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گیرد دارای اهمیت قابل توجهی است. اولین تأثیرات محیطی کهه  انواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار میخ

تواند نشهأت گرفتهه از همهین محهیط     کند از محیط خانواده است تاثیرپذیری فرد از سایر محیطها میمیفرد دریافت 

،  خانواده باشد.خانواده بنیان گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زنهدگی آینهده  

  اخالق ، سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.

 که است یکانون جادیا غرض ، یمعنو و هم یماد هم از نظر است آن افراد کردن سعادتمند ،در اسالم خانواده یکل دفه 

 .باشند تیوانسان شرف مدافع و یتقو یدارا آن یاعضا و باشد نظر مورد یاسالم جامعه از یکوچک نمونه

 یبرا نهیزم و داشته وجود یاخالق وشجاعت یدوست قتیحق ، یشناس فهیوظ آن در که خواهد یم یا خانواده اسالم 

 .باشد فراهم هماهنگ و موزون صورت به استعداد یها جوانه ی همه شیگشا و پرورش

  می داند لتیفض از دفاع و یانسان آموزش مرکز ، اخالق کانون را خانواده اسالم  . 

 ردیبپذ را آن هیتصف از پس و داشته ابیارز جنبه ها تمدن و ها فرهنگ برابر در که باشد یکانون خانواده خواهد یم اسالم 

 . کند عمل آن به و

  به اجتماع برابر در آن یاعضا و بوده رفاه و شیآسا و خاطر تیرضا ، تیامن و یشاداب طیمح خانواده خواهد یم اسالم 

 . باشند حذر بر مخاطرات از و آگاه روز مسائل از که دهیشیاند یا گونه

 

ارتباط( 2 نقش و وظیفه( 1

ارزش  ( 4 قدرت ( 3

ن سا ختار و بنیا
خانواده
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 فهرست مطالب :

(نقش1                                                                       

مهم چندسوال طرح:  مقدمه  

 نقش تیاهم 

 فهیوظ و نقش فیتعر      

 مربوطه فیووظا نقش انواع 

 و بالعکس نیوالد به نسبت فرزندان حقوق 

 درخانواده نقش تر موفق یفایا یراهکارها ارائه    

   م؟یکن یم فایا خوب را خود نقش درخانواده که میبفهم چگونه 

ارتباط(2  

 یک واقعه تلخ در اثر یک ارتباط ناصحیح خانوادگی 

 خانواده چیست؟ارتباط در 

 ویژگی های یک رابطه صحیح در خانواده 

 موثر ارتباط یدارا یخانواده مشخصات 

 ارتباط خانواده با جامعه 

  رفتاری والدین با فرزندانهای الگوی 

  میتوانم یک ارتباط موثر درخانواده بر قرار کنم؟آیا من 

 قدرت(3

 مقدمه 

 قدرت یا تصمیم گیری درخانواده 

 انواع تصمیم گیری درخانواده وپیامدهای آن 
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 دیدگاه اسالم در رابطه بامدیریت درخانواده 

 دیریت کنیم؟م رابهتر دده ازدانستنی های فوق خانواده خوچگونه بااستفا 

  ردید.یری موثر و بجا آگاه گگ خانواده خود درتقسیم قدرت و نیزتصمیماز میزان موفق بودن 

 یواقع داستان کی 

 (ارزش4

 ست؟معنا چه به خانواده در ارزش 

 ینید یها ارزش 

 هخانواد در موجود یها ارزش انواع 

 ها ارزش سطوح   

 یومتعال ییغا یها ارزش 

 ارزش های ابزاری و واسطه ای 

 خانواده در ارزش یها یژگیو   

 خانواده افراد دگاهیبرد ها ارزشتاثیر 

 یم؟گرد مطمئن چگونه درخانواده صحیح یها ارزش وجود از  

 

  

 

 

 طرح چند سوال مهم:

د؟؟؟داریالف:آیا تا به حال به این فکر کرده اید که شما به عنوان یک مادر،پدر ،همسر ،خواهر و ....در خانواده چه وظایفی به عهده   

: به نظر شما والدین امروزی چه انتظاراتی از فرزندان خود دارند؟ب  

(نقش و وظیفه در خانواده1  
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های خود در خانواده رضایت دارید ؟ : به چه میزان ازایفای نقشج  

و  خلق وخو و توانمندی ها و .........( خود -: وقتی یک فرد چند نقش را همزمان بر عهده می گیرد چه تاثیری بر رفتار)احساسد

دارد ؟دیگران   

 :برای مقایسه واقع بینانه تر پاسخ های خویش با آنچه که نظرات علمی است مطالب زیر را دنبال کنید

 اهمیت نقش: -1

خیلی از مشکالتی که برای ما در خانواده اتفاق می افتد به دلیل عدم آگاهی ما از نقش ها و وظایف خود و عمل نکردن به انها می 

 را هایمان مسئولیت و وظایف باید  بتوانیم از موقعیت متناسب و مورد نیاز خود در خانواده برخوردار باشیمما برای این که باشد.

ادامه می دهیم ، باید آن طور که شایسته را  خانوادگی زندگی شناسی وظیفه با وقتی مقابل، در و کنیم عمل آنها به و بشناسیم

 ماست مورد احترام و تکریم قرار گیریم

 

تعریف نقش و وظیفه: -2  

 ان را ایفا نماید نقش اوست عضو اجتماعیم یک فرد به عنوان یک دار رفتارهایی که ما انتظار. 

 .در خانواده نقش شامل موقیت های افراد در داخل خانواده و وظایف وابسته انها می باشد 

 مورد انتظاار از فاردی کاه یاک جایگااه      و مقبول جامعه و  نقش عبارت است از مجموعه ای از رفتارهای کم وبیش هنجار

 اجتماعی و خانوادگی)پدر ،مادر،معلم و...( را اشغال نموده است.

انواع نقش و وظیفه: -3    

اصلی الف:   

..، برادری، خواهری، خویشاوندی واجتماعی کردن کودک -خانه داری -فرزندی -والدی)مادری، پدری( -همسری   

 فرعیب: 

 که فرزند خردسالش را به مسواک زدن تشویق میکندمادری  : تشویقی و ترغیبی 

 مادری که اختالف بین فرزندانش را با صحبت با انها بهبود میبخشد : میانجی و واسطه 
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 فرزندی که با صحبت کردن با مادرش نگرانی اش را کم میکند. : تغییر دهنده محیط و شرایط 

 : خردسالش از ادامه تحصیل باز می ماندمادر جوانی که به دلیل مراقبت از فرزند  ایثارگر 

 پدری که کارها را برای برگزاری یک مهمانی هماهنگ می کند. : هماهنگ کننده 

 خواهر بزرگتری که موفقیت تحصیلی خواهر یا برادر کوچکتر خود را بر اساس معیارهای صحیح برای وی  : ارزیابی کننده

 آشکار می سازد.

