افزایش والدین شاغل•

خشونت در خانواده•

مصرف مواد مخدر و بی خانمانی•



موانع فعالیت های پرستارخانواده
تعریف محدود و دقیق از خانواده•

عدم توافق در مورد خانواده سالم•

کمبود مدل جامع و مناسب ارزیابی خانواده•

کمبود ابزار و راهکارهای پرستاری•

فردمحور بودن سیستم سنتی مراقبت بهداشتی•

بیماری محور بودن سیستم های تشخیص پرستاری و پزشکی•
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