 .....و 

:ابعاد نقش -4  

 احترام کوچکتر به بزرگتر(مثال؛  چه نوع رفتار احترام آمیزی در رابطه با نقش بایستی نشان داد.) :اماحترالف: 

:که مشخص می کند زن و شوهر چگونه به هم عالقه داشته باشندو به فرزندان خود عشق بورزند عاطفیب:   

)مثال: تفاوت اختیارات والدین با فرزندان(انجام هر نقش نسبت به دیگری تا چه حد دارای اختیار است. :اختیارج:   

فرد وظایف مربوط به نقش خود را بداند و به خوبی انها را ایفا کند.هر :وظیفه: د  

:رفتار نقشی-5  

مراقبت  مانند فرزندی که از پدر و مادر پیر خود به بهترین شکل )خود و وظیفه تناسب رفتارهای فرد با باورهای جامعه در نقش

.(می کند  
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انمی که مانند خ گفته می شود.تضاد نقشی  که از عهده آنها بر نمی آید ک زمان چند نقش را به عهده میگیرددر ی یفردوقتی 

. نقش همسرداری ،خانه داری و دانشجویی واشتغال و....را با هم به عهده دارد  

یده و در انجام انها دچار مشکل ،احساس نگرانی و اضطراب و.... گرد فرد چند نقش را همزمان بر عهده گرفته :کشش نقشی-7

 است.

فرزندان  گویند مانند پدر و مادری که هردو در تربیت می اعضای خانوادهبه مشارکت در انجام نقشها توسط  :مشارکت نقشی-8

و مدیریت امور خانواده و....نقش دارند.   

از نظر دینی: حقوق متعارف فرزندان نسبت به والدین  

   دو سال به مدتشیر دادن به نوزاد 

 مشورت کردن با فرزندان و توجه به دیدگاه های آنان 

 پرهیز از افراط در محبت 

 توجه به آینده فرزندان و امنیت آنها 

  خود را به آنها بگویدبرخورد دوستانه با فرزند به گونه ای که او اسرار 

 آموزش احکام شرعی  

 امیدوار کردن فرزندان به حل مشکالت 

 افرزندان در برابر سهل انگاری ه ارشاد و راه نمایی های 

 آموزش رفتارها و روحیات صحیح اخالقی 

 انتخاب نام نیکو 

 فراهم ساختن زمینه ازدواج فرزند 

 آموزش فرزند و تعلیم او 

  بین فرزندانرعایت عدالت 

 ......و 

ی مشارکت نقش
          
یمشارکت نقش  

 6- تضاد نقشی
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از نظر دینی: حقوق والدین نسبت به فرزندان  

  حرمت گزاری متناسب با شآن والدین 

 تشکر و سپاسگزاری از والدین 

 نگاه مهربانه به پدر و مادر 

 پرهیز از آزار و اذیت والدین و عاق ایشان 

 والدین را به اسم صدا نزدن و جلوتر از آنها راه نرفتن 

 حفظ آبرو و حیثیت پدر و مادر 

 استغفار و دعا برای والدین در زندگی و پس از مرگشان 

 تقویت روحیه ایثار و گذشت در خانواده 

 .........و 

 

 

 :دیباش تر موفق خانواده در خود نقش یفایا در دیتوان یم شما ریز یکارها راه از استفاده با

بایدها و نبایدهای مربوط به هر نقش و وظیفه در خانواده .افزایش آگاهی از1  

رغبت برای انجام هرچه بهتر وظایف و با میل و .تالش بیشتر2  

. برنامه ریزی برای جلوگیری از کشش نقشی3  

خانواده. درک متقابل و همکاری مداوم دربهبود ارتباطات بین اعضای 4  

:مشارکت بیشتر با سایر اعضای خانواده در انجام امور خانواده5  

:همکاری و همدلی والدین در تربیت فرزندان  6  

 

 

لطفا با مطالعه بیشتر در زمینه حقوق خانواده در اسالم خصوصیات دیگری را 

 به فهرست فوق اضافه نمائید.
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   لطفا با توجه به مطالب یاد گرفته شده و کاربرد انها در خانواده خود به سواالت زیر پاسخ دهید:

خودم را  به درستی ایفا می کنم. صحیح و نقش .من به عنوان عضوی از خانواده وظایف1  

 هیچ وقت        به ندرت          در حد معمول             اغلب              همیشه 

الب نقش خودم رضایت دارند.ق.سایر اعضای خانواده از من در 2  

 هیچ وقت          به ندرت         در حد معمول             اغلب              همیشه 

.برای انجام کارهایم برنامه ریزی می کنم تا دچار کشش نقشی نشوم.3  

 هیچ وقت         به ندرت          در حد معمول             اغلب               همیشه

انجام امور مشارکت می کنم. .با سایر اعضای خانواده در4  

 هیچ وقت          به ندرت          در حد معمول             اغلب               همیشه

می کنم. و همکاری .با همسرم درباره مسائل مربوط به تربیت فرزندان مشورت5  

 هیچ وقت          به ندرت          در حد معمول             اغلب             همیشه  

.من علی رغم جایگاه و نقشی که در خانواده دارم به سایر اعضای خانواده احترام می گذارم.6  

 هیچ وقت         به ندرت          در حد معمول            اغلب             همیشه   

گر،سپربال بودن در خانواده...( رضایت دارم..من به عنوان عضوی از خانواده از نقش غیر رسمی خود )مشوق،میانجی . 7  

 هیچ وقت          به ندرت         در حد معمول           اغلب               همیشه  

 من به عنوان عضوی از خانواده از نقش رسمی خود رضایت دارم. .8

 هیچ وقت          به ندرت         در حد معمول           اغلب               همیشه  

م؟؟چگونه بفهمیم که نقش خود را در خانواده خوب ایفا می کنی  
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 آموزش دهم نیز این مطالب را به دیگران در زمینه خانواده آشنا شدم قادر شده ام .به عنوان فردی که با این دانش9

 خیر           بله  

 فهمم که نقشم را خوب ایفا میکنم. می بهتر میشود .با توجه به اینکه رابطه ام روز به روز با سایر اعضای خانواده11

 خیر           بله  

با  دارید بین دو طیف زیربه عهده  که در خانواده  های رسمی و غیر رسمینقش  تمامیایفای  در مورد خود را احساس -11

 .مشخص نمایید(  )گداردن 

  گناه و پشیمانی                                                                                      غرور و افتخار

ی امید است در مجموع از شرایط خویش راض با مراجعه به جواب های ارایه شده و در صورت نیاز ضمن مشورت با یک کارشناس

 بوده و برای پیشرفت بیشتر و کمک گرفتن از سایر اعضا برنامه ریزی نمایید.

 

 

 

 

 مطالب ارائه شده :

 خانوادگی اثر یک ارتباط ناصحیح درتلخ  واقعهیک  -1

 خانواده چیست؟ارتباط در  -2

 ویژگی های یک رابطه صحیح در خانواده -3

 موثر ارتباط یدارا یخانواده مشخصات -4

 ارتباط خانواده با جامعه -5

 رفتاری والدین با فرزندانهای الگوی  -6

 خانواده بر قرار کنم؟موثر در یا من میتوانم یک ارتباطآ -7

 

خانوادهبرقراری رابطه گرم و موثر در (2  
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در خانواده تلخ در اثر یک ارتباط ناصحیح حکایتیک -1  

بسایار   نفاره فرزناد آخار اسات. پادری      5به نام مریم برای مشاوره به مرکز ما مراجعه کرد. مریم در خاانواده ای   ساله 15دختری 

اخاتالف  میگویاد   .نمیتوانند شرایط خانه را تحمال کنناد  دارد و به دلیل دعواهای پی در پی پدر و مادرش , او و برادرانش  تعصبی

و نمیتواند مشکالتش را با او در میان بگذارد برای هماین بیشاتر تمایال دارد    کند  او را درک نمی سنی اش با مادرش زیاد است و

به نام رضاا آشانا شاده اسات.      ساله 18 اخیرا به واسطه یکی از دوستانش با پسریخانه بگذراند.وقتش را با دوستانش در بیرون از 

و شارایط  ولی خاانواده ماریم مخالفات میکنناد      برای فرار از فشارهایی که در خانه تحمل میکند تصمیم گرفته با رضا ازدواج کند

حلی برای مشکلش پیدا نکارده و پایاان دادن باه زنادگی اش را      خانه را برای او سخت تر کرده اند به طوری که مریم هیچگونه راه

 تنها راه حل میداند.

در بوجاود آمادن مشاکالت ماریم      تعصاب پادرش  های آنها و نیز  اختالف درنگرشمادرش و  مریم با اختالف سنیآیا به نظر شما 

وجود می داشات تصامیمات بهتاری گرفتاه نمای      و آیا اگر امکان شکل گیری ارتباطی موثرتر در این خانواده  تاثیرگذار بوده است

 ؟شد

 

ارتباط در خانواده چیست ؟-2  

 

 

 

 

 

 

 

 توانایی انتقال محتویات ذهنی و افکار توسط هریک ازاعضای خانواده به دیگر اعضا جهت تاثیرگذاری می باشد.

ارتباط در خانواده زمانی شکل می گیرد که یکی از اعضای آن ) فرستنده ( بخواهد مطلبی )پیام( را  به دیگری )گیرنده  

فیلم در حال پخش  ,کتاب  ,( منتقل نماید.که گاهی نیاز است که برای اثرگذاری بیشتر این مطلب از عکس,روزنامه

 تلویزیون و... )وسیله ارتباطی ( استفاده شود.از

د یک رابطه را از طریق صحبت کردن  )کالمی( یا حرکات چهره )مثل اخم لبخند نهر یک از اعضای خانواده می توان

 وشکلک و حرکات بدن مثل حرکات دست و چشم(  که غیرکالمی گفته می شود برقرارکند
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خانوادهویژگی های یک رابطه صحیح در-3   

 یکدیگربا  را جهت تصمیم گیری مطالبی با هم گفتگو نموده و حل مشکالت معمول برایر یک از اعضای خانواده الزم است ه

باگذاشتن عالمت  شما شکل گرفته است ارتباطی که در خانواده اخرین شرایط و جزییات با توجه بهلطفا  .در میان بگذارند

تا قادر شوید از درستی یا نادرستی ارتباط شکل گرفته درخانواده خویش آگاه  جدول زیر را کامل کنید خود، مورد نظر محلدر

 .گردید

کردبیان می  اعتقاد از رویو  تجدیبا  خود راحرف    

صحبت می کردروشن و قابل فهم  به صورت واضح،    

را می پذیرفت حرف های درست دیگران در برابر سخنان خود   

  .دستوری بیان می کردود را به صورت صحبت های خ 

 می کرد. نا به جا در مورد موضوع ارائهتوضیحات 

داد یم نسبت...( و نظم یب لجباز،)خانواده یاعضا به یمنف صفات   

 حرکات دسات وچشام  لبخند, چهره و وضعیت بدن فرد )بجای حرکات 

 فرد مقابل می گذاشت( تاثیر زیادی در نحوه درک و دریافت و...

 

 
که موضوع  )فرستنده پیام(از خانوادهعضوی شرایط 

 یا مطلبی را برای دیگران مطرح کرده است:

را به خوبی درک کرد. مطلب ارائه شده منظور و محتوی   

می خواست.توضیح  مطلب از گوینده برای درک بیشتر   

می نمود.و توجه  کردمی خوب گوش  به صحبت های گوینده   

رقرار کرد.همدلی ب با او ودرک  را احساسات و نگرش های گوینده   

.ارتباط بر قرار می کرد ئه شده و هدف گفتگوابین صحبت ها ی ار   

  می کردقطع را مکرر  صحبت های گوینده 

نمی دادصحبت های گوینده اهمیت  به   

را بهم می ریخت نظم جلسه ی گفتگو   

 

که  خانواده اعضای هر یک از و وضعیت شرایط

 :بوده اند (امیپ رندهیگ) مطرح شدهشنونده موضوع 

 
 

    ود.بمطلب به صورت کوتاه و واضح  

  اعضای خانواده بود.مطلب بر اساس نیاز خود ودیگر 

 وجود داشت توضیحات اضافه و نا به جا در مورد موضوع 

 بودگفتگو مرتبط  با موضوع اصلی گفته شده مطالب 

 بود. فهم قابل اعضا برای نظر مورد مطلب 

 

که یاک فارد در خاانواده     )پیام(مطلبیگی های یژو

 :سعی در انتقال آن به دیگران داشته است
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  می پسندید. طرف مقابلسیله ی انتخابی را و 

 وسیله مورد استفاده با شرایط خانواده سازگاری داشت. 

  بوداعضا مفید بهتر موضوع در برای فهماستفاده از این وسیله  

بهتار   رسااندن  یبارا  شما که یا لهیوسویزگی های 

 اساتفاده  آن از خاانواده  یگراعضاا ید به خود منظور

 و...( سلم،کتاب،عکیفنظیر: )دیا کرده

صحبت های گوینده پذیرفتن موضوع و تغییر در اعضا به دنبال   

(در صورت موجود بودن)توضیح خواستن در مورد ابهامات مطلب    

کردن با ویرد کردن صحبت های گوینده و مخالفت    

 

اطرافیاان در برابار حارف هاای      و وضاعیت  واکنش

 گوینده مطلب

 

 

 

 

 چند نکته مهم :

  ضمنا از بکاربردن کنند استفاده خود گفتگوهای در روشن و درک قابل ه های واضح،ژو وامطالب   از اعضای خانواده .   

 پرهیز شود.می شود در گفتگوها که سبب درک متفاوت اعضا  )غالبا,اکثرا ,گاها و ....(کلمات مبهم 

 و درک  وهنحبدن فرد )مثل اخم, لبخند, شکلک, حرکات دست وچشم( تاثیر زیادی در  وضعیت حرکات چهره و

تحقیقات علمی نشان داده است که در بسیاری از موارد آنچه را که افراد در  ) گذارد.فرد مقابل می دریافت 

 مثل نگاه غضب آلود والدین به فرزندان گذار است.می دهند بسیار بیشتر از کالم اثرو....خود نشان ،چهره ظاهر,حرکات

  بدون استفاده از بیان

 د :نکارگیر به هایشان صحبت در زیر را موارد نباید بهتر ارتباط جهت شماه اعضای خانوادبرای تاکید بیشتر: 

 گوید می مهمانی به رفتن برای فرزندش تقاضای به پاسخ در مادر مثال طور : به نکردن صحبت دیگران جای به 

 دهد. نمی اجازه پدرت نزن را حرفش

 هستی. لجبازی  ادم همیشه شما : ندادن نسبت خانواده اعضای به را صفتی 

 زدن طعنه مثل :  واضح صورت غیر بیان احساسات خود  به 

ر و ترابطه های گرم  تا حذف شوند در خانواده از ارتباطات روزانه مانبایستی  به نظر شما کدامیک از موارد باال 

داشته باشیم موثرتربرای تصمیم گیری خوب  
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 نداری  را کاری انجام توانایی تو بری خرید و یا باید تو مثل  :قضاوت نکردن  و نهی و امر 

 حالی در کنید می شکایت خانه ریختگی هم به از دائم خانواده مادر عنوان به شما مثال :روشن  طور به ها نیاز نکردن بیان 

  کنند. کمک شما به خانه کردن تمیز در خانواده اعضای که است این شما اصلی نیاز که

 

 ید.را شناسایی و در جدول زیر بنویسبا در نظر گرفتن خانواده خود موارد زیر در منزل : لطفا   تمرین

 است رابطه گرم و موثرزمانی که  است غیرموثرسرد و رابطه زمانی که 

 تکیه کالم ها حرکات و اشارات تکیه کالم ها حرکات و اشارات

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

امید است با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در روابط بین اعضای خانواده خود در اینده روابط 

 بهتری را به وجود اورید

 

 :موثری دارای ارتباط خانواده مشخصات=4

 است متقابلو  دیمف روابطی نگهدارنده و فعال درخانواده ارتباط (1

 برسند وتکامل رشد به خانواده یاعضا تا دارد را وخطاها ها اشتباه تحمل (2
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 دهند صیتشخ را گریکدی اتیروح و ازهاین اعضا تا دارد وجود وصداقت صراحت درگفتار،(3

 .ندارد وجود یرواقعیغ انتقادات و یشداوریپ ع،یسر قضاوت (4

 .دارند یمناسب یریپذ انعطاف راتییتغ به نسبت افراد (5

 .شود یم واقع احترام مورد و شده گرفته درنظر یفرد ختالفاتا درتعامالت،(6

 ارتباط خانواده  با جامعه -5

 جامعه به سه دسته تقسیم می شوند:با  ی و بیرونیخانواده ها از نظر ارتباط درون   

ارتبااطی باا جامعاه     هایچ  ارتباطشان مربوط به درون خانواده اسات و  خانواده هایی که فقط  :با مرز کامال بستهخانواده  الف :

 فقر ذهنی ایجاد شده و ابتکارات از بین می رود. ،خانواده بی ثبات شدهنتیجه در  ندارند

باا  باا جامعاه دارناد کاه باه آن خاانواده        و مرزی که ارتباط بدون کنترل و بدون حد خانواده هاییخانواده با مرز کامال باز:  ب:  

حال وفصال نمای    قابل در نتیجه چنین خانواده هایی با مشکالت زیادی مواجه می شوند که . .مرزهای کامال باز گفته می شود

 .باشد

 می باشدجامعه  باخانواده ای که دارای ارتباط کنترل شده ای ز و کنترل شده : خانواده با مرز های با ج:

 )خانواده ای خوب و سالم است که دارای مرزهای باز و کنترل شده  باشد(.

  تمرین :

 دارد:در خانه دوستش را فرض کنیم فرزند شما قصد رفتن به مهمانی 

 مدآاجازه ی رفتن می دهد و نسبت به رفت و وی به فرزند و خانواده اش ون داشتن شناخت از دوست د( خانواده ای که ب 1

 .فرزندش بی تفاوت است 

 .با دوستان را به فرزند خود نمی دهد خانوادگی مدآاجازه ی رفت و  به هیچ وجهخانواده ای که (2

 او را تا محل مهمانی همراهی  ،و نوع مهمانی خانواده اش ،فرزندش درباره ی دوست شناخت قبلی ( خانواده ای که ضمن  3
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 .می کند تعیینوی است و ساعتی را برای برگشت نموده 

 شما رفتار کدام خانواده را می پسندید؟در چنین موقعیتی از خود چه رفتاری را نشان می دهید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتاری والدین با فرزندان های الگوی-6

رفتار توام با 

 توجه افراطی

محبت بیش از اندازه یا نوعی رفتار که متناسب با سن و شرایط کاودک نیسات. عادم محبات     

 موجااب مشااکالت رواناای ماای شااود و محباات باایش از اناادازه باعاا  عاادم اتکااا بااه         

نفس،پرخاشگری،عصبانیت،پر توقع بودن فرزندان می شاود و در مواقاع انتقااد،واکنش شادید     

 .نشان می دهند

رفتار طرد 

 گونه

والدین 

 مسلط

والدین بی 

 تفاوت

کند مانند مقایسه کودک با دیگران بدون توجه به  رفتاری که کودک احساس طرد شدگی می

 استعداد ها و توانایی های او.

محبت نکردن،بهانه جویی،عدم تایید اعمال او،سرزنش در حضهور سهایر همسهاالن،غفلت و بهی     -

احساس کند اولیایش او را نمی خواهند و احساس طهرد شهدگی و   فرزندتوجهی باعث می شود که 

عدم اعتماد به نفس و اختالف رفتاری)پرخاشگری،عصیان،خصومت،دزدی،اضطراب( از او سر مهی  

 رد می شود.زند و از دوستان ط

کنترل شدید بر فرزندان در دستور کار قرار می گیرد.از کودکان فرمانبرداری فوری،دقیق و بدون 

 چون چرا خواسته می شود.

بی اراده ، بی ابتکار ، وابسته ، مطیع ، ناتوان ، بی لیاقت در دفاع از خود : ویژگی های کودکان

 تسلیم شونده.،شخصیت ضعیف ، 

 

مهی   قهرار  فرزندان خود را مورد بی مههری  .هیچ گونه الگوی تربیتی برای فرزندان وجود ندارد 

در بیرون از منزل بهه   ساعات بیشتری راانان نیز بی توجه اند.  یو در برابر رفتار پسندیده دهند

. بی اعتمهادی بهه والهدین و    هستند طلب راحتو  تنها بیرون و مسافرت می روند.  سر می برند

فرمان نبردن از انان، زود تسلیم شدن در برابر مشکالت و ازادی برای هر کاری از ویژگهی ههای   

 فرزندان است
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لطفا ضمن بررسی دقیق انواع الگوهای ارتباطی والدین با فرزندان در خانواده خود، نوع الگوی موجود را مشخص و 

 چنانچه از نوع پذیرنده نبود با کمک از کارشناس)در صورت نیاز( نسبت به تغییر الگوی ارتباطی اقدام نمایید

 

موثر بر قرارکنم؟ توانم ارتباط کالمیعضوی از خانواده می آیا من به عنوان -7  

باا  خود را در این زمیناه  هر یک از اعضا قادر خواهند بود وضعیت  خانواده صحیح درارتباط در مورد پس از مطالعه مطالب گفته شده 

 د.زیر مشخص کنن پاسخگویی به سواالت

 ( :پیام الف ( هنگامی که به عنوان عضوی از خانواده مطلبی را به دیگران ارائه می دهم )فرستنده

 حرفهای خود را به  صورت جدی و بااعتقاد میزنم.                            بلی                 خیر -1

 روشن و قابل فهم دارم.                                             بلی                 خیر، واضح یبیان -2

 بلی                  خیر                                   از  دیگران نظر می خواهم.                      -3

 خیر            بلی       حرفهای درست دیگران را در برابر سخنان خودم می پذیرم                 -4

 خیر           بلی        کنم                                                        امر ونهی میبا سخنانم -5

گفتارهای 

ناهماهنگ 

 والدین

 

والدین 

 پذیرنده

تشویق می ر کدام کودک را به یک رفتار خاص والدین از نظر تفکر و عقاید تفاهم ندارند و ه

از نظر دیگری پسندیده نیست. کودکان این گونه والدین مضطرب هستند و احساس نماید که 

 گناه و تقصیر می کنند و تشخیص ارزشها از ضد ارزشها برایشان مشکل است.

بهراورده مهی شهود ماننههد رشهد جسهمی، عهاطفی، فکههری و        فرزنههد تمهام نیازههای رشهدی   

تبعیضی در کار نیست،احساس امنیت و اعتماد،حس تشخیص و مسئولیت در فرزنهدان  اجتماعی.

 به وجود می آید

زیادی محبت در درجه اول  و مقدار کمی خشم و تنبیه در درجه دوم که  با مقداراین خانواده ها، 

 د.نبهترین نوع رابطه میان کودک و والدین است مشخص می شو
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 خیر           بلی                          به جای دیگران صحبت می کنم                                -6

 خیر بلی                              و....( به اعضای خانواده نسبت می دهم.       صفات منفی)لجباز-7

 بزنید. × درمحور زیر عالمت چگونه ارزیابی می کنید لطفا مطلب درخانوادهوقعیت خود را به عنوان فرستنده یک مدر مجموع 

 بسیار موفق  _______________________________________  بسیار ناموفق

 ( :پیام ( هنگامی که به عنوان عضوی ازخانواده شنونده و دریافت کننده ی موضوع هستم )گیرندهب

 خیر  بلی                   محتوای مطالب ارائه شده را به خوبی دریافت می کنم.                      -1

 خیر  بلی                   از اعضای خانواده برای درک بیشتر توضیح می خواهم.                       -2

 خیر بلی                              به صحبت های عضوی از خانواده توجه و خوب گوش می کنم    -3

 خیر احساسات ونگرش های گوینده رادرک میکنم و با او همدلی می کنم       بلی                   -4

 خیربلی                             صحبت های گوینده را قطع می کنم                                     -5

  خیر نظم جلسه گفتگو را به هم می ریزم                                               بلی                   -6

 بزنید. × احساس خود را به عنوان شنونده و دریافت کننده موضوع درخانواده بین دو طیف زیر عالمت      

 ناخشنود_________________________________________________________خشنود بسیار       

:ده سعی درانتقال آن به دیگران داشتیدبه عنوان عضوی از خانوا را که شما  )پیام(ج( مطلبی      

                      بود.به صورت واضح وکوتاه   .1

 بلی                    خیر                           بر اساس نیاز خود ودیگراعضای خانواده بود.  .2

 بلی                    خیر            توضیحات اضافه و نا به جا در مورد موضوع وجود داشت  .3

 بلی                     خیر                                        ودببا موضوع اصلی گفتگو مرتبط  .4

   بلی                     خیر                                            بود.  فهم قابل اعضا سایر برای .5

 

 مفیل)کردیدبرای رساندن منظور خود به دیگر اعضای خانواده ار آن استفاده  د( وسیله ای را که شما

و ...( : ،روزنامهتلویزیون  
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 بلی                 خیر                                                                          بودد مقابل متناسب افراباعالیق  -1

 بلی                  خیر                                                                         شتباشرایط خانواده سازگاری دا -2

 بلی                  خیر                 ود )فیلم اموزشی،...(بهتر موضوع در اعضا مفید ب استفاده از این وسیله برای فهم -3

 بلی                  خیر                 اعضا جذاب و خوشایند بود. استفاده از این وسیله برای-4

: شماهای  دربرابر حرفدیگران و( واکنش        

 خیر  بلی                                        د.سوال می شاز من درمورد مطالب ارائه شده -1

 خیر بلی                                   من توضیح می خواستند. درمورد ابهامات مطلب از-2

 بلی               خیر                         کردندمخالفت می  مرا رد و یا با آنصحبتهای  -3

 بلی               خیر                                            فتند.می پذیر امرصحبت های  -4

 بزنید. × عالمت در محل مورد نظر لطفا بین دوطیف زیر ونه است؟خلق شما در پایان گفتگوها در خانواده چگ

ناخشنود بسیار                                                                                                     خشنودبسیار         

  .    

        

 

 

 

 

 

 

 

ی با در صورت مطالعه دقیق سواالت مذکور و پاسخگویی مناسب به آن ها شما و سایر اعضای خانواده ضمن اشنای

خواهید شدموجود نیز ارتباطارزیابی خود درنبه موفق به اجزا و نکات مهم در ارتباطی دو جانبه و چند جا  
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قدرت یاتصمیم گیری درخانواده   (1  

واده وپیامد های آنندر خا انواع تصمیم گیری ( 2  

دیدگاه اسالم در رابطه با مدیریت در خانواده (3  

.اده خود در تقسیم قدرت و نیز تصمیم گیری موثر و بجا آگاه گردیدبودن خانواز میزان موفق ( 4   

 

 

 

خانواده چیست؟در و تصمیم گیری قدرت (1)   

همه ماا هار روزه و در زنادگی فاردی و اجتمااعی خاود باا مساائل گونااگونی روبارو هساتیم کاه بارای حال انهاا الجارم بایاد                  

تصاامیم گیااری کناایم. برخاای از ایاان تصاامیمات بساایار کوتاااه ماادت هسااتند و تاااثیر چناادانی در زناادگی مااا ندارنااد ماننااد    

باک لبااس. اماا برخای دیگار ممکان اسات آیناده زنادگی کااری، خاانوادگی و            ناهاار یاا خریاد     بارای  تصمیم برای انتخاب غذا

. اماا موضاوع مهام در    اجتماعی ما را تحات تااثیر قارار دهناد مانناد تصامیم بارای ازدواج و انتخااب همسار یاا انتخااب شاغل            

از خاانواده   این زمینه این است که تصامیم در خاانواده بار چاه اسااس و معیااری و باا دخالات و مشاارکت یاک یاا چناد عضاو             

 . گرفته می شود

خانواده در قدرت (انواع مدیریت و2)    

:مدیریت مشارکتی یا دموکراتیکالف(  

و  یخانواده و مدیریت مبتنی بر آن زمینه شادابآیا می دانید؛ توزیع عادالنه و منضفانه قدرت در

.به همراه خواهد داشتنشاط و در نتیجه موفقیت را دراین کانون مهم   

تصمیم گیری در خانواده  قدرت و(3  
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د.باش عضای خانواده میا د و تصمیم گیری ها با رضایت همه یانپرداز در این نوع مدیریت والدین و فرزندان به مشورت می  

شود:  ثار زیر پدیدار میدرصورت بکارگیری این شیوه آ  

شود. می (سبب تفکر و تعقل در اعضای خانواده1  

شود. موزش داده میولیت پذیری آ(مسئ2  

ابند.ی (فرزندان استقالل رای می3  

شود. خواهی در خانواده ایجاد می (روحیه ی عدالت4  

.پردازد پذیرد و بدون سرزنش به جبران می مده میردی سهم خود را در اشتباهات پیش آ(هر ف5  

                                                                     

:مدیریت مستبدانه یا دیکتاتوری)ب(   

رل بوده م تحت کنتفرزندان دائ و دان فرمانبردار هستنددارند و فرزن را برعهده هدر این نوع مدیریت پدریا مادر یا هردو اداره خانواد

و مالمت همراه است. شده و با سرزنش والدین شفتگیکوچکترین اشتباه باع  آو   

شود: ثار زیر پدیدار میدر صورت بکارگیری این شیوه آ  

گذارند. کودک هستند مطیع بوده ولی بعد از بزرگ شدن سر به طغیان می (تا زمانی که فرزندان1  

شود. (باع  عدم اعتماد و ناباوری می2  

شود. (گاهی تضاد در شخصیت فرزندان پیدا می3  

.ینددر پی تالفی یا ترک والدین برمی آباشد چون فرزندان  می (بزرگترین ضربه به مدیر خانواده4  

: مطلق زادیآبر اساس  مدیریتج(   

 مطهابق  فهردی  هر و ندارند نظارت و دخالت درکاردیگری ازاعضا یک هیچ که است این خانواده درمدیریت مطلق زادیآ روش منظوراز 

ماده کرده و مشغول چیهدن سهفره   مادر غذا را آ برای مثال کند می عملو بدون در نظر گرفتن منافع خانواده و سایر اعضا  خود دلخواه

شهاید ایهن روش    باشهند  ها بی تفاوت هرکدام مشغول کاری مهی  نواهد برای خوردن غذا بیایند ولی آمیباشد و از فرزندان و پدر میخ

 شود: بکارگیری این شیوه اثار زیر پدیدار میدر صورت درست بنظر بیاید ولی 

در خانوادهبی نظمی و هرج و مرج  (1  

شود. مدیریت دچار تزلزل شده و قدرت تصمیم گیری کمتر می (2  
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د.ه وجود می آیدر اعضای خانواده ب قانون شکنی اجتماعیاحتمال انحراف های اخالقی و  (3  

دهد. بی بندو باری و خود کامگی می خود را به بی نظمی،یمیت خانه جای فضای گرم و محبت وصفا و صم (4  

کرده است؟ به ما ارزشمندی بسیار توصیه های ینهاسالم در این زم (3)  

  باشد ینم ریپذ امکان خانواده یاعضا مشورت و قیدق یزیر برنامه بدون خانواده حیصح تیریمداز نظر اسالم  

 کنند می اداره ممکن شکل بهترین به را خانواده، اخالق و مهارت ،دانش ؛ویژگی ازسه برخورداری با وشوهر زن. 

  ی ساختگیر را نمای   دارد و باه هایچ عناوان خاانواده     اساالمی  وتربیات  اخالق با محکمی پیوند ،خانواده اسالمی مدیریت

 پسندد.

 خانواده در تصمیم مشورت و هم فکری اعضای انجام  درخصوص( ع) معصومین وسیره قران های وتوصیه دستورات رعایت

 تضامین  را اساالمی  جامعاه  واعتالی شکوفایی که، است یافته رشد انسانهایی وسعادتمند  ای خانواده نویدبخش ،گیری ها

 د.کن می

 احادیثی در این باب:  

 مارد  ی رسول خدا! مراد از سختگیری بر خانواده چیسات؟ فرماود:  ا. شخصی پرسید: اده اندیر بر خانودترین مردم، سختگب 

 د.هرگاه وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش بخند

 .کار خویش را با توکل بر خدا انجام بده ولی مشورت را فراموش نکن و با مشورت با دیگران به آنها شخصیت بده 

 ظهور یابند. فرد خواسته های پنهانیو شود اندیشه ها  مشورت گرفتن باع  می 

 .میزان موفق بودن خانواده خود در تقسیم قدرت و نیز تصمیم گیری موثر و بجا آگاه گردیداز (5)

ن ی آویژگی های مثبت و منف ن را مشخص کرده ونوع آر دقیق مورد مشاهده قرار داده و وشیوه مدیریتی خانواده خود را بطلطفا 

توصیف نمایید. را در زیر  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 
 آن موثر و تمثب نتایج از خانواده، در مدیریتی درست های شیوه بکارگیری با که داشته باشید اطمینان

.شد دخواهی غافلگیر  
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داستان واقعی(یک 1  

(ویژگی های ارزش در خانواده 3    

خانواده(انواع ارزش های موجود در4  

( سطوح ارزش ها5  

( تاثیر ارزش ها بردیدگاه افراد خانواده6  

(از به کارگیری ارزش های حقیقی در خانواده  چگونه مطمئن گردیم7  

دکنیوقضاوت (لطفا به ارزش های حقیقی رایج در خانواده  توجه کنید وبا خانواده خود مقایسه 8  

 

  

)برگرفته از جراید خبری((یک داستان واقعی 1  

 ! حماقت مداوم

ازدواج کردم، فکر  اودر طول زندگی چهل و هشت ساله ام تا به حال اینقدر بی سر و سامان نبوده ام. وقتی به پیشنهاد مادرم با 

پدرش مدیرکل اداره ای معتبر در ت بود. لیسانس داش پولدار یک خانوادهمی کردم خوشبخت ترین مرد دنیا شده ام. تک دختر 

 ارزش های خانواده

  

    

  

http://1000tarh.blogfa.com/post-153.aspx
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را  ویده بودم که اصالً شان ش ک بودند و مادرش نویسنده بود. اینقدر مفتون شرایط خانوادگیپزش 2استان بود و برادرانش هر 

 . فراموش کردم

خیلی زود با کمک پدرم آپارتمانی گرفتیم و زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. از اولش هم زندگیمان خوب نبود ولی این قدر این  

ر خودخواه و از دیم. مدتی گذشت و اولین اختالفاتمان به دعوا تبدیل شد. بسیاطرف و آن طرف سرمان گرم بود که متوجه نمی ش

 بشوید که دار مادرم گفت: بچه. داد خانه خودشان حرف حرف او بود، به هیچ کس جز خودش اهمیت نمیخود راضی بود. در

کرد که گرفتار شده  خوشحال بودم ولی او فقط گریه می به دنیا آمد خیلی فرزندمان، اما اینطور نشد. وقتی شود می زندگی پایبند

 قول سال همینطور زندگی کردیم تا اینکه تحمل من و نظراتم به 8برسد.  اش شخصی های مندی است و نمی تواند به عالقه

؛ سرخورده و خیلی زود خانواده اش طالق او را گرفتند. من هم به خانه پدرم باز گشتم. نبود پذیر امکان برایش دیگر خودش

 .شکست خورده و تحقیر شده. خانواده اش با تکبری که داشتند زندگی مرا نابود کردند

   .را لیست نموده و نظر خود را با یک اهل فن در میان بگذارید کاذب موجود در داستان باالنادرست ولطفا ارزش های  

؟(ارزش در خانواده به چه معناست2  

ا از قوانین به آنه برای دستیابی و رفتار و حاالتی گفته میشود که افراد خانواده به آنها اهمیت میدهندارزش در خانواده به عقاید 

گردد.پیروی  دیباخانواده خاصی در  

(ویژگی های ارزش در خانواده 3  

 )ارزش های اخالقی(هستند. ثابت وبدون تغییر

گیرند در سال های اولیه زندگی شکل می  

نند.بسیاری ازارزش ها در میان مردم مشترک   

.ارزش ها در خانواده شکل میگیرند وجامعه میتواند روی آن تاثیر داشته باشد  

خانوادهدر (انواع ارزش ها4  

 الف(ارزش های دینی:
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رفتن در مثل نمازخواندن وروزه گ ارزش های دینی به مسائل معنوی در خانواده می پردازد و باید ها ونباید هایی را تعیین میکند. 

انیک خانواده مسلم h 

 ب(ارزش های اجتماعی:

نواده افراد خانواده برای رسیدن به آن باید قوانینی را در جامعه رعایت کنند.برای مثال جهت رسیدن به نظم در جامعه افراد خا

 باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند

 ج(ارزش های فرهنگی:

نزش هایی که باع  رشد وپیشرفت انسان ها در خانواده میشوند  ارزش های فرهنگی گفته میشود.مثل کتاب خواندبه ار  

 د(ارزش های اخالقی:

ترهابه ارزش های که رفتاراعمال واندیشه افراد خانواده رابه سوی اخالق مداری هدایت میکند مثل رعایت احترام در مقابل بزرگ  

 و(ارزش اقتصادی:

زش به جنبه های مادی خانواده توجه دارد به عنوان مثال کسب روزی حاللاین ار  

 لطفا تمرین زیر را در خانه انجام دهید:

فرمایید تا  هیته موجود و مورد قبول خانواده را بر اساس طبقه بندی فوق یها ارزش انواع از یکامل ستیل خانواده یاعضا کمک با

 ه و ار این طریق به علل افکار و رفتار های اعضا واقف شوید.آگاه گردیدخانواده در عمل  نسبت به ساختار ارزشی موجود 

 

 

 

 

 

 امکان شکل گیری ارزش ها ی جدید متناسب با زمان:

 امروزی به جای ارزش های صحیح و حقیقی که باع  پیشرفت و تکامل خانواده می های در خانوادهدانید: آیا می

و مدارک  تنها عامل خوشبختی به عنوان و مادیات پول نظیر: .ای کاذب و نادرست جایگزین شده اندشود گاها ارزش ه

 به جای کسب دانایی و علم تحصیلی
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در  گاهی نیز ممکن است چیزهایی که برای ما ارزش نیستند در یک موقعیت خاص ارزش محسوب شوند. مثل اهدای عضو که

عضا جامعه هر روز بر ارزش آن تاکید میشود.در بعضی از خانواده ها تمامی ا گذشته ارزش نبوده ولی هم کنون با توجه به نیاز

شود. انسانی محسوب میا عضو دارند و این یک ارزش بزرگ خانواده کارت اهد  

( سطوح ارزش ها5  

 :ارزش غایی ومتعالی 

و  براباری  صالح زیباایی.   احات. زنادگی ر  :مانناد  اهداف اصلی زندگی ما هساتند.  ما در زندگی خود یک سری ارزش داریم که آنها

 عدالت.رستگاری.امنیت.عقل وحکمت و......

 :ارزش ابزاری و واسطه ای 

کند که این ارزش  وجزئی تر تعیین می سری ارزش های کوچک خانواده برای خود یک ،رای رسیدن به ارزش های اصلی)غایی(ب

مودب  شاد و بشاش بودن. پاکیزگی. شجاع بودن. ؛مانند د.نباشخانواده می نهایی  های سیله ای برای رسیدن به هدفوها ابزار و 

 و... صداقت داکاری و گذشت.ف عشق ورزی. بودن.

افراد خانواده طرز فکر و نگرش ر ارزش ها بر( تاثی6  

تغییر  توانند نگرش افراد را به موضوعات مختلف واقع ارزش ها میدر  ارزش ها تاثیر مستقیمی بر دیدگاه افراد خانواده دارد.

نگرش تمام افراد خانواده در جهت رسیدن به  به عنوان مثال اگر پول در خانواده به عنوان یک ارزش در نظر گرفته شود. دهند.

سازند واین دیدگاه باع  بروز  ارزش ها دیدگاه افراد خانواده را می بنابراین کند. هدف اصلی که همان پول است تغییر می

 .می شوند اصلیه هدف رفتارهایی در جهت رسیدن ب

فوق به توانمندی زیر دست خواهیم یافت. (با کسب اطالعات 7  

 ارزش های درست وحقیقی را از ارزش های نادرست تشخیص می دهیم. 

 .انواع ارزش های مورد نیازرا به افراد خانواده آموزش می دهیم 

  دهیم.می دیدگاه خود را مطابق با ارزش های صحیحی که برای خانواده تعیین کرده ایم تغییر 

ب در صورت نیاز اقدام مناس مقایسه و را خانواده خودزیر ، وضعیت ارزش های حقیقی ضرورت وجود  براساس(لطفا 8

 در جایگرینی  این ارزش ها انجام دهید:

 خانواده:
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  درون  باه و کااذب  د و ماانع از ورود ارزش هاای نادرسات    درست از دوران کودکی توجه داربه آموزش وانتقال ارزش های

 شود. می خود

  د.صحیح از ارزش کاذب مطالعه دارارزش  زیتما خویش درخصوص قدرت شناخت زمینه افزایشدر 

 ند.ک زش های غایی استفاده مید و از آنها جهت رسیدن به ارشناسی ارزش های ابزاری را به خوبی م 

  دده و رعایت مسئوالنه آنها جهت می جامعههمواره اعضای خود را نسبت به شناخت دقیق حقوق مردم. 

  دکن را پیگیری می وعملیاتی شدن آنها در خود به وجود می آورددیدگاه صحیح را متناسب با ارزش های خانواده.   

 ددر خانواده دنبال می نمای انسانی وعقالنی، ساده زیستی را به عنوان یک ارزش دینی. 

  گاروه  در جهات منفعات    اعضاا را  وهماه داشاته  ارزش در نظار  ضد را به عنوان یک شخصی منفعت طلبی توجه صرف به

 .و اجتماع جهت می دهد خانواده

  را در خاانواده، باین   اجارای آن  وتشاویق نماوده    و احترام به هم و به ویژه افراد بزرگتر ادبخود را به رعایت همه اعضای

 .ندک می دنبالمحیط اجتماع  بستگان و

  در نظر گرفته و در جهت رسایدن باه آن تاالش مای    برای خود و اساسی اخالص و رضای خدا را به عنوان یک هدف واال 

 ندک

 .....و 

 .اضافه کنید فوق این فهرستبه های درست و مورد لزوم برای زندگی مطلوب خانوادگی را ارزش  ی ازدیگر تعدادلطفا 

 منابع:

 1391،)مترجم(پرستاری بهداشت جامعه دو النکستر،چاپ سوم،نشر سالمی و جامعه نگرنسرین  ، جعفری ورجوشانیوحیده  حسینی (1

نشار وتبلیاب بشاری تحفاه      ن،،تهارا (باسااوانتایا )بای تای   )مترجم(،درسنامه پرستاری بهداشت جامعاه  میرمحمد  ، حسینییوسف  حمیدزاده آریایی (2

   6،فصل1382،

 1386پاییز چاپ اول،انتشارات چهر،،پرستاری بهداشت جامعه جلد دوم،اسماعیل  ، دل پیشهپریوش  حلم سرشت (3

 4فصل ،1382،تهران اندیشه رفیع، 1،2،3پرستاری بهداشت جامعه  ،و همکاران سهیل فرخ ارشدی (4
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 1375تابستان،چاپ  جامعه،انتشارات ارجمند،،پرستاری بهداشت و همکاران  آمنه انوشه (5

 1389)مترجم(،پرستاری بهداشت جامعه/ الیزابت تی آندرسون،جودیت مکفارلین،نشر و تبلیب بشری،مروت  کیوی (6

 1382پرستاری بهداشت جامعه)خانواده محور(/باربارا بریان لوگان،سی سیلیا ای،داوکینز،تهران علوم پزشکی ایران،و همکاران، شفیقه رو آبادیه (7

 1393،بهار 1،شماره 21،دوره  پژوهش های اجتماعی اسالمی،اصول مدیریت خانواده در اسالم،و همکاران پرچم اعظم (8

 1392،پاییز3،شماره 3،اخالق،دوره اخالقی شوهر با همسر در اندیشه اسالمیسلوک سراج زاده حسن،(9

 1394خرداد ، انتشار آنالین از تاریخ،المیزان منظر تفسیر  از خانوادگی روابط و همکاران، مهدخت بروجردی علوی (11

پژوهشنامه قرآن و   ،مدیریت خانواده در نظریه های جامعه شناسی در مقایسه با نظریه عالمه طباطبائی،سروش فتحی ،ظهیری هوشنگ (11

 1391بهار وتابستان   8رهشما  - دوره ،حدی 

علوم اجتمااعی  ،خاانوادگی در باین زناان شااغل     بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقاش هاای شاغلی و   ،آدینه زاده راحله ،گروسی سعیده ( 12) 

   1389بهار و تابستان ، 2شماره ،7دوره (،)دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد
